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Μαρτυρία: Με τα μάτια ενός 
πρώην χρήστη ναρκωτικών

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ: ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΊΝΑ ΓΕΩΡΓΊΟΥ 

ΚΑΊ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΓΊΑΓΚΟΥ 

Τα ναρκωτικά είναι αργός αλλά 
σίγουρος θάνατος. Είναι η 
εκμηδένιση της ζωής ως 
ελπίδα και ως προσδοκία. 

Είναι η πτώση σε ένα βάραθρο από 
το οποίο είναι σχεδόν ακατόρθωτο 
για τον χρήστη να αναδυθεί. Είναι 
η κατάδυση στη μοναξιά, στην αυ-
τοεγκατάλειψη και την αποξένωση. 
Μόνος με τους εφιάλτες των παραι-
σθήσεων, της ψεύτικης ευτυχίας, της 
περιθωριοποίησης. Είναι ο οδυνηρός 

«πόλεμος» με την οικογένεια και 
τους γύρω του. Ο Γολγοθάς, χωρίς 
ανάσταση και εξιλέωση.

Εκτός και αν ο χρήστης έχει τη δύ-
ναμη, στο τέλος, να συνειδητοποιήσει 
πού έπεσε και πόσο βαθιά βρέθηκε 
ώστε να αποφασίσει να επιστρέψει στη 
ζωή. Συναντήσαμε ένα πρώην χρήστη 
ο οποίος, με τη βοήθεια της Αγίας 
Σκέπης, η οποία εξειδικεύεται στην 
υποστήριξη χρηστών ναρκωτικών και 
της οικογένειάς του επέστρεψε στη 
ζωή. Και καταθέτει την προσωπική, 
συγκλονιστική μαρτυρία του.
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Επαναξιολογήσεις 
προγραμμάτων 
σπουδών 
Το Κολέγιο KES προσφέρει 26 Προ-
γράμματα σπουδών επαγγελματικής 
κατάρτισης, εκ των οποίων οι 24 είναι 
αξιολογημένοι από το Φορέα Διασφά-
λισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας 
της Ανώτερης Εκπαίδευσης.
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Τι πρέπει να 
γνωρίζετε για 
το ERASMUS+
Το Erasmus+ είναι το κοινοτικό 
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής που καλύπτει τους 
τομείς της Εκπαίδευσης, της Κα-
τάρτισης, της Νεολαίας και του 
Αθλητισμού.
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ΘΕΣΗ «Ε»

Facebook, instagram και 
twitter, είναι μόνο μερικά από 
τα λεγόμενα social media, 

που αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι της καθημερινότητας 
μας. Σύμφωνα με επιστημονικές 
έρευνες, το 60% των νέων, περνά 
τον ελεύθερο του χρόνο στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία 
καταφέρνουν να επηρεάζουν την 
ψυχολογία μας σε τέτοιο βαθμό, 
με αποτέλεσμα να προκαλούν 
σε πολλούς ανασφάλεια, εμμο-
νές, στρες και άγχος. Τα likes, τα 
comments και τα posts, έχουν 
φτάσει σε σημείο να καθορίζουν 
τον συναισθηματικό μας κόσμο 
αλλά και τη συμπεριφορά μας 
προς τους γύρω μας. Παράλληλα, 
διευρύνουν την εξάρτησή του 
κάθε ατόμου στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, λόγω της επιθυμίας 
του για αποδοχή και αυτοπροβολή. 
Άραγε ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύ-
ουν από την αλόγιστη χρήση των 
social media, από τους νέους; 

Καταρχήν, στα social media, 
μια εικόνα ίσον χίλιες λέξεις. 
Δεν είναι λίγες οι φορές που 
ο χρήστης φτάνει σε σημείο 
να συγκρίνει τη ζωή του, από 
το σώμα του μέχρι τις κοινω-
νικές του συναναστροφές, με 
τις αντιδράσεις και τα σχόλια 
που οι υπόλοιποι αναρτούν 
στα social media, οι οποίες 
συχνά είναι πλασματικές και 
δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα. Αυτό επιδρά 
έντονα στην ψυχολογία του, 
δημιουργώντας μια σειρά από 
προβλήματα, όπως μειωμένη 
αυτοεκτίμηση και κατάθλιψη. 

Σε πιο δυσμενή θέση βρί-
σκονται οι ανήλικοι χρήστες. 
Έρευνες έχουν δείξει πως 
έφηβοι μεταξύ 12 και 17 ετών 
δείχνουν να αποδέχονται ως 
φυσιολογική τη χρήση ναρ-
κωτικών ουσιών, το κάπνισμα 
και την κατανάλωση αλκοόλ. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, η 
διαμόρφωση του χαρακτήρα 
τους να είναι αναλόγως των 
«προτύπων» των social media. 

Ένα άλλο αρνητικό, είναι το 
cyber bullying που ξεφεύγει 
από τα θρανία του σχολείου 
και μεταφέρεται σε κινητά και 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Έτσι, 
ανήλικοι μαθητές επιτίθενται 
ηλεκτρονικά σε συμμαθητές 
τους, ασκώντας τεράστια ψυ-
χολογική πίεση μέσω σχολίων 
και δημοσιεύσεων. 

Δυστυχώς, αυτά τα δεδομένα 
συμβαίνουν  και θα εξακολου-
θούν να συμβαίνουν, αν  δεν 
τεθούν όρια σχετικά με τη χρήση, 
εξάρτηση της τεχνολογίας. Είναι 
αναγκαίο να ανοίξουν νέοι δρόμοι 
για έρευνες, ενέργειες πρόληψης 
και θεραπείες καταπολέμησης 
τέτοιων δυσάρεστων φαινομένων.

Social media 
Χρήση, 
κατάχρηση, 
κινδυνοι

Οι φοιτητές 
του ΚΕΣ εκπέ-
μπουν με στιλ!
Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζο-
νται οι εκπομπές στο διαδικτυακό 
ραδιόφωνο των φοιτητών Δημο-
σιογραφίας με Δημόσιες Σχέσεις, 
«Noiseair». 
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Μια στις οκτώ 
γυναίκες με καρ-
κίνο του μαστού
Αν δεν είσαι γυναίκα και πάλι 
σε αφορά. Γιατί έχεις μητέρα, 
ίσως αδελφή, σύζυγο, κόρη ή 
έστω υπάρχει μία γυναίκα στη 
ζωή σου που να νοιάζεσαι γι’ 
αυτήν.
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Τον συναντήσαμε σε μια καφε-
τέρια κοντά στο πατρικό του 
σπίτι. Ήταν η πρώτη φορά που 
κληθήκαμε να πάρουμε συ-

νέντευξη από κάποιον πρώην χρήστη 
ναρκωτικών και η έγνοια μας ήταν πώς 
να τον αντιμετωπίσουμε. Ευτυχώς, ο 
ίδιος κατάφερε μέσα σε λίγα λεπτά να 
μας κάνει να νιώσουμε άνετα και να 
ξεκινήσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα 
συνέντευξη. Ήρεμος, πράος, χαμογε-
λαστός, φιλοσοφημένος, εχθρός της 
μετριότητας, αλλά παράλληλα ανεκτικός, 
με απεριόριστο χιούμορ.

Τον ρωτάμε σε ποια φάση της 
ζωής του βρίσκεται τώρα. Χαμο-
γελάει, παίρνει μια βαθιά ανάσα 
και απαντά:  «Μετά από 20 χρό-
νια, επιτέλους ζω.  Ονειρεύομαι, 
νιώθω, ελπίζω και έχω δίπλα μου 
ανθρώπους που με αγαπούν πραγ-
ματικά και με στηρίζουν σε κάθε 
μου βήμα. Είμαι πλέον καθαρός και 
έτοιμος να θέσω τους δικούς μου 
στόχους, μακριά από την κατάρα 
των ναρκωτικών». 

Ο 20ετής Γολγοθάς του
Άραγε τι είναι αυτό που μπορεί 

να οδηγήσει ένα νέο στην χρήση; Η  
περιέργεια ή ο μοναδικός τρόπος 
διαφυγής από τα οικογενειακά προ-
βλήματα; Στην περίπτωση του, τον 
«σκότωσε» η περιέργεια. Ήταν 13 
ετών όταν ξεκίνησε δειλά – δειλά τις 
ναρκωτικές ουσίες, όπως ο ίδιος μας 
εξομολογείται. Αθλητής ποδηλασίας 
τότε και μεγαλωμένος σε μια οικο-
γένεια με σωστές αρχές, δεύτερος 
από τα τρία του αδέρφια. Όμως, 
η τεράστια επιροή της παρέας του 
επάνω του ήταν η αιτία να οδηγηθεί 
χωρίς καν ο ίδιος να το αντιληφθεί 
στο αδιέξοδο του αλκολισμού και 
των ναρκωτικών. 

«Ήμουν αθλητής και είχα σταμα-
τήσει την ποδηλασία. Όταν άκουσα 
ότι ένας από τους καλύτερους μου 
φίλους δοκίμασε ναρκωτικά, από 
περιέργεια ξεκίνησα το χόρτο. Στην 
αρχή, έλεγα: ΄Σιγά, ένα τσιγάρο θα 
κάνω, έτσι για την μαγκιά και φτά-
νει’. Και σιγά – σιγά, το παιχνίδι στις 
αλάνες των σπιτιών αντικαταστήθηκε 
από το ποτό και τα ναρκωτικα». 

Με τον χρόνο να κυλάει εναντίον 
του, και τα χρόνια να χάνονται μέσα 
σε βραδιές χαλάρωσης, θέλοντας να 
ζει στο δικό του κόσμο, οι καλύτεροι 
του φίλοι έγιναν πλέον το ποτό και τα 

ναρκωτικά. Η περιέργεια έγινε πολύ 
γρήγορα εθισμός και μετέπειτα τρό-
πος επιβίωσης ή καλύτερα τρόπος 
καταστροφής. Τα παιδικά του όνειρα 
χάθηκαν μέσα σε ένα ποτήρι και στον 
καπνό ενός τσιγάρου, οι παραισθή-
σεις, τον οδήγησαν σε ένα σκοτεινό 
δωμάτιο με μοναδικό πλέον στόχο 
στη ζωή του να ξυπνήσει το πρωί 
και να πάρει τη δόση του. 

Ο εφιάλτης
Τον ρωτάμε πώς κατάφερνε να 

δουλεύει και αν σκέφτηκε ποτέ να 
σταματήσει: «Κάθε πρωί, ξυπνούσα 
και έφευγα για τη δουλειά. Σε καμία 
περίπτωση δεν ήθελα να αφήσω τη 
δουλειά μου, γιατί αυτός ήταν και 
ο τρόπος ώστε να έχω την οικο-
νομική δυνατότητα να αγοράζω τα 
ναρακωτικά που ήθελα. Ο εφιάλτης 
ξεκινούσε το βράδυ». 

Βουρκώνει, το βλέμμα του πλα-
νιέται δεξιά και αριστερά. Κλείνει τα 
μάτια του και θυμάται: «Θυμάμαι, 
όταν δεν ήμουν υπό την επήρεια 
των ναρκωτικών και του αλκολισμού, 
ζητούσα συγχώρεση από το Θεό. 
Να λέω, ‘βοήθα με Θεέ μου και 
σου υπόσχομαι πως αυτή θα είναι 
και η τελευταία φορά’. Λόγια που 
χανόντουσαν μόλις αυτός ο διάολος 

κυριαρχούσε στο μυαλό μου». 
Τον ρωτάμε αν χρειάστηκε να 

κάνει και άλλες δουλειές για να 
εξασφαλίζει περισσότερα χρήμα-
τα. Χαμογελάει, ανάβει τσιγάρο και 
εξομολογείται: «Είχα φτάσει σε σημείο 
που δεν μπορούσα να ελέγξω τον 
εαυτό μου. Μπλεκόμουν σε καυγάδες 
με το παραμικρό, εντάχθηκα στον 
υπόκοσμο και έκανα ό,τι μου ζητού-
σαν προκειμένου να εξασφαλίσω 
περισσότερα χρήματα. Έχω κάνει 
πράγματα για τα οποία μετάνιωσα 
πικρά. Πλήρωσα, όμως, για όλα αυτά 
μέχρι και το τελεταίο σεντ». 

Κυνδυνεύοντας πλέον αρκετές 
φορές να χάσει ακόμα και τη ζωή 
του, χωρίς να μπορεί να αντιληφθεί 
τον κίνδυνο, έπρεπε να πάρει τη 
μεγάλη απόφαση να προσπαθήσει 
να φτιάξει ξανά τη ζωή του ή να 
την αφήσει να χαθεί παντελώς στην 
άβυσσο της εγκληματικότητας. «Ήταν 
μια Τρίτη, όταν μετά από τέσσερις 
ημέρες αυπνίας, λόγω της επήρειας 
των ναρκωτικών και των παραι-
σθήσεων που είχα, αποφάσισα να 
ζητήσω βοήθεια. Ήταν η πρώτη φορά 
που αγκάλιασα τη μάνα μου και της 
είπα κλαίγοντας, ‘βοήθα με’» μας 
λέει και η φωνή του τρεμοπαίζει. 

Η Αγία Σκέπη 
«Ξέρετε ποιον Γολγοθά πέρασαν 

οι γονείς μου, τα αδέρφια μου και 
οι φίλοι μου, μαζί μου; Πριν πάρω 
την απόφαση να ζητήσω βοήθεια, 
είχα ξεκινήσει να μην τρώω, έχασα 
αρκετά κιλά, είχα συνέχεια παραι-
σθήσεις και για πρώτη φορά στη 
ζωή μου τα είχα βάλει με τους δι-
κούς μου ανρθώπους, δεν ήξερα αν 
ήμουν ή όχι ντυμένος, βρέθηκα σε 
καταστροφική κατάσταση. Και εκεί 
συνειδητοποίησα ή θα κάνω κάτι 
για να ζήσω ή θα πεθάνω».

Αφού είχε ήδη χάσει χρόνια από τη 

ζωή του, έκανε το μεγάλο βήμα για 
να σωθεί. Έτσι εντάχθηκε στην Αγία 
Σκέπη. Σε ένα δύσκολο πρόγραμμα 
συνοδευόμενο, όμως, με απλόχερη 
βοήθεια και αγάπη, με ανθρώπους 
γύρω του οι οποίοι βιώσαν τα ίδια 
ή ακόμη και χειρότερα. «Οι πρώ-
τες μέρες ήταν τρομερά δύσκολες. 
Ένιωθα σαν ένας ταύρος μενόμενος 
έτοιμος να ορμήξει στον οποιοδή-
ποτε. Μετα από 27 μέρες στην Αγία 
Σκέπη οι αναλύσεις μου έδειξαν ότι 
ήμουν πλέον καθαρός. Ενιώσα ένα 
συναισθήματα πρωτόγνωρο επειδή 
δεν ήμουην ποτέ ξανά στη ζωή μου 
καθαρός» μας λέει και τον ρωτάμε για 
τους ανθρώπους που γνώρισε στην 
κοινότητα:  «Το μόνο το οποίο μπορεί 
να σε κρατήσει καθαρό είναι οι φιλίες 
και το προσωπικό στην Αγία Σκέπη, 
οι οποίοι συνεχώς σε φροντίζουν και 
τους νιώθεις σαν οικογένεια». 

Η ζωή του σήμερα
Λέγει πως χρωστά τα πάντα στην 

οικογένεια της Αγίας Σκέπης η οποία 
στάθηκε δίπλα του. Έπειτα από ένα 
χρόνο και πλέον ένιωσε έτοιμος 
ότι μπορεί να ενταχθεί ξανά στην 
πραγματική ζωή της κοινωνίας. «Ό,τι 
πιο ιερό έχω είναι η Αγία Σκέπη, σε 
οποιαδήποτε δύσκολη στιγμή μπορώ 
να τους επισκεφθώ, γιατί με αντιμε-
τωπίζουν με αγάπη και νιώθω πιο 
ασφαλής ακόμη και από το σπίτι μου. 
Πίστεψαν σε μένα. Ότι ζώ τώρα, το 
χρωστάω στην Αγία σκέπη». 

Θέλει να αγοράσει το δικό του 
αυτοκίνητο, να ζήσει στο δικό του 
σπίτι, να φτιάξει τη δική του οικογέ-
νεια. Χαμογελάει, βάζει τον σταυρό 
του και μας κοιτάει στα μάτια: «Η 
ταπείνωση είναι το πιο δυνατό μά-
θημα που πήρα. Έμαθα να ζητώ 
συγνώμη, να λέω ευχαριστώ, να 
φροντίζω και να αγαπώ τον εαυτό 
μου και να έχω δίπλα μου το Θεό».

Η μαγκιά, τελικά, δεν είναι να 
είσαι χρήστης αλλά να είσαι εκτός 
από όλα αυτά. Βλέποντας την μη-
τέρα του μετά από 20 χρόνια να 
χαμογελάει πραγματικά και τη ζωή 
του να φωτίζεται από όμορφες και 
αληθινές στιγμές, μπορεί να θεωρεί 
πλέον ότι έχει ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ 
ΤΟΥ, μια φράση την οποία έχει φο-
ρεμενη πάνω του, σε ένα βραχιολάκι 
γεμάτο με διδάγματα μιας ζωής.

*Τριτοετής φοιτήτρια ΔΔΣ
**Δευτεροετής φοιτητής ΔΔΣ
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Συνέντευξη:  Στην Κατερίνα Γεωργίου* και στον Σταύρο Γιάγκου**

Η μοίρα είναι στα χέρια μας!

Τα παιδικά του όνειρα 
χάθηκαν μέσα σε 
ένα ποτήρι και στον 
καπνό ενός τσιγάρου, 
οι παραισθήσεις, τον 
οδήγησαν σε ένα 
σκοτεινό δωμάτιο 
με μοναδικό πλέον 
στόχο στη ζωή του να 
ξυπνήσει το πρωί και 
να πάρει τη δόση του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΊΑΓΚΟΥ*

«Ο χρόνος στήνει το σκη-
νικό. Η μοίρα γράφει το 
σενάριο. Αλλά μόνο εμείς 

μπορούμε να διαλέξουμε το χαρακτή-
ρα μας», είπε κάποτε ο Αμερικάνος 
στρατιωτικός Liam Thomas Ryder.

Πόσοι, άραγε, βασιζόμαστε στο 
τι επιφυλάσσει η μοίρα για μας; Πό-
σοι περιμένουν τη μοίρα να έρθει 
σαν από μηχανής θεός και να τους 
φτιάξει τη ζωή τους; Οι άνθρωποι 
που πιστεύουν ότι ελέγχουν τη μοί-
ρα τους, μπορούν να ζήσουν μια 
καλύτερη ζωή;

Κάποιοι την ονομάζουν μοίρα, 
άλλοι το αποκαλούν πεπρωμένο, 
μερικοί το χαρακτηρίζουν ως κάρμα. 

Υπάρχουν στα αλήθεια αυτοί οι όροι 
ή είναι απλώς παιχνίδια του μυαλού 
για να δικαιολογήσει τυχόν λάθη και 
να ρίξει όλο το φταίξιμο στη μοίρα;

Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν 
ότι η ζωή τους είναι κομμένη και 
ραμμένη στα σχέδια της μοίρας, η 
οποία καραδοκεί και τους ελέγχει 
από τη μέρα της γέννησής του. Ένας 
άνθρωπος που αφήνει τη ζωή του 
στη μοίρα δεν μπορεί να οραματίζεται 
να την κάνει καλύτερη γιατί αφήνει 
τη ζωή του σε μια νοητική ύπαρξη, 
η οποία κατά πάσα πιθανότητα δεν 
υπάρχει, απλώς την πλάθει το μυαλό 
μας για να δικαιολογήσει τυχόν λάθη 
ή γιατί χρειαζόμαστε όλοι μας να 
νιώθουμε ότι μια δύναμη μας ελέγχει.

Ποσό σημαντική είναι για αυτούς 
τους ανθρώπους η λέξη ‘’Αν’’; Είναι 

πολύ εύκολο να χρησιμοποιείς συνέχεια 
την λέξη ‘’αν’’ ή τη φράση, ‘’Αφού 
έτσι ήθελε η μοίρα δεν μπορούμε να 
την αλλάξουμε’’. Η μαγκιά, όμως είναι 
στο τέλος της μέρας, εκεί που όλα θα 
ηρεμήσουν και θα κάνεις αυτόν το 
διάλογο με τον εαυτό σου, να πεις 
ότι καμία μοίρα δεν μπορεί να ελέγ-
ξει τη δική μου ζωή, τουλάχιστον τη 
δική μου ζωή την καθορίζω εγώ, για 
οποιοδήποτε σωστό ή λάθος κάνω 
ευθύνομαι εγώ, καμία μοίρα δεν έχει 
θέση στη δική μου ζωή.

Δεν αντιλέγω, κάποια πράγματα 
που γίνονται ή δεν γίνονται, δεν είναι 
τυχαία. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
Θεϊκή δύναμη, μπορεί να ονομαστεί και 
μοίρα. Δεν μπορείς, όμως, για κανένα 
λόγο να αφήσεις τη ζωή σου να εξε-
λιχτεί με το τι θα έπρεπε να γίνει και 

δεν έγινε ή με το τι έπραξε η μοίρα 
εναντίον σου, χωρίς να σκεφτείς τι 
μπορείς να κάνεις για να ελέγξεις ή 
ακόμα καλύτερα να αλλάξεις αυτή τη 
μοίρα. Αν είσαι ένας από αυτούς δεν 
δείχνεις ούτε πρόθεση για αλλαγή 
αλλά ούτε και αυτοπεποίθηση, απλώς 
δίνεις στον όρο, μοίρα, τον έλεγχο 
όλης της ζωής σου.

Τελικά ναι, οι άνθρωποι που πι-
στεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν 
και να ελέγξουν τη μοίρα τους δεν 
είναι καλύτεροι απλώς θα έχουν μια 
καλύτερη ζωή. Μια ζωή χωρίς άγχος 
για το τι επιφυλάσσει η μοίρα ακόμη 
για αυτούς, θα είναι γεμάτοι αυτοπε-
ποίθηση ότι κατάφεραν να κάνουν την 
ζωή που ήθελαν και ονειρεύτηκαν. 
Αυτοί οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν 
εύκολα το ‘’Αν’’ γινόταν αυτό και το 

‘’Αν’’ γινόταν εκείνο. Χρησιμοποιούν, 
όμως, το ‘’Θα’’ γιατί στη ζωή τους 
έμαθαν να μην αφήνουν σε κανένα 
να τους χαράξει τα βήματα τους αλλά 
ούτε να τους ελέγξει τη ζωή τους και, 
προπάντων, τίποτα να εξελιχτεί στην 
τύχη. Έτσι ποτέ δεν θα τους ακούσεις 
να πουν ‘’Αν’’ γινόταν αυτό, αλλά θα 
πουν ‘’Θα’’ γίνει αυτό, αυτή είναι και 
η βασική διαφορά τον δύο πλευρών.

Στο τέλος οι πιο μάγκες στη ζωή θα 
είναι αυτοί που σχεδίασαν και έζησαν 
τη ζωή τους όπως οι ίδιοι ήθελαν. 
Το πιο σημαντικό, όμως, αυτοί οι άν-
θρωποι θα νιώθουν πιο χαρούμενοι 
γιατί κατάφεραν, αν υπάρχει τελικά 
αυτή η μοίρα, να την αλλάξουν και 
να γίνουν αυτοί οι συγγραφείς στο 
κείμενο που λέγεται ζωή. 

*Δευτεροετής φοιτητής ΔΔΣ
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Λάζαρος Μαύρος: Μια μεγάλη 
και σημαντική μορφή της 
κυπριακής δημοσιογραφίας 
ένα όνομα με ιστορία. Την 

Τρίτη, 30/10/2018, καλεσμένος στο 
KES College ήταν ο Λάζαρος Μαύρος 
ένας καταξιωμένος Δημοσιογράφος 
και βετεράνος στο επάγγελμα.

Ο Λάζαρος  Μαύρος είναι δη-
μοσιογράφος που έχει άποψη και 
το θάρρος να την υποστηρίζει. Είτε 
συμφωνεί είτε διαφωνεί κανείς μαζί 
του, οφείλει να του αναγνωρίσει τη 
μαχητικότητα που χαρακτηρίζει τη 
δημοσιογραφική του εργασία. Σε ένα 
μικρό χώρο, όπως είναι η Κύπρος, 
όπου όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας, 
η κριτική είναι είδος πολυτελείας.

Σπούδασε στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αλλά 
σαν πνεύμα ανήσυχο που ήταν δεν 
ακολούσε το δρόμο της δικηγορίας 
αλλά αυτόν της δημοσιογραφίας. 
Έχει δική του εκπομπή μαζί με τον 
Μάριο Πούλλαδο από τις 6.00-9.00 

το πρωί στο Ράδιο Πρώτο . Εϊναι 
η πρώτη ενημερωτική εκπομπή 
που καταθέτει την άποψή της με 
ειλικρίνεια. Σε ερωτήσεις που του 
υποβάλαμε μας απάντησε με όλη 
την ειλικρίνεια  που τον διακατέχει.

Άγγιξες τους στόχους που έθε-
σες στον εαυτό σου σε ότι αφορά 
την επαγγελματική σου πορεία ή 
θεωρείς ότι έχεις ακόμη μεγάλο 
δρόμο να διανύσεις; 

Έχω  διαρκή στόχο να κάνω  σω-
στά τη δουλειά μου και νομίζω ότι 
αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο καθήκον 
που δεν αφήνει χρόνο για κάτι άλλο. 

Μετανιώνεις για κάτι στη μέχρι 
τώρα επαγγελματική σου πορεία; 

Κρίνοντας τον εαυτό μου, παρα-
τηρώ ότι στο παρελθόν, κάνοντας 
δημοσιογραφία, πιθανόν να έθιξα 
κάποιους προσωπικά. Υπάρχει πι-
θανότητα να ξεφύγεις και να θίξεις 
κάποιον προσωπικά και να τον προ-
σβάλεις. Ετσι κάθε βράδυ κάνω την 
αυτοκριτική μου.

Ποιά  είναι η ευθύνη των ΜΜΕ για 
την σημερινή  πορεία της Κύπρου;

Φέρουν τεράστια ευθύνη  τα ΜΜΕ 

γιατί ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν 
δημοσιογράφοι που είναι  τηλεκατε-
θυνόμενοι. Ακολουθούν μία πολιτική 
γραμμή που τους την υποβάλλουν 
οι εργοδότες τους εξυπηρετώντας 
κάποια συμφέροντα.

«Δεν σας θέλει ο λαός»
Για τη δικαστική διαμάχη που είχε 

με τον Μιχάλη Παπαπέτρου, πρώην 
βουλευτή και Κυβ. Εκπρόσωπο: 

Μια πολύ σημαντική απόφαση 
για τη δημοσιογραφία και για τους 
πολιτικούς εκδόθηκε  από το Ανώ-
τατο Δικαστήριο σε μια υπόθεση 
που εκκρεμεί από το 2007.

Αφορά αγωγή του Μιχάλη Παπα-
πέτρου εναντίον του Λάζαρου Μαύ-
ρου για ένα άρθρο του υπό τον τίτλο, 
«Δεν σας θέλει ο λαός». Αναφερόταν 
σε διαδήλωση υπέρ του ανοίγμα-
τος του οδοφράγματος της Λήδρας 
και κατέγραφε ως επικεφαλής της 
ομάδας «που διαδήλωσαν εναντίον 
της Κυπριακής Δημοκρατίας», τους 
Μιχάλη Παπαπέτρου, Κώστα Θεμι-
στοκλέους, Τάκη Χατζηδημητρίου 
και Καίτη Κληρίδου.

Καταδικάστηκε σε πρόστιμο 
€20.000! Ευτυχώς, όμως, στην 
έφεση που εκδόθηκε στις 29 Μαΐου 
2018 (το άρθρο γράφτηκε το 2007) 
το Ανώτατο Δικαστήριο δικαίωσε 
τον Λάζαρο και τα μηνύματα του 
είναι κατηγορηματικά και σαφέστατα 
προς δικαστές και πολιτικούς. 

Ένα κεφάλαιο στη ζωή του ήταν 
και ο Θεόφιλος Γεωργιάδης  και 
μας το σχολίασε:

Ο Θεόφιλος Γεωργιάδης δο-
λοφονήθηκε γιατί αυτό διέταξαν 
οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, 
επειδή ο ρόλος του στην ανάπτυξη 
του απελευθερωτικού αγώνα των 
Κούρδων ήταν κρίσιμης σημασί-
ας. Ο Θεόφιλος  ήταν επικεφαλής 
της Επιτροπής Αλληλεγγύης στο 
Κουρδιστάν. Ο αγώνας του ήταν 
καθημερινός, διαρκής, ατρόμητος 
και με σοφία. Κατάφερε να οργα-
νώσει και διεθνές συνέδριο στις 
Βρυξέλλες, δύο βδομάδες πριν τον 
δολοφονήσουν.

Στο τέλος ακούσαμε και χρήσι-

μες συμβουλές που όλοι οι δημοσι-
ογράφοι πρέπει να τις ακολουθούν. 
Ο Λάζαρος Μαύρος μας είπε: 

•Μην κάνεις μόνο αυτό στο οποίο 
είσαι καλός. Το να είσαι δημοσι-
ογράφος σου δίνει την άδεια να 
μαθαίνεις όλη σου τη ζωή. 

•Πρέπει να μελετάμε, να ενη-
μερωνόμαστε καθημερινώς, να 
περιφρουρούμε την αξιοπρέπεια 
μας ως επαγγελματίες. 

•Να μην είμαστε πουλημένοι – 
λαδωμένοι δημοσιογράφοι. 

•Να κάνουμε τη δουλειά μας 
σωστά, να ενημερώνουμε τον κό-
σμο, να λέμε και να γράφουμε την 
αλήθεια έστω κι αν αυτό μπορεί να 
μας κοστίσει να  χάσουμε  τη δουλειά   
μας ή ακόμη και τη ζωή μας. 

•Ως δημοσιογράφος να είσαι ει-
λικρινής και πρόθυμος να κάνεις τις 
δύσκολες ερωτήσεις και συζητήσεις. 
Μη φοβάσαι να είσαι φιλόδοξος. 
Δεν είναι έγκλημα.

*Τριτοετής φοιτήτρια ΔΔΣ

ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΊΝΑΣ ΓΕΩΡΓΊΟΥ*

ΟΠΙΝ έχει γράψει τη δική του 
ιστορία στο χώρο της κυπρια-
κής γελοιογραφίας. Το 1974 

πρωτοδημοσίευσε τα πρώτα σκίτσα 
του στην εφημερίδα «Σατυρική». Από 
το 1986 μέχρι και σήμερα, τα σκί-
τσα του δημοσιεύονται καθημερινά 
στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας 
«Ο Φιλελεύθερος». Το 2001 βρα-
βεύτηκε από την Κυπριακή Βουλή 
για τη συμμετοχή του στην έκθεση 
Πολιτικής Γελοιογραφίας. 

Δεν είναι άλλος από τον σκι-
τσογράφο Πέτρο Παπαπέτρου 
άλλως ΠΙΝ. Μετά από πρόσκληση 
συναντήθηκε με τους φοιτητές της 
Δημοσιογραφίας στο KES College. 
Οι μελλοντικοί δημοσιογράφοι του 
έθεσαν πολλές απορίες σχετικά με 
το επάγγελμά του.

Αρχικά είπε ότι το ΠΙΝ βγήκε από 
τα αρχικά του ονόματος του. Εδώ και 
32 χρόνια έχει καθημερινή συνεργα-
σία με τον «Φιλελεύθερο», τα σκίτσα 
του κοσμούν σελίδες της εφημερίδας. 
Εδώ και πάρα πολλά χρόνια το σκίτσο 
του βρίσκεται στην πρώτη σελίδα της 
εφημερίδας και αυτό τον τιμά πολύ. 

Τα θέματα του τα αντλεί από την 
πολιτική, την επικαιρότητα, την οικολο-
γία, την οικονομία και από την κατοχή 
της Κύπρου. Μια από τις φιγούρες 
που έχει εντάξει στις γελοιογραφίες 
του είναι η Κυπρούλα, που απεικονί-
ζει την Κύπρο μας. Η επιτυχία μιας 
γελοιογραφίας, είπε, συναρτάται 
προς συνεχή μελέτη και ενημέρω-
ση για τα γεγονότα στην Κύπρο και 
στο εξωτερικό. Για να ετοιμάσει μια 
γελοιογραφία ο ΠΙΝ μπορεί να αφι-
ερώσει μια μέρα και συνήθως είναι 
αργά το βράδυ όταν γνωρίζει καλά 
τα γεγονότα και έχει ξεκάθαρο το 
πλάνο στο μυαλό του που το σκίτσο 
του παίρνει σάρκα και οστά. 

Στόχος της γελοιογραφίας είναι 
δίνει άμεσα μηνύματα προς τον ανα-
γνώστη. Ο ΠΙΝ δεν εντάσσει πολλά 
λόγια στις γελοιογραφίες του γιατί 
θέλει ο αναγνώστης να κατανοεί το 
νόημα χωρίς λόγια και εξηγήσεις. 
Όταν χρειαστεί να εντάξει λόγια στο 
σκίτσο του, νιώθει άβολα. 

Στο εξωτερικό σε γνωστές εφη-
μερίδες όπως η Le Monde δίνουν 
περισσότερη έμφαση στις γελοιογρα-
φίες και περνούν πολλά μηνύματα 
χωρίς κείμενα και εξηγήσεις. Ένα 
γελοιογράφο που θαυμάζει πολύ ο 

κ. Παπαπέτρου είναι ο Έλληνας συνά-
δελφός του, Γιάννης Δερμεντζόγλου.

Τα σκίτσα του ΠΙΝ έχουν χρη-
σιμοποιηθεί σε εικονογράφηση 
βιβλίων, T-shirts, σε εκπαιδευτικά 
σεμινάρια, τηλεοπτικές εκπομπές 
και σε διαφημιστικές εκστρατείες. Ο 
ΠΙΝ έχει και το δικό του «Εργαστήρι 
Γελοιογραφίας και Σκίτσου ΠΙΝ», το 
οποίο ιδρύθηκε το 2012. Εκεί, μι-

κροί και μεγάλοι συναντιούνται και 
ανταλλάσουν ιδέες και εμπνεύσεις 
περί σκίτσου. Επιπλέον, έχει εκδώσει 
τρία βιβλία με γελοιογραφίες του, με 
τίτλο «Μπανάνες και άλλα φρούτα» 
το 2003, «Όλα Καλά» το 2009 και 
το τελευταίο «Με τις υγείες μας» το 
2014. Και τα τρία αυτά βιβλία είναι 
εμπνευσμένα από την κοινωνία και 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 

τα τελευταία χρόνια.
Χαριτολογώντας είπε ότι πολλοί 

πολιτικοί και απλός κόσμος του έχουν 
κάνει έντονη κριτική για τα σκίτσα του 
και τον τρόπο που σχολιάζει τα γεγο-
νότα. Θα κλείσω με μια χαρακτηριστική 
φράση που τα λέει όλα « Η ιστορία της 
γελοιογραφίας πρέπει να βγαίνει μέσα 
από την εικόνα και όχι από τα λόγια.»

*Τριτοετής φοιτήτρια ΔΔΣ

Να μελετάμε, να ενημερωνόμαστε, 
να περιφρουρούμε την αξιοπρέπειά μας

Ο ΠΙΝ γελοιογραφεί την κυπριακή κοινωνία
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Ο γνωστός δημοσιογράφος, Λάζαρος Μαύρος, καλεσμένος του Προγράμματος Δημοσιογραφία με Δημόσιες Σχέσεις του Κολεγίου 
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Οκόσμος στριμωγμένος, εκα-
τοντάδες, ναι εκατοντάδες 
συμπατριώτες μας στα επεί-

γοντα του Νοσοκομείου.Άρρωστοι 
να περιμένουν ουρά για ΩΡΕΣ. Οι 
γιατροί και οι νοσηλευτές ΑΔΥΝΑΜΟΙ 
πλέον να αντιπεξέλθουν. Κλάματα, 
φωνές, πόνος, αναλώσιμα ανύπαρ-
κτα, το προσωπικό ελάχιστο για να 
ανταποκριθεί σε όλο αυτό τον πόνο.

Κρεβάτια στους διαδρόμους, οι 
νοσηλευτές να λαμβάνουν αίμα απο 
ασθενείς που κάθονταν σε καρέκλες, 
οι αναλύσεις να έρχονται μετά απο 
πέντε ώρες. Μωρά με προβλήματα 
καρδιάς στην αγκαλιά της μάνας τους 
να περιμένουν στη σειρά σχεδόν 
λιπόθυμα για παραπεμπτικό στο Μα-
κάρειο Νοσοκομείο ( Άλλη ανοησία 
και αυτή..δεν υπάρχουν επείγοντα 
για μωρά στο Μακάρειο, πρέπει να 
περάσει ένα βρέφος από τις Πρώτες 
Βοήθειες, ένα χώρο μικροβίων, για 
να παραπεμφθεί στο παιδιατρικό του 
Μακάρειου νοσοκομείου).

Γέροι, νέοι, μωρά, ασθενείς με 
χρόνιες παθήσεις κτυπημένοι μέσα 
στα αίματα, ένας αχταρμάς μικροβί-
ων, συνοδοί των υπερήλικων, όλοι 
ανακατωμένοι σαν ρωσική σαλάτα 
με ελάχιστους γιατρούς και νοση-

λευτές στα όρια τους.
Λίστες αναμονής για συγκεκρι-

μένες εξετάσεις που φτάνουν τους 
88 μήνες, χειρουργεία «κλειστά», 
κενά και αδυναμίες στην είσπραξη 
τελών με τα καθυστερημένα έσοδα 
των νοσοκομείων  να ξεπερνούν τα 
10 εκ. ευρώ, ιατρικοί φάκελοι που 
κάνουν φτερά και αναλώσιμα στις 
αποθήκες ληγμένα από το 2013 (!)

Η κατάσταση στα νοσοκομεία εί-
ναι απελπιστική και τα ΤΑΕΠ πολλές 
φορές έχουν ζητήσει ενίσχυση από 
άλλα τμήματα του νοσοκομείου για 
να αρχίσουν ένας-ένας να εξυπηρε-
τούνται οι ασθενείς που περιμένουν.

Σε απόγνωση βρίσκεται πολλές 
φορές το  προσωπικό του ΤΑΕΠ  
όταν οι  κλίνες του τμήματος είναι 
κατειλημμένες, και κάποιοι ασθε-
νείς περιμένουν από το προηγούμενο 
βράδυ να αδειάσουν κρεβάτια στους 
θαλάμους, ενώ άλλοι άνθρωποι βρί-
σκονταν στον χώρο αναμονής και 
περιμένουν να έρθει η σειρά τους 
για να εξυπηρετηθούν.

«Έφθασαν στο σημείο να εξυπη-
ρετούν τους ασθενείς στο δωμάτιο 
διαλογής, πάνω στις καρέκλες», κα-
τήγγειλε ο Πρόεδρος της Παγκύπριας 
Συντεχνίας Νοσηλευτών, Παναγιώτης 
Γεωργίου.

Αιτίες για την απαράδεκτη κα-
τάσταση που  δημιουργείται είναι 

η πληρότητα των θαλάμων του νο-
σοκομείου, που δεν επιτρέπει τη με-
ταφορά νέων ασθενών για νοσηλεία, 
καθώς πρέπει πρώτα να δοθούν 
τα εξιτήρια της ημέρας, και από την 
άλλη ο αυξημένος αριθμός περι-
στατικών γρίπης και αναπνευστικών 
προβλημάτων η οποία παρατηρείται, 
συνήθως, κατά τη χειμερινή περίοδο.

Αυτό το φαινόμενο που συνεχώς 
παρατηρείται στα ΤΑΕΠ όλων των 
νοσοκομείωνπρέπει σε κάποια στιγ-
μή να σταματήσει. Υπάρχει έλλειψη 
κλινών και τα ΤΑΕΠ υποφέρουν από 
σοβαρή υποστελέχωση. 

Σε αυτό το τεταμένο κλίμα μπορεί 
να προστεθούν οι λεκτικές επιθέ-
σεις και οι ξυλοδαρμοί κατά του 
προσωπικού και των γιατρών από 
αγανακτισμένους πολίτες που πε-
ριμένουν οκτώ με δέκα ώρες για 
να εξυπηρετηθούν.

Γιατί να  συμβαίνει αυτός ο χαμός 
στις εφημερίες των  νοσοκομείων; 
Η απάντηση είναι απλή, λένε οι νο-
σοκομειακοί γιατροί: Οφείλεται στην 
ανεπάρκεια όλων των πολιτικών 
ηγεσιών του υπουργείου Υγείας να 
ενισχύσουν  τα ιατρεία, τα Κέντρα 
Υγείας και να τα υποστηρίξουν με το 

απαραίτητο ιατρικό και παραϊατρικό 
προσωπικό, ώστε να απευθύνονται 
στα νοσοκομεία μόνο τα σοβαρά 
περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας 
και όχι κάθε... κρυολόγημα! 

 Ας μην ξεχνάμε πως το 2001 
η Βουλή ψήφισε νομοσχέδιο για το 
ΓεΣΥ, (Γενικό Σύστημα Υγείας) αλλά 
στην πορεία τα πάντα ανατράπηκαν, 
με αποτέλεσμα να περάσουν 17 ολό-
κληρα χρόνια μέχρι να υπάρξει νέα 
σύγκλιση απόψεων.

Τo ΓεΣΥ είναι ένα ανεξάρτητο και 
αυτόνομο ασφαλιστικό ταμείο στο 
οποίο θα κατατίθενται εισφορές ή/
και άλλα έσοδα, τα οποία θα διο-
χετεύονται ως αποζημίωση στους 
παροχείς φροντίδας υγείας (ιατρούς, 
νοσηλευτές, κλινικά εργαστήρια, 
φαρμακοποιούς, νοσηλευτήρια, κ.ά.) 
για να παρέχουν υπηρεσίες ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης στους 
πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η πρώτη φάση υλοποίησης του 
ΓεΣΥ αρχίζει την 1η Μαρτίου 2019, 
η δεύτερη φάση θα υλοποιηθεί  την 
1η Μαρτίου 2020 και η πλήρης 
εφαρμογή του ΓΕΣΥ θα γίνει την 
πρώτη Ιουνίου του 2020.

Η Κύπρος κατέλαβε την τελευταία 
θέση στις δημόσιες δαπάνες για την 
υγεία το 2016  και την 8η θέση 
στην ΕΕ συμφωνα με την Eurostat.

*Τριτοετής φοιτήτρια ΔΔΣ
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ΤΗΣ ΑΝΤΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ*

Δεν κάνει διακρίσεις, δεν 
γνωρίζει ηλικίες ούτε καν 
οικονομική και κοινωνική 
κατάσταση. Αν δεν είσαι γυ-

ναίκα και πάλι σε αφορά. Γιατί έχεις 
μητέρα, ίσως αδελφή, σύζυγο, κόρη 
ή έστω υπάρχει μία γυναίκα στη ζωή 
σου που να νοιάζεσαι γι’ αυτή. Εξάλ-
λου ο καρκίνος του μαστού «χτυπάει» 
και άντρες, ίσως σπανιότερα αλλά, το 
κάνει. Άρα ο καρκίνος του μαστού σε 
ενδιαφέρει. Ο καρκίνος του μαστού 
αφορά όλους μας.

Οι κεντρικοί δρόμοι της Λευκωσίας  
το απόγευμα 6 Οκτωβρίου 2018, 
γέμισαν με ροζ φιγούρες σε ένδειξη 
συμπαράστασης στις γυναίκες αλλά 
και άντρες που παλεύουν με το θεριό 
που ονομάζεται καρκίνος στο μαστό. 
Με σύνθημα «Togetherweshine» πέ-
ραν των 10.000 πολιτών ενωμένοι 
συμμετείχαν στην 14η πορεία που 
διοργάνωσε και φέτος η EuropaDonna 
Κύπρου μαζί με την AstroBank.

Η EuropaDonna Κύπρου είναι ένας 
μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει 
πρωτοστατήσει στην ευαισθητοποίηση 
και δραστηριοποίηση του κοινού σε ό,τι 
αφορά τον καρκίνο του μαστού και την 
καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του. 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, απηύ-
θυναν χαιρετισμούς, εκ μέρους της 
Πρώτης Κυρίας Άντρης Αναστασιάδη, 
η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου 
Υγείας κ. Χριστίνα Γιαννάκη, ο Ανώ-
τατος Εκτελεστικός Διευθυντής της 
AstroBank, κ. Γιώργος Άππιος και η 
Πρόεδρος της EuropaDonna Κύπρου, 
κ. Εύη Παπαδοπούλου.

Η Πρώτη Κυρία Άντρη Αναστασι-
άδη, σε χαιρετισμό που ανέγνωσε εκ 
μέρους της η Γενική Διευθύντρια του 
Υπουργείου Υγείας, Χριστίνα Γιαννάκη, 
απηύθυνε κάλεσμα συστράτευσης της 
κοινωνίας. «Ας περπατήσουμε για άλλη 

μια χρονιά μαζί, αποδεικνύοντας ότι 
όλοι μπορούμε να ενδυναμώσουμε 
την προσπάθεια και να λάμψουμε 
στη μάχη για την αντιμετώπιση του 
καρκίνου του μαστού», ανέφερε.

Πέραν του απλού κόσμου που 
ανταποκρίθηκε για ακόμη μία χρονιά 
στο κάλεσμα, στην πορεία συμμε-
τείχαν και πολιτικά πρόσωπα από 
όλα σχεδόν τα πολιτικά στρατόπεδα

1 στις 8 θα νοσήσει… 
Η πρόληψη είναι το παν!

Σκοπός της πορείας ήταν για ακό-
μη μια χρονιά,  η ενημέρωση και η 
ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο 
του μαστού που αποτελεί τον πρώτο 

σε συχνότητα καρκίνο στις γυναίκες 
και αποτελεί την πρώτη αιτία θανά-
του. Σύμφωνα με έρευνες, 1 στις 8 
γυναίκες αναμένεται να νοσήσει με 
καρκίνο του μαστού. Και σε αυτή την 
περίπτωση η πρόληψη παίζει έναν 
από τους πιο σημαντικούς λόγους 
επιβίωσης. Πλέον στην Κύπρο το 
ποσοστό επιβίωσης από τον καρκίνο 
του μαστού είναι στο 80%.

618 ροζ φιγούρες, 1 μπλε και… 
97 άσπρες για σας που παλέψατε 
και δεν τα καταφέρατε

Η  πορεία ξεκίνησε η ώρα 17.00 
από τον χώρο στάθμευσης απέναντι 
από την ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ. στη Λευκωσία με 
τερματισμό τα κεντρικά γραφεία της 

AstroBank στη συμβολή των δρό-
μων Γρίβα Διγενή και Θεμιστοκλή 
Δέρβη, όπου  τοποθετήθηκαν  619 
ροζ φιγούρες. Οι 619 ροζ φιγούρες 
της πορείας, συμβολίζουν τα νέα 
περιστατικά για το 2017. Ανάμεσα 
σε αυτές και μια μπλε φιγούρα που 
συμβολίζει τον άντρα που διαγνώ-
στηκε με καρκίνο του μαστού και 
97 άσπρες φιγούρες για τις γυναί-
κες που  όμως δυστυχώς δεν τα 
κατάφεραν. παρά τη γενναία μάχη 
που έδωσαν με την επάρατη νόσο, 
δεν τα κατάφεραν να νικήσουν και 
έφυγαν από τη ζωή. 

Ανθρώπινη ροζ κορδέλα
Μετά το πέρας της πορείας για 

πρώτη φορά σχηματίστηκε η πιο 
μεγάλη ανθρώπινη ροζ κορδέλα, 
το χαρακτηριστικό σύμβολο ευαι-
σθητοποίησης κατά του καρκίνου 
του μαστού. Μετά τη διεξαγωγή της 
πορείας, ακολούθησε συναυλία των 
Stereo Soul στη διάρκεια της οποίας, 
ο κόσμος τραγούδησε με συγκίνηση 
το τραγούδι αισιοδοξίας «SHINE», 
που γράφτηκε ειδικά για τη φετινή 
Πορεία της Europa Donna Κύπρου. 

Επίσης εκ μέρους της Πρώτης 
Κυρίας Άντρης Αναστασιάδη, υπό την 
αιγίδα της οποίας διοργανώθηκε η πο-
ρεία, μίλησε η Πρόεδρος της Εθνικής 
Επιτροπής για τον Καρκίνο, κ. Στέλλα 
Κυριακίδου, η οποία επισήμανε ότι 
«ο καρκίνος του μαστού συνεχίζει 
να είναι ακόμα ο πρώτος καρκίνος 
για τις γυναίκες και η πρώτη αιτία 
θανάτου. Μια στις 8 γυναίκες υπο-
λογίζεται πως θα νοσήσει. Παρόλα 
αυτά, οι εκστρατείες πρόληψης, η 
έγκαιρη διάγνωση, τα νέα στοχευ-
μένα φάρμακα, οι θεραπείες και η 
εξειδικευμένη προσέγγιση, φέρνουν 
το ποσοστό επιβίωσης στη Κύπρο να 
φτάνει μέχρι και το 80% όπως στις 
άλλες προηγμένες χώρες».

*Τριτοετής φοιτήτρια ΔΔΣ

Μια στις οκτώ γυναίκες με καρκίνο του μαστού

Χάος και απελπισία στα νοσοκομεία

Οι εκστρατείες 
πρόληψης, η έγκαιρη 
διάγνωση, τα νέα 
φάρμακα, οι θεραπείες 
και η εξειδικευμένη 
προσέγγιση, φέρνουν 
το ποσοστό επιβίωσης 
στη Κύπρο να φτάνει 
μέχρι και το 80% 
όπως στις άλλες 
προηγμένες χώρες»

‘‘Η Κύπρος 
κατέλαβε την 
τελευταία θέση 
στις δημόσιες 
δαπάνες για την 
υγεία το 2016  
και την 8η θέση 
στην ΕΕ συμ-
φωνα με την 
Eurostat.
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ΤΟΥ ΝΊΚΟΛΑ ΜΟΥΣΊΚΟΥ* 

Αυτό είναι και το μότο του 
χωριού Φικάρδου εδώ και 
αρκετά χρόνια αφού, για 
πέμπτη συνεχόμενη χρονιά 

πραγματοποιήθηκε το φεστιβάλ με 
μεγάλη επιτυχία επειδή ο κόσμος 
ενδιαφέρεται να ταξιδέψει πίσω 
στο χρόνο και να περιηγηθεί στα 
μονοπάτια της παράδοσης μέσα από 
αυτή τη φιλανθρωπική εκδήλωση. 

Αυτό το φεστιβάλ αρχικά ξεκίνησε 
για ένα δικό μας συνάνθρωπο με 
απώτερο σκοπό να μαζευτούν όσο 
πιο πολλά χρήματα για τη βοήθεια 
του. Στη συνέχεια ο κοινοτάρχης του 
χωριού είδε ότι ο κόσμος ενδιαφέ-
ρεται να βοηθήσει όπως επίσης και 
να μάθει ή ακόμη και να δει, πώς 
ζούσαν τα παλιά χρόνια οι κάτοικοι 
εκεί αλλά και γενικότερα οι άνθρωποι.

Φθάνοντας, λοιπόν, στην είσοδο 
του χωριού αντικρίσαμε εκατοντάδες 
κόσμο να περιμένει να μιλήσει η 
Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων, Βασιλική Αναστασιάδου 
αλλά και ο κοινοτάρχης του χωριού 
Σοφοκλής Μαρκίδης για να κηρύ-
ξουν την έναρξη του φεστιβάλ. Η 
Υπουργός είπε ότι είναι ευτυχής για 
την πρόσκληση της στο χωριό και 
για τον σκοπό που διοργανώνεται 
για ακόμα μια χρονιά. Στη συνεχεία 
ο κοινοτάρχης του χωριού δήλωσε 
ότι τα έσοδα από το φεστιβάλ θα 
διατεθούν στο ογκολογικό ίδρυμα 
για αγορά ακόμα ενός μηχανήματος. 
Τέλος ευχαρίστησε όλο τον κόσμο 
που κάθε φορά με τη δημοσιοποίηση 
του φεστιβάλ ευαισθητοποιούνται και 
τρέχουν να δουν αυτά τα υπέροχα 
γραφικά δρομάκια του Φικάρδου.

Μπαίνοντας, λοιπόν, στα στενά 
πλακόστρωτα δρομάκια του χωριού 
είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε 
τα παραδοσιακά σπίτια αλλά και να 
παρακολουθήσουμε λεπτό προς λεπτό 
τη διαδικασία παρασκευής ντόπιων 
και όχι μόνο εδεσμάτων. Είδαμε πως 
φτιάχνονται τα κρασιά, η ζιβανία κα-
θώς και χειροτεχνήματα. Αυτό που 
μας έκανε εντύπωση είναι ότι είχαμε 
την ευκαιρία να πατήσουμε σταφύ-
λια και να μάθουμε πως γίνεται το 
«χάρτζιασμα» των σταφυλιών.

Στη συνέχεια είδαμε πως παρα-
σκευάζεται ο παλουζές, ο τραχανάς, ο 

σουτζούκος, το χαλούμι, το ψωμί και 
πολλά άλλα. Προχωρώντας στο χωριό 
είδαμε πως φτιάχνονται τα υφαντά 
στον αργαλειό και διάφορα κεντήματα, 
με την υπεύθυνοι του μουσείου να μας 
λέει ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα 
είναι ένα από τα πολύ λίγα που έχουν 
απομείνει από τον τότε καιρό.

Είδαμε επίσης πού έκαναν μπάνιο 
τότε οι κάτοικοι του χωριού με την 
υπεύθυνη του μουσείου να μας λέει 
ότι ο σύζυγος της κάθε γυναίκας 
δεν έβλεπε την γυναίκα του όταν 
έκανε μπάνιο αφού θεωρούσαν ότι 
δεν ήταν σωστό ηθικά.

Στη συνέχεια περπατώντας στο 
χωριό αντικρίσαμε ένα από τους 
δέκα μόνιμους κάτοικους του χωριού 
και δεν διστάσαμε να του κάνουμε 
κάποιες ερωτήσεις.   

Γιατί επιλέξατε να μένετε μόνιμα 
στο χωριό;

Αρχικά θέλω να σας πω ότι δεν 
είμαι από το Φικάρδου, αγόρασα 
το σπίτι εδώ σε άθλια κατάσταση 
και έκανα μια μικρή ανακαίνιση. Η 
γυναίκα μου είναι από το χωριό αλλά 
επειδή το πατρικό της έχει κατεδα-
φιστεί είπαμε να αγοράσουμε ένα 

σπίτι εδώ ως εξοχικό. 
Υπάρχουν δυσκολίες για την 

παραμονή σας εδώ;
Δυσκολίες υπάρχουν αλλά επειδή 

εδώ και 10 χρόνια ερχόμαστε εδώ 
για διακοπές έχουμε μάθει ότι τα 
ψώνια μας θα τα κάνουμε από την 
Λευκωσία επειδή εδώ δεν υπάρχει 
από κάπου να προμηθευτείς οτιδή-
ποτε εκτός από τα γύρω χωριά που 
το πιο κοντινό είναι σε απόσταση 
είκοσι λεπτών.

Το τμήμα αρχαιοτήτων σας 
περιορίζει σε κάτι, αφού το σπίτι 
θεωρείται αρχαίο;

Όταν αγόρασα το σπίτι και θέλο-
ντας να διορθώσω κάποια πράγματα 
είχα συνεχώς έλεγχο από το τμήμα 
αρχαιοτήτων για να διαπιστώσει ότι 
δεν επηρεάζει τη δομή του σπιτιού. 
Ένα μικρό πλακόστρωτο μόνο με έχουν 
αφήσει να προσθέσω έξω από το σπίτι.

Σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε 
το χωριό για να αντικρίσετε όλα αυτά 
που διαβάσατε πιο πάνω αλλά και 
για να νιώσετε λίγο τον παλμό του 
«παλιού καιρού» όπως τον βιώσαμε 
και εμείς. 

*Τριτοετής φοιτητής ΔΔΣ

ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑΣ ΓΕΩΡΓΊΟΥ 

Στην Επαρχία Αμμοχώστου 
και συγκεκριμένα στο Πα-
ραλίμνι, εντοπίστηκαν πριν 

από μερικούς μήνες σπηλιές, των 
οποίων η έκταση τους είναι αρ-
κετά μεγάλη. Μάλιστα, στη περι-
οχή βρέθηκε και στο παρελθόν 

αρχαία σπηλιά που ονομάστηκε  
«H σπηλιή του Κύκλωπα». Πρό-
κειται για  μια σπηλιά με μεγάλη 
έκταση και  διαθέτει 2 μεγάλες 
εισόδους. Η ιστορία του σπηλαίου 
φαίνεται να είναι αρκετά πλούσια 
αφού υπάρχουν σημάδια ζωής 
που χρονολογούνται στην περίοδο 
της νεολιθικής εποχής. Σύμφω-

να με τον μύθο, μία οικογένεια 
Κυκλώπων κατοίκησε σε αυτή 
την σπήλια όταν ναυάγησαν στην 
Κύπρο μετά από θαλασσοταραχή 
και έτσι η ονομασία της σπηλιάς 
προέρχεται από αυτή την ιστορία. 

Μάλιστα, την περίοδο της Αγ-
γλοκρατίας, για την  ύπαρξή της 
σπηλιάς το γνώριζαν μόνο οι κάτοι-

κοι των γύρω περιοχών. Το 1920 
έκρυψαν εκεί έναν Κύπριο που τον 
καταζητούσαν οι Άγγλοι, τον οποίο 
αργότερα φυγάδεψαν  εκτός Κύπρου. 
Όταν δε, άρχισε ο αγώνας της ΕΟΚΑ, 
αγωνιστές τη χρησιμοποιούσαν  ως 
κρησφύγετο. Κάποια στιγμή, όπως 
αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής, 
τη σπηλιά τη χρησιμοποίησε και ο 

Γρηγόρης Αυξεντίου.  «H σπηλιά του 
Κύκλωπα», είναι μια σπηλιά καλά 
κρυμμένη μέσα στη φύση και είναι  
άγνωστη στον περισσότερο κόσμο. 
Στην σπηλιά υπάρχουν αρχαία λα-
τομεία και η περιοχή αυτή αποτελεί 
ένα όμορφα φυσικό τοπία με μεγάλη 
ιστορία. 

Τριτοετής φοιτήτρια ΔΔΣ

Ταξιδεύοντας  στα μονοπάτια της παράδοσης

Βρέθηκαν αρχαίες σπηλιές στην Επαρχία ΑμμόχωστουΒρέθηκαν αρχαίες σπηλιές στην Επαρχία Αμμόχωστου



ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΊΝΑΣ ΓΕΩΡΓΊΟΥ*

Βγήκαμε έξω και ρωτήσαμε 
τον κόσμο αν γνωρίζει τι είναι 
influencers; Επηρεάζεται ο 

κυπριακός λαός από σημαντικές 
προσωπικότητες; Ποια πρόσωπα 
μπορούν να επηρεάσουν τον τρό-
πο σκέψης ενός ανθρώπου ή ενός 
λαού; Μπορεί να είναι  τραγουδι-
στές, πολιτικοί, μοντέλα, ηθοποιοί, 
δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες. 

Ο κάθε άνθρωπος έχει διαφο-
ρετική άποψη. Άλλοι επηρεάζονται 
από διάσημα πρόσωπα, άλλοι όχι. 
Ακούσαμε πολλές απόψεις από 
πολίτες. Κάποιοι επηρεάζονται με 
βάση το επάγγελμα τους και άλλοι 
ποιον θαυμάζουν. Ένα άτομο  που 
φαίνεται να επηρεάζει ανθρώπους 
είναι η Έμιλι Ραταϊκόφσκ, Αμερι-
κανίδα  ηθοποιός και μοντέλο. 

Κάποιοι άλλοι που ασκούν επιρ-
ροή είναι και οι τραγουδιστές όπως 
ήταν ο Παντελής Παντελίδης ή ο 
Νότης Σφακιανάκης που επιδρούν 
και στη σκέψη τους αλλά και στα 
συναίσθηματά τους μέσα από τα 
τραγούδια τους. Υπάρχουν και ορι-
σμένοι άνθρωποι που επιδρούν σε 
ανθρώπους που είναι πιο κοντά τους, 
που είναι από την ίδια χώρα. Υπάρχει  
και κόσμος με πιο ελεύθερη βούληση 
που πιστεύει  ότι δεν επηρεάζεται 
από κανένα ή τουλάχιστον νομίζουν 
ότι δεν επηρεάζονται.

Οι influencers είναι άτομα που 
ασκούν επίδραση στο κοινό. Η λέξη 

influencers δημιουργήθηκε από το 
marketing. Το influencer marketing 
είναι το trend του τελευταίου καιρού. 
Το παραδοσιακό marketing στοχεύει 
στη δημιουργία ενός αγοραστικού κοι-
νού  από το μηδέν, ενώ το influencer 
marketing αξιοποιεί μια ήδη αγο-
ραστική κοινότητα, με αποτέλεσμα 
η τελική καμπάνια να έχει καλύτερη 
απόδοση σε λιγότερο χρόνο.

Οι influencers ασκούν επιρροή 
παντού!  Ακόμη υπάρχουν άτομα 
που ασκούν επιρροή στην δουλειά, 
στη θρησκεία, στην πολιτική, στον 
αθλητισμό, είναι  μια  από τις πιο 
συχνές επιρροές που υφίστανται 
άνθρωποι. Αθλητές ασκούν επιρροή 
σε μικρά παιδιά. Σε μικρή ηλικία 
αυτούς τους ανθρώπους, τούς θεω-
ρούμε ως τους ήρωες μας.  Μερικά 
άτομα που ασκούν πολλή επιρροή 
είναι ο Λιονέλ Μέσσι, ο Κριστιάνο 
Ρονάλντo, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, 
ο Βαλεντίνο Ρόσι και άλλοι πολλοί.

Τα 10 δημοφιλέστερα άτομα 
στο instagram, για το 2017, που 
άσκησαν επιρροή σε όλο τον πλα-
νήτη ήταν η Beyoncé, η Selena 
Gomez, η Kendall Jenner, η Cara 
Delevingne, η 
Gigi Hadid, η 
Kylie Jenner, η 
Kim Kardash, η  
Karlie Kloss, η 
Behati Prinsloo 
και η Miranda 
Kerr.

*Τριτοετής 
φοιτήτρια ΔΔΣ

ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ*

Υπάρχουν διάφορα μέσα μα-
ζικής επικοινωνίας, όπως 
το ραδιόφωνο, η τηλεόρα-

ση, η εφημερίδα, τα περιοδικά, οι 
ιστοσελίδες, κτλ. Ο κάθε ένας από 
μας διαλέγει το δικό του τρόπο να 
ενημερωθεί, να ψυχαγωγηθεί και 
να ξεκουραστεί.

Πηγαίνοντας αρκετά χρόνια πίσω 
στην ανακάλυψη του ραδιοφώνου, 
το βλέπουμε να κρατάει συντροφιά 
σε μεγάλο ποσοστό ανθρώπων. Ο 
κόσμος τότε δεν είχε άλλο μέσο να 
ακούει τα νέα. Σήμερα,  μπορείς να 
έχεις δορυφορικές και διαδικτυακές 
ραδιοφωνικές εκπομπές. Μέσω του 
διαδικτύου μπορείς να ακούς μια ρα-
διοφωνική εκπομπή, φτάνει να έχεις 
πρόσβαση. Το ραδιόφωνο ως μονα-
δικό μέσο επικοινωνίας έχει τον ήχο. 

Αυτό όμως μπορεί να αποτελέσει 
ένα από τα βασικά του αρνητικά εφό-
σον είναι μόνο ακουστικό μέσο και ο 
ακροατής δεν παραμένει συνέχεια στην 
ίδια συχνότητα αν δεν είναι κάτι που 
τον ενδιαφέρει. Το ραδιόφωνο δεν 
προσφέρει μια ολοκληρωμένη ψυχα-

γωγία, έχει ακουστική μορφή 
με αποτέλε-
σμα να μην 
λειτουργούν 
όλες οι αι-
σ θ ή σ ε ι ς . 
Ένα από τα 
μεγαλύτερα 
προβλήματα 
του είναι οι 
συχνότητες, 

στις οποίες δημιουργούνται παράσιτα.
Το ραδιόφωνο συνδυάζει το κλα-

σικό, αφού είναι ένα από τα πρώτα 
μέσα μαζικής επικοινωνίας και το 
μοντέρνο αφού πλέον εξελίχθηκε 
και στο διαδίκτυο. 

Από την άλλη έχουμε την τηλεό-
ραση η οποία έχει αρκετά πλεονεκτή-
ματα και πάρα πολλά μειονεκτήματα.
Τα παιδιά, σύμφωνα με έρευνες, 
είναι μιμητικά όντα. Στην τηλεόραση 
συχνά ακούγεται λάθος η ελληνική 
γλώσσα με αποτέλεσμα τα παιδιά να 
την μαθαίνουν λανθασμένα. Από την 
άλλη όμως μπορεί να αποτελέσει 
μια από τις βασικές πηγές μάθησης.

Η τηλεόραση είναι οπτικοακουστικό 
μέσο, άρα είναι μια ολοκληρωμένη 
μορφή ψυχαγωγίας, μέσω εκπομπών, 
σειρών και ταινιών. Επίσης μέσω αυ-
τής ξεφεύγει το μυαλό, ξεκουράζεσαι 
μετά από μια κουραστική και δύσκολη 
μέρα. Ακόμα, μέσω των ενημερω-
τικών εκπομπών, όπως τα κεντρικά 
δελτία  ειδήσεων τα μεσημεριανά και 
κάποιων εκπομπών απόψεων μπορείς 
να ενημερωθείς για το τι γίνεται όχι 
μόνο για την χώρα που βρίσκεσαι 
άλλα και παγκοσμίως. Επιπροσθέτως 
μπορείς να γνωρίσεις  τα ήθη και 
έθιμα και τον πολιτισμό διάφορων 
χωρών όπως αυτά παρουσιάζονται 
σε ποικίλες ταξιδιωτικές εκπομπές. 

Δυστυχώς όμως μεταφέρει και 
αρκετά λάθος μηνύματα και επη-
ρεάζει κοινωνικά και γλωσσικά τα 
παιδιά, αφού τα αποξενώνει από 
τον έξω κόσμο και τα κάνει να είναι 
επιθετικά και αγενή προς τα υπόλοι-
πα παιδιά της ηλικίας τους καθώς 
και σε μεγαλύτερους τους. Πολλά 

από τα ιστορικά γεγονότα μεταφέ-
ρονται λανθασμένα. Ένα τρανταχτό 
παράδειγμα είναι οι αμερικάνικες 
ταινίες, που αναπαριστούν ελληνική 
μυθολογία εντελώς λανθασμένα.  

Από προσωπική έρευνα που έκανα 
από τον οικογενειακό και επαγγελ-
ματικό κύκλο ρωτώντας τους, «Τι 
προτιμάτε, τηλεόραση ή ραδιόφωνο 
και γιατί;»  πήρα ποικίλες απαντήσεις 
του τύπου: «Προτιμώ το ραδιόφωνο 
για τον λόγο ότι η τηλεόραση είναι 
παραπλανητική και χάσιμο χρόνου 
γιατί πλέον μεταδίδει λάθος μηνύμα-
τα». Κυρίως, όμως, πήρα απαντήσεις 
όπως, «προτιμώ την τηλεόραση γιατί 
είναι πιο οπτικοακουστικό και πιο 
ξεκούραστο μέσο, έχει περισσότερη 
ποικιλία και πιο εύκολη πρόσβαση». 

Μια άλλη άποψη που άκουσα είναι 
ότι στην τηλεόραση έχεις τη δυνα-
τότητα του ζάπινγκ, όταν ακούσεις 
ή δεις κάτι που δεν θα σου αρέσει 
απλώς μπορείς να το αλλάξεις και να 
δεις κάτι άλλο. Προσωπικά διαφωνώ 
σε αυτό αφού πλέον η τεχνολογία 
επιτρέπει το ζάπινγκ και στο ραδι-
όφωνο. Κάποιοί άλλοι όμως έκανα 
επίκληση στην προσβασιμότητα των 
δυο μέσων, με την απάντηση «ρα-
διόφωνο ακούω μόνο στο αμάξι».

Εγώ θα προτιμούσα το ραδιόφωνο 
για ψυχαγωγία εφόσον για μένα η 
μουσική είναι ένα μέσο χαλάρωσης 
και ηρεμίας. Από την άλλη, όμως, προ-
τιμώ την τηλεόραση για ενημέρωση 
επειδή όταν βλέπω τα γεγονότα οπτικά 
μπορώ να τα συγκρατήσω καλυτέρα 
και να τα μεταδώσω. Και όπως λένε 
μια εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις.

*Πρωτοετής φοιτήτρια ΔΔΣ
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ΤΗΣ ΜΊΧΑΕΛΛΑΣ ΠΊΤΣΊΛΛΊΔΟΥ*

ΗΔέσποινα Γεωργιάδου εί-
ναι μια νεαρή μητέρα και 
YouTuber. Μέσα από τα βί-
ντεο της βλέπω τη ζωή της 

στην Γερμανία αλλά και τη ζωή της 
σαν μητέρα. Μόλις της ζήτησα να 
μου παραχωρήσει μια συνέντευξη, 
δέχτηκε με χαρά.

Πώς αποφάσισες να ανοίξεις 
το δικό σου κανάλι στο YouTube;

Επειδή με το μωρό δεν έχω το 
χρόνο για κάποιο χόμπι όπως αθλή-
ματα ή διάφορα άλλα, σκέφτηκα, γιατί 
να μην έχω ένα χόμπι όπου θα μπο-
ρώ να είμαι μαζί με το μωρό μου 
και έτσι μου ήρθε η ιδέα να ανοίξω 
κανάλι στο YouTube. Εξάλλου έχω να 
δείξω υλικό επειδή ζω στη Γερμανία 
και επειδή είμαι νέα μαμά, κάτι που 
δεν βλέπεις στο ελληνικό YouTube.

Ποίους ξένους ή Έλληνες 
Youtuber βλέπεις;

Πάντα παρακολουθούσα Αμερι-
κανούς YouTubers. Αγαπημένοι μου 
είναι The Bramfam και οι ACE Family.

Το YouTube για σένα είναι δου-
λειά; Ή θα μπορούσες στο μέλλον 
να το βλέπεις σαν μια σταθερή 
δουλειά με ένα μισθό? 

Δεν είναι δουλειά, πιστεύω είναι 
νωρίς ακόμη για να το θέσω έτσι 
αλλά θα ήθελα παρά πολύ στο μέλ-
λον να το δω και επαγγελματικά.

Μαζί με το YouTube θα ήθελες 
να ασχοληθείς και με μια άλλη 
δουλειά;

Πιστεύω δεν θα κατάφερνα να 

συντηρήσω το κανάλι μου τόσο 
ενεργό όπως τώρα εάν είχα μια 
άλλη δουλειά όποτε θα έπρεπε να 
επιλέξω το ένα από τα δύο.

Πώς είναι να είσαι νεαρή μαμά; 
Το να είσαι νεαρή μαμά πιστεύω 

δεν έχει κάποια διαφορά από μια 

τριαντάρα μαμά. Όλες περνάμε τα 
ίδια, κάποιες έχουν βοήθεια από 
συγγενείς, εγώ μέχρι τώρα τα κατά-
φερα μόνη μου και αυτό πιστεύω με 
έκανε ακόμη ποιο δυνατή και ώριμη.

Όταν έμαθες πως είσαι έγκυος 
πώς αντέδρασες και σε ποιο άτομο 

το είπες πρώτα;
Φοβήθηκα είναι η αλήθεια δεν 

ήξερα πως να νιώσω. Το πρώτο 
άτομο που το έμαθε ήταν η καλή 
μου φίλη Δέσποινα .

Πότε το είπες στους γονείς σου 
και πώς αντέδρασαν;

Είχα πάρει τηλέφωνο τη μαμά μου 
ενώ έφευγα από το γυναικολόγο και της 
είπα ότι είμαι έγκυος και αυτή μετέδωσε 
τα νέα στον πατέρα μου. Δεν ήμουν 
εκεί για να έβλεπα  την πρώτη τους 
αντίδραση αλλά όταν μιλήσαμε από 
κοντά μου έφυγε ένα μεγάλο άγχος .

Θα ήθελες να κάνεις κι άλλο 
παιδάκι, σύντομα;

Θα ήθελα παρά πολύ και δεύτερο 
παιδάκι, εννοείται σύντομα για να 
έχουν μικρή διαφορά ηλικίας με το 
πρώτο.

Τι θα έλεγες στα νεαρά κορίτσια 
που περιμένουν παιδάκι;

Να τα δουν όλα θετικά, δεν χρει-
άζεται να έχουν κόμπλεξ για αυτό 
που πάνε να κάνουν, επειδή αυτό 
που τις περιμένει είναι κάτι μαγικό, 
ένα θαύμα. Δεν θα είναι όλα εύκολα 
όπως πριν.. Υπομονή σιγά-σιγά όλα 
θα καλυτερεύσουν .

Σκέφτεσαι μαζί με το σύντρο-
φο σου να μετακομίσετε από τη 
Γερμανία και να επιστρέψετε στην 
Ελλάδα σύντομα; 

Δεν νομίζω σύντομα. Πιστεύου-
με μαζί με τον σύντροφο μου ότι 
το παιδί μας θα έχει ένα καλύτερο 
μέλλον εάν μείνουμε στην Γερμανία .

Πώς πιστεύεις ότι θα είναι η 
ζωή σου σε 10 χρόνια; 

Σε 10 χρόνια με βλέπω με ακό-
μη δυο παιδάκια άμα με αξιώσει 
ο Θεός. Να έχουμε ολοκληρώσει 
την οικογένεια μας, να ζούμε σε 
ένα σπίτι με μια υπέροχη αυλή και 
απλώς να ζούμε την κάθε στιγμή 
οικογενειακώς.

*Δευτεροετής φοιτήτρια ΔΔΣ

Νεαρή, μητέρα και… youtuber

Τι και ποιοι είναι influencers; Τηλεόραση ή ραδιόφωνο και γιατί

Η ζωή της στη Γερμανία και γιατί ασχολείται με αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης 
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Ποιος άνθρωπος μπορεί 
να φτάσει στο σημείο του 
βιασμού; Και ο άλλος που 
σκοτώνει, τι σόι άνθρωπος 

είναι; Ίσως να είναι από την ίδια πά-
στα ανθρώπων; Τι ρούχα να φοράνε 
άραγε αυτοί οι άνθρωποι; Φόρμες, 
παντελόνια ή κουστούμι με γραβάτα;

Εξαιτίας τέτοιων ανθρώπων  ντύ-
θηκαν στα μαύρα  η Βουλγαρία και ο 
κόσμος της δημοσιογραφίας  έπειτα 
από τον βιασμό, τον άγριο  ξυλοδαρμό 
και τον στραγγαλισμό της δημοσιογρά-
φου και τηλεπαρουσιάστριας, Βικτώρια 
Μαρίνοβα,  στις 11:00 το πρωί του 
Σαββάτου στις 6 Οκτωβρίου. Η σορός  
της θαρραλέας 30χρόνης βρέθηκε 
σε ένα πάρκο στην πόλη Ρούσε, με 
τους  Βούλγαρους  εισαγγελείς  να 
κατηγορούν ως δράστη, τον κάτοικο 
Γερμανίας,  Σεβερίν Κρασιμίροφ.  

Η μητέρα του, Νταντέζντα Κρασι-
μίροβα, δήλωσε σε δημοσιογράφο 
του NOVA στη Γερμανία όπου δια-
μένει: «Παραδέχθηκε ότι το έκανε 
ενώ ήταν μεθυσμένος και είχε πάρει 
πολλά ναρκωτικά», «Παραδέχθηκε 
και άρχισε να κλαίει μπροστά μου. 
Δεν είναι τέτοιος τύπος, δεν μπορώ 
να το καταλάβω», συμπλήρωσε.

Η δολοφονία της δημοσιογράφου 
και  μητέρας δύο παιδιών, ακολούθησε 
τη δημοσιοποίηση της έρευνάς της, 
σχετικά  με την κατάχρηση κονδυλίων  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έρευνα 
αποκάλυψε ένα τεράστιο σκάνδαλο 
διαφθοράς με εμπλεκόμενους κυρίως 
Ρώσους πολιτικούς και εταιρείες.

 Υπάρχει η ελευθερία στον Τύπο; 
Γιατί κάποιος να παλεύει για την 
αλήθεια; Αξίζει να χάσεις την ζωή 
σου για κάτι που είπες ή για κάτι 
που έβγαλες στο φώς; Ποιος είναι ο 
στόχος ενός δημοσιογράφου-ερευ-
νητή; Ερωτήματα που μεγαλώνουν 
μπροστά σε αυτό το φρικτό έγκλημα. 

Μπορεί, Βικτώρια, να μην είσαι 
πλέον μαζί μας και να είσαι εκεί 
ψηλά μαζί με την  Δάφνη Καρουάνα 
Γκαλιζία  και τον Γιάν Κούτσιακ, τους 
άλλους  δύο δημοσιογράφους που 
χάθηκαν με παρόμοιο τρόπο τον 
τελευταίο χρόνο, όμως σίγουρα και 
οι τρείς σας, μας αποδείξατε ότι αν 
χρειάζεται να χάσεις τη ζωή σου 
για κάτι, αυτό είναι για την αλήθεια. 
Καλύτερα να μετανιώσεις για κάτι 
που έχεις πει, παρά για κάτι που 
θα έπρεπε να πεις αλλά δεν είπες. 
Έτσι και εσύ, γενναία μου Βικτώρια, 
έβαλες στόχο να ξεσκεπάσεις και 
να ξεγυμνώσεις αυτούς τους καλο-
φορεμένους εγκληματίες, χωρίς να 
φοβηθείς, χωρίς να σταματήσεις. 

Με την αστείρευτη  εργατικότητα 
σου και την άκαμπτη επιμονή σου 

για το κοινό συμφέρον, όχι μόνο 
κατάφερες να φέρεις εις πέρας την 
αποστολή σου, ως  ενεργό μέλος 
της τέταρτης εξουσίας, κατάφερες 
ακόμη και στην τελευταία σου στιγμή 
να μην έχει κανένας το θάρρος να 
σε αντικρίσει στα μάτια.

Ο Mark Twain, Αμερικανός συγγρα-
φέας, είχε γράψει κάποτε: «Εκείνος που 
πεθαίνει για την αλήθεια είναι άξιος 
μεγαλύτερων τιμών από εκείνον που 
πεθαίνει για την πατρίδα, επειδή ο ένας 
πεθαίνει για τη χώρα του, ενώ ο άλλος 
για όλο τον κόσμο» Έχοντας υπόψη  
αυτά τα λόγια μπορείς να χαρακτη-
ρίζεσαι ηρωίδα. Γιατί δεν πολέμησες 
ούτε για τη χώρα σου αλλά ούτε για 
τον εαυτό σου. Πολέμησες για μας, 
για την ελευθερία μας, την ελευθερία 
του Τύπου και  το καλό του κόσμου. 

Και εσύ  είσαι πλέον ελεύθερη. Έχεις 
ξεκινήσει το μακρινό ταξίδι για την 
αλήθεια και την ελευθερία. Καλό σου 
ταξίδι, λοιπόν. Άλλωστε όπως ανέφερε 
και ο Ανδρέας Κάλβος «θέλει αρετήν  
και τόλμην η ελευθερία» και εσύ τα 
έχεις και τα δύο. 

Η 3η Μαΐου θα είναι η μέρα 
σου. Η μέρα που γιορτάζουμε την 
ελευθεροτυπία, θα τιμούμε και τη 
δημοσιογράφο που δεν φοβήθηκε 
να πάρει αυτό το μακρινό μονοπάτι 
για να φτάσει στην αλήθεια.

«Τίποτα δεν προσφέρει ηρεμία παρά 
η ειλικρινής αναζήτηση της αλήθειας» 
ανάφερε ο Γάλλος μαθηματικός, φυσι-
κός και θεολόγος, Blaise Pascal. Έτσι 
και εσύ πλέον μπορείς να κοιμηθείς 
ήρεμη. Τα έχεις καταφέρει.

*Δευτεροετής φοιτητής ΔΔΣ 

ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ*

Αδιαμφισβήτητα το διαδίκτυο 
επέφερε πολύ σημαντικές αλ-
λαγές στις ζωές των ανθρώ-

πων. Ζούμε σε ένα ωκεανό γεμάτο 
πληροφορίες που με τη βοήθεια του 
διαδικτύου μπορούμε να μάθουμε 
άμεσα ειδήσεις και γεγονότα από 
όλο το κόσμο .

Η πρόοδος της τεχνολογίας είναι 
αναμφίβολα τεράστια. Ένα από τα 
επιτεύγματα της είναι το διαδίκτυο. 
Ένας παγκόσμιος ιστός δικτύου για τη 
σύνδεση ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
την ανταλλαγή πληροφοριών και 
μηνυμάτων μεταξύ τους. Μια από τις 
θετικές προεκτάσεις του διαδικτύου 
είναι η εύκολη πρόσβαση που έχει ο 
καθένας μας με τη χρήση κινητού ή 
υπολογιστή, σε μια τεράστια δεξαμενή 
πληροφοριών και του δίνονται ανά 
πάσα στιγμή γνώσεις για τα θέματα 
που αναζητά, επισκέπτεται ιστοσελί-
δες εφημερίδων από όλο το κόσμο 
και μαθαίνει άμεσα τα γεγονότα.

Επιπρόσθετα μέσω του διαδικτύου 
μπορείς  να κάνει τις συναλλαγές 
σου, να προωθήσεις τα προϊόντα 
σου σε παγκόσμιο επίπεδο αφού 
εξειδικευμένες ιστοσελίδες προω-

θούν την αγορά  και την πώληση 
αγαθών. Το διαδίκτυο συνέβαλε ώστε 
να μπορούμε να κλείσουμε αεροπο-
ρικά εισιτήρια και διαμονή σε άλλες 
χώρες εξοικονομώντας χρόνο και 
χρήματα από τα ταξιδιωτικά γραφεία. 

Υπάρχουν, όμως, και αρνητικά 
από τη χρήση του διαδικτύου. Δυ-
στυχώς η αυξανομένη εξάρτηση του 
ανθρώπου από το διαδίκτυο τον έχει 
καταντήσει υποχείριο και σκλάβο του. 
Ο χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα 
να ελέγξει αν οι πληροφορίες που 
παίρνει είναι έγκυρες και αξιόπιστες.

Ως αποτέλεσμα γίνεται εύκο-

λα θύμα παραπληροφόρησης και 
προπαγάνδας.Η πολύωρη εξάρ-
τηση που έχει ο άνθρωπος στο 
διαδίκτυο προκαλεί εθισμό με 
αποτέλεσμα να έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στην υγεία του, να του 
προκαλέσει άγχος , απομόνωση 
και αντικοινωνικότητα.

Τα οφέλη που προκύπτουν από τη 
σωστή χρήση του διαδικτύου είναι 
πολλά και ο καθένας μας μπορεί να 
έχει αυτό το σημαντικό επίτευγμα της 
τεχνολογίας, σαν βοηθητικό εργαλείο 
για τη βελτίωση της ζωής του.

*Πρωτοετής φοιτητής ΔΔΣ

Διαδίκτυο: Τα υπέρ και τα κατά
ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ*

Ηζωή αρχίζει με τους γονείς 
να μαθαίνουν τα παιδιά τους 
τις διάφορες τεχνικές για να 

επιβιώσουν σε αυτόν το δύσκολο 
κόσμο που ζούμε. Από την εφηβική 
κιόλας ηλικία, αρχίζεις και σκέ-
φτεσαι την εκπαιδευτική πορεία 
που θα ακολουθήσεις. Επίσης πιο 
θα είναι το πιθανό επάγγελμα που 
θα ασκείς σε όλη την υπόλοιπη 
ζωή σου. 

Σαν παιδί φαντα-
ζόμουν τη ζωή μου 
πάντα σε μια επι-
τυχημένη καριέρα, 
νομίζοντας ότι αυτό 
έχει να κάνει με 
επαγγέλματα γρα-
φείου. Έτσι στράφη-
κα στα οικονομικά, με 
βασικό κριτήριο ότι κάθε 
επάγγελμα και κάθε επιχείρηση 
χρειάζεται έναν λογιστή ή έναν 
οικονομικό σύμβουλο και αφή-
νοντας προς το παρόν την αγάπη 
μου για το γράψιμο και την έρευνα.

Ένα πρωινό, καθώς ξύπνησα, 
αντίκρισα την ζωή μου και τρόμαξα. 
Δεν είδα τα όνειρα μου, είδα απλώς 

μια μηχανή αριθμών. Κοίταξα στον 
καθρέπτη την αντανάκλαση μου, 
αντίκρισα ένα ψυχρό άνθρωπο, ένα 
ρομπότ της γραφειοκρατίας. Πιόνι του 
συστήματος. Αυτό με απογοήτευσε 
και με έκανε να στραφώ πάλι στο 
ενδιαφέρον μου για το γράψιμο.

Άρχισα την αναζήτηση για το 
πώς μπορώ να κάνω το χόμπι 
μου επάγγελμα. Χωρίς φυσικά να 
πετάξω στα σκουπίδια όσ με τόσο 
κόπο έφτιαξα τόσα χρόνια στις 

σπουδές μου, στα οικονο-
μικά. Στράφηκα, λοιπόν, 

στη δημοσιογραφία.
Η δημοσιογρα-

φία, για μένα, είναι 
κάτι που μου δίνει 
το δικαίωμα να 
γράφω, να ερευ-

νώ και να μεταφέρω 
στο κοινό τα πάντα. Με 

ορθότητα, σεβασμό και 
πάνω από όλα με αξιοπρέπεια. 

Να γράφω για μια είδηση που μόλις 
είδα, άκουσα, έμαθα. Η δημοσιο-
γραφία για μένα είναι ένα όνειρο, 
ένα πάθος. Αυτός είναι ο λόγος που 
επέλεξα αυτές τις σπουδές. Για να 
λέω επώνυμα την άποψη μου.

*Πρωτοετής φοιτήτρια ΔΔΣ

Το όνειρο της δημοσιογραφίας

Ο Mark Twain, 
Αμερικανός 
συγγραφέας, είχε 
γράψει κάποτε: 
«Εκείνος που πεθαίνει 
για την αλήθεια είναι 
άξιος μεγαλύτερων 
τιμών από εκείνον 
που πεθαίνει για την 
πατρίδα, επειδή ο 
ένας πεθαίνει για 
τη χώρα του, ενώ 
ο άλλος για όλο 
τον κόσμο»

Το ταξίδι για τη 
δημοσιογραφική 

αλήθεια!
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ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ*

Τι σημαίνει επιτυχία; Τι είναι η 
αποτυχία; Είναι η αδυναμία να 
φέρουμε σε πέρας το σωστό 

αποτέλεσμα; Πετυχαίνεις όταν φτά-
νεις στο επιθυμητό στόχο; Εξαρ-
τάται, όμως από πια οπτική γωνία 
το βλέπεις.

Η άμεση συναισθηματική φόρ-
τιση, που αποκτάται στο τέλος μιας 
πράξης ορίζεται από την προσωπική 
δύναμη που δόθηκε για να πετύχει. 
Όταν αρχίζεις να αγαπάς και να εμπι-
στεύεσαι τον εαυτό σου, τότε είσαι 
πολύ κοντά στην επιτυχία.

Εσύ, όμως, από τον τρόπο που 
ορίζεις την αποτυχία ή την επιτυχία, 
επηρεάζεσαι από το αίσθημα της 
απαισιοδοξίας ή της αισιοδοξίας, 
αντίστοιχα. Όπως είπε ο αμερικανός 
Thomas Edison, ο εφευρέτης του 
φωνογράφου και του ηλεκτρικού 
λαμπτήρα, «πολλοί από τους απο-
τυχημένους είναι άνθρωποι που δεν 
κατάλαβαν πόσο κοντά ήταν στην 
επιτυχία, λίγο προτού τα παρατήσουν». 

Ο Edison πίστευε πως, με αφοσίωση 
και σκληρή δουλειά φθάνεις στην επι-
τυχία. «Η επιτυχία είναι 1% έμπνευση, 
99% ιδρώτας», όπως δήλωνε. Ο Αϊν-
στάιν, όμως, πίστευε ότι χρειάζεται και 
διασκέδαση η εξίσωση της επιτυχίας. 
«Αν Α είναι η επιτυχία στη ζωή, τότε Α 
ισούται με Χ συν Ψ συν Ζ, όπου Χ είναι 
η δουλειά, Ψ η διασκέδαση και Ζ να 
κρατάς το στόμα σου κλειστό». 

«Μην φοβάσαι την αποτυχία. 

Όχι η αποτυχία, αλλά ο χαμηλός 
στόχος είναι έγκλημα. Στις μεγα-
λειώδεις προσπάθειες ακόμα και η 
αποτυχία είναι ένδοξη», είπε ο Bruce 
Lee, Αμερικανοκινέζος ηθοποιός. Και 
πολλοί άλλοι έχουν μιλήσει για την 
αποτυχία. Όπως ο Robert Kennedy, 
ο Λόρδος Βύρων, ο Βολταίρος κ.ο.κ. 
Όλοι αυτοί προσπάθησαν να επιφέ-
ρουν την αλλαγή και την επανάσταση, 
ο καθένας στον τομέα του. 

Όλοι ένιωσαν, έζησαν την αποτυ-
χία. Μέχρι να πετύχουν τους στόχους 
τους και να μείνουν στην ιστορία. 
Στάθηκαν στα πόδια τους και προ-
σπάθησαν μέχρι να το επιτύχουν. 
Όσες φορές και αν έπεσαν σηκώ-
θηκαν και ξαναπροσπάθησαν. «Είναι 
σκληρό να αποτυχαίνεις, αλλά είναι 
χειρότερο να μην έχεις προσπαθήσει 
ποτέ να επιτύχεις.» είπε ο Θεόδωρος 
Ρούζβελτ, Αμερικανός πρόεδρος 

Έπεσες. Αύριο είναι μια καινούργια 
μέρα. Σηκώνεις το κεφάλι. Στέκε-

σαι στο ύψος σου και σφίγγεις τα 
χέρια σου. Αρχίζεις από την αρχή. 
Ξανά και ξανά, όσες φορές και αν 
χρειαστεί. Δεν υπάρχει αποτυχία, 
υπάρχει ακόμα μια προσπάθεια να 
φτάσεις τον επιθυμητό στόχο. Δεν 
έχει να κάνει με την προσωπική ή 
την επαγγελματική σου ζωή. Έχει να 
κάνει με το κάθε άτομο ξεχωριστά. 

Και για να μην ξεχνιόμαστε, 
είμαστε από σάρκα και οστά. Και 
όπως λέει και ο σοφός λαός «ουδείς 
αλάνθαστος και κάθε λάθος ίσον ένα 
μάθημα», που σημαίνει ότι κάνεις 
δεν είναι χωρίς λάθη και ότι το κάθε 
λάθος ισοδυναμεί με ένα μάθημα. 

Να κοιτάς στον καθρέφτη και να 
ανακαλύπτεις ένα νέο και πιο δυ-
νατό άνθρωπο, έναν ξεχωριστό και 
μοναδικό άνθρωπο που ήρθε εδώ 
για να αφήσει τα δικά του σημάδια 
και την δική του πινελιά στον κόσμο. 
Ήρθε για να γίνει ξεχωριστός.

*Πρωτοετής φοιτήτρια ΔΔΣ

ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΊΑΓΚΟΥ*

«Το να ονειρεύομαι να 
γίνω ηθοποιός, είναι 
πιο συναρπαστικό από 
το να είμαι», είπε κά-

ποτε η Αμερικανίδα ηθοποιός, Μαί-
ρυλιν Μονρόε. Από μικρή ηλικία, οι 
πρώτες μας συζητήσεις ξεκινούν με 
το τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω. 
Πόσοι από μας, όμως, στο τέλος 
κάνουμε το όνειρο μας πραγματικό-
τητα; Πόσοι από μας σπουδάζουμε 
και εξασκούμε το επάγγελμα που 
επιθυμούσαμε όταν ήμασταν παιδιά; 
Ποιοι παράγοντες στο πέρασμα του 
χρόνου αλλάζουν τα όνειρα μας; 
Πώς οι νέοι σήμερα επιλέγουν τη 
μελλοντική τους εργασία;

Από το περιβάλλον του, ο κάθε 
άνθρωπος και ειδικότερα από την 
οικογένεια και σε μια κρίσιμη ηλικία 
που καλούνται οι νέοι να επιλέξουν 
την μελλοντική τους εργασία είναι 
λογικό ότι θα επηρεαστούν έντονα. 
Αρκετοί είναι οι γονείς που επηρε-
άζουν αρνητικά τα παιδιά τους να 
ακολουθήσουν αυτό που αγαπούν. 
Δυστυχώς όμως οι πλείστοι νέοι 
ακολουθούν τις συμβουλές της οικο-
γένειας και δεν ακολουθούν αυτό που 
αγαπούν. Αποτέλεσμα, κάθε πρωί που 
ξυπνάνε για να πάνε στην δουλειά 
τους είναι δυστυχισμένοι, γιατί πολύ 
απλά κάνουν κάτι που δεν αγαπούν, 
κάτι που οι ίδιοι δεν επέλεξαν σε 
μία φάση της ζωής τους που δεν 
ήταν και τόσο έτοιμοι για αυτή την 
μεγάλη απόφαση.

Επειδή δεν υπάρχει γονιός που 
δεν θέλει το καλό του παιδιού του, 
ας το αφήσει να επιλέξει μόνο του 

τι θα κάνει με τη ζωή του. Ναι, με 
μια καλή δουλειά θα μπορεί να έχει 
μια άνετη ζωή. Όμως, τι να την κά-
νεις τη χλιδάτη ζωή όταν το πρωί 
που ξυπνάς δεν θέλεις να πας στη 
δουλειά σου; Τι να κάνεις μια ζωή 
χωρίς χαμόγελο;

Επίσης ακόμη ένας παράγοντας 
σχετικός με το περιβάλλον μας και 
την οικογένεια είναι οι οικογενειακές 
επιχειρήσεις. Πολλοί νέοι, επειδή 
έχουν οικογενειακή επιχείρηση, 
αναγκάζονται τις πλείστες φορές 
να παραμελήσουν τα όνειρα τους και 
τις ελπίδες που είχαν για το μέλλον 
και να εργαστούν σε μια δουλειά 

που μπορεί να μην τους ενδιαφέρει, 
απλώς την ακολουθούν επειδή ήτανε 
έτοιμη, στημένη δουλειά. Κανένας 
άνθρωπος δεν πετυχαίνει στη ζωή 
εάν δεν  κοπιάσει πρώτα.

Δυστυχώς, αυτό που παίζει πιο 
σημαντικό ρόλο στην εργασία που 
θα επιλέξουν οι νέοι στο μέλλον, 
είναι τα χρήματα και το πόσο εύ-
κολα θα βρεις δουλειά. Και λέω 
δυστυχώς, γιατί δεν είναι το παν 
τα λεφτά. Ναι, καταντήσαμε σε μια 
εποχή που έχουμε θεοποιήσει  το 
χρήμα, μία εποχή που χωρίς χρήματα 
δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Είναι 
τρομερά δύσκολο, όμως, να κάνεις 

κάτι που δεν αγαπάς και να είσαι 
χαρούμενος μια μέρα τον μήνα μόνο, 
αυτή που θα πληρωθείς. 

Γιατί να ακολουθήσεις μια εργασία 
απλώς γιατί σου λένε ότι θα έχεις 
δουλειά; Δουλειά θα έχεις, ζωή 
όμως; Δεν υπάρχει κανένας που 
να γνωρίζει τι θα γίνει στο μέλλον 
και ποια εργασία θα έχει δουλειά. 
Ακολουθήστε αυτό που αγαπάτε, 
γίνετε οι καλύτεροι και σίγουρα 
θα επιτύχετε.

Τέλος, φτάνουμε σε αυτούς τους 
λίγους, αυτούς που τελικά κατάφεραν 
και σπούδασαν αυτό που αγαπούσαν 
ή που ακολούθησαν την αγαπημένη 

τους εργασία. Ίσως να είναι πολύ 
δυνατοί χαρακτήρες, ίσως να μην 
δέχονται ποτέ στη ζωή τους να χά-
νουν, ίσως να μην δέχονται ποτέ να 
αφήσουν τα όνειρα τους. 

Ένα είναι το σίγουρο, όμως. Εί-
ναι οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι 
στον κόσμο. Είναι αυτοί που ξυπνάνε 
το πρωί και είναι χαρούμενοι με 
τη δουλειά τους. Είναι αυτοί που 
επιστρέφοντας από τη δουλειά δεν 
γκρινιάζουν, απλώς την κάθε μέρα 
τη θεωρούν σαν μια εμπειρία για 
το επάγγελμα που αγαπούσαν από 
παιδάκια.

*Δευτεροετής φοιτητής ΔΔΣ

Το μέλλον μας ανήκει. Ας το κυνηγήσουμε!

Επιτυχία ή αποτυχία Γιατί αποφάσισα να 
γίνω δημοσιογράφος;
ΤΗΣ ΑΝΤΡΊΑΣ ΔΑΛΊΤΗ

Από παιδί, θυμάμαι τον εαυτό 
μου να θέλει να γνωρίζει 
τα πάντα. Ήταν βλέπετε και 

αυτή η παιδική περιέργεια που θες 
όλα να τα εξερευνήσεις, όλα να τα 
μάθεις και πολλές φορές να πη-
γαίνεις κόντρα στα «πρέπει» και τα 
«μη» των μεγάλων. Ένα περίπου με 
αυτά που κάνουν οι δημοσιογράφοι. 
Να ερευνούν και ενημερώνουν το 
κοινωνικό σύνολο για τα σημα-
ντικά γεγονότα που ενδιαφέρουν 
την κοινή γνώμη, να αναλύουν τις 
ειδήσεις, να τις σχολιαζόταν και 
να ψάχνουν στο βάθος των πραγ-
μάτων για να αποκαλύψουν την 
αλήθεια. Βέβαια, στο παιδικό μου 
μυαλό, το τι εστί δημοσιογράφος, 
δεν γνώριζα, αν και πάντα με γοή-
τευαν οι ρεπόρτερ που έβλεπα στην 
τηλεόραση.  Όταν, λοιπόν, έφτασε 
η στιγμή που μεγάλωσα και έπρεπε 
να πάρω την απόφαση πιο ήθελα 
να ήταν το μέλλον μου, είχα πει 
πως θα γίνω δημοσιογράφος. Πολ-
λοί ήταν αυτοί που μου έλεγαν 
πως σε αυτό το επάγγελμα δεν 
υπάρχουν δουλειές και το μέλλον 
θα είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Στην 
αρχή, επηρεάστηκα και άρχισα να 
κάνω δεύτερες σκέψεις. Όταν όμως 
έφτασε το τέλος της 3ής Λυκείου, 
η απόφαση μου να σπουδάσω Δη-

μοσιογραφία, ήταν τόσο ισχυρή που 
κανείς και τίποτα δεν μπορούσε 
να μου αλλάξει γνώμη. 

Έκλεισα τα αυτιά μου σε αυτούς 
που μου έλεγαν «μη», γιατί εκείνη 
την στιγμή κρινόταν το δικό μου 
μέλλον και όχι το δικό τους.  Αυτό 
ήθελα στην ζωή μου, να μπορώ να 
ενημερώνομαι και με την δική μου 
σειρά, να ενημερώνω και τον κόσμο. 
Αν και με ενδιαφέρει περισσότερο η 
αθλητική δημοσιογραφία, εντούτοις 
είμαι έτοιμη να περάσω από όλα τα 
στάδια της δημοσιογραφίας, μέχρι 
να φτάσω το ποθητό αποτέλεσμα. 
Τώρα σπουδάζω αυτό που πάντα 
αγαπούσα και αυτό που ήθελα πά-
ντα να κάνω. Δημοσιογραφία με 
Δημόσιες σχέσεις. Ένα πολύ όμορφο 
ταξίδι, στο οποίο είμαι έτοιμη να 
απολαύσω την κάθε του στάση, 
να συλλέξω όσες περισσότερες 
γνώσεις μπορώ και όταν φτάσω 
στον προορισμό μου, να λέω, τα 
κατάφερα! Το συμπέρασμα πιο είναι;  
Να κάνουμε πάντα αυτό που αγα-
πάμε. Μόνο τότε, θα καταλάβουμε 
πως όλα γίνονται για κάποιο λόγο.  
Δεν πρέπει να αφήνουμε κανένα 
να μας παρασύρει στο δικό του 
«σωστό» αλλά, να κάνουμε αυτό 
που θέλουμε εμείς. Άλλωστε, η 
ζωή είναι πολύ μικρή και χρέος 
μας είναι να εκμεταλλευτούμε την 
κάθε της στιγμή.  

Πρωτοετής φοιτήτρια ΔΔΣ
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Με μεγάλη επιτυχία συνε-
χίζονται οι εκπομπές στο 
διαδικτυακό ραδιόφωνο 
του Noiseair, από τους 

φοιτητές του Προγράμματος Δημο-
σιογραφίας με Δημόσιες Σχέσεις. 
Ήδη στο πρώτο μισό της σεζόν, ο 
ραδιοσταθμός του κολλεγίου, φι-
λοξένησε μερικά από τα πιο ηχηρά 
ονόματα του καλλιτεχνικού χώρου 
της Κύπρου, ενώ εκπομπές ποικίλης 
ύλης με θέματα κοινωνικά, πολιτι-
κά, καλλιτεχνικά, ψυχικής υγείας και 
όχι μόνο υπάρχουν στο καθημερινό 
πρόγραμμα του ραδιοσταθμού με 
σκοπό να ενημερώσουν, να ευαι-
σθητοποιήσουν και να διασκεδάσουν 
τους ακροατές. Επιπλέον, από το 
δεύτερο μισό της σεζόν, το Noiseair, 
εμπλουτίζεται με ακόμη περισσότερες 
εκπομπές, όπως μαγειρική, υγείας, 
ομορφιάς κ.ο.κ. με την συμμετοχή 
φοιτητών οι οποίοι προέρχονται και 
από άλλα Προγράμματα σπουδών 
του Κολεγίου. 

•Χρίστος Γρηγοριάδης 
Ποδαρικό στο Noiseair, έκανε 

πρώτος ο Χρίστος Γρηγοριάδης. 
Ο γνωστός και ταλαντούχος ηθο-
ποιός, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή 
της Κατερίνας Γεωργίου και του 
Κωνσταντίνου Νεοφύτου, «Star 
System», στις 19 Οκτωβρίου. Σε 
μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, 
ο ίδιος μίλησε για τα παιδικά του 
χρόνια, τις πετυχημένες δουλειές 
του, τα όνειρα του, περνώντας ένα 
όμορφο μεσημεριανό μαζί με τους 
φοιτητές της Δημοσιογραφίας. 

•Κούλης Νικολάου 
Στις 21 Νοεμβρίου και στην εκ-

πομπή της Άντρης Αναστασίου και 
Μικαέλλας Πιτσιλίδου, βρέθηκε κα-
λεσμένος ο Κούλης Νικολάου. Ο 
ηθοποιός και παραγωγός, μίλησε 
για όλα. Για τη ζωή του, την καριέρα 
του, την οικογένεια του, τις αρνητικές 
κριτικές που δέχεται κατά καιρούς 
ενώ απεκάλυψε για πρώτη φορά 
μέσα από το Noiseair, τα επόμενα 
επαγγελματικά του σχέδια. 

•Λούης Πατασαλίδης 
Στις 28 Νοεμβρίου ο γνωστός και 

αγαπητός στο κοινό παρουσιαστής, 
Λούης Πατσαλίδης βρέθηκε στο Kes 
college, με αφορμή το Hot dog day. 
Μέτα από μια ώρα διασκεδαστικού 

stand up comedy που παρουσίασε 
σε όλους τους φοιτητές του κολ-
λεγίου, ο Στέλιος Περικλέους και ο 
Νικόλας Μουσικού, από το Πρόγραμ-
μα σπουδών Δημοσιογραφίας με 
Δημόσιες σχέσεις, τον «ανάκριναν» 
ραδιοφωνικά, σε μια συνέντευξη με 
μπόλικο γέλιο.  

•Θέκλα Πετρίδου 
Στο στούντιο του Nοise radio, 

καλεσμένη του Στέλιου Περικλέους 
και  Νικόλα Μουσικού βρέθηκε στις 
4 Δεκεμβρίου η Θέκλα Πετρίδου. Η 
γνωστή ψυχολόγος, συγγραφέας και 
παρουσιάστρια, σε μια συνέντευξη 
εφ’ όλης της ύλης, μίλησε για όλους 
και για όλα. Για την τηλεοπτική της 
επιτυχία, το νέο της βιβλίο, τις κριτικές 
που δέχεται, την σχέση της με την 
Ελένη Μενεγάκη και άλλα πολλά. 

ªΒασιλική Χατζηαδάμου 
Παρουσιάστρια και ερμηνεύτρια 

κυπριακών παραδοσιακών τραγου-
διών, η Βασιλική Χατζηαδάμου, στις 
18 Δεκεμβρίου φιλοξενήθηκε από 
τον Κωνσταντίνο Νεοφύτου και Σταύ-
ρο Γιάγκου στις εγκαταστάσεις του 
Noise radio, όπου και παραχώρησε 
μια απολαυστική συνέντευξη γεμάτη 
αναμνήσεις αλλά και αποκαλύψεις. 

Οι δραστηριότητες στο 
Πρόγραμμα Δημοσιογραφί-
ας με Δημόσιες Σχέσεις 

•Ο Λάζαρος Μαύρος  μια με-
γάλη και σημαντική μορφή της 
Δημοσιογραφίας, στις 30 Οκτω-
βρίου, βρέθηκε κλασμένος στο KES 
COLLEGE, όπου και παραχώρησε 
διάλεξη στους φοιτητές της Δημο-
σιογραφίας με Δημόσιες Σχέσεις 
με θέμα όλα όσα έζησε όλα αυτά 
τα χρόνια στη Δημοσιογραφία. 
Πρόκειται για ένα δημοσιογράφο 
που έχει άποψη και το θάρρος να 
την υποστηρίζει.  Είτε συμφωνεί 
είτε διαφωνεί κανείς μαζί του, 
θα πρέπει να του αναγνωρίσει τη 
μαχητικότητα που χαρακτηρίζει τη 
δημοσιογραφική του εργασία.  Ο 
ίδιος απάντησε σε όλα τα ερωτήματα 
των φοιτητών, ενώ στο τέλος τους 
έδωσε και τις πολύτιμες συμβουλές 
του, μια εξ αυτών: «Μην κάνεις 
μόνο αυτό στο οποίο είσαι καλός. 
Το να είσαι δημοσιογράφος σου 
δίνει την άδεια να μαθαίνεις όλη 
σου τη ζωή». 

ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΊΑΓΚΟΥ*

Πολλοί θα τους χαρακτηρίσουν 
ως ζητιάνους, άλλοι πάλι θα 
τους ονομάσουν ως κλέφτες οι 

οποίοι ψάχνουν πώς θα σου πάρουν 
τα λεφτά. Άλλοι θα τους στραβο-
κοιτάξουν και θα τους σχολιάσουν, 
ως τους ανθρώπους που είναι ίσως 
άνεργοι και βαριούνται να δουλέ-
ψουν. Δεν είναι, όμως, τίποτα άλλο 
από απλούς μουσικούς του δρόμου. 

Τι είναι, όμως, τελικά αυτοί οι 
άνθρωποι; Τι είναι αυτό που ίσως να 
τους ελκύει για να παίζουν μουσική 
στο δρόμο;  Τι πραγματικά θέλουν, 
τα λεφτά σου ή το χαμόγελο σου;

Ναι, δεν αντιλέγω, πολλοί είναι 
αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται 

τους περαστικούς για να πάρουν 
όσα περισσότερα χρήματα μπορούν. 
Όμως ας τους αφήσουμε και ας 
μιλήσουμε για τους πραγματικούς 
μουσικούς του δρόμου. 

Η μουσική δεν είναι τίποτα άλλο 
από συναισθήματα συνοδευόμενα με 
τη μελωδία που εκτελείται από τον 
καλλιτέχνη. Άλλωστε οι περισσότε-
ροι συνθέτες έγραψαν σε στοίχους 
τραγουδιών όσα δεν μπορούσαν να 
πουν σε λόγια σύμφωνα πάντοτε 
με τον Φιλανδό μουσικοσυνθέτη, 
Jean Sibelius, ο οποίος είχε πει: «Η 
μουσική αρχίζει εκεί που σταματούν 
οι δυνατότητες της γλώσσας».

Έτσι και αυτοί οι καλλιτέχνες 
ίσως αυτό που ψάχνουν είναι να 
μεταδώσουν ό,τι δεν μπορούν να 
πουν με τη μουσική τους. Η μουσική 

στο δρόμο παρά σε ένα στούντιο 
δίνει άλλη πνοή, άλλον αέρα, δί-
νει ελευθερία. Μάλιστα, αυτοί οι 
άνθρωποι  μάλλον επιζητούν την 
ελευθερία της έκφρασης, της ζωής, 
της μουσικής τους. 

Εσύ μπορεί να τους θεωρείς τε-
μπέληδες και ζητιάνους, όμως αυτοί 

ζητούν μοναχά να παίξουν τη μουσική 
τους. Άλλωστε εσύ μπορεί απλώς 
να βλέπεις ένα άνθρωπο να παίζει 
μουσική, ενώ κάποιος άλλος μπορεί 
να ζωγραφίζει εικόνες στο μυαλό 
του, μέρη στα οποία τον ταξιδεύει 
η μελωδία της μουσικής. 

Έτσι για μας που αγαπάμε τη 

μουσική, αυτός ο άνθρωπος δεν 
είναι ένας τραγουδιστής, ένα κιθα-
ρίστας  ή μπασίστας αλλά το μέσο, 
το οποίο χρησιμοποιούμε για να 
ταξιδέψουμε σε μέρη που υπάρχει 
μόνο μουσική αφού όπως είχε πει 
ο Γάλλος ζωγράφος και γλύπτης, 
Edgar Degas: «Η τέχνη δεν είναι 
αυτό που βλέπεις, αλλά αυτό που 
κάνεις τους άλλους να δουν». 

Για μας δεν είστε απλώς μου-
σικοί, αλλά η γέφυρα την οποία 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
για να ταξιδέψουμε σε όνειρα και 
σε ένα νέο κόσμο μακριά από το 
δικό μας όπου  βασιλεύει  η μουσική. 
Δεν είστε τίποτα περισσότερο από 
ταπεινοί υπηρέτες αυτής της τέλειας 
μαγείας που ονομάζεται μουσική. 

Δευτεροετής φοιτητής ΔΔΣ

Οι φοιτητές του ΚΕΣ εκπέμπουν με στιλ!

Η μουσική γέφυρα μας ταξιδεύει σε όνειρα και άλλους κόσμους
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ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ*

Σαν κεραυνός έπεσε στο χώρο 
του κυπριακού ποδοσφαίρου η 
καταγγελία δύο ποδοσφαιριστών  
ομάδας πρώτης κατηγορίας του 
κυπριακού πρωταθλήματος ότι, 
τους χορηγούνταν ενδοφλέβιες 
ενέσεις για να ενισχύσουν τις 
επιδόσεις τους στον αγωνιστικό 
χώρο. Στο ήδη κλονισμένο και γε-
μάτο σοβαρά περιστατικά κυπρια-
κό ποδόσφαιρο, είχαν προηγηθεί 
εκείνα των στημένων αγώνων τα 
προηγούμενα χρόνια, προστέθηκε 
ακόμη ένα δυσάρεστο μετά την κα-
ταγγελία των ποδοσφαιριστών. Οι 
ποδοσφαιριστές ισχυρίστηκαν πως 
οι ενδοφλέβιες ενέσεις που τους 
χορήγησαν συνέβαλαν ώστε να δι-
αγνωστούν με προβλήματα στην 
καρδιά, τερματίζοντας αναγκαστικά 
την ποδοσφαιρική τους καριέρα. 

Οι δυο ποδοσφαιριστές πέρασαν 
το κατώφλι του ΤΑΕ Λάρνακας και 
προέβησαν σε καταγγελία, αφού 
ισχυρίστηκαν πως το πρόβλημα που 
διαγνώστηκε στην καρδιά οφειλόταν 
σε ενδοφλέβιες ενέσεις. Οι αρχές 
έχουν ενώπιον τους ονόματα και 
διευθύνσεις προσώπων και συνε-
χίζουν τις έρευνες ώστε να διαφανεί 
αν προκύπτει ποινικό αδίκημα. Στον 
αντίποδα, ο Εκπρόσωπος Τύπου της 
ομάδας υποστήριξε πως η ομάδα 
του ενεργεί νόμιμα, είναι καθαρή και 
αυτό θα το αποδείξει οπουδήποτε 
χρειαστεί.

*Πρωτοετής φοιτητής ΔΔΣ

ΤΟΥ ΣΤΕΛΊΟΥ ΠΕΡΊΚΛΕΟΥΣ*

Το όνομα του Νικόλα 
Κωνσταντίνου από την 
Κισσόνεργα της Πάφου 
ακούγεται ολοένα και πε-

ρισσότερο τον τελευταίο καιρό στο 
χώρο των πολεμικών Τεχνών. Η 
μια νίκη διαδέχεται την άλλη αλλά 
ο Νικόλας συνεχίζει να κρατάει, 
και θα το κάνει για πάντα, το κε-
φάλι χαμηλά και να δουλεύει με 
μεθοδικότητα.

Παιδί τετραμελούς οικογένειας 
την ώρα που οι φίλοι του έπαιζαν 
στις αλάνες της Κισσόνεργας και 
των γύρω χωριών ποδόσφαιρο, ο 
ίδιος έχυνε ολόκληρα λίτρα ιδρώ-
τα πίσω από ένα σάκο του μποξ, 
φορώντας τα γάντια του και το 
κοντό παντελονάκι.

Γιατί επέλεξες αυτό το άθλημα;
Από μικρός ασχολούμουν με 

το ποδόσφαιρο αλλά ταυτόχρονα 
μου άρεσαν πολύ οι πολεμικές 
τέχνες. Όταν τελείωσα το στρατό 
με την πρώτη ευκαιρία ξεκίνησα 
το kickboxing. Και στη συνέχεια 
έγινε η ζωή μου.

Συνήθως άλλα αθλήματα είναι 
πιο δημοφιλή σε μικρά παιδιά. 
Σε ποια ηλικία ξεκίνησες με το 
kickboxing;

Στα 20 μου!
Ποιοι είναι οι προπονητές που 

εργάστηκαν μαζί σου μέχρι να 
φτάσεις εδώ που βρίσκεσαι 
σήμερα;

Ο προπονητής που μου έμαθε 
την τέχνη και με έκανε να φτάσω 
ως εδώ που είμαι είναι ο Αρτούρος 
Ακοπιάν. Στη συνέχεια κατάφερα 
να πάω στη Θεσσαλονίκη, στη 
σχολή των Γιώργου και Κώστα 
Αρμάγου όπου προπονούμαι και 
ετοιμάζομαι εκεί.

Πόσες ώρες προπόνησης την 
ημέρα απαιτούνται πριν από κά-
ποιο σημαντικό αγώνα και ποιες 

είναι οι θυσίες που κάνεις στην 
προσωπική ζωή;

Απαιτούνται αρκετές ώρες προ-
πόνησης καθημερινά είτε υπάρχει 
αγώνας είτε όχι για να φτάσεις 
στον πρωταθλητισμό. Όμως, πριν 
από κάθε αγώνα οι ώρες προ-
ετοιμασίας πολλαπλασιάζονται. 
Θυσίες θεωρώ ότι γίνονται σε 
όλα τα αθλήματα όταν είσαι τόσο 
παθιασμένος. Στην ηλικία που είμαι, 
όλοι θέλουνε ή επιδιώκουν την 
καλοπέραση αλλά αυτό δεν συν-
δυάζεται με τον πρωταθλητισμό.

Κάποιοι ισχυρίζονται πως 
ο φόβος είναι σύμμαχος. Το 
πιστεύεις και εσύ ή ο φόβος 
θα πρέπει να εξαφανιστεί πριν 
πατήσεις στο ρινγκ; Μπαίνει με 
τακτική ή ξεκινάς από την αρχή 
με σκοπό να επιβληθείς; Παίζεις 
φουλ επίθεση ή ξεκινάς αμυντικά;

Όταν ξεκινάς τα μαχητικά αθλή-
ματα δεν πρέπει καν να έχεις το 
φόβο μέσα σου αλλιώς θα σε 
καταβάλει. Ο φόβος για μένα δεν 
ξέρω τι είναι όταν ανεβαίνω στο 
ρινγκ. Δεν πρέπει να υπάρχει ποτέ 
και ειδικά πριν αλλά και όταν πα-
τήσεις στο ρινγκ. Μέσα στο ρινγκ 
πάντα υπάρχει μια τακτική που 
ακολουθείς με βάση ποιον αντί-
παλο έχεις να αντιμετωπίσεις. Για 
μένα το κλειδί είναι η επίθεση.

Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι 
σου στο άθλημα;

Οι στόχοι μου είναι να φτά-
σω όσο πιο ψηλά γίνεται. Κύρι-
ος στόχος μου να παλέψω στο 
GLORY kickboxing που είναι η 
πιο δημοφιλής διοργάνωση στο 
kickboxing στο οποίο συμμετέχουν 
οι πιο δυνατοί και βραβευμένοι 
πρωταθλητές. 

Πρόσφατα πέτυχες μία σημα-
ντική νίκη επί του ICE MAN στην 
Ιρλανδία. Πώς νιώθεις όταν αγω-
νίζεσαι εκτός Κύπρου τιμώντας 
τα χρώματα της πατρίδας μας;

Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη 
για μένα αφού αγωνιζόμουν για 
πρώτη φορά στο εξωτερικό με ένα 
πολύ πιο έμπειρο αθλητή. Ένιωσα 
περήφανος και αυτό ήταν μόνο η 
αρχή. Υπόσχομαι στον κόσμο που 
με ακολουθεί και πιστεύει σε μένα 
ότι μέσα από σκληρή δουλειά και 
πολύ κόπο και μόχθο θα γίνομαι 
ολοένα και καλύτερος. Η νίκη στην 
Ιρλανδία επί του συγκεκριμένου 
αντιπάλου που αγωνιζόταν και 
στην έδρα του με έκανε να νιώ-
σω περηφάνια και τιμή μου που 
αγωνίζομαι με τα χρώματα της 
Κύπρου μας.

*Τριτοετής φοιτητής ΔΔΣ

«Θέλω να ανεβάσω ψηλά την σημαία 
της Κύπρου στο GLORY Kickboxing»

Ενδοφλέβιες 
ενέσεις σε 
ποδοσφαιριστές
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ΤΗΣ ΑΝΤΡΊΑΣ ΔΑΛΊΤΗ*

Όπως είναι γνωστό πολλοί 
ποδοσφαιρόφιλοι στην 
Κύπρο περιμένουν το 

αιώνιο ντέρμπυ ανάμεσα στον Απο-
έλ και στην Ομόνοια.  Δυστυχώς, 
όμως, αιώνιο ντέρμπυ δεν υπάρχει 
πλέον στις μέρες μας.  Χάθηκε η 
σημασία που είχε κάποτε αυτό το 
παιχνίδι.  Πριν χρόνια ο αγώνας 
μεταξύ αυτών των δύο ομάδων 
ήταν γιορτή για τους λάτρεις του 
ποδοσφαίρου.  Ανυπομονούσαν 
τόσο πολύ για εκείνη την ημέρα 
που μπορεί να συζητούσαν για 
τον συγκεκριμένο αγώνα και μια 
εβδομάδα πριν.  Όταν έφθανε η 
μέρα του αγώνα ετοιμάζονταν 
από πολύ νωρίς για το γήπεδο. 

Οι οπαδοί της κάθε ομάδας κα-
τέκλυζαν τις κερκίδες του γηπέδου 
και έστηναν γιορτή με τα συνθήματα 
και με το πάθος που είχαν για την 
ομάδα τους. Πραγματικά ήταν ένα 
υπέροχο θέαμα να τους βλέπεις και 
να τους  θαυμάζεις για την αγάπη 
που είχαν για την ομάδα τους. Έδι-

ναν την ψυχή τους στο γήπεδο για 
να εμψυχώσουν και να βοηθήσουν 
με την σειρά τους,  όσο καλύτερα 
μπορούσαν τους παίχτες τους.  Ως 
λάτρις που είμαι αυτού του αθλή-
ματος, νιώθω πολύ τυχερή που 
έφτασα αυτές τις υπέροχες μέρες 
και εποχές που ήταν τα στολίδια του 
Κυπριακού Ποδοσφαίρου.  

Τώρα ας φτάσουμε στο σήμερα 
με ένα τεράστιο «ΓΙΑΤΙ»; Γιατί χά-
θηκαν οι πιο ωραίες εποχές; Γιατί 
χάθηκε αυτό το πάθος που είχαν 
όλοι; Γιατί δεν υπάρχει πλέον αιώ-
νιο ντέρμπυ; Ποιος μπορεί να μου 
απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα; 
Ίσως σταμάτησαν να ενδιαφέρο-
νται για την ομάδα τους που πριν 
κάποια χρόνια αγαπούσαν τόσο 
πολύ;  Μήπως δεν έχουν χρόνο 
πλέον για να ασχοληθούν με αυτά 
τα πράγματα; Τι συμβαίνει τελικά; 
Προσπαθώ να βρω τις απαντήσεις 
το ποιος φταίει για αυτήν την κα-
τάσταση και σκέφτηκα πως μάλλον 
την ευθύνη δεν την έχουν μόνο 
οι οπαδοί, τελικά.  

Μάλλον την πιο μεγάλη ευθύ-
νη έχουν οι ομάδες και τα μεγάλα 

ονόματα που κυριαρχούν το σημε-
ρινό ποδόσφαιρο. Και λέω για τις 
ομάδες για ένα και μοναδικό λόγο.  
Το γεγονός πως αρκετοί ποδοσφαι-
ριστές δεν καταθέτουν ψυχή στο 
γήπεδο όπως παλιά αλλά δυστυχώς 
παίζουν μονάχα για τα λεφτά. Στις 
καλές εποχές, τούς ενδιέφερε το 
παιχνίδι και πως θα νικήσουν. Τώρα 
το μόνο για το οποίο νοιάζονται 
είναι τα λεφτά και η δόξα. 

Το σύστημα έχει την πιο μεγάλη 
ευθύνη, είναι κι’ αυτό που είπα πιο 
πάνω «τα μεγάλα ονόματα που κυ-
ριαρχούν το σημερινό ποδόσφαιρο».  
Γιατί να μην μπορούμε να έχουμε 
κάποιους κανόνες που να μπορούν 
να συμφωνούν και οι δύο μεριές;  
Άλλη μια ερώτηση που θα ήθελα 
να μου απαντήσει κάποιος. Δηλαδή 
είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί κάτι 
κοινό ή απλώς μερικοί δεν θέλουν 
να βρεθεί μια λύση; Πολλά τα ερω-
τήματα και μηδενικές οι απαντήσεις.  

Για παράδειγμα, αυτό που γίνε-
ται με την κάρτα οπαδού, που είναι 
και το πιο σημαντικό κατά την δική 
μου γνώμη.  Όρισαν αυτόν τον 
κανόνα, την ταυτοποίηση δηλαδή 

για να μην υπάρχουν καυγάδες 
και επεισόδια στα γήπεδα ανάμε-
σα στους φιλάθλους.  Συμφωνώ 
απόλυτα να μην υπάρχουν εντάσεις 
και καυγάδες εντός και εκτός γη-
πέδου, όμως αυτός ο κανονισμός 
έφερε μεγάλες επιπτώσεις στο 
ποδόσφαιρο. Σίγουρα κάποια άλλη 
λύση θα πρέπει να υπάρχει για 
αυτό το θέμα, και να μην υπάρχει 
λύση θα πρέπει να βρεθεί γιατί 
πάμε από το κακό στο χειρότερο. 
Ποδόσφαιρο χωρίς οπαδούς δεν 
είναι ποδόσφαιρο!  Σε ποιον αρέσει 
ένα γήπεδο άδειο, χωρίς ζωή;  
Είναι τόσο άσχημο να το βλέπεις 
που σε κάνει να μην θέλεις να 
παρακολουθήσεις τον αγώνα.  

Θέλω να ελπίζω πως αυτό θα 
αλλάξει σύντομα και ο κόσμος θα 
επιστρέψει στα γήπεδα όπως πα-
λιά που ήταν τόσο ωραία. Να μην 
υπάρχουν, πλέον, εντάσεις ανάμεσα 
στις δύο πλευρές και να βρεθεί μια 
λύση, για να γεμίσουν ξανά οι κερ-
κίδες ζωή και να μην είναι πλέον 
άδειες. Να αρχίσουν τα γήπεδα της 
Κύπρου να θυμίζουν ξανά γήπεδα!

*Πρωτοετής φοιτήτρια ΔΔΣ

Το αιώνιο ντέρμπι και μερικά κρίσιμα ερωτήματα
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Την Πέμπτη 13/12/2018 οι 
φοιτητές του Προγράμματος 
Σπουδών Ιατρικοί Επισκέπτες 
είχαν την ευκαιρία να πα-

ρακολουθήσουν το σεμινάριο που 
διοργάνωσε το KES College με ομι-
λητές τον κ Δήμο Δημοσθένους και 
τον κ Γιώργο Σωτηράκη – Μέλη του 
Συμβουλίου του Σωματείου Ιατρικών 
Κύπρου. Θέμα του σεμιναρίου ήταν 
«Ο ρόλος του Ιατρικού Επισκέπτη 
στο χώρο της υγείας και τεχνικές 

επαγγελματικής επικοινωνίας».
 Στις 17-18 Νοεμβρίου 2018, 

οι φοιτητές του Προγράμματος 
του Ιατρικού Επισκέπτη και του 
Βοηθού (Τεχνικού) Φαρμακείου 
συμμετείχαν στο 8ο Παγκύπριο 
Φαρμακευτικό Συνέδριο. Κατά 
τη διάρκεια του συνεδρίου οι 
φοιτητές είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν επιστημονικά 
θέματα περιλαμβανομένων επίκαι-
ρων θεμάτων που αναφέρονται 

στη φαρμακευτική επιστήμη αλλά 
και σε σύγχρονους τομείς, ενώ 
συμμετείχαν και στη Δορυφορική 
Συνεδρία για φοιτητές, με τίτλο 
«Κατάχρηση Αντιβιοτικών & Μι-
κροβιακή Αντίσταση: Μια σιωπηλή 
απειλή για τη Δημόσια Υγεία». Πα-
ράλληλα με τους φοιτητές, στην 
έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων 
συμμετείχε και μεγάλος αριθμών 
αποφοίτων του κολλεγίου KES, που 
εργοδοτούνται από φαρμακευτικές 

εταιρείες, συμβάλλοντας θετικά 
στην επιτυχία της όλης εκδήλωσης. 

 Οι φοιτητές του 3ου έτους του 
Προγράμματος Σπουδών Ιατρικοί 
Επισκέπτες (3 έτη, Ανώτερο Δί-
πλωμα) στο πλαίσιο του μαθήματος 
«Φυσικά Φαρμακευτικά Προϊόντα», 
επισκέφτηκαν στις 23 Νοεμβρίου,  το 
εργαστήριο απομόνωσης αιθέριων 
ελαίων του Regenas Gardens, συνο-
δευόμενοι από την καθηγήτρια του 
μαθήματος Έλλη Φιλίππου. Κατά τη 

διάρκεια της επίσκεψης οι φοιτητές 
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν 
από την ιδιοκτήτρια του Regenas 
Gardens κα Κούλα Μαραγκού, να 
παρακολουθήσουν καθώς  και να 
συμμετέχουν σε διάφορες διεργασίες 
απομόνωσης αιθέριων ελαίων από 
βότανα, όπως η απόσταξη με ατμό 
του δεντρολίβανου. Η επίσκεψη έληξε 
με την παρουσίαση των προϊόντων / 
σκευασμάτων που παρασκευάζονται 
στο εργαστήριο

Τ η Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 
2018, πραγματοποιήθηκε 
εκπαιδευτική επίσκεψη των 

δευτεροετών φοιτητών του Αξιο-
λογημένου - Πιστοποιημένου Προ-
γράμματος Σπουδών «Κηποτεχνία 
και Σχεδιασμός Κήπου» του KES 
College στο Πειραματικό Σταθμό του 
Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών στο 
Ζύγι. Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο 
του μαθήματος «Δενδροκομία» και 

οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να 
εξασκηθούν στο κλάδεμα αειθαλών 
οπωροφόρων δέντρων. Συγκεκριμέ-
να διενεργήθηκε κλάδεμα σε εσπερι-
δοειδή και ελαιόδεντρα. Ταυτόχρονα 
με το κλάδεμα, οι φοιτητές ήρθαν 
αντιμέτωποι και αναγνώρισαν αρκετά 
συμπτώματα ασθενειών των πιο 
πάνω ειδών, δοκιμάζοντας αλλά 
και εμπλουτίζοντας με αυτό τον 
τρόπο τις γνώσεις τους.

Πρόγραμμα Ιατρικοί Επισκέπτες

Eπίσκεψη στο Ινστιτούτο 
Γεωργικών Ερευνών

Στο πλαίσιο της εβδομάδας 
εθελοντισμού, οι τελειόφοι-
τες φοιτήτριες των Αξιολο-
γημένων – Πιστοποιημένων 

προγραμμάτων Σπουδών Αισθητικής 
του KES College υπό την επίβλεψη 
των εκπαιδευτριών τους διοργάνω-
σαν XMAS BEAUTY WEEK από τις 
3 έως τις 7 Δεκεμβρίου 2018. Οι 
φοιτήτριες περιποιήθηκαν εντυπω-
σιακά τις γυναίκες που συμμετείχαν 
και τίμησαν με την παρουσία τους 
αυτή την πρωτοβουλία, στα νέα και 
άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια του 
KES College, όπου απόλαυσαν ει-
δικές θεραπείες προσώπου, ινδικό 
μασάζ κεφαλής, μασάζ σώματος, 
ρεφλεξολογία καθώς επίσης και βαθύ 

καθαρισμό προσώπου, μακιγιάζ, μα-
νικιούρ-πεντικιούρ και αποτρίχωση 
σε προσιτές τιμές. Όλα τα έσοδα από 
την εκδήλωση αυτή δόθηκαν στους 
οικονομικά αδύναμους φοιτητές του 
Κολεγίου ως μια μικρή Χριστουγεν-
νιάτικη συνεισφορά/βοήθεια.

Το KES College ευχαριστεί θερ-
μά και συγχαίρει τις φοιτήτριες, τις 
εκπαιδεύτριες τους αλλά και όλο το 
γυναικείο πληθυσμό που συμμετείχε 
στην εκδήλωση αυτή αποδεικνύοντας 
έμπρακτα την ευαισθησία του για 
τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Παρόμοια 
εκδήλωση με τίτλο EASTER BEAUTY 
WEEK θα πραγματοποιηθεί από τη 
Δευτέρα 8 Απριλίου μέχρι και την 
Παρασκευή 12 Απριλίου 2019.

Εβδομάδα ομορφιάς στο KES College
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Οδιαχρονικός στόχος του 
Κολεγίου KES, είναι η 
συνεχής ενίσχυση, βελ-
τίωση και ανάπτυξη των 

προσφερόμενων προγραμμάτων 
προς τους φοιτητές. Το Κολέγιο KES 
προσφέρει 26 κλάδους σπουδών 
επαγγελματικής κατάρτισης, εκ των 
οποίων οι 24 είναι αξιολογημένοι από 
το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποί-
ησης της Ποιότητας της Ανώτερης 
Εκπαίδευσης. Με σκοπό, ακριβώς, 
τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμι-
ση των προγραμμάτων σπουδών 
που προσφέρει το κολλέγιο στους 
φοιτητές, το οποίο μετρά ήδη 40 
χρόνια εύρυθμης και δημιουργικής 
λειτουργίας, τη χρονιά που μας πέ-
ρασε έγιναν οι πιο κάτω επιτυχείς 
επαναξιολογήσεις Προγραμμάτων, 
εκτός του Προσωπικού προπονητή, 
Πρόγραμμα το οποίο εντάχθηκε φέτος. 

•Προσωπικός προπονητής – 2 
έτη δίπλωμα

•Ιατρικοί επισκέπτες – 2 έτη – 
επαναξιολόγηση δίπλωμα 

•Δημοσιογραφία με δημόσιες 
σχέσεις – 3 έτη ανώτερο δίπλωμα 

•Διοίκηση γραφείου και γραμ-
ματικές σπουδές – 2 έτη δίπλωμα

•Διοίκηση γραφείου και γραμ-
ματικές σπουδές – 3 έτη ανώτερο 
δίπλωμα

•Αισθητική 3 έτη ανώτερο δί-
πλωμα

•Ιατρικοί επισκέπτες 2 έτη δίπλωμα

•Travel and tourism management 
3 years higher diploma

•Γαστρονομικές τέχνες – αρτοποιία 
και ζαχαροπλαστική 2 έτη, δίπλωμα

•Διεύθυνση Γαστρονομικών τεχνών 
– αρτοποιία και ζαχαροπλαστική 3 
έτη ανώτερο δίπλωμα 

Το 2019, βρίσκονται σε διαδικασία 

επαναξιολόγησης οι πιο κάτω κλάδοι:
•Αισθητική και διαχείριση μονάδων 

αισθητικής 4 έτη πτυχίο
•Κηποτεχνία 2 έτη δίπλωμα

•Κηποτεχνία και σχεδιασμός κήπου 
3 έτη ανώτερο δίπλωμα 

•Ιατρικοί επισκέπτες – 3 έτη – 
ανώτερο δίπλωμα 

Το Erasmus+ είναι το κοι-
νοτικό πρόγραμμα της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής που 
καλύπτει τους τομείς της 

Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της 
Νεολαίας και του Αθλητισμού. Το 
πρόγραμμα αυτό συμβάλλει στην 
επίτευξη ενός βασικού στόχου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανάπτυξη 
της κοινωνίας που θα βασίζεται στη 
γνώση, παρέχοντας στους πολίτες 
της Ευρώπης εκπαίδευση υψηλής 
ποιότητας και ευκαιρίες ανανέω-
σης αυτών των γνώσεων σε όλη 
τη διάρκεια του βίου τους.

ΚΊΝΗΤΊΚΟΤΗΤΕΣ ΦΟΊΤΗΤΩΝ
Οι φοιτητές του Κολεγίου μας 

μπορούν να συμμετέχουν στο Πρό-
γραμμα Erasmus με τα πιο κάτω 
Σχέδια Κινητικότητας:

•Σχέδια Κινητικότητας στον τομέα 
της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Στο Σχέδιο αυτό συμμετέχουν φοι-
τητές/απόφοιτοι που φοιτούν ή έχουν 
αποφοιτήσει από διετή Προγράμματα 
Σπουδών. Η κινητικότητα εκπαιδευ-
ομένων ή/και αποφοίτων ΕΕΚ, κατά 
τον πρώτο χρόνο της αποφοίτησής 
τους, διαρκεί από 2 εβδομάδες μέχρι 
12 μήνες και αφορά:

•Πρακτική άσκηση σε ιδρύματα 
ΕΕΚ του εξωτερικού

•Πρακτική άσκηση σε εργασιακό 
περιβάλλον στο εξωτερικό

•Σχέδια Κινητικότητας στον τομέα 
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Στο σχέδιο αυτό συμμετέχουν 
φοιτητές που φοιτούν ή έχουν απο-
φοιτήσει από τριετή και τετραετή 
Προγράμματα Σπουδών. Η κινητι-
κότητα των φοιτητών αφορά:

•Κινητικότητα για σπουδές, από 
το δεύτερο έτος φοίτησης, από 3 
μέχρι 12 μήνες

•Κινητικότητα για πρακτική άσκηση 
μέσω τοποθέτησης σε χώρο εργασίας 
(κατά τη  διάρκεια των σπουδών 

τους ή/και μέχρι ένα χρόνο μετά 
την αποφοίτησή τους), από 2 μέχρι 
12 μήνες. 
ΕΠΊΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΊΑ ΤΗΝ 
ΚΊΝΗΤΊΚΟΤΗΤΑ ΦΟΊΤΗΤΩΝ

Οι φοιτητές μπορούν να λαμβά-
νουν επιχορήγηση από την ΕΕ για:

•την κάλυψη των δαπανών της 
μετακίνησης (ταξιδιωτικά έξοδα) και

•της διαβίωσής τους κατά την 
περίοδο της φοίτησης ή της πρακτικής 
άσκησης στο εξωτερικό

*Τα ποσά διαφέρουν ανάλογα 
με τη χώρα στην οποία ασκείται η 
δραστηριότητα

ΕΜΠΕΊΡΊΕΣ ΦΟΊΤΗΤΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Σχολή: Επισιτιστικών, Ξενοδ. και Του-
ριστ. Σπουδών  / Food Preparation 
& Culinary Arts
Οργανισμός Υποδοχής: La table 
de la méditerranée Mavrommatis 
Χώρα: Γαλλία 

«Γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι 
από την πρώτη στιγμή με βοήθη-
σαν και μου δίδαξαν επαγγελματικές 
τεχνικές και μυστικά στο χώρο της 
κουζίνας».- Εύρος Μιχαήλ, Απόφοιτος 
του Προγράμματος Σπουδών «Food 
Preparation & Culinary Arts»

Σχολή: Επαγγελμάτων Υγείας – 

Πρόγραμμα Σπουδών Αισθητική
 

Οργανισμός Υποδοχής: 
Aegeo Spas C.M.S
Χώρα: Ελλάδα

«Αισθάνομαι πολύ τυχερή που 
επιλέχτηκα να συμμετάσχω στο πρό-
γραμμα γιατί μέσα από αυτό εργά-
στηκα σε μια από τις πιο γνωστές 
εταιρίες των Spa στην Ελλάδα και 
έμαθα εξειδικευμένες θεραπείες όσον 
αφορά το χώρο της Αισθητικής». - 
Ελένη Αντωνοπούλου, Απόφοιτη του 
Προγράμματος Σπουδών «Αισθητική 
και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής»
Σχολή: Σπουδών Δημοσιογραφίας 
και Μ.Μ.Ε./ Δημοσιογραφία & Δη-
μόσιες Σχέσεις

Οργανισμός Υποδοχής: R- 
Channel Θράκης
Χώρα: Ελλάδα 

«Μέσω του Προγράμματος κατά-
φερα να δω πώς εργάζεται μία δημο-
σιογραφική ομάδα, όπου προσπαθεί 
για το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες 
αυτές οι εμπειρίες είναι ορόσημο για 
εμένα και θα προέτρεπα τους φοιτη-
τές να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 
Τόσο οι εμπειρίες αλλά και οι φιλίες 
που αποκτάς είναι εφόδια για μία 
ζωή». - Μιχάλης Τίκκος, Απόφοιτος 
του Προγράμματος Σπουδών «Δη-

μοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις»
Σχολή: Επισιτιστικών, Ξενοδ. και Του-
ριστ. Σπουδών  / Food Preparation 
& Culinary Arts

ΟργανισμόςΥποδοχής: Hotel 
Villa Retiro
Χώρα: Ισπανία

«Με τη βοήθεια του προγράμματος 
Erasmus+ και του KES College, είχα 
την ευκαιρία να ζήσω μία από τις πιο 
σημαντικές εμπειρίες για τη καριέρα 
μου, αλλά και τη ζωή μου γενικότερα. 
Είχα την δυνατότητα να γνωρίσω 
νέες τεχνικές, ιδέες και γεύσεις, αλλά 
και να αναλάβω ευθύνες στο ζαχα-
ροπλαστείο, κάτι που με έκανε να 
αγαπήσω ακόμα περισσότερο αυτό 
που έκανα» - Χαρά Λύκου, Απόφοι-
τος του Προγράμματος Σπουδών 
«FoodPreparation&CulinaryArts»
Σχολή: Επαγγελμάτων Υγείας – Πρό-
γραμμα Σπουδών Αισθητική 
Οργανισμός Υποδοχής: Zerva 
Cosmetics
Χώρα: Ελλάδα

«Το να εκπαιδευτώ τόσο σε νέες 
τεχνικές μακιγιάζ όσο και στον τρόπο 
επικοινωνίας με τον πελάτη από μία 
ομάδα ατόμων που όχι μόνο εκπαι-
δεύουν φοιτητές και επαγγελματίες 
μακιγιέρ σε διάφορες χώρες αλλά 
ζουν το επάγγελμα καθημερινά, ήταν 

για μένα μια ευκαιρία ζωής. Μια μο-
ναδική και ανεπανάληπτη εμπειρία»! 
- Ειρήνη Φαρκονίδου, Απόφοιτη του 
Προγράμματος Σπουδών  «Αισθητική 
και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής».

Σχολή: Περιβαλλοντικών 
Σπουδών
Οργανισμός Υποδοχής: Royal 
Horticulture Society – Garden Wisley
Χώρα: Αγγλία

«Μοναδική εμπειρία σε ένα κα-
ταπληκτικό εργασιακό περιβάλλον. 
Εργάστηκα με εκπληκτικά άτομα, με 
ειδίκευση στον τομέα της Κηπολο-
γίας ( Horticulture ), πρόθυμα να 
μοιραστούν τις γνώσεις τους. Έρ-
χεσαι σε επαφή με τις καθημερινές 
εργασίες του κήπου και παίρνεις 
μια μικρή γεύση για τις λειτουργιές 
ενός τέτοιας έκτασης οργανισμού». 
- Αλέξανδρος Κοκότσης, Απόφοι-
τος του Προγράμματος Σπουδών 
«Κηποτεχνία»

ΓΡΑΦΕΊΟ ERASMUS
Για περισσότερες πληροφορίες: 

Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής 
Μέριμνας – Γραφείο Erasmus

Γιώτα Ίωάννου, Τηλ.: 22875737, 
Email: llp@kes.ac.cy

Δήμητρα Μιχαήλ, Τηλ.: 22875737, 
Email: admissions@kes.ac.cy

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα ERASMUS+

Επαναξιολογήσεις 
προγραμμάτων σπουδών 


