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Σημαντική συνεργασία του Κολεγίου ΚΕΣ
με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης

Λειτουργοί μας επισκέφθηκαν το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτέλειου στο πλαίσιο του ERASMUS+

Οέντυπος Τύπος την Κύπρο 
έχει μέλλον; Η απάντηση 
δεν μπορεί να είναι μονο-
λεκτική επειδή, ακριβώς, 

η κρίση την οποία αντιμετωπίζει τα 
τελευταία χρόνια είναι πολυδιάστα-
τη. Οι κυκλοφορίες των κυπριακών 
εφημερίδων έχουν κατρακυλήσει σε 
θλιβερά χαμηλά επίπεδα. Οι διαφη-
μίσεις, οι οποίες είναι το οικονομικό 
οξυγόνο τους, είναι σχεδόν ανύ-
παρκτες. Οι εφημερίδες πληρώνουν 
υψηλό κόστος εξαιτίας της οικονο-
μικής κρίσης. Η αναγνωσιμότητά 
τους είναι ελάχιστη. Η επιβίωσή τους 
είναι προδιαγεγραμμένη: Όπως τα 
πράγματα εξελίσσονται, έχουν ελά-
χιστο χρόνο μπροστά τους. Πολλοί 
ισχυρίζονται ότι θα καταρρεύσουν.

Γιατί; Πρώτα εξαιτίας της τε-
χνολογίας στην οποία η πλειοψη-
φία των πολιτών ανατρέχουν και 
από την οποία έχουν πάθει ανίατη 
εξάρτηση που ξεπερνά τα όρια της 
παθολογίας. Ύστερα, οι ιστοσελίδες, 
τα blogs, το διαδίκτυο, το facebook,  
το twitter, το instagram και άλλοι 
δικτυακοί τόποι και χώροι προσφέ-
ρουν εύκολη, γρήγορη και εύπεπτη 
επιφανειακή «ενημέρωση». Από την 
άλλη, τα ραδιόφωνα και ειδικά τα 
τηλεοπτικά δίκτυα, με την ταχύτητα 
και την αμεσότητα των μεταδόσεων, 
προκαταλαμβάνουν τις εφημερίδες, 
οι οποίες έρχονται τελευταίες και 
καταϊδρωμένες στην ενημέρωση.

Κι όμως: Οι εφημερίδες μπο-
ρούν να αντέξουν τον ανταγωνισμό 

της ενημερωτικής ρηχότητας και 
εν πολλοίς ανεύθυνης και επιπό-
λαιης πληροφόρησης με τρεις τρό-
πους. Πρώτον, να προσαρμοστούν 
στις νέες τεχνολογίες και να τις 
αξιοποιήσουν προς όφελος τους. 
Δεύτερον, αφού ήδη όλα τα άλλα 
Μέσα – και τα Μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης – προηγούνται στην 
μετάδοση ειδήσεων και γεγονό-
των, οι εφημερίδες καλούνται να 
πράξουν αυτό που τα άλλα Μέσα 
δεν μπορούν: Να εξηγήσουν, να 
αναλύσουν και να ερμηνεύσουν τα 
γεγονότα και τις εξελίξεις. 

Με απλά λόγια να απαντήσουν στο 
διαχρονικό και θεμελιώδες ερώτημα 
κάθε σκεπτόμενου πολίτη «γιατί τα 
πράγματα συμβαίνουν», ώστε να 

δώσουν τις ανάλογες, πειστικές, τεκ-
μηριωμένες, σοβαρές και υπεύθυνες 
απαντήσεις. Τρίτον, οι δημοσιογράφοι 
καλούνται να ξεφύγουν από την απλή 
καταγραφή ή επανάληψη ειδήσεων, 
η οποία καταντά αχρείαστος μηρυ-
κασμός, να τις ερμηνεύσουν και να 
τις αναλύσουν.

Υπάρχει και ένας τέταρτος, εξί-
σου καθοριστικός λόγος: Οι εκ-
δότες καλούνται να επενδύσουν 
σε μορφωμένους, ταλαντούχους, 
ικανούς, σοβαρούς δημοσιογρά-
φους, τους οποίους να εξειδικεύ-
σουν σε διάφορους τομείς ώστε, 
με αξιοποίηση ειδικών συνεργατών 
να προσφέρουν ένα εντελώς νέο 
δημοσιογραφικό προϊόν προς το 
αναγνωστικό κοινό. Δηλαδή, είναι 

ανάγκη να επανεφεύρουμε την εφη-
μερίδα του 21ου αιώνα, η οποία 
να είναι το θεμέλιο της δημοκρα-
τικής και ελεύθερης έκφρασης και 
διαφάνειας και η ισχυρή έπαλξη 
κάθε σκεπτόμενου πολίτη. 

Η εφημερίδα έχει μέλλον αν 
αναλογιστούμε ότι δεν μπορεί να 
υπάρξει πραγματική δημοκρατία 
χωρίς ελεύθερη πληροφόρηση, 
σοβαρές αναλύσεις και μαχητική, 
ερευνητική δημοσιογραφία. Το Κολέ-
γιο ΚΕΣ εδώ και πάνω από τέσσερις 
δεκαετίες κτίζει νέους, φερέλπιδες 
και ικανούς επαγγελματίες δημο-
σιογράφους οι οποίοι κοσμούν και 
τιμούν τα περισσότερα ΜΜΕ της 
Κύπρου, έντυπα και ηλεκτρονικά.

«ε»

Η αντίσταση της εφημερίδας
ΑΠΟΨΗ «Ε»

Η
Διεύθυνση του Κολε-
γίου ΚΕΣ, στο πλαίσιο 
της συνεχούς προσπά-
θειας για αναβάθμιση 
της ποιότητας και του 

ακαδημαϊκού επιπέδου του Κο-
λεγίου και της ενίσχυσής του με 
συνεργασίες με άλλα ακαδημαϊκά 
Ιδρύματα, επιδίωξε και πέτυχε μια 
σημαντική συνεργασία. Στο πλαίσιο 
του προγράμματος Erasmus, ο κ. 
Δημήτρης Εγγλεζάκης, υπεύθυνος 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και ο κ. 
Σάββας Ιακωβίδης, Συντονιστής του 
Προγράμματος Δημοσιογραφίας & 
Δημοσίων Σχέσεων του Κολεγίου 
ΚΕΣ, επισκέφτηκαν το Τμήμα Δημοσι-
ογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στις 
15 και 16 Μαΐου 2017.

Σκοπός της επίσκεψης και των 
συναντήσεων, οι οποίες πραγμα-

τοποιήθηκαν με διδάσκοντες στο 
Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ 
του Αριστοτέλειου Παν/μίου, ήταν η 
ανταλλαγή απόψεων και ιδεών και 
η κατάθεση εισηγήσεων, πρώτον, 
όσον αφορά τη διαδικασία σχεδι-
ασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης 
προγραμμάτων στο Τμήμα Δημο-
σιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστο-
τέλειου. Δεύτερον, τα προβλήματα, 
οι δυσκολίες και οι εμπειρίες που 
αποκομίζονται. Τρίτον, πώς, μέθοδοι, 
σχεδιασμοί και εμπειρίες μπορούν 
εν τινι μέτρω να προσαρμοστούν 
ή και να υλοποιηθούν όσον αφορά 
την οργάνωση, αναδιάρθρωση και 
ενίσχυση του προγράμματος Δημο-
σιογραφία & Δημόσιες Σχέσεις του 
Κολεγίου ΚΕΣ.

Οι επαφές των δύο λειτουργών 
του Κολεγίου ΚΕΣ και η ανταλλαγή 
ιδεών και εμπειριών, γνώσεων και 

διαδικασιών στην εφαρμογή εκσυγ-
χρονισμένων προγραμμάτων και 
μαθημάτων εντάσσονται στο πλαίσιο 
της επικείμενης αναθεώρησης και 
νέας αξιολόγησης του προγράμμα-
τος Σπουδών Δημοσιογραφίας & 
Δημοσίων Σχέσεων του Κολεγίου.

Οι συναντήσεις πραγματοποιή-
θηκαν ως ακολούθως:

Τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2017, 

οι κ.κ. Εγγλεζάκης και Ιακωβίδης 
συναντήθηκαν στα γραφεία του 
Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
με ομάδα καθηγητών, διδασκόντων 
στο Τμήμα. Επικεφαλής ήταν ο κ. 
Ανδρέας Βέγλης, πρόεδρος του 
Τμήματος και διευθυντής του Εργα-
στηρίου Εφαρμογών Πληροφορικής 
στα ΜΜΕ. Παρόντες ήταν: Νίκος 

Παναγιώτου, επίκουρος καθηγητής, 
μέλος της Επιτροπής του Προγράμ-
ματος Σπουδών στην κατεύθυνση 
της Δημοσιογραφίας. Περικλής Πο-
λίτης, αν. καθηγητής, διευθυντής 
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών. Αλέξανδρος Μπαλτζής, 
αν. καθηγητής, συντονιστής προ-
γραμμάτων Erasmus.
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Ανταλλαγή ιδεών, 
εμπειριών και 
διαδικασιών 
στην εφαρμογή 
εκσυγχρονισμένων 
προγραμμάτων και 
μαθημάτων

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΚΕΣ ΜΕ 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.



ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΜΠΡΙΚΑΛΟΒΑ* 

Το bullying συνήθως το βιώνουμε 
στην μικρότερη ηλικία δηλαδή στο 
σχολείο.  Σχολικός εκφοβισμός είναι 
η σκόπιμη και επαναλαμβανόμενη 
επιθετική συμπεριφορά από μαθητές 
σε συμμαθητές τους με σκοπό την 
επιβολή και την πρόκληση σωματικού 
ή ψυχικού πόνου. 

Στις μέρες μας έχει προστεθεί 
ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός, με τη 
διάδοση ντροπιαστικών σχολίων, 
ειρωνικών εκφράσεων και παρα-
τσουκλιών μέσω του Διαδικτύου, 
τον αποκλεισμό κάποιου από μια 
δικτυακή ομάδα, την αποστολή απει-
λητικών μηνυμάτων και τη χρήση 
προσωπικών δεδομένων κάποιου 
ατόμου.  

Οι επιπτώσεις του bullying είναι 
σοβαρές στα παιδιά. Φοβούνται να 
πάνε σχολείο και νιώθουν δυστυ-
χισμένα όταν βρίσκονται εκεί. Η 
κοινωνική τους απομόνωση επε-
κτείνεται αφού οι άλλοι συμμαθητές 

μπορεί να αποφεύγουν την παρέα 
τους από φόβο ότι η επαφή μαζί 
τους θα μειώσει το κοινωνικό τους 
κύρος μέσα στο σχολείο ή από φόβο 
μήπως επεκταθεί η επίθεση στο δικό 
τους πρόσωπο.

Οι μαθητές που δέχονται bullying 
παρουσιάζουν συμπτώματα άγχους, 
χαμηλής αυτοεκτίμησης, έλλειψη αυ-
τοπεποίθησης, συναισθήματα κατω-
τερότητας, αρνητικής αυτοκριτικής 
ακόμη και κατάθλιψης. Διαταράσ-
σεται η ψυχοσωματική τους υγεία 
και αποσύρονται από την ενεργό 
σχολική δράση καθώς ενδέχεται 
να εμφανίσουν χαμηλές σχολικές 
επιδόσεις, μαθησιακές δυσκολίες, 
τάση παραίτησης και μελαγχολία. Το 
σχολικό περιβάλλον μετατρέπεται 
σε ένα άξενο χώρο που δεν τους 
παρέχει κανένα κίνητρο για βελτίωση 
αλλά αποκτά εφιαλτικές διαστάσεις.

Οι αιτίες που οδηγούν μαθητές 
σε εκφοβισμό εναντίον των συνομη-
λίκων τους ασφαλώς είναι ποικίλες.  
Μια από τις πιο συνηθισμένες αιτίες 

είναι η επιθυμία να αποκτήσουν δη-
μοφιλή εικόνα μέσω της επιβλητικής 
συμπεριφοράς τους. Τα λανθασμένα 
πρότυπα συμπεριφοράς που 
προβάλλονται από τα 
Μ.Μ.Ε και συχνά κατευ-
θύνουν τους νέους στην 
υιοθέτηση ενεργειών 
που τους προσφέρουν 
την ψευδαίσθηση ότι 
αποκτούν δύναμη και 
υπεροχή γιατί επι-
βάλλουν τη θέλη-
σή τους στους 
ανίσχυρους. 

Οι εκ-
φοβ ισ τ έ ς 
βρίσκουν 
πρόσφορο 
έδαφος 
δράσης 
σε σχολι-
κούς χώ-
ρους όταν 
οι σχέσεις εκ-
παιδευτικών και 

μαθητών είναι αποκομμένες από την 
υγιή παιδαγωγική διαδικασία. Σημαντι-
κό ρόλο παίζουν και οι  διαταραγμέ-

νες οικογενειακές σχέσεις που 
μπορεί να χαρακτηρίζονται 

από την αδιάφορη έως 
την υπερπροστατευτική 
στάση των γονιών προς 
τα παιδιά ή ακόμα και 
από παραδείγματα βί-
αιων και επιθετικών 
συμπεριφορών.

Οι τρόποι 
αντιμετώπι-

σης και τα 
μέτρα που 
πρέπει να 
ληφθούν 
α ρ χ ι κ ά 
από την 
ο ι κ ο γ έ -
νεια είναι 

να πλησιά-
σουν το παιδί 
με διάθεση 
να ακούσουν 

και να κατανοήσουν, όχι να κρίνουν 
ή να θυμώσουν γι’ αυτό που του 
συμβαίνει. Αυτό που έχει ανάγκη 
το παιδί είναι να νιώσει ασφαλές 
και αποδεκτό. Οι γονείς πρέπει να 
το βοηθήσουν να εκφράσει τα συ-
ναισθήματα και τις ανάγκες του. Να 
του επισημάνουν την αξία του και 
πως δεν φταίει το ίδιο που κάποιος 
άλλος τού επιτίθεται. 

 Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
ανανεώνουν όχι μόνο το γνωστικό 
δυναμικό τους αλλά και τις παιδα-
γωγικές δεξιότητές τους και να επι-
μορφώνονται για την αντιμετώπιση 
των φαινομένων που διαταράσσουν 
την ομαλή λειτουργία της σχολικής 
κοινότητας και παρεμποδίζουν την 
κοινωνικοποίηση των μελών του. Η 
ορθή αντιμετώπιση των περιστατικών 
του σχολικού εκφοβισμού απαιτεί 
επίσης την  συνεργασία των εκπαι-
δευτικών, των γονέων και κηδεμόνων 
αλλά και των αρμόδιων κρατικών 
υπηρεσιών και φορέων. 

*Τριτοετής φοιτήτρια Δ&ΔΣ
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Μετά από το σχετικό κα-
λωσόρισμα, ο κ. Σάββας 
Ιακωβίδης, εξήγησε και 
παρουσίασε αναλυτικά 

το Πρόγραμμα Σπουδών Δημοσιο-
γραφίας & Δημοσίων Σχέσεων του 
Κολεγίου ΚΕΣ. Επέμεινε ιδιαίτερα 
στον καθαρά επαγγελματικό προ-
σανατολισμό του προγράμματος, 
το οποίο αποβλέπει να «κτίσει» 
επαγγελματίες δημοσιoγράφους με 
κατάλληλα γνωστικά και πρακτικά 
εφόδια, ώστε να στηθούν επάξια 
έναντι άλλων συναδέλφων τους 
και να διεκδικήσουν θέσεις στη 
δημοσιογραφική αγορά εργασίας. 

Ξεκαθάρισε επίσης ότι το Πρό-
γραμμα Σπουδών Δημοσιογραφίας 
& Δημοσίων Σχέσεων του ΚΕΣ είναι 
τριετούς κύκλου και οι φοιτητές, στο 
τέλος των σπουδών τους, αποκτούν 
το Ανώτερο Δίπλωμα στη Δημοσιο-
γραφία και στις Δημόσιες Σχέσεις. 
Ακόμα υπέδειξε πως το Κολέγιο ΚΕΣ 
δεν επιδιώκει να αναβαθμιστεί σε 
ανώτερο ακαδημαϊκό ίδρυμα αλλά να 
παραμείνει καθαρά επαγγελματικό.

Από την πλευρά του, ο κ. Εγγλε-
ζάκης αναφέρθηκε με λεπτομέρει-
ες στην αξιολόγηση από το ΣΕΚΑΠ 
του Τμήματος Δημοσιογραφίας & 
Δημοσίων Σχέσεων, το 2013, και 
απάντησε σε αρκετές ερωτήσεις που 
υποβλήθηκαν από τους καθηγητές 
του Τμήματος Δημοσιογραφίας και 
ΜΜΕ του Αριστοτέλειου.

Δομή και περιεχόμενο
Στη συνέχεια συζητήθηκε η δομή 

και το περιεχόμενο του Προγράμμα-
τος του Τμήματος Δημοσιογραφίας 
και ΜΜΕ του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στημίου, το οποίο είναι περισσότερο 
ακαδημαϊκού προσανατολισμού, με 
οιονεί εξειδικεύσεις στην ιστορία, 
στον πολιτισμό και στην τέχνη, τομείς 
τους οποίους  το πρόγραμμα του 
ΚΕΣ δεν αντιμετωπίζει ή ασχολείται 
μερικώς. Οι διδάσκοντες στο Τμήμα 
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αρι-

στοτέλειου εξέφρασαν ο καθένας 
ξεχωριστά παρατηρήσεις, απόψεις 
και εισηγήσεις για βελτίωση του Προ-
γράμματος Δ&ΔΣ του Κολεγίου ΚΕΣ.

Κάποιοι επισήμαναν επικαλύψεις 
μαθημάτων και συμβούλευσαν όπως 
τα βασικά μαθήματα ενταχθούν σε 
συγκεκριμένες θεματικές, να ενοποι-
ηθούν μαθήματα και, προπάντων, 
επέμειναν σε δύο βασικές εισηγή-
σεις. Πρώτον, να μειωθεί ο αριθμός 
των μαθημάτων ανά εξάμηνο. Και, 
δεύτερον, να αυξηθεί ανάλογα ο 
φόρτος μελέτης και εργασίας των 
φοιτητών, με αυστηρότερο έλεγχο 
στη συνέπεια και στην παράδοση 
των ανατιθέμενων εργασιών.

Επίσης εισηγήθηκαν σύμπτυξη 
μαθημάτων και όχι πανσπερμία, νέα 
ονοματολογία με γενικούς τίτλους. 
Πρόταξαν νέες ιδέες για μαθήματα 
όπως, Δημοσιογραφία Περιβάλλοντος, 
οικονομία και ενέργεια ή μάθημα 
για τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
ή το μάθημα για τον Εκπρόσωπο 
Τύπου να ενταχθεί στις Δημ. Σχέσεις, 

ή να δοθεί έμφαση στη διαφήμιση. 
Να δημιουργηθεί μία ενότητα τε-
χνολογικών γνώσεων. 

Όσον αφορά τις Δημόσιες Σχέ-
σεις, επισήμαναν την αύξηση των 
διδασκόμενων μαθημάτων αλλά και 
εδώ εισηγήθηκαν παραγωγικότερη 
κατανομή των μαθημάτων. 

Ανταλλαγή φοιτητών
Τέλος έθεσαν το θέμα επιμερισμού 

των ECTS και εξέφρασαν απορίες για 
τον τρόπο που παραχωρούνται. Έγινε 
παραγωγική διαλογική συζήτηση με 
τον κ. Εγγλεζάκη και τον κ. Βέγλη 
και ο τελευταίος αναφέρθηκε στο 
σύστημα ECTS του Αριστοτέλειου 
που στηρίζεται σε αλγόριθμους. Ο 
κ. Βέγλης εξέφρασε την ετοιμότητά 
του να βοηθήσει, ως Τμήμα, το Κο-
λέγιο ΚΕΣ να επαναπροσδιορίσει και 
επιμερίσει καλύτερα τα ECTS για τα 
μαθήματα του Τμήματος Σπουδών 
Δ&ΔΣ του Κολεγίου μας.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί 
ότι τόσο ο πρόεδρος όσο και οι άλλοι 
διδάσκοντες στο Τμήμα Δημοσιογρα-
φίας και ΜΜΕ του Αριστοτέλειου είναι 
πρόθυμοι για στενότερη συνεργασία 
με το Κολέγιο ΚΕΣ. Πρότειναν ανταλλα-
γή φοιτητών, δηλ. δικοί μας φοιτητές 
να επιλέγουν ένα εξάμηνο φοίτησης 
στο Αριστοτέλειο σε μαθήματα που 
προσιδιάζουν προς όσα διδάσκονται 
στο Τμήμα Δ&ΔΣ του ΚΕΣ. 

Εξίσου σημαντική ήταν η εισή-
γησή τους για υπογραφή τριετούς 

συμβάσεως συνεργασίας μεταξύ του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του 
Κολεγίου ΚΕΣ. Η σύμβαση έχει ήδη 
υπογραφεί. Έτσι, στο πλαίσιο του 
Erasmus+, μπορεί να γίνει ανταλλαγή 
φοιτητών, διδασκόντων, ακόμη και 
γραμματειακού προσωπικού. 

Την Τρίτη, 16 Μαΐου 2017, οι κ.κ. 
Εγγλεζάκης και Ιακωβίδης συναντήθη-
καν με καθηγητές οι οποίοι διδάσκουν 
στα εργαστήρια Ραδιοτηλεόρασης του 
Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ 
του Αριστοτέλειου. Επικεφαλής των 
Ηλεκτρονικών Εργαστηρίων είναι ο 
κυπριακής καταγωγής καθηγητής Γε-
ώργιος Καλλίρης. Μετά από αδρομερή 
ενημέρωση για τον τρόπο και τις με-
θόδους διδασκαλίας και λειτουργίας 
των εργαστηρίων, οι λειτουργοί του 
Κολεγίου ΚΕΣ ξεναγήθηκαν στις εγκα-
ταστάσεις. Ο Γ. Καλλίρης εξέφρασε την 
ετοιμότητα του ιδίου και των συναδέλ-
φων του για στενότερη συνεργασία 
και δεσμούς με το Κολέγιο ΚΕΣ.

Βάσεις για συνεργασία
Συμπερασματικά: Η επίσκεψη των 

κ.κ. Εγγλεζάκη και Ιακωβίδη ήταν 
πολλαπλώς επωφελής επειδή, 

Πρώτον, έθεσε τις βάσεις για 
συνεργασία με ένα από τα αρχαι-
ότερα και καλύτερα, περιώνυμα 
Πανεπιστήμια της Ελλάδος. 

Δεύτερον, από πλευράς του Τμή-
ματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του 
Αριστοτέλειου και όλων των διδα-
σκόντων εκδηλώθηκε ετοιμότητα να 
μας βοηθήσουν τόσο για τη δομή 
όσο και για το περιεχόμενο του προ-
γράμματος Δ&ΔΣ του Κολεγίου μας.

Τρίτον, εκδηλώθηκε επίσης πλή-
ρης ετοιμότητα για άμεση συνεργασία, 
ακόμα και με ανταλλαγή φοιτητών, 
διδασκόντων ή και γραμματειακού 
προσωπικού, πράγμα το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί σύντομα.

Τέταρτον, αναμένουν από το Κο-
λέγιο ΚΕΣ να κάνει τα πρώτα βήματα.

 Ήδη το Αριστοτέλειο Παν/μιο 
και το Κολέγιο ΚΕΣ συμφώνησαν 
για τριετή συνεργασία στο πλαίσιο 
του  ERASMUS+.

Σημαντική συνεργασία ΚΕΣ-Αριστοτέλειου
Λειτουργοί μας επισκέφθηκαν το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτέλειου στο πλαίσιο του ERASMUS+

Σχολικός εκφοβισμός ή εκβιασμός

Ήδη το 
Αριστοτέλειο 
Παν/μιο και το 
κολέγιο ΚΕΣ 
συμφώνησαν για 
τριετή συνεργασία 
στο πλαίσιο του  
ERASMUS+

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ.

ΠΑΙΔΕΙΑ
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ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ*

Μ ία λέξη τόσο ουδέτερη 
και οικεία στο άκουσμα 
της, τηλεόραση, όμως 
με μεγάλη απήχηση στο 

κοινό και που μπορεί να θεωρηθεί 
και ως μία δύναμη του παρόντος. 
Η χρήση της τηλεόρασης βρίσκε-
ται στην καθημερινότητα του κάθε 
πολίτη, για λόγους διασκέδασης, 
ενημέρωσης ή ακόμη και ξεκού-
ρασης. Χρησιμοποιεί πολυμέσα 
όπως είναι η εικόνα, ο ήχος, είναι 
στον «αέρα – ζωντανή σύνδεση» 
και γι’ αυτό την καθιστά και ως το 
πιο σύγχρονο Μέσο Ενημέρωσης 
στο χώρο της δημοσιογραφίας. Μι-
λήσαμε με γνωστούς τηλεοπτικούς 
δημοσιογράφους και ζητήσαμε την 
άποψή τους. Ιδού τι μας είπαν: 

Νικόλας Μαρκαντώνης, Δημο-
σιογράφος στον τηλεοπτικό σταθμό 
«ΣΙΓΜΑ»:

 «Η τεχνολογία, είτε το θέλουμε 
είτε όχι, ευθύνεται και επηρεάζει 
τις κοινωνικές αλλαγές. Επομένως 
και το περιεχόμενο ενός μηνύματος 
επηρεάζεται από το πόσο σύγχρο-
νο είναι το Μέσο που θα χρησι-
μοποιηθεί για τη διάδοσή του. Η 
τηλεόραση, λοιπόν, ως ένα από τα 
πλέον σύγχρονα, τεχνολογικά, Μέσα, 
αποτελεί ταυτόχρονα και ένα από 
τα πλέον ισχυρά Μέσα για τη μετά-
δοση αλλά και ταυτόχρονη διάδοση 
ενός μηνύματος. Η τηλεόραση, σε 
κλάσματα δευτερολέπτου μπορεί να 
μεταδώσει μια εικόνα από τη μία 
άκρη του κόσμου στην άλλη, μαζί 
με όσα μηνύματα αυτή μπορεί να 
κρύβει, μετατρέποντας την υφήλιο 
αλλά και τον κόσμο πέρα από τη γη, 
σε ένα παγκόσμιο χωριό. 

»Η τηλεόραση είναι το μέσον που 
θα μεταφέρει το γεγονός, το περι-
στατικό, το μήνυμα, μέσα στο σπίτι 
μας, την ίδια ώρα που συμβαίνει, 
χωρίς καν να χτυπήσει την πόρτα, 
ζητώντας άδεια να εισέλθει. Μάλιστα 
η επανάληψη εικόνων και μηνυμά-
των μπορούν να επηρεάσουν τους 
τηλεθεατές, να τους σηκώσουν από 
τον καναπέ, μετατρέποντας τους σε 
μάζα ή ακόμα ξεσηκώνοντας ολό-
κληρη επανάσταση. Τη δύναμη αυτή η 
τηλεόραση την εκχωρεί τα τελευταία 
χρόνια στο διαδίκτυο και ιδιαίτερα 
στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Εντούτοις όμως εξακολουθεί να 
παραμένει, αν όχι το ισχυρότερο, 
σίγουρα ένα από τα πιο ισχυρά μέσα 
για τη μετάδοση μηνυμάτων, συ-
μπεριφορών και τρόπων ζωής».

Παθητικός θεατής 
ή συμμέτοχος

Με τη δήλωση αυτή ο γνωστός 

Δημοσιογράφος, μας έθεσε το 
ερώτημα, αν όντως η τηλεόραση 
είναι τόσο δυνατή που μπορεί να 
κινήσει τα νήματα της κοινωνίας 
προς όφελος της ή αν χειραγωγεί 
καταστάσεις του κράτους και, σε 
μεγαλύτερη εμβέλεια, του πλανήτη. 

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Σα-
ραντάκο, που εκδίδει το σατιρικό 

περιοδικό, «Το Φιστίκι»: «Η τηλεόραση 
σε καθηλώνει στον καναπέ σου, σε 
απομονώνει από τους γύρω σου και 
σε μετατρέπει τελικά σε παθητικό 
θεατή, πειθήνιο υπήκοο και άκριτο 
καταναλωτή όσων σου διαφημίζει. 
Ένα κι ένα για τους αγράμματους 
και τους υπανάπτυκτους»

Κυριάκος Πενηνταέξ, δημοσιο-
γράφος στην εφημερίδα «Σημερινή» 
και στον τηλεοπτικό σταθμό «Σίγμα» 
και καθηγητής στο Κολέγιο ΚΕΣ. Λέγει: 

«Δεν είμαι σίγουρος ότι η τηλεό-
ραση είναι το ισχυρότερο Μέσο. Ίσως 
να είναι σήμερα  το δημοφιλέστε-
ρο Μέσο, λαμβάνοντας υπόψη την 
πτωτική πορεία του έντυπου Τύπου 
σε αναγνωσιμότητα, παγκοσμίως. 
Υπάρχουν, όμως, και τα διαδικτυ-
ακά Μέσα που αναπτύσσονται με 
ραγδαίους ρυθμούς τα τελευταία 
χρόνια. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της 
ενημέρωσης του κοινού, τα τρία είδη 
ΜΜΕ έχουν διαφορετικά προτερή-

ματα και μειονεκτήματα. Επομένως, 
θεωρώ πως το ένα συμπληρώνει 
το άλλο.  

»Η τηλεόραση είναι άμεση και 
ζωντανή, προσφέροντας ήχο και 
εικόνα, αλλά με λιγότερες πληρο-
φορίες λόγω του περιορισμένου 
χρόνου των δελτίων ειδήσεων, 
τα οποία μεταδίδονται μόνο σε 
συγκεκριμένες ώρες, και διακό-
πτουν το κανονικό πρόγραμμά 
τους μόνο σε έκτακτες και σοβα-
ρές περιπτώσεις.  Το διαδίκτυο 
είναι ακόμη πιο γρήγορο και με 
συνεχή ροή ειδήσεων, αλλά δεν 
έχει τη ζωντάνια της τηλεόρασης 
και την ανάλυση/διερεύνηση που 
προσφέρουν τα έντυπα μέσα που 
έχουν ως πλεονέκτημα τη διεισδυ-
τική και εκτενέστερη κάλυψη των 
γεγονότων. Συνεπώς, θεωρώ ότι 
όσοι ενδιαφέρονται για μια ολο-
κληρωμένη ενημέρωση για τα όσα 
συμβαίνουν γύρω μας, θα πρέ-
πει να διαβάζουν εφημερίδες και 
περιοδικά, να χρησιμοποιούν το 
διαδίκτυο και να παρακολουθούν 
τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων».

Ψυχαγωγία
Με την δήλωση αυτή του βραβευ-

μένου δημοσιογράφου, το ερώτημα 
που παρουσιάζεται είναι το εξής. Η 
τηλεόραση είναι, όντως, το πιο δυνατό 
Μέσο από τα ΜΜΕ;  Σύμφωνα με 
τον κ. Πενηνταέξ, ο περιορισμένος 
χρόνος του «αέρα» δεν δίνει την 
πλήρη ανάλυση των γεγονότων 
και δεν μπορεί να αναδείξει όλο 
το παρασκήνιο των γεγονότων

Ο αντίλογος θα παραμείνει, μα 
η κρίση μπορεί να αλλάξει και στο 
ερώτημα : «Η τηλεόραση είναι το πιο 
δυνατό μέσο;». Μπορώ να ισχυριστώ  
ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, είναι 
το μοναδικό Μέσο που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από κάθε ηλικία , 
ακόμη και η αμεσότητά του να το 
τοποθετεί στην πρώτη θέση ενη-
μέρωσης και ψυχαγωγίας. 

*Τριτοετής φοιτητής Δ&ΔΣ

ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ*

Ποιο από τα δύο μέσα επικοινω-
νίας είναι το καλύτερο, εσείς ποιο 
θα επιλέγατε; Εγώ θα διάλεγα την 
τηλεόραση και οι λόγοι είναι πολλοί. 
Ένας από τους λόγους που επιλέγω 
την τηλεόραση είναι, ότι η τηλεόραση 
σε ψυχαγωγεί σε όλες τις ώρες της 
ημέρας όπου και αν βρίσκεσαι και 
κυρίως τα μοναχικά άτομα κάτι που 
η εφημερίδα δεν μπορεί να κάνει 
στον ίδιο βαθμό, κατά την άποψή 
μου. Χωρίς, όμως, αυτό να σημαίνει 
ότι πρέπει να αφήσω την τηλεόραση 
να με ψυχαγωγεί ή να μου κρατά-
ει συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο. 
Πρέπει να βάζω όρια πώς θα την 
χρησιμοποιώ, να την ελέγχω.

Η ψυχαγωγία είναι το ένα κομμάτι 
της τηλεόρασης, ένα άλλο είναι η 
πληροφόρηση. Σε ενημερώνει για 
γεγονότα που διαδραματίζονται στην 
άλλη άκρη του κόσμου. Μπορεί να 
σου μεταφέρει την είδηση σε 
χρόνο μηδέν. Σε πληροφορεί για 
κάτι που συμβαίνει στην άλλη 
άκρη του πλανήτη την ώρα που 
συμβαίνει με εικόνα και ήχο, 
κάτι που και πάλι η εφημερίδα 
δεν μπορεί να σου προσφέρει 
λόγω της φύσης της, δηλαδή 
της ετεροχρονισμένης μετάδοσης 
της είδησης.  

Ένα άλλο υπέρ που έχει η τη-

λεόραση είναι ότι μπορεί κάποιος να 
παρακολουθήσει ζωντανά ολυμπια-
κούς αγώνες, ποδοσφαιρικούς αλλά 
και καλαθόσφαιρα, όποια ώρα και 
να είναι όπου και αν είναι. Επίσης 
με την τηλεόραση μπορεί να παρα-
κολουθήσεις τις επίμαχες φάσεις 
ενός αγώνα και να τις σχολιάσεις 
κάτι που και πάλι η εφημερίδα δεν 
μπορεί να σου προσφέρει.  

Στην τηλεόραση έχουμε πολλές 
εκπομπές στις οποίες ο κόσμος μπορεί 
να βγει και να πει την άποψή του για 
διάφορα θέματα που τον αφορούν 
όπως πολιτικά, κοινωνικά, αθλητικά 
κ.λ.π. Δηλαδή με την τεχνολογία που 
έχουμε και την βοήθεια της τηλεό-
ρασης μπορεί ο απλός πολίτης να 
βγει και να κάνει διάλογο, να πει την 
άποψή του για κάτι αλλά και να ζητήσει 
βοήθεια. Επίσης μπορεί να ακούσει 
πολλές απόψεις σε μια εκπομπή και να 

πάρει αποφάσεις με αυτά που βλέπει 
και ακούει. Μέσω της τηλεόρασης 
μπορείς να γνωρίσεις άλλους λαούς, 
άλλους πολιτισμούς και θρησκείες, 
μαθαίνεις τα ήθη και τα έθιμά τους 
και διευρύνεις τους ορίζοντές σου. 
Μέσα από τα διάφορα ντοκιμαντέρ 
μπορείς να σχηματίσεις δική σου 
άποψη με αυτά που βλέπεις και με 
αυτό τον τρόπο βοηθούν στην μείωση 
του ρατσισμού.

Μερικές εκπομπές είναι ενημερω-
τικές και μπορούν να εκπαιδεύσουν 
τα παιδιά αποτελεσματικά σε διάφορα 
θέματα όπως, πώς μεγαλώνουν τα 
δέντρα ή το πώς ζουν τα ζώα στη 
ζούγκλα. Αλλιώς είναι να το βλέ-
πεις, και αλλιώς να το διαβάζεις, να 
βλέπεις τι γίνεται είναι σίγουρα πιο 
αποτελεσματικό από το να διαβάζεις.

Η τηλεόραση είναι το Μέσο που 
μπήκε στη ζωή μας για να μας ενη-
μερώνει και να μας ψυχαγωγεί. 
Έχουμε πολλά να κερδίσουμε από 
αυτήν, όμως πρέπει πάντα να την 
χρησιμοποιούμε με μέτρο και με 
κριτική σκέψη ιδίως αν έχουμε 

μικρά παιδιά στο σπίτι. 
Αν η τηλεόραση έχει να προ-

σφέρει τόσο πολλά θετικά στην 
κοινωνία μας η εφημερίδα, ίσως, 
να έχει να προσφέρει άλλα τόσα. 
Τώρα ποιο Μέσο είναι καλύτερο, 
η απόφαση είναι δική σας.

*Τριτοετής φοιτητής Δ&ΔΣ

ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΜΠΡΙΚΑΛΟΒΑ*

Όσο αναπτύσσεται η τεχνολογία 
τόσο αναπτύσσεται και η παγκόσμια 
ενημέρωση και γίνεται όλο και πιο 
προσβάσιμη. Τα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης πληθαίνουν βάζο-
ντας σε δίλημμα την ανθρωπότητα 
ποιο μέσο υπερτερεί έναντι των 
άλλων. Συνήθως επιλέγουν το πιο 
προσβάσιμο και το πιο γρήγορο.  

Το ραδιόφωνο είναι ένα Μέσο 
το οποίο επιλέγουν πολλοί για 
την ενημέρωσή τους λόγω της 
αμεσότητάς του. Αρκετές έρευνες 
αποκαλύπτουν ότι η πλειοψηφία 
του κοινού ειδικά σε ηλικίες 18-
25 προτιμούν το ραδιόφωνο, 
ειδικά όταν οδηγούν. Η νεολαία 
προτιμάει το ραδιόφωνο, επει-
δή με τους γρήγορους ρυθμούς 
που κυλάει η καθημερινότητα 
δεν έχουν την πολυτέλεια του 
χρόνου για να διαβάσουν εφη-
μερίδα ή δεν έχει εκδοθεί ακόμα 
εφημερίδα η οποία θα καλύψει 
όλες τις ανάγκες της νεολαίας. 

Οι διαφορές μεταξύ των δύο 
Μέσων είναι πολλές. Οι ειδήσεις 
στο ραδιόφωνο είναι πιο σύντο-
μες, με λιγότερη ανάλυση των 
γεγονότων, διότι η διάρκεια προ-
σοχής ενός ακροατή είναι μικρή. 

Επίσης δεδομένου του μικρού 
χρόνου που διαρκεί ένα δελτίο 
ειδήσεων στο ραδιόφωνο, αυτό 
σημαίνει σύντομες, συμπυκνωμέ-
νες ειδήσεις οι οποίες απευθύνο-
νται στην πλειοψηφία του κοινού. 
Οι εφημερίδες αντιμετωπίζουν 
αρκετές προκλήσεις τα τελευταία 
χρόνια. Παρόλο αυτά η εφημερίδα 
δεν παύει να είναι ένα εφήμερο 
έντυπο προϊόν που εκτίθεται κάθε 
μέρα στα περίπτερα και στοχεύει 
στη σφαιρική ενημέρωση με επαρ-
κέστερη τεκμηρίωση, ακρίβεια 
και σαφήνεια στα άρθρα της και 
ποικιλία θεμάτων. Η μετάδοση των 
ειδήσεων μέσω του ραδιοφώνου 
γίνεται αστραπιαία σε αντίθεση 
με την εφημερίδα που πρέπει 
να περιμένει ο αναγνώστης να 
εκδοθεί. 

Όπως παρατηρήσαμε τα πιο 
πάνω  Μ.Μ.Ε έχουν μεγάλες δια-
φορές μεταξύ τους. Στο ραδιόφω-
νο η ενημέρωση είναι σύντομη, 
περιεκτική μεν αλλά χωρίς κριτική 
και ανάλυση. Από την άλλη στην 
εφημερίδα οι ειδήσεις είναι πιο 
λεπτομερείς και αναλυτικές. Είναι 
στο χέρι μας σήμερα να φροντί-
σουμε να επωφεληθούμε από τη 
χρησιμότητα  και των δυο μέσων. 

*Τριτοετής φοιτήτρια Δ&ΔΣ

Το κουτί της Πανδώρας 
ή η αμεσότητα στην ενημέρωση

Τηλεόραση ή εφημερίδα Ραδιόφωνο ή εφημερίδα; 

Όσοι ενδιαφέρονται 
για μια 
ολοκληρωμένη 
ενημέρωση, θα 
πρέπει να διαβάζουν 
εφημερίδες και 
περιοδικά, να 
χρησιμοποιούν το 
διαδίκτυο και να 
παρακολουθούν τα 
τηλεοπτικά δελτία
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ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ*

Στην Κύπρο, ο κόσμος αγαπάει 
πολύ τον αθλητισμό. Η πλειοψηφία 
των ανθρώπων έχουν πάθος και 
αγάπη ειδικά για το ποδόσφαιρο. 

Γνωρίζετε πότε το ποδόσφαιρο 
πρωτοεμφανίστηκε στην Κύπρο; Αυτό 
έγινε τον 19ο αιώνα από τον αγγλικό 
στρατό. Θα παραξενευτείτε γιατί από 
τον αγγλικό στρατό. Θα  σας λύσω 
την απορία. Η Κύπρος ως γνωστό, 
κατακτήθηκε από τους Άγγλους το 
1878. Οι δύο πρώτες ομάδες ήταν 
η Αγγλική Σχολή Λευκωσίας και η 
Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας που 
έπαιζαν μεταξύ τους φιλικά παιχνίδια. 
Στις 15 Ιουλίου 1900 ιδρύθηκε στη 
Λευκωσία ο «Ελληνικός Αθλητικός 
Γυμναστικός Σύλλογος», γνωστός 
σήμερα ως τα «Παγκύπρια».

Πότε ιδρύθηκαν οι έξι μεγαλύτερες 
κυπριακές ομάδες που αγαπήθηκαν 
περισσότερο από τον φίλαθλο κόσμο; 
Η πρώτη ομάδα ήταν η Ανόρθω-
ση, η οποία ιδρύθηκε το 1911. Η 
δεύτερη ήταν ο ΑΠΟΕΛ, που ιδρύ-
θηκε το 1926. Ακολούθησε μετά 
από 4 χρόνια, δηλαδή το 1930, η 
ΑΕΛ Λεμεσού. Το 1948 ιδρύθηκε η 

Ομόνοια. Ο Απόλλωνας ιδρύθηκε το 
1954. Και, τέλος, την εξάδα κλείνει 
η νεοσύστατη ΑΕΚ Λάρνακας που 
ιδρύθηκε το 1994  και είναι η πιο νέα 
ομάδα στο κυπριακό πρωτάθλημα.

Όπως και σε άλλους τομείς της 
ζωής μας, τα κόμματα και η πολιτική 
εισέβαλαν και στο ποδόσφαιρο. Οι 
άνθρωποι στην Κύπρο συμμερίζο-
νται τις ιδέες που πρεσβεύουν  οι 
ομάδες τους. Έτσι έχουμε μια έντονα 
διαχρονική κομματική αντιπαράθεση 
μεταξύ οπαδών. Είναι γνωστό ότι οι 
φίλαθλοι μεταφέρουν στο γήπεδο 
τις πολιτικές τους πεποιθήσεις. Τα 
τελευταία χρόνια η πολιτική στο 
ποδόσφαιρο έχει προσλάβει την 
μορφή «πολέμου» μεταξύ «οπαδών 
και κερκίδων».

Τα κόμματα «χρησιμοποιούν» 
τους φανατισμένους οπαδούς για 
να περάσουν τα δικά τους μηνύματα; 
Κατά την άποψη μου, ναι, εκμεταλ-
λεύονται φανατικούς οπαδούς για να 
περάσουν τα δικά τους μηνύματα και 
τις ιδεολογίες τους. Γνωρίζουν πολύ 
καλά ότι οι ηλικίες μεταξύ 15-30 
χρονών είναι οι πιο φανατισμένοι 
και δεν σκέφτονται καθαρά.

Είναι γνωστές σε όλους οι ομάδες 

που υποστηρίζονται από πολιτικά 
κόμματα. Ο ΑΠΟΕΛ, η Ανόρθωση, 
ο Απόλλωνας και ο Ολυμπια-
κός κατατάσσονται στην δεξιά 
παράταξη. Η Ομόνοια, η Σα-
λαμίνα, η Αλκή και η ΑΕΛ 
υποστηρίζονται από την 
αριστερή παράταξη. Η 
εμπλοκή  της πολιτικής 
στο ποδόσφαιρο έχει 
σοβαρές επιπτώσεις στο 
άθλημα. Όμως, βλέπουμε 
ποδοσφαιριστές των δύο 
παρατάξεων που έχουν δι-
αφορετικές ιδεολογίες να 
κάνουν μετεγγραφή στην 
άλλη. 

Πώς τα πολιτικά μη-
νύματα μεταφέρονται στο 
γήπεδο; Κάποια συνθήματα 
είναι γνωστά στο χώρο των 
γηπέδων όπως «σεισμός, σει-
σμός συναγερμός». Το πρόσωπο 
του Γρίβα που συχνά εμφανίζεται 
σε πανό ή σε φανέλες οπαδών. 
Συχνά βλέπουμε να κυματίζει η 
Ελληνική σημαία και να κυριαρ-
χεί το σύνθημα, «η Κύπρος είναι 
Ελληνική». Από την άλλη μεριά 
οι οπαδοί της Ομόνοιας προτάσ-

σουν τον αριστερό αγωνιστή της 
ελευθερίας, Τσε Γκεβάρα, με το 
σφυροδρέπανο και τη σημαία του 

ΑΚΕΛ να κυματίζει στην βόρεια 
κερκίδα.

Διερωτάται κανείς: Ως 
πότε θα σταματήσει η πα-
ρεμβολή των κομμάτων και 
της πολιτικής  και θα απο-

λαμβάνουμε το ποδό-
σφαιρο ως μια γιορτή 
και ως ένα άθλημα 
που πρέπει να μας 
ενώνει. Καλό είναι 

να υπάρχει το ωραίο 
κλίμα στις κερκίδες. 
Τα συνθήματα  και 
τα τραγούδια δίνουν 

μια ωραία ατμόσφαιρα, 
αλλά δεν χρειάζεται να 

περιέχουν άσχημους χαρακτη-
ρισμούς και πολιτικά μηνύματα. 

Η καλή ατμόσφαιρα δίνει κίνητρα 
και στους ποδοσφαιριστές να σκο-
ράρουν και να παίζουν καλύτερη 
μπάλα. Έτσι, εμείς οι φίλαθλοι θα 
βλέπουμε καλύτερο θέαμα στο γή-
πεδο. Και χωρίς να αμαυρώνουμε 
το άθλημα με τις πράξεις μας.

*Δευτεροετής φοιτήτρια Δ&ΔΣ
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ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΤΣΙΚΚΑ*

Τα Greeklish  έχουν μπει για 
τα καλά στην ζωή μας εδώ 
και πολύ καιρό, σε κάποιους  
σε ποιο μεγάλο βαθμό και σε 

κάποιους μάλλον προσπαθούν να 
τους είναι αδιάφορα, διότι θέλοντας 
και μη έρχονται, αν όχι καθημερινά, 
πολύ συχνά σε επαφή μαζί τους.

Πριν αναφέρουμε τους κινδύνους 
που ελλοχεύουν, ας δώσουμε τον 
ακριβή ορισμό τους: Greeklish είναι η 
γραφή που σχηματίζεται με την αφαί-
ρεση φωνηέντων από τις λέξεις, την 
υπερβολική χρήση συντομογραφιών, 
την μείξη ελληνικών και αγγλικών 
λέξεων και χαρακτήρων που τείνει 
να αποτελεί πλέον έναν κοινό κώδικα 
επικοινωνίας ή αλλιώς την γραφή 
των νέων δια μέσω του διαδικτύου 
και των συσκευών κινητών τηλε-
φώνων. Π.χ. τίποτα = tpt, μήνυμα 
=mnm, message = msg, (μήνυμα), 
δηλ. =dld, thanks =tnx (ευχαριστώ), 
τέλος πάντων =tespa κ.ά.

Πώς ξεκίνησε, όμως, όλη αυτή 
η μόδα με την νέα γραφή του 
Greeklish; Θα έλεγε κανείς ότι τα 
Greeklish εισέβαλαν ως αναγκαστική 
επιλογή στις αρχές της δεκαετίας 
του ‘90, με την εμφάνιση των κι-
νητών τηλεφώνων. Το πρόβλημα 
ήταν ότι οι συσκευές αυτές αρχικά 
δεν αναγνώριζαν τους ελληνικούς 
χαρακτήρες κι έτσι τα Greeklish 
καθιερώθηκαν ως γλώσσα 
επικοινωνίας ειδικά ανάμεσα 
στους νέους.

Το ερώτημα που ανακύ-
πτει είναι ότι εφ’ όσον το 
πρόβλημα της αναγνώρι-
σης των ελληνικών χα-
ρακτήρων δεν υφίσταται 
πλέον, τότε γιατί οι νέοι 
συνεχίζουν ακόμη να 
γράφουν σε Greeklish 
στα κινητά τους και στο 
διαδίκτυο;

Νέοι όπως και μεγαλύτεροι 
τα χρησιμοποιούν επειδή βρί-

σκουν την γραφή αυτή πιο σύντομη, 
εύκολη, ακόμη και ελκυστική, αφού 
δεν χρειάζεται να θυμούνται την  
ελληνική γραμματική. Έτσι, κατα-
φεύγουν στον εύκολο δρόμο και 
στην εύκολη λύση

Εξαιτίας αυτής της νέας «γλώσ-
σας» ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι 
αγλωσσίας, αφού ένας μεγάλος 
αριθμός ατόμων μεγαλώνει και δεν 
γνωρίζει την ελληνική γραμματική, 

την αξία της ελληνικής γλώσ-
σας καθώς και την τεράστια 

δύναμή της. Δεν είναι απλό 
εργαλείο. Είναι ο πολιτι-
σμός, η ιστορία, η σκέψη, 
η νοοτροπία μας, είναι η 
ταυτότητά μας. Πάνω απ’ 
όλα η γλώσσα είναι η αξία 
μας. Τα Greeklish είναι ο 
καλύτερος δρόμος αποξέ-
νωσης από την εικόνα της 

λέξης και γενικά από την ει-
κόνα του έθνους μας, είναι λες 

και απαρνιόμαστε τον πολιτισμό 
μας και θέλουμε να μοιάσουμε 

σε κάτι άλλο, διαφορετικό.
Πρέπει να αντιληφθούμε πόσο 

ευλογημένοι είμαστε που γεννηθή-
καμε Έλληνες και κληρονομήσαμε τη 
μαγευτική αυτή γλώσσα. Θα έπρεπε 
να ήμασταν τόσο περήφανοι για τη 
γλώσσα μας, που να μην καταδεχό-
μασταν την είσοδο των Greeklish 
στη ζωή μας. Δυστυχώς, όμως, δεν 
το αντιλαμβανόμαστε. Ή μήπως το 
αντιλαμβανόμαστε και συμβιβαζό-
μαστε;

«Tη γλώσσα μου έδωσαν ελλη-
νική· το σπίτι φτωχικό στις αμμου-
διές του Ομήρου. Μονάχη έγνοια 

η γλώσσα μου στις αμμουδιές του 
Ομήρου.»

Σε μια μόνο πρόταση ο Οδυσ-
σέας Ελύτης τονίζει την πλούσια, 
πνευματική, γλωσσική αρχαία πα-
ράδοση που κληρονομήσαμε από 
τον Όμηρο. Ως νεολαία οφείλουμε 
να παραδειγματιστούμε και να δια-
φυλάξουμε τον ελληνικό πολιτισμό 
και τη γλώσσα μας. Πρέπει να δια-
σώσουμε την ελληνική μας γλώσσα 
και να συμβάλουμε όλοι μαζί, ώστε 
να καταπολεμήσουμε την επιδημία 
των Greeklish.

*Απόφοιτη της Σχολής Δ&ΔΣ

Ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν από τα Greeklish;

Η εισβολή της πολιτικής στο ποδόσφαιρο

«Tη γλώσσα μου 
έδωσαν ελληνική· 
το σπίτι φτωχικό 
στις αμμουδιές του 
Ομήρου. Μονάχη 
έγνοια η γλώσσα 
μου στις αμμουδιές 
του Ομήρου»
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ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΓΚΟΥ*

Πριν από περίπου 30 χρόνια 
έφτασε στην Ευρώπη μία 
νέα συσκευή ονομαζόμενη   
τηλεόραση. Δεν κατασκευά-

στηκε τότε αλλά δεκαετίες πριν, έτσι 
έφτασε στην μορφή που την έχουμε 
σήμερα και έχει ενσωματωθεί για τα 
καλά στη ζωή του ανθρώπου αφού 
το κάθε σπίτι πλέον δεν μπορεί να 
λειτουργήσει χωρίς τηλεόραση. Ο 
Γάλλος συγγραφέας και σκηνοθέ-
της, Μαρσέλ Πανιόλ, είπε: «Από τότε 
που έχουμε την τηλεόραση στο σπίτι, 
γευματίζουμε όλη από την ίδια μεριά 
του τραπεζιού, όπως στον μυστικό 
δείπνο του Ντα Βίντσι», δείχνοντας τη 
σημασία της τηλεόρασης στη ζωή μας  

Η τηλεόραση χαρακτηρίζεται ως 
το σπουδαιότερο Μέσο Μαζικής Ενη-
μέρωσης  όμως η επίδρασή της προς 
τους τηλεθεατές είναι και θετική αλλά 
εξίσου και αρνητική. Η τηλεόραση 
συγκριτικά με τα άλλα ΜΜΕ φαίνε-
ται να είναι καλύτερη γιατί μπορεί 
να μας παρέχει και καλής ακρίβειας 
εικόνα, ήχο και βίντεο, πράγμα που 
δεν μπορούν να κάνουν άλλα ΜΜΕ. 
Το ραδιόφωνο μας παρέχει τη δυνα-
τότητα να ακούσουμε μόνο ήχο, και 
ο Τύπος μόνο εικόνες έτσι η τηλε-
όραση σε συνδυασμό όλων αυτών 
φτάνει στην κορυφή. Το διαδίκτυο 
τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να 
ξεπεράσει την τηλεόραση όμως η μη 
εγκυρότητα του επειδή στο διαδίκτυο 
μπορεί να ανεβάσει ο κάθε ένας ό,τι 

θέλει, το αφήνει και πάλι πίσω από 
την τηλεόραση. 

Αρχικά με την τηλεόραση μπορείς 
να ενημερωθείς ανά πάσα ώρα και 
στιγμή για τοπικές και διεθνείς ειδή-
σεις μέσω των δελτίων ειδήσεων 
όπως και διάφορων ενημερωτικών 
εκπομπών. Επίσης μέσω πάντοτε 
ποιοτικών εκπομπών μπορούμε  να 
εμπλουτίσουμε το λεξιλόγιό μας και 
να αποχτήσουμε γνώσεις που δεν 
είχαμε προηγουμένως.                                          

Σε μια προφητεία του ο Άγιος 
και προφήτης, Κοσμάς ο Αιτωλός, 
αναφέρει: «Θα έρθει καιρός που ο 

διάβολος θα μπει μέσα σε ένα κουτί 
και θα φωνάζει. Και τα κέρατά του 
θα είναι στα κεραμίδια». Με τα λόγια 

του Αγίου φαίνεται να ζωγραφίζεται 
η εικόνα της τηλεόρασης και αφή-
νεται να εννοηθούν πολλά αρνητικά 
της σημεία. 

Όμως, με την τηλεόραση στην ζωή 
μας μπορούμε να ψυχαγωγηθούμε 
με διάφορες εκπομπές, να παίξουμε 
βιντεοπαιχνίδια και είναι σίγουρα μια 
καταπληχτική συντροφιά για τα μονα-
χικά άτομα. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, 
ότι η τηλεόραση  μας πηγαίνει εκεί που 
δεν θα μπορούσαμε να πάμε ποτέ. Μας 
δείχνει τις πιο σπουδαίες στιγμές της 
ανθρωπότητας, όπως η μετάβαση του 
ανθρώπου στο διάστημα αλλά και τις 

χειρότερες πράξεις της ανθρωπότη-
τας,  για παράδειγμα τους πολέμους. 
Έτσι αν η τηλεόραση είναι θετική ή 
αρνητική προς εμάς, εξαρτάται από 
τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά  και την 
αντιμετώπιση που θα έχει προς αυτήν. 

Όσο για το αν η τηλεόραση είναι 
το σπουδαιότερο ΜΜΕ, ναι, είναι αυτή 
την χρονική στιγμή, φτάνει, όμως, 
να δούμε μέχρι πού θα φτάσει η 
ανάπτυξη του διαδικτύου γιατί πλέον 
είμαστε στην μεταβατική περίοδο 
από την εποχή της τηλεόρασης, στην 
εποχή των social media.

*Πρωτοετής φοιτητής Δ&ΔΣ

ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΤΙΚΚΟΥ*

Facebook, είναι η λέξη που 
ακούγεται σχεδόν από όλους τους 
ανθρώπους καθημερινά, από όλες 
τις ηλικίες και όλες τις κατηγορίες 
κοινού. Οι δημιουργοί του ούτε που 
φαντάζονταν πώς θα είχε 
τόσο μεγάλη απήχη-
ση σε εκατοντάδες 
εκατομμύρια 
ανθρώπων. Ο 
αρχικός του 
στόχος ήταν 
η επικοι-
νωνία των 
ανθρώπων 
μεταξύ τους 
δ ιαδ ικτυακά 
και να προσφέρει 
γνωριμίες σε άλλους, 
κάτι που εμείς οι Κύπριοι 
το χρησιμοποιούμε καθημερινά.

Η Κύπρος, σύμφωνα με την ειδική 
ιστοσελίδα αναλύσεων κοινωνικών 
δικτύων, «Ρingdom», θεωρείται η 
πρώτη χώρα σε αναλογία πληθυσμού 
που χρησιμοποιεί το facebook με 
553.900 χρήστες  δηλαδή το 75% 
των Κυπρίων όλων των ηλικιών 
με τους περισσότερους να είναι 
ανήλικοι. Οι περισσότεροι  χρήστες  
του Facebook είναι άντρες με το 
ποσοστό να φτάνει 56% και στις  
γυναίκες το 44%.

Το facebook έχει πάρα πολλά 
θετικά στοιχεία όπως ότι ο κάθε 
άνθρωπος μπορεί να εκφραστεί 
ελεύθερα και να μοιραστεί αυτό που 
σκέφτεται βρίσκοντας και συμμάχους 
με σκοπό την δημιουργία ομάδων 
χρηστών μέσω του διαδικτύου με 
συγκεκριμένους στόχους. Κοινός 
στόχος όλων είναι η γνωριμία 

ατόμων με κοινά ενδιαφέροντα, 
απόψεις καθώς και ιδέες. 

Επίσης μπορεί να γίνει ένας τρό-
πος χαλάρωσης με την είσοδό μας 
στην σελίδα  αλλά πάντοτε, φυσικά, 
με μέτρο. Ένα ακόμα πλεονέκτημα 
είναι πως βοηθά τους ανθρώπους 
να γίνουν ιδιαίτερα κοινωνικοί με 

τους νέους. Δημιουργούν 
τις πρώτες τους φιλίες, 

τα πρώτα τους φλερτ 
καθώς επίσης είναι 
και ένας τρόπος 
ψυχαγωγίας .

 Ενδεικτικό 
στοιχείο είναι 
ότι οι περισσότε-

ροι χρήστες είναι 
ανήλικα άτομα. Αυτό 

μπορεί να επηρεάσει 
αρνητικά ή και σε σπάνιες 

περιπτώσεις θετικά την κυπριακή 
νεολαία. Στο Facebook βρίσκεις τα 
πιο εύκολα θύματα για την διαδικτυ-
ακή εξαπάτηση που είναι  τα μικρά 
παιδιά, καθώς και αθώες, ανύποπτες 
κοπέλες που μπορούν να πέσουν 
στα δίκτυα απατεώνων. 

Επίσης ο χρήστης γίνεται εξαρ-
τημένος σε ένα ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή χωρίς να αξιοποιεί σωστά 
και δημιουργικά τον ελεύθερό του 
χρόνο, αποξενώνεται και απομο-
νώνεται από την κοινωνία. Με την 
εγγραφή μας στο facebook αυ-
τομάτως όλα τα προσωπικά μας 
στοιχεία καταγράφονται, ακόμα 
και οι προσωπικές φωτογραφίες 
χρησιμοποιούνται από άλλους, για 
παράδειγμα ως υλικό πορνογραφί-
ας ή απλά κοινωνικής διαφθοράς. 
Ακόμα μπορούμε να διακρίνουμε και 
ποσοστά εθισμού στο facebook που 
μπορούν να καταστρέψουν φιλικές 

και οικογενειακές σχέσεις.
 Πέραν από τα αρνητικά και τα 

θετικά που αναφέρθηκαν πιο πάνω 
εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για 
να είμαστε ασφαλείς στο διαδίκτυο 
και ειδικά στο facebook;

Μπορούμε να ρυθμίσουμε ποιος 
θα μας βρίσκει με την αναζήτηση. 
Με αυτό τον τρόπο θα έχουμε την 
ευκαιρία να ελέγχουμε το προφίλ μας 
από τα αιτήματα φιλίας αγνώστων. 
Επίσης δεν πρέπει να κάνουμε κου-
ίζ σε παιχνίδια του facebook γιατί 
αυτόματα παίρνει τις πληροφορίες 
για τα προσωπικά μας στοιχεία και 
τα μοιράζει διαδικτυακά και 
σε άλλους ιστοχώρους. 

Ακόμα πολύ 
σημαντικό είναι 
να μην μοιρα-
ζόμαστε τις 
πληροφορίες 
που ζήτα το 
facebook όπως 
για παράδειγμα 
τηλέφωνο, διεύ-
θυνση και e-mail. 
Αν όμως θέλουμε να 
είναι δημόσια αυτά τα 
στοιχεία μπορούμε να ρυθμίσουμε 
να φαίνονται μόνο στους φίλους 
μας. Ένας άλλος τρόπος για τη δική 
μας ασφάλεια είναι οι φωτογραφίες 
μας να μην είναι δημόσιες αλλά 
να δημιουργήσουμε ένα κατάλογο 
από φίλους που θα μπορούν να τις 
βλέπουν μόνον αυτοί. 

Ότι και να γίνει πλέον το facebook 
έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας 
με τα αρνητικά και τα θετικά του. 
Από εκεί και πέρα είναι θέμα επι-
λογών και κατά πόσο ξέρουμε να 
προστατευτούμε. 

*Τριτοετής φοιτητής Δ&ΔΣ

ΤΗΣ ΕΛΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ*

Hashtag, μία από τις πιο δια-
δεδομένες λέξεις που κυριαρχεί 
στο χώρο των social media και 
όχι μόνο, και κάνει τη ζωή μας 
ευκολότερη, μας βοηθά να προωθή-
σουμε θέματα, να γνωστοποιήσουμε 
γεγονότα και να ενημερωθούμε. 
Η λέξη χρησιμοποιήθηκε πρώτη 
φορά το 2007 με τη δημιουργία της 
εφαρμογήςTwitter και αναφέρεται 
ουσιαστικά στην κατηγοριοποίηση 
συζητήσεων και δημοσιεύσεων. Το 
hashtag αποτελεί επίσης σύνδεσμο 
και αρκεί ένα απλό κλικ πάνω του 

για να μπορέσουμε να βρού-
με στοιχεία, πληροφορίες 

και εικόνες σχετικά με 
τη λέξη που ανα-

ζητούμε. 
Η λέξη προ-

έκυψε από την 
ένωση των 
λέξεων hash 
(δηλαδή το 

σύμβολο «#») και                                                                                                                                              
tag (ετικέτα λέξης). 

Για παράδειγμα, αν 
βάλω σε μία δημοσίευση 

#Πάφος2017, θα εμφανιστεί το 
συγκεκριμένο άρθρο αλλά και άλ-
λες δημοσιεύσεις για την Πολιτι-
στική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 
Πάφος 2017. Επίσης, μπορούμε 
να το χρησιμοποιήσουμε όταν ανα-
φερόμαστε σε διάφορες εκδηλώ-
σεις, σε πρόσωπα, προγράμματα 
(τηλεοπτικά κ.α), σε γεγονότα που 
αφορούν την επικαιρότητα και σε 
οτιδήποτε άλλο. 

Το hashtag το συναντάμε κυ-
ρίως στα social media, Facebook, 
Twitter, Instagram, Pinterest, 

Tumblr κτλ, αλλά χρησιμοποιείται 
πολύ και από τα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης. Πολύ βοηθητικό είναι 
ακόμα και για τους Δημοσιοσχε-
τίστες και για όσους ασχολούνται 
με Δημ. Σχέσεις αφού με μόνο ένα 
hashtag μπορούν να κερδίσουν 
την δημοσιότητα που χρειάζονται 
και να επιτύχουν το στόχο τους. 
Για να μπορεί να εμφανιστεί και 
να χρησιμοποιηθεί σωστά ένα 
hashtag θα πρέπει οι λέξεις να 
είναι ενωμένες με το σύμβολο 
«#» και να μην υπάρχει διάστημα. 
Μπορούμε ακόμα να προσθέσουμε 
«κάτω παύλα» και αριθμούς. Δεν 
χρειάζονται περισσότερα από ένα ή 
δύο hashtags, αφού μετά καταντά 
κουραστικό για τον αναγνώστη. 
Χρειάζεται απλά να χρησιμοποιή-
σουμε τη σωστή λέξη, την οποία θα 
σκεφτεί να αναζητήσει ηλεκτρονικά 
και το κοινό. Συνήθως βάζουμε 
hashtag/s μετά από τελεία, δηλαδή 
μετά το τέλος της πρότασης. Για 
παράδειγμα, «Τα πιο ωραία φαγητά 
της πόλης. #Silverpot». Μπορούμε, 
όμως να το χρησιμοποιήσουμε 
και μέσα στην ίδια την πρόταση. 
Π.χ «Ο αντικαρκινικός σύνδεσμος 
Κύπρου διοργανώνει σήμερα το 
#ΠαζαράκιΑγάπης».

Αρκετοί είναι εκείνοι που χρη-
σιμοποιούν hashtag με ολόκλη-
ρες προτάσεις. Για παράδειγμα, 
#Τα_πιο_ωραία_Χριστούγεννα. 
Κάτι τέτοιο είναι αχρείαστο και 
δεν εξυπηρετεί σε κάποιον σκοπό. 
Η χρήση του, όπως αναφέραμε 
και πιο πάνω, είναι για να κα-
τηγοριοποιεί συζητήσεις και να 
περιγράφει ένα θέμα.  

*Απόφοιτος της Σχολής Δ&ΔΣ

Η τηλεόραση είναι το σπουδαιότερο Μέσο

Είμαστε στη 
μεταβατική 
περίοδο από 
την εποχή της 
τηλεόρασης, στην 
εποχή των social 
media

Οι Κύπριοι αγαπάνε το Facebook Ξέρεις τι είναι το hashtag;



ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ*

Αλήθεια τι σημαίνει για ένα νέο 
να είναι άνεργος; Όταν καθίσεις για 
λίγο και προβληματιστείς τι γίνεται 
στην χώρα μας το 2018 θα πεις ότι 
κάποιος μας κάνει πλάκα και σε λίγο 
θα τελειώσει. Ανεργία: Ακούγοντας 
την λέξη σου έρχονται κατευθείαν 
στο μυαλό μόνο αρνητικά στοιχεία, 
δηλαδή περιθωριοποίηση, έλλει-
ψη προσωπικής ζωής και στέρηση 
των πιο σημαντικών και αναγκαίων 
αγαθών.

Εμείς θα επικεντρωθούμε σε μια 
μόνο ομάδα, τους νέους οι οποίοι, 
για να λέμε την αλήθεια, είναι και 
τους μόνους που έπληξε περισσότερο 
η ανεργία. Όμως καλό θα ήταν να 
αναφέρουμε ότι δεν είναι μόνο οι 
νέοι μας άνεργοι άλλα και άνθρωποι 
με οικογένειες που έχουν παιδιά και 
προσπαθούν να επιβιώσουν.

Βλέπουμε ότι η ανεργία έφερε 
μαζί της και την αύξηση της εγκλη-
ματικότητας, τις κλοπές αλλά και το 
πιο απάνθρωπο, έκανε Κυπρίους 
νέους να ψάχνουν στα σκουπίδια 
για να βρουν φαγητό. Πράγματα 
πρωτοφανή για έναν υπερήφανο λαό 
σαν και εμάς. Το ποσοστό ανεργίας 
βρίσκεται στα ύψη και οι νέοι  του 
τόπου δεν είναι πλέον νέοι αλλά 
τους ανάγκασε ο καιρός και οι κοι-
νωνία να μεγαλώσουν και να μας 
ωριμάσουν απότομα.  Μαθητές να 
ψάχνουν δουλειά για να μπορούν 
να βγάλουν το δικό τους χαρτζιλίκι 

και να μην γίνονται βάρος στους 
γονείς τους που ίσως να μην έχουν 
δουλειά. 

Πολλοί νέοι υπογράφουν ως 
άνεργοι περιμένοντας να κτυπήσει το 
τηλέφωνο για να τους ενημερώσουν 
ότι υπάρχει κάπου μια κενή θέση 
εργασίας ή παίρνουν  το ελάχιστο 
εγγυημένο εισόδημα που είναι ένα 
προσωρινό μέτρο και αν καταργηθεί 
σε κάποια φάση δεν θα ξέρουν τι 
θα κάνουν. Αυτά δεν είναι λύση.

Η λύση πρέπει να βρεθεί με συνδι-
αβούλευση κυβέρνησης και Βουλής. 
Μια λύση για την αντιμετώπιση της 
ανεργίας των νέων είναι να μειωθεί 
το όριο ηλικίας για εργασία και όσοι 
εργάζονται να παίρνουν σύνταξη 
στα 57 τους για να μπορούν και οι 

νέοι να εξασκήσουν το επάγγελμά 
τους. Παράλληλα μια πολύ καλή 
λύση είναι αυτή που προτείνεται 
από τον Ανεξάρτητο Φορέα Υπο-
στήριξης φοιτητών που τους βοηθά 
είτε με δίδακτρα είτε με την ενοι-
κίαση διαμερίσματος, ανάλογα με 
τις ανάγκες που έχει ο κάθε νέος.

Το να είσαι άνεργος μοιάζεις με 
ένα πουλί που του κόβουν τα φτερά 
και δεν μπορεί να ξαναπετάξει, ή 
σαν έναν άρρωστο που δεν έχει 
φάρμακα για να καταπολεμήσει την 
αρρώστια του. Η ανεργία ισοδυναμεί 
με καταπάτηση βασικών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Όλα είναι στο χέρι μας. 
Εμείς και μόνο εμείς μπορούμε να 
αλλάξουμε το κατεστημένο.

*Τριτοετής φοιτήτρια Δ&ΔΣ
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ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ*

Ο ι καιροί έχουν αλλάξει 
και αυτό είναι φανερό. Τα 
τελευταία 3 χρόνια έχει 
παρατηρηθεί πως οι νέοι 

16-23 χρόνων ψάχνουν για μία ερ-
γασία που θα τους εξασφαλίσει τα 
απαραίτητα έξοδα. Δεν είναι λίγοι 
αυτοί που έχουν φύγει στο εξωτερικό 
και βρήκαν δουλειά με αποτέλεσμα 
να εγκατασταθούν μόνιμα, παρά να 
επιστρέψουν στην Κύπρο, όπου η 
αναζήτηση εργασίας είναι δύσκολη 
μέχρι αδύνατη.

Ας ξεκινήσω με την μικρότερη 
ομάδα της κατηγορίας, που είναι οι 
έφηβοι ηλικίας 16-17 ετών. Μετά 
την κρίση που δέχθηκε ο κυπριακός 
λαός το 2013, ένα μεγάλο ποσοστό 
των εφήβων της Κύπρου άφησε τις 
εξωσχολικές δραστηριότητες και 
ασχολήθηκε με κάτι ποιο πρακτικό, 
μια δουλειά μερικής απασχόλησης. 
Με αυτό τον τρόπο βοηθούν την οι-
κογένεια τους οικονομικά ενώ ταυ-
τόχρονα περισσεύουν και χρήματα 
για τις δικές τους ανάγκες για να μην 
επιβαρύνουν την οικογένειά τους. Θα 
συναντήσετε πολλούς από αυτούς τους 
έφηβους ως διανομείς φυλλαδίων, 
υπαλλήλους σε εστιατόρια-αλυσίδες 
ή καφετέριες και πολυκαταστήματα. 

Οι νέοι ηλικίας 18-20 που θε-
ωρείται η δεύτερη κατηγορία νέων 
ξεκινά να δουλεύει ασταμάτητα και 
αποταμιεύουν στις μελλοντικές 
σπουδές.  Ο κάθε νέος θέλει να 
βγει το βράδυ να χορέψει και να 
διασκεδάσει με τους φίλους του.  
Εξαιτίας του δύσκολου προγράμ-
ματός του δεν μπορεί συνεχώς να 

συνδυάζει και τα δύο. Θα προσέ-
ξετε, όμως, πως υπάρχει λύση και 
γι’ αυτό το ζήτημα. Διαπραγμάτευση 
των στόχων και των φίλων σε κοινό 
περιβάλλον.  Στόχος; Τα χρήματα 
για τις σπουδές. Φίλοι; Τα ξενύχτια 
και τα ποτά που ζητά ο οργανισμός. 
Αποτέλεσμα; Χώρος εργασίας ένα 
νυχτερινό κέντρο διασκεδάσεως 
όπου ταυτόχρονα δουλεύουν και 
ζούνε στιγμές με τους φίλους τους.  

Η τρίτη στη σειρά κατηγορία μεταξύ 
21-23 ετών θα έπρεπε να ονομάζεται 

το «Παράλληλο Σύμπαν». Σπουδές 
και εργασία.  Το τραγικό σε αυτή την 
κατηγορία είναι οι ερωτήσεις που 
θα έπρεπε να σε συγκλονίσουν αν 
εντάσσεσαι στους νέους εργαζόμε-
νους.  Π.χ. – Πώς προλαβαίνεις και 
τα δύο; Απάντηση: Δεν προλαβαίνω.  
– Έχεις χρόνο για σένα; Απάντηση: 
Δεν έχω καν χρόνο για να μαγει-
ρέψω. Πριν από λίγα χρόνια αυτός 
ο συνδυασμός φαινόταν απίθανος 
και σπάνιος, τα τελευταία όμως δύο 
χρόνια για τους περισσότερους νέους 

είναι ένας τρόπο ζωής. 
Νέος και άνεργος; Η απορία και 

το άγχος που έχουν οι γονείς και οι 
νέοι στις μέρες μας. Όλοι βλέπουμε 
το παρόν και ξεχνάμε πως υπάρχει 
η ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. 
Ακόμη και οι ίδιοι οι νέοι έχουν παρά-
ξενες απόψεις για τους εργαζόμενους 
και μη. Ένα εργαζόμενο παιδί κάποιες 
φορές κρίνει αρνητικά αν ακούσει 
πως κάποιος συνομήλικος του δεν 
εργάζεται.  Οι πρώτες σκέψεις: «Όλα 
από τους γονείς του τα περιμένει», 

«Βαριέται να δουλέψει». 
Επέλεξα να γράψω γι’ αυτό το 

θέμα, παρόλο που έχουμε διαβάσει 
δεκάδες παρόμοια κείμενα. Να γράψω 
συμβουλές κατά της ανεργία στους 
νέους; Δεν υπάρχουν. Να γράψω για 
τα ποσοστά ανεργίας; Ένα απλό ψάξι-
μο  στο ιντερνέτ δίνει την απάντηση. 
Επέλεξα να κατηγοριοποιήσω ομάδες 
νέων για να δείξω στον αναγνώστη 
πως όλα είναι μέρος της ζωής και 
πως όλους κάτι μας ενώνει. 

*Τριτοετής φοιτητής Δ&ΔΣ

Τι σημαίνει για ένα νέο να είναι άνεργος;

Η ανεργία ωρίμασε πρόωρα τους νέους...

Δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν φύγει στο εξωτερικό και βρήκαν δουλειά με αποτέλεσμα να εγκατασταθούν μόνιμα

ΤΗΣ ΧΡΥΣΩΣ ΚΑΛΟΥΔΗ*

Έχουμε φτάσει σε σημείο να 
δικαιώνουμε τους ένοχους αλλά 
και να τους παντρεύουμε και από 
πάνω. Με νέο νομοσχέδιο που έχει 
εγκριθεί στην Τουρκία  του Ερντογάν, 
θα πλέουν σε πελάγη ευτυχίας οι 
κακοποιοί ανήλικων παιδιών. Με 
ποιο σκεπτικό το πατριαρχικό κα-
θεστώς της Τουρκίας υιοθέτησε 
αυτού του είδους νομοσχέδιο; Ο 
Ερντογάν τούς προωθεί για 
γαμπρούς!  Το νομοσχέ-
διο προνοεί ότι, αν ο 
κακοποιός ενός ανη-
λίκου δεχτεί να φτά-
σει στα δεσμά του 
γάμου, θα αφεθεί 
ελεύθερος, η ποινή 
θα αναβληθεί και η 
εκτέλεση θα ματαιωθεί, 
μόνο αν ο κακοποιός δεν 
χρησιμοποίησε «βία και απειλή» . 
Διερωτώμαι: Έχει γίνει ποτέ βιασμός 
χωρίς απειλή και προπάντων βία; 

Δηλαδή, θα αναγκάζουν τα 
παιδιά να παντρεύονται από μι-
κρή ηλικία, όχι πως δεν το κάνουν 
ήδη αλλά θα τα υποχρεώνουν να 
παντρεύονται τον χειρότερό τους 
εφιάλτη. Στην προκειμένη περίπτωση 
ποιος δεν θα ήθελε να κάνει ένα 
τέτοιο έγκλημα και να αφεθεί ελεύ-
θερος, αφού κανένας κακοποιός 
δεν θα διάλεγε την εφόρου ζωής 
φυλάκιση παρά ένα σπιτικό με τον 

φτιαγμένο γάμο του. Και μετά εμείς 
ως Κύπριοι περιμένουμε δίκαια λύση 
με την Τουρκία και συζητούμε περί 
προεδρίας και ομοσπονδίες. 

Το νομοσχέδιο του κόμματος 
του Ερντογάν έχει προκαλέσει 
σφοδρές αντιδράσεις τόσο από 
την αντιπολίτευση όσο και από 
οργανώσεις για τα δικαιώματα του 
ανθρώπου. Η νέα φαεινή τους 
ιδέα έχει αποτυπωθεί σε διάφορες 
ιστοσελίδες και έκανε τον γύρο 

του διαδικτύου σε δευτε-
ρόλεπτα. Με ένα κλικ 

στην ψυχρή οθόνη 
του υπολογιστή 
μου μπορώ να 
διακρίνω έναν 
καταπιεστικό και 
παράλογο ηγέτη.

Με ποιο δικαί-
ωμα μπορείτε εσείς 

και τα κόμματά σας να 
μπαίνετε στην θέση ενός ανή-

λικου παιδιού, που θεωρείται θύμα 
βιασμού και να εξυψώνετε τους 
θύτες; Tην τελευταία δεκαετία η 
βία κατά των γυναικών έχει αυ-
ξηθεί κατακόρυφα στην Τουρκία 
με ποσοστό 40% να προβαίνουν 
σε καταγγελίες στις Αρχές. Άραγε 
με το πέρασμα του χρόνου, πόσο 
ακόμη θα αυξηθούν οι βιασμοί 
και πόσοι κακοποιοί θα ντυθούν 
γαμπροί περιμένοντας το θύμα 
τους στα σκαλιά του τζαμιού; 

*Τριτοετής φοιτήτρια Δ&ΔΣ

Αυτήν την Τουρκία θα εμπιστευθούμε;
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ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ*

Αυτή και αν είναι σημαντική 
εξέλιξη η οποία χρειάζε-
ται βαθύτερη ανάλυση: Τα 
τρία τέταρτα της ζωής μας 

εξαρτώνται από το διαδίκτυο με εμάς 
να είμαστε μπροστά σε μια οθόνη.

Το internet υπάρχει εδώ  και αρ-
κετά  χρόνια όμως, τελευταία, δεν 
αξιοποιείται μόνο για δουλειά ή για 
απαραίτητα πράγματα χρησιμοποιείται 
και για την προσωπική μας ψυχαγω-
γία. Εννοώ τις διάφορες ηλεκτρονικές 
πλατφόρμες (Facebook, Instagram, 
twitter) τις οποίες χειριζόμαστε εμείς 
οι ίδιοι για να ενημερώνουμε τους 
διαδικτυακούς μας φίλους με μια 
φωτογραφία ή με κάποια λόγια τα 
όποια μας εκφράζουν την προκει-
μένη στιγμή.

Αυτά όλα είναι καλά, τι γίνεται, 
όμως, αν αυτό έχει αντίκτυπο στην 
ψυχική μας υγεία; Όπως αναφέ-
ρει έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
από το Kaspersky Lab, το κυνήγι 
των «Likes» και οι αναρτήσεις των 
«φίλων» μπορεί να μας κάνουν να 
νιώθουμε άσχημα. Πολλοί άνθρωποι 
στεναχωριούνται ή νιώθουν απογο-
ήτευση όταν μια ανάρτησή τους δεν 
έχει τα επιθυμητά likes. Έτσι αρχίζει 
και η αντιζηλία παράλληλα με το 
αίσθημα του φθόνου σε άλλα 
πρόσωπα τα όποια μπορεί να 
έχουν περισσότερα likes από 
αυτούς ή να βλέπουν πως η 
ζωή τους είναι ευτυχισμένη 
και περνάνε υπέροχα.

Ο γνωστός ψυχολόγος, Νίκος 
Γεωργίου, κληθείς να σχολιάσει 
την επίδραση που έχουν τα likes 
στην ψυχολογία των νέων, απάντησε 
σε όλα τα ερωτήματα τα οποία 
του θέσαμε, με ειλικρίνεια και 
αντικειμενικότητα.

Πιστεύετε ότι η ψυχολογία 
των νέων επηρεάζεται από 
τα likes;

Σαφώς και επηρεάζεται η ψυχο-
λογία των νέων από τα likes.

Γιατί επηρεάζεται;
Αρχικά το φαινόμενο αυτό ονομά-

ζεται κοινωνική επιρροή. Όλο αυτό, 
η κοινωνία ως επί το πλείστον, οι 
νέοι μας το έχουν συνδέσει με την 
αποδοχή ή την απόρριψη από τους 
άλλους. Εννοώ πως αν δεν έχουν 

τα επιθυμητά αποτελέσματα 
σε μια φωτογραφία, την 

οποία ανεβάζουν, θεω-
ρούν ότι οι φίλοι τους 
δεν τους θέλουν, με απο-

τέλεσμα να απογοητεύονται.
Θεωρείτε ότι μας πλήττει 

ως κοινωνία και ότι γινόμαστε 
ολοένα και πιο απόμακροι από 
τους ανθρώπους;

Παρόλο που η ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα Facebook φαίνεται ως 

κοινωνικό προϊόν, έρευνες 
έδειξαν ότι είναι αντικοι-
νωνικό στο έπακρο, δηλαδή 

χάνουμε την επαφή πρόσωπο 
με πρόσωπο, χάνουμε γνωστι-

κές λειτουργιές (μνήμη, προσοχή, 
αντίληψη). Εν κατακλείδι σαφώς και 
απομακρυνόμαστε.

Ποια η στάσης σας για αυτούς 
τους ανθρώπους και πώς μπορούν 
να αντιμετωπιστούν;

Αρχικά πρέπει να επαναπροσδιορι-
στούμε ως κοινωνία, να προβάλουμε 
άλλες αρχές και άλλες αξίες. Αυτό 

είναι ένα κοινωνικό 
φαινόμενο, έτσι πρέ-
πει να αλλάξουμε πού 
βασιζόμαστε, η αποδοχή 

μας πρέπει να καθορίζεται 
με την συμπεριφορά μας, με την 
κοινωνική μας δράση και όχι από 
τα likes που επιθυμούμε να απο-
κτήσουμε.

Αυτά τα οποία διαβάσατε πιο πάνω 
ήταν για μια μερίδα ανθρώπων τους 

οποίους και απασχολεί αν θα 
αποκτήσουν περισσότερα 
likes. Στην απέναντι όχθη, 

υπάρχει και ο κόσμος ο 
όποιος επισκέπτεται αυτές 

τις πλατφόρμες για να χαλα-
ρώσει από τον φόρτο εργασίας 
ή για να δει αστείες αναρτήσεις ή 
και για να παραμείνουν σε επαφή με 
αγαπημένα πρόσωπα ή φίλους, τους 
οποίους τους χωρίζει η απόσταση.

Μέσα σε όλα αυτά είναι και 
οι πολίτες οι όποιοι τους αρέ-
σει όταν το Facebook ή το 
Instagram τους ενημερώνει 
για παλαιότερες δημοσιεύσεις 
με φίλους και για κάποια φω-
τογραφία την οποία είχαν ξεχάσει.

Η γνώμη κάποιου απλού πολίτη, 
όπως είμαι και εγώ ο οποίος διατηρώ 
αυτά τα Μέσα τα όποια με βοηθούν 
σε αρκετά πράγματα αλλά εξίσου 
με ενοχλούν σε άλλα τόσα, είναι ότι 
ειδικά τα παιδιά, ηλικίας 12 με 17 
χρόνων, τα όποια εξαρτώνται από 
τους γονείς τους πρέπει να ελέγχο-

νται και να διδάσκονται το σωστό 
τρόπο διαχείρισης των Μέσων, 

με στόχο να αντιμετωπίσου-
με αυτήν την «αρρώστια» η 
οποία, όσο μεγαλώνει και εξα-
πλώνεται, θα μας προκαλέσει 

σοβαρά κοινωνικά προβλήματα.
Αυτό που με εξοργίζει περισσό-

τερο με αυτά τα Μέσα επικοινωνίας 
είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν 
υπάρχει μόνο το like, υπάρχει και 

το like επί πληρωμή. Δηλαδή 
πολίτες που διαχειρίζονται το 
Facebook αν θέλουν μπορούν 
να πληρώσουν διαδικτυακά 
και να αποκτήσουν όσα πε-

ρισσότερα likes επιθυμούν, άρα 
για ακόμα μια φορά πιαστήκαμε στα 
επικίνδυνα δίχτυα της τεχνολογίας 
η οποία όσο πάει και εξελίσσεται 
αρνητικά.

Εν κατακλείδι, «η τεχνολογία είναι 
ένα από τα πιο επικίνδυνα πράγματα 
στον κόσμο όταν δεν ξέρεις να την 
χειρίζεσαι σωστά».

*Δευτεροετής φοιτητής Δ&ΔΣ

ΤΗΣ ΧΡΥΣΩΣ ΚΑΛΟΥΔΗ

Καλώς ή κακώς το Facebook 
είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί 
να αγνοήσει, και ίσως είναι το πιο 
πετυχημένο μέχρι σήμερα Social 
Media στον πλανήτη. Το να μην το 
αξιοποιήσει κάποιος προς όφελός 
του, το θεωρώ παράλειψη. Θα το 
ξαναπώ, όμως, «προς όφελός του».

Το Facebook είναι η επανάσταση 
στην επικοινωνία αλλά παράλληλα 
είναι η τυραννία της εξάρτησης. Δυ-
στυχώς, αυτό που παρατηρώ πιο 
έντονα είναι η κακή χρήση του γνω-
στού αυτού Μέσου. Οι περισσότεροι 
από εμάς παρά να εκμεταλλευτούμε 
τη δύναμη που έχουμε στο χέρι μας, 
τη χειριζόμαστε με λάθος τρόπο. 

Ας αρχίσουμε από τα θετικά του 
«φατσοβιβλίου». Είναι ένα μέσο το 
οποίο μας παρέχει την δυνατότητα 
εύκολης και δωρεάν διαφήμισης. 
Μέσα από το Facebook μπορούμε να 
διαφημίσουμε ή και να διαδώσουμε 
τη δουλειά ή και τα προϊόντα μας. 
Στον κόσμο του διαδικτύου υπάρ-
χουν οι πιο φτηνές διαφημίσεις που 

μπορούν να ελκύσουν τον περισ-
σότερο κόσμο, γιατί το 95% των 
ανθρώπων είναι συνδεδεμένοι 24 
ώρες το 24ωρο. 

Εκτός τούτου, μία σημαντική πηγή 
ενημέρωσης είναι το Facebook. Σύμ-
φωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, οι 
πολίτες ενημερώνονται μέσα από τα 
κοινωνικά δίκτυα. Το Facebook έχει 
προσφέρει βοήθεια ακόμα και στις 
Αρχές. Μέσω αυτού έχουν εξιχνια-
στεί διάφορες υποθέσεις, βρέθηκαν 
άνθρωποι που κρύβονταν καθώς τα 
στοιχεία κάθε χρήστη είναι εμφανή 

και προσβάσιμα σε αυτές. 
Ένας επιπλέον λόγος που το 

Facebook είναι χρήσιμο, είναι ότι γίνονται 
χρήστες ακόμα και πολιτικά πρόσωπα, 
προκειμένου να δημοσιεύσουν ιδέες και 
απόψεις για να τις διοχετεύσουν στον 
πολίτη. Χρήστες είναι επίσης καλλιτε-
χνικά πρόσωπα, τα οποία αναζητούν 
περισσότερους θαυμαστές όπως και 
τρόπους να αναδειχθούν.

Το φατσοβιβλίο βοηθά τους 
ανθρώπους που δεν είναι ιδιαί-
τερα κοινωνικοί. Μπορούν έτσι να 
αποβάλουν το φόβο, την ντροπή, 

το άγχος και να έχουν μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση στην γνωριμία τους 
με άλλους ανθρώπους, κυρίως διότι 
είναι απρόσωπο και η κατάσταση 
είναι πιο «χαλαρή» αφού δεν υπάρχει 
άμεση επαφή. Βοηθά στην κοινω-
νικοποίησή τους, ανοίγονται ευκο-
λότερα και αναδεικνύουν στοιχεία 
του χαρακτήρα τους. 

Ωστόσο, δεν είναι τυχαίο που οι 
περισσότεροι χρήστες είναι έφηβοι 
και νέοι, οι οποίοι αναζητούν εύκολο 
τρόπο επικοινωνίας και προσέγγισης 
άλλων ανθρώπων. Δημιουργούν τις 
πρώτες τους φιλίες, τα πρώτα τους 
φλερτ, έναν τρόπο ψυχαγωγίας.    

Από την άλλη, όμως, είναι η τυ-
ραννία της εξάρτησης. Υπάρχουν 
άτομα που έχουν εθιστεί σε τέτοιο 
βαθμό ώστε δεν κοιμούνται για να 
είναι μέσα στο Facebook. Περιμένουν 
με λαχτάρα τα Likes των άλλων, τα 
οποία θεωρούν ως ηθική ικανο-
ποίηση γι΄ αυτά που γράψανε.  Αν 
δεν εισπράττουν Likes, πληγώνο-
νται, προσβάλλονται. Πέφτουν σε 
κατάθλιψη, μέχρι και φιλίες χαλάνε. 

Στο σημείο αυτό θα αναφερθώ 

στους σεξομανείς. Άτομα που ψάχνουν 
να ικανοποιήσουν τις ορέξεις τους. 
Μπορεί ο κάθε ένας να γνωρίσει 
κάποιον στο Facebook. Δεν ήταν λί-
γες οι φορές που είχαμε κρούσματα 
βιασμού λόγω  ανταλλαγής προσω-
πικών πληροφοριών στο Facebook. 
Αν και δεν θα έπρεπε να είχαμε τυφλή 
εμπιστοσύνη, δυστυχώς κάποια άτομα 
και ειδικά νεότερα παιδιά πέφτουν σε 
παγίδες βιαστών. Επίσης, μπορούν 
να πέσουν και θύματα πορνογρα-
φίας γιατί δεν υπάρχει έλεγχος στα 
κοινωνικά δίκτυα. Αρκετές ήταν οι 
φορές που βγήκαν πρωτοσέλιδα με 
αυτού του είδους ιστορίες. 

Αυτό που μετράει, στο τέλος, είναι 
η άμεση δράση και ο αυτοέλεγχος 
στα κοινωνικά δίκτυα. Όσο και να 
βοηθάει το Facebook την online επι-
κοινωνία άλλο τόσο υποσκάπτει το 
αίσθημα ευτυχίας και ικανοποίησης 
του χρήστη από τη ζωή και τον εαυτό 
του. Γι αυτό πρέπει να φροντίσουμε 
να μην κάνουμε αλόγιστη χρήση και 
να επενδύουμε στην επικοινωνία 
πρόσωπο με πρόσωπο. 

*Τριτοετής φοιτήτρια Δ&ΔΣ

Facebook: Επανάσταση στην επικοινωνία ή τυραννία της εξάρτησης;

Ο ψυχολόγος Νίκος Γεωργίου 
απαντά σε ερωτήματά μας

Τα likes επηρεάζουν 
την ψυχολογία 
των νέων;

H αποδοχή 
μας πρέπει να 
καθορίζεται με την 
συμπεριφορά μας, 
με την κοινωνική 
μας δράση και όχι 
από τα likes που 
επιθυμούμε να 
αποκτήσουμε
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ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΓΚΟΥ*

«Το να ονειρεύομαι να γίνω ηθο-
ποιός, είναι  πιο συναρπαστικό από 
το να είμαι», είπε κάποτε η Αμερικα-
νίδα ηθοποιός, Μαίρυλιν 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 πραγματικότητα; Πόσοι 
από μας σπουδάζουμε και εξασκούμε 
το επάγγελμα που επιθυμούσαμε 
όταν ήμασταν παιδάκια; Ποιοι πα-
ράγοντες στο πέρασμα του χρόνου 
αλλάζουν τα όνειρά μας; Πώς οι νέοι 
σήμερα επιλέγουν την 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, οι πλείστοι νέοι ακο-
λουθούν τις συμβουλές τις οικογέ-
νειας και δεν ακολουθούν αυτό που 
αγαπούν. Αποτέλεσμα, κάθε πρωί 
που ξυπνάνε για να πάνε στην δου-
λειά τους είναι δυστυχισμένοι, γιατί 
πολλοί κάνουν κάτι που δεν αγαπούν 
κάτι που οι ίδιοι δεν επέλεξαν σε 
μια φάση της ζωής τους που δεν 

ήταν και τόσο έτοιμοι για αυτή την 
μεγάλη απόφαση.

Επειδή δεν υπάρχει γονιός που 
να μη 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 μιαν άνετη ζωή. Όμως, τι να 
την κάνεις 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 και την 
οικογένεια είναι οι οικογενειακές 
επιχειρήσεις. Πολλοί νέοι, επειδή 
έχουν οικογενειακή επιχείρηση ανα-
γκάζονται 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 
στην ζωή εάν δεν κοπιάσει πρώτα. 
Όλα τα λεφτά του κόσμου να πάρεις 
από την οικογένειά σου εάν δεν 
σου αρέσει η δουλειά στην οποία 
εργάζεσαι και εάν δεν δουλέψεις 
για να κάνεις τα λεφτά, θα νιώθεις 
ένας λειψός άνθρωπος, χωρίς αύριο.

 Μία σοβαρή ασθένεια στην 
οικογένεια  μπορεί να αλλάξει τα 
όνειρα ενός νέου για τη μελλοντική 
του εργασία. Η οικογένεια του μπο-
ρεί να μην έχει τη δυνατότητα να 
τον σπουδάσει ή ακόμη να πρέπει 
να εργαστεί  για να βοηθήσει την 
οικογένειά του. Πολύ δύσκολο για 
αυτούς που τα παιδικά τους όνειρα, 
για τη μελλοντική τους εργασία, τε-
λειώνουν απότομα. Όμως αν έχεις 
πίστη και, προπάντων, θέληση για 
αυτό που αγαπάς, θα τα καταφέρεις.

Δυστυχώς, αυτό που παίζει πιο 
σημαντικό ρόλο ποια εργασία θα 
ακολουθήσουν οι νέοι στο μέλλον, 
είναι τα χρήματα και το πόσο εύκολα 
θα βρεις δουλειά. Και λέω, δυστυ-
χώς, γιατί τα λεφτά δεν είναι το παν. 
Ναι, ζούμε σε μια εποχή μασόνων 
που θεοποιεί το χρήμα, μια εποχή 
που χωρίς χρήματα δεν μπορείς να 
κάνεις τίποτα. Είναι τρομερά δύσκολο 
να κάνεις κάτι που δεν αγαπάς και 

να είσαι χαρούμενος μια μέρα τον 
μήνα μόνο, αυτή που θα πληρωθείς. 

Γιατί να ακολουθήσεις μια εργασία 
επειδή 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 μη δέχονται ποτέ να 
αφήσουν τα όνειρά τους. 

Ένα είναι το σίγουρο όμως. Είναι 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 την θεωρούν σαν μια 
εμπειρία για το επάγγελμα που αγα-
πούσαν από παιδάκια.

Για αυτό ακολουθήστε το επάγγελ-
μα που αγαπάτε. Για να ζήσετε μια 
χαρούμενη και ευτυχισμένη ζωή. Όλα 
τα αγαθά είναι δευτερεύοντα μπροστά 
στην χαρά, το χαμόγελο, την ευτυχία 
και όλα αυτά μπορεί να σας τα προ-
σφέρει το επάγγελμα που αγαπάτε.

*Πρωτοετής φοιτητής Δ&ΔΣ

ΤΗΣ ΧΡΥΣΩΣ ΚΑΛΟΥΔΗ*

Τελειώνεις τη δουλειά και 
παίρνεις το κινητό σου να 
δεις μπας και σε θυμήθηκε 
κανείς. Δέκα χαμένες κλήσεις 

και όλες από τη μάνα σου, με ένα 
παραπονεμένο ύφος. Κλειδώνεις 
ξανά το τηλέφωνο και δεν δίνεις 
σημασία. Λες και δεν σε νοιάζει και 
πολύ η ανησυχία της μάνας με τα 
συνηθισμένα και επί καθημερινής 
βάσεως, «τι κάνεις» και αν «είσαι 
καλά». Συγνώμη που δεν είχες 
χαμένη κλήση από τον Brad Pitt… 
Να το διευθετήσουμε την επόμενη 
φορά, όταν η πλήξη σου θα έχει 
φτάσει στο ζενίθ και θα είσαι τόσο 
απεγνωσμένη για παρέα.

Φτάνεις σπίτι, λοιπόν, κάνεις και 
μία μικρή προσπάθεια στο facebook, 
μπας και έχεις κανένα ξεχασμένο μή-
νυμα που δεν είχες δει πριν από 5 
λεπτά που ήσουν συνδεδεμένη, αλλά 
σταθερά αναίσθητη εσύ, οι δέκα χα-
μένες κλήσεις της μάνας δεν σε αγ-
γίζουν με τίποτα, συνεχίζεις ακμαία. 
Μετά από ώρα αφού έχεις σιχαθεί 
την βαρεμάρα σου, παίρνεις τη μάνα 
σου τηλέφωνο, αφού έχει φτάσει 10 
το βράδυ. Σημείωσε ότι οι χαμένες 
κλήσεις ήταν από τις 4 το απόγευμα. 

Της πετάς και την συνηθισμένη 
δικαιολογία, «ήμουν δουλειά, ήμου-
να πολύ πιεσμένη και τώρα βρήκα 
χρόνο». Πριν κλείσετε, σου λέει ότι 
σήμερα ήταν τα γενέθλιά της και 
σε έπαιρνε ΟΧΙ για να σου κάνει το 
σύνηθες παράπονο που κάνουν όλες 
αλλά για να την βγάλεις έξω και για να 
τα περάσετε μαζί. Χαρακτηριστικά και 
έτσι μεταξύ μας, είσαι μια ΓΑΪΔΟΥΡΑ 
και λίγο σου είναι κορίτσι μου.

Από πού πηγάζει όλη αυτή η 
συμπεριφορά απέναντι στη μάνα 

σου; Γιατί οι πλείστοι άνθρωποι 
θεωρούμε την αγάπη αυτής της 
γυναίκας δεδομένη και την θυμό-
μαστε μόνο σε έκτακτες ανάγκες; 
«Ρε μάνα, βάρα με λίγο, φώναξέ 
μου, μπας και φέρω τα λογικά μου. 
Από πότε σου αξίζει το τηλέφωνο 
της ‘έκτακτης ανάγκης’» ; 

Καθόμουνα στην αγκαλιά σου 
έξω στο μπαλκόνι τότε που ακόμη 
καταδεχόμουν να πλαγιάσω το κορμί 

μου επάνω σου χωρίς ιδιοτροπίες 
και γκρινιάσματα με την υπόσχεση 
ότι, αν φύγω από αυτό το σπίτι θα 
έρχομαι κάθε μέρα να σε βλέπω, 
να σε σφίγγω στην αγκαλιά μου και 
θα σου δίνω το μεγαλύτερο φιλί 
για καληνύχτα. Με κοίταξες, μου 
χαμογέλασες κρυφά και μου είπες 
πως «αυτό που μόλις τώρα είπες 
θα το θυμάμαι».

Συγνώμη, για τις κλήσεις που αδι-

αφορούσα, συγνώμη για τα βράδια 
που σου είχα υποσχεθεί ότι θα ‘ρθω 
αλλά ποτέ δεν ήρθα, συγνώμη για τις 
φωνές που σου έχω βάλει, συγνώμη 
για τις αγκαλιές που υποσχέθηκα 
αλλά δεν τήρησα, για τα φιλιά που 
σου ανήκαν αλλά δόθηκαν αλλού, 
συγνώμη για τα ξεχασμένα σου γε-
νέθλια. Συγνώμη για τα πείσματα και 
τα γκρινιάσματα θέλοντας να γίνει 
το δικό μου και εσύ το έκανες, για 

τις φορές που ξημεροβραδιαζόσουν 
στο κρεβάτι του νοσοκομείου από τα 
μπεκρουλιάσματα που είχα κάνει, για 
τα ψέματα που σε έχω στολίσει. Με 
μια συγνώμη, όμως, δεν λύνονται 
τόσων χρόνων αδιαφορία και αγάπη 
«έκτακτης ανάγκης» . 

Η ΓΑΪΔΟΥΡΑ τόσων χρόνων θα 
μεταλλαχτεί στο προηγούμενο μο-
ναχοπαίδι που είχες, δέξου το έστω 
και αργά. Την Παρασκευή δεν θα την 
περάσει με την τρελοπαρέα στην ου-
ζερί, θα έρθει να σε πάρει, στολίσου 
γιατί θα βγούμε έξω για τα γενέθλιά 
σου, έστω και αργά, μια υπόσχεση που 
θα τηρηθεί. Ααα, και όχι μόνο αυτή 
την Παρασκευή και κάθε Παρασκευή. 
Εγώ και εσύ, θα σου θυμίζω τη γλυκιά 
πλευρά της μάνας. 

 Και αν δεν ξεστομίζω συχνά, «Σ’ 
αγαπώ», απλώς οι δικαιολογίες, τα 
ψέματα και οι φωνές δεν με άφηναν 
να στο υπενθυμίσω.

*Τριτοετής φοιτήτρια Δ&ΔΣ

Ρε μάνα, συγνώμη. Σ’ αγαπώ!

Το μέλλον μας ανήκει! Ακολουθείστε τις επιθυμίες σας!

Συγνώμη, για τα 
βράδια που σου 
είχα υποσχεθεί ότι 
θα ‘ρθω αλλά ποτέ 
δεν ήρθα, συγνώμη 
για τις φωνές 
που σου έχω 
βάλει, συγνώμη 
για τις αγκαλιές 
που υποσχέθηκα 
αλλά δεν τήρησα, 
συγνώμη για τα 
ξεχασμένα σου 
γενέθλια
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Σύμφωνα με 
υπολογισμούς 
της Φωνής για 
τα Ζώα της 
Κύπρου, περίπου 
20.000  σκυλιά 
ανεξαρτήτου 
ηλικίας 
θανατώνονται με 
ευθανασία κάθε 
χρόνο στην Κύπρο 
από τις Αρχές 
και από κάποια 
καταφύγια, λόγω 
υπερπληθυσμού

ΤΗΣ ΑΝΤΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ*

Ε ίναι απίστευτο, αλλά η Κύπρος 
έχει καταντήσει χώρα εξα-
γωγής αδέσποτων σκύλων 
γιατί προφανώς δεν μπορεί 

να γίνει τίποτε άλλο για να γλιτώ-
σουν τα άτυχα ζωντανά από την 
ευθανασία! 

 Τα τελευταία χρόνια οι αδέσπο-
τοι σκύλοι κυκλοφορούν σε αγέλες 
και τα δημαρχεία και τα Συμβούλια 
Κοινοτήτων δυσκολεύονται να τους 
συλλάβουν, ενώ όπως γνωρίζουμε 
τα περισσότερα δημαρχεία δεν έχουν 
ούτε τις σωστές υποδομές για την 
φύλαξή τους ούτε τα σωστά μέσα 
για να τους συλλάβουν. «Είναι οι 
εθελοντές που κάνουν τη δουλειά 
των δημαρχείων», καταγγέλλει η 
Πρόεδρος της Ένωσης Φιλοζωι-
κών Οργανώσεων Κύπρου, Μαίρη 
Αναστάση.

 Μόνο φέτος γύρω στους 4000 
σκύλοι από την Κύπρο έχουν υιοθε-
τηθεί στο εξωτερικό! Οι υιοθεσίες 
γίνονται από άτομα στο εξωτερικό 
όπως Αγγλία και Γερμανία, οι οποίοι 
εκδηλώνουν ενδιαφέρον να υιοθε-
τήσουν από την Κύπρο που έχουμε 
πιο μικρόσωμα σκυλάκια.

Το ζητούμενο λοιπόν είναι ο έλεγ-
χος του πληθυσμού των αδέσποτων  
σκύλων μέσα από δομές και μηχα-
νισμούς οι οποίοι θα φροντίσουν 
για τη δημιουργία προγραμμάτων 
στείρωσης, ελέγχου, ευημερίας και 
προστασίας των ζώων αλλά και προ-
γραμμάτων για την ευαισθητοποίηση 
των πολιτών.

 Για μερικά χρόνια, μέχρι που 
ξεκίνησε η κρίση, το κράτος έδινε 
50 χιλιάδες ευρώ μέσω των Κτηνι-
ατρικών Υπηρεσιών στις Επαρχιακές 
Επιτροπής Ευημερίας Ζώων – 10 
χιλιάδες σε κάθε επαρχιακή – για 
να κάνουν στειρώσεις αδέσποτων. 

Σύμφωνα με υπολογισμούς της 
Φωνής για τα Ζώα της Κύπρου, πε-
ρίπου 20.000  σκυλιά ανεξαρτήτου 
ηλικίας θανατώνονται με ευθανασία 
κάθε χρόνο στην Κύπρο από τις Αρχές 
και από κάποια καταφύγια, λόγω 
υπερπληθυσμού. Αν αυτό σοκάρει, 
σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι εγκα-
ταλελειμμένοι σκύλοι και κουτάβια 
ανέρχονται σε 170.000 περίπου το 
χρόνο. Και αν αναρωτιέστε πού βρί-

σκονται αυτοί οι σκύλοι, αφού στην 
Κύπρο δεν συναντάμε την εικόνα 
που υπάρχει για παράδειγμα στους 
δρόμους της Αθήνας, αυτό συμβαίνει 
λόγω νομοθεσίας, επειδή στη χώρα 
μας απαγορεύεται να περιφέρονται 
αδέσποτοι σκύλοι. 

Η μοίρα φυσικά θα χαμογελάσει 
σε κάποια, αν εντοπιστούν από φι-
λόζωους που θα τα φιλοξενήσουν 
προσωρινά και, αν όλες οι προσπά-
θειες για εντοπισμό των ιδιοκτη-
τών τους αποβούν άκαρπες, τότε 
θα προσπαθήσουν να βρουν νέες 
οικογένειες για να τα υιοθετήσουν.

Αν ο καθένας που θέλει να απο-
κτήσει κατοικίδιο επιλέξει να μην 
αγοράσει από pet shops και προτι-
μήσει να υιοθετήσει από καταφύγια 
ή φιλοζωικούς συνδέσμους, τότε 
πολλά από αυτά τα αδέσποτα -ημί-
αιμα συνήθως - ζώα θα έχουν το 
δικαίωμα στη ζωή. Και επειδή ισχύει 
η ρήση «η πρόληψη είναι η καλύτερη 
θεραπεία», αφού η «θεραπεία» για 
τα αδέσποτα είναι η μείωση του 
υπερπληθυσμού τους, τότε η στεί-
ρωση είναι η καλύτερη «πρόληψη» 
για τις ανεπιθύμητες γεννήσεις και 
κατ’ επέκταση εγκαταλείψεις. Τώρα 
ξέρεις… Αν αγοράζεις και αναπαρά-
γεις, είσαι μέρος του προβλήματος. 
Αν υιοθετείς και στειρώνεις, είσαι 
μέρος της λύσης!

«Το σημαντικό που πρέπει να 
ξέρει ο κόσμος είναι ότι τα σκυλιά 
αυτά βασανίστηκαν, και  κατάλαβαν 
τι σημαίνει να μην έχουν “μάστρο”. 
Οπότε αυτός που θα τους δώσει 
λίγη σημασία, θα τους φροντίσει, 
θα αγαπηθεί από το σκύλο», λέγει 
η κ. Αναστάση, προσθέτοντας πως 
αυτά τα σκυλιά «πεθαίνουν για αυτόν 
που θα τα φροντίσει».

«Σκεφτείτε έναν άνθρωπο που 
δεν έχει να φάει, δεν έχει σπίτι και 
ξαφνικά βρίσκει τον σωτήρα του που 
θα του δώσει φαΐ και στέγη». Αυτά 
τα ζώα έζησαν στους δρόμους και 
έμαθαν να αντιλαμβάνονται κάποιες 
καταστάσεις καλύτερα από ένα σκύλο 
που είναι μεγαλωμένος στο σπίτι. 
Ξέρουν πώς θα διασταυρώσουν το 
δρόμο, πως δεν πρέπει να τσακώ-
νονται με τα υπόλοιπα σκυλιά.

Ένα κουτάβι το οποίο βάφτισε 
Φριντ, υιοθέτησε από καταφύγιο 
αδέσποτων ζώων ο Κύπριος πρόε-
δρος, Νίκος Αναστασιάδης. Με την 
παραλαβή του Φριντ στο Προεδρικό 
Μέγαρο ο κ. Αναστασιάδης έκανε 
έκκληση προς τον κόσμο για καλή 
συμπεριφορά απέναντι στα ζώα τα 
οποία, ως πιο αδύναμα, χρειάζονται 
την αγάπη και την προστασία μας.

*Δευτεροετής φοιτήτρια Δ&ΔΣ

Αν αγοράζεις και αναπαράγεις, είσαι μέρος του προβλήματος. Αν υιοθετείς και στειρώνεις, είσαι μέρος της λύσης!

ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΓΚΟΥ*

Θα είναι, άραγε, έτοιμος ο Βρα-
ζιλιάνος σούπερ σταρ Neymar; Και 
να φτάσει το Μουντιάλ, σε ποια 
αγωνιστική κατάσταση θα βρίσκεται;

Να φύγει από την σκιά του Lionel 
Messi από την Barcelona, ζήτησε ο  
Neymar έτσι πήρε την μετεγγραφή 
του στην Paris Saint Germain για 
να κερδίσει και αυτός ατομικούς 
τίτλους στην καριέρα του, σε μια 
σχετικά καλή σεζόν στην PSG, η 
οποία δαπάνησε το ποσό-μαμούθ  
των 222 εκατομμυρίων για να τον 
κάνει δικό της. Όμως, δυστυχώς για 
τον αρχηγό της Εθνικής Βραζιλίας, 
μια σεζόν που τελικά ενδέχεται να 
τελειώσει άδοξα αφού ο πρώην 
ποδοσφαιριστής των Santos και 
Barcelona έχει χτυπήσει στο παιχνίδι 

πρωταθλήματος με την Marseille 
και θα υποβληθεί σε χειρουργική 
επέμβαση. 

Ο γιατρός του δήλωσε ότι η τυπική 
περίοδος ανάκαμψης είναι δυόμισι 
έως τρεις μήνες, πράγμα που δείχνει 
ότι το ενωρίτερο ο Neymar θα είναι 
έτοιμος γύρω στα μέσα Μαΐου, μόλις 
ένα μήνα πριν από το Μουντιάλ που 
θα γίνει στην Ρωσία.

Ας πάμε 8 χρόνια πίσω, στο Μου-
ντιάλ που έγινε στην Νότια Αφρική 
το 2010. Ο τότε σούπερ σταρ της 
Εθνικής Βραζιλίας, Ricardo Kaka, 
στην πρώτη του χρόνια στην Real 
και λίγους μήνες πριν από το Μου-
ντιάλ είχε τεθεί εκτός αγωνιστικής 
δράσης εξαιτίας τραυματισμού του. 
Στην παγκόσμια διοργάνωση ήταν 
βασικός και αναντικατάστατος. Αυτό 
φαίνεται πως θα κάνει και ο Neymar 

αφού ο γυμναστής της Εθνικής Βρα-
ζιλίας δήλωσε: «Είμαι βέβαιος, θα 
είναι έτοιμος».

Και εδώ δημιουργείται το ερώ-
τημα: Είναι, άραγε, τυχαίο ότι οι δύο 
Βραζιλιάνοι αστέρες τέθηκαν εκτός 
αγωνιστικής δράσης λίγο πριν από το 
Μουντιάλ; Ίσως να είναι ένα… κόλπο 
της Βραζιλίας για να έχει ξεκού-
ραστους τους ποδοσφαιριστές της;

Πάντως και η Βραζιλία αλλά 
και ο ιδίως ο ποδοσφαιριστής από 
την πλευρά του χρειάζονται αυτό το 
τρόπαιο. Η Βραζιλία για να ανεβεί 
ξανά στον θρόνο από το 2002 που 
το κατέχτησε για τελευταία φορά 
όπως και ο Neymar, για να δείξει 
ότι κάποτε μπορεί να πιάσει τους 
Ronaldo και Messi στους ατομικούς 
τίτλους και στα τρόπαια.

*Πρωτοετής φοιτητής Δ&ΔΣ

Χιλιάδες αδέσποτα σκυλιά στην Κύπρο

O Neymar θα δώσει το παρόν του
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ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ*

Ο δημοσιογράφος είτε εργάζε-
ται σε ραδιόφωνο είτε εργάζεται 
σε τηλεόραση ή και σε εφημερίδα 
προσπαθεί με νύχια και με δόντια 
να είναι όσο το δυνατόν πιο αντι-
κειμενικός και αξιόπιστος.

Κάτι πολύ δύσκολο αφού όσο 
και να παλεύει με τον εαυτό του, 
στο τέλος της ημέρας δεν το επι-
τυγχάνει πάντοτε. Πολλά είναι τα 
παραδείγματα στην Κύπρο όπου οι 
δημοσιογράφοι ξεχνούν ότι η δουλειά 
τους είναι η σωστή ενημέρωση και 
η αλήθεια στον πολίτη και ενεργούν 
με βάση τα πολιτικά τους «πιστεύω», 
βάζουν φραγμούς και δεν ενημε-
ρώνουν αντικειμενικά. Δεν θέλουν 

να γράψουν, παραδείγματος χάρη, 
για ένα δικό τους οικογενειακό φίλο 
που διέπραξε μια απάτη εις βάρος 
των πολιτών.

Κάτι που είναι αδιανόητο σε ξένες 
χώρες αφού όλοι αντιμετωπίζονται 
με τον ίδιο νόμιμο τρόπο. Προσωπική 
μου γνώμη και άποψη είναι αυτοί 
οι δημοσιογράφοι να παύσουν να 
εξασκούν το επάγγελμα αφού τους 
λείπει το πιο ουσιαστικό τους κομμάτι, 
η αντικειμενικότητα.

Όλα είναι στο δικό τους χέρι αν 
θέλουν για παράδειγμα να είναι 
ξεχωριστοί και να διαπρέψουν σε 
αυτό το χώρο. Το μόνο που έχουν να 
κάνουν είναι να κάνουν την δουλειά 
τους προσηλωμένα και ήρεμα ώστε 
ακόμα και αν κάποιοι τολμήσουν 

να τους επηρεάσουν, να μην τα 
καταφέρνουν. Οποιαδήποτε δουλειά  
και αν κάνουμε, όταν τη κάνουμε 
με αγάπη και χωρίς επηρεασμό 
από τον καθένα, τότε γινόμαστε 
τόσο δυνατοί που όσα μηνύματα και 
να μας έρχονται, τα διαγράφουμε.

Εν κατακλείδι ο κόσμος μπορεί 
να κρίνει και να αντιληφθεί σήμερα 
ποιος δημοσιογράφος γράφει με 
αντικειμενικότητα, ποιος δημοσιογρά-
φος γράφει για να βοηθήσει και να 
συγκαλύψει συμφέροντα και κομμα-
τικές σκοπιμότητες. Άρα, όλα είναι 
στο χέρι εμάς των μελλοντικών 
δημοσιογράφων αν θέλουμε 
να διαφοροποιηθούμε ή να 
μείνουμε όπως τους άλλους.

*Τριτοετής φοιτήτρια Δ&ΔΣ

ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ*

Στην σημερινή εποχή υπάρ-
χει έντονη ανησυχία για το 
μέλλον της δημοσιογραφίας. 
Ειδικότερα, ο απλός κόσμος 

καταλήγει όλο και συχνότερα να 
αντιμετωπίζει τη δημοσιογραφία 
ως μια υπηρεσία που παρέχεται 
από μοντέρνα τεχνολογικά μέσα 
και όχι από επαγγελματίες δημο-
σιογράφους από παραδοσιακά Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης. Άλλωστε, δεν 
μπορούμε να μην αναφέρουμε το 
γεγονός ότι, ο καθένας μπορεί να 
γίνει δημοσιογράφος. Ωστόσο, λίγοι 
είναι που θα τα καταφέρουν και θα 
ανταποκριθούν με επαγγελματισμό 
στις υψηλές προδιαγραφές και πολ-
λαπλές προκλήσεις των τεχνολογικών 
απαιτήσεων και όχι μόνο.

Είναι γεγονός ότι, η προσφορά 
του κάθε δημοσιογράφου στην κοι-
νωνία θεωρείται πολύ σημαντική. 
Αυτό συμβαίνει διότι πιστεύει ότι η 
δημοσιογραφία έχει μια σημαντική 
κοινωνική, πολιτική, οικονομική αλλά 
και παιδευτική αποστολή με τα ση-
μερινά δεδομένα, που καλείται να 
την επιτύχει υπεύθυνα, σοβαρά και 
αντικειμενικά. Επίσης, η προσφορά 
του είναι μεγάλη γιατί είναι ο μόνος 
επίσημος φορέας ενημέρωσης που 
δικαιούται να πληροφορεί το κοινό 
για ο,τιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο.

Ωστόσο με τα σημερινά δεδομένα 
μπορεί να θεωρηθεί ο καθένας μας 
δημοσιογράφος για τον λόγο πως 
πλέον ζούμε σε ένα κόσμο όπου 
οι πληροφορίες διακινούνται πολύ 
εύκολα σε σχέση με τα παλιά χρόνια. 
Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε το 
γεγονός ότι ο καθένας αποκτά άποψη 
για το καθετί που συμβαίνει αφού 
μπορεί να εκφραστεί σχολιάζοντας 
στις διάφορες ηλεκτρονικές εφη-
μερίδες και ιστοσελίδες, αντίστοιχα. 
Φυσικά όλοι έχουν το δικαίωμα της 
ελεύθερης έκφρασης και δεν μπορεί 
με κανένα τρόπο να παραβιάζεται. 
Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεπερνιούνται 
τα όρια και κάποιοι να θεωρούν πως 
είναι δημοσιογράφοι αναρτώντας 
στον προσωπικό τους λογαριασμό 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δικά 
τους άρθρα και ειδήσεις. 

Είναι κοινή διαπίστωση, με την 
σύγχρονη τεχνολογία και πιο συγκε-
κριμένα το διαδίκτυο όπου στις μέρες 
μας παρομοιάζεται με υπερλεωφόρο 
πληροφοριών πως έχουν κυρίαρχο 
λόγο στην ζωή των ανθρώπων. Αυτό 

συμβαίνει διότι ο κάθε άνθρωπος 
μπορεί να αναζητήσει και να μάθει 
τα πάντα μέσω αυτών. 

Επιπλέον είναι εφικτό να έχει 
κάποιος τη δυνατότητα να παρακο-
λουθεί από το διαδίκτυο ενημερωτι-
κές εκπομπές και εφημερίδες όποτε 
επιθυμεί ο ίδιος. Συνεπώς, εύλογα 

κάποιοι υποστηρίζουν πως η φυσι-
κή παρουσία του δημοσιογράφου 
δεν είναι απαραίτητή αφού ένας 
ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορεί 
να κάνει τη δουλειά του άμεσα και 
πολύ πιο καλύτερα. Έτσι το άμεσο 
μέλλον φαίνεται να δημιουργεί στους 
δημοσιογράφους αρκετές προκλήσεις. 

Εντούτοις δεν παύουν να εμ-
φανίζονται και ευκαιρίες προς το 
δημοσιογραφικό επάγγελμα. Αυτές τις 
ευκαιρίες πρέπει να εκμεταλλευτεί για 
να επανατοποθετηθεί στη σημερινή 
κοινωνία. Δηλαδή θα πρέπει ο κάθε 
δημοσιογράφος να ενημερώνεται 
συνεχώς και αδιάλειπτα μέσα από 
τα διάφορα σύγχρονα τεχνολογικά 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για όσα 
συμβαίνουν καθημερινά σε όλο το 
κόσμο. 

Ακόμη μπορεί να χρησιμοποιεί 
κάποια από τα σύγχρονα αυτά Μέσα 
και να μην εμμένει στις παραδοσιακές 
μορφές τους όπως είναι το γράψιμο 
στο χαρτί ή η κλασσική ασπρόμαυρη 
εφημερίδα. Με αυτό τον τρόπο το 
μέλλον του κάθε δημοσιογράφου 
θα ανοιχτεί προς νέους ορίζοντες. 
Η καλύτερη και εγκυρότερη πληρο-
φόρηση πρέπει να παρέχεται από 
τον δημοσιογράφο στον κόσμο 
ώστε να είναι ενήμερος ανά πάσα 
στιγμή για ο,τιδήποτε ενδιαφέρει το 
κοινωνικό σύνολο. Επιπλέον, είναι 
υποχρεωμένος να παρέχει αξιόπιστη 
και αντικειμενική ενημέρωση για τα 
σημαντικότερα γεγονότα.

Εν τέλει συμπεραίνουμε ότι η 
ανάπτυξη της τεχνολογίας και κυ-
ρίως του διαδικτύου έχει αρκετά 
και σημαντικά πλεονεκτήματα που 
συμβάλλουν στην καθημερινή ζωή 
του ανθρώπου όπως και ορισμένα 
αρνητικά, τα οποία μπορούν να επη-
ρεάσουν την κοινωνία και ειδικότερά 
τον τομέα της δημοσιογραφίας. Σκο-
πός του κάθε δημοσιογράφου είναι να 
καταγράφει την αλήθεια αντλώντας 
τα θετικά που προσφέρει η ανάπτυξη 
της σύγχρονης τεχνολογίας. 

Στα θετικά μπορούν να θεωρηθούν 
η αυξανόμενη ταχύτητα ροής των 
ειδήσεων, η πληθώρα των Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης και τα διάφορα 
τεχνολογικά μέσα που βοηθούν στην 
καλύτερη ενημέρωση του κοινού. 
Το δημοσιογραφικό επάγγελμα δεν 
αποζητά πιόνια αλλά δυνατούς παί-
χτες οι οποίοι θα αγωνιστούν για 
την εδραίωση μόνο των θετικών 
στοιχείων της τεχνολογίας.

*Δευτεροετής φοιτητής Δ&ΔΣ

Η δημοσιογραφία έχει μέλλον;

Πόσο αντικειμενικοί είναι οι δημοσιογράφοι;

Ο κάθε 
δημοσιογράφος 
να ενημερώνεται 
συνεχώς και 
αδιάλειπτα μέσα 
από τα διάφορα 
σύγχρονα 
τεχνολογικά 
Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης για 
όσα συμβαίνουν 
καθημερινά σε όλο 
το κόσμο

Εφημερίδα έκφρασης και προβληματισμού 

των φοιτητών του Προγράμματος Σπουδών 

Δημοσιογραφίας και Δημοσίων Σχέσεων του 

Κολεγίου ΚΕΣ.

Εκδίδεται από το Κολέγιο ΚΕΣ

Υπεύθυνος έκδοσης και Υπεύθυνος 

του Προγράμματος Σπουδών Δημο-

σιογραφίας και Δημοσίων Σχέσεων: 

Σάββας Ιακωβίδης

Κεντρική Διεύθυνση:

Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5, Τ.Τ. 1055, 

Λευκωσία.

Τηλ.: +357 22 875737

Τηλεμοιότυπο: + 357 22 756562

Web site: www. kescollege.ac.cy

*Οι απόψεις που εκφράζονται σε κείμενα 

είναι προσωπικές των φοιτητών και δεν 

εκφράζουν κατ’ ανάγκη την πολιτική της 

διεύθυνσης του Κολεγίου ΚΕΣ
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ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ*  

Ένας κόσμος γεμάτος 
γεύσεις! Ο δρόμος της 
μαγειρικής δεν έχει όρια. 
Είναι αγάπη, φαντασία, 

θέλει μεράκι, συνεχή εξέλιξη και 
πάθος για να πρωτοτυπήσεις, να 
πειραματιστείς και να αφήσεις το 
δικό σου στίγμα στον χώρο της 
γαστρονομίας. Χαρακτηριστικά, για 
τα οποία μπορεί να ξεχωρίσει η 
ομάδα του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων 
Γαστρονόμων Κύπρου Eurotoques, 
οι οποίοι με μεγάλη επιτυχία πραγ-
ματοποίησαν την Ετήσια Γενική Συ-
νέλευση του Συνδέσμου τους τη 
Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018, 
στη Δημοσιογραφική Εστία.

Στην εκδήλωση, παρευρέθηκαν 
200 προσκεκλημένοι και, όπως 
κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στην 
καθιερωμένη τελετή βραβείων, ο 
Σύνδεσμος τίμησε (Βραβεία 2017) 
αυτούς οι οποίοι με την  σκληρή 
δουλειά και την αποφασιστικότητα 
τους ξεχωρίζουν και αναδεικνύουν 

την Γαστρονομία στην Κύπρο και στο 
εξωτερικό. Πέραν από καταξιωμέ-
νους σεφ και ιδιοκτήτες εστιατορίων, 
βραβεύθηκαν και άλλοι οργανισμοί 
και άτομα, που και αυτοί ξεχώρισαν 
για την πολύτιμη συνεισφορά τους 
στον κόσμο της γαστρονομίας.

Μια βραδιά αφιερωμένη στη μνή-
μη του αδικοχαμένου σεφ, Ιωσήφ 
Παρασκευά, του οποίου τα όνειρα 
έσβησαν στην άσφαλτο πέρσι μόλις 
στα 23 του χρόνια σε θανατηφόρο 
τροχαίο, σκορπώντας θλίψη στην 
οικογένεια του και στα μέλη του 
Συνδέσμου αφού ήταν πολύτιμη η 
προσφορά του ως Προέδρου των 
NEONCHEF. Συγκινητική στιγμή της 
βραδιάς, όταν στη σκηνή ανέβηκε 
η μητέρα του με μεγάλη δύναμη 
ψυχής για να παραλάβει το τιμητικό 
βραβείο. 

Σημαντικό σημείο της εκδήλωσης, 
οι δύο επίσημες αδελφοποιήσεις που 
έγιναν. Ο Σύνδεσμος, προχωρά σε  
συνεργασίες με πολλές  οργανώσεις 
που έχουν τους ίδιους  κοινούς στό-
χους και όραμα. Τη Δευτέρα, ανακοί-

νωσε ακόμη δύο νέες συνεργασίες. 
Η πρώτη με το Κολέγιο ΚΕΣ, με την 
υπογραφή του Γενικού Διευθυντή 
του κολεγίου, Πέτρου Στυλιανού, 
και η δεύτερη με τον Παγκύπριο 
Σύνδεσμο Housekeepers Kύπρου 
με την υπογραφή της Προέδρου του 
Συνδέσμου, Άντρης Βορκά.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
Παντελής Σοφοκλέους, σε ομιλία 
του υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσουν 
με το ίδιο σθένος και αγάπη και το 
2018 θέτοντας ψηλούς στόχους, 
ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστή-
σει όλους όσοι πρόσφεραν στον 
Σύνδεσμο είτε με τον έναν είτε με 
τον άλλον τρόπο.

Τέλος, ακολούθησε επίσημο δεί-
πνο με πλούσιο μπουφέ για τους 
καλεσμένους το οποίο ετοίμασαν τα 
μέλη των εθνικών ομάδων του Συν-
δέσμου ενώ την παράσταση έκλεψαν 
τα νεαρά μέλη [NEONCHEF] με τις 
δραστηριότητες που διοργανώνουν 
και τα εδέσματα τα οποία ετοίμασαν 
για την βραδιά.

*Απόφοιτη της Σχολής Δ&ΔΣ

Βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη Ιωσήφ Παρασκευά 

Οι δευτεροετείς και τριτοετείς φοι-
τητές του Προγράμματος Σπουδών 
Δημοσιογραφίας του Κολεγίου ΚΕΣ 
επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του 
ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1. 
Τους φοιτητές υποδέχθηκε η υπεύ-
θυνη Δημοσίων Σχέσεων του ΑΝΤ1, 
Αντιγόνη Αθηαινίτη, η οποία εξήγησε 
τον τρόπο λειτουργίας του σταθμού, 
τις προτεραιότητες του σε ότι αφο-
ρά τα ενημερωτικά και ψυχαγωγικά 
προγράμματα και τη σημασία που 
δίνει  στους δημοσιογράφους που 
απαρτίζουν την ομάδα του δελτίου 
ειδήσεων. Ευχήθηκε η επίσκεψη στον 
ΑΝΤ1 να συμβάλει ουσιαστικά στην 

επιμόρφωση των υποψήφιων νέων 
δημοσιογράφων.

Την ξενάγηση των φοιτητών 
στο σταθμό ανέλαβε ο αρχισυντά-
κτης του Αθλητικού Τμήματος του 
ΑΝΤ1, Παύλος Καδής, καθηγητής 
στο μάθημα «Αθλητική Δημοσιο-
γραφία» στο Κολέγιο ΚΕΣ. Οι φοι-
τητές επισκέφθηκαν την αίθουσα 
ειδήσεων όπου τους περίμενε η 
διευθύντρια ειδήσεων του σταθμού, 
Έλλη Κοτζαμάνη, η οποία ανέλυ-
σε τη διαδικασία παραγωγής και 
επεξεργασίας των ειδήσεων στην 
τηλεόραση και στην ιστοσελίδα 
ant1iwo.com. Αναφέρθηκε στο 

ημερήσιο και εβδομαδιαίο πρό-
γραμμα των δημοσιογράφων 
λύνοντας όλες τις απορίες που 
υποβλήθηκαν από τους φοιτητές.

Οι δευτεροετείς και τριτοετείς 
φοιτητές του Προγράμματος Σπου-
δών Δημοσιογραφίας του κολλεγίου 
ΚΕΣ μπήκαν στον ραδιοθάλαμο του 
ANT1 Radio και συμμετείχαν μάλιστα 
στη ζωντανή εκπομπή «breakfast» 
με τους Γιώργο Ρούσο και Μέμνονα 
Σωτηρέλη. Κορυφαία στιγμή στην 
επίσκεψή τους στον ΑΝΤ1 ήταν η 
ξενάγησή τους στο υπερσύγχρονο 
τηλεοπτικό στούντιο του σταθμού 
από όπου «βγαίνουν» στον αέρα 

τα «Νέα του ΑΝΤ1» και οι ενημε-
ρωτικές εκπομπές.

Οι φοιτητές κατέληξαν στο τμήμα 
μοντάζ και παραγωγής καθώς και στο 
αθλητικό τμήμα όπου εξασκήθηκαν 
στην προετοιμασία του ρεπορτάζ 
στην τηλεόραση και στην ιστοσελίδα.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε μιά-
μιση περίπου ώρα αργότερα με τις 
καλύτερες εντυπώσεις, τόσο ως 
προς την φιλοξενία όσο και ως 
προς την ουσία, την ενημέρωση 
δηλαδή για τη δημοσιογραφική 
διαδικασία και για την λειτουργία 
ενός ραδιοτηλεοπτικού σταθμού 
και μίας ιστοσελίδας. 

Τίμησαν τους άριστους της γαστρονομίας! 

Πέραν από καταξιωμένους σεφ και ιδιοκτήτες 
εστιατορίων, βραβεύθηκαν και άλλοι οργανισμοί και 
άτομα, που και αυτοί ξεχώρισαν για την πολύτιμη 
συνεισφορά τους στον κόσμο της γαστρονομίας

Φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Δημοσιογραφίας στον ΑΝΤ1
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ΟΚυριάκος Πενηνταέξ, δημο-
σιογράφος στον τηλεοπτι-
κό σταθμό Σίγμα και στην 
εφημερίδα «Η Σημερινή» 

και καθηγητής δημοσιογραφίας στο 
Κολέγιο ΚΕΣ, σε συνέντευξή του στην 
«Ε», αναφέρεται στις ενέργειες και 
στις προσπάθειες που έκανε για να 
αναζητήσει τον Ερβέ Φαλτσιανί, ο 
οποίος αποκάλυψε την λίστα Λαγκάρ-
ντ, με χιλιάδες φοροφυγάδες – στην 
Ευρώπη και στην Κύπρο. Λέγει: 

Η απόφαση να αναζητήσεις τον 
πληροφοριοδότη Ερβέ Φαλτσιανί 
για τη λίστα Λαγκάρντ προήρθε 
από την εφημερίδα που εργάζεσαι 
ή ήταν δική σου πρωτοβουλία;

Ήταν δική μου πρωτοβουλία. Η 
διεύθυνση της εφημερίδας ενημε-
ρώθηκε όταν η έρευνά μου είχε ολο-
κληρωθεί, έπειτα από διάστημα τριών 
περίπου μηνών, και αναγνώρισε τη 
σημασία των ευρημάτων. Σκοπός αυ-
τής της έρευνας ήταν να ρίξει φως 
στην κυπριακή πτυχή ενός παγκό-
σμιου σκανδάλου φοροδιαφυγής και 
ξεπλύματος παράνομου χρήματος. 

Μεταξύ άλλων, ήθελα να απαντή-
σω στο ερώτημα αν οι κυπριακές 
Αρχές παρέλαβαν από τις γαλλικές 
Αρχές όλα τα ονόματα – Κυπρίων 
υπόπτων φοροφυγάδων και κατά 
πόσο υπάρχουν και άλλα στοιχεία που 
σκόπιμα ή άθελά της, η κυβέρνηση 
δεν είχε εξασφαλίσει. Πήρα τις απα-
ντήσεις που ήθελα, εντοπίζοντας τον 
βασικό υπαίτιο του σκανδάλου, έναν 
πρώην υπάλληλο της τράπεζας HSBC 
στην Ελβετία, τον Γαλλο-ιταλό Ερβέ 
Φαλτσιανί. Ήταν αυτός που έκλεψε 
τα απόρρητα δεδομένα χιλιάδων 
πελατών της τράπεζας και ακολού-
θως βοήθησε στην ταυτοποίηση των 
στοιχείων και στη δημιουργία της 
πολύκροτης λίστας Λαγκάρντ. 

«Κτύπησα πολλές πόρτες»
Ποιες προσπάθειες έκανες για 

μήνες για να έρθεις σε επαφή με 
τον Φαλτσιανί, και ποια ήταν τα 
προβλήματα και οι δυσκολίες που 
αντιμετώπισες;

Κτύπησα πολλές πόρτες κυρίως 
στο εξωτερικό, στέλλοντας email και 
μιλώντας στο τηλέφωνο. Ο εντο-
πισμός του Φαλτσιανί ήταν δύσκο-
λος, επειδή, μέχρι σήμερα, αλλάζει, 
τακτικά στοιχεία επικοινωνίας για 
να αποφεύγει προσπάθειες κατα-

σκοπείας που γίνονται εναντίον του. 
Να υπενθυμίσω, ότι ο κ. Φαλτσιανί 
είναι φυγόδικος στην Ελβετία και 
προστατευόμενος μάρτυρας στη Γαλ-
λία, Ισπανία και Ιταλία. Για να έρθω 
σε επαφή μαζί του, υπήρξε μέχρι 
και ανταλλαγή κρυπτογραφημένων 
μηνυμάτων με διάφορα πρόσωπα 
μέσω ειδικών αντι-κατασκοπευτικών 
προγραμμάτων.  

Τελικά, κατάφερα να του πάρω 
δύο συνεντεύξεις. Η πρώτη έγινε 
μέσω διαδικτυακής σύνδεσης skype 
και η δεύτερη συνέντευξη σε κατ’ 
ιδίαν συνάντηση που είχα μαζί του 
στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, υπό 
τη διακριτική παρακολούθηση των 
γαλλικών και ισπανικών μυστικών 
υπηρεσιών. 

Είσπραξη εκατομμυρίων
 Ο Φαλτσιανί δήλωσε πως η 

Κύπρος το 2015 είχε μόνο το 1/3 
των ονομάτων της λίστας και ότι ο 
ίδιος μπορεί να δώσει τα υπόλοιπα 

στοιχεία. Οι κυπριακές αρχές, πώς 
αξιοποίησαν τις πληροφορίες του;

Πέραν των δύο αποκαλυπτικών 
συνεντεύξεων χρειάστηκε συνεχής 
πίεση με αλλεπάλληλα δημοσιεύματα 
της «Σημερινής» για να προχωρήσουν 
και να φθάσουν οι έρευνες στο σημείο 
που βρίσκονται σήμερα. Το Τμήμα 
Φορολογίας ζήτησε τη βοήθειά μου 

για να επικοινωνήσει με τον πληρο-
φοριοδότη και η τελευταία εξέλιξη 
ήταν συνάντηση που είχε μαζί του ο 
Έφορος Φορολογίας στη Ρώμη και 
η πρόταση που έγινε στο Φαλτσια-
νί για συνεργασία. Ως πολύ θετική 
εξέλιξη εκλαμβάνω και τα πρώτα 
εκατομμύρια που είσπραξε το κράτος 
από τη φορολόγηση προσώπων που 
βρίσκονται στη λίστα Λαγκάρντ.  

Η ουσία της δημοσιογραφίας
Έχεις βραβευτεί για την έρευνά 

σου. Τι είναι για σένα η ερευνη-
τική δημοσιογραφία που με τόση 
επιτυχία ασκείς;

Η έρευνα είναι όλη η ουσία του 
λειτουργήματος της δημοσιογραφίας. 
Χωρίς έρευνα, δεν υπάρχει δημοσι-
ογραφία, αλλά μια απλή αναμετά-
δοση δηλώσεων αξιωματούχων και 
άλλων προσώπων, οι οποίες - από 
μόνες τους-  παραπληροφορούν ή 
λένε μισές αλήθειες στους πολί-
τες. Η ερευνητική δημοσιογραφία 

αποκαλύπτει αυτά που κρύβονται 
κάτω από τους τόνους των συμφε-
ρόντων, ενοχλεί και ξεσκεπάζει τους 
ασκούντες εξουσία που δεν κάνουν 
σωστά τη δουλειά τους. Συνεπώς, 
θεωρώ πως η ερευνητική δημοσιο-
γραφία συμβάλει στην υγιή εξέλιξη 
των διαφόρων προβλημάτων που 
ταλανίζουν την κοινωνία. 

Χωρίς εξαρτήσεις
Πιστεύεις ότι υπό τις παρούσες 

συνθήκες οικονομικής κρίσης και 
εξάρτησης των Μέσων είναι δυνατή 
η άσκηση ερευνητικής δημοσιο-
γραφίας στην Κύπρο;

Βεβαίως. Υπήρξαν και υπάρχουν 
σωρεία παραδειγμάτων εξαίρετης 
ερευνητικής δουλειάς από εκλεκτούς 
συναδέλφους, τόσο στο συγκρότημα 
που εργάζομαι, όσο και σε άλλα 
Μέσα Ενημέρωσης. Υπήρξαν και θα 
υπάρχουν, φυσικά, και μεμονωμένα 
παραδείγματα κακής και κατευθυ-
νόμενης δημοσιογραφίας. Εξάλλου, 
«σάπια μήλα» υπάρχουν σε όλα τα  
επαγγέλματα. Και επειδή, όπως αντι-
λαμβάνομαι, θίγεις και το θέμα των 
παρεμβάσεων στο έργο των δημο-
σιογράφων, να σου αναφέρω ότι 
μπορεί ο ίδιος ο δημοσιογράφος, 
από μόνος του, αν και υπάλληλος 
μιας εταιρείας, να υπερβεί αυτά τα 
εμπόδια.  

Για να το πετύχει αυτό, πρέπει, 
καταρχήν, ο ίδιος ο δημοσιογρά-
φος να είναι τίμιος και καθαρός, 
χωρίς εξαρτήσεις και πειρασμούς 
που ενδεχομένως να επηρεάζουν 
δυσμενώς την κρίση του. Θα πρέπει, 
επίσης, να καταφέρει ο δημοσιο-
γράφος να δημιουργήσει σταδια-
κά, μέσα από την επιτυχή δουλειά 
του και την εκτίμηση του κόσμου, 
τα απαραίτητα «αντισώματα» που 
χρειάζονται ενάντια σε ενδεχόμενες 
παρεμβάσεις/αντιδράσεις. 

Συνεπώς, έχοντας αποκτήσει αυ-
τές τις αντιστάσεις, είναι σε θέση 
να «υιοθετεί» μόνο τις συμβουλές 
των άλλων που συμβάλλουν μόνο 
θετικά στη διαμόρφωση των ρε-
πορτάζ του. Πιστεύω πως η θέση 
εργασίας τέτοιων δημοσιογράφων, 
δεν κινδυνεύει από κανέναν εργο-
δότη ΜΜΕ. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι 
η θέση είναι καλά «ριζωμένη»….

Συνέντευξη στον Γιάννη Κυριάκου, 
τριτοετή φοιτητή Δ&ΔΣ

Η ερευνητική δημοσιογραφία αποκαλύπτει,
ενοχλεί και ξεσκεπάζει τους κρατούντες
Μιλά στην «Ε» ο βραβευμένος δημοσιογράφος και καθηγητής στο Κολέγιο ΚΕΣ, Κυριάκος Πενηνταέξ

Ο δημοσιογράφος 
να είναι τίμιος και 
καθαρός, χωρίς 
εξαρτήσεις και 
πειρασμούς που 
ενδεχομένως 
να επηρεάζουν 
δυσμενώς την 
κρίση του

«Από την εποχή που μίλησε ο 
Όμηρος ως τα σήμερα, μιλούμε, 
ανασαίνουμε και τραγουδούμε με 
την ίδια γλώσσα». - Γιώργος Σεφέρης. 

Ποια Ελληνική λέξη είναι αρχαία 
και ποια νέα;

Γιατί μια Ομηρική λέξη μας φαί-
νεται δύσκολη και ακαταλαβίστικη; 
Οι Έλληνες σήμερα ασχέτως μορ-
φώσεως μιλάμε ομηρικά, αλλά δεν 
το ξέρουμε επειδή αγνοούμε την 
έννοια των λέξεων που χρησιμοποι-
ούμε. Για του λόγου το αληθές θα 
αναφέρουμε μερικά παραδείγματα 
για να δούμε ότι η Ομηρική γλώσσα 
όχι μόνο δεν είναι νεκρή, αλλά είναι 
ολοζώντανη.

Αυδή είναι η φωνή. Σήμερα χρη-

σιμοποιούμε το επίθετο άναυδος.
Αλέξω στην εποχή του Ομήρου 

σημαίνει εμποδίζω, αποτρέπω. Τώρα 
χρησιμοποιούμε τις λέξεις αλεξίπτωτο, 
αλεξίσφαιρο, αλεξικέραυνο αλεξήλιο 
Αλέξανδρος (αυτός που αποκρούει 
τους άνδρες) κ.τ.λ.

Με το επίρρημα τήλε στον Όμηρο 
εννοούσαν μακριά, εμείς χρησιμοποι-
ούμε τις λέξεις τηλέ-φωνο, τηλε-ό-
ραση, τηλε-πικοινωνία, τηλε-βόλο, 
τηλε-πάθεια κ.τ.λ.

Λάας ή λας έλεγαν την πέτρα. 
Εμείς λέμε λατομείο, λαξεύω.

Πέδον στον Όμηρο σημαίνει 
έδαφος, τώρα λέμε έμπεδον, το 
στρατόπεδο, πεδινός.

Το κρεβάτι λέγεται λέχος, εμείς 

αποκαλούμε λεχώνα τη γυναίκα που 
μόλις γέννησε και μένει στο κρεβάτι.

Πόρο έλεγαν τη διάβαση, το πέ-
ρασμα, σήμερα χρησιμοποιούμε τη 
λέξη πορεία. Επίσης αποκαλούμε 
εύ-πορο, κάποιον που έχει χρήματα, 
γιατί έχει εύκολες διαβάσεις, μπορεί 
δηλαδή να περάσει όπου θέλει, και 
ά-πορο αυτόν που δεν έχει πόρους, 
το φτωχό.

Φρην είναι η λογική. Από αυτή τη 
λέξη προέρχονται το φρενοκομείο, 
ο φρενοβλαβής, ο εξωφρενικός, ο 
άφρων κ.τ.λ.

Δόρπος, λεγόταν το δείπνο, σή-
μερα η λέξη είναι επιδόρπιο.

Λώπος είναι στον Όμηρο το ένδυ-
μα. Τώρα αυτόν που μας έκλεψε (μας 

έγδυσε το σπίτι) το λέμε λωποδύτη.
Ύλη ονόμαζαν ένα τόπο με δέν-

δρα, εμείς λέμε υλοτόμος.
Άρουρα ήταν το χωράφι, όλοι 

ξέρουμε τον αρουραίο.
Τον θυμό τον αποκαλούσαν χόλο. 

Από τη λέξη αυτή πήρε το όνομα της 
η χολή, με την έννοια της πίκρας. 
Λέμε επίσης αυτός είναι χολωμένος.

Νόστος σημαίνει επιστροφή στην 
πατρίδα. Η λέξη παρέμεινε ως πα-
λινόστηση, ή νοσταλγία.

Άλγος στον Όμηρο είναι ο σω-
ματικός πόνος, από αυτό προέρχεται 
το αναλγητικό.

Το βάρος το αποκαλούσαν άχθος, 
σήμερα λέμε αχθοφόρος.

Ο ρύπος, δηλαδή η ακαθαρσία, 

εξακολουθεί και λέγεται έτσι - ρύ-
πανση.

Από τη λέξη αιδώς (ντροπή) 
προήλθε ο αναιδής.

Πέδη, σημαίνει δέσιμο και τώρα 
λέμε πέδιλο. Επίσης χρησιμοποιούμε 
τη λέξη χειροπέδες.

Από το φάος, το φως προέρχεται 
η φράση, φαεινές ιδέες.

Άγχω, σημαίνει σφίγγω το λαιμό, 
σήμερα λέμε αγχόνη. Επίσης άγχος 
είναι η αγωνία από κάποιο σφίξιμο, 
ή από πίεση.

Βρύχια στον Όμηρο είναι τα βαθιά 
νερά, εξ ου και τo υποβρύχιο.

Φερνή έλεγαν την προίκα. Από 
εκεί επικράτησε την καλά προικισμέ-
νη να τη λέμε «πολύφερνη νύφη».

Την γλώσσα μάς έδωσαν ελληνική!

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΟΝ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΑ ΔΗ-
ΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ 
ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΚΕΣ, ΚΥΡΙΑΚΟ ΠΕΝΗΝΤΑΕΞ


