
Της Εβελίνας Ιωάννου του  Γ6 

 

Προσφυγιά και αλληλεγγύη 
     

Κάτι τόσο γνωστό για την Κύπρο! Σαράντα χρόνια πριν, όταν έγινε o 
πόλεμος, πολλοί άνθρωποι κατέληξαν πρόσφυγες σε συνοικισμούς. 

    Σήμερα πολλοί πρόσφυγες εγκαταλείπουν τον τόπο τους και προσπα-
θούν να διαφύγουν στην Ευρώπη, για να συνεχίσουν τη ζωή τους. Οι 
περισσότεροι προέρχονται από ισλαμικές χώρες, όπως το Πακιστάν, τη 

Νιγηρία, τη Συρία, την Παλαι-
στίνη, το Ιράκ. Κάποιοι ανα-
γκάστηκαν να εγκαταλείψουν 
τα σπίτια τους λόγω της βιαιό-
τητας, της αναρχίας και του 
φασισμού που υπάρχει στην 

πατρίδα τους. Άλλοι φεύ-
γουν, εξαιτίας του θρησκευτι-
κού πολέμου και άλλοι, γιατί 
δεν αντέχουν τους σκοτω-
μούς, τις λεηλασίες, τις άγριες 
επιθέσεις, τον πόνο, την κακο-
ποίηση, τη βία, την εκμετάλ-

λευση, τους βομβαρδισμούς και τις αντιξοότητες. Οι πρόσφυγες αντιλήφ-
θηκαν ότι είναι αδύνατο να έχουν μία ποιοτική και ασφαλή ζωή, γι’ αυτό 
και προτίμησαν να ψάξουν να βρουν καταφύγιο κάπου αλλού και να 
κάνουν μία νέα αρχή μαζί με τις οικογένειές τους.                 

Συνέχεια στη σελ.6 

 

Της Μαρίνας Κυριάκου του Γ6 
 

Η Ευρώπη είναι πολύ μακριά… 
 

Με συντροφιά τον ουρανό και τη θάλασσα και όλα τα υπάρχοντά τους  
σε έναν μπόγο ή μια πλαστική σακούλα, χιλιάδες εκτοπισμένοι αναζητούν 
μια γη να τους δεχθεί. Καθώς διαπερνούν τη θάλασσα της Μεσογείου, με 
τα σαπιοκάραβα και τα φορτηγά πλοία, εκατοντάδες πρόσφυγες μαζί και 
μικρά παιδιά χάνουν τη ζωή τους καθημερινά. Η Μεσόγειος θάλασσα γίνε-
ται ο τάφος της προσδοκίας και της ελπίδας για μια καλύτερη ζωή. 

 
Συνέχεια στη σελ.6 
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Για ν’ ακουστεί η φωνή μας... 
 

Φίλοι συμμαθητές και συμμαθήτριες, αγαπητοί καθηγητές, έχετε στα χέρια σας το πρώτο τεύχος της εφημερίδας του σχολείου μας. 
Το όνειρό μας να αποκτήσουμε τη δική μας εφημερίδα πραγματοποιήθηκε. Φέτος, τη σχολική χρονιά 2016- 2017, το Γυμνάσιο Αγλαντζιάς κάνει δειλά 

δειλά τα πρώτα του εκδοτικά βήματα, με σκοπό την ένταξή μας στην κοινω-
νία ως ενεργοί πολίτες, αφού μέσα από την εφημερίδα μας θέλουμε να 
ακουστεί η φωνή μας αλλά και να  περάσουμε ουσιώδη μηνύματα για διά-
φορα θέματα που μας απασχολούν. 

Η ιδέα ότι το Γυμνάσιό μας θα αποκτούσε πιο δυνατή φωνή και ότι 
εμείς θα γινόμασταν μικροί δημοσιογράφοι από την αρχή μάς ενθουσίασε. Πήραμε  μολύβι και χαρτί και πέσαμε με τα μούτρα στη δουλειά. Καλός ο υπο-
λογιστής, δε λέμε, αλλά πώς μπορείς να κρατήσεις σημειώσεις ανά πάσα ώρα και στιγμή; Έχει άλλη χάρη, άλλη αμεσότητα το χαρτί και το μολύβι! Σκεφτή-
καμε λοιπόν, πρωτότυπα θέματα, κρατήσαμε σημειώσεις, σχεδιάσαμε, πήραμε συνεντεύξεις, βγάλαμε φωτογραφίες, καταγράψαμε τις απόψεις μας, ερευ-
νήσαμε θέματα που μας ενδιέφεραν και είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε τη δουλειά μας. Θα προσπαθήσουμε η εφημερίδα μας να 
γίνεται κάθε χρόνο και καλύτερη! Το χρωστάμε στον εαυτό μας, στους καθηγητές μας, στο σχολείο μας!  

Καλοτάξιδη!   
 

Η σημασία μιας σχολικής εφημερίδας 
Συνέντευξη με τη Διευθύντρια,  
Δρ. Μαρία Γεωργίου 
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 Να κρατήσουμε τους νέους στον Δήμο 
μας! Συνέντευξη με τους υποψήφιους 
Δημάρχους Αγλαντζιάς 

 Πες τα χαρτί και καλαμάρι!!! 
Τα συν και πλην της σχολικής μας ζωής 
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 Το δικαίωμα να είσαι διαφορετικός 

 Να μη στερούμε την παιδικότητα των 
παιδιών 
Συνέντευξη με τη Λήδα Κουρσουμπά, Επί-
τροπο Προστασίας Δικαιωμάτων του Παι-
διού 
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Τα μνημεία έχουν συμπυκνωμένη την 
ιστορία του τόπου 
Συνέντευξη με τον Τάκη ΧατζηΔημητρίου &  
την Άννα Μαραγκού 
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 Δάσκαλε που δίδασκες 
Ενδιαφέρουσες εξομολογήσεις καθηγητών 
μας 
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 Δράσεις χωρίς τέλος 9 

 Τεχνόραμα 

 Ανακαλύψτε τη μαγεία της Θετικής 
Σκέψης 

 Τρέφομαι σωστά + αθλούμαι = είμαι  
υγιής 
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        Δ ι α β ά σ τ ε ! ! !  

Πήραμε ΜΟΛΥΒΙ και ΧΑΡΤΙ  

Σχέδιο: Όλγα Χριστοφόρου Γ4 

 

ΠΟΛΕΜΟΣ VS ΕΙΡΗΝΗ  

 
Βίοι Παράλληλοι  

Τραγωδίες Παράλληλες  
 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Σελ. 6-7  
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Μολύβι και Χαρτί  

Της Αναστασίας Κκαϊλή  Β2 
 
Πώς βλέπετε την έκδοση της εφημερίδας μας; 
Θεωρώ ότι είναι μια κίνηση, για τα δεδομένα του 
σχολείου μας, πρωτοποριακή, γιατί δεν έχουμε 
παράδοση στην έκδοση εφημερίδων. Το γεγονός 
ότι έχουν βρεθεί συνάδελφοι που σας ενέμπνευ-
σαν, εννοώ τους μαθητές που εργάζονται για την 
έκδοση της εφημερίδας, το καλωσορίζω και πραγ-
ματικά είμαι δίπλα σας για να στηρίξω τούτη τη 
δουλειά και να τη δω κιόλας να προχωρεί και 
παρακάτω, δηλαδή αν μπορούσαμε να πάμε και σε 
διαγωνισμό εφημερίδων, θα ήταν ακόμα καλύτερα. 
Θεωρώ όμως, πιο σημαντική την εμπλοκή των 
μαθητών σε θέματα της επικαιρότητας, την αναζή-
τηση και διερεύνηση θεμάτων που ίσως να μην σας 
ενδιέφεραν ή να μην είχατε σκεφτεί να ασχοληθεί-
τε. Είναι, λοιπόν, ένας άλλος τρόπος μάθησης και 
ένας υγιής τρόπος ενασχόλησης μαθητών οι οποίοι 
προβληματίζονται. Για να καταλήξω, βλέπω πάρα 
πολύ θετικά την προσπάθειά σας και τη στηρίζω 
ολόψυχα. 
 
Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει το σχολείο; 
 Το κτήριο, δυστυχώς, φέτος άρχισε να δείχνει 
τα δόντια του, αφού μετά τα έργα συντήρησης 
που έγιναν, πριν έξι χρόνια περίπου, το σχολείο 
βρίσκεται ξανά μπροστά σε δυσκολίες. Συγκε-
κριμένα, από τον Νοέμβριο δεν έχουμε αίθου-
σα πολλαπλής χρήσης και έχει αλλάξει ουσια-
στικά ο τρόπος λειτουργίας του σχολείου: το 
μάθημα της γυμναστικής υπολειτουργεί, δεν 
έχουμε αποδυτήρια, δεν έχουμε ένα κλειστό 
χώρο και οι μαθητές είναι εκτεθειμένοι στη 
βροχή, οπότε αυτόματα το μάθημα δεν μπορεί 
να γίνει. Τα αθλητικά  απογεύματα, επίσης, 
υπολειτουργούν. Οι εκδηλώσεις της 25ης Μαρ-
τίου και της 1ης Απριλίου έχουν προγραμματι-
στεί να γίνουν έξω και προσευχόμαστε να μη 
βρέξει. Ένα συνέδριο ή κάποιες διαλέξεις, που 
είναι μέσα στη ζωή ενός σχολείου, στο δικό μας 
το σχολείο φέτος δε γίνονται. Προσπαθούμε με 
άλλους τρόπους να καλύψουμε το κενό, που 
μας δημιουργεί η απουσία της αίθουσας πολ-
λαπλής χρήσης, αλλά σίγουρα είμαστε σε δυ-
σμενέστερη θέση από άλλα σχολεία, τα οποία 
έχουν αυτή τη διευκόλυνση. Άρα το κτήριο για 
μένα είναι το σοβαρότερο πρόβλημα του σχο-
λείου. 
Τα κτηριακά προβλήματα είναι εμφανή και σε 

άλλες περιπτώσεις. Εδώ και περίπου τρεις 
μήνες είναι μετακινούμενο και άλλο ένα τμήμα, 
γιατί η αίθουσά του ήταν ακατάλληλη να τους 
φιλοξενήσει λόγω διαρροών. Υγρασίες από τα 
νερά που εισέρρευσαν μέσα στα τοιχώματα του 
σχολείου προκάλεσαν, επίσης, προβλήματα στο 
σύστημα ηλεκτροδότησης του σχολείου.  
Ούτε το πιο στοιχειώδες για κάθε σχολείο, μία 
κανονική βιβλιοθήκη, δεν έχουμε ούτε ένα 
χώρο για διαλέξεις. 
 
Ποια βήματα έχουν γίνει για την αναβάθμιση 
και τον εκσυγχρονισμό του σχολείου;  
Αυτές τις μέρες γίνονται διαδικασίες, ώστε να 
υπάρχει  πρόσβαση στο διαδίκτυο  από οποιο-
δήποτε χώρο του σχολείου. Έτσι, καθηγητές και 
μαθητές, θα έχουν τη δυνατότητα που  δίδει η 
τεχνολογία, για να μπορούν να τη χρησιμοποι-
ούν για τη διεξαγωγή των μαθημάτων. Από 
φέτος υπάρχει, επίσης, σύστημα συναγερμού, 
κάτι που τα προηγούμενα χρόνια υπολειτουρ-
γούσε και θεωρούμε ότι σιγά σιγά θα μπορέ-
σουμε να αναβαθμίσουμε και την τεχνολογική 
υποδομή του σχολείου που είναι το άλλο 
έλλειμμα. Ένα σχολείο αφύλακτο μέσα στο 
δάσος δεν μπορεί να έχει αναβαθμισμένη 
τεχνολογική υποδομή, η οποία είναι εκτεθειμέ-
νη σε κλοπές. 

Παρατηρείται και στο σχολείο μας έντονο το 
πρόβλημα της σχολικής παραβατικότητας;  
Κάποιοι μαθητές βιώνουν δυσκολίες στο κοινω-
νικό και οικογενειακό τους περιβάλλον, οι 
οποίες μεταφέρονται μέσα στο σχολείο. Το 
γραφείο της Συμβουλευτικής Υπηρεσίας προ-
σπαθεί, με τη συνεργασία των γονιών και του 
Υπουργείου, να τα λύσει ή και να τα απαμβλύ-
νει, να τα κάνει λιγότερο οδυνηρά για τους 
μαθητές. Δυστυχώς, η έλλειψη εκπαιδευτικού 

ψυχολόγου δυσχεραίνει το έργο μας. Ο κανονι-
κός εκπαιδευτικός ψυχολόγος έχει άδεια ιατρι-
κή, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αντικατα-
στάτης του και ζητήματα που θα πρέπει να 
λύσουμε για τα παιδιά μάς παίρνουν πιο πολύ 
χρόνο και λύνονται με μεγαλύτερη δυσκολία.     
 
Πειθαρχημένοι μαθητές  
Όμως πρέπει να σημειώσουμε την ικανοποίησή 
μας, που στο σχολείο τα παιδιά σε γενικές 
γραμμές είναι πειθαρχημένα και δεν έχουμε 
έντονη παραβατικότητα, όπως σε άλλα σχολεί-
α. Χαίρομαι, όταν ακούω καλά λόγια για τους 
μαθητές μας, όταν αυτοί βγαίνουν εκτός σχο-
λείου για την παρακολούθηση μιας παράστα-
σης είτε σε μια εκδρομή. Συνήθως τα σχόλια 
που δεχόμαστε είναι πολύ θετικά και αυτό έχει 
αντανάκλαση και στα ίδια τα παιδιά και στις 
οικογένειές τους αλλά και σε μας ως σχολείο.  
Οι μαθητές μας αναπτύσσουν δεξιότητες και 
βελτιώνουν τα μαθησιακά τους αποτελέσματα. 
Φέτος έχουμε πολλά παιδιά που έχουν εμπλα-
κεί σε πολλές δράσεις, διαγωνισμούς, προ-
γράμματα και φέρνουν διακρίσεις. Όλα αυτά 
μας δίνουν χαρά, αισιοδοξία και δύναμη στους 
καθηγητές που παλεύουμε να γίνει το σχολείο 
καλύτερο.  
 
Πώς μπορούν οι μαθητές να προσφέρουν 
περισσότερα στο σχολείο τους;  
Μπορείτε να βοηθήσετε μέσα από τις δράσεις 
που αναμένω να αναπτύσσετε σε συνεργασία 
με τους καθηγητές σας ως τμήματα και ως 
άτομα, αλλά και μέσα από τους εκπροσώπους 
σας, το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο και τα 
Συμβούλια των τμημάτων. Έχουμε φτάσει σε 
ένα πολύ καλό σημείο συνεργασίας, εννοώ  οι 
καθηγητές με τους μαθητές. Το Μαθητικό 
Συμβούλιο πρέπει να λειτουργεί σωστά και να 
είναι  ουσιαστικός φορέας δράσης και εκπρο-
σώπησης των μαθητών.  
Στόχος μας είναι να συνειδητοποιούν οι μαθη-
τές μας ότι είναι ευλογία να πηγαίνουν σχολεί-
ο, να αποκτούν μόρφωση και να είναι συγκε-
ντρωμένοι στα μαθήματά τους και στις δράσεις 
που οι καθηγητές τους τους εμπλέκουν και να 
προσπαθούν να γίνουν καλύτεροι. Όταν αυτό 
υπάρχει από τη πλευρά των μαθητών είναι μια 
κινητήρια δύναμη και για μας, τους καθηγητές, 
αλλά και τους γονείς.  
 

Λίγα λεπτά με τη Διευθύντριά μας, 
Δρα Μαρία Γεωργίου 

Η έκδοση της εφημερίδας: 
Ένας άλλος τρόπος μάθησης 



Της Κατερίνας Αλεπίδου &  
Ελένης Χ΄΄Αντώνη Β1 
 
Άλλο ένα πείραμα… 
 
Άγχος και ανησυχία κατέλαβε τους μαθητές, όταν ανακοινώ-
θηκε επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας πως οι προαγωγικές 
εξετάσεις θα διεξάγονται τέλη Μαΐου και οι ανεξετάσεις 
Σεπτεμβρίου μεταφέρονται στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του 
Ιουνίου. Οι γνώμες γι’ αυτές τις αλλαγές διχάστηκαν. Πολλά 
παιδιά δήλωσαν πως αυτό δε θα βοηθήσει στην απόδοσή 
τους, καθώς έχουν βαρυφορτωμένο πρόγραμμα και  οι εξετά-
σεις, που γίνονται νωρίτερα, δεν τους επιτρέπουν να κάνουν 
τον σωστό προγραμματισμό της μελέτης τους. 
Υπήρξαν όμως και οι μαθητές εκείνοι που θεώρησαν πως η 
απόφαση αυτή θα έχει αρκετά οφέλη. Πρώτα και κύρια, θα 
ολοκληρωθεί η εξεταστική περίοδος νωρίτερα και ο χρόνος 
των διακοπών θα είναι περισσότερος. Έπειτα οι ανεξεταστέοι 
μαθητές θα κάνουν εντατικά μαθήματα μέσα στο σχολείο, από 
τις αρχές μέχρι τα μέσα Ιουνίου, για να ξαναδώσουν εξετάσεις 
κι έτσι δε θα τους τρώει η αγωνία μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμ-
βρη αν θα περάσουν την τάξη ή όχι. 
Ο χρόνος θα δείξει αν ήταν μια σωστή για το εκπαιδευτικό 
σύστημα απόφαση. Για την ώρα... ετοιμαστείτε για το πείρα-
μα. 
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Οι υποψήφιοι δήμαρχοι  
παρουσιάζουν το πρόγραμμά τους 

για τον Δήμο μας  
στις μικρές δημοσιογράφους μας,  
Λητώ Κεφαλά & Ριανέλλα Λοΐζου,  

λίγο πριν από τις δημοτικές  
εκλογές του Δεκεμβρίου 2017 

 
Εμείς οι νέοι έχουμε ανάγκη από χώρους 
υγιούς ψυχαγωγίας και ευκαιρίες δραστη-
ριοποίησης. Τι ακριβώς προγραμματίζετε γι’ 
αυτό το θέμα; 

 
Χ. Πετρίδης: Πιστεύω ότι πρέπει, επιτέλους,  

πέραν από τους επαγγελματίες πολιτικούς να 
αναλάβουν και κάποια νέα άτομα τον δήμο οι 
οποίοι είναι τεχνοκράτες και της δουλειάς, για  
να μπορέσουμε  -με πιο σύγχρονες μεθόδους-   
 

να διοικήσουμε τον Δήμο μας πιο ορθολογι-
στικά και να κάνουμε τις τομές που πρέπει, 
για να δώσουμε ένα καλύτερο όνομα για τη 
νεολαία. Στόχος είναι να δημιουργήσουμε 
εκείνες τις προϋποθέσεις, ώστε να  κρατήσου-
με όσο το δυνατό τη νεολαία, τους μαθητές 
και τους φοιτητές, εντός των ορίων του Δήμου 
μας.  
Η Αγλαντζιά χρειάζεται διάφορες θεματολογί-
ες, περισσότερους χώρους αναψυχής, καφέ, 
εστιατόρια, διάφορες αθλοπαιδιές, όπως 
skateboard. Πιστεύω πως έχουμε τους χώρους 
και τα πάρκα. Έχουμε και το πανεπιστήμιο και 
άλλους  φορείς  με τους οποίους μπορούμε να  

Της Αργυρώς Παπαγεωργίου  Γ1 
 
Πού είναι η χαρά της μάθησης; 
Να τι απάντησε η πλειοψηφία των μαθητών σε 
έρευνα που έγινε με ερωτηματολόγιο το οποίο 
απάντησαν 315 μαθητές  για την αξιολόγηση της διδακτικής 
διαδικασίας: 

 Η παράδοση των μαθημάτων γίνεται σχεδόν πάντα με τον 
ίδιο ανιαρό τρόπο. 

 Πολλοί μαθητές δεν μπορούν να απαντήσουν  τις ερωτή-
σεις που υποβάλλονται από τους καθηγητές. 

 Δε δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να επιλέξουν την 
κατ’ οίκον εργασία τους. 

 Ζητούν οι καθηγητές να εξηγούν καλύτερα τις ερωτήσεις. 

 Προτείνουν τη δυνατότητα επιλογής εργασιών, ώστε να 
αυξηθεί το ενδιαφέρον και η προθυμία για  τις εργασίες. 

 Προτείνουν τέλος, την ανάθεση εργασιών που να είναι πιο 
κοντά στα ενδιαφέροντα των μαθητών. 
Σχολιάζοντας επίσης, τα νέα μέτρα που ψηφίστηκαν από το 
Υπουργείο Παιδείας για το τέλος του σχολικού έτους κατά 
δέκα μέρες νωρίτερα, χωρίς, παράλληλα, μείωση της διδα-
κτέας ύλης, βλέπουμε να πιέζονται οι καθηγητές μας να 
ολοκληρώσουν την ύλη, αλλά και εμείς φορτωνόμαστε με 
επιπλέον άγχος, ώστε να προετοιμαστούμε για μια εξεταστι-
κή περίοδο πολύ συμπιεσμένη. Αναρωτιόμαστε τι είναι 
τελικά το σχολείο, ένα πνευματικό ίδρυμα όπου καλλιεργεί-
ται η χαρά της γνώσης και η κριτική σκέψη ή ένα εξεταστικό 
κέντρο με κουρδισμένα παπαγαλάκια; 

Άλλος ένας στόχος μας είναι να καθιερώσου-
με ένα φεστιβάλ μαθητών στην Αγλαντζιά με 
συμμετοχή των δύο γυμνασίων, Πλατύ και 
Αγλαντζιάς.  Με διαγωνισμούς ταλέντου στο 
θέατρο, τη  μουσική και μία δισκοθήκη μέσα 
στο κλειστό ενός από τα  δύο σχολεία. 
Το φθινόπωρο, με τις πρώτες βροχές, μαθη-
τές και καθηγητές αναγκαστήκαμε να 
«κολυμπήσουμε», για να μπούμε στο Γυμνά-
σιό μας. Και αυτό το αντιμετωπίζουμε κάθε 
χρόνο, όταν πέσει περισσότερη βροχή. Δεν 
έχει ευθύνη ο Δήμος γι’ αυτό; 
Είναι γνωστό το πρόβλημα με τις πλημμύρες 
στο σχολείο σας. Ο Δήμος κάθε χρόνο έρχεται 
και καθαρίζει την περιοχή αυτή, πριν αρχί-
σουν οι βροχές. Όμως εκεί πρέπει να γίνουν 
μεγάλα έργα, να δημιουργηθούν  οχετοί. Το 
κράτος  είχε αναλάβει το έργο αλλά, λόγω της 
οικονομικής κρίσης, δεν προχώρησε... Προ-
σπαθούμε και συνεργαζόμαστε με τα δημό-
σια έργα και το τμήμα δασών να καθαρίζουμε 
τα μπάζα, ώστε να μην υπάρξουν μεγαλύτερα 
προβλήματα απ’ τα υφιστάμενα. Είναι ένας 
από τους στόχους των επόμενων χρόνων και 
θα πιέσουμε το Υπουργείο Συγκοινωνιών και 
Έργων να προχωρήσει άμεσα στην επίλυση 

του προβλήματος. 

 
 

Της Γαβριέλλας Γιάγκου Β1 
 

Με την τσάντα στην πλάτη  
Κάθε τμήμα χρειάζεται να έχει τη δική του 
αίθουσα, για να κάνει τα πλείστα μαθήματα της 
ημέρας εκεί και να μην χρειάζεται να κουβαλά ο κάθε μαθητής 
την υπέρβαρη σχολική τσάντα. Στο δικό μας σχολείο ισχύει 
αυτό μόνο για τους πρωταίους και τους τριταίους, ενώ οι 
δευτεραίοι είναι μόνιμα μετακινούμενοι. Έτσι, οι μαθητές 
παραπονιούνται συχνά ότι και  κουράζονται πιο εύκολα και 
πονάει η πλάτη· στο μέλλον, υπάρχει ο κίνδυνος μόνιμης 
βλάβης στη σπονδυλική στήλη λόγω του βάρους. Γνωρίζουμε 
βέβαια, ότι ένας παράγοντας που δεν υπάρχουν αίθουσες, 
είναι ο οικονομικός, γιατί διαφορετικά, υπάρχει αρκετός 
χώρος. Ζητούμε να κτιστούν αίθουσες, ώστε να λυθεί το 
πρόβλημα. Ας δοθούν επιτέλους, περισσότερα χρήματα στα 
σχολεία! 

Του Στέφανου Μαρκίδη Β1 
 
Κάπου να καθίσουμε; 
Πιστεύω, και συμφωνούμε σ’ αυτό όλοι, ότι το 
διάλειμμα είναι αναγκαίο για κάθε μαθητή. Στο 
διάλειμμά του θα φάει, θα πει τα νέα του με τους συμμαθητές 
του, θα περπατήσει, θα τρέξει και ίσως, θελήσει να καθίσει σε 
ένα παγκάκι για να ξεκουραστεί. Υπάρχουν όμως, αρκετά 
παγκάκια στην αυλή του σχολείου μας; 
Δυστυχώς, αυτά μετριούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού. Απ’ 

τη μια, συνήθως στεκόμαστε ή καθόμαστε στις κερκίδες, για να 

ξεκουραστούμε από το βάρος της σχολικής μας τσάντας. Όταν 

έχουμε πάλι κενή, επίσης δεν μπορούμε να καθίσουμε στα δυο 

τρία παγκάκια, διότι βρίσκονται πολύ κοντά στις αίθουσες 

διδασκαλίας. Στο τέλος, καταλήγουμε και πάλι στις κερκίδες. 

Της Μαριγώς Γεωργίου Γ4 
 
Στον σεβασμό λέμε ναι! 

 Στο γυμνάσιο έμαθα πολλά: πώς να αγαπώ 
και να σέβομαι τον συνάνθρωπό μου, πώς να 
συνεργάζομαι με τους συμμαθητές μου και να παλεύω για το 
καλύτερο, για να φτάσω ψηλά. 

 Ανακάλυψα όχι μόνο ποιες είναι οι κλίσεις και οι ικανότη-
τές μου, αλλά και άρχισα να διαμορφώνω την προσωπικότη-
τά μου, να ωριμάζω. 

 Γνώρισα και ευαισθητοποιήθηκα γύρω από τα σοβαρά 
προβλήματα του κόσμου (πόλεμος, ρατσισμός, βία) κι απο-
φάσισα να κινητοποιηθώ όσο μπορώ ενάντια σ’ αυτά.  

 Συνειδητοποίησα ποιο είναι το δίκαιο και το σωστό κι έτσι 
μπόρεσα να καλλιεργήσω μέσα μου αρχές και αξίες. 

Μολύβι και Χαρτί 

 
Π ε ς  τ α  χ α ρ τ ί   

κ α ι   
κ α λ α μ ά ρ ι !  

Του Ιωάννη Κωνσταντή Α5 
 

Στο bullying  λέμε όχι! 
Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού 
(bullying) παρατηρείται και στο σχολείο μας. 
Κάποια παιδιά τρομοκρατούν άλλα. Προσπαθούν να δείξουν 
πως είναι δυνατά και σπουδαία μειώνοντας, προσβάλλοντας 
και βασανίζοντας πιο αδύναμα και ευάλωτα παιδιά. Στην 
πραγματικότητα όμως, δείχνουν πόσο κακομαθημένα και 
πόσο άσχημο χαρακτήρα έχουν. Δυνατός και σπουδαίος είναι 
όποιος υποστηρίζει και βοηθά τους αδύναμους και όποιος 
αντιστέκεται στον σχολικό εκφοβισμό. Όλοι μας λοιπόν, ας 
ορθώσουμε προστατευτικό τείχος  στα θύματα του bullying. 
Μόνο έτσι θα σταματήσει.  

συνεργαστούμε και όλοι μαζί να παραγάγου-
με τα έργα που χρειάζεται η νεολαία, για να 
κρατούμε τους νέους, όπως είπα και πριν, 
εντός του χώρου μας. 

 
Κ. Κόρτας: Θα ενισχύσουμε ακόμη περισσό-

τερο την πολιτιστική μας παραγωγή. Εκτός 
από την Jazz συναυλία, που πραγματοποιεί-
ται  κάθε  χρόνο,  θα  δώσουμε   ευκαιρίες  σε   
Κύπριους δημιουργούς και ανθρώπους των 
καλών τεχνών και γραμμάτων να αναδει-
χθούν. Προγραμματίζουμε επίσης τη δη-
μιουργία πάρκου τροχοσανίδας (skateboard), 
που το ζητάει η νεολαία, στην περιοχή της 
Αθαλάσσας, κοντά στις φοιτητικές εστίες.  Θα 
δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στη νεολαία. 
Έχουμε ήδη ιδρύσει το Δημοτικό Συμβούλιο 
Νεολαίας και θα προχωρήσουμε σε συνεργα-
σία με τα σχολεία να αναπτύξουμε διάφορες 
δράσεις. Ξεκινήσαμε ήδη τη μείωση της 
χρήσης της πλαστικής σακούλας, μία συνερ-
γασία με το παιδαγωγικό ινστιτούτο στο 
οποίο εμπλέκονται και τα δημοτικά.  
 
Θα προχωρήσουμε με τα σχέδια και 
τη μελέτη του γραμμικού πάρκου που 
ξεκινά από την πανεπιστημιούπολη 
και καλύπτει  τις παρυφές σ’ όλη την 
Αγλαντζιά. Επίσης, στο πρόγραμμά 
μας υπάρχει η κατασκευή ποδηλατό-
δρομων και  πεζόδρομων. Στον χώρο 
του Γυμνασίου Αγλαντζιάς υπάρχουν 
μερικά παλιά κτήρια που κάποτε ήταν 
λεπροκομεία.  Συνεργαζόμαστε με το 
πανεπιστήμιο Κύπρου και το τμήμα 
δασών, για να δούμε πώς θα μπορέ-
σουμε να τα αναπαλαιώσουμε.  

Η νεολαία της Αγλαντζιάς  
στο επίκεντρο των προγραμμάτων  

των υποψήφιων δημάρχων 



Της Ιωάννας Ερωτοκρίτου Α2 
 

Αγαπητό μου ημερολόγιο, 
Σήμερα η Μαρία, η αγαπημένη μου φίλη έκανε κάτι και μας 
συγκίνησε όλους. Στο μάθημα της τέχνης ήθελε να αποδεί-
ξει ότι κάθε παιδί είναι διαφορετικό από τα άλλα παιδιά. 
Έτσι σκέφτηκε να ζωγραφίσει πολλά παιδιά που έχουν 
διαφορετικά προβλήματα και χαρακτηριστικά. Τα παιδιά στο σχέδιό της κορόιδευαν και πείραζαν ένα κορίτσι που ήταν 
κωφό, όπως αυτή. Τα παιδιά ήταν κι αυτά διαφορετικά μεταξύ τους. Κάποια ήταν ξανθά κι άλλα μελαχρινά, άλλα ήταν 
από άλλες χώρες, άλλα φορούσαν γυαλιά, άλλα ήταν χαρούμενα, άλλα λυπημένα, και με συγκίνησε τόσο πολύ που 
ήθελα να κλάψω. Με έκανε να νιώσω τόσο διαφορετική και ξεχωριστή από τους άλλους. Ήταν έξυπνη η ιδέα της Μαρίας. 
Οι συμμαθητές μας κατάλαβαν τους εαυτούς τους και ένιωσαν ντροπή γι’ αυτό που της έκαναν. Από σήμερα τα παιδιά 
κάνουν παρέα μαζί της, ενώ η Μαρία νιώθει ευτυχισμένη, γιατί οι συμμαθητές της τη δέχονται όπως είναι.  
Ελπίζω να τα πούμε αύριο!  

Της Μυρτώς Μαύρου Α2 
 
Αγαπητό μου ημερολόγιο,  
Σήμερα ήταν μια εφιαλτική μέρα! Είμαι τόσο ταραγμένη, που δεν ξέρω από πού να αρχίσω… Ήταν η πρώτη 
μέρα του σχολείου, είχα πολύ άγχος κι ήθελα να ανοίξει η γη και να με καταπιεί!  
Μόλις τακτοποιηθήκαμε στις τάξεις, αρχίσαμε να συστηνόμαστε ο ένας στον άλλον. Τη χαρούμενη φασαρία 
διέκοψε η Διευθύντρια… Μαζί της έφερε ένα κορίτσι, συνεσταλμένο, περίεργα φοβισμένο. Δεν πρόλαβε να πει 
το όνομά της και μια παρέα αγοριών άρχισε να γελάει… Από τη συμπεριφορά τους κατάλαβα ότι είχαν παλιούς, 
ανοιχτούς λογαριασμούς μαζί της. Ήταν φανερό, από κάπου την ήξεραν…Η καημένη άλλαξε πέντε χρώματα 
ταυτόχρονα, λέξη δεν είπε… 
Όταν χτύπησε το κουδούνι, ορμήσαμε όλοι έξω για διάλειμμα. Τριγυρνούσα ψάχνοντας φίλους, όταν είδα την 
παρέα των νταήδων της τάξης μου να έχουν περικυκλώσει και να χτυπάνε άσχημα την καινούρια μαθήτρια. Δεν 
ήξερα τι να κάνω. Η καρδιά μου κόντευε να σπάσει. Ήθελα να φωνάξω, να τους σταματήσω, μα δεν έβγαινε 
φωνή… Φοβόμουν. Κι αν ο κλήρος έπεφτε σε μένα μετά; Κι αν εγώ ήμουν το επόμενο θύμα τους;  
Όταν γύρισα σπίτι, δε μιλιόμουνα. Οι γονείς μου μού είπαν ότι έπρεπε να πάω στη Διευθύντρια. Αύριο, το 
υπόσχομαι, όλα θα αλλάξουν. Θα βρω το θάρρος να σταθώ 
δίπλα στη συμμαθήτριά μου. Το χρωστάω πρώτα από όλα 
στον εαυτό μου, στην αξιοπρέπειά μου… 
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«Παγκόσμια ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού», 18 Νοεμβρί-
ου. Επειδή «Τα Παιδιά έχουν φωνή», η Κωνσταντίνα Κόκκινου και  
η  Άντρεα  Ιακωβίδου του Γ5 συνομιλούν με την Επίτροπο Προστα-
σίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, κ. Λήδα Κουρσουμπά. 
 

Φέτος στο μήνυμά σας δόθηκε έμφαση στα παιδιά προσφύγων –μεταναστών. Γιατί; 

Το θέμα των μεταναστών απασχολεί  την  πολιτεία και την κοινωνία της Κύπρου. Φέτος 

αποφασίσαμε να διαχειριστούμε  την ομάδα παιδιών –μεταναστών που επηρεάζονται 

άμεσα. Ξεκινήσαμε από την αρχή του χρόνου να κάνουμε  έρευνα. Επισκεφθήκαμε τον 

χώρο που μένουν- στην Κοφίνου- τα Δημοτικά σχολεία, τα Γυμνάσιά τους. Μιλήσαμε με  

τα ίδια τα παιδιά, με τους εκπαιδευτι-

κούς τους και προχωρήσαμε στη σύστα-

ση έκθεσης. Με αυτό τον τρόπο θα 

ευαισθητοποιούσαμε τον κόσμο. Ζητή-

σαμε από τα παιδιά να μας ζωγραφί-

σουν, αφού  δουλέψαμε μαζί τους 

σε κάποια εργαστήρια, για να καταλά-

βουν τι σημαίνει δικαίωμα. 

Επιλέγηκε αυτή η ομάδα, γιατί αυτή 

είναι μια πραγματικότητα. Αν δε βοηθή-

σουμε να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία και 

να εξαλειφθεί το φαινόμενο του ρατσι-

σμού, τότε αυτά τα παιδιά δε θα αποκτή-

σουν ποτέ δικαιώματα, έστω κι αν το αξί-

ζουν!  

Όπως  γνωρίζουμε τα παιδιά αυτά πολλές 

φορές αντιμετωπίζουν ρατσιστική συμπε-

ριφορά. Πού οφείλεται αυτό; 

Δυστυχώς, η ρατσιστική συμπεριφορά είναι 

κάτι που υπάρχει παντού. Γενικά, επειδή οι 

μεγάλοι συμπεριφέρονται ρατσιστικά, τα 

παιδιά  μιμούνται  και  συμπεριφέρονται  με τον ίδιο τρόπο.  Η ρατσιστική  αυτή  στάση  

 

 

 

οφείλεται στην έλλειψη σεβασμού στη διαφορετικότητα, στα στερεότυπα και στις 

προκαταλήψεις. Δυστυχώς, αυτό δεν παρατηρείται μόνο προς τους μετανάστες, αλλά 

και σε κάποιες άλλες ευάλωτες ομάδες, όπως στα  παιδιά που γεννιούνται με διαφορε-

τικό σεξουαλικό προσανατολισμό. 

Ποια μέτρα μπορούν να  ληφθούν για την αποφυγή του φαινομένου αυτού; 

Πιστεύω ότι η Εκπαίδευση και η αλλαγή κουλτούρας θα βοηθήσουν να αλλάξουμε, 

αφού πρώτα συνειδητοποιήσουμε την αναγκαιότητα των πραγμάτων. Εσείς τώρα, 

γράφοντας γι’ αυτά, βοηθάτε. Βλέπω στα μάτια σας ότι δέχεστε αυτά που λέω και 

συμφωνείτε. Πιστεύω πως αν θέλεις, μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα. Τα πράγματα 

δεν αλλάζουν, όταν δε θέλουμε να δοκιμάσουμε. Μόνο αν δεν ξεκινήσουμε κάτι, δεν 

αλλάζει. Όταν ξεκίνησα τον θεσμό της Επιτρόπου διερωτούνταν και έλεγαν πως η Λήδα 

δεν ασχολείται με σοβαρά πράγματα και αυτά είναι αστεία πράγματα για παιδιά. Τα 

θέματα του παιδιού δεν ενδιέφεραν. Τώρα το καταφέραμε. Η Βουλή συζητά συχνά 

θέματα παραβίασης των δικαιωμάτων του παιδιού. Όταν γίνεται κοινοβουλευτικός 

έλεγχος, έμαθαν, πριν κάνουν κάτι, να απευθύνονται σε εμένα ή για όλα τα θέματα για 

τα οποία κάνω παρεμβάσεις δε διαμαρτύρονται. Επίσης Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνί-

ας ασχολούνται με θέματα του παιδιού. Παλαιότερα ποιο ισχυρό κανάλι  θα δεχόταν  

να του έκανες παρέμβαση, για να συμμορφωθεί; Ευτυχώς σήμερα τα πράγματα  αλλά-

ζουν  και βελτιώνονται. 

Πώς οραματίζεστε το μέλλον των παιδιών της Κύπρου ανεξάρτητα φυλής, χρώματος  

γλώσσας  και θρησκείας; 

Ακριβώς όπως το έχεις διατυπώσει στην ερώτησή σου. Μια χώρα που όλα τα παιδιά 

της Κύπρου ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία και οποιαδήποτε διαφο-

ρετικότητα να μπορούν να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους, να μπορούν να έχουν 

μια ευτυχισμένη παιδική ηλικία, διότι είναι πολύ σημαντικό να μη στερούμε την παιδι-

κότητα των παιδιών. Να μπορεί το κάθε ένα παιδί να αξιοποιεί στο μέγιστο τις δυνατό-

τητές του και να είναι ένας τόπος που θα σεβόμαστε ο ένας τον άλλο και να μπορέσου-

με να δημιουργήσουμε το μέλλον από παιδιά που μεγάλωσαν σωστά, σωστούς ενήλι-

κες. Έτσι  οραματίζομαι το μέλλον σας! 

 

Μολύβι και Χαρτί  

Της Αργυρώς Μαύρου Α2 
 

Αγαπημένο μου ημερολόγιο, 
Χθες το βράδυ δεν μπόρεσα να κλείσω μάτι. Σκεφτόμουν τα τρομοκρατημένα παιδιά που απειλούσαν τρεις μαντράχαλοι της 
Τρίτης. Δεν πρόλαβα να πατήσω το πόδι μου ως πρωτάκι στο γυμνάσιο και έβλεπα να συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μου 
πράματα και θάματα. Πώς θα τα βγάλω πέρα; Πώς θα επιβιώσω σ’ αυτή τη ζούγκλα; Ένιωθα να παραλύω από το άγχος μου. 
Κι όμως η φωνή της λογικής μου έλεγε ότι πρέπει να βρω τα κότσια να αντιδράσω.  
Στο διάλειμμα, ο χειρότερός μου εφιάλτης έγινε πραγματικότητα. Η συμμορία των τριών ερχόταν κατά πάνω μου. Είχε έρθει 
η σειρά μου. Φάνηκα πως ήμουν του χεριού τους και ήθελαν να πάρουν το χαρτζιλίκι μου. Έβαλα τα κλάματα. Το κάνω 
συχνά, όταν τσακωνόμαστε με την αδελφή μου και θέλω να τραβήξω την προσοχή των γονιών μου… Τρόμαξα κι εγώ η ίδια 
από τη δύναμη της τσιρίδας μου! Μια δασκάλα ήρθε τρέχοντας και με αγωνία ζητούσε να μάθει τι έπαθα. Της εξήγησα. Τις 
επόμενες μέρες, με μεγάλη μου χαρά, έμαθα ότι οι μάγκες τιμωρήθηκαν κι έγιναν αρνάκια!    
Το κατευχαριστήθηκε η ψυχούλα μου!  

Υπερασπίσου  
το δικαίωμα να είσαι  

διαφορετικός!  
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Σχέδιο: Όλγα Χριστοφόρου Γ4 

Η ρατσιστική στάση 

οφείλεται στην 

έλλειψη σεβασμού  

της διαφορετικότητας, 

στα στερεότυπα και  

στις προκαταλήψεις.  

ΚΕΙΜΕΝ

Ο 

ΤΙΤΛΟΥ 
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Τ. Χατζηδημητρίου: Η πολιτιστική κληρο-
νομιά είναι τα πάντα, είναι τα μνημεία.  
Τα μνημεία έχουν το χαρακτηριστικό ότι 
έχουν συμπυκνωμένη την ιστορία του 
τόπου και το κάθε μνημείο έχει τη δική 
του ιστορία.  

Ά. Μαραγκού: Σαφώς η απώλεια της 
μνήμης είναι πιο επικίνδυνη από το πέρα-
σμα του χρόνου, γιατί η απώλεια της 
μνήμης έρχεται με το πέρασμα του χρό-
νου.  Η ιστορία μας περνά απ’ όλο αυτό 
που λέμε εμείς σήμερα κατεχόμενο μέρος 
της Κύπρου…Αν δεν περπατήσει ένα παιδί 
το κάστρο της Καντάρας ή εσείς το κάστρο 
του Αγίου Ιλαρίωνα ή το κάστρο του 

Βουφαβέντο, δεν μπορείτε ποτέ να καταλάβετε τι σημαίνει Κύπρος για 
έναν σταυροφόρο.   

Τ. Χατζηδημητρίου: Δεν πρέπει να ξεγράψουμε την πολιτιστική μας 
κληρονομιά.  Πρέπει με την παρουσία μας να τη διαφυλάσσουμε.  Η γη 
να νιώθει το περπάτημά μας και να ακούγεται η λαλιά μας.  Και να 
έχουμε επίγνωση και επαφή με τον χώρο μας.  Είναι πολύ βασικό.  Και 
υπάρχει πολύ ενδιαφέρον για την επίσκεψη.  Υπάρχουν εκπαιδευτικοί 

που οργανώνουν τέτοιες συναντήσεις είτε στο Σπίτι της Συνεργασίας είτε ακόμα 
επισκέψεις εκατέρωθεν.  Λοιπόν…  Διάβασα ένα μυθιστόρημα μια φορά του 
Τζακ Λόντον για τους χρυσοθήρες στην Αλάσκα.  Ένας νέος και λίγο ρομαντικός 
συνεταίρεψε με έναν ιθαγενή εκεί, ερυθρόδερμο.  Πήγαιναν μαζί και ένα πρωί 
ξυπνά και λέει στον ερυθρόδερμο:  «Καταστροφή! Μάς έκλεψαν τον σκύλο, πώς 
θα προχωρήσει το έλκηθρο;»  Τότε ο ερυθρόδερμος του είπε: «Όχι, δεν μας τον 
έκλεψαν, δεν τον προσέχαμε εμείς».  Και εμείς δεν προσέχαμε την πατρίδα μας, 
παιδιά. 
Μου έκανε εντύπωση όταν πήραμε τους Ελληνοκύπριους (στα κατεχόμενα).  Με 
πόση συγκίνηση μπαίνουν μέσα στην εκκλησία τους και λένε:  «Εγώ στεκόμουν 
εδώ, όταν ήμουν παιδί, ο πατέρας μου στεκόταν εκεί, ήταν ψάλτης, έμπαινε 
μέσα και κρέμαγε τον σάκο του σ’ αυτό το καρφί που ήταν σ’ αυτή τη γωνιά.»  
Λοιπόν, όλες αυτές είναι μνήμες που θα πρέπει να διαφυλαχθούν και να παρα-
δοθούν παραπέρα.   
 
Ά. Μαραγκού: Μπορούμε να κάνουμε πραγματικά έργα, για να σας βοηθή-
σουμε.  Πρώτα πρώτα, να κάνουμε ένα σωστό αρχαιολογικό μουσείο.  Όχι ένα 
μουσείο που έγινε το 1908 και το οποίο κρατούμε ακόμα, να κάνουμε μια μαρί-
να λιγότερη και να κάνουμε ένα Κυπριακό Μουσείο.  Και βέβαια, να γίνει μια 
τεράστια αλλαγή στην Παιδεία μας. Εμείς οι ίδιοι έχουμε ακυρώσει την Ιστορία 
μας, ακυρώσει τη γραφή μας και την Παιδεία μας.  Λοιπόν, όταν ένας τόπος 
είναι τόσο κοντόφθαλμος πώς μπορούμε εμείς να πάμε μπροστά;  Γιατί εσείς 
είστε η νέα γενιά, εσείς είστε οι νέοι πολιτικοί, εσείς είστε οι νέοι βουλευτές. 
ΕΛΠΙΖΩ! … 

Της  Μαρίας Αλεξάνδρου & Τζουν Ιωάννας Λοϊζίδου Β3 
 
 
Συμμετέχοντας στον πανελλήνιο διαγωνισμό «Ελλάδα-Κύπρος- Ομογένεια», με 

θέμα τη σύληση και την καταστροφή 
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, 
είχαμε την ευκαιρία αλλά και τη χαρά 
να γνωρίσουμε την κ. Άννα Μαραγκού 
και τον κ. Τάκη Χατζηδημητρίου, επικε-
φαλής της Τεχνικής Επιτροπής για τη 
Διάσωση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
της Κύπρου.  

Η κ. Άννα Μαραγκού, ως αρχαιο-
λόγος και κριτικός της τέχνης, έχει  
ασχοληθεί με το ζήτημα των κλεμμένων 
θησαυρών της Κύπρου, όπως και γενι-
κότερα, με τη διάσωση της κληρονομιάς του νησιού. Μάλιστα, 
το γεγονός ότι υπήρξε και η ίδια πρόσφυγας, την επηρέασε 
στη σχέση της με την ιστορία του νησιού αλλά και με αυτό 
που αποκαλούμε Ιστορία.  Ο κ. Τάκης Χατζηδημητρίου μάς 
εξέθεσε αναλυτικά το μέχρι σήμερα έργο της Επιτροπής για 
την αποκατάσταση των μνημείων στα κατεχόμενα. Παράλλη-
λα, κι οι δυο τους απάντησαν σε ερωτήματα σχετικά με τη 
σημασία της μνήμης για έναν λαό αλλά και τον ρόλο που 
πρέπει να διαδραματίσει η νεολαία σήμερα στη διάσωση της 
μνήμης. 

Μολύβι και Χαρτί 

Σταυρόσχημα του σήμερα: Σόνια Κακουλή Β4   

Το κάθε μνημείο  
έχει τη δική του ιστορία 

 
Τάκης Χατζηδημητρίου 

Μία μαρίνα λιγότερη  
για ένα σωστό  

αρχαιολογικό μουσείο 
 
Άννα Μαραγκού 

Στο φόντο: Μοτίβα από κεντήματα διάφορων χωρών της 
Ευρώπης (Παγκύπριος Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών 
2016-2017) Ειρήνη Κοντού & Κωνσταντίνα Κόκκινου Γ5 

Κατεχόμενο Ριζοκάρπασο,  
τάφος Πετράκη Γιάλλουρου,  
Αρχείο Λεύκιου Ζαφειρίου 

Εκκλησία στο κατεχόμενο Ριζοκάρπασο,  
Αρχείο Λεύκιου Ζαφειρίου 

http://dialogos.com.cy/ 

ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ  

 

Ελευθερία 
 
Για να είσαι ελεύθερος πρέπει απ’ τα δεσμά  
ν’ απελευθερωθείς 
κάθε σου έγνοια, κάθε φόβο να ξεφορτωθείς. 
Γιατί η ελευθερία κόπο και ζήλο απαιτεί, 
με νύχια και με δόντια ν’ αγωνίζεσαι γι’ αυτή, 
να θυσιαστείς για χάρη της, αν χρειαστεί. 
Μα δε θα ξεχάσεις ούτε στιγμή 
πως ο υπεύθυνος είσαι εσύ 
για του κόσμου την όμορφη κι ελεύθερη ζωή. 

Στεφανία Παρασκευαΐδου Γ4 
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Η Ευρώπη είναι πολύ  
μακριά… 

 
Δυστυχώς, λόγω των σφοδρών βομβαρδισμών 

στη Συρία και κυρίως στο Χαλέπι, το μοναδικό παιδικό 
νοσοκομείο βομβαρδίστηκε δύο φορές. Μέχρι στιγ-
μής έχουν απομείνει τέσσερα νοσοκομεία, που κα-
λούνται να καλύψουν τις ανάγκες χιλιάδων πολιτών. 
Μέχρι και σχολεία έχουν βομβαρδιστεί, με αποτέλε-
σμα να χάσουν τη ζωή τους  αθώα παιδιά. 

Η Ελλάδα, δίνοντας μαθήματα ανθρωπιάς σ’ 
ολόκληρη την Ευρώπη, φιλοξένησε και φιλοξενεί 
«προσωρινά» χιλιάδες πρόσφυγες σε καταυλισμούς 
και γήπεδα στην Κω, στη Μυτιλήνη και στις μεγάλες 
πόλεις, καθώς οι ίδιοι περιμένουν μια χώρα να τους 
δεχθεί. Δυστυχώς, κάποιες  χώρες της Ευρώπης, όπως 
η Ουγγαρία και η Πολωνία τούς αρνούνται τη διέλευ-
ση, με αποτέλεσμα να παραμένουν αρκετό καιρό στην 
Ελλάδα. Οι τοπικές κοινότητες παρέχουν σε μεγάλο 
βαθμό υλική βοήθεια και στήριξη στους πρόσφυγες 
αυτούς. 

Το θέμα που απασχολεί περισσότερο την Ευρώ-
πη είναι τα ασυνόδευτα παιδιά, που μπαίνουν μόνα 
τους σε σαπιοκάραβα ή σε φορτηγά πλοία με την 
ελπίδα να έχουν ένα καλύτερο μέλλον σε χώρες της 
Ευρώπης. 

Όλα τα κράτη έχουν υποχρέωση, σύμφωνα με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, έναντι των ανθρώπων και 
των παιδιών αυτών που έχουν υποφέρει από τις 
εχθροπραξίες και τους βομβαρδισμούς και χρήζουν 
διεθνούς προστασίας. 
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Ο πόλεμος στερεί τα βασικότερα δικαιώματα. Το 
δικαίωμα της ζωής, της μόρφωσης, της ελεύθερης 
διακίνησης, της στέγης, της τροφής, της ιατροφαρμα-
κευτικής περίθαλψης, της ασφάλειας.  

Όλα αυτά τα δικαιώματα που με τόσο κόπο αγωνί-
στηκαν να αποκτήσουν οι άνθρωποι και έχουν κατα-
κυρωθεί από τον ΟΗΕ, τώρα με τον πόλεμο χάνονται. 
Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να ξεκινήσουν ξανά από 
την αρχή, αν έχουν την τύχη να φτάσουν σώοι σε 
χώρες, είναι πρόθυμες να τους δεχτούν. 

Μεγαλύτερα όμως θύματα αυτού του πολέμου 
είναι τα παιδιά. Τα παιδιά, γιατί αναγκάζονται να 
ενηλικιωθούν γρήγορα και να ωριμάσουν, ενώ ζουν 
ακόμα σε έναν κόσμο φανταστικό-παιδικό. Τα παιδιά, 
γιατί τους στερείται το δικαίωμα του παιχνιδιού, της 
μόρφωσης, της οικογένειας και πολλών άλλων. Γιατί 
μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον βίαιο, στο οποίο θα 
πρέπει να εργαστούν και να κάνουν οικογένειες στο 
μέλλον. Σε τι κόσμο πρόκειται να ζήσουν και πώς θα 
ανταπεξέλθουν μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες 
που τους επιφυλάσσει το παρόν και το μέλλον; Πράγ-
ματα που εμείς ως παιδιά θεωρούμε δεδομένα, γι’ 
αυτά είναι όνειρα άπιαστα. 

Βέβαια μέσα στον πόλεμο υπάρχουν και άνθρωποι 
που ενδιαφέρονται για τον συνάνθρωπό τους και 
δείχνουν αλληλεγγύη, συμπαράσταση και αγάπη 
στους πρόσφυγες. Στα νησιά της Ελλάδας κάποιοι 
άνθρωποι φιλοξενούν ολόκληρες οικογένειες προ-
σφύγων και τους παρέχουν ό,τι χρειάζονται, ακόμη κι 
αν οι ίδιοι τα στερούνται. Άλλοι κάνουν δωρεές σε 
ιδρύματα ή δίνουν τρόφιμα, φάρμακα, είδη προσωπι-
κής υγιεινής, ρουχισμό και εφόδια στους καταυλι-
σμούς. Κάποιοι άλλοι που έχουν τις γνώσεις γίνονται 
εθελοντές γιατροί, νοσοκόμοι. Και η Ελλάδα και η 
Κύπρος δείχνουν αγάπη και συμπαράσταση στους 
πρόσφυγες.  

Μακάρι να μπορούσα να διορθώσω όλα αυτά που 
γίνονται σε αυτόν τον κόσμο και τα πάντα να αλλά-
ξουν προς το καλύτερο... 

Μακάρι να σταματήσει ο πόλεμος και ο κάθε 
άνθρωπος να μπορεί να ζει στη χώρα του ειρηνικά… 
     Μακάρι όλα τα παιδιά του κόσμου να μεγαλώνουν 
με αγάπη και να παίζουν αμέριμνα στις αυλές. 

Εύχομαι ο κόσμος να γίνει καλύτερος!      

για τα καλά εγκλωβισμένοι. Στο έλεος των Τούρκων. 

Που με άγριες ανακοινώσεις καλούσαν τον κόσμο 

στην πλατεία. Φοβόμασταν, κρυβόμασταν στα χωρά-

φια, κάτω από τα δέντρα. «Αργά ή γρήγορα θα μας 

βρουν όπου κι αν  πάμε», είπε ο πατέρας και αποφά-

σισε-ούτε εγώ ξέρω πού το ‘βρισκε τόσο θάρρος-να 

μένουμε σπίτι μας. Έρχονταν κι άλλοι χωριανοί μαζί 

μας. Τρέμαμε όλοι. Στις 27 Αυγούστου συνέλαβαν τον 

πατέρα και τον αδελφό μου, τον Πέτρο. Τους μετέφε-

ραν μαζί με όλους τους άνδρες στη Λευκωσία στο 

γκαράζ Παυλίδη. Τους νέους τούς έβαλαν μέσα σε 

στρατιωτικά αυτοκίνητα. Ακόμα και τα τζάμια ήταν 

μαύρα, για να μη βλέπουν πού τους έπαιρναν. Τον 

πατέρα ύστερα από αρκετές μέρες τον αφήσαν. Τον 

αδελφό μου τον μετέφεραν στα Άδανα.  Περάσαμε 

πενήντα μέρες κλάμα και προσευχή. Επικοινωνία δεν 

είχαμε καμιά. Ήμασταν πλήρως αποκομμένοι. Ο 

Ερυθρός Σταυρός και τα Ηνωμένα Έθνη ήταν οι μόνες 

χαραμάδες ελπίδας. Μάθαμε πως ο Πέτρος ήταν 

καλά στις ελεύθερες περιοχές. Όσοι επέστρεψαν 

έπρεπε να παρουσιάζονται στους Τούρκους και δεν 

μπορούσαν ούτε να παραβλεμματίσουν. Θύμωναν. 

Τους έδερναν. Τους κακοποιούσαν. Όλοι παράτησαν 

τις δουλειές τους, για να μην πολυκυκλοφορούν. Μας 

έσκιαζε ο φόβος. Μετά τις έξι το απόγευμα υπήρχε 

απαγόρευση κυκλοφορίας. Τα σπίτια τα άδειασαν. 

Μας πήραν όλη τη σοδειά μας. Η συμφωνία της 

Τρίτης Βιέννης μάς έκανε να αναθαρρήσουμε. Κά-

ποιοι επέστρεψαν αλλά τίποτα δεν ήταν όπως πρώτα. 

Τα βράδια οι Τούρκοι χτυπούσαν τις πόρτες μας, 

έτρεμε το φυλλοκάρδι μας. Δεν ήξερες τι σε περιμέ-

νει. Στο μεταξύ γεμίσανε τα κατεχόμενα με εποίκους. 

Ακούγαμε για βιασμούς, κακοποιήσεις, δολοφονίες 

χωριανών. Πολλοί δικοί μας δεν αντέξανε και με 

βαριά καρδιά πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς…» 

 

Tης Μυρτώς & Αργυρώς Μαύρου Α2 

 

Λογοτεχνική απόδοση   
της μαρτυρίας μιας εκτοπισμένης 
από την Καρπασία 

«Με λένε Ελένη Φωκά... 
[…] Η εισβολή μάς βρήκε στην τοποθεσία Νησί στο 

κτήμα του Κουνή. Είχαν σειρά τα καπνά. Η γη εκεί 

κακοτράχαλη, γεμάτη ξερολιθιές. Λες και πείσμωνε. 

Γινάτι αυτή, γινάτι κι εμείς. Λιώνανε τα χέρια μας 

σαν παλεύαμε μαζί της. Μα δεν τα παρατούσαμε. 

Ήταν το βιος μας, η ζήση μας. Όταν κουραζόμασταν, 

στρέφαμε το βλέμμα στη θάλασσα, κατά τη βραχο-

νησίδα, ακούγαμε τους γλάρους, τα αγριοπερίστε-

ρα και ήταν αυτό το καλύτερο γιατρικό, πραγματικό 

βάλσαμο για τις πληγές μας. Ξάφνου η γη μύρισε 

πόλεμο. Ακούσαμε τα ουρλιαχτά του. Τουρκικά 

μαχητικά έκαναν γκρίζο τον ουρανό. Παγώσαμε. Τα 

ζώα πέταξαν το φορτίο κι άρχισαν έντρομα να 

τρέχουν. Ο πατέρας ξοπίσω τους. Φορτώσαμε και 

φύγαμε. Πουθενά δε νιώθαμε ασφαλείς. Κολλού-

σαμε τα αυτιά μας στο ραδιόφωνο και βλέπαμε ότι 

το κακό δε θα αργούσε να χτυπήσει και τη δική μας 

πόρτα. Η Καρπασία ήταν ο επόμενος στόχος. Στις 14 

Αυγούστου 1974 ξεκίνησε η δική μας κόλαση. Στις 

15 Αυγούστου οι δικοί μας φαντάροι έφευγαν. 

Βιάζονταν να προλάβουν να μην εγκλωβιστούν. 

Αναδίπλωση φωνάζανε. Μια λέξη που τότε την 

ακούγαμε για πρώτη φόρα και δεν ξέραμε καν τι 

σημαίνει. Ήμασταν μόνοι. Εμείς, οι Τούρκοι και τα 

σιδερικά τους. Το χωριό γέμισε τανκς. Στη θάλασσα, 

τα πλοία τους αγκυροβολημένα. Η Καρπασία έγινε 

γκρίζα. Όπως γκρίζα είχε γίνει, λίγες μέρες πριν, και 

η Κερύνεια. Προτού να βαφτεί κόκκινη. Ήμασταν 
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Προσφυγιά  
και αλληλεγγύη 

 
Στα σύνορα της Ευρώπης η κατάσταση είναι 

απελπιστική, αφού κατέφυγαν εκεί χιλιάδες 
άνθρωποι, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αρκετά 
σπίτια και εφόδια πρώτης ανάγκης για όλους. Τα 
προβλήματα πολλά και ποικίλα και μεγάλες οι 
προσπάθειες για την αντιμετώπισή τους. Οι συνθή-
κες διαβίωσης των προσφύγων γίνονται ακόμη πιο 
δύσκολες με τις βροχοπτώσεις, τις επιδημίες που 
κυκλοφορούν ανάμεσά τους, τα μικρόβια, την 
έλλειψη τροφής και νερού, το τσουχτερό κρύο. 

Η πορεία των προσφύγων δυσκολεύει ακόμη πιο 
πολύ λόγω της κακής ψυχολογίας τους. Πολλοί 
είναι στεναχωρημένοι, γιατί έχασαν ένα αγαπημένο 
τους πρόσωπο, άλλοι αγχωμένοι, γιατί δεν ξέρουν 
τι θα συμβεί στο μέλλον και τι θα απογίνουν, και 
άλλοι εξασθενημένοι ψυχολογικά αλλά και σωματι-
κά μετά από την ατέλειωτη πεζοπορία και την 
πολύωρη μάχη τους με τα κύματα. Όλοι νιώθουν 
ανασφάλεια, ταλαιπωρία και φόβο και δεν ξέρουν 
πώς να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. 

Όσοι δεν έχουν μεταναστεύσει και ζουν ακόμη 
στις χώρες τους αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν 
τις βιαιότητες και τους βομβαρδισμούς, τις κατα-
στροφές και τους σκοτωμούς. Ένας από τους μεγα-
λύτερους βομβαρδισμούς είναι και αυτός που έγινε 
πρόσφατα στο Χαλέπι. Μετά ακολούθησαν και 
άλλοι με αποτέλεσμα πολλούς νεκρούς, πολλούς 
τραυματίες και πολλές καταστροφές. Οι περισσότε-
ροι νεκροί και τραυματίες είναι άμαχοι. Γυναίκες, 
παιδιά, καθημερινοί άνθρωποι που είδαν τις ζωές 
τους να καταρρέουν από τη μια στιγμή στην άλλη. 
Όλα τα νοσοκομεία στο ανατολικό Χαλέπι έχουν 
τεθεί εκτός λειτουργίας είτε γιατί έχουν καταστρα-
φεί είτε γιατί οι κάτοικοι φοβούνται να μεταβούν 
εκεί λόγω των βομβαρδισμών. Ακόμη και τα σχολεί-
α ανακοίνωσαν ότι θα μείνουν κλειστά για την 
ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών.  

 

http://www.infokids.gr/ 



Της Μαρίνας Κυριάκου & Εβελίνας Ιωάννου Γ6 

 
Πρόσφατα, θέλοντας ν’ ακούσουμε τους 

ίδιους τους πρόσφυγες που έχουν τραυμα-
τικά βιώματα από τον πόλεμο στη γειτονι-

κή Συρία, πήραμε συνέντευξη από έναν 
Σύριο συμμαθητή μας και τον πατέρα του. 
 
‘Έχετε ζήσει τον πόλεμο πριν να φύγετε από τη Συρία; 
Ποια είναι τα βιώματα σας; 
Ήμουν στη Συρία και έζησα τον πόλεμο για ενάμισι 
χρόνο. Ακούγαμε πυροβολισμούς και εκρήξεις συνεχώς 
και τα αεροπλάνα να μας βομβαρδίζουν και να κάνουν 
κύκλους από πάνω μας. Είδα ανθρώπους που ήξερα, 
γείτονες, γνωστούς, μικρά παιδιά να χάνονται στα 
χαλάσματα. Είδα απλούς, καλούς ανθρώπους να πεθαί-
νουν. Είμαστε τυχεροί που δε χάσαμε κάποιον δικό μας. 
Ξέρετε ποιοι ήταν αυτοί που σας βομβάρδιζαν; 
Όχι, δε γνωρίζω τίποτα. Τη μια μέρα βομβάρδιζε η μία 
πλευρά, την άλλη μέρα η άλλη. Όλοι Σύριοι. Όπως 
ξέρετε στη Συρία έχουμε εμφύλιο. Γι’ αυτό έφυγα από 
τη Συρία. Δεν άντεχα άλλο να βλέπω τους συμπατριώτες 
μου να αλληλοσκοτώνονται.  
Για ποιον λόγο επιλέξατε την Κύπρο ως προορισμό για 
να συνεχίσετε τη ζωή σας; 
Στην Κύπρο έζησα, όταν ακόμα δεν είχα οικογένεια, για 
περίπου είκοσι χρόνια και όταν έκανα οικογένεια μείνα-
με κάποια χρόνια εδώ. Κάποια στιγμή η οικογένεια 
γύρισε πίσω στη Συρία, ενώ εγώ πηγαινοερχόμουν για 
δουλειές.  Άρχισε ο πόλεμος και η γυναίκα μου με τα 

παιδιά ήταν 
στη Συρία και 
έτσι πήγα και 
εγώ να τους 
βρω.  Εγκλωβι-
στήκαμε εκεί, 
ζήσαμε εφιαλ-
τικές στιγμές, 

παντού ο φόβος και ο θάνατος, μέχρι να καταφέρουμε 
να φύγουμε και να έρθουμε εδώ που είχαμε κάποιες 
ρίζες και ξέραμε κατά κάποιο τρόπο τη ζωή στο νησί. Τα 
παιδιά και η μητέρα τους έχουν ζήσει τον πόλεμο πολύ 
περισσότερο από μένα. Η Κύπρος είναι σαν τον τόπο 
μου. Έζησα πολλά χρόνια εδώ και η γυναίκα μου και τα 
παιδιά μου επίσης για ένα χρονικό διάστημα. Δεν υπήρ-

χε καλύτερη επιλογή για μας. 
Αντιμετωπίσατε δυσκολίες όταν ήρθατε  στην Κύπρο; 
‘Όχι καθόλου. Στην Κύπρο ήρθαμε νόμιμα από το αερο-
δρόμιο της Λάρνακας. Ευτυχώς δε ζήσαμε την περιπέ-
τεια και την ταλαιπωρία της παράνομης εισόδου στη 
χώρα,  όπως  πολλοί συμπατριώτες μου που  διασχίζουν  
με βάρκες τη Μεσόγειο και πνίγονται στην προσπάθειά 
τους να αφήσουν πίσω τους τον πόλεμο. Λόγω του 
πολέμου στην Κύπρο ήρθαν επίσης  η μητέρα 
μου και τα τέσσερα αδέλφια μου. Δυστυχώς, 
όμως, έμεινε πίσω η αδελφή μου και η οικο-
γένειά της. Αν και είμαστε μακριά κρατάμε 
επαφή και μαθαίνουμε ότι ο πόλεμος συνεχί-
ζεται και όλα έχουν καταστραφεί. Βέβαια η 
αδελφή μου έχει φύγει από τη Δαμασκό, την 
πρωτεύουσα της Συρίας, όπου ζούσαμε όλοι, 
και πήγε σε ένα χωριό. Τα χωριά είναι μακριά 
από τις συγκρούσεις και έτσι δεν έχουν βομ-
βαρδισμούς. 
Έχετε μετανιώσει που φύγατε από τη χώρα σας; Ποια 
είναι τα όνειρά σας; 
Θέλω να πάω πίσω, όταν τελειώσει ο πόλεμος. Το 
όνειρό μου είναι  να επιστρέψω πίσω στην πατρίδα μου. 
Θέλω να κτίσω ξανά το σπίτι μου, που έχει γκρεμιστεί 
λόγω των βομβαρδισμών. Το σπίτι μου ήταν πάνω από 
το σπίτι της μητέρας μου. Δεν έχει μείνει τίποτε. Μόνο 
χαλάσματα. 
Πώς σας αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι; 
Πολύ καλά. Είμαστε όλοι πολύ ευχαριστημένοι και από 
την Κύπρο και από τους Κύπριους. Η Κύπρος μού έδωσε 
δουλειά, παρόλο που δυσκολεύτηκα λίγο, λόγω της 
οικονομικής κρίσης. Η Κύπρος έδωσε ψωμί στην οικογέ-
νειά μου και σχολείο για τα παιδιά μου. Έχω έξι παιδιά 
και στην Κύπρο νιώθω ότι είναι ασφαλισμένα. Έχουν 
ένα πιάτο φαγητό στο τραπέζι. Έχουν τα αδέλφια και 
τους γονείς τους και δε φοβούνται ότι αύριο μπορεί 
κάποιος από εμάς να μη υπάρχει. Είμαι και παππούς. 
Όλοι είμαστε εδώ. Σίγουρα όμως, όταν γίνει ειρήνη στη 
Συρία, εγώ θα πάω πίσω. 
Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το αποτέλεσμα του πολέ-
μου; 
Νομίζω ότι ο πόλεμος δε θα τελειώσει. Τώρα μπλέχτη-
καν όλοι μέσα στην υπόθεση. Η Ρωσία, οι ΗΠΑ, το 
Ισραήλ, το Ιράκ. Όλοι κάτι θέλουν. Πώς να σταματήσει ο 
πόλεμος; Θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα επικρατήσει 
ειρήνη. Όσο για τον Άσαντ είναι 
ένας καλός άνθρωπος αλλά δεν 

ξέρει τι να κάνει.  Δεν έχει πυγμή. Τον παίρνουν και τον 
φέρνουν τα γεγονότα. 
Ενημερώνεστε για το τι συμβαίνει στη χώρα σας; 
Ναι. Μαθαίνω νέα από την τηλεόραση. Βλέπω πώς 
κατάντησε η χώρα μου μετά από όλους αυτούς τους 
βομβαρδισμούς. Πριν τον πόλεμο η Δαμασκός ήταν ένας 
παράδεισος. Ήταν ωραιότερη και από το Παρίσι. Τώρα 
την κατάντησαν γεμάτη ερείπια και  χώμα. Δεν μπορείς 
να περπατήσεις. Λόγω του στρατού θέλεις δύο ώρες για 
να κάνεις απόσταση των πέντε λεπτών. Και αν δεν 
αρέσεις στον στρατιώτη που θα βρεθεί μπροστά σου, σε  
σκοτώνει επιτόπου χωρίς δεύτερη σκέψη.  
Επηρέασε ο πόλεμος τον τρόπο που σκέφτεστε και 
αντιμετωπίζετε τη ζωή; 
Ναι. Το μόνο που θέλω τώρα είναι να είναι καλά η 
οικογένειά μου. Όταν έχω τα απαραίτητα και νιώθω 
ασφαλής, είμαι ευτυχισμένος και δε ζητώ ούτε πλούτη 
ούτε καλοπέραση. Αν δεν υπήρχε πόλεμος, ούτε που θα 
το σκεφτόμουν να φύγω από τον τόπο μου. ‘Έφυγα για 
να γλυτώσω εγώ και η οικογένειά μου. Θέλω να είμαστε 
ασφαλείς, να έχουμε ένα πιάτο φαγητό, στέγη πάνω 
από το κεφάλι μας και να μην κρυώνουμε. Θέλω να 
νιώθουμε άνθρωποι. 
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«Με λένε Άχμαντ και είμαι 16 χρονών »  
 
Η πατρίδα μου είναι η Συρία, γεννήθηκα στη Δαμασκό. Έχω 
άλλα πέντε αδέρφια και η οικογένειά μου έφυγε κυνηγημέ-
νη από τον πόλεμο πριν πέντε χρόνια. Καταφύγιο βρήκαμε 
στην Κύπρο, όπου εργαζόταν τα προηγούμενα χρόνια ο 
πατέρας μου.  
Όταν άρχισε ο πόλεμος, οι πυροβολισμοί, οι σειρήνες και το 
βουητό  των αεροπλάνων δε μας άφηναν να ησυχάσουμε. 
Συχνά γίνονταν βομβαρδισμοί, οι σκοτωμένοι και τραυματί-
ες μέσα στους δρόμους, φοβόμουν πολύ. Φοβόμουν να βγω 
από το σπίτι. Θυμάμαι μια μέρα βγήκα, για να πάω στο 
περίπτερο, και βρέθηκα μπροστά σε κάποιους στρατιώτες 
που πυροβολούσαν και φώναζαν ότι θα μας σκοτώσουν 
όλους και ότι θα γίνει σύντομα βομβαρδισμός. Έτρεξα στο 
σπίτι κατατρομαγμένος να κρυφτώ. Ζούσαμε συνεχώς μέσα 
στον φόβο. Δεν ξέραμε τι μας ξημερώνει. Τα μικρότερα 
αδέλφια μου έκλαιγαν και έτρεχαν στην αγκαλιά της μητέ-
ρας μου που μαζί με τη γιαγιά μου προσπαθούσαν να τα 
προστατέψουν και να τα παρηγορήσουν. Ακούω ακόμα τους 
βομβαρδισμούς, ήταν το χειρότερο απ’ όλα. Έπεφτε φωτιά 

από τον ουρανό. Απλώς περιμέναμε πότε θα πέσει πάνω μας 
η βόμβα. 
Ήμουν 12 χρονών τότε, φοιτούσα στην έκτη τάξη του Δημοτι-
κού.  Η ζωή  μας  στη  Δαμασκό  ήταν  πολύ ωραία, θυμάμαι 
τα ανέμελα παιδικά μου χρόνια και λυπάμαι που αναγκα-

στήκαμε να φύγουμε. Δεν 
ήθελα να φύγω. Ακόμα και 
με συνθήκες πολέμου 
ήθελα να μείνω στην πατρί-
δα μου.  Όμως η κατάσταση 
όλο και χειροτέρευε. Κινδυ-
νεύαμε. Όταν φύγαμε 
βομβάρδισαν και το σπίτι 
μας, τώρα είναι ερείπια.  
Όμως μετά από πέντε χρό-
νια, νιώθω ότι η Κύπρος 
είναι πια η δεύτερή μου 
πατρίδα. Έστω και αν τε-
λειώσει ο πόλεμος στη 
Συρία, έστω και αν η οικογέ-
νειά μου επιστρέψει, εγώ 
απλώς θα την επισκεφθώ. 
Μετά θα επιστρέψω στην 
Κύπρο. Εδώ έχω καλούς 
φίλους. Εδώ πια νιώθω ότι 
είναι το σπίτι μου. Στην 
αρχή ένιωσα ξένος και 
απομονωμένος. Τώρα όμως 
τα πράγματα είναι καλύτε-
ρα. Θέλω να μάθω πολύ 
καλά την ελληνική γλώσσα. 
Θέλω να μιλώ και να γράφω 
τη γλώσσα της χώρας που 
έγινε η δεύτερή μου πατρί-
δα. 
 

 ΠΑΤΕΡΑΣ 
«Από το σπίτι μου  

δεν έχει μείνει τίποτα,  
μόνο χαλάσματα» 

 ΓΙΟΣ 
«΄Επεφτε φωτιά από τον ουρανό» 

Το απαίσιο πρόσωπο του 
πολέμου είναι παντού  

το ίδιο  

ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΤΙΤΛΟΥ 

Σχέδιο: Όλγα Χριστοφόρου Γ4 
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Γιώργος Πανάου,  
Μαθηματικά 
 
 Στο Λύκειο 13 στη Χημεία. 

 Ναι, γιατί μουρμουρούσαμε! 
Ήταν σχεδόν πρήχτες σε όλα τα 
μαθήματα… 

 Αρχαία!  

 Η δασκάλα της μουσικής στην 
τρίτη τάξη. Μου τράβηξε το αυτί, 
γιατί έκανα φασαρία στη χορωδία. 

 Ναι, γιατί έφυγα για διαδήλωση 
(αντικατοχική εκδήλωση). 

 Βάζαμε πινέζες στις καρέκλες των καθηγητών. 
Η δασκάλα μας κοιμήθηκε την ώρα του μαθή-
ματος και εμείς δεν την ενοχλήσαμε καθόλου. 
Ήταν η μοναδική φορά που ήμαστε ήσυχοι στην 
τάξη!  

 Πολλές φορές. Ποτέ όμως στα Μαθηματικά!  

 Εξαρτάται από ποιους μαθητές. Κάπου μεταξύ 
του Ε και του Α, συμπεριλαμβανομένων και των 
δύο βαθμών. 

 Ναι. Όταν δούλευα σε ιδιωτικό σχολείο. Οι 
μαθητές έριξαν βοθράκι στην τάξη και γι’ αυτό 
δεν μπήκαμε μέσα. 

 Μακριά! Εκτός κι αν το αγαπάς πολύ… 

 Είτε αθλητικός συντάκτης είτε μάνατζερ αθλη-
τικών… 

 Θα έβαζα πιο λίγους μαθητές σε κάθε τάξη, 
θα μείωνα τα μαθήματα, τη βαθμολογία θα την 
έκανα αριθμητική, θα αναβάθμιζα τις τάξεις με 
νέες τεχνολογίες που θα βοηθούσαν στην 
επίτευξη των στόχων του κάθε μαθήματος. 
Γενικά θα έκανα ό,τι περνούσα από το χέρι μου, 
ώστε το σχολείο να γινόταν ελκυστικό και απο-
τελεσματικό για τα παιδιά. 
  

Μολύβι και Χαρτί  

Άθως Πετρίδης,  
Σχεδιασμό και Τεχνολογία 
 

 Νομίζω είχα Γ στην Α΄ Γυμνασίου 
στα Θρησκευτικά.  

 Δε θυμάμαι αν με εκνεύριζε κά-
ποιος ή κάποιοι καθηγητές μου, 
θυμάμαι όμως ότι είχα συμπάθειες 
προς συγκεκριμένους καθηγητές, 
όπως κάθε μαθητής… 

 Θυμάμαι ότι για κάποιον λόγο δε 
μου άρεσε η Χημεία… 

 Δε θυμάμαι… Ήμουν φρόνιμος, όταν ήμουν μαθητής… 

 Όχι, δεν έτυχε να έχω καταγγελίες. 

 Δεν ήταν πλάκα… Ήταν μια μεγάλη ανοησία τελικά! Είχαμε 
διαγώνισμα στα Αγγλικά, νομίζω κάποιος συμμαθητής μου, 
που ήταν και είναι πολύ καλός μου φίλος, με κάποιον τρόπο 
βρήκε αντίγραφο του διαγωνίσματος πριν την ημερομηνία που 
θα είχαμε διαγώνισμα… Το έλυσε, το έβγαλε σε πολλά αντίγρα-
φα και τον βοήθησα να το διανείμει στους υπόλοιπους της 
τάξης. Τελικά δεν πετύχαμε κάτι, γιατί, όταν το έλυσε ο συμμα-
θητής μου έκανε ένα λάθος … και όλοι κάναμε το ίδιο λάθος 
κατά σύμπτωση! 

 Νομίζω, έτυχε να είχα πάει κάποιες φορές αδιάβαστος. 

 Δύσκολη ερώτηση… μάλλον θα πρέπει να ρωτήσετε τους 
μαθητές μου.  

 Ναι, προσπαθώ πάντοτε, νομίζω, να το αντιμετωπίζω με 
χιούμορ, όπου γίνεται, γιατί το χιούμορ βοηθά στις ανθρώ-
πινες σχέσεις… 

 Να έχει πολλή υπομονή και να φροντίζει να κάνει όσο πιο 
λίγα λάθη γίνεται. Γιατί και οι καθηγητές κάνουν λάθη… 

 Αν δεν ήμουν καθηγητής, θα ήθελα να είμαι σε ένα 
ορεινό χωριό, να έχω ένα-δυο παλιά σπίτια να ενοικιάζω 
για αγροτουρισμό και να ζω εκεί κάνοντας τον αγρότη.  

 Θα προσπαθούσα να κάνω τα σχολεία πιο ανθρώπινα 
με λιγότερη πίεση προς τους μαθητές, με περισσότερες 
ευκαιρίες άθλησης και υγιεινής διατροφής αλλά ταυτό-
χρονα να είχα τρόπο να τους πείσω να παίρνουν το διάβα-
σμα πιο σοβαρά. 

Παναγιώτα Χριστοφόρου,  
Πληροφορική 
 

 Στην Ιστορία (Γ). 

 Κάποιες σπάνιες φορές (σε βαρετά μαθήμα-
τα) αυστηροί, πιεστικοί καθηγητές.  

 Ιστορία!  

 Μα δεν ξέρεις τι είναι το Folio, Παναγιώτα;  

 Αντί να πάμε στην καντίνα του σχολείου, 
πήγαμε στο περίπτερο που ήταν εκτός σχολεί-
ου για γλυκά. 

 Μια μέρα έκανα την καρέκλα μπρος - πίσω. 
Η μαθήτρια στο πίσω θρανίο βαρέθηκε να με 
βλέπει να ακουμπάω πάνω του και το τράβηξε 
απότομα. Η πλάτη της καρέκλας δε βρήκε να 
ακουμπήσει, έπεσα και δεν μπορούσα να 
σηκωθώ. Όλη η τάξη γελούσε και δε με βοη-
θούσε κανείς!  

 Ναι. 

 16/20. 

 Όταν είναι άτακτοι. Το αντιμετωπίζω με 
υπομονή και προ-
σπάθεια. 

 Να αγαπά τα 
παιδιά. 

 Προγραμματί-
στρια. 

 Θα έκανα ένα 
πιο χαρούμενο 
σχολείο, με διαφο-
ρετικούς τρόπους 
διδασκαλίας, με 
ώρες χαλάρωσης. 
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Της Μυρτώς & Αργυρώς Μαύρου Α2 

  Ποιος ήταν ο χειρότερός σας βαθμός και σε 
ποιο μάθημα; 

 Σας εκνεύριζαν οι καθηγητές σας; Αν ναι, γιατί; 

 Ποιο μάθημα δεν αντέχατε με τίποτα; 

 Πείτε μας μία παρατήρηση που σας έκανε 
κάποιος καθηγητής και την οποία ακόμα θυμά-
στε. 

 Σας είχαν κάνει ποτέ καταγγελία; Αν ναι, για 
ποιο θέμα; 

 Περιγράψτε μας μία πλάκα από τα σχολικά 
σας χρόνια που σας έμεινε αξέχαστη.   

 Σας είχε τύχει να πάτε ποτέ αδιάβαστος/η στο 
σχολείο; 

 Αν σας βαθμολογούσαν μαθητές τι βαθμό 
πιστεύτε ότι θα σας έβαζαν; 

 Σας έχουν φέρει ποτέ σε δύσκολη θέση οι 
μαθητές; Αν ναι, πώς αντιδράσατε; 

 Τι θα συμβουλεύατε κάποιον που θέλει να 
γίνει καθηγητής; 

 Αν δεν ήσαστε καθηγητής/τρια, τι θα θέλατε 
να γίνετε; 

 Αν γινόσασταν Υπουργός Παιδείας, ποιες 
αλλαγές θα κάνατε στα σχολεία; 



  Move it, to Remove it! 
 

Με τη φυσική δραστηριότητα  
αποβάλλουμε το άγχος και ενισχύουμε 

την αυτοεικόνα μας.  Ένα πρωτοποριακό 
πρόγραμμα στο πλαίσιο του Διαγωνισμού  

«ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΡΑ  
2016 - 2017» 

 
Βασικός σκοπός του Διαγωνισμού είναι η 

ανάπτυξη μιας πρώτης επαφής των μαθητών με 
την έρευνα και η διέγερση της δημιουργικότητας 
και της εφευρετικότητάς τους.  

Οι δραστηριότητες ήταν πλούσιες και ποικί-
λες και έγιναν με τη συνεργασία αθλητών και 
πρωταθλητών, προπονητών, καθηγητών Φυσικής 
Αγωγής, και περιλάμβαναν διάφορα αθλήματα:  
τάε κβο ντο, ποδόσφαιρο, καλαθόσφαιρα, πετό-
σφαιρα, χειροσφαίριση, κυκλική γυμναστική, 
πιλάτες, χορό, jazz, break dance, αλλά και περπά-
τημα, τρέξιμο και παραδοσιακά παιγνίδια.  Έγιναν 
επίσης δραστηριότητες για ενίσχυση της αυτοει-
κόνας, διαχείρισης του άγχους, ενίσχυσης της 
ενσυναίσθησης, όπως θεατρικό παιγνίδι, διαλέ-
ξεις με θέμα το αθλητικό δίκαιο και άλλα. 

    Στο πλαίσιο αυτό, καλλιεργήθηκαν και 
υγιείς συνήθειες διατροφής. Επίσης, οι μαθητές 
της συγγραφικής ομάδας αξιοποίησαν τις γνώσεις 
και τα ταλέντα τους, έφτιαξαν πανό, δημιούργη-
σαν αναμνηστικά καδράκια για τους επισκέπτες 
συνεργάτες μας, συνέθεσαν στίχους και μουσική.   
 

9 Μολύβι και Χαρτί 

 
Και η Αγλαντζιά στο eTwinning! 
 

«Volunteens: Εμένα με νοιάζει! Εσένα;»: Το 
σχολείο μας συνεργάζεται από φέτος με τέσσερα 
σχολεία της Ελλάδας με ιδρυτές και συντονιστές το 
Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
και το Γυμνάσιο Αγλαντζιάς.  Στόχος των δράσεών μας 
είναι οι έφηβοι της ψηφιακής γενιάς να αντιληφθούν 
τον θετικό αντίκτυπο που έχει στον καθένα η ενασχό-
ληση με τον εθελοντισμό και να ευαισθητοποιηθούν 
σε θέματα περιβάλλοντος, υγείας, ανθρώπινων σχέ-
σεων και ψηφιακής πολιτότητας. 

Μία από τις δράσεις που αναπτύχθηκαν μέσα 
από αυτό το πρόγραμμα ήταν και η διεξαγωγή ενός 
ερωτηματολογίου με γενικό θέμα: «Σώμα και Ταυτό-
τητα».   

 

Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής 
 

Στα εργαστήρια δημιουργικής γραφής, που 
τείνουν να γίνουν θεσμός για το σχολείο μας, μάθαμε 
την τέχνη και την τεχνική της συγγραφής και της 
ποίησης. Με την καθοδήγηση ποιητών, στιχουργών 
και εξειδικευμένων καθηγητών μας στη δημιουργική 
γραφή ξεκλειδώνουμε τα μυστικά της τέχνης του 
λόγου και κάνουμε τα πρώτα συγγραφικά μας βήμα-
τα.  

Δράσεις  χωρίς τέλος! 

http://www.school-lab.org
http://www.cheltenhamfestivals.com/science
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Της Κωνσταντίνας Χριστοφόρου Γ3 
 

Έρως-Ήρως παρ’ ολίγον 
Μια πρωτοποριακή θεατρική παράσταση         
 

Το θέατρο είναι πηγή ψυχαγωγίας αλλά και πνευματικής καλλιέργειας. Πα-
ράλληλα, το θέατρο λειτουργεί ως πομπός αξιών, αρχών και ιδανικών για τους 
θεατές. Μ’ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η πνευματική και συναισθηματική καλ-
λιέργεια, η μόρφωση και η ανάκτηση κάποιων χαμένων αξιών που κινδυνεύουν να 
εξαφανιστούν στη σημερινή κοινωνία. Αυτά τα οφέλη του θεάτρου τα διαπιστώ-
σαμε τη φετινή σχολική χρονιά με την ευκαιρία που μας δόθηκε να παρακολουθή-
σουμε αρκετές θεατρικές παραστάσεις. 

Μία από αυτές ήταν και το έργο Έρως-Ήρως παρ’ ολίγον, από τη θεατρική 
ομάδα Ειδεκανού, μία διασκευή του διηγήματος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 
Έρως-Ήρως. Ήταν μια πολύ πρωτοποριακή παράσταση, που κράτησε την καθαρεύ-
ουσα γλώσσα του διηγήματος, πράγμα εξαιρετικά ενδιαφέρον για μαθητές της 
δικής μου ηλικίας. Η διανομή των ρόλων αρχικά μάς ξένισε, γιατί οι γυναίκες 
ηθοποιοί υποδύονταν και τους αντρικούς ρόλους, ενώ ταυτόχρονα μας εμπόδισε, 
πιστεύω, να τους κατανοήσουμε ως  τα πρόσωπα της ιστορίας, να ξεκαθαρίσουμε 
τις επιθυμίες και τα συναισθήματά τους. Παρόλα αυτά η απόδοση των ρόλων ήταν 
εξαιρετική, με τις κινήσεις του σώματός τους να στήνουν το σκηνικό, ενώ το πάθος 
τους πάνω στη σκηνή ήταν αρκετό, για να δούμε πόσο πολύ ταυτίστηκαν με τον 
χαρακτήρα που υποδύονταν. 

Οι κύριοι πρωταγωνιστές της παράστασης, ο Γιωργής και η Αρχοντώ. Ο Γιωρ-
γής ένας δεκαοκτάχρονος νέος που εργάζεται με τη βάρκα του και ονειρεύεται το 
μέλλον του, που είναι άμεσα συνδεδεμένο με την Αρχοντώ, τον παιδικό και παντο-
τινό του έρωτα. Ο ίδιος την αγαπά με όλη του την καρδιά και κάνει όνειρα για τους 
δυο τους, όμως η ίδια δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην αγάπη του, γιατί οι 
συνθήκες της κοινωνίας δεν το επιτρέπουν˙ οι γυναίκες δεν είχαν δική τους κρίση 
ούτε βούληση, αλλά ακολουθούσαν το μονοπάτι που οι γονείς τους πίστευαν ότι 
είναι καλύτερο γι΄ αυτές. Στο διήγημα δεν αναφέρονται ποτέ λόγια της ή προσωπι-
κές της σκέψεις, η ίδια δεν έχει καμία δράση, αφού δεν της το επέτρεπαν τα ήθη 
της εποχής. Βέβαια, η μορφή της κυριαρχεί, όπως και στις σκέψεις του Γιωργή, 
όμως πουθενά δεν αποκαλύπτονται συναισθήματα, επιθυμίες ή σκέψεις της. Η 
ίδια ζει υποταγμένη στη βούληση της μητέρας της και ο συγγραφέας την παρου-
σιάζει να δέχεται τις καταστάσεις όπως αυτές έρχονται, δηλαδή παθητικά.                                  

Παρακολουθώντας το έργο, νιώθεις να μεταφέρεσαι στη γειτονιά του Γιωργή 
και της Αρχοντώς, σε μια άλλη εποχή. Σε μια εποχή που τα παιδιά έπαιζαν ξέγνοια-
στα στους δρόμους με μοναδική τους έγνοια ποιο θα ήταν το επόμενό τους παιχνί-
δι. Ως θεατής του έργου, βίωσα τον πόνο του Γιωργή, καθώς μετέφερε την Αρχό-
ντω και τον άντρα της στο απέναντι νησί, να αισθανθώ τη θλίψη της κοπέλας, 
καθώς παντρευόταν έναν άνθρωπο που ούτε καν γνώριζε, να αντιληφθώ τον 
τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν οι οικογενειακές σχέσεις την παλαιότερη 
εποχή, οι άνθρωποι, η κοινωνία, να βιώσω τον πόνο, τη χαρά, την απόγνωση και 
τη λύπη των ηρώων.  Αλλά και μέσα από το θέατρο ένα παιδί μπορεί να γίνει 
λάτρης της ελληνικής λογοτεχνίας. 

Της Βασιλικής Σαββίδου Γ4, Ελένης Αραβή & Ελένης Χριστοφορίδου Γ3 

 
Cinema … διάβασες; 
 
         Φέτος μας δόθηκε η ευκαιρία να διαβάσουμε και … σινεμά. Όχι, δεν είναι ένα καινού-
ριο μάθημα (μακάρι να ήταν), αλλά πήραμε και εμείς μια γεύση από τα μυστικά και τον 
ενθουσιασμό της έβδομης τέχνης, λαμβάνοντας μέρος στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνι-
σμό «Cinema … διάβασες;». Ήταν μια εμπειρία που μας έκανε να προβληματιστούμε και μας 
έμαθε να μετατρέπουμε την τέχνη του λόγου σε μία πιο δημιουργική και παραστατική μορ-
φή.   

Είχαμε όλα τα παιδιά κάποιες ιδέες για το θέμα, τις οποίες συζητήσαμε, όμως τελικά 
συγκλίναμε όλοι στο θέμα του ρατσισμού και έτσι εστιάσαμε την προσοχή μας σε ένα διήγη-
μα του φιλόλογου και συγγραφέα, Κώστα Λυμπουρή. 

Αφού διαβάσαμε το διήγημα, προσπαθήσαμε να σκεφτούμε ποιες θα ήταν οι σκηνές 
που θα απέδιδαν καλύτερα το περιεχόμενο του διηγήματος. Μετά από αρκετές συζητήσεις 
και ανταλλαγή απόψεων, καταλήξαμε στο σενάριο, καταγράψαμε τις σκηνές, υποδείξαμε 
τους πρωταγωνιστές, καθώς και τα σημεία στα οποία θα γίνονταν τα γυρίσματα.  

 
Η ταινία μας «Χιτζάπ» (Μαντήλα) έχει πρωταγωνίστρια μία μουσουλμάνα μαθήτρια 

από τη Συρία, θύμα ρατσιστικής βίας στο σχολείο. Με την υποκριτική τέχνη, τη μουσική και 
το σενάριο, καταφέραμε να πετύχουμε τη μετάδοση του διαχρονικού μηνύματος που είναι η 
καταδίκη του κάθε πολέμου και της κάθε ρατσιστικής συμπεριφοράς. Η ευαισθητοποίηση 
στα δύο αυτά κοινωνικά προβλήματα αποτελούσε τον κοινό μας στόχο.  Ήταν μια αξέχαστη, 
πρωτόγνωρη, δημιουργική  και διασκεδαστική  εμπειρία.   

Σκηνή από την ταινία μας, «Χιτζάπ» 

  Τ ε χ ν ό ρ α μ α  
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Ένα σκουλήκι πάνω στον τοίχο   
Ένα σκουλήκι ξεκινάει να σκαρφαλώσει 
κάθετα σε έναν τοίχο ύψους 20 μέτρων. Τη 
μέρα που είναι φρέσκο ανεβαίνει 3 μέτρα, 

αλλά τη νύχτα που νυστάζει γλιστράει και υποχωρεί 
2 μέτρα. Σε πόσες ημέρες θα φτάσει τελικά στην 
κορυφή του τοίχου;  
 

Δωρεάν σοκολάτες  
 Μια γνωστή σοκολατοβιομηχανία σκέφτηκε την 
ακόλουθη προσφορά, για να διαφημίσει τα προϊόντα 
της: Κάθε επτά χαρτιά περιτυλίγματος της σοκολάτας 
που θα τους έφερνε κάποιος, θα του έκαναν μία 
σοκολάτα δώρο. Ένας μικρός μέτρησε τα χαρτιά από 
τις σοκολάτες που είχε φάει και τα έβγαλε 49. Πόσες 
σοκολάτες δικαιούται να πάρει δωρεάν;  

Λύση: Σε 18 ημέρες. Τις πρώτες 17 θα έχει ανέβει 17 
μέτρα, αλλά την 18η το πρωί θα ανέβει 3 μέτρα και 
θα φτάσει στην κορυφή. 
Λύση: Οκτώ σοκολάτες. Με τα 49 χαρτιά περιτυλίγ-
ματος παίρνει επτά  σοκολάτες, αλλά μόλις τις φάει, 
επιστρέφει τα χαρτιά τους και παίρνει άλλη μία. 

 
      Πώς γελάνε οι μαθηματικοί; 

             «Χι χι τονούμενον» 

 *  

Πώς οι μαθηματικοί κόβουν ένα δέντρο; 

Το υψώνουν στο τετράγωνο  

και φεύγουν οι ρίζες. 

 * 

Γιατί οι μαθηματικοί πάνε  

στην εκκλησία; 

Για να μελετήσουν την ακολουθία. 

* 

Ποια η διαφορά μαθηματικού  

και αστυνομικού; 

Ο μαθηματικός θέλει να τετραγωνίσει τον κύκλο,  

ενώ ο αστυνομικός να κυκλώσει το τετράγωνο. 

 * 

Γιατί οι μαθηματικοί παρακολουθούν τις μέλισσες; 

Για να κάνουν πρόσθεση κατά μέλη. 

Η μαγεία  
της  

θετικής σκέψης 
 

Επιστήμη και Τεχνολογία 

Της Μαρίσας Κωνσταντίνου Γ5 

 Ένας Κύπριος μαθηματικός  
που λίγοι γνωρίζουν 

 
Ο Δημήτριος Χριστοδούλου κατατάσσεται 

στους κορυφαίους επιστήμονες στα μαθηματι-
κά παγκοσμίως. Αναγνωρίζεται διεθνώς ως 
κοινωνός του επιστημονικού ήθους και της 
ανιδιοτελούς αναζήτησης της αλήθειας.  Μέρος 
του έργου του είναι η επίλυση δύσκολων δια-
φορικών εξισώσεων που αναφέρονται στη 
Γενική Θεωρία της Σχετικότητας του Einstein, 
στην Ευστάθεια του Χώρου Minkowski και στη 
Δημιουργία Μελανών Οπών στο κενό κάτω από 
ισχυρά βαρυτικά κύματα και στα Τρισδιάστατα 
Ρευστά. 

Αν και γεννήθηκε στην Αθήνα, επισκέπτε-
ται την Κύπρο πάρα πολύ συχνά, επειδή οι 
γονείς του κατάγονται από τον Άγιο Θεόδωρο 
και τη  Χοιροκοιτία. Στα παιδικά του χρόνια 
αγαπούσε τα αθλήματα και ιδιαίτερα, την 
ενόργανη γυμναστική.  Ανακάλυψε το ενδιαφέ-
ρον του στα μαθηματικά εντελώς τυχαία και 
ξαφνικά, το 1965, όταν ήταν περίπου 14 ετών.  
Πάνω στη   μανία  του  να   λύσει  ένα   πρόβλη-
μα  στη γεωμετρία, συνειδητοποίησε ότι τα 

μαθηματικά έχουν μεγάλο βάθος και άρχισε να 
διαβάζει.             

Αφομοίωσε την ύλη του λυκείου και των 
προπτυχιακών μαθημάτων του Πανεπιστημίου 
μέσα σε δυόμιση χρόνια! Και επειδή, από τότε 
ήταν συνεπαρμένος με το Σύμπαν, τον αποκα-
λούν μέχρι και σήμερα «ο ιδιοφυής Κύπριος 
μαθηματικός του Σύμπαντος».  

Το 2000 συμμετείχε σε ένα Μεσογειακό 
Συνέδριο για τη Μαθηματική Παιδεία και το 
2003 έγινε επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημί-
ου Κύπρου.  Κέρδισε πολλά βραβεία για τα 
μαθηματικά, όπως το βραβείο Bocher το 1999, 
το βραβείο Shaw το 2011 και άλλα. Στον Δημή-
τρη  Χριστοδούλου το 2016 απονεμήθηκε το 
βραβείο Νέμιτσας* στον τομέα των Μαθηματι-
κών. Το βραβείο αποτελείται από Πιστοποιητι-
κό Βράβευσης, Χρυσό Μετάλλιο και χρηματικό 
ποσό 30 χιλιάδων ευρώ.  
 
*Το Ίδρυμα Νέμιτσας, στο πλαίσιο της κοινωνικής 
προσφοράς του, καθιέρωσε ετήσιο βραβείο για Κύ-
πριους επιστήμονες με έδρα την Κύπρο ή το εξωτερικό 
που διακρίνονται σε τομείς της έρευνας, των εφευρέσε-
ων, της δημιουργίας, των ανακαλύψεων και των Καλών 
Τεχνών, από τις οποίες επωφελείται η Κύπρος και κατ’ 
επέκταση ο κόσμος, γενικότερα. 
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Τα μυστικά της Χημείας 
 

Η αποκρυπτογράφηση  
              ενός μηνύματος 

 
Όργανα και υλικά: Δείκτης φαινολοφθαλεΐ-
νης, άχρωμο καθαριστικό τζαμιών, διηθητι-
κό χαρτί, μπατονέ-
τα. 
Πορεία: Σ΄ ένα 
κομμάτι διηθητικό 
χαρτί να γράψετε 
ένα μικρό μήνυμα 
χρησιμοποιώντας 
την μπατονέτα και 
τον υγρό δείκτη 
φαινολοφθαλεΐνης 
που σας δόθηκε. 
Να το αφήσετε για 
λίγο να στεγνώσει 
και να το ψεκάσετε 
με το άχρωμο 
καθαριστικό τζα-
μιών. Το χρώμα της 
φαινολοφθαλεΐνης (μηνύματος) από άχρω-
μο γίνεται κόκκινο (φούξια).       

 

Του Πάνου Μαρκάτζιη Β4 
 

Ήξερες ότι… 
 

 Ο Usain Bolt είναι ο πιο γρήγορος άνθρωπος στον 

κόσμο. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου το 2009 
κατάφερε να κάνει τα 100 μέτρα μέσα σε μόλις 9.58 
δευτερόλεπτα.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Κι όμως σύμφωνα με το βιβλίο Guinness, υπάρχει 

ο γρηγορότερος ράπερ στον κόσμο, ο οποίος μπορεί 
να λέει 723 συλλαβές σε 51.27 δευτερόλεπτα. Αυτό 
σημαίνει ότι μέσα σε μόνο 1 δευτερόλεπτο προλα-
βαίνει να πει 14 συλλαβές. 

 

Ήξερες ότι… 

 

 To Insano της Βραζιλίας κατέχει μία θέση στο 

Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, αφού παίρνει μόνο 5 δευτε-
ρόλεπτα για να φτάσει κάποιος από την κορυφή της 
νεροτσουλήθρας στην πισίνα. Έχει ύψος 41 μέτρα 
και μπορεί να φτάσει κάποιος τα 105 km/h την ώρα 
που γλιστρά. 

 Το τσιτάχ ή ο γατόπαρδος είναι το γρηγορότερο 

ζώο στη γη. Μπορεί να φτάσει ταχύτητες μέχρι και 
120 km/h, με σύντομες εκρήξεις που καλύπτουν έως 
και 500 μέτρα. Επίσης, μπορεί να κάνει τα 0-100 σε 3 
sec, γρηγορότερα δηλαδή από τα περισσότερα 
αυτοκίνητα στην αγορά. 

 Η ιαπωνική εταιρεία JR-Tokai έχει πετύχει την… 

τρομακτική ταχύτητα των 581 km/h σε τρένο μαγνη-
τικής αιώρησης, σε μία γραμμή δοκιμών στην επαρ-
χία Γιαμανάσι στην Ιαπωνία. Το JR-Maglev MLX01 
κινήθηκε ταχύτερα από την υψηλότερη καταγεγραμ-
μένη ταχύτητα συμβατικού τρένου (TGV με 574.8 
km/h). 

 O πετρίτης είναι το γρηγορότερο πουλί στον 

ουρανό, που μπορεί να υπερβεί τα 325 km/h.  

Tο βρετανικό Thrust SSC, το οποίο κατέχει το 

παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας στη Γη. Στις 15 Οκτωβρί-
ου 1997, επιτάχυνε, έφτασε την εκπληκτική ταχύτη-
τα των 1.228 km/h και έτσι έγινε το πρώτο αυτοκίνη-
το που κατάφερε να σπάσει επίσημα το φράγμα του 
ήχου. 

http://www.agrinioculture.gr/ 
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Οι συμμαθητές μας συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές  
δραστηριότητες και παιχνίδια ρομποτικής στην ημερίδα  

“Η Ρομποτική μέσα από τα μάτια των μαθητών στην Κύπρο”. 

file:///F:/Periodiko%202017/εφημεριδα/ans005.html
file:///F:/Periodiko%202017/εφημεριδα/ans076.html


Της Σώτιας Κυριάκου Γ4 
 

Κολύμβηση…αγάπη μου! 
 

Άρχισα το κολύμπι στα τέσσερά μου χρόνια, όταν η μητέρα μου με έστειλε στο 
πρόγραμμα “Αθλητισμός για όλους” (Α.Γ.Ο), για να μάθω να κολυμπάω και όχι για 

να κάνω πρωταθλητισμό.  Όμως, έμαθα από τη μητέρα 
μου, ότι ο δάσκαλός μου της είπε πως διέκρινε ένα 
ταλέντο που έπρεπε να καλλιεργήσω και έτσι, από την 
εθελοντική ομάδα, στα έξι μου εντάχθηκα στην προπο-
νητική ομάδα του Ομίλου Αμμοχώστου. Είχα την 
καθοδήγηση μιας πολύ καλής προπονήτριας που με 
κέρδισε από την πρώτη στιγμή και με ενέπνευσε στο 
άθλημα. Σιγά σιγά με τα χρόνια άρχισα να αγαπώ το 
άθλημά μου και πλέον να το θεωρώ τρόπο ζωής.  
        Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα ήταν η ζωή μου 
χωρίς το κολύμπι ούτε μπορώ να το εγκαταλείψω 

πλέον, επειδή είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα της ζωής μου, όσο κι αν πιέζο-
μαι, όσο κι αν πονάω και κουράζομαι. 

Πιστεύω πως αυτό το άθλημα ή οποιοδήποτε άλλο, βοηθάει τον καθένα μας 
να γίνεται  καλύτερος κάθε μέρα που περνά, γιατί όταν αθλούμαστε, πάντα βάζου-
με ένα στόχο που θέλουμε να πετύχουμε και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε σκληρά. Υπάρ-
χουν βέβαια και οι αποτυχίες στη ζωή μας αλλά δεν πρέπει να τα παρατούμε με την 
πρώτη δυσκολία. Γιατί  «δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δε θέλω», αυτό έμαθα 
μέσα από τον αθλητισμό να ακολουθώ στη ζωή μου. Ο καθένας από μας μαθαίνει 
τα όριά του, αγωνίζεται να τα φτάσει και να τα ξεπεράσει! Μ’ αυτό τον στόχο και 
με σκληρές προπονήσεις κέρδισα  συνολικά 66 μετάλλια! 
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Της Μυρτώς & Αργυρώς Μαύρου Α2             
 

Άσε τη μάσα, πιάσε τη μάππα!  
     Καταρχάς, το πρόβλημα που έχει να 
κάνει με μας και τη διατροφή είναι… 
εγκεφαλικό! Έχουμε συνδέσει το φαγητό 
με την απόλαυση. Και είμαστε και 
άπληστοι. Να χορτάσει όχι μόνο το στομά-
χι αλλά και το μάτι μας. Να είναι το πιάτο 
μας φουλαρισμένο, ξέχειλο! Και τρώμε 
μέχρι σκασμού! Μην αφήσουμε καμιά 
μπουκιά να πάει χαμένη…  
       Όσο για τη σωστή διατροφή; Θεωρητι-
κά τα ξέρουμε απ’ έξω κι ανακατωτά, στην 
πράξη όμως δεν εφαρμόζουμε τίποτα. 
Είμαστε τσακωμένοι με τα ψάρια, τα 
όσπρια, τα λαχανικά και τα φρούτα, ό,τι 
αποτελεί τη μεσογειακή διατροφή δηλα-
δή… και το ενδιαφέρον μας μονοπωλούν 

το κρέας-χάμπουργκερ κατά προτίμηση- οι τηγανιτές πατάτες, οι μακαρονάδες και 
ασφαλώς τα γλυκά, με πρώτες και καλύτερες τις σοκολάτες! Γι’ αυτό καταλήξαμε 
από τη μια να έχουμε χοληστερόλη και από την άλλη, να μην μπορούμε να πάρουμε 
τα πόδια μας!  

Λοιπόν, θα πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες, πριν να είναι αργά! Η καλύτερη 
συνταγή είναι το μέτρο. Και στο θέμα του φαγητού λίγη πειθαρχία δε βλάπτει! Τι 
σημαίνει βλέπω τα τσιπς και τις σοκολάτες να με βάζουν σε πειρασμό και δεν μπορώ 
να αντισταθώ… Να γυρίσεις αλλού τα μάτια σου, να εστιάσεις κάπου αλλού, σα να 
μην τις βλέπεις, να πεις μια φορά το «Πάτερ ημών» και θα σου περάσει η βουλιμία! 
Να πιεις ένα ποτηράκι νερό, να φας ένα 
φρούτο και να σκεφτείς πόσος κόπος θα 
χρειαστεί, για να χάσεις τα κιλά που θα 
στοιβάξεις καταναλώνοντας όλους αυτούς τους πειρασμούς.  
         Α! Και κάτι άλλο, η τηλεόραση παχαίνει! Έχει αποδειχτεί πως βλέποντας τηλεό-
ραση, σου ανοίγει η όρεξη. ‘Ασε που όποιο κανάλι και να ανοίξεις, πέφτεις πάνω σε 
εκπομπές μαγειρικής… Πώς να σε αφήσουν να αγιάσεις; Αντί να αποβλακώνεσαι, 
λοιπόν, μπροστά στο χαζοκούτι, κάνε γυμναστική! Και θα δυναμώσεις όχι μόνο το 
σώμα αλλά και το πνεύμα σου. Γύμνασε τους κοιλιακούς, όχι τους μασελιακούς και 
δε θα το μετανιώσεις!     

Τρέφομαι σωστά + αθλούμαι = είμαι υγιής 

Μολύβι και Χαρτί  

Του Θανάση Καλού Γ6 
 

Άδειο χέρι μεν, σπουδαίο δε!!! 
 

Το καράτε δημιουργήθηκε στην Ιαπωνία κι έχει δεχθεί επιρροές από άλλες 
τεχνικές, όπως Jiu Jitsu και Kung Fu. Το όνομά του σημαίνει άδειο χέρι. 
         Το καράτε έγινε ολυμπιακό άθλημα κι από το 2020 θα συμμετέχει στους ολυ-
μπιακούς αγώνες. Γίνονται ήδη αγώνες που φτάνουν από τα τοπικά πρωταθλήματα 
μέχρι και το παγκόσμιο. 

Το καράτε είναι μια πολεμική τέχνη που χρησιμοποιείται ως αυτοάμυνα αλλά 
έχει και επιθέσεις. Οι αγώνες γίνονται με βάση κάποια κριτήρια για τον κάθε αθλη-
τή, την ηλικία και τα κιλά. Ο κάθε αθλητής μαθαίνει τον σεβασμό προς τους άλλους 
αλλά και την επίμονη και τη σκληρή δουλειά,  αν θέλει να γίνει ο καλύτερος. 

Οι εμπειρίες από τις συμμετοχές αλλά και από τα ταξίδια είναι μοναδικές, γιατί 
εκτός του ότι ο αθλητής διαγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο, μπορεί επίσης, να κάνει 
γνωριμίες αλλά και να βελτιώσει τον εαυτό του ως άνθρωπο και ως αθλητή. Είχα κι 
εγώ μια εμπειρία στους αγώνες, αφού συμμετείχα πρόσφατα στους πανευρωπαϊ-
κούς, στην Ολλανδία, με την εθνική μας ομάδα, με την Κύπρο να διαπρέπει στα 
μετάλλια και να ακούγεται αρκετές φορές ο εθνικός μας ύμνος. Η εμπειρία μου ήταν 
αξέχαστη! Ακόμα κι αν δεν μπόρεσα να πάρω μετάλλιο, είχα όμως την τύχη να  
συναγωνιστώ με κορυφαίους αθλητές της Ευρώπης!  

Της Αναστασίας Κκαϊλή Β2 
 

Πόσο ασφαλές είναι το ηλεκτρονικό  
τσιγάρο για την υγεία; 
 

Είναι ένα καυτό ερώτημα από όλους τους καπνιστές που επιθυ-
μούν να απαλλαγούν από το συμβατικό τσιγάρο, το οποίο έχει αποδει-
χθεί πέρα από κάθε αμφιβολία ότι, εκτός από το ίδιο, «καίγεται» και το 
νήμα της ζωής με κάθε ρουφηξιά. 
         Ορισμένοι επιστήμονες, μάλιστα, φοβούνται ότι το  ηλεκτρονικό τσιγάρο μετα-
τρέπεται σε μόδα στις μικρές ηλικίες. Μπορεί, άλλωστε, να το προμηθευτεί κάποιος 
εύκολα και σε ελκυστικές γεύσεις.  
         Όλοι οι ειδικοί πάντως συμφωνούν ότι δε γνωρίζουμε ακόμα τις μακροχρόνιες 
επιδράσεις του ηλεκτρονικού τσιγάρου στην υγεία, αφού δεν κυκλοφορεί πολλά 
χρόνια και δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Γι΄ αυτό και όλοι 
συμφωνούν ότι οι καπνιστές  πρέπει να βρουν τρόπους να κόψουν το κάπνισμα. 
         Αποτελεί πράγματι ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα παγκοσμίως ζητήματα στον 
χώρο της δημόσιας υγείας.  Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι ένα καινούριο «δέντρο», 
αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε το δάσος. Δηλαδή τους χιλιάδες θανάτους από το 
κανονικό κάπνισμα στη χώρα μας. Ας μη γίνουμε τα μελλοντικά θύματα των εται-
ρειών και των καπνικών τους προϊόντων. 

Let’s do it Cyprus! 
 

Εθελοντικός καθαρισμός 
πάρκου Αθαλάσσας 

από τους  
οικολόγους μαθητές μας 

Το σχολείο μας σε δράση... 

http://www.advancehealth.gr 


