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Η λέξη πόλεμος και όλα όσα περιέχει η έννοια αυτή, έμοιαζε, τον 21ο αιώνα, να 
ανήκει στις σελίδες της ιστορίας, ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές, οι οποίες μά-
θαιναν γι’ αυτόν και τις συνέπειές του μέσα από τις ιστορικές αφηγήσεις ή τα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα οποία του προσέδιδαν, πολλές φορές, και μια άλλη δι-
άσταση. Έναν πραγματικό, όμως, πόλεμο βιώνουμε σήμερα, από τη στιγμή που η 
Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. 

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 τα Ρωσικά στρατεύματα διείσδυσαν στα σύνορα του 
παγκοσμίως αναγνωρισμένου Ουκρανικού κράτους και κατέλαβαν τις Λαϊκές Δη-
μοκρατίες  του Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, των οποίων είχε προηγηθεί η αναγνώ-
ριση από τη Ρωσία, ως ανεξάρτητων. Ο Πούτιν, μάλιστα,  ισχυρίστηκε ότι ανταπο-
κρίθηκε στην έκκληση των δυο ηγετών των ρωσόφωνων περιοχών του Ντονέτσκ 
και του Λουγκάνσκ για βοήθεια, με στόχο την αποστρατικοποίηση της χώρας και 
όχι την κατάληψή της.

Δυστυχώς, μια τέτοια ανυπόστατη δικαιολογία δεχτήκαμε και στην Κύπρο το 1974, 
με την τουρκική εισβολή στο νησί. Εμείς, λοιπόν, οι Κύπριοι, που βιώσαμε παρόμοι-
ες συνθήκες, μπορούμε να καταλάβουμε απόλυτα τους Ουκρανούς φίλους μας. 

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μου να αντιληφθώ και να κατανοήσω τα συναισθή-
ματα του Ουκρανικού λαού, πραγματοποίησα μια έρευνα. Η έρευνα αυτή σκοπό 
έχει να αναδείξει την αλήθεια, για το αν οι Ουκρανοί θέλουν πραγματικά τα Ρωσι-
κά στρατεύματα στη χώρα τους.  

Στόχος μου δεν είναι να κατηγορήσω κάποιον ούτε να πάρω θέση. Θεωρώ, 
όμως, ότι κάθε γνώμη έχει δικαίωμα έκφρασης.
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Καταρχάς, θα ήθελα να αναφέρω πως η έρευνα πραγματοποιήθηκε ανώνυμα 
μέσω Google Forms. Ξεκίνησε στις 3 Μαρτίου 2022 στις 8 το βράδυ και ολοκλη-
ρώθηκε στις 5 Μαρτίου την ίδια ώρα. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 18 δηλώσεις 
από 2 Ουκρανικές πόλεις, το Κραματόρσκ και το Κίεβο. Οι ερωτηθέντες άνηκαν σε 
διάφορες ηλικιακές ομάδες, από 16 ετών μέχρι 57+. 

Βάσει αυτής της έρευνας, μπορούμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα για τις 
κοινωνικές και πολιτικές απόψεις των Ουκρανών πολιτών των δύο περιοχών. Πα-
ρατηρούμε ότι όλοι οι νέοι κάτω των 19 ετών (61.1% ερωτηθέντων), υποστη-
ρίζουν πλήρως την Ουκρανική ακεραιότητα και διαφωνούν κατά πλήθος με την 
άποψη ότι ο ουκρανικός λαός είναι ίδιος με τον ρωσικό.

Από την άλλη πλευρά της χώρας, στην πόλη Κραματόρσκ, οι απόψεις κλίνουν 
προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όλοι οι ηλικιωμένοι και ενήλικες είναι με το μέρος 
της Ρωσίας. 

Γενικότερα, σχεδόν όλοι συμφωνούν στο ότι ο πόλεμος είναι απαράδεκτος και επι-
θυμούν την «αποναζικοποίηση» της Ουκρανίας μετά το τέλος του πολέμου, όπως 
είχαν δηλώσει και οι Ρώσοι αξιωματικοί. 

Δυστυχώς, ποτέ δεν θα μάθουμε τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες του Πε-
νταγώνου και του Κρεμλίνου, αλλά μπορούμε να συνεχίσουμε να πολεμούμε και 
να διεκδικούμε το δίκιο μας, έτσι ώστε ο καθένας να ξέρει την πραγματική αλή-
θεια μακριά από fake news και προπαγάνδα.

Ρωσική εισβολή στην ουκρανια 
Δημοσκόπηση Ουκρανών πολιτών 2022 

Where do you live?

Do you think that Russians
and Ukrainians are one nation?

Do you support any military action?

Which side do you support?

Do you think that this war is being waged
for the denazification of Ukraine?

What sources do you get
information from?

Ιωάννου Αλέξανδρος Α22



Ιωάννα Δημητρίου Γ31

Γεωργία Παφίτη Γ31

Ισαβέλλα Μικάλλη Γ31

Ειρηναίος Ιωάννου Γ31

Μαρία Ττοφαρή Γ71

Δημήτρης Χριστοδούλου Β11

Μύρια Ματθαίου Β11

Ειρήνη Ιακωβίδου Β11

Μαριγιάννα Κανελλή Β11

Έλενα Χαραλάμπους Β11

Μύρια Ματθαίου Β11

Μαρία Κώστα Β31

Θέκλα Σφήκα Β32

Μαρία Λυτρίβη Β61

Ζωή Φλωρίδη Α11

Αγγελίνα Πάλου Α21

Αλέξανδρος Ιωάννου Α22

Χριστίνα Λυτρίβη Α31

Αντρέας Αθανασίου Γ41

Γεωργία Σταυράκη Γ41

Άντρια Νικολέττη Γ41

ΜΈΛΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΉΣ ΟΜΑΔΑΣ:

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ ΕΚΔΟΤΗ
Με μεγάλη μου χαρά χαιρετίζω την πρώτη εφημερίδα του Λυκείου μας, δημιούργημα της αγάπης, 
της δουλειάς, της δημιουργικότητας των μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας. Μέσα από τις 
σελίδες της ακούγεται η φωνή των νέων παιδιών, οι ανησυχίες, οι προβληματισμοί, οι σκέψεις και τα 
συναισθήματά τους. Συνάμα, αποτυπώνονται όμορφες στιγμές, δράσεις και διακρίσεις των παιδιών. 
Το εγχείρημα έκδοσης της εφημερίδας, όσο επίπονο κι αν ήταν, πάντα πλαισιωνόταν από το κέφι, 
το μεράκι και την πηγαία ζωντάνια της Συντακτικής ομάδας και σε αυτούς οφείλω ένα τεράστιο 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για τη συνεργασία τους. Ακόμη, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Ανδρέα Κρίγκο, ΒΔ΄ 
Φιλολογικών Μαθημάτων, για την καθοδήγηση και τη συνεχή στήριξή του σε όλο το εγχείρημα. 
Εύχομαι να έχετε ένα ευχάριστο ανάγνωσμα!

Βαλεντίνα Πολυχρόνη, Φιλόλογος

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ
Αγαπημένα μας παιδιά,

Εκπροσωπώντας τον Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μας, 
εκφράζουμε τη διαρκή στήριξη και συμπαράστασή μας στην προσπάθειά 
σας, μέσω της έκδοσης αυτού του εντύπου. Της δικής σας εφημερίδας. 

Μιας προσπάθειας, που στόχο έχει να εξωτερικεύσει τις δικές σας ιδέες, 
απόψεις και αναμνήσεις από την ενδοσχολική σας διαβίωση. Να αποτυ-
πώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα δικά σας συναισθήματα και τους 
δικούς σας προβληματισμούς. 

Είναι ο τρόπος που βλέπετε εσείς το πώς εξελίσσεται η δική σας ζωή, 
αυτά που εσάς συγκινούν, αρέσουν αλλά και ενδιαφέρουν, ο ίδιος ο κόσμος ζωγραφισμένος με τα 
δικά σας ζωντανά χρώματα. Οπτική που εμείς οι «μεγάλοι» έχουμε τόσο ανάγκη να μάθουμε, να 
δούμε και να εστερνιστούμε, διψώντας να γευτούμε λίγη από τη δική σας ανεμελιά, τη δική σας 
όρεξη, τον δικό σας ενθουσιασμό και τη δική σας αισιοδοξία.

Επιβραβεύουμε κάθε αντίστοιχη προσπάθεια, συγχαίρουμε κάθε μέλος της συντακτικής ομάδας που 
αφιέρωσε τον χρόνο του για τον σκοπό αυτό και ευχαριστούμε θερμά όλη την καθηγητική ομάδα 
που στάθηκε άοκνα στο πλευρό σας, για να υλοποιηθεί αυτή η τόσο όμορφη πρωτοβουλία.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους!

Με αγάπη, παντοτινή στήριξη και ειλικρινές ενδιαφέρον,

Γιώργος Καλογεράκος,

Πρόεδρος Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου Βεργίνας Λάρνακας 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉ
Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση χαιρετίζω την 
πρώτη έκδοση της εφημερίδας «ΒΕΡΓΙ-ΝΕΑ» η 
οποία αγκαλιάστηκε με αγάπη από τους/τις μαθη-
τές/τριες του σχολείου μας.

Η εφημερίδα μας περιλαμβάνει δείγματα γρα-
φής των μαθητών/τριών μας, δείγματα του αγώ-
να που διεξάγεται καθημερινά στο Σχολείο, στον 
στίβο μιας πολυδιάστατης μόρφωσης. Μέσα από 
την υλοποίηση ποικίλων δράσεων και δραστηριο-
τήτων, στόχος μας περαν της παροχής γνώσεων, 
παραμένει η διαμόρφωση ολοκληρωμένων προ-

σωπικοτήτων μέσα σε ένα δημοκρατικό και ανθρώπινο περιβάλλον, που θα καλλιεργεί την αλληλεγ-
γύη, τον αλληλοσεβασμό και θα αποδέχεται τη διαφορετικότητα. 

Η έκδοση της εφημερίδας δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Γι’ αυτό, αισθάνομαι την ανάγκη να ευ-
χαριστήσω όλους, όσοι με ζήλο και υπευθυνότητα εργάστηκαν μέσα στις δύσκολες συνθήκες που 
προέκυψαν και αυτή τη χρονιά λόγω της πανδημίας, αλλά και τον Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων 
για την ανάληψη του οικονομικού κόστους της Εφημερίδας. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ την κ. Βαλεντίνα 
Πολυχρόνη και τον κ. Ανδρέα Κρίγκο, Β.Δ.

Κλείνοντας, εύχομαι σε όλους τους/τις μαθητές/τριες μας κάθε επιτυχία στις μελλοντικές επιλογές 
τους, υγεία και ευτυχία στην προσωπική τους ζωή!

Αλέξανδρος Δημητρίου, Διευθυντής

Η Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας του 

Σχολείου μας, προκήρυξε διαγωνισμό για να 

«βαφτίσουμε» μαζί την εφημερίδα διαλέγοντας 

το πιο εύστοχο όνομα για το "νεοφώτιστο". 

Μαθητές, μαθήτριες αλλά και όλο το 

προσωπικό του σχολείου μας συμμετείχε στον 

διαγωνισμό, του οποίου αποτέλεσμα ήταν να 

ονομαστεί η εφημερίδα μας, στις 07/12/2021, 

«ΒΕΡΓΙ-ΝΕΑ». Νικητές αναδείχθηκαν 

ο κ. Νεόφυτος Περατικός, 

η κ. Άντρη Αριστοτέλους και η μαθήτρια 

Τσινάλη Δέσποινα του Γ32.

-ΒΕΡΓΙ-ΝΕΑ-
Εφημερίδα Λυκείου Βεργίνας
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Τα μαύρα σύννεφα του πολέμου σκεπάζουν ξανά την 
Ευρώπη, 80 χρόνια μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Στις 24 Φεβρουαρίου 05:00 π.μ. ώρα Ελλάδος ο Ρώ-
σος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, ανακοινώνει μία 
σειρά «ειδικών στρατιωτικών επιχειρήσεων». Ακού-
γονται οι πρώτες εκρήξεις σε Κίεβο, Χάρκοβο, Οδησ-
σό και Ντονμπάς. Ο πόλεμος έχει ξεκινήσει.

Κύρια αιτία για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρα-
νία αποτέλεσε η επιθυμία της Ουκρανίας να ενταχθεί 
στο ΝΑΤΟ (Βορειοατλαντική Συμμαχία), γεγονός που 
θα σήμαινε αυτόματα την είσοδο των Αμερικανών στη 
χώρα και τη δημιουργία βάσεων. Μια ακόμη πιθανή 
αιτία μπορεί να θεωρηθεί και ο ιμπεριαλισμός του 
Ρώσου προέδρου, ο οποίος με μια πιθανή κατάληψη 
της Ουκρανίας αποβλέπει στη δημιουργία μίας δεύτε-
ρης Σοβιετίας. 

Είναι ακόμα νωρίς, για να μπορέσει κάποιος να εκτι-
μήσει τις ακριβείς συνέπειες του πολέμου στην Ου-
κρανία, καθώς οι παράγοντες επιρροής είναι πολλοί. 
Ο πόλεμος, ωστόσο, έχει δημιουργήσει ήδη ένα τερά-
στιο κύμα προσφύγων. Ακόμα, η πολεμική σύγκρουση 
στην Ουκρανία έχει επιπτώσεις στις τιμές των καυσί-
μων. Επίσης, η εισβολή στην Ουκρανία έχει ήδη απο-
μονώσει τη Ρωσία από τη Δύση, η οποία καταδίκασε 
την πολεμική σύρραξη και τάχθηκε με το μέρος της 
Ουκρανίας, γεγονός που επηρέασε την οικονομία της 
χώρας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης.

Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει προσπάθειες για τερ-
ματισμό του πολέμου, εντούτοις δεν έχει επιτευχθεί 
κάποιο αποτέλεσμα. Έχουν επιβληθεί πολλές κυρώ-
σεις στη Ρωσία, κυρίως οικονομικές. Δημεύθηκαν πε-
ριουσίες, υποτιμήθηκε το ρωσικό νόμισμα και πολλές 
διεθνείς αλυσίδες καταστημάτων διέκοψαν τις εργα-
σίες τους στη Ρωσία. Παράλληλα, πραγματοποιούνται 
αντιπολεμικές διαμαρτυρίες έχουν πραγματοποιηθεί 
σε πόλεις ανά τον κόσμο, ζητώντας από τις παγκό-
σμιες κυβερνήσεις να εκδώσουν περισσότερα μέτρα 
στήριξης προς την Ουκρανία.

Ουκρανικό 
ή Ανθρωπιστικό 
το ζήτημα;
Μάσκες, εμβόλια, μέτρα. Οι τίτλοι ειδήσεων στις ει-
δήσεις των οκτώ των τελευταίων δύο χρόνων. Από 
τη μία στιγμή στην άλλη οι ειδήσεις αυτές μετατρέ-
πονται σε πόλεμο, νεκρούς, πρόσφυγες. Τις τελευταί-
ες ημέρες είμαστε θεατές μίας τραγωδίας πολέμου, 
του οποίου τα μόνα θύματα είναι ο άοπλος λαός της 
Ουκρανίας. Οικογένειες να διασχίζουν τα σύνορα με 
δάκρυα στα μάτια για αυτούς που άφησαν πίσω αλλά 
και για την δική τους μοίρα, παιδιά με λούτρινα στα 
χέρια με απλανές βλέμμα να διερωτώνται τι συμβαί-
νει και αναγκάζονται να ξεσπιτώνονται...

Στις 24 Φεβρουαρίου εισβάλλει ο ρωσικός στρατός 
στην Ουκρανία διακηρύσσοντας την επίσημη έναρξη 
του αιματοκυλίσματος. Ο λαός της Ουκρανίας έρχεται 
αντιμέτωπος με το τέρας του πολέμου. Νέοι άνδρες 
αποχαιρετούν τις γυναίκες, τα παιδιά και τις οικογέ-
νειές τους, αφού καλούνται να υπερασπιστούν την 
πατρίδα τους. Πολίτες μένουν πίσω στη χώρα τους 
αρνούμενοι να παραδώσουν τον τόπο τους. Έτσι, ξε-
κινούν να οχυρώνουν τις πόλεις με σακιά από άμμο, 
για να προστατευθούν. Οι στάσεις του μέτρο γίνονται 
πλέον τα σπίτια χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι ζουν 
χωρίς ηλεκτρισμό, περιμένουν ώρες ατέλειωτες για 
ένα πιάτο φαγητό, μέχρι που αναγκάζονται να λιώ-
νουν το χιόνι, για να μπορέσουν να ξεδιψάσουν.

Ξαφνικά, άνθρωποι μεταναστεύουν, για να μπορέ-
σουν να επιβιώσουν με τις οικογένειες τους και μη, 
παιδιά μόνα ταξιδεύουν προς το άγνωστο με μόνη 
συντροφιά την ελπίδα. Μέσα σε όλη την απελπισία 
του πολέμου εμφανίζεται ένα συγκλονιστικό κύμα 
ανθρωπιάς από τον κόσμο. Οι πολίτες των γειτονικών 
χωρών δίνουν φαγητό, στέγη, μέχρι και τροφή για τα 
κατοικίδιά τους. Σχολεία γίνονται η στέγη των προ-
σφύγων, γυναίκες μαγειρεύουν φαγητό για αυτούς, 
ενώ τα παιδιά παίρνουν τα παιχνίδια τους για να χαρί-
σουν ένα μικρό χαμόγελο στα πρόσωπα των προσφυ-
γόπουλων. Το μεγαλείο της ανθρωπιάς είναι εμφανές 
σε όλη την υφήλιο αφού σε κάθε άκρη της γης έγιναν 
πορείες για την καταδίκη του πολέμου.

Το ερώτημα είναι αν είμαστε επιλεκτικοί, αν επιλέγου-
με σε ποιον λαό θα δείξουμε την αλληλεγγύη μας. Τα 
τελευταία χρόνια γίνονται πόλεμοι στην Ανατολή με 
θύματα Παλαιστινίους, Ιρακινούς, Ιρανούς, Σύριους. 
Πρέπει να δείξουμε το μεγαλείο της ανθρωπιάς μας 
σε όλους τους πρόσφυγες, σε κάθε έναν που χρειά-
ζεται τη βοήθεια μας, αφού έχουμε ζήσει τον πόνο 
του 1974. Οφείλουμε να συμπαρασταθούμε στην 
κάθε μάνα που ψάχνει το παιδί της και σε κάθε παιδί 
που ψάχνει τους γονείς του. Οφείλουμε να ανοίξουμε 
την καρδιά και τα σπίτια μας σε κάθε άνθρωπο που 
έχει ανάγκη. Ο πόλεμος δεν βλέπει χρώματα και εθνι-
κότητες. Η αλληλεγγύη γιατί τα βλέπει; Δεν φταίνε οι 
πρόσφυγες αλλά αυτοί που τους έκαναν πρόσφυγες.

Κανελλή Μαριγιάννα Β11
Ιακωβίδου Ειρήνη Β11

Το 2021 είναι αναμφισβήτητα το έτος με τις περισσό-
τερες όχι μόνο γυναικοκτονίες αλλά και τις περισσό-
τερες αποκαλύψεις γυναικοκτονίας. Το συγκεκριμένο 
πρόβλημα υπήρχε ανέκαθεν. Το ερώτημα είναι από 
πού πηγάζει. Η επιθυμία ενός άντρα να προκαλέσει 
κακό στη σύντροφό του, πόσο μάλλον να την σκοτώ-
σει, τρέφεται και ενισχύεται κυρίως από την πατριαρ-
χία. Δεν μπορούμε, βέβαια, να αποκλείσουμε το γεγο-
νός πως ο εγκλεισμός ένεκα της πανδημίας φαίνεται 
να επιδείνωσε την κατάσταση. 

Η πατριαρχία επηρεάζει αρνητικά όχι μόνο τις γυναί-
κες αλλά και τους άντρες. Φράσεις του τύπου «μην 
κλαις, δεν είσαι κοριτσάκι» και «φέρεσαι σαν γυναί-
κα» ισοπεδώνουν κάθε μορφής ελεύθερη έκφραση 
των συναισθημάτων του άντρα, μετατρέποντάς τον 
σε συναισθηματικά αναλφάβητο άτομο που κουβα-
λά  μέσα του τσουβάλια συναισθημάτων, τα οποία 
δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί, με αποτέλεσμα να 
ξεσπά με τον χειρότερο τρόπο: την κακοποίηση.  Και 
όλα αυτά μόνο και μόνο για να υποστηρίξει την «βι-
τρίνα» του δυνατού, ενώ την ίδια στιγμή νιώθει αμή-
χανα μπροστά στις στιγμές αδυναμίας του και ξεχνά 
ότι είναι φυσιολογικό να λυπάται, να κλαίει, να νοιά-
ζεται και να ζητά βοήθεια από κάποιον ειδικό, όποτε 
το χρειάζεται. 

Ο γολγοθάς  μιας γυναίκας ξεκινά από τη στιγμή που 
δέχεται την επίθεση, η οποία μπορεί να είναι τόσο 
σωματική όσο και ψυχική. Στην προσπάθειά του να 
ακουστέι, το θύμα περνά από ανακρίσεις οι οποίες 
κάθε άλλο παρά ευχάριστες είναι. Όσο δυσάρεστες 
είναι για τον άντρα οι φράσεις όπως «οι άντρες δεν 
κλαίνε» τόσο επίπονο είναι για τις γυναίκες να ακού-
νε ερωτήσεις του τύπου «τι φορούσες;» ή «τον απα-
τούσες;». Λες και ο βιαστής και ο δολοφόνος έχουν 
ελαφρυντικά... 

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η θέση της γυ-
ναίκας έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες χάρη 
στους αγώνες του γυναικείου κινήματος. Παρόλα 
αυτά, δεν υπάρχει ισοτιμία. Επιβάλλεται η καθολική 
αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία, πράγμα που 
θα επιφέρει κοινωνική συνείδηση γύρω από το ζή-
τημα. Η καταπολέμηση κάθε μορφής βίας εις βάρος 
των γυναικών, είτε λέγεται ενδοοικογενειακή βία είτε 
σεξουαλική παρενόχληση είτε σωματεμπορία είναι 
μονόδρομος. 

«Όσο η κοινωνία να το δει αρνείται, άλλη μια γυναίκα 
δολοφονείται...»

Κανελλή Μαριγιάννα Β11

Καρολάιν, Γαρυφαλλιά, Ανίσα
και ο κατάλογος συνεχίζεται...

Ο πόλεμος στην Ουκρανία ίσως να είναι η μέγιστη 
απόδειξη της παρακμής της σύγχρονης κοινωνίας. Η 
κατάλυση των ηθικών αξιών φαίνεται όχι μόνο από 
την κήρυξη του ίδιου του πολέμου αλλά και από την 
εμπορευματοποίησή του από τα κανάλια, τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης και τους τυχοδιώκτες, οι οποίοι με 
δήθεν καμπάνιες υπέρ της ενίσχυσης της Ουκρανίας 
προσπαθούν να πλουτίσουν οι ίδιοι. Είναι σημαντικό, 
σε αυτό το σημείο, να τονίσουμε τον συναισθηματικό 
αντίκτυπο που έχουν στους «θεατές» τα όσα συμ-
βαίνουν στην Ουκρανία. Η έκθεση στις σκηνές βίας 
και αίματος σε συνδυασμό με την αδύναμη ικανότη-
τα κριτικής σκέψης καταντά τον άνθρωπο παθητικό 
δέκτη των σκηνών από την εμπόλεμη ζώνη. Παρα-
κολουθεί χωρίς να συνειδητοποιεί ότι τα όσα βλέπει 
συμβαίνουν στην πραγματικότητα, ότι οι Ουκρανοί 
στρατιώτες φυλάγουν Θερμοπύλες την ίδια στιγμή 
που εκείνος κάθεται ανέμελος μπροστά στην τηλεό-
ραση του σπιτιού του…

Η πορεία του κόσμου εξαρτάται από εμάς τους ίδιους. 
Πλέον όλοι θα πρέπει να έχουμε συνειδητοποιήσει 
πόσο εύθραυστη είναι η φαινομενική «ειρήνη» και 
πόσο γρήγορα η ζωή μας και όλα όσα έχουμε χτίσει 
μπορούν να χαθούν. Αν δεν ανατρέξουμε στα χνάρια 
των δικών μας προγόνων, που κι εκείνοι με τη σειρά 
τους θυσίασαν τα πάντα για χάρη υψηλών ιδανικών, 
αν δεν αποδεσμευτούμε από τις υλικές αξίες και τα 
αγαθά και παραμερίσουμε τον φανατισμό με τον 
οποίο προσηλωνόμαστε σε ιδεολογίες ο κόσμος θα 
παραμείνει ως έχει και δε θα μπορέσει ποτέ να γίνει 
ένα «καλύτερο μέρος». Ο κόσμος δε θα αλλάξει αν 
δεν το απαιτήσουμε αλλά κυρίως αν δεν αγωνιστούμε 
εμείς οι ίδιοι παρά τις αντιξοότητες και τις δυσκολί-
ες. Πώς θα μπορούσε άραγε να αλλάξει αν δρούσα-
με μόνο όταν ήμαστε σίγουροι ότι δε θα χάσουμε τις 
ανέσεις μας;

Λυτρίβη Μαρία B61

Για τον                    στην Ουκρανία

-ΒΕΡΓΙ-ΝΕΑ-
Εφημερίδα Λυκείου Βεργίνας

3 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ



τύπου «Αν αντέδρασες τότε είναι εντάξει», «Συμβαί-
νουν αυτά», «Μην δίνεις σημασία για να μη γίνουν τα 
πράγματα χειρότερα».

Έπειτα, από τους 196, οι 103 δήλωσαν πως γνωρί-
ζουν άτομο το οποίο έχει δεχθεί παρενόχληση ενώ 
οι 86 δήλωσαν πως έχουν οι ίδιοι δεχθεί ακατάλλη-
λα αγγίγματα. Όμως, πώς γίνεται να προχωρήσει σε 
καταγγελία κάποιος αν δεν ξέρει πού να απευθυνθεί; 
Το σχολείο όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, δεν 
αντιμετωπίζει επαρκώς αυτά τα θέματα.

Πιστεύετε πως το φαινόμενο της σεξουαλικής 
παρενόχλησης αντιμετωπίζεται από το σχολείο;

Γνωρίζετε πού μπορείτε να απευθυνθείτε για βο-
ήθεια σε τέτοια περιστατικά;

Μέσα από τις 196 απαντήσεις, ξεχώρισαν κάποιες 
ιστορίες παιδιών τα οποία μοιράστηκαν τις εμπειρίες 
τους. Το πρώτο παιδί ηλικίας 14 ετών: «Ιατρός όπο-
τε πήγαινα για έλεγχο (πλάτη) και έβγαζα τη μπλούζα 
και έσκυβα για να ελέγξει τον σπόνδυλο με κρατούσε 
από τους γοφούς έσκυβε και μου φιλούσε την πλάτη. 
Ήμουν 14 χρονών κι αυτός γύρω στα 60. Δεν είχαμε 
την όποια σχέση φιλική ή συγγενική. Το έκανε από το 
πρώτο μου ραντεβού αλλά συνέχισε και στα επόμενα 
2». Το δεύτερο παιδί αναφέρει: «Την πρώτη φορά που 
βρέθηκα σε μια ανεπιθύμητη κατάσταση ήταν όταν 
ήμουν 13 ετών και βρισκόμουν σε ένα πάρτυ κάποιου 
συμμαθητή μου, όταν ένας φίλος του, που δεν γνώ-
ριζα, με άγγιξε χωρίς την άδεια μου. Υπήρξαν διάφο-
ρα περιστατικά ακόμα, που περπατούσα στον δρόμο 
και περνούσαν αυτοκίνητα και φώναζαν διάφορα 
ονόματα και σημεία του σώματός μου που ήθελαν 
να αγγίξουν». Ακόμη μια συγκλονιστική εξομολόγη-
ση που δείχνει πόσο διεφθαρμένη είναι η κοινωνία 
μας: «Ήμουν 13 και περπατούσα στον δρόμο κατά τις 
8 για να γυρίσω σπίτι. Υπήρχε ένας άνδρας ακριβώς 
από πίσω μου που με ακολουθούσε και έπαιζε με τα 
γεννητικά του όργανα φωνάζοντάς μου να τον πλη-
σιάσω και να τον βοηθήσω να «τελειώσει». Άρχισα 
να τρέχω, πήρα την αστυνομία τηλέφωνο και η μόνη 
ερώτηση που μου έκαναν ήταν «τι φορούσα».

Είναι τουλάχιστον λυπηρό και απογοητευτικό, στην 
κοινωνία του 2022 να γίνονται ακόμα τέτοια περιστα-
τικά. Αλλά είναι ακόμη πιο απογοητευτική η προσπά-
θεια που καταβάλλουμε ως σύνολο. Όπως φαίνεται 
παραπάνω, αυτά τα περιστατικά συμβαίνουν γύρω 
μας ακόμη και αν εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε. Κα-
νείς δεν ξέρει τι περνάει ο άλλος, και γι’ αυτό πρέπει 
να δίνουμε υποστήριξη και αγάπη στον συνανθρωπό 
μας, χωρίς να κάνουμε καμία διάκριση.

Είναι παγκοσμίως αποδεκτό πως σχεδόν κάθε γυναί-
κα παρενοχλείται, τουλάχιστον μια φορά στη διάρ-
κεια της ζωής της. Παρόλα αυτά, η παρακάτω έρευ-
να αποδεικνύει πως αυτό το φαινόμενο δεν αφορά 
μόνο το γυναικείο αλλά και το ανδρικό φύλο. Πολλοί 
αγνοούν το γεγονός πως το φαινόμενο της σεξουα-
λικής παρενόχλησης υπάρχει γύρω μας, νομίζοντας 
πως «αποκλείεται να γίνονται αυτά σε αυτό το μικρό 
νησί». Σκοπός της έρευνας είναι να αποδείξει: α) πως 
το φαινόμενο των σεξουαλικών παρενοχλήσεων και 
ο φόβος που προκαλεί έχουν επιπτώσεις στην καθη-
μερινότητα όλων των φύλων και όλων των ηλικιών, β) 
πως το φαινόμενο αυτό υπάρχει γύρω μας, ακόμη και 
αν εμείς αποφασίζουμε να το αγνοούμε. Στην έρευνα 
συμμετείχαν 196 άτομα διάφορων ηλικιών.

Ένας από τους κύριους λόγους που κάποιος φοβάται 
να κυκλοφορεί έξω το βράδυ, ιδιαίτερα το γυναικείο 
φύλο, είναι ο φόβος της σεξουαλικής παρενόχλησης. 
Στην ερώτηση αυτή, το 59.7% απάντησαν πως δεν 
βγαίνουν μόνοι τους έξω, ενώ το 40.3% βγαίνουν. 
Από τις 162 γυναίκες που συμπλήρωσαν το ερωτη-
ματολόγιο, μόνο οι 58 δήλωσαν ότι δεν φοβούνται να 
κυκλοφορούν το βράδυ, και από τους 34 άνδρες οι 
21. Έτσι φαίνεται πως ο φόβος αυτός καταβάλλει και 
επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το γυναικείο φύλο, αλλά 
δεν αφήνει ανεπηρέαστο ούτε το ανδρικό φύλο. 

Βγαίνετε μόνοι σας έξω το βράδυ;

Στην ερώτηση «Έχετε λάβει ποτέ ακατάλληλα και ανε-
πιθύμητα κομπλιμέντα;» απάντησε θετικά το 62.2%, 
ενώ το υπόλοιπο 37,8% αρνητικά. Ανάμεσα σε αυ-
τούς που δήλωσαν πως έχουν δεχθεί βρίσκονται 
10/34 άνδρες και 132/162 γυναίκες. Παρόλα αυτά, 
όταν ρωτήθηκαν αν αντέδρασαν, μόνο οι 25 βρήκαν 
το κουράγιο να το κάνουν. Οι υπόλοιποι δίστασαν 
γράφοντας πως είτε φοβήθηκαν την αντίδραση του 
θύτη ή απλά ένιωσαν άβολα και προτίμησαν να αγνο-
ήσουν το συμβάν.

Έχετε λάβει ποτέ ακατάλληλα και ανεπιθύμητα 
κομπλιμέντα;

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας στις μέρες μας και 
χάρη στο διαδίκτυο, πλέον έχουμε ποικίλα μέσα επι-
κοινωνίας για να μιλάμε με γνωστούς...και όχι μόνο. 
Αυτή η εξέλιξη εκτός από τις πολλές ευκολίες που 
μας προσφέρει, κουβαλάει μαζί της και τεράστιους 
κινδύνους. Μια από τις ερωτήσεις αφορούσε τη λήψη 
αλλά και την αποστολή φωτογραφιών/βίντεο γυμνού 
περιεχομένου. 

Έχετε ποτέ λάβει ανεπιθύμητες φωτογραφίες/βί-
ντεο γυμνού περιεχομένου;

Σας έχουν πιέσει ποτέ να στείλετε φωτογραφίες/
βίντεο γυμνού περιεχομένου (μέσω απειλών, συ-
ναισθηματικής πίεσης, ψυχολογικής βίας); 

Ακόμα και αν είναι μικρό το παρακάτω ποσοστό, εξα-
κολουθεί να είναι ανησυχητικό. Σε αυτό το 19,4% πε-
ριλαμβάνονται 4 άνδρες και 34 γυναίκες.

Στη συνέχεια, όσοι δήλωναν πως έχουν δεχθεί κά-
ποιου είδους παρενόχληση (cat-calling, ακατάλληλα 
κομπλιμέντα, ακατάλληλα αγγίγματα κλπ.) αλλά δεν 
το ανέφεραν ποτέ σε κάποιον δικό τους έδωσαν τους 
εξής λόγους που δεν το κατήγγειλαν: «Διότι ήμουν μι-
κρή όταν έγινε και πλέον το ξεπέρασα», «Ντρέπομαι», 
«Δεν νομίζω να βοηθήσει κάπου», «Δεν θα καταλά-
βουν», «Δεν ένιωθα έτοιμη», «Δεν νιώθω έτοιμη», 
«Δεν ήθελα να το κάνω μεγάλο θέμα», «Νιώθω πως 
είμαι συνένοχη κατά κάποιο τρόπο», «Φοβάμαι». Όσοι 
τόλμησαν να μιλήσουν για την εμπειρία τους έλαβαν 
υποστήριξη. Ελάχιστοι κατήγγειλαν στην αστυνομία τα 
περιστατικά, αλλά βέβαια δεν έλειπαν και τα σχόλια 

Η "ανεκτικότητα"
της κοινωνίας
Σεξουαλική Παρενόχληση

Έρευνα

Δημητρίου Ιωάννα Γ31
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Εξαιτίας του Brexit (όρος από το «Britain» και «exit»= 
Brexit), το Ηνωμένο Βασίλειο βγήκε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Αυτό, δεν έχει επηρεάσει μόνο την οικονομία 
και το κοινωνικοπολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά 
και τους μαθητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης(Ε.Ε.), οι 
οποίοι είχαν ως σκοπό να φοιτήσουν εκεί. 

Με την απόσυρση της χώρας από την Ε.Ε, πάνω από 
125,000 Ευρωπαίοι μαθητές που φοιτούσαν σε βρε-
τανικά πανεπιστήμια κατατάσσονται στην κατηγορία 
των Διεθνών φοιτητών και στερούνται του προνομίου 
των Home/UK Student fees, στα οποία τα δίδακτρα 
ήταν ισάξια ανάμεσα στους Άγγλους και Ευρωπαίους 
φοιτητές. Συνεπώς, τα δίδακτρα έχουν δραστικά αυ-
ξηθεί, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος των φοιτητών 
που δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να δώσουν 
το χρηματικό ποσό που πλέον απαιτείται, να μην μπο-
ρούν να σπουδάσουν εκεί.

Σ’ αυτά πρέπει να προστεθεί και ότι, μετά το Brexit, τα 
δάνεια με τα οποία οι φοιτητές μπορούσαν να χρημα-

τοδοτήσουν τις σπουδές τους έχουν καταργηθεί. Επο-
μένως, λόγω της κατάστασης στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
πολλοί υποψήφιοι φοιτητές αναγκάστηκαν να βρουν 
εναλλακτικές λύσεις, προκειμένου να ικανοποιήσουν 
τις μαθησιακές / πανεπιστημιακές τους επιδιώξεις. 

Η διερεύνηση για νέες εναλλακτικές λύσεις έδωσε 
τη δυνατότητα στους μαθητές να αρχίσουν να αξι-
οποιούν την ανώτερη εκπαίδευση των υπόλοιπων 
Ευρωπαϊκών χωρών, που είχαν παραγκωνιστεί από 
το Ηνωμένο Βασίλειο. Για παράδειγμα, οι χώρες στις 
οποίες έχουν αυξηθεί οι εισδοχές από Ευρωπαίους 
μαθητές σήμερα, είναι η Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία, 
Ελλάδα, Κύπρος και πολλές άλλες. Οι χώρες αυτές, 
έχουν εξίσου τη δυνατότητα να προσφέρουν ψηλό 
μαθησιακό επίπεδο, χαμηλά δίδακτρα και ωραία φοι-
τητική ζωή σε Ευρωπαϊκό κλίμα, σε σχέση με τα πανε-
πιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Με αυτά τα δεδομένα άλλαξε το σκηνικό των τελευ-
ταίων χρόνων και στην Κύπρο. Άλλοτε, τα βρετανικά 

Στην εποχή μας, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν 
παρουσιάσει μια πολύ σημαντική και ταυτόχρονα 
ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη. Τόσο μεγάλη, που 
έφτασε σε σημείο όλοι οι σύγχρονοι άνθρωποι να 
ασχολούνται με αυτά, με αποτέλεσμα να αποτελούν 
ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα. Πρέπει να πα-
ραδεχτούμε, όμως, ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου, 
αφού μπορούν μέχρι και να επηρεάσουν και να δια-
μορφώσουν την προσωπικότητά του.

Ως γνωστόν, τα ΜΜΕ παρέχουν πολλές ωφέλειες 
στους ανθρώπους. Αρχικά, αποτελούν μέσο ενημέ-
ρωσης. Ο καθένας, πατώντας το κουμπί του τηλε-
χειριστηρίου ή πληκτρολογώντας κάτι στο «google», 
μπορεί σε κλάσματα δευτερολέπτου να πληροφο-
ρηθεί και να ενημερωθεί για ό,τι επιθυμεί να μάθει. 
Επίσης, λειτουργούν ως «γέφυρα» με τον έξω κόσμο. 
Στα παλαιά χρόνια, οι άνθρωποι, για να μάθουν τι γι-
νόταν σε μια άλλη πόλη της χώρας τους, χρειάζονταν 
πολλές μέρες, εβδομάδες ή ακόμη και μήνες. Άρα, 
φανταστείτε πόσο πιο δύσκολο μέχρι ανέφικτο θα 
ήταν για αυτούς να πληροφορηθούν για τα γεγονότα 
των άλλων χωρών. Αντιθέτως, στη σημερινή εποχή, 
με ένα κλικ, έχεις τη δυνατότητα να ενημερωθείς για 

πανεπιστήμια βρίσκονταν στις πρώτες επιλογές των 
Κύπριων φοιτητών. Σήμερα, όμως, μεγάλος αριθμός 
φοιτητών έχει απορρίψει την Βρετανία από τις επιλο-
γές του, λόγω των αυξημένων διδάκτρων, και στρά-
φηκε κυρίως σε Ελληνικά/Κυπριακά πανεπιστήμια ή 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό έχει αυξήσει τον 
αριθμό των μαθητών που δίνουν παγκύπριες εξετά-
σεις πρόσβασης και τις εισδοχές σε τοπικά πανεπιστή-
μια. 

Συμπερασματικά, παρατηρείται ότι λόγω του Brexit 
έχουν αρχίσει να αξιοποιούνται οι παραγκωνισμένες 
Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες καλούνται να βελτιώ-
σουν/αναπτύξουν νέα εκπαιδευτικά συστήματα προ-
κειμένου να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό που 
έχει αναπτυχθεί ανάμεσα τους. Έτσι, ανοίγουν οι ορί-
ζοντες για καινούργιες ευκαιρίες στους Ευρωπαίους 
φοιτητές, που μπορεί να μην είχαν ανακαλύψει, εάν 
δεν γινόταν το Brexit. 
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ό,τι γίνεται παγκόσμια. Από πολιτικά θέματα μέχρι πο-
δοσφαιρικά.

Παρόλο που τα ΜΜΕ παρέχουν ποικίλες ωφέλειες, 
δεν πρέπει να παραβλέπουμε την άλλη τους όψη. Τα 
ΜΜΕ πολλές φορές εγκυμονούν πολλούς κινδύνους. 
Καταρχάς, ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους  
είναι η παραπληροφόρηση.Με τον όρο παραπληρο-
φόρηση, εννοούμε την παραποίηση και την αλλοίωση 
αυτών που προβάλλονται. Αυτό, κυρίως, γίνεται λόγω 
διάφορων οικονομικών, πολιτικών και πολλών άλλων 
συμφερόντων αυτών, των οποίων κρύβονται πίσω 
από τις οθόνες. Έτσι, με το να προβάλλεται μια ψεύ-
τικη αλήθεια, ο δέκτης οδηγείται στην παραποιημένη 
πληροφόρηση ή ακόμα και στην εντελώς διαφορετική 
αλήθεια.

Όσον αφορά στον ψυχολογικό τομέα, επηρεάζεται σε 
μέγιστο βαθμό από τα ΜΜΕ. Για παράδειγμα, υπάρ-
χουν πολλά τηλεοπτικά show, τα οποία με έμμεσο ή 
άμεσο τρόπο παρουσιάζουν τα πρότυπα του τέλειου 
ανθρώπου. Έτσι, πολλά άτομα οδηγούνται όχι μόνο 
στο άγχος του ότι πρέπει να φαίνονται σαν αυτά αλλά 
και στον καταστροφικό επηρεασμό της αυτοεκτίμη-
σής τους. Επίσης, διάφορες τηλεοπτικές σειρές ή ται-
νίες, οι οποίες προβάλλονται σε ακατάλληλη χρονική 

στιγμή, είναι εφικτό να επηρεάσουν αρνητικά και να 
διαστρεβλώσουν την ανάπτυξη ενός μικρού παιδιού.

Παρά το γεγονός ότι τα ΜΜΕ κρύβουν πολλούς κιν-
δύνους, υπάρχουν ανάλογα και πολλοί τρόποι αντι-
μετώπισης, έτσι ώστε να προστατευθεί ο άνθρωπος 
από την αρνητική επίδρασή τους. Τα σχολεία μπορούν 
να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση αυτού του παγκό-
σμιου προβλήματος. Μέσω πολλών διαλέξεων και 
σεμιναρίων, να «φυτεύσουν» στα παιδιά και στους 
εφήβους τη δυνατότητα της αυτοκριτικής. Με αυτό 
τον τρόπο, θα μπορούν μόνα/μόνοι τους να κρίνουν 
τι είναι αληθινό και είναι ψεύτικο. Τι είναι ωφέλιμο και 
τι είναι αχρείαστο.

Όσον αφορά τους δημοσιογράφους, είναι απαραίτητο 
αυτοί να ακολουθούν πιστά τον κώδικα της δημοσιο-
γραφικής δεοντολογίας. Πρέπει, αρχικά, να γράφουν 
και έπειτα να δημοσιεύουν αυτά που θέλουν με πλήρη 
αντικειμενικότητα, δηλαδή χωρίς κανένα επηρεασμό 
από τις δικές του πολιτικές, φυλετικές, κοινωνικές και 
πολλών άλλων διαφόρων ειδών απόψεις. Ακόμη, σε 
περίπτωση που σε αυτό που δημοσιεύσουν, υπάρχει 
μια δόση αλλοιωμένης αλήθειας ή κάποιας φράσης, 
για παράδειγμα, που οδηγεί σε άλλο συμπέρασμα, να 
το διορθώνουν χωρίς καμία χρονοτριβή ή σκοπιμό-
τητα.

Συγκεφαλαιώνοντας, μπορούμε να διαπιστώσουμε 
το γεγονός ότι τα ΜΜΕ παρέχουν πολλές ωφέλειες 
στους ανθρώπους αλλά ταυτόχρονα εγκυμονούν και 
πολλούς κινδύνους, οι οποίοι κίνδυνοι μπορούν να 
αντιμετωπιστούν με πολλαπλούς τρόπους. Καταλήγο-
ντας, ο ίδιος ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τον αν 
τα ΜΜΕ θα τον επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά. Σαν 
ένα μαχαίρι. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς για 
να κόψει ένα φρούτο ή για να σκοτώσει κάποιον. Άρα, 
εξαρτάται από καθένα μας!  

BREXIT και 
πανεπιστημιακές
επιλογές 
των μαθητών

ΜΜΕ, 
δίκοπο
μαχαίρι

Χριστοδούλου Δημήτρης Β11  
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Αν ήμουν δάσκαλος...
Αγαπητοί μαθητές,

Μου έχει δοθεί η μοναδική ευκαιρία να σας δώσω 
μερικές συμβουλές μέσω αυτής επιστολής, ώστε να 
σας προσφέρω κάποια καθοδήγηση για τα επόμενα 
σχολικά σας  χρόνια.

Καταρχάς, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι είναι 
πιο παραγωγικό το να είναι κανείς οργανωμένος, 
κάνοντας σωστή διαχείριση του χρόνου του. Μόλις 
καλλιεργήσετε αυτή τη δεξιότητα, θα είστε σε θέση 
να μελετάτε και να διεκπεραιώνετε τις εργασίες σας 
εγκαίρως, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο για διασκέδα-
ση. Αν, αντιθέτως, θέτετε σε προτεραιότητα τη διασκέ-
δαση, σύντομα θα διαπιστώσετε ότι δε θα ολοκληρώ-
νετε ποτέ τις εργασίες σας στην ώρα τους.

Πέρα από το πιο πάνω, είναι σημαντικό να χρησιμο-
ποιείτε πάντοτε τον πληθυντικό ευγενείας, όταν απευ-
θύνεστε σε μεγαλύτερούς σας ως ένδειξη σεβασμού. 
Συχνά, δεν είναι αυτά που λένε οι νέοι που προκα-
λούν συγκρούσεις αλλά το πώς τα λένε και με ποιο 
ύφος το λένε στους μεγαλύτερους. Να θυμάστε πως 
οι ενήλικες πάντα περιμένουν σεβασμό και εκτίμηση 
από σας. Επομένως, αν προσεγγίζετε τα προβλήματα 
κάθε φορά με ευγένεια και σεβασμό είναι πιο πιθανό 
να επιτευχθεί η ομαλή συνεργασία μεταξύ σας, από 
την οποία μόνο θετικά αποτελέσματα μπορούν να 
προκύψουν.

Επιπρόσθετα, έχω παρατήσει πως εσείς η νέα γενιά,με 
όσα ζείτε τα τελευταία χρόνια του κορονοϊού και του 
εγκλεισμού, έχετε οδηγηθεί σε κατάχρηση του διαδι-
κτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η οποία 
ως στοιχείο εθισμού, σας ζημιώνει ανεπανόρθωτα, 
γιατί χάνετε πολύτιμο χρόνο που θα μπορούσατε να 
αξιοποιήσετε παραγωγικά, συνομιλώντας άσκοπα, 
σκρολάροντας ή χαζεύοντας διάφορες αναρτήσεις .

Θα ήθελα, επιπλέον, να τονίσω ότι εσείς οι ίδιοι πρέ-
πει να θέτετε τους στόχους σας για το μέλλον και να 
μην ακολουθείτε άκριτα τις επιθυμίες των γονιών 
σας. Προσπαθήστε να στοχεύσετε σε ενα επάγγελμα, 
το οποίο θα προσφέρει χαρά και ευτυχία στην ζωή 
σας και όχι μόνο χρήμα. Εξάλλου, ο πλούτος δεν προ-
σφέρει ποτέ πραγματική ευτυχία αλλά προσωρινή 
ευχαρίστηση.

Ολοκληρώνοντας, προσπαθήστε να θυμάστε πάντα 
ότι η κάθε στιγμή της ζωής μας είναι πολύτιμη και η 
πλήρης αξιοποίηση κάθε στιγμής προσφέρει πραγμα-
τική ικανοποίηση, η οποία αποκτάται μόνο όταν κά-
νουμε αυτό  που αγαπάμε!

Με αγάπη,

Η "καθηγήτριά" σας
Φλωρίδη Ζωή Α11

Στην κοινωνία μας είναι δύσκολο να βρούμε τρόπους να εκφραστούμε και να επικοινωνήσουμε. Υπάρχουν 
όμως εναλλακτικοί τρόποι έκφρασης όπως λέξεις, μελωδίες και ζωγραφιές που παριστάνουν τις σκέψεις και τα 
συναισθήματά μας. Ποιοι , όμως, νέοι σήμερα αφιερώνουν χρόνο  σε κάτι πέρα από το κινητό τους τηλέφωνο;

Μέσω των γνωριμιών μου, συμπεραίνω ότι στην Κύπρο όλο και πιο λίγοι νέοι διαβάζουν και δεν εννοώ τα 
μαθήματα του σχολείου αλλά βιβλία με νόημα, ποίηση. Έχει τύχει πολλές φορές να ρωτήσουν οι καθηγητές 
στην τάξη ποιος διαβάζει  βιβλία και εκπλήσσονται όταν κανένας δεν σηκώνει το χέρι του. Ένας στους 20 
μαθητές σε μία τάξη μπορεί να σηκώσει το χέρι του. Αναρωτιέμαι τι μας έχει κάνει ο σύγχρονος κόσμος και 
δίνουμε μηδαμινές ευκαιρίες στην τέχνη;  Ίσως τα κείμενα και τα ποιήματα που διδασκόμαστε στο σχολείο να 
μην έχουν πάντα ενδιαφέρον, αλλά η λογοτεχνία πέρα από αυτό που διδασκόμαστε έχει ακόμα πολλά να μας 
δείξει. Βλέπουμε μόνο αυτό το 1% που απλά μπορεί να μην είναι το κομμάτι της ποίησης που μας ενδιαφέρει.

Ας κάνουμε μια αναδρομή στη λογοτεχνία. Στη λογοτεχνία υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες κειμένων, η  
πεζογραφία, η ποίηση και το θέατρο. Θα αναφερθώ, όπως έχετε καταλάβει, περισσότερο στην ποίηση. Η ποί-
ηση μπορεί να γραφτεί μέσω ισχυρών συναισθημάτων όπως είναι η αγάπη, ο έρωτας, ο πόνος του πένθους, 
αλλά ακόμα και από εικόνες που μένουν στο μυαλό του ανθρώπου από πολέμους, όμορφα τοπία. Για παρά-
δειγμα σπουδαίοι συγγραφείς και ποιητές όπως ο Σεφέρης, ο Καβάφης, η Πολυδούρη, ο Καρυωτάκης, ο Ελύ-
της έχουν εμπνευστεί από τα συναισθήματά τους, τις εικόνες που τους έχουν μείνει αποτυπωμένες στο μυαλό,  
από μύθους. 

Η Πολυδούρη με τον Καρυωτάκη είχαν μία σχέση αγάπης και αναπόφευκτου έρωτα μεταξύ τους που τους 
ενέπνευσε να γράψουν ο ένας για τον άλλον. Η κατάληξή τους τραγική, αφού πέθαναν με τη σκέψη ο ένας του 
άλλου. Η έννοια της ποίησης και για τον Σεφέρη είναι πολύ σημαντική, αφού μέσω της δεξιοτεχνίας του στο 
γράψιμο ήταν ο πρώτος στην Ελλάδα που βραβεύτηκε με βραβείο Νόμπελ. Στην ομιλία του κατά την απονομή 
του βραβείου Νόμπελ είπε: «Η συμπεριφορά του ανθρώπου δε μοιάζει να έχει αλλάξει βασικά … νιώθει πάντα 
την ανάγκη ν’ ακούσει τούτη την ανθρώπινη φωνή που ονομάζουμε ποίηση. Αυτή τη φωνή που κινδυνεύει να 
σβήσει κάθε στιγμή από στέρηση αγάπης και ολοένα ξαναγεννιέται. Κυνηγημένη, ξέρει που να ’βρει καταφύ-
γιο, απαρνημένη· έχει το ένστικτο να πάει να ριζώσει στους πιο απροσδόκητους τόπους. Γι’ αυτήν δεν υπάρ-
χουν μεγάλα και μικρά μέρη του κόσμου. Το βασίλειο της είναι στις καρδιές όλων των ανθρώπων της γης.» . 
Είναι φανερό, λοπόν, πως πρέπει να μάθουμε να εκφραζόμαστε χωρίς να φοβόμαστε να κριθούμε, κάτι που 
δεν ισχύει στις μέρες μας, αφού πλέον κρατάμε αυτά που νιώθουμε για τον εαυτό μας. 

Το άρθρο αυτό δε γράφτηκε για να κατηγορήσει τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν από βιβλία ή συγγρα-
φείς, αλλά για να κινήσει το ενδιαφέρον των αναγνωστών και να προβληματίσει, βοηθώντας να ανακαλύψει 
ο καθένας αν του αρέσει η ποίηση, αν του αρέσει η ζωγραφική, αν του αρέσει η στιχουργία. Πιστεύω πως ο 
κόσμος θέλει βελτίωση, θέλει τέχνη για να ομορφύνει. Κάποτε μορφωμένος άνθρωπος θεωρείτο αυτός που 
ήταν καλλιεργημένος, αυτός που γνώριζε από τέχνη. Τώρα πραγματικά αναρωτιέμαι ποιος θεωρείται  καλλι-
εργημένος!             

Με τη δική μου αντίληψη, παρατηρώ πως ο κόσμος παίρνει το λάθος μονοπάτι. Επικεντρώνεται σε μη ουσιώδΗ 
θέματα με μόνες ασχολίες το σερφάρισμα στο διαδίκτυο. Η ξεκούραση είναι η οθόνη και κολλώντας σε εκείνη 
την οθόνη μικραίνει την εικόνα του έξω. Έξω από το παράθυρο αν κοιτάξουμε θα βρούμε πιο όμορφα πράγμα-
τα να θαυμάσουμε και να παραδειγματιστούμε από ότι στην οθόνη. Αν ο Καρυωτάκης ήξερε πως θα κατέληγε 
η κοινωνία, θα αυτοκτονούσε απογεύματα νωρίτερα. Αν όμως υπάρχει ελπίδα ακόμη ίσως να γεννηθούν πολύ 
Σεφέρηδες και Ρίτσοι. Άλλωστε κι αυτοί ήταν κάποτε παιδιά σαν κι εμάς με ευαισθησίες και ανάγκη για επικοι-
νωνία, θέλοντας να εξερευνήσουν την τέχνη.            

Μικάλλη Ισαβέλλα Γ31

Ποίηση
και νέα 
γενιά
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ένα τραπέζι στο κέντρο της εξέδρας ήταν τοποθετη-
μένα τα δώρα για τον μικρό Παναγιώτη πάνω σε ένα 
τραπέζι. Στα κάγκελα του μπαλκονιού του δευτέ-
ρου ορόφου ήταν δεμένα χρυσά μπαλόνια ενώ με 
ξύλινες πινακίδες ήταν γραμμένη η φράση: «Η ΕΥΧΗ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΑΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ».

Ο μικρός Παναγιώτης έφτασε στο σχολείο, ντυμέ-
νος Σπάιντερμαν (ο αγαπημένος του υπερήρωας) 
με τη συνοδεία της μητέρας του. Τον υποδέχθηκε η 
κυρία Χαρά Οικονόμου. Όταν χτύπησε το κουδούνι 
του τρίτου διαλείμματος οι μαθητές στήθηκαν κάτω 
από τα υπόστεγα του σχολείου και στο κέντρο της 
αυλής σχηματίζοντας ένα είδος «κύκλου». Κατά την 
έναρξη της εκδήλωσης ο Παναγιώτης κάθισε στη 
δεξιά πλευρά της υπερυψωμένης εξέδρας. Σύντομα 
έφθασαν στο σχολείο οι μοτοσικλετιστές, οι οποίοι 
στάθηκαν στο κέντρο του «κύκλου» των μαθητών. 
Την ίδια ώρα δημοσιογράφος του ΡΙΚ βρισκόταν 
πάνω στην εξέδρα συνομιλώντας με την κυρία Οικο-
νόμου σε μία ζωντανή ανταπόκριση με τον τηλεοπτι-
κό σταθμό. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μαθητές 
απήγγειλαν κείμενα για το «Ένα όνειρο-Μια ευχή» 
και τη διαδρομή αγάπης.

«Με τη συμμετοχή των μοτοσικλετιστών και εθελο-
ντών έχουν καταγραφεί χιλιάδες χιλιόμετρα αγάπης. 
Χάρη στη δική σας συμβολή πολλές ευχές μικρών 
μαχητών θα πραγματοποιηθούν», επισήμανε εκπρό-
σωπος του οργανισμού. Η κυρία Οικονόμου θέλησε 
να υπογραμμίσει την αξία του εθελοντισμού λέγο-
ντας: «Σήμερα φώτισε η ψυχή μας. Σήμερα φώτισε η 
καρδιά μας».

Την 
Παρασκευή 

18/3/2022 
το σχολείο 

βρισκόταν από το πρωί σε πανηγυρικό κλίμα 
καθώς από τις 11:20 μέχρι τις 12:05 θα πραγματο-
ποιόταν στον προαυλιακό χώρο εκδήλωση για τον 
μικρό Παναγιώτη, που όλοι οι μαθητές γνωρίσαμε 
μέσω του εράνου που έγινε στα πλαίσια της 22ης 
διαδρομής αγάπης του «Ένα όνειρο – Μια ευχή» σε 
συνεργασία με τους μοτοσικλετιστές. Στα πλαίσια της 
εκδήλωσης παραδόθηκε το ποσό των 2.500 ευρώ 
που απαιτούνταν για την πραγματοποίηση της ευχής 
του μικρού Παναγιώτη, η οποία ήταν ένα παιδικό 
δωμάτιο.

Οι ετοιμασίες είχαν ξεκινήσει από νωρίς. Στην 
εξέδρα του προαυλίου είχε τοποθετηθεί η μεταλλική 
καρδιά με τις ευχές που είχαν γράψει οι μαθητές για 
τον Παναγιώτη νωρίτερα τη φετινή χρονιά ενώ σε 

Όταν η εκδήλωση φαινόταν να φτάνει στο τέλος της 
αποκαλύφθηκε η μεγαλύτερη έκπληξη που επιφυ-
λασσόταν για τον μικρό Παναγιώτη: ένας μαθητής 
του σχολείου μας, ο Άγγελος Γιανκοβ του Β72, 
εμφανίστηκε ντυμένος Σπάιντερμαν, αγκάλιασε τον 
Παναγιώτη και του παρέδωσε μπαλόνια με τον αγα-
πημένο του ήρωα και ένα από τα δώρα του. Δώρα 
στον Παναγιώτη παρέδωσαν επίσης ο πρόεδρος του 
Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου, μαθητές του Γ31 
και του Α21, ενώ μαθητές του Γ51 έδωσαν λουλού-
δια στη μητέρα του Παναγιώτη.

Σύντομα οι μοτοσικλετιστές ξεκίνησαν να αποχω-
ρούν σημαίνοντας το τέλος της εκδήλωσης. Ένας 
εκ των μοτοσικλετιστών πήρε στην αγκαλιά του τον 
Παναγιώτη και τον πήγε μια σύντομη βόλτα στην 
αυλή του σχολείου.

Η εκδήλωση για τον «Ένα όνειρο-Μια ευχή» απέδει-
ξε σε όλους τους μαθητές του σχολείου ανεξαιρέτως 
την αξία και τη σημασία του εθελοντισμού. Μας 
δίδαξε ότι ο εθελοντισμός δεν είναι απλά μία ένδειξη 
καλής θέλησης και ανθρωπιάς αλλά κάτι που μπορεί 
να επηρεάσει πραγματικά έναν άνθρωπο και να 
αλλάξει τη ζωή του προς το καλύτερο. Μέσα από το 
χαμόγελο του μικρού Παναγιώτη πιστεύω πως άνοι-
ξαν οι καρδιές όλων μας κι έστω και για μια στιγμή 
γίναμε λίγο περισσότερο άνθρωποι και μπορέσαμε 
να χαμογελάσουμε αληθινά και με όλο μας το είναι 
όπως μόνο τα μικρά παιδιά μπορούν. 

αναλάβει καίρια πόστα, και με πολλή όρεξη πρόσφε-
ραν από το πρωί μέχρι το βράδυ τις υπηρεσίες τους 
χωρίς να παραπονεθούν, για το καλό αυτής της εκ-
δήλωσης.

Ποιο μήνυμα θέλατε να περάσετε;

Το συγκινητικό είναι ότι είναι όλοι οι νέοι αυτού του 
τόπου, θέλουν να προσφέρουν φτάνει να τους δοθεί 
η ευκαιρία και αυτό ήταν το μήνυμα που θέλαμε να 
περάσουμε. Ότι αυτή είναι και η Κύπρος που θέλουμε, 
αυτή είναι η Κύπρος που αγαπάμε και αυτή είναι η Κύ-
προς που θέλουμε να κληρονομήσουν τα παιδιά μας. 
Η Κύπρος του εθελοντισμού, η Κύπρος της προσφο-
ράς, η Κύπρος η οποία θα μεταδώσει στα παιδιά μας 
την ανθρωπιστική παιδεία που θα δημιουργήσει ενερ-
γούς πολίτες, και ταυτόχρονα θα δημιουργήσει ένα 
καλύτερο μέλλον για αυτούς. Αυτό ήταν το μήνυμα 
που θέλαμε να περάσουμε, το μήνυμα της προσφο-
ράς και της αγάπης προς τους συνανθρώπους μας.

Ποια ήταν η πηγή έμπνευσης;

Η οργάνωση έγινε επί ευκαιρίας της ανακομιδής των 
οστών του Αγίου Λαζάρου και ταυτόχρονα ως ετήσιο 
μνημόσυνο του γιου μου Σάββα.

Ποιες δυσκολίες είχατε να αντιμετωπίσετε; Και τι σας 
κράτησε να συνεχίσετε και να ολοκληρώσετε αυτή 
την εκδήλωση;

-Οι δυσκολίες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν 
ότι είχαμε να συντονίσουμε πολλούς εθελοντές, πάρα 
πολλές εταιρείες που ήθελαν να μπουν ως χορηγοί 
και να προσφέρουν εθελοντικά, και ταυτόχρονα να 
βρεθεί ο χώρος για να στεγαστούν όλοι αυτοί. Παρ’ 
όλα αυτά όλα κύλησαν ομαλά καθώς καθημερινά δή-
λωναν συμμετοχή πολλοί χορηγοί και πολλοί εθελο-
ντές από όλη την Κύπρο, κυρίως νεαροί και μαθητές, 
και αυτό μας έδωσε ώθηση για να διοργανώσουμε 
όλη αυτή την εκδήλωση.

Πώς νιώθετε που καταφέρατε να το πραγματο-
ποιήσετε; Και πού πήγαν τα χρήματα;

-Τα συναισθήματά μου εκείνη τη μέρα ήταν περηφά-
νια γιατί καταφέραμε να προσφέρουμε έστω και το 
πόσο των 65.000€ σ’ αυτά τα παιδιά που τα έχουν 
ανάγκη. Στα παιδιά που παλεύουν καθημερινά με τον 
καρκίνο αλλά και στα παιδιά με ειδικές ικανότητες. 

Από το ποσό αυτό έχουν πάει €5000 στο νοσοκομείο 
της Λάρνακας στο Παιδιατρικό τμήμα, €15.000  στο 
παιδιατρικό του Μακαρίου νοσοκομείου και το υπό-
λοιπο ποσό στα παιδιά του ΑΜΕΑ του Αγίου Λαζάρου, 
ούτως ώστε να συνεχίσουν αυτό το θεάρεστο έργο 
για το οποίο παλεύουν καθημερινά.

Πόσοι εθελοντές συμμετείχαν;

-Υπήρχαν πάνω από 500 εθελοντές. Αρκετοί μαθη-
τές από σχολεία είχαν δηλώσει συμμετοχή όπως και 
πολλοί από το Λύκειο Βεργίνας. Διάφοροι οργανισμοί, 
άτομα που μάθαιναν για την εκδήλωση από όλες τις 
πόλεις της Κύπρου έπαιρναν τηλέφωνο και ήθελαν να 
βοηθήσουν εθελοντικά. Οι εταιρείες που ήρθαν έστει-
λαν το προσωπικό τους αφιλοκερδώς να βοηθήσει.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι όλοι όσοι είχαν παρευρεθεί 
είτε ήταν καλλιτέχνες είτε ήταν εταιρείες ήταν όλοι 
αφιλοκερδώς. Οι εταιρείες που βρίσκονταν εκεί μας 
πρόσφεραν δωρεάν όλα τους τα προϊόντα και υπηρε-
σίες. Οι εταιρείες φαγητών, οι καφετέριες πρόσφεραν 
φαγητά και ποτά στον κόσμο με δικά τους έξοδα. Όλοι 
γνωστοί και άγνωστοι προς το κοινό καλλιτέχνες, 
ηθοποιοί ήταν όλοι αφιλοκερδώς.

Υπήρξε στήριξη/ανταπόκριση από τον κόσμο της 
Λάρνακας;

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν απίστευτα μεγάλη 
και θερμή όχι μόνο από τον κόσμο της Λάρνακας, ο 
οποίος φυσικά ήταν και το μεγαλύτερο μέρος της δι-
οργάνωσης, αλλά κι από όλη την Κύπρο. Από τη Λεμε-
σό, τη Λευκωσία, την Πάφο μέχρι και την Αμμόχωστο. 
Συνολικά, υπολογίζεται ότι είχαν παρευρεθεί 20.000 
άτομα εκείνη τη μέρα.

Ποιος ήταν ο ρόλος των μαθητών και της νεολαί-
ας στην εκδήλωση; 

Ο ρόλος των μαθητών ήταν καθοριστικός. Βοήθησαν 
τα μέγιστα για να επιτύχει αυτή η εκδήλωση. Είχαν 

Φιλανθρωπική Εκδήλωση 

«Ο Άγιος Λάζαρος και 
ο μικρός του φίλος 
Σάββας»
(Συνέντευξη από τον συνάδελφο Κώστα Σάββα, του 
οποίου το παιδί έφυγε για τη γειτονιά των αγγέλων 
στις 18.03.2020).

Νικολέττη Άντρια Γ41



Ως μέλος της συντακτικής ομάδας της εφημερίδας διεξήγαγα μια έρευνα στους 
μαθητές του σχολείου μας που αφορά στην μελέτη διάφορων τομέων της ζωής 
τους. Σκοπός της έρευνας ήταν η ανάδειξη των αντιλήψεων που έχουν αναπτύξει 
μέχρι σήμερα ως έφηβοι. Οι ερωτήσεις βασίστηκαν πάνω στους δέκα τομείς της 
ζωής, που είναι η οικογένεια, η επαγγελματική απασχόληση, τα χρήματα /οικονο-
μικά, η υγεία, το κοινωνικό status, η ασφάλεια, η αυτοπεποίθηση, η συνεισφορά, 
οι φίλοι και η διασκέδαση. Οι μαθητές κλήθηκαν να αξιολογήσουν πόσο ικανοποι-
ημένοι είναι από τον κάθε τομέα ξεχωριστά.

Στον τομέα υγεία, το 50% απάντησε απόλυτα ικανοποιημένος, παρόλο που στον 
τομέα ασφάλεια το 25% απάντησε απόλυτα ικανοποιημένος. Επιπλέον στον τομέα 
οικογένεια τα αποτελέσματα έδειξαν 50% μέτρια ικανοποιημένος και 25% απόλυ-
τα, ενώ στον τομέα συνεισφορά με ποσοστό 100% δήλωσαν  μέτρια ικανοποιημέ-
νος. Εκτός από αυτά, βλέπουμε μόνο 20% ικανοποίηση στην αυτοπεποίθηση των 
μαθητών και 10% στην ικανοποίηση του κοινωνικού status τους.

Επιπρόσθετα, αν και το 60% δήλωσε πως είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με τους 
φίλους τους, μόνο το 30% δήλωσε πως είναι απόλυτα ικανοποιημένος και από την 
διασκέδασή του. Αξιοσημείωτη είναι η απάντηση για την επαγγελματική απασχό-
ληση που θα επιλέξουν οι νέοι που βρίσκεται μόνο το 20% στο απόλυτα ικανοποι-
ημένος, ενώ ταυτόχρονα η οικονομική κατάστασή τους στο απόλυτο 0%.

Στη συνέχεια αναζητήσαμε συγκεκριμένες πληροφορίες για τον κάθε τομέα. Σχε-
τικά με την υγεία ρωτήθηκαν εάν φέρονται  στο σώμα τους με αγάπη και φροντίδα 
με αποτελέσματα στο 50%, ενώ απογοητευτικά τα αποτελέσματα για την διατρο-
φή και την σωματική άσκηση.

Δυστυχώς, στον τομέα ασφάλεια το 96% απάντησε πως ο κόσμος μας δεν είναι 
πλέον ασφαλές μέρος για επιβίωση και το 84% διακατέχεται από ακαθόριστες 
φοβίες για το μέλλον του. Ταυτόχρονα με τον όρο ασφάλεια  προτιμούν να έχουν 
την ανάγκη σταθερότητας και σιγουριάς στο οικείο περιβάλλον και όχι της επιθυ-
μίας αλλαγής.

Σύγχρονο κοινωνικό
γίγνεσθαι και εφηβεία

Όσο αφορά στην οικογένεια κλήθηκαν να απαντήσουν για την μεταξύ τους σχέση 
και για την ύπαρξη αγάπης και κατανόησης μεταξύ τους που συγκέντρωσε 80% 
θετικές ψήφους. Παρά το γεγονός ότι το 56% απάντησε πως υπάρχουν αγκάθια 
στις σχέσεις γονιών - εφήβων, εντούτοις ένα μεγάλο ποσοστό, που αγγίζει το 80%, 
δήλωσε ότι υπάρχει αγάπη και κατανόηση μεταξή των μελών. Όσον αφορά την 
προσφορά στον συνάνθρωπο οι νέοι φαίνεται να την επιλέγουν χωρίς αντάλλαγ-
μα.

Ικανοποιητικά ήταν τα αποτελέσματα και στον τομέα "φίλοι" αφού το 84% έχει 
στενούς φίλους που πραγματικά τους κάνουν να εξελίσσονται και ανήκουν σε μια 
παρέα που τους σέβεται. Παράλληλα όμως το 70% απάντησε πως δεν έχει χρόνο 
που να νιώθει ο εαυτός του και χωρίς δραστηριότητες ανανέωσης ενέργειας, ενώ 
έχει γίνει η ζωή του μια ρουτίνα από εξαντλητικές υποχρεώσεις.

Στη συνέχεια θέσαμε κάποια ερωτήματα για την αξιολόγηση των αντιλήψεων τους 
σε προσωπικό και ερωτικό επίπεδο. Οι μαθητές ξεκαθάρισαν πως οι αντιλήψεις 
είναι δικός τους τρόπος σκέψης, ωστόσο το πρότυπο σκέψης των γονιών τους 
λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για εκείνους. Οι απόψεις των μαθητών συμβά-
δισαν και καταψήφισαν τις εξής απόψεις «Ο έρωτας είναι μια όμορφη τρέλα που 
κρατά για λίγο και μόνο λίγοι τυχεροί μπορούν να την ζήσουν» αλλά και «ο γάμος 
είναι κάτι που αρχίζει όμορφα και μετά γίνεται βάρος, στέρηση ελευθερίας και 
συμβιβασμός».

Με ποσοστό 80% η έρευνα κατέδειξε πως υπάρχει ανάγκη κοινωνικής αποδοχής 
και επομένως  τους απασχολεί ιδιαίτερα η εικόνα τους προς τους άλλους και το τι 
σκέφτονται και λένε οι άλλοι  για αυτούς. Αξίζει να σημειωθεί πως σε μια κοινωνία 
που σου υπαγορεύει τον τρόπο ζωής, το 95% έχει νιώσει το κοινωνικό άγχος έχο-
ντας συνδυάσει το ότι η κοινωνία τους έχει δείξει πως αν έχουν υψηλό κοινωνικό 
status και είναι επιτυχημένοι θα τους φέρονται καλά και θα τους σέβονται.

Διαπιστώνουμε λοιπόν, πως ακόμα και αν βρισκόμαστε στο 2022 υπάρχουν έντονα 
κάποια στερεότυπα αλλά και  η ζωή των εφήβων  επηρεάζεται από  ένα σύνολο 
τομέων είτε θετικά είτε αρνητικά.

Σφήκα Θέκλα Β32

Έρευνα

-ΒΕΡΓΙ-ΝΕΑ-
Εφημερίδα Λυκείου Βεργίνας

8ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ



-ΒΕΡΓΙ-ΝΕΑ-
Εφημερίδα Λυκείου Βεργίνας

9 ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ



-ΒΕΡΓΙ-ΝΕΑ-
Εφημερίδα Λυκείου Βεργίνας

10ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ



-ΒΕΡΓΙ-ΝΕΑ-
Εφημερίδα Λυκείου Βεργίνας

11 ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ



-ΒΕΡΓΙ-ΝΕΑ-
Εφημερίδα Λυκείου Βεργίνας

12ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ



-ΒΕΡΓΙ-ΝΕΑ-
Εφημερίδα Λυκείου Βεργίνας

13 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ – ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ 2021 – 2022 

o ΣΤΙΒΟΣ – ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 
	 ΣΑΒΒΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ Β72

Σε Παγκόσμιους Αγώνες Νεανίδων στην Κένυα πέ-
τυχε βολή 62.18 με σφύρα 4kg, κερδίζοντας την 1η 
θέση, αποτέλεσμα που την έφερε 1η Παγκόσμια, 1η 
στην Ευρώπη και κάτοχο του Παγκυπρίου Ρεκόρ στις 
Κορασίδες κάτω των 18. 
Στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Κορασίδων πέτυχε βολή 
72.03 με σφύρα 3 kg κατακτώντας την 1η θέση στις 
Κορασίδες κάτω των 18 με Παγκύπριο Ρεκόρ. 
Στο Χειμερινό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ρίψεων με 
βολή 61.37 με σφύρα 4 kg κατέκτησε την 1η θέση στις 
Νεάνιδες και η επίδοση της αυτή κατατάσσεται ως η 
καλύτερη στον κόσμο για το 2022 και η δεύτερη θέση 
στις γυναίκες.
Στους πρόσφατους Περιφερειακούς Αγώνες Λυκείων 
κατέλαβε την 1η θέση, καθώς επίσης και την 1η θέση 
στους Παγκύπριους Μαθητικούς Λυκείων με βολή 
70.20 με σφύρα 3 kg αποτέλεσμα που την αφήνει 
στην πρώτη θέση Παγκόσμια.
Με τις διακρίσεις της αυτές η Βαλεντίνα Σάββα εξα-
σφάλισε τη συμμετοχή της στους Παγκόσμιους Μα-
θητικούς Αγώνες στην Νορμανδία - Γαλλίας από τις 
14 - 22 Μαΐου 2022.  
Κέρδισε χρυσό μετάλλιο στους Πανελλήνιους Μαθη-
τικούς  Αγώνες  Στίβου, που διεξήχθηκαν στην Πάτρα 
στις 14 - 15 Απριλίου 2022.  
Επίσης η Βαλεντίνα έχει τιμηθεί από την ΕΑΚ ως το 
καλύτερο ανερχόμενο ταλέντο στον Στίβο. 
Κατέκτησε την 1η θέση στη 19η Παγκόσμια Γυμνασιά-
δα στη Νορμανδία με βολή στα 69.77. 

o ΣΤΙΒΟΣ – ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
	 ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ  Β71

Σε Αγώνες Κλειστού Στίβου στην Αθήνα κατέλαβε την 
1η θέση στο Άλμα Τριπλούν με επίδοση 12.12. Με την 
επίδοσή της αυτή η Νικολέτα εξασφάλισε τη συμμετο-
χή της στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Στίβου που θα 
διεξαχθούν τον Ιούλιο στο Ισραήλ.
Στους πρόσφατους Περιφερειακούς Αγώνες Λυκείων 
κατέλαβε την 1η θέση, καθώς επίσης και την 1η θέση 
στους Παγκύπριους Μαθητικούς Λυκείων με άλμα 
12.11, αποτέλεσμα που την προκρίνει στους  Παγκό-
σμιους Μαθητικούς Αγώνες στην Νορμανδία - Γαλλί-
ας από τις 14 - 22 Μαΐου 2022.  
Κέρδισε χρυσό μετάλλιο στους Πανελλήνιους Μαθη-
τικους  Αγώνες  Στίβου, που διεξήχθηκαν στην Πάτρα 
στις 14 - 15 Απριλίου 2022.
Κέρδισε Χάλκινο Μετάλλιο στη 19η Παγκόσμια Γυμνα-
σιάδα στη Νορμανδία με καλύτερο άλμα στα 12.20μ.  
o ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
	 ΣΑΒΒΑ ΝΕΟΦΥΤΟΣ  Α52

Στους Παγκύπριους Μαθητικούς Αγώνες Ενόργανης 
Γυμναστικής ο Νεόφυτος κατέκτησε την 2η θέση κερ-
δίζοντας χρυσό μετάλλιο στο μονόζυγο, κρίκους, πλά-
γιο ίππο και αργυρό μετάλλιο στις ασκήσεις εδάφους.
Με την επιτυχία του αυτή θα λάβει μέρος στους Πα-
γκόσμιους Μαθητικούς Αγώνες στη Νορμανδία - Γαλ-
λίας από τις 14 - 22 Μαΐου 2022.  
o ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
	 ΓΙΑΝΚΟΦ ΑΝΓΚΕΛ  Β72

Σε Διεθνείς Αγώνες Μεικτών Πολεμικών Τεχνών στη 

Βουλγαρία κατέκτησε την 3η θέση στην κατηγορία 71 
κιλών και είναι υποψήφιος να αγωνιστεί στους Αγώ-
νες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ΜΜΑ. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι στους πιο πάνω αγώνες έλαβαν μέρος 
πέραν των οκτακοσίων αθλητών.
o ΠΥΓΜΑΧΙΑ
	 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ Α51

Σε Διεθνείς Αγώνες Πυγμαχίας που έγιναν στη Ρου-
μανία κατέκτησε την 3η θέση στην κατηγορία 54 κι-
λών.
Κέρδισε το Χρυσό μετάλλιο στη Σερβία σε διεθνές 
Τουρνουά
o ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
	 ΘΩΜΑ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α51

Σε Διεθνείς Αγώνες ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ που διεξήχθησαν 
στη Βουλγαρία κατέκτησε την 3η θέση στην κατηγορία 
59 κιλά μεταξύ 987 αθλητών.
o ΣΤΙΒΟΣ – 100μ. ΕΜΠΟΔΙΑ
	 ΑΔΑΜΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ Β72

Η Σταυριάνα  κατέκτησε τόσο την 1η θέση στους Πε-
ριφερειακούς Αγώνες Λυκείων, καθώς επίσης και την 
1η θέση στους Παγκύπριους Μαθητικούς Λυκείων με 
επίδοση  14.52, που διεξήχθηκαν στην Πάτρα στις 14 
- 15 Απριλίου 2022.

Κέρδισε χάλκινο μετάλλιο στους Πανελλήνιους Μα-
θητικούς  Αγώνες  Στίβου.

Τερμάτισε 2η στη 19η Παγκόσμια Γυμνασιάδα στη 
Νορμανδία στην πρώτη σειρά 100μ. με εμπόδια αι 
εξασφάλισε συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
U18 που θα διεξαχθεί στα Ιεροσόλυμα τον Ιούλιο.

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
ΑΡΡΕΝΩΝ: 
o 1Η ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ
o 2Η ΘΕΣΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΘΗΛΕΩΝ:
o 1Η ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
ΑΡΡΕΝΩΝ:
2Η ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΘΗΛΕΩΝ:
2Η ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
o ΛΟΪΖΟΥ ΑΝΝΑ Γ72 - 1Η ΘΕΣΗ - 800μ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ
o ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ  Β71 - 1Η ΘΕΣΗ - 

100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ
o ΤΖΙΡΤΖΙΠΗ ΜΑΡΙΝΑ Γ72 - 2Η ΘΕΣΗ - 200μ. 

ΠΡΟΣΘΙΟ

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
o ΣΑΒΒΑ ΝΕΟΦΥΤΟΣ Α52 - 2Η ΘΕΣΗ - 3 ΧΡΥΣΑ 

ΚΑΙ 1 ΑΡΓΥΡΟ
o ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Α51 - 3Η ΘΕΣΗ - 1 

ΑΡΓΥΡΟ ΚΑΙ 3 ΧΑΛΚΙΝΑ
ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
o TΤΟΦΑΡΗ ΜΑΡΙΑ  Γ71 - 1Η ΘΕΣΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 62 ΚΙΛΩΝ

ΣΤΙΒΟΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΑΡΡΕΝΩΝ:
1Η ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ
o ΠΕΡΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ Γ72 - 1Η ΘΕΣΗ - 200μ.
o ΣΤΡΟΥΘΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  Β72 - 1Η ΘΕΣΗ - 

3000μ.
o ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α22 - 1Η ΘΕΣΗ - 

2000μ. ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ
o ΣΑΒΒΑ ΙΩΣΗΦ Α52 - 1Η ΘΕΣΗ - ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
o ΠΑΙΔΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Α51 - 1Η ΘΕΣΗ - 

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
o ΟΜΑΔΑ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑΣ 4Χ1ΟΟμ.
o ΛΟΪΖΟΥ ΜΑΡΚΟΣ Α51 - 2Η ΘΕΣΗ - ΑΛΜΑ ΣΕ 

ΜΗΚΟΣ
o ΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΣ Α42 - 3Η ΘΕΣΗ - ΑΛΜΑ ΣΕ 

ΜΗΚΟΣ
o ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Β 61 - 3Η ΘΕΣΗ -  

ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ

ΘΗΛΕΩΝ - 1Η ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 
ΛΥΚΕΙΩΝ
o ΚΟΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Γ72 -  1Η ΘΕΣΗ - 400μ. 

ΕΜΠΟΔΙΑ
o ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΔΑΝΑΗ  Β52 - 1Η ΘΕΣΗ - ΑΛΜΑ ΣΕ 

ΜΗΚΟΣ
o ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ  Β71 - 1Η ΘΕΣΗ -  

ΑΛΜΑ  ΤΡΙΠΛΟΥΝ
o ΑΔΑΜΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ Β72 - 1Η ΘΕΣΗ - 100μ.  

ΕΜΠΟΔΙΑ
o ΣΑΒΒΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ  Β72 - 1Η ΘΕΣΗ - 

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ
o ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ100μ.

o ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ400μ.
o ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑ Β72 - 2Η ΘΕΣΗ - 400μ.
o ΜΟΥΝΤΟΥΚΟΥ ΑΝΤΡΕΑ Γ71 – 3Η ΘΕΣΗ - 100μ.
o Χ΄ΧΑΜΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ71 – 3Η ΘΕΣΗ - ΑΛΜΑ 

ΣΕ ΜΗΚΟΣ 

ΣΤΙΒΟΣ - ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ  ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
o ΣΑΒΒΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ  Β72 - 1Η ΘΕΣΗ - 

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ
o ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ  Β71 - 1Η ΘΕΣΗ - 

ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
o  ΑΔΑΜΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ Β72 - 1Η ΘΕΣΗ - 100μ. 

ΕΜΠΟΔΙΑ
o ΠΕΡΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ Γ72 - 2Η ΘΕΣΗ - 200μ.
o ΣΑΒΒΑ ΙΩΣΗΦ Α52 - 2Η ΘΕΣΗ - ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
o ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α22 - 3Η ΘΕΣΗ - 

2000μ. ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ
o ΣΤΡΟΥΘΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  Β72 - 3Η ΘΕΣΗ 

-  3000μ.

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
CTF NATIONAL CHAMPIONSHIPS 2022
o ΜΑΜΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΝΙΟΥ Γ71 – 2Η ΘΕΣΗ 

ΔΙΠΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (MD) 
o ΜΑΜΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΡΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Γ71 – 3Η ΘΕΣΗ ΔΙΠΛΟ  
(D18)

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΛΑΘΟΥΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Β71 
- ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ,  ΓΙΑΝΚΟΦ ΑΝΓΚΕΛ  Β72 - 
ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΥΡΙΑ 
Β11 - ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΒΡΑΒΕΥΘΕΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ 
ΑΘΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022.



-ΒΕΡΓΙ-ΝΕΑ-
Εφημερίδα Λυκείου Βεργίνας

14ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Όνομα αθλήτριας: Μαρία Ττοφαρή, Γ71
Άθλημα: Taekwondo
Προπονείται: 8 ώρες τη βδομάδα, 12 χρόνια ενασχό-
λησης
Επιτεύγματα: Χρυσό μετάλλιο στους Παγκύπριους 
αγώνες γυναικών 2021
Θετικά και αρνητικά μαθητή-αθλητή:
➕ Ενέργεια για μάθημα.
➖ Απαγορεύεται η χρήση του μπάνιου μετά την προ-
πόνηση.
➖ Μικρά και λερωμένα αποδυτήρια.
➖ Καθυστέρηση λεωφορείων στην άφιξη στο σχολείο. 
Ατάκα «Χρειάζεσαι κυρίως υπομονή και ψυχραιμία 
για να αντεπεξέλθεις στις απαιτήσεις του αθλήματος. 
Δεν πρέπει ποτέ να πεις στον προπονητή σου την 
φράση «όχι» και «δεν μπορώ».

Όνομα αθλητή: Ανδρέας Φιλίππου, Γ71
Άθλημα: Αντισφαίριση
Επιτεύγματα: Από την ηλικία των 12 βρίσκομαι ανά-
μεσα στους πρώτους 10 καλύτερους τενίστες της 
ηλικία μου στην Κύπρο.
Θετικά και αρνητικά μαθητή-αθλητή:
➖ Απουσία εγκαταστάσεων προπόνησης στο κτήριο 
του σχολείου.
Ατάκα: «Ιδιαίτερα σημαντικό για την εξέλιξή σου είναι 
να είσαι ψυχολογικά έτοιμος και να γνωρίζεις πως ο 
δρόμος μπορεί να είναι δύσκολος, όμως αν πιστεύεις 
στον εαυτό σου μπορείς να τα καταφέρεις». 

Όνομα αθλητή: Ορθόδοξος Σπαντίος, Γ72 
Άθλημα: Τζούντο
Προπονείται: 6 ώρες τη βδομάδα, 11 χρόνια ενασχό-
λησης
Επιτεύγματα: Παγκύπριος πρωταθλητής και συμμε-
τοχή στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Λετονία 
Πρότυπα: Ηλίας Ηλιάδης (Έλληνας ολυμπιονίκης και 
παγκόσμιος πρωταθλητής) και Christiano Ronaldo 
Θετικά και αρνητικά μαθητή-αθλητή: 
➖ Απουσία εγκαταστάσεων προπόνησης στο κτήριο 
του σχολείου.
➖ Απουσία από σχολικές εκδηλώσεις. 
Ατάκα: «Ένας καλός αθλητής πρέπει να έχει αυτοπει-
θαρχία, αυτοέλεγχο και να είναι αφοσιωμένος στον 
στόχο του».

Όνομα αθλητή: Πάρης Δημητρίου, Γ72
Άθλημα: υδατοσφαίριση
Προπονείται: 13 ώρες τη βδομάδα, 9 χρόνια ενασχό-
λησης 
Επιτεύγματα: Νίκη επί του ΑΠΟΕΛ (πρωταθλήτρια 2 

προηγούμενων χρόνων) και της ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
Μελλοντικοί στόχοι: Να σπουδάσω και παράλληλα 
να παίζω στην Ελλάδα υδατοσφαίριση.
Πρότυπα: Γιάννης Φουντούλης (αργυρός ολυμπιονί-
κης και διεθνής Έλληνας αθλητής).
Θετικά και αρνητικά μαθητή-αθλητή: 
➕ Ιδανικός χώρος πρωινής και βραδινής προπόνησης. 
➕ Επιπλέον προπονήσεις που είναι χρήσιμες για να 
αναπληρώσεις εκείνες που χάνονται από τα φροντι-
στήρια.
➕ Κατανόηση από τους καθηγητές για να ξεκουρα-
ζόμαστε/τρώμε.
➖ Μπάνιο σε εξωτερικούς χώρους, παγωμένο νερό.
Ατάκα: «Είναι ένα άθλημα το οποίο απαιτεί να ξέρεις 
καλό κολύμπι και να έχεις αντοχή και…νεύρο, αφού 
συνέχεια παίζεται ξύλο κάτω από το νερό». 

Όνομα αθλητή: Μαρία Φελλούκα, Γ71
Άθλημα: Judo
Προπονείται: 8 ώρες τη βδομάδα, 13 χρόνια ενασχό-
λησης.
Επιτεύγματα: Δεύτερη στους παγκύπριους αγώνες 
2020-21 και τρίτη στους παγκύπριους 2021-22. Μια 
από τις καλύτερες μου εμπειρίες ήταν οι βαλκανικοί 
αγώνες του 2020 και ο φιλικός αγώνας που είχα στον 
Λίβανο.
Πρότυπα: Η Ντάρια, μια αθλήτρια που σε πολύ νεα-
ρή ηλικία με προπονήτρια τη μητέρα της προχώρησε 
πολύ μπροστά, αλλά και ο Tedy Riner ένας πανύψηλος 
Γάλλος που δε χάνει ποτέ αγώνα.
Θετικά και αρνητικά μαθητή-αθλητή:
➕ Μόρια που ευκολύνουν την πρόσβαση σε πανε-
πιστήμια.
➖ Κούραση από τις εξαντλητικές προπονήσεις και 
δυσκολία συγκέντρωσης στο μάθημα.
Ατάκα: «Είναι ένα άθλημα που σου διδάσκει την αξία 
του σεβασμού στον εαυτό σου αλλά κυρίως προς τον 
αντίπαλο»

Όνομα αθλητή: Γαβριήλ Σταματάκης, Γ72 
Άθλημα: Taekwondo
Προπονείται: 15-20 ώρες τη βδομάδα, 14 χρόνια 
ενασχόλησης.
Επιτεύγματα: Χρυσό μετάλλιο στους παγκύπριους 
αγώνες.
Μελλοντικοί στόχοι: Μετάλλιο σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο.
Θετικά και αρνητικά μαθητή-αθλητή:
➕ Έχω μάθει να βάζω πρόγραμμα, στόχους αλλά και 
να καταστρώνω την ιδανική τακτική για να τους πε-
τυχαίνω.
➖ Λόγω των πολύωρων προπονήσεων επηρεάζεται 

η επίδοσή μας στα μαθήματα.
➖ Οι εγκαταστάσεις είναι απαράδεκτες και δεν διευ-
κολύνουν την καθημερινότητα ενός αθλητή.
Ατάκα: «Βασική προϋπόθεση για να πετύχεις είναι να 
έχεις αυτοπεποίθηση και σοβαρότητα».

Όνομα αθλητή: Δημήτρης Στυλιανίδης, Γ72
Άθλημα: Ποδοσφαιριστής 
Προπονείται: 10 ώρες τη βδομάδα, 8 χρόνια ενασχό-
λησης.
Επιτεύγματα: Είμαι βασικός τερματοφύλακας της 
εθνικής και κάνω προπόνηση με την ομάδα της ΑΕΚ. 
Η πιο σημαντική μου επιτυχία μέχρι σήμερα είναι πως 
έχω παίξει με την U19 της εθνικής στο Ισραήλ. 
Μελλοντικοί στόχοι: Το ποδόσφαιρο είναι με απλά 
λόγια η ζωή μου και έχω σκοπό να το ακολουθήσω 
επαγγελματικά.
Πρότυπα: Ούρκο Ράφαελ Πάρντο Γκόας και ο Manuel 
Peter Neuer.
Θετικά και αρνητικά μαθητή-αθλητή:
➕ Επιπλέον προπονήσεις και άρα περισσότερη εξά-
σκηση για βελτίωση.
➖ Η εποχή της πανδημίας μας στερεί τα αποδυτήρια 
και τη χρήση του μπάνιου.
➖ Περιορισμένος χρόνος για να ξεκουραστούμε και 
να φάμε στο διάλειμμα του σχολείου.
Ατάκα: «Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει κα-
νείς ένας καλός ποδοσφαιριστής είναι να έχει ήθος 
στο γήπεδο και να ακούει τους προπονητές του, γιατί 
μόνο έτσι προχωρά προς την επιτυχία.»
 

Όνομα αθλητή: Γιάννης Φελλούκας, Γ71
Άθλημα: Judo
Προπονείται: 3 ώρες τη βδομάδα, 13 χρόνια ενασχό-
λησης.
Επιτεύγματα: Τρίτη θέση στους παγκύπριους αγώ-
νες.
Πρότυπα: Τζιγκόρο Κάνο (ιδρυτής του τζούντο) αλλά 
και ο Teddy Pierre -Marie Riner.
Θετικά και αρνητικά μαθητή-αθλητή:
➕ Είναι ασφαλώς πιο χαλαρό να ξυπνάς το πρωί και 
να πηγαίνεις προπόνηση, να κάνεις το μπάνιο σου και 
μετά να έρχεσαι σχολείο.
➖ Το πρόγραμμα του αθλητικού σχολείου δεν μας 
επιτρέπει να επιλέξουμε δύο ενισχυμένα μαθήματα 
στη β΄ λυκείου και αναγκαστικά πρέπει να πηγαίνουμε 
φροντιστήριο για το δεύτερο μάθημα.
➖ Οι χώροι προπόνησης χρειάζονται ανακαίνιση.
Ατάκα: «Σε αυτό το άθλημα πρέπει να ξέρεις να χει-
ρίζεσαι τα αισθήματά σου και να τα αξιοποιείς θετι-
κά. Για παράδειγμα, ο θυμός να σε πεισμώνει για την 
επίτευξη του στόχου σου».

Όνομα αθλητή: Μελίνα Πουλικκά, Γ71
Άθλημα: πετοσφαίριση 
Προπονείται: 13 ώρες τη βδομάδα, 6 χρόνια ενασχό-
λησης.
Επιτεύγματα: 2η θέση στους επαρχιακούς αγώνες.
Θετικά και αρνητικά μαθητή-αθλητή: 
➖ Οι ελλιπείς και ακατάλληλες εγκαταστάσεις.
➕ Περισσότερες προπονήσεις
➕ Καθοδήγηση από δύο διαφορετικούς προπονη-
τές(άλλος της πρωινής και άλλος της απογευματινής 
προπόνησης). 
➕ Κοινωνικοποίηση, ευγενής άμιλλα, ομαδικότητα, 
ανάπτυξη ουσιαστικών φιλιών
Ατάκα: «Είναι ένα άθλημα που για να αντεπεξέλθεις 
χρειάζεται να καλλιεργήσεις ομαδικό πνεύμα, ψυχική 
ισορροπία, πείσμα και αυτοκυριαρχία»

συνεντευξεις αθλητων 
Σφήκα Θέκλα Β32



Στην εποχή μας, διαπιστώνουμε ότι ο αθλητισμός αντιμετωπίζει, 
αν όχι τον μεγαλύτερο, έναν από τους μείζονες κινδύνους του 
21ου  αιώνα: την εμπορευματοποίηση· τη μετατροπή δηλαδή ενός 
υλικού ή άυλου αγαθού σε εμπόρευμα για συμφεροντολογικούς 
και συνάμα κερδοφόρους σκοπούς. Αυτό έχει επιφέρει στον 
αθλητισμό και στον πρωταθλητισμό σημαντικές αλλοιώσεις στο 
πνεύμα του συναγωνισμού και της ευγενούς άμιλλας, καθώς πλέ-
ον το οικονομικό δέλεαρ είναι τέτοιο, που ωθεί πολλούς αθλητές 
στην υιοθέτηση αθέμιτων τακτικών, προκειμένου να διασφαλί-
σουν τη διάκριση και τη νίκη. Παρατηρείται, έτσι, η χρήση αναβο-
λικών ουσιών για την επίτευξη όλο και καλύτερων επιδόσεων, ο 
χρηματισμός αθλητικών παραγόντων για να αντιμετωπίσουν ευ-
νοϊκά κάποια ομάδα καθώς και γενικότερα φαινόμενα διαφθοράς 
με στόχο πάντοτε τη μεγιστοποίηση των κερδών μιας ομάδας ή 
ενός μεμονωμένου αθλητή. Κέρδη τόσο περιζήτητα, που έχουν 
αλώσει προ πολλού ακόμη και το σημαντικότερο αθλητικό γεγο-
νός, τους Ολυμπιακούς αγώνες, που έχουν πλέον μετατραπεί σε 

μια πολυέξοδη εμπορική δραστηριότητα. 

Χριστοδούλου Δημήτρης Β11

Το Muay Thai ή ταϊλανδέζικη πυγμαχία, είναι μία μαχητική πολεμική τέχνη με καταγωγή 
από την Ταϊλάνδη. Είναι το εθνικό της άθλημα και ονομάζεται «τέχνη των οκτώ άκρων» (χέ-
ρια, αγκώνες, γόνατα και πόδια). Οι παλαιές μέθοδοι προπόνησης των μαχητών του Muay 
Thai ήταν να χτυπούν ένα δέντρο μέχρι να το ρίξουν κάτω με διάφορες τεχνικές. Πολλές 
φορές, οι μαχητές κυλούσαν μικρούς κορμούς πάνω στις κνήμες τους ή τις χτυπούσαν με 
σάκους άμμου για να σκληρύνει το δέρμα για επιπλέον προστασία.

Οι σύγχρονες μέθοδοι προπόνησης είναι η εκπαίδευση με γύρους διάρκειας 3 λεπτών με 
«pads» (στόχοι). Τα «pads» είναι εξάσκηση με γροθιές, κλωτσιές, γόνατα, αγκώνες. Ο εκ-
παιδευτής φοράει ειδικά μαξιλάρια, που καλύπτουν τα χέρια του. Αυτά τα ειδικά μαξιλάρια 
χρησιμοποιούνται για να απορροφήσουν τα χτυπήματα των μαχητών και να επιτρέψουν 
στον μαχητή να αντιδράσει στις αντεπιθέσεις του εκπαιδευτή. 

Προσωπικά, ασχολούμαι με το Muay Thai τα τελευταία 6 χρόνια και έχω στην κατοχή μου 
δεκατέσσερις αγώνες. Πάντα θαύμαζα τις γυναίκες που ασχολούνταν με πολεμικές τέχνες. 
Το 2019 στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα της WMO, που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία, 
κατέκτησα τη δεύτερη θέση. Επίσης, στον δεύτερο μου αγώνα του 2019, κατέκτησα και την 
πρώτη μου ζώνη σε αγώνα που έδωσα στην Αγγλία. Το 2021 κατέλαβα την πρώτη θέση στο 
πανελλήνιο πρωτάθλημα Μuay Thai και την δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
Kickboxing.

Μέσα από αυτό το άθλημα κατάλαβα καλύτερα τον εαυτό μου, ανακάλυψα πόσο δυνατή 
μπορώ να είμαι και έμαθα ακόμη και τις στιγμές που νιώθω αδυναμία να ξανασηκώνομαι 
και να αντιμετωπίζω τον αντίπαλο. Έμαθα να προσέχω τη διατροφή μου, να εξασκώ το μυα-
λό και το σώμα μου καθημερινά και να αντιμετωπίζω όλες τις προκλήσεις της ζωής χωρίς 
να φοβάμαι ή να διστάζω. Σημαντικό ρόλο σε όλη μου την προσπάθεια αυτά τα χρόνια έχει 
ο προπονητής μου, που πιστεύει σε μένα και με ενθαρρύνει. 

  Ματθαίου Μύρια Β11

Η άλλη όψη... 
του αθλητισμού

Το Muay Thai

Η εφημερίδα του σχολείου μας «Βεργι-Νέα» με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Ελληνικής Γλώσσας 
9 Φεβρουαρίου, διοργάνωσε ενδοσχολικό διαγωνισμό ποίησης. 

Α’ βραβείο: Μικάλλη Ισαβέλλα, Γ31 - Β’ βραβείο: Λυτρίβη Μαρία, Β61 - Γ’ βραβείο: Ιωάννου Ειρηναίος, Γ31

Έπαινοι: Στάντσιου Σαλομέα, Γ71 - Χαραλάμπους Έλενα, Β11 - Φλωρίδη Ζωή, Α11 - Πολυδώρου Μάριος, Α43

Η παλέτα των σκέψεων μου 
Ένας κόσμος άχρωμος είναι σαν βλέμμα δίχως 
σπίθα. Άδειος.

Μια πινελιά πρασίνου έχει ζωντανέψει τις 
πεταλούδες της καρδιάς μου. Μια πινελιά γαλάζιου 
έχει ανθίσει τα λουλούδια του μυαλού μου. Η τέχνη 
κυλάει στο αίμα μου, είναι σαν οξυγόνο που αν μου 
το κόψεις πέθανα.. 

Ποιο το νόημα της ζωής αν τα πινέλα μου είναι 
στεγνά, αν η παλέτα μου είναι καθαρή, αν οι μπογιές 
μου έχουν τελειώσει. 

Ένας άσπρος πίνακας μπροστά στα μάτια μου, μου 
φωνάζει ντύσε με με τις σκέψεις σου. 

Το χέρι μου ξεκινά να κυλάει απαλά και γεμίζει το 
άσπρο μέχρι το χρώμα να καλύψει την ψυχή μου.  

Ο κόσμος μου είναι πλήρεις, το μυαλό μου καθαρό 
και η φλόγα της καρδιάς μου πιο φωτεινή από 
ποτέ. Αυτή είμαι εγώ, έχω κλείσει την πόρτα στο 
μονόχρωμο και είμαι αφημένη στο έλεος του 
χρώματος. 

Πώς θα ήταν ο κόσμος άχρωμος; Δεν θέλω να 
γνωρίζω.

Μικάλλη Ισαβέλα Γ31

Αν αύριο γίνει πόλεμος…
Κι αν αύριο γίνει πόλεμος 
Και μαύρα σύννεφα σκεπάσουνε τα πάντα
Θέλω να θυμάσαι
Τον ήλιο που έβγαινε κάθε πρωί με τις χρυσές του 
ακτίνες
Το γαλάζιο της θάλασσας και τ’ ουρανού

Κι αν αύριο γίνει πόλεμος
Και σβήσουν τα χαμόγελα απ’ τα πρόσωπα των 
ανθρώπων
Θέλω να θυμάσαι
Τις γιορτές και τα πανηγύρια που κρατούσαν μέχρι να 
ξημερώσει
Τα αστεία με τους συγγενείς, τους χορούς και τα 
τραγούδια

Κι αν αύριο γίνει πόλεμος
Κι αρπάξουν τις ελπίδες και τα όνειρά μας
Θέλω να θυμάσαι
Τις μεταμεσονύχτιες συζητήσεις με την παλιοπαρέα
Την ταράτσα μας, το δροσερό αεράκι, την ελευθερία

Κι αν αύριο γίνει πόλεμος
Και τα μάτια μου προτού τελειώσει κλείσουν
Θέλω να μας θυμάσαι όπως τώρα
Δίπλα στη θάλασσα, το κεφάλι μου στα γόνατά σου, τα 
χέρια σου να χαϊδεύουν τα μαλλιά μου
Το αλάτι να μην έχει στεγνώσει ακόμα στις πλάτες μας 

Λυτρίβη Μαρία  Β61

Ένας κόσμος άχαρος
Μέσα σε ένα  μαγεμένο κόσμο γεννήθηκα, γεμάτο 
χάρη και εμορφία.

Τα πέταλα μου ξεδίπλωσα ,τις ρίζες μου άπλωσα μα οι 
σπόροι μου δεν βλαστήσαν.

Το έδαφος άγονο, το περιβάλλον φτωχό,

λείπει η φαντασία!

Λείπει η αγάπη! 

Όλα πέτρινα!

Όλα λίγα!

Μονάχα οι λέξεις αρκετές τον πόνο μου να εκφράσω.

Τελικά μέσα σε ένα κόσμο άχαρο γεννήθηκα, πλούσιο 
μέσα στη φτώχεια 

Ιωάννου Ειρηναίος Γ31

-ΒΕΡΓΙ-ΝΕΑ-
Εφημερίδα Λυκείου Βεργίνας

15 ΕΝ...ΔΡΑΣΕΙΕΝ...ΔΡΑΣΕΙ



Διεθνής Διαγνωνισμός UNESCO 2022 “When Sound Creates Images”
Τίτλοs μικρού μήκους ταινίας: 

Following the Sunrise, (Suivant le Lever du Soleil)
Η ταινία δίνει ένα ηχηρό μήνυμα ότι οι νέοι μας μπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για να αλ-
λάξουν τον κόσμο μας προς το καλύτερο. Δεν παραμένουν απαθείς, αλλά δρουν ως ενεργοί πολήτες για να 
επιλύσουν καίρια κοινωνικά ζητήματα, όπως είναι το περιβαλλοντικό πρόβλημα, η έλλειψη αλληλεγγύης, η 
αποδοχή του διαφορετικού και η επικράτηση αξιών, όπως η ειρήνη και η δικαιoσύνη.
Σενάριο, σκηνοθεσία, λήψη σκηνών, δημιουργία και επεξεργασία βίντεο: Πέτρος Τεκκέλας (καθηγητής Αγγλι-
κών)
Βοηθός Σκηνοθεσίας: Ελένη Χρίστου (Φιλόλογος)
Μαθητές που έλαβαν μέρος:
1. Μαρία Λαού    Β32 
2. Σωτήρης Αυξεντίου   Β31 
3. Εύη Κόκκινου   Β32 
4. Ναταλία Κλεάνθους   Β32 
5. Διονύσης Καλλής   Β32
6. Ματθαίος Πολυδώρου  Β61
7. Χριστίνα Μαύρου   B32
Διακρίθηκε στις πρώτες είκοσι ταινίες στον παγκόσμιο
διαγωνισμό και πέρασε στον τελικό. 

Το Σχολείο μας κα-
τέθεσε σχέδιο διαπί-
στευσης στα Ευρω-
παϊκά προγράμματα 
Erasmus+ στον τομέα 
της σχολικής εκπαί-
δευσης ΚΑ 120 SCH-

ERASMUS και πέτυχε την διαπίστευση του σχολείου 
μας η οποία θα ισχύσει από τον Ιούνιο 2022 μέχρι και 
τον Σεπτέμβριο του 2027. Με τη διαπίστευση αυτή 
μας δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης στα προ-
γράμματα ERASMUS μέχρι το 2027 χωρίς να χρειά-
ζεται να υποβληθεί σχέδιο.  Για το επόμενο σχολικό 
έτος, το σχολείο μας θα υλοποιήσει προγραμματα 
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών (σεμινάρια και σκιώ-
δεις εργασίες σε ευρωπαϊκά σχολεία), καθώς επί-
σης και κινητικότητες μαθητών μας σε ευρωπαϊκά 
σχολεία τα οποία είναι διαπιστευμένα στο σχέδιο 
Erasmus. 

Η περιβαλλοντική επιτροπή του σχολείου μας δημι-
ούργησε τον οικολογικό κώδικα και τον τοποθέτησε 
σε όλες τις τάξεις. Έφτιαξαν πινακίδες με θέμα την 
εξοικονόμηση ενέργειας και τις περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις του κορωνοϊού. Δημιουργήσαν και πωλήσαν 
αντισηπτικά χεριών. Έφτιαξαν ταινία μικρού μήκους 
για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κορωνοϊού.  
Συνεργάστηκαν με τους «Νέους Δημοσιογράφους 
για το Περιβάλλον» και ετοίμασαν έκθεση αρωματι-
κών φυτών και βοτάνων. Δημιούργησαν βοτανόκηπο 
στην αυλή του σχολείου. 

Παγκόσμια Ημέρα Μαθηματικών
με τους/τις καθηγητές/τριες Μαθηματικών του 
σχολείου μας

Το σχολείο μας διοργάνωσε τον Δεκέμβριο τουρνουά 
σκακιού με πρωτοβουλία των καθηγητών μας κ. Στα-
ματόπουλο και κ. Ανδρέα Φωτίου στην προσπάθειά 
τους να γνωστοποιήσουν το άθλημα αυτό στη μαθη-
τική κοινότητα. 
Νικητές: 
Ηλία Αλέξανδρος,  Γ32  1η θεση 
Κωστακάκη Γιώργος,  Α22  2η θεση
Δηλώσεις καθηγητών και μαθητών που έλαβαν 
μέρος:
Κ. Σταματόπουλος (Μαθηματικός)
«Το σκάκι είναι ένα πνευματικό παιχνίδι, έχει και τα-
κτική και στρατηγική. Είναι σαν μια γλώσσα, για να 
μιλάς σωστά μία γλώσσα πρέπει να ξέρεις και καλή 
γραμματική και σύνταξη. Στο σκάκι η γραμματική είναι 
η στρατηγική και η λογική η σύνταξη. Για να νικήσεις 
πρέπει να συνδυάσεις και τα δύο, έτσι οι μαθητές εξα-
σκούν τον τρόπο σκέψης τους».

Λεύκου Αντρέας, Β32
«Ο αγώνας διήρκησε 8 με 10 λεπτά. Πιστεύω πως στο 
τουρνουά έμαθα να συγκεντρώνω καλύτερα τη σκέ-
ψη μου. Το μόνο κακό ήταν ότι στον αγώνα έπαιζα με 
μια φίλη μου».

Σφήκα Θέκλα, Β32
«Τα διαλείμματα ήταν πιο γεμάτα, το σκάκι είναι ένα 
παιχνίδι που βασίζεται στη στρατηγική και μας βοήθη-
σε να οργανώσουμε καλύτερα τον τρόπο σκέψης μας. 
Μεταξύ των διαγωνιζόμενων υπήρχε ωραίο κλίμα και 

τα διαλείμματα είχαμε την ευκαιρία να παρακολου-
θούμε αγώνες και ταυτόχρονα να στηρίζουμε τους 
φίλους μας. Το σκάκι είναι ένα παιχνίδι που σε βοηθά 
να διαχειρίζεσαι το άγχος σου».

Λυτρίβη Μαρία, Β61
«Από το τουρνουά μου έχουν μείνει πολλές όμορφες 
εμπειρίες. Το κλίμα ήταν πολύ ευχάριστο τον καιρό 
που διεξαγόταν το τουρνουά και πιστεύω όλοι το απο-
λαύσαμε. Η πιο ωραία μου ανάμνηση είναι από την 
κλήρωση του πρώτου γύρου των νοκ-άουτ. Πήγαμε 
στην κλήρωση μαζί με έναν φίλο μου και καταλήξαμε 
να παίζουμε μαζί στον πρώτο γύρο!» 

Τουρνουά σκακιού Οικολογικά Σχολεία

Καθηγήτρια: Χάρις Γεωργακάκη Πιερή

Καθηγητής: Πέτρος Τεκκέλας

ERASMUS

-ΒΕΡΓΙ-ΝΕΑ-
Εφημερίδα Λυκείου Βεργίνας

16ΕΝ...ΔΡΑΣΕΙΕΝ...ΔΡΑΣΕΙ



Μαθητές και μαθήτριες του Β42 συμμετείχαν στον διαγωνισμό του Junior Achievment Cyprus 
στο Metropolis Mall με τους καθηγητές τους, Δήμητρα Κκολού και Κωνσταντίνο Παναγίδη.

Junior Achievment Cyprus 4η Εθνική Σύνοδος Νέων

PST Healthcare
Η μαθητική επιχείρηση PST Healthcare, που αποτελείται 
από μαθήτριες του σχολείου μας, δώρισε στο «Δικαίωμα Ελπί-
δας» ένα χρηματικό ποσό για την αγορά καρέκλων.  
Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παναγίδης 

Χριστουγεννιάτικο δέντρο με ανακυκλώσιμα υλικά 
«Μαζί Μπορούμε Τα Πάντα» Καθηγητής: Πέτρος Τεκ-
κέλας

Μαθητές και μαθήτριες μας συμμετείχαν στην 4η 

Εθνική Σύνοδο Νέων που πραγματοποιήθηκε την Πα-
ρασκευή 8/4 στο Συνεδριακό κέντρο «Φιλοξένια» στη 
Λευκωσία. Θέμα της Συνόδου: «Διαμορφώνουμε μαζί 
την Κύπρο του Αύριο». 

Φωτορεπορτάζ στο περιβαλλοντικό Πρόγραμμα

«ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
Το “ζην”… πλήττει το “ευ ζην”;
Η πανδημία που πλήττει τον κόσμο και η προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης της νόσου COVID-19, έγι-
ναν η αιτία για καθημερινές εκατοντάδες χιλιάδες δειγματοληψίες στη χώρα μας. Τα σχολεία δεν έμειναν έξω 
από αυτούς τους ελέγχους με αποτέλεσμα δύο φορές την βδομάδα να λαμβάνονται δείγματα από το μεγα-
λύτερο μέρος του σχολικού πληθυσμού. Έτσι, καθημερινά καταναλώνονται παγκύπρια τεράστιες ποσότητες 
πλαστικών φιαλιδίων, μπατονέτων, πλακέτων δειγματοληψίας και γαντιών. Όλα θεωρούνται τοξικά απόβλητα, 
τα οποία τελικά καταλήγουν σε ειδικούς χώρους όπου καίγονται αυξάνοντας τους ρύπους στην ατμόσφαιρα. 
Επιπλέον, υπάρχουν κι άλλα απόβλητα που απορρίπτονται κανονικά, χωρίς να ανακυκλώνονται. Η επιβάρυνση 
στο περιβάλλον είναι εμφανής. Μήπως στην προσπάθεια να διατηρήσουμε την υγεία μας, πλήττουμε την καλή 
υγεία και τη βιωσιμότητα του πλανήτη; 

Μαθήτριες: Παρισινού Ευαγγελία Β31, Μιχαήλ Ευτυχία Β32
Kαθηγήτρια: Πάρπα Άντρια

Μαζί Μπορούμε Τα Πάντα

-ΒΕΡΓΙ-ΝΕΑ-
Εφημερίδα Λυκείου Βεργίνας
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Προβολή της ταινίας «Η σφαίρα υπάρχει μέσα μου» για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου και συνομιλία των μαθητών με τον κ. Π. Χαραλάμπους, του οποίου η 
ιστορία ως παιδί αγνοουμένου προβάλλεται στην ταινία. Μπράβο στην κ. Ζένιου για την πρωτοβουλία να προσκαλέσει τον κ. Π. Χαραλάμπους.

Η σφαίρα υπάρχει μέσα μου

Στο μάθημα αυτό υπήρξε υπέροχη συνεργασία μεταξύ 
των δύο καθηγητριών. Κάλυψαν πλήρως κάθε πτυχή 
του αδίδακτου κειμένου ενώ ταυτόχρονα έδωσαν την 
ευκαιρία σε όλους τους μαθητές να συμμετάσχουν 
ενεργητικά στο μάθημα. Πολύ σημαντικό για εμάς 
είναι πως οι διδάσκουσες προτίμησαν τον εποικοδο-
μητικό διάλογο για να περάσουν τα μηνύματά τους, 
κάνοντάς μας μετόχους του μαθήματος. Ταυτόχρονα, 
μέσα από τη μεθοδολογία τους φρόντισαν το κείμενο 
να γίνει απόλυτα κατανοητό και όπου υπήρχαν απο-
ρίες έκαναν τις απαραίτητες διορθώσεις και έδιναν 
τις ορθές κατευθυντήριες γραμμές για το ξεκλείδωμα 
του κειμένου. Ήταν μια πολύ γόνιμη και αποτελεσμα-
τική μαθησιακή εμπειρία για εμάς.

Ιωάννου Ειρηναίος Γ31 

* Σημείωση: Το μάθημα παρακολούθησαν ομάδα φιλολόγων του 
σχολείου μας, ο διευθύνων, η ΒΔ Α’ και φιλόλογοι άλλων Λυκεί-
ων της επαρχίας Λάρνακας (Λύκειο Αραδίππου, Λύκειο Λιβαδιών, 
Λύκειο Μακαρίου), τους οποίους υπερευχαριστούμε.

Η ιδέα του διαθεματικού μαθήματος ήταν πολύ καλή. 
Από το μάθημα πήραμε ιδέες από τη Βιολογία για τα 
θέματα που μας αφορούν, ώστε να μπορούμε να τα 
αναπτύξουμε καλύτερα. Παράλληλα, όροι της Βιολο-
γίας εξηγήθηκαν μέσα από το μάθημα της ελληνικής 
γλώσσας. Γενικά, το μάθημα ήταν πολύ ευχάριστο και 
ενδιαφέρον. Η προβολή, επίσης, ήταν προσεγμένη και 
πολύ κατατοπιστική. Το μάθημα κύλησε πολύ ευχάρι-
στα με ικανοποιητική συμμετοχή και από τους συμμα-
θητές μου. Σε γενικές γραμμές, πιστεύω το διαθεμα-
τικό μάθημα ήταν επιτυχημένο και θα ήταν ωραίο και 
ενδιαφέρον να γίνονται κι άλλα τέτοια μαθήματα.

Φωτοπούλου Δήμητρα Γ72 

Δειγματική διδασκαλία στο μάθημα των 
Νέων Ελληνικών Γ’ Λυκείου 
18/3/2022

Θεματική ενότητα: 
Οικολογία – Περιβάλλον
«Περιβάλλον: 
Ένα μέτωπο χωρίς σύνορα»
Διδάσκουσες: 
Μαρία Κυριάκου, ΒΔ 
και Άντρη Χαραλάμπους-Ζένιου 
Τμήμα: Γ31

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νέας Ελληνικής και Κυπριακής Λογοτεχνίας 

ο λαϊκός ποιητής Στέλιος Παναγή επισκέφθηκε το σχολείο μας και διάβασε 

μερικούς στίχους στους μαθητές του τμήματος Γ32.

Διδάσκουσα: Ειρήνη Λάρκου, ΒΔ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Δειγματική διαθεματική διδασκαλία 
στο μάθημα των Νέων Ελληνικών και 
Βιολογίας, 16/3/2022

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Η ανθρώπινη 
«συνεισφορά» και η πορεία προς την 
καταστροφή
Διδάσκουσες: Άντρη Χαραλάμπους - Ζένιου 
και Άντρεα Πάρπα, Τμήμα: Γ72

-ΒΕΡΓΙ-ΝΕΑ-
Εφημερίδα Λυκείου Βεργίνας

18ΕΝ...ΔΡΑΣΕΙΕΝ...ΔΡΑΣΕΙ



-ΒΕΡΓΙ-ΝΕΑ-
Εφημερίδα Λυκείου Βεργίνας

19 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΦΥΣΙΚΗ

Αποτελέσματα 36ης Παγκύπριας Ολυμπιάδας  
Φυσικής για την Γ' Λυκείου

o Χριστοδούλου Χρυστάλα  Γ31    1η θέση
o Χαραλάμπους Χριστόδουλος  Γ31    4η θέση
o Καμηλάρης Μιχαήλ-Άντριους  Γ31    5η θέση
o Βασιλείου Εμμανουήλ  Γ31    8η θέση

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

o Χατζηκώστας Παναγιώτης Γ31.  
Συμμετοχή με την Εθνική Ομάδα Μαθηματικών 
της Κύπρου στην 63η Διεθνή Μαθηματική 
Ολυμπιάδα - IMO 2022, Νορβηγία.

Διεθνής Διαγωνισμός Μαθηματικών Lotfi Zadeh 
Olympiad

o Χατζηκώστας Παναγιώτης Γ31 Χάλκινο μετάλλιο

Παγκύπριος Διαγωνισμός Κυπριακής   
Μαθηματικής Εταιρίας

o Χατζηκώστας Παναγιώτης Γ31     3ο βραβείο
o Χριστοδούλου Χρυστάλα   Γ31     Έπαινος
o Κουζάρης Παναγιώτης       Α21    Έπαινος

Επαρχιακός Διαγωνισμός Κυπριακής   
Μαθηματικής Εταιρίας

o Χατζηκώστας Παναγιώτης Γ31    1ο βραβείο
o Χαραλάμπους Χριστόδουλος  Γ31    Έπαινος
o Χριστοδούλου Χρυστάλα  Γ31    Έπαινος
o Δελησταμάτη Κυριακή  Β31    Έπαινος
o Κουπέπιας Μιχάλης   Β31    Έπαινος
o Παναγιώτου Δημητριάνα  Β71    Έπαινος
o Κουζάρης Παναγιώτης  Α21   1ο βραβείο

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Στατιστικής: 
Συμμετοχή στην Εθνική φάση του Διαγωνισμού

ΟΜΑΔΑ 1: ODDBEATERS : 2ο βραβείο Παγκύπρια, 
στην κατηγορία Α: Λυκειακός Κύκλος και συμμετοχή 
στην ευρωπαϊκή φάση.

o Χατζηκώστας Παναγιώτης  Γ31
o Ιωάννου Ειρηναίος   Γ31
o Κυριάκου Ναταλία   Γ32

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Α’ Γύρος Παγκύπριας Ολυμπιάδας   
Πληροφορικής

o Χατζηκώστας Παναγιώτης    Γ31     1η θέση

Β΄ Γύρος Παγκύπριας Ολυμπιάδας   
Πληροφορικής

o Χατζηκώστας Παναγιώτης    Γ31     4η θέση

Γ’ γύρος Ολυμπιάδας Πληροφορικής

o Χατζηκώστας Παναγιώτης    Γ31                        
Κατέλαβε μία από τις τέσσερις θέσεις 
για συμμετοχή στη Διεθνή Ολυμπιάδα 
Πληροφορικής Ινδονησία 2022 και Βαλκανική 
Ολυμπιάδα Πληροφορικής 2022.

Σχολικός Διαγωνισμός Προγραμματισμού  
Γ’ Λυκείου

o Χατζηκώστας Παναγιώτης    Γ31    1η θέση

ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Α’ φάση Ολυμπιάδας Βιολογίας Γ’ Λυκείου 

o Καμηλάρης Μιχαήλ-Άντριους  Γ31  
Πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ολυμπιάδα Βιολογίας Α’ Λυκείου-Μέντελ

o Ιωσήφ Αγγέλα  Α21   Χάλκινο
o Ράπτη Αριάνα  Α51   Έπαινος
o Κάτσουρα Αναστασία Α51   Έπαινος

ΝEΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡAΦΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙBAΛΛΟΝ
Κατηγορία: Φωτογραφία

o Ευαγγελία Παρισινού Β31, Ευτυχία Μιχαήλ Β32 
Έπαινος

Γιατί αν γλιτώσει το παιδί 
υπάρχει ελπίδα !
Ποίημα που διακρίθηκε στον Παγκύπριο Διαγωνισμό 
Συγγραφής μικρού κειμένου που προκήρυξε το Λύ-
κειο Αραδίππου. 

Έχει ένα βλέμμα που σ’ αφοπλίζει
Έχει χαμόγελο που σε λυγά
Έχει δυο χέρια που όταν απλώσουν
Ζητούν από ‘σένα μιαν αγκαλιά
Ειν’ το παιδί που σε ζητά
Ειν’ το παιδί που σου ζητά
Να του σταθείς
Για να μπορέσει
Τον κόσμο αυτόν να τραγουδά

Ζένιου Μάμας – Νικόλαος Γ71

Το ποίημα του Μάμα –Νικόλαου θα δημοσιευτεί στο 
Ημερολόγιο που θα εκδώσει το Λύκειο Αραδίππου και 
θα περιλαμβάνει και κείμενα γνωστών καλλιτεχνών 
από την Ελλάδα και την Κύπρο.

39η Βαλκανική Μαθηματική  
Ολυμπιάδα - BMO 2022 
(39th Balkan Mathematical Olympiad) 
Στη Βαλκανιάδα συμμετείχαν 10 χώρες μέλη της 
MASSEE και 5 χώρες μη μέλη. 

Χατζηκώστας Παναγιώτης Γ31, χάλκινο μετάλλιο.

12ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «GAME 
DEVELOPMENT CHALLENGE   
2022- ΛΟΓΙΠΑΙΓΝΙΟΝ» 
Η ομάδα "SKY NEFOS" συμμετείχε και πήρε τη 2η 
θέση Παγκύπρια!
Ομάδα: 
Φουκκαρής Λοίζος   Γ32
Βασιλείου Εμμανουήλ   Γ31 
Καμηλάρης Μιχαήλ-Άντριους  Γ31
Ανδρέας Πρωτόπαπας, Λύκειο Αραδίππου Τάσος 
Μητσόπουλος
Καθηγητές: 
Μαρία Κούλα, Λύκειο Βεργίνας
Δημήτρης Μαυροβουνιώτης, Λύκειο Αραδίππου 
Τάσος Μητσόπουλος

ΙΕ΄ Παγκύπριος Μαθητικός Διαγωνισμός Ιερέας Αρχιεπισκοπής Κύπρου
Κατηγορία: Εικαστική δημιουργία, Πέτρου Μηνάς Γ32, Τιμητική Διάκριση



"Τίτλοι τέλους"
Μια ακόμη χρονιά πέρασε. Γεμάτη με χαρές, εμπειρίες, διασκέδαση, 
δυσκολίες και πολλές αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα χαραγ-
μένες στα μυαλά μας. Γεμάτη με περιπέτεια και άγχος για το τι μας 
επιφυλάσσει το μέλλον. Γεμάτη με ερωτήσεις για το «Πού καταλήγει 
αυτός ο δρόμος;» «Ποιος είναι ο προορισμός μου;» «Τι με περιμένει 
εκεί έξω;» «Θα τα καταφέρω;» «Θα μπορώ να αντεπεξέλθω;». Μια 
χρονιά που μας έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε και να έρθουμε 
πιο κοντά με καινούρια άτομα, να χτίσουμε νέες φιλίες. 

Μόνο που, αυτή τη φορά είναι η τελευταία χρονιά. Η τελευταία χρονιά 
που βρισκόμαστε όλοι μαζί στο ίδιο σημείο, βαδίζοντας τα ίδια βήματα 
και προχωρώντας με τον ίδιο ρυθμό. Η τελευταία χρονιά που θα δώ-

σουμε μαζί την τελευταία μας εξέταση και θα κάνουμε το πρώτο βήμα 
προς τη μετέπειτα ζωή.
Θυμάμαι την πρώτη μέρα της Γ’ λυκείου σαν να ήταν χθες. Σαν να 
ήταν χθες που μας προετοίμαζαν οι καθηγητές μας για το πόσο γρή-
γορα θα περάσει αυτή η χρονιά. Σαν να ήταν χθες που γράφαμε το 
πρώτο μας διαγώνισμα και δίναμε την πρώτη μας εξέταση. Μόνο που 
όλα πέρασαν τόσο γρήγορα, που ξαφνικά έχουμε φτάσει στο τέλος. 
Μας απομένουν λίγες ακόμη λέξεις, μέχρι να αλλάξουμε κεφάλαιο και 
να γυρίσουμε την επόμενη σελίδα. Έχουμε πλέον φτάσει στην κορυφή 
του ψηλού βανού που τόσα χρόνια περιμέναμε να σκαρφαλώσουμε, 
περιμένοντας με ανυπομονησία να δούμε τι βρίσκεται στην άλλη του 
πλευρά.

Σταυράκη Γεωργία Γ41

Τοιχογραφία εμπνευσμένη από pop art που φιλοτεχνήθηκε από τους μαθητές του Γ61. Καθηγητής: Πέτρος Μάκης

"ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ"
Τοιχογραφία από τους μαθητές του Γ61.

Καθηγήτρια: Αντριάνα Καραγιαννά


