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Editorial
«Χριστούγεννα έρχονται, ελπίζω να το στρώσει
μακάρι και το τεύχος μας να σας ολοκληρώσει»
Τι ωραία εποχή. Και τι τέλεια ηλικία. Το σπίτι
είναι γεμάτο παιδιά 3ης και 4ης Δημοτικού.
Είστε οι περήφανοι γονείς των Μικρών Σεφ που
μαγείρεψαν και το απόλαυσαν.
Έχετε παιδιά δημοσιογράφους. Οι ερωτήσεις
τους στον Λούη Πατσαλίδη είναι ΠΕΛΛΑΜΟΣ.
Και το αφιέρωμα μας στο Πνεύμα Χριστουγέννων σκορπά στο πάτωμα χρυσόσκονη.
Το πέμπτο τεύχος «Γονιός Εν Δράσει» εύχεται
καλές γιορτές σε εσάς και στα παιδιά σας.
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΜΑΘΗΣΗ

Χαρτζιλίκι στο σχολείο
ΠΟΣΟ; ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ;

Πάμπος Ευσταθίου
Συστημικός/Οικογενειακός Ψυχοθεραπευτής
Ψυχολόγος, Mind & Health

Το χαρτζιλίκι είναι ένα καθημερινό, για
τους περισσότερους γονείς, φαινόμενο
με μεγάλες προεκτάσεις στην ζωή του
παιδιού, τόσο στο παρόν, όσο και στο
μέλλον.
Το πιο σημαντικό όφελος είναι η εμπιστοσύνη μιας και ο γονιός θεωρεί ικανό το
παιδί του να διαχειριστεί τα χρήματά. Ο
προβληματισμός του παιδιού για το πώς
θα ξοδέψει το χαρτζιλίκι του ανεβάζει
κατακόρυφα το αίσθημα της υπευθυνότητας του.

3. Να υπάρχει ένας διακριτικός έλεγχος

του στυλ: «τι έχεις φάει σήμερα; Πόσα
σου κόστισε; Πόσα σου έχουν μείνει»;
Έτσι μαθαίνει το παιδί πως δεν είναι
ανεξέλεγκτο και δίδεται ευκαιρία συζήτησης γύρω από το θέμα.

4.

Σε περίπτωση που το παιδί ξεμείνει
από χρήματα, χρήσιμο θα ήταν να μην
δοθούν επιπρόσθετα. Περιμένοντας την
επόμενη μέρα/βδομάδα μέχρι να ξαναπάρει χαρτζιλίκι θα μάθει να συγκρατεί
τον παρορμητισμό του

Γονιέ, πως χτίζεις μια
5. Θα ήταν χρήσιμο να γίνει λίστα με τι
σωστή σχέση του παιδιού θα
μπορούσε να αγοράσει το παιδί με
με το χαρτζιλίκι;
την όποια αποταμίευση κατα1.

Όρισε μαζί με το παιδί το
ποσό, ανάλογα με τις ανάγκες και
τις δυνατότητες. Θα βοηθούσε
στο κομμάτι της αποταμίευσης,
αν υπάρχει η δυνατότητα,
να υπερβαίνει το ποσό τις πραγματικές
οικονομικές ανάγκες του παιδιού.

2. Για αρχή θα μπορούσε το χαρτζιλίκι
να είναι ημερήσιο. Με αυτό τον τρόπο
το παιδί δεν θα ξεμείνει για όλη την
βδομάδα αν το χάσει, ξοδέψει κλπ.
Σταδιακά το ποσό θα μπορούσε να
αυξηθεί ώστε να μειωθεί η
συχνότητα.
66

φέρει να κάνει. ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Να τονιστεί στο παιδί πως δεν
θα μένει χωρίς φαγητό για να
μαζέψει τα λεφτά.

Αν και τα πιο πάνω είναι χρήσιμα, το κλειδί είναι η σχέση εμπιστοσύνης
παιδιού-γονιού. Χρειάζεται συνέπεια,
σταθερότητα και οριοθέτηση πρώτα από
τον γονιό, ώστε και το παιδί να μπορέσει να είναι και το ίδιο σταθερό. Ας
μην ξεχνάμε πως τα παιδιά πέρα από
την αποδοχή και την εμπιστοσύνη,
χρειάζονται από τους γονείς τους
σταθερά και υγιή όρια, ώστε να
μάθουν και τα ίδια να οριοθετούν
τον εαυτό τους.
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Δεν Συγκεντρώνεται
στο Διάβασμα
Δρ. Ειρήνη Λόρδου, Παιδοψυχίατρος
και Ελεάνα Χατζημηνά, Σχολική/Εκπαιδευτική Ψυχολόγος
Resilient Lives

ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ζει ακριβώς το πρόγραμμα του και να το
ΑΠΛΑ ΤΕΜΠΕΛΗΣ και ποτέ αναμένει.
ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΌΝΟ. Χρησιμοποιήτέτοιοι χαρακτηρισμοί δεν βοη- ΠΑΊΞΤΕ
στε αυτοκόλλητα στους δείκτες του ρολοθούν! Για να μην μπορεί να συ- γιού για να μάθει το παιδί σας πόση ώρα
γκεντρωθεί ή δεν θέλει ή δεν μπο- ακριβώς θα διαρκέσει το διάβασμα και
ρεί να διαβάσει, υπάρχει πάντα το διάλειμμα του (π.χ. κάθε 20 λεπτά διάβασμα 2 λεπτά διάλειμμα).
λόγος!

Μπορεί Να Φταίει:

Η ΕΞΥΠΝΆΔΑ. Παιδιά με πολύ υψηλό
νοητικό δυναμικό πολύ εύκολα χάνουν το
ενδιαφέρον τους για το διάβασμα γιατί
το βρίσκουν απλό και χωρίς δημιουργικότητα.
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ. Η έλλειψη βιταμινών,
όπως Β-σύμπλεγμα, Ωμέγα 3, η έλλειψη
σιδήρου και οι διαταραχές όρασης και
ακοής επηρεάζουν τη συγκέντρωση και
τη μνήμη μάθησης.
ΤΟ ΣΥΝΑΊΣΘΗΜΑ. Παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν έντονο άγχος, κατάθλιψη
κ.α. που μπορεί να είναι αποτέλεσμα σχολικού εκφοβισμού ή οικογενειακών προβλημάτων, χάνουν εύκολα το ενδιαφέρον
για μάθηση.
ΔΥΣΚΟΛΊΑ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ. Τα τελευταία
χρόνια τα περισσότερα παιδιά φαίνεται
να αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες
οργάνωσης οι οποίες σχετίζονται με δυσκολίες στις επιτελικές λειτουργίες. Θα
μπορούσαμε άτυπα να πούμε ότι αυτό
είναι και το «σύνδρομο της εποχής των
παιδιών μας».

Πρακτικές Απλές Εισηγήσεις
Για Γονείς:
Η ΡΟΥΤΊΝΑ. Είναι πολύ σημαντικό να

υπάρχει μια επανάληψη στη καθημερινότητα του παιδιού, ούτως ώστε να γνωρί8

ΘΈΣΠΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΏΝ ΟΡΊΩΝ. Οριοθετήστε το πρόγραμμα διαβάσματος του
παιδιού και επιβραβεύστε το όταν ακολουθείται ή αφαιρέστε σημαντικά προνόμια όταν δεν ακολουθείται. Πάντα με
ήρεμο διάλογο και επεξήγηση.
ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ ΣΤΌΧΟΙ.

Αυτό θα βοηθήσει στην ανάπτυξη κινήτρων του μαθητή για περαιτέρω προσπάθεια. Είναι σημαντικό επίσης το παιδί να
προσανατολιστεί αρχικά σε μαθήματα ή
δραστηριότητες όπου έχει σίγουρη επιτυχία, ούτως ώστε να ενισχυθεί ταυτόχρονα η αυτοπεποίθησή του και το κίνητρο του να προσπαθήσει περισσότερο
και σιγά σιγά να θέσει νέους στόχους.
ΣΥΧΝΗ ΕΠΙΒΡΆΒΕΥΣΗ. Είναι σημαντικό
το παιδί να επαινείται και να επιβραβεύεται τόσο λεκτικά όσο και μη-λεκτικά (μια
χειρονομία) σε συχνά χρονικά διαστήματα. Έτσι ενισχύεται η αυτοεκτίμηση του.
Υπομονή. Αποδεχτείτε το χρόνο και το
τρόπο που χρειάζεται το παιδί σας να
μάθει κάτι, χωρίς να το πιέζεται. Η πίεση πολλές φορές αποφέρει τα αντίθετα
αποτελέσματα. Ενθαρρύνεται το παιδί
σας να προσπαθεί. Επαινέστε τη κάθε
του προσπάθεια, έστω και αν οδήγησε σε
αποτυχία, ούτως ώστε να το αφήσετε να
μάθει και να αναπτυχθεί μόνο του σταδιακά. Με αυτό το τρόπο θα ενισχύσετε το
κίνητρο του παιδιού σας να προσπαθεί
περισσότερο παρόλες τις δυσκολίες που
μπορεί να προκύπτουν.
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Σταδίου 47, 2058 Στρόβολος
47 Stadiou, 2058 Strovolos
Τ: 22 591222 | F: 22 658053

Κορίτσια και
Κοινωνικά
Στερεότυπα στο σχολείο

www.ilsportivo.com
facebook.com/NLHCenter/

ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΑΚΌΜΑ ΣΤΙΣ ΜΈΡΕΣ ΜΑΣ;
Κατερίνα Κονή
Ειδικευόμενη Διδακτορική Κλινική Ψυχολόγος, Mind & Health

Στερεότυπα στις μέρες μας; Κι όμως
υπάρχουν και επηρεάζουν τα παιδιά μας,
κυρίως τα κορίτσια.
Οι στερεότυπες ιδέες για το τι είναι
κατάλληλο για τα αγόρια ή τα κορίτσια,
μπορούν να περιορίσουν τις ευκαιρίες των παιδιών στο να μάθουν και να
αναπτυχθούν. Η δημοσκόπηση περίπου
2,000 κοριτσιών από το φιλανθρωπικό
ίδρυμα «Σώμα Οδηγών» του Ηνωμένου
Βασιλείου, διαπίστωσε ότι το 55% των κοριτσιών ηλικίας 7 ως 21 δήλωσαν ότι δεν
μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα λόγω
του φύλου τους ιδιαίτερα στο περιβάλλον
του σχολείου.
Μια άλλη έρευνα που δημοσιεύτηκε τον
Οκτώβρη του 2018 υποστηρίζει πως τα
κοινωνικά στερεότυπα συνδέονται με αυξημένα, δια βίου, προβλήματα ψυχικής
και σωματικής υγείας. Αυτά τα προβλήματα έχουν ρίζες στα στερεότυπα φύλου
και μπορούν να εδραιωθούν στα παιδιά
από την ηλικία των 10 ή 11 χρονών. Για τα
κορίτσια, αυτά τα ρίσκα μπορεί να είναι
η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, η
έκθεση στη βία και η μειωμένη αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση.
Εδώ προτείνουμε κάποιους τρόπους που
μπορούν να υιοθετήσουν οι δάσκαλοι,
οι γονείς, αλλά και τα Μέσα Ενημέρωσης, για να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που θα ενθαρρύνει τα παιδιά να
σκεφτούν τον εαυτό τους ως άτομα, αντί
10

να πρέπει να επεξεργαστούν τις επιλογές
τους μέσω των στερεότυπων φύλου.

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΣΤΕ ΈΝΑ
ΑΣΦΑΛΗ ΧΏΡΟ – το σχολείο/το

σπίτι/η κοινωνία πρέπει να είναι ένα
ασφαλές περιβάλλον για μάθηση και
εξερεύνηση – μπορείτε να βοηθήσετε τα
παιδιά επιβεβαιώνοντας τις μη συμβατικές τους επιλογές, καθησυχάζοντας τα
ότι είναι εντάξει να νιώθουν διαφορετικά
και να ενθαρρύνετε μια γενική κουλτούρα αποδοχής.

2. ΑΝΑΚΑΛΈΣΤΕ ΤΑ
ΣΤΕΡΕΌΤΥΠΑ ΌΤΑΝ ΤΑ ΑΚΟΎΤΕ

– τα παιδιά πολύ συχνά είναι πρόθυμα
να «αστυνομεύσουν» το ένα το άλλο και
να βεβαιωθούν ότι οι συνομήλικοί τους
ακολουθούν τους κανόνες που υπάρχουν
για το κάθε φύλο. Μπορείτε να μιλήσετε
ανοικτά και ξεκάθαρα γι’ αυτά τα στερεότυπα με δημιουργικούς και εποικοδομητικούς τρόπους ούτως ώστε τα παιδιά
να καταλάβουν και να αναγνωρίσουν τα
στερεότυπα φύλου.

3. ΕΠΙΒΕΒΑΊΩΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΑΞΙΏΝ ΚΑΙ
ΘΕΤΙΚΉΣ ΕΙΚΌΝΑΣ

– πολλές φορές μπορεί τα παιδιά
αυτόματα να υποτιμήσουν τους ίδιους
τους εαυτούς. Μπορείτε να ενθαρρύνετε
και να ενδυναμώσετε την θετική εικόνα
του κάθε παιδιού ξεχωριστά.

Το µόνο ολοκληρωµένο Health Centre στη Λευκωσία,
πολυδιάστατο, µε όραµα να προσφέρει ποιοτικές
υπηρεσίες στο χώρο της άσκησης, της υγείας,
της οµορφιάς και της ψυχαγωγίας.
Οι εγκαταστάσεις του New Life περιλαµβάνουν το
Il Sportivo (Γυµναστήριο, κολυµβητήριο),
το Oasi Rejuve και το Second Cup.
Η κάθε υπηρεσία του New Life συµβάλλει στην ποιότητα
ζωής των πελατών µας. Αποκτήστε µια νέα ζωή, πιο
ποιοτική, πιο υγιεινή, γεµάτη νέες εµπειρίες.

Γίνετε µέλος του New Life!
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Σχέση Γονέα – Δασκάλου
Δρ Φλώρης Στύλιος, Ψυχίατρος/Ψυχοθεραπευτής
Διευθυντής του Mind and Health

Η
σχέση
δασκάλου-γονέα
είναι
εξαιρετικά σημαντική για την εξέλιξη του
παιδιού καθώς ο δάσκαλος αποτελεί το
δεύτερο γονέα στο σχολείο και ο γονέας
το δεύτερο δάσκαλο στο σπίτι. Πληθώρα
ερευνητικών αποτελεσμάτων τεκμηριώνει τα οφέλη της ορθής σχέσης, τα οποία
αφορούν το τριαδικό σύστημα γονέαςδάσκαλος-παιδί.
Ο τρόπος συνεργασίας του σχολείου με το σπίτι, έχει σημαντική επίδραση στη ποιότητα της μάθηση των παιδιών. Δε θα πρέπει για παράδειγμα, η
μοναδική επικοινωνία που έχει ο δάσκαλος με το γονέα να αφορά μόνο τη μη
ικανοποιητική επίδοση των παιδιών. Μια
τέτοια επικοινωνία είναι πιθανόν να δημιουργήσει στους γονείς συναισθήματα
αναξιότητας δίνοντας τους την εντύπωση
ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά
τους με ένα θετικό τρόπο.
Εν αντιθέσει όταν οι γονείς βρίσκονται
σε συνεχή συνεργασία με το σχολείο και
ενημερώνονται για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και για τους τρόπους με τους
οποίους μπορούν να ενισχύσουν τη μάθηση στο σπίτι, αποκτούν αυτοπεποίθηση
και ενισχύουν τους στόχους του δασκάλου.

Όταν ο δάσκαλος επικοινωνεί με τους
γονείς, η επικοινωνία αυτή θα πρέπει
να βασίζεται σε τρείς κύριους άξονες:
• Την ενημέρωση για τις διάφορες
εκπαιδευτικές μεθόδους που χρησιμοποιεί στη τάξη
12

• Τα επιτεύγματα/επίδοση του παιδιού
όπως και προβλήματα συμπεριφοράς
που πιθανόν να επιδεικνύει
• Οδηγίες για το πώς οι γονείς θα
μπορούσαν να στηρίξουν τη μάθηση των
παιδιών στο σπίτι
Από την άλλη, ακόμα και αν τελικά
ο
γονέας δεν καταφέρει να χτίσει μια
παραγωγική και ωφέλιμη για το παιδί
του σχέση με το δάσκαλο, θα πρέπει να
φροντίσει να μην τα καταστρέψει όλα.
Όσο και αν δεν αποδέχεται την προσωπικότητα και το μοντέλο διδασκαλίας του
δασκάλου, πάντα να δείχνει (τουλάχιστον
μπροστά στο παιδί του) ότι σέβεται το
έργο του. Έτσι θα βοηθήσει το παιδί του
να αποκομίσει έστω και το παραμικρό
θετικό στοιχείο που μπορεί να του μεταφέρει ο δάσκαλός του.
Έρευνες αποδεικνύουν ότι η συμμετοχή
και η συνεργασία των γονέων με το σχολείο βελτιώνει τη σχολική επίδοση και
συμπεριφορά του παιδιού και ενθαρρύνει τη θετική του στάση προς το σχολικό
περιβάλλον.
Η ουσιαστική συνεργασία με τους γονείς
βοηθά τους δασκάλους να ενημερωθούν
σωστά για τις συνθήκες στο σπίτι και τις
εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών
τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν
προς επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων
δια μέσου μίας πιο προσωποκεντρικής
προσέγγισης.
13
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Το παιδί μου είναι ο
Νταής του σχολείου.
ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΆΝΩ;

Στέφανη Ναζίρη, ΜΑ
Σχολική/Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, Resilient Lives

Το να πάρει κάποιο παιδί τον ρόλο του
«νταή» είναι αποτέλεσμα μιας αλυσίδας
συγκεκριμένων γεγονότων κατά την διάρκεια της ζωής του. Πολύ πιθανό να έχει
ενισχύσει ή να παραβλέψει ανεπιθύμητες
συμπεριφορές με αποτέλεσμα να διογκώνεται η επιθετικότητα.
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο μοντέλο οικογένειας που οδηγεί το παιδί σ’ αυτές τις
συμπεριφορές. Πολλοί γονείς αναφέρουν
«Δε γίνεται! Έχει μεγαλώσει σε υπέροχη
οικογένεια». Κι όμως, συμβαίνει. Επίσης,
το συναντούμε σε περιπτώσεις βίας στην
οικογένεια, σε παραμελημένα παιδιά
αλλά και σε υπερβολικά παραχωρητικούς
γονείς.

Δέκα Πράγματα
Που Μπορείς Να Κάνεις

1. Καταρχάς, προσπαθήστε να μην χάσετε τον αυτο-έλεγχο σας γιατί θα «δείξετε» στο παιδί ότι ούτε εσείς μπορείτε να
ελέγξετε το θυμό - απογοήτευση.
2. Κάντε διάλογο με το παιδί σας πριν
αποφασίσετε πως θα το χειριστείτε. Πολύ
πιθανό να συμβαίνει κάτι για το οποίο δε
γνωρίζετε.
3.

Διερευνήστε τη κατάσταση μέσα από
το ίδιο σας το παιδί και άλλους εμπλεκόμενους στο σχολείο.

4. Ως γονείς, μη κλείσετε τα αυτιά και τα

μάτια σας. Δεν αφορά μόνο το σχολείο.
Δώστε την απαραίτητη προσοχή πριν
υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στο παιδί
σας ή σε κάποιο άλλο παιδί.
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5. Εντοπίστε την πηγή του προβλήματος
για να δείτε αν υπάρχει συγκεκριμένο μοτίβο εκδήλωσης επιθετικών συμπεριφορών.
6. Βοηθήστε το παιδί να αναγνωρίσει το

θυμό του αφού τα παιδιά συχνά δεν αναγνωρίζουν το θυμό.

7. Μην παραβλέπετε το συναίσθημα του.
Εξηγείστε ότι ο θυμός είναι φυσιολογικό
συναίσθημα. «Είναι εντάξει να νιώθεις
θυμωμένος όταν…» Θέστε λοιπόν όρια
πως να εκδηλώνει/εκφράζει το θυμό του:
(π.χ. δεν επιτρέπονται τα χτυπήματα).
8.

Βάλτε ξεκάθαρα όρια όσο αφορά τη
βία (δεν επιτρέπεται οποιοδήποτε είδος
βίας προς άλλο άτομο).

9. Μάθετε βασικές δεξιότητες στο παιδί σας για να διαχειρίζεται το θυμό του
(«μέτρημα μέχρι το 10 αντίστροφα, να
φύγει από το χώρο όπου ο θυμός αυξάνεται). Δε ταιριάζουν όλες οι δεξιότητες
σ’ όλα τα παιδιά – μπορεί να δοκιμάσει
διάφορες για να βρει τι του ταιριάζει.
10. Βρείτε με το παιδί σας τρόπους
για να χαλαρώνει (επαφή με τη φύση,
ένα χλιαρό μπάνιο, διαφραγματικές
αναπνοές, κα.).
Επικοινωνήστε με κάποιον ειδικό αν νομίζετε ότι χρειάζεστε καθοδήγηση στον
τρόπο αντιμετώπισης.
Και μη ξεχνάτε ότι ο «νταής» είναι παιδί! Προτού βγάλετε απόλυτα συμπεράσματα οφείλετε να το αντιμετωπίσετε
και να το βοηθήσετε!
15
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Μαθαίνει
από τα άλλα παιδιά
στο σχολείο
για το Σεξ
ΠΩΣ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΩ;

Δρ. Μάχη Κλεάνθους, MD Παιδοψυχίατρος, Resilient Lives

Αναπόφευκτα θα έρθει η (φυσιολογικότατη) στιγμή που το παιδί θα κάνει ερωτήσεις
γύρω από το θέμα του σεξ. Ζούμε άλλωστε
στην εποχή της καθημερινής πρόσβασης
στο διαδίκτυο και της υπερπληροφόρησης. Τα παιδιά εκτίθενται σε μηνύματα από
διάφορες πήγες όπως π.χ. σχολείο, συνομήλικοι, τηλεόραση και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αρκετοί γονείς δυσκολεύονται
να χειριστούν αυτή την στιγμή είτε από
ντροπή, είτε από άγνοια,
είτε από προσωπικές λανθασμένες πεποιθήσεις. Το
να αποφύγουν όμως να
απαντήσουν ελλοχεύει κινδύνους. Η αμηχανία, ο φόβος, η άμυνα ή ο θυμός ως
αντίδραση στην εκδήλωση
ενδιαφέροντος του παιδιού
για θέματα σεξουαλικότητας, μπορεί να μεταδώσουν
το μήνυμα στο παιδί ότι τα
θέματα αυτά είναι «κάτι
κακό», με αποτέλεσμα να νιώσει ντροπή,
ενοχή ή και φόβο. Επιπρόσθετα, μία τέτοια αντίδραση θα το αποτρέψει από το
να απευθύνεται στους γονείς του, στρεφόμενο σε λιγότερο έγκυρες πηγές γιατί το
παιδί θα φροντίσει να μάθει από μόνο του.
Το πρόβλημα είναι ότι ο όγκος των πληροφοριών και ο τρόπος που δίδονται, είναι
εντελώς λανθασμένος και αντιπαιδαγωγικός τις περισσότερες φορές. Άρα το πιο
πιθανόν είναι να σχηματίσει μια εντελώς
λανθασμένη γνώμη και εικόνα για κάποια
πράγματα.
Ας αδράξουμε την ευκαιρία για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Την ευκαιρία να
μάθουμε στο παιδί για το σώμα του, την
μέριμνα αυτού και πρωτίστως την προστασία του!
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Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι αναφαίρετο δικαίωμα του παιδιού. Ένα δικαίωμα το οποίο κατοχυρώνεται από τον
ευρωπαϊκό νόμο του 2014 και ο οποίος
μάλιστα επιβάλλει την εισαγωγή της διαπαιδαγώγησης στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.
Ο ρόλος των γονιών στη σεξουαλική
διαπαιδαγώγηση είναι σημαντικότατος!
• Ακούστε τις ερωτήσεις
και δώστε ειλικρινείς απαντήσεις. Μην μιλάτε με μισόλογα.
• Αν κάτι που ρωτάει δεν
το γνωρίζετε, είναι προτιμότερο και ασφαλέστερο
να μάθετε για αυτό και να
του δώσετε μία σωστή και
ολοκληρωμένη απάντηση,
παρά να του μεταδώσετε
μία λάθος πληροφορία.
• Μιλήστε στο παιδί με απλά και κατανοητά
λόγια, ανάλογα με το ηλικιακό, γνωστικό
και συναισθηματικό του επίπεδο.
• Χρησιμοποιείστε ειδικά εικονογραφημένα βιβλία που απευθύνονται σε παιδιά διαφόρων ηλικιών.
• Χρησιμοποιείστε σωστή ορολογία (π.χ
πέος, αιδοίο, μήτρα κτλ.). Με αυτό το
τρόπο θα γνωρίσει το παιδί καλύτερα το
σώμα του.
• Μην κάνετε κήρυγμα. Μιλάτε με ήπιο τόνο
και τονίστε την θετική πλευρά της σεξουαλικότητας (θετικά συναισθήματα, αγάπη),
όχι μόνο την αρνητική (κίνδυνοι, ασθένειες,
παρενοχλήσεις)
• Μιλήστε στο παιδί για τη σημασία της
προσωπικής του επιλογής αλλά και ευθύνης. Έτσι θα μάθει να σέβεται και να προσέχει τόσο τον εαυτό του όσο και τους άλλους.
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Διαδίκτυο
για την
ηλικία του

καθώς και το να μην κοινοποιούν διαδικτυακά προσωπικά τους δεδομένα.
• Μπορείτε να θέσετε κανόνες και όρια
σε σχέση με την διάρκεια της ώρας στο
διαδίκτυο, η οποία να είναι σταθερή και
συγκεκριμένη.
• Εγκαταστήστε ένα κατάλληλο λογισμικό
το οποίο να τα προστατεύει από την πρόσβαση σε ακατάλληλου τύπου ιστοσελίδες και υλικό.

Στυλιάνα Κούβαρου
Εγγεγραμένη Κλινική Ψυχολόγος, Mind&Health

Η υπηρεσία Safe Internet For Home προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους οικιακούς
πελάτες της Cytanet με το προϊόν Internet
Home, δίνοντας την δυνατότητα ελέγχου
του διαδικτύου, προστατεύοντας τα παιδιά
από επικίνδυνο περιεχόμενο.

ΟΡΘΗ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ

SAFE INTERNET FOR HOME

«Είναι πια στην ηλικία που θα
μπει για πρώτη φορά μόνο του
στον κόσμο του διαδικτύου. Να
φοβάμαι;» Αυτή είναι μια συχνή
ερώτηση των γονιών όταν τα
παιδιά τους αρχίσουν να «σερφάρουν» σπίτι από μόνα τους.

καθηκόντων,
δραστηριοτήτων
και ενδιαφερόντων, να τα οδηγήσει στην ανάπτυξη παχυσαρκίας
και διαφόρων άλλων σωματικών
παθήσεων, στην παραμέληση της
προσωπικής τους υγιεινής, στον
περιορισμό των κοινωνικών τους
συναναστροφών και στην μείωση
της σχολικής τους επίδοσης.

Ένας Πλούσιος Κόσμος
Γνώσης Και Ψυχαγωγίας

Το «ανεξέλεγκτο» διαδίκτυο μπορεί να
αποτελέσει ένα μέσο έκθεσης των
παιδιών σε πορνογραφικό υλικό, σε
έκθεση βίας μέσω βίντεο και εικόνων, στην προώθηση ρατσιστικών
συμπεριφορών, ιδεών φανατισμού
και χουλιγκανισμού, στην προώθηση ναρκωτικών ουσιών, τυχερών
παιχνιδιών και γενικότερα στην προώθηση εκτέλεσης διαφόρων παρανομιών. Όλα αυτά, μπορούν εύκολα να οδηγήσουν τα παιδιά σε αντικοινωνικές και
επιβλαβείς για τα ίδια ή και για άλλους
συμπεριφορές.

Το διαδίκτυο, στις μέρες μας, είναι
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ και είναι αμέτρητα τα οφέλη του στην σωστή επιμόρφωση των παιδιών. Με τις γενικές ή ειδικές γνώσεις
που τους προσφέρει τα βοηθά να έχουν
καλύτερη επίδοση στα μαθήματα του
σχολείου. Επίσης ακονίζει τον νου τους
με αρκετά μέσα με τα οποία μπορούν να
διασκεδάσουν και να περάσουν ευχάριστα τον χρόνο τους. Επιπλέον αποτελεί
ένα εύκολο και γρήγορο μέσο επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης με άλλα άτομα
ανάλογα με την ηλικία τους.

Ανεξέλεγκτο Διαδίκτυο
Σημαίνει Επικίνδυνο Διαδίκτυο

Η ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου
όμως οδηγεί στην πλήρη αποξένωση των
παιδιών. Τα παιδιά που περνούν με έναν
εμμονικό τρόπο άπειρες ώρες μπροστά
από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αποκόβονται εντελώς από την πραγματικότητα.
Ο εθισμός αυτός μπορεί να τα αποσπάσει από την εκπλήρωση καθημερινών
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LIKE

Δυστυχώς το διαδίκτυο μπορεί εύκολα να
οδηγήσει τα παιδιά στο να πέσουν θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού (cyber
bullying). Λαμβάνοντας από άλλα άτομα ενοχλητικά σχόλια, λανθασμένες
φήμες, απειλές και σεξουαλικά υπονοούμενα. Αυτά επηρεάζουν σημαντικά
τον ψυχοσυναισθηματικό κόσμο των
παιδιών και τα οδηγούν στην ανάπτυξη χαμηλής αυτοεκτίμησης, κατάθλιψης, άγχους και φόβου, συναισθήματος
ντροπής, αντιδραστικών και αντικοινωνικών συμπεριφορών.

Η αποπλάνηση μέσω του διαδικτύου αποτελεί εξίσου ένα συχνό φαινόμενο, στο
οποίο άγνωστοι, προσπαθούν να προσεγγίσουν τα παιδιά, παρουσιάζοντας
τους εαυτούς τους με ψεύτικα προφίλ,
στοχεύοντας κυρίως στην σεξουαλική
παρενόχληση. Αυτό, αποτελεί ένα τεράστιο παράγοντα επικινδυνότητας και
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

• Αφιερώστε χρόνο μαζί τους στο διαδίκτυο, έτσι ώστε να τους μάθετε τι
είναι κατάλληλο και ασφαλές να χρησιμοποιούν και τι όχι. Ενθαρρύνετε τα να
χρησιμοποιούν
ιστοσελίδες
με ψυχαγωγικό και επιμορφωτικό χαρακτήρα κατάλληλες για την ηλικία
τους.
• Κρατήστε την συσκευή με την οποία
«σερφάρουν», είτε αυτό
είναι
ηλεκτρονικός
υπολογιστής, laptop ή
ταμπλέτα σε κοινούς και
μεγάλους
χώρους όπως το
σαλόνι ή την
κουζίνα.
•
Ενθαρρύνετε τα να
αποφεύγουν
την γνωριμία
με αγνώστους
στο διαδίκτυο,

Το περιεχόμενο φιλτράρεται σε όποιες
συσκευές συνδέονται στο διαδίκτυο, είτε
ασύρματα είτε ενσύρματα. Στις συσκευές
περιλαμβάνονται φορητοί ηλεκτρονικοί
υπολογιστές, tablets, κινητά τηλέφωνα,
κονσόλες παιγνιδιών, smart TVs κ.α.
Η υπηρεσία Safe Internet προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τρία προφίλ: Το Strict, που είναι το πιο αυστηρό
και αφορά κυρίως μικρά παιδιά μέχρι την
ηλικία των 12 ετών. Το Moderate, που είναι
αυστηρό αλλά επιτρέπει την χρήση Κοινωνικών Δικτύων, Βίντεο και Online Storage.
Και το Light, που είναι πιο χαλαρό και αφορά παιδιά άνω των 13 ετών.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΕΊΝΑΙ:
• Δυνατότητα δημιουργίας άσπρων και
μαύρων λιστών με διαδικτυακές διευθύνσεις στις οποίες επιθυμούμε να έχουμε ή/
και να μην έχουμε πρόσβαση.
• Δυνατότητα καθορισμού ημερών και
ωρών πρόσβασης στο διαδίκτυο.
• Στατιστικές αναφορές χρήσης της
υπηρεσίας και γραφική απεικόνιση των
αποτελεσμάτων φιλτραρίσματος ανά
βδομάδα.
• Εξ’ αποστάσεως διαχείριση της υπηρεσίας μέσω διαδικτύου.

Για ενεργοποίηση
καλούμε το
Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης της Cyta
στον αριθμό 132 ή επισκεπτόμαστε
κάποιο Cytashop.
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Ψυχολογία
Οδικής Ασφάλειας
ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΟ
ΔΕΝ ΘΈΛΕΙ
ΝΑ ΒΆΛΕΙ ΖΏΝΗ

Κωνσταντίνος Παπακυριακού
Ειδικευόμενος Κλινικός Ψυχολόγος / Mind And Health

Ποσό χρόνο περνάτε εσείς και το παιδί
σας στο αυτοκίνητο; Εάν το έχετε μετρήσει θα συμφωνήσετε ότι είναι ένα σεβαστό διάστημα χρόνου. Τι γίνεται όταν το
παιδί σας δεν θέλει να ακολουθήσει τους
κανόνες οδικής ασφάλειας και ποιοι είναι
αυτοί οι κανόνες;

ΒΑΣΙΚΟI ΚΑΝΌΝΕΣ ΟΔΙΚΉΣ
ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ:

1. Όλοι στο αυτοκίνητο πρέπει πάντα να

φοράνε τη ζώνη τους. Οι ζώνες ασφάλειας πρέπει να τοποθετούνται πριν καν το
αυτοκίνητο εκκινήσει.
‘Οσα άτομα υπάρχουν στο αυτοκίνητο, τόσες ζώνες πρέπει να φορεθούν.
Παιδιά κάτω των 13 ετών πρέπει πάντα να κάθονται στο πίσω κάθισμα του
αυτοκινήτου. Ο λόγος είναι ότι οι αερόσακοι στο κάθισμα του συνοδηγού είναι
σχεδιασμένοι για να προστατεύουν ενήλικες.
Εξηγείστε στα παιδιά ότι όταν υπάρχει μια έντονη ατμόσφαιρα στο αυτοκίνητο αυξάνεται ο κίνδυνος για ατυχήματα.
Πρέπει να είναι ήρεμα και να μην παίζουν
με αιχμηρά αντικείμενα.

2.
3.

4.

Αυτοί οι κανόνες πρέπει να ισχύουν σε
όλα τα αυτοκίνητα και όχι μόνο στο
δικόσας. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και
όταν οι υπόλοιποι συνεπιβάτες σε άλλο
αυτοκίνητο δεν ακολουθούν τους κανόνες, το παιδί σας θα πρέπει ευγενικά να
επιμένει να ακολουθηθεί ο κανόνας.
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Με ποιους τρόπους να
διδάξετε το παιδί σας το πώς
να είναι ασφαλές μέσα στο
αυτοκίνητο;
ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΊΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΊΣ ΜΕ
ΑΥΤΟΎΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΌΝΕΣ

Τα παιδιά μαθαίνουν με το να παρατηρούν και να μιμούνται είτε γονικές συμπεριφορές ή συμπεριφορές άλλων ατόμων
του περιβάλλοντος τους.

ΔΏΣΤΕ ΡΌΛΟ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ

Κάντε το ελεγκτή τοποθέτησης ζώνης
ασφαλείας. Αφήστε το να τσεκάρει πρώτα αν φοράνε όλοι την ζώνη και μετά με
δική του εντολή να ξεκινάει το αυτοκίνητο. Οι ρόλοι αρέσουν στα παιδιά.

«ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ

Στις μικρότερες ηλικίες κάποιοι γονείς
πείθουν τα παιδιά πως τα αυτοκίνητα
δεν μπορούν να ξεκινήσουν αν δεν έχουν
μπει οι ζώνες ασφαλείας. Και πως σταματάνε αυτόματα όταν υπάρχει φασαρία
στο αυτοκίνητο.
Η μουσική που αρέσει στο παιδί είναι ένα
μέσω χαλάρωσης στο αυτοκίνητο. Η συζήτηση με το παιδί και η επίλυση αποριών το βοηθάει να παραμένει φρόνιμο.
Είναι πολύ εύκολο να εκπαιδευτεί σωστά
το παιδί μέσα στο αυτοκίνητο. Χρειάζεται
υπομονή, φαντασία και διάλογο.
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΜΑΘΗΣΗ

Μουσική
Το καλύτερο
δώρο
για την
ηλικία του

5 ΜΟΥΣΙΚΑ ΌΡΓΑΝΑ ΠΟΥ
ΚΆΝΟΥΝ ΘΑΎΜΑΤΑ
Η επιστημονική ομάδα του
www.gonioscy.com και τα Evangelismos
Music Stores σας προτείνουν πέντε μουσικά όργανα για να μπουν τα οχτάχρονα
και εννιάχρονα παιδιά σας στον μαγικό
κόσμο της μουσικής.

ΚΙΘΆΡΑ

Μια κλασική κιθάρα με απαλές
χορδές δεν κουράζει τα ευαίσθητα δακτυλάκια και γρήγορα «αγκαλιάζεται» από
το παιδί. Το παίξιμο της
κιθάρας, βάση ερευνών,
βοηθά στην απελευθέρωση της ντοπαμίνης,
του νευροδιαβιβαστή της
ευτυχίας. Με λίγα λόγια
κάνει τα παιδιά χαρούμενα.

ΠΙΆΝΟ

Στα παιδιά αρέσει να
πατάνε πλήκτρα. Αυτό
καθιστά το πιάνο από τα
πιο αγαπημένα όργανα των
παιδιών. Επειδή
χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και τα δύο χέρια τους το πιάνο
βοηθάει στην μείωση της διάσπασης
προσοχής και τους τονώνει την μνήμη.
Επίσης καταπολεμά την δυσλεξία.

ΤΎΜΠΑΝΑ

Το παίξιμο των τυμπάνων
απελευθερώνει
ενδορφίνες ηρεμώντας
χαρακτηριστικά τα
παιδιά, ενώ η χρήση
ταυτόχρονα και
των τεσσάρων
άκρων
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βοηθά στην ταχεία
ανάπτυξη του
εγκεφάλου τους.

MUSIC

FOR
ALL
Special prices
for students

ΒΙΟΛΙ

Το Βιολί δεν είναι ούτε
φαντασία ούτε μουσική.
Είναι και τα δύο μαζί.
Είναι λίγο πιο απαιτητικό
αλλά δυναμώνει τους
νευρώνες του εγκεφάλου και τονώνει αρκετούς μυείς του σώματος
αφού λαιμός, ώμος,
άνω βραχίονας όπως
και το υπόλοιπο σώμα
χρησιμοποιούνται ταυτόχρονά.

ΦΛΆΟΥΤΟ

Το φλάουτο βοηθάει τα παιδιά μέσω
των συντονισμένων αναπνευστικών
κινήσεων να καταπολεμήσουν το άγχος
τους, τα ανακουφίζει από το άσθμα και
δυναμώνει τους πνεύμονες.

Η μάθηση ενός μουσικού οργάνου έχει
τεράστια οφέλη στα παιδιά.
Αλήθεια, μια μέρα θα σας ευγνωμονούν
για το δώρο που τους κάνατε.
Θα θυμούνται με συγκίνηση εκείνα τα
Χριστούγεννα που άγγιξαν για πρώτη
φορά το όργανο που τους άλλαξε τη
ζωή.
Στα Evangelismos Music Stores σας
περιμένουμε με τα παιδιά σας για να
πετύχουμε αυτή τη συγκίνηση μαζί.

info@evangelismosmusic.com

www.evangelismosmusic.com
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Evangelismos Music Stores

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΜΑΣ ΦΙΛΟΙ

Μ.Ρ: Πως νιώθεις όταν κάνεις λάθος σε
μια εκπομπή και πως το αντιμετωπίζεις;
Λ.Π:Επειδή η εκπομπή βασίζεται στο χιούμορ και στη πλάκα, ακόμα και ένα λάθος
αν γίνει, το παίρνουμε όλοι στην πλάκα.
Μ.Ρ: Είσαι για μια μέρα αόρατος. Τι κάνεις;
Λ.Π: Μμμμ!!! Επειδή,λόγω δουλειάς, μου
αρέσει να παρατηρώ τον κόσμο, θα ήθελα να μπω στα σπίτια, σε καφενεία, σε
εμπορικά κέντρα και να δω από κοντά
πως συμπεριφέρεται ο κόσμος όταν δεν
μπορεί να με βλέπει.
Μ.Ρ: Πώς αποφάσισες να κάνεις το κόσμο να γελάει μέσα από τη δουλειά σου;
Λ.Π: Από το Γυμνάσιο κιόλας είχα
παρατηρήσει πως με αυτά που έλεγα και
έκανα διασκέδαζα τους συμμαθητές και
τους φίλους μου. Μεγαλώνοντας κατάλαβα πως αυτό θα μπορούσα να το κάνω
και επαγγελματικά. Πάντα μου άρεσε να
κάνω τους άλλους να γελούν.

POI
K
Μικροί
I
M
OI
Ρεπόρτερ
Με… γάλα
Ρεπορτάζ

20 ΚΟΥΦΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΛΟΥΗ ΠΑΤΣΑΛΙΔΗ
Οι Μικροί Ρεπόρτερ
«Ξανακτυπούν»

Παιδιά από διάφορα Δημοτικά Σχολεία
της Κύπρου, μαζί με το γάλα Αχναγάλ,
ανάλαβαν καθήκοντα «φτασμένου» δημοσιογράφου και άρχισαν τις ερωτήσεις.
Πρώτα συμπλήρωσαν την αίτηση στο
www.gonioscy.com, επιλέχθηκαν, ήρθαν,
φόρεσαν τη στολή των Μικρών Ρεπόρτερ που είχε ετοιμάσει για αυτά το γάλα
Αχναγάλ και έβαλαν απέναντι τους, αυτή
τη φορά, το διάσημο τηλεοπτικό παρουσιαστή, Λούη Πατσαλίδη. Αφού έγιναν
διευκρινήσεις πως θα μιλούν όλοι στον
ενικό και αφού ρούφηξαν από ένα ποτήρι γάλα, ξεκίνησαν τον «βομβαρδισμό»
ερωτήσεων.
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Μικροί Ρεπόρτερ: Αν ήσουν
Ινδιάνος πως θες να σε λέγανε;
Λούης Πατσαλίδης: Ο Μεγάλος Βράχος
που κυλάει στο βουνό και πέφτει στη
θάλασσα (γέλια).
Μ.Ρ: Τι σε ώθησε να αλλάξεις από την
μία δουλειά, σε αυτή που έχεις τώρα;
Λ.Π: Ήμουν τραπεζικός υπάλληλος. Ήταν
μια δουλειά που δεν με ευχαριστούσε. Με
έκανε δυστυχισμένο και ένιωθα ότι δούλευα σε καταναγκαστικά έργα. Αυτό που
μου άρεσε πάντα ήταν να κάνω τον κόσμο να γελά.

Μ.Ρ: Ποια είναι η χειρότερη μυρωδιά
που δεν αντέχεις;
Λ.Π: Το βραστό κουνουπίδι. Ααα, Παναγιά μου, δεν το αντέχω. Ωμό μου αρέσει
να το τρώω με λεμόνι και αλάτι αλλά αν
το μυρίσω βραστό θέλω να φύγω.
Μ.Ρ: Τα παιδιά σου σε βλέπουν στη
τηλεόραση;
Λ.Π:Μερικές φορές. Όχι πάντα. Συνήθως
την ώρα της εκπομπής κοιμούνται. Αν εί-

ναι στην γιαγιά τους το βράδυ, κοιμούνται
πιο αργά άρα βλέπουν και την εκπομπή.
Μ.Ρ: Έπαιζες κάποιο μουσικό όργανο όταν
ήσουν μικρός;
Λ.Π: Όχι. Και είναι από τα πράγματα που
έχω μετανιώσει που δεν έκανα στη ζωή
μου. Τώρα που πάει ο γιός μου κιθάρα θα
ήθελα να μάθω μαζί του.
Μ.Ρ: Ποιά ήταν η πιο μεγάλη σκανδαλιά
που έκανες μικρός;
Λ.Π:(γέλια) Έκανα πάρα πολλές σκανδαλιές. Δεν μπορείς να φανταστείς. Μια
φορά, που ήμουν Δημοτικό και πήγα
Σαββατοκύριακο στο χωριό μου τον
Καλοπαναγιώτη, με θύμωσε η γιαγιά μου
και πέταξα 3 πλαστικές καρέκλες στον
γκρεμό. Όμως πήγα και τις έφερα στο
τέλος. Δεν έφαγα ξύλο. Δεν με έφτανε η
γιαγιά στο τρέξιμο.
Μ.Ρ: Τους γονείς σου τους έκανες να γελούν όταν ήσουν μικρός;
Λ.Π: Ναι. Και πολλές φορές γλίτωσα την
τιμωρία από αυτό το πράγμα. Όποτε
μαζευόμασταν σε οικογενειακό τραπέζι πάντα έλεγα αστεία και ανέκδοτα και
όλοι γελούσαν.
Μ.Ρ: Έχεις και άλλα αδέλφια; Αν ναι,
έχουν το ίδιο χιούμορ με σένα;
Λ.Π: Έχω έναν αδερφό που είναι 5 χρόνια
μικρότερος από εμένα. Αυτός είναι λίγο
πιο σοβαρός.Και ναι έχει και αυτός πολύ
καλό χιούμορ.

Μ.Ρ: Τι θα έκανες αν γινόσουν πρόεδρος
της Ομόνοιας;
Λ.Π:(γέλια) Σκέφτηκα πολλές φορές το
αν ήμουν πρόεδρος τι θα έκανα. Πρώτα
θα συσπείρωνα τον κόσμο της Ομόνοιας
και μετά θα έχτιζα μια Ομόνοια δυνατή
για το μέλλον, με πιτσιρικάδες κύπριους
παίκτες από τις ακαδημίες.
Μ.Ρ: Τι ονειρευόσουν να γίνεις όταν
ήσουν μικρός;
Λ.Π: Πάντα ήθελα να ασχοληθώ με τη
διαφήμιση, τις δημόσιες σχέσεις και το
marketing.
25
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Μ.Ρ: Από ποιόν κληρονόμησες το χιούμορ;
Λ.Π:Νομίζω από την μητέρα μου. Η μητέρα μου ήταν πάντα εξωστρεφής και η
ψυχή της παρέας.
Μ.Ρ: Σου αρέσει που σε αναγνωρίζει ο
κόσμος στο δρόμο;
Λ.Π: Όποιος πει ότι δεν του αρέσει θα είναι ψέματα. Εμείς που εργαζόμαστε στο
χώρο του θεάματος έχουμε την αναγνώριση ως επιβράβευση για την δουλειά
μας.
Μ.Ρ: Αυτά που λες στον κόσμο είναι της
στιγμής ή τα σκέπτεσαι προηγουμένως;
Λ.Π: Μερικές φορές αυτοσχεδιάζω. Το
μεγαλύτερο όμως κομμάτι της εκπομπής
προετοιμάζεται από πριν. Γράφω με μια
ομάδα ατόμων τα κείμενα, βρίσκουμε
τα videos και την ώρα των γυρισμάτων
υπάρχει μια οθόνη απέναντι μου που εμφανίζει το κείμενο και εγώ το διαβάζω.
Μ.Ρ: Πως ένιωσες τη πρώτη φορά που
είχες επαφή με το φακό;
Λ.Π: Πολύ περίεργα βρε φίλε. Μαζευτήκαμε όλοι να δούμε την πρώτη μου εκπομπή και ένιωθα πολύ άβολα. Να σου πω
και ένα μυστικό; Δεν βλέπω την εκπομπή
μου. Μόνο αν χρειάζεται να την δω για
να διορθώσω κάτι. Δεν βολεύουν και οι
ώρες.
Μ.Ρ: Ποιος Σούπερ Ήρωας θα ήθελες να
ήσουν για μια μέρα;
Λ.Π: Ο Spiderman για να σκαρφαλώνω
και να πηδώ από κτήριο σε κτήριο αλλά
θα μου άρεσε να ήμουν και ο Flash γιατί είναι πολύ γρήγορος κάτι που εγώ δεν
είμαι. Και θα ήθελα να ήμουν πιο γρήγορος.
Μ.Ρ: Σκέφτεσαι ποτέ να κάνεις σοβαρά
δίαιτα;
Λ.Π:Πολλές φορές. Συνέχεια μπορώ να
σου πω. Μόλις όμως το σκεφτώ αμέσως
μετά ξεχνώ το. Δεν ξέρω γιατί. Μόλις δω
κάτι το τρώω και ξεχνώ πως κάνω δίαιτα.
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Αλλά καθαρά για θέματα υγείας πρέπει
να χάσω κάποια κιλά.
Μ.Ρ: Αν σε άφηνε η Αστέρω να κάνεις
κουμάντο μέσα στο σπίτι για δυο εβδομάδες τι θα έκανες;
Λ.Π: Μακάρι να με άφηνε και για μια μέρα
να κάνω κουμάντο (γέλια). Λοιπόν, θα γέμιζα το σπίτι με τσιπς και σοκολάτες. Θα
έπαιζε συνέχεια η τηλεόραση παιδικές
ταινίες. Θα παίζαμε ποδόσφαιρο με το
γιο μου μέσα στο σαλόνι. Γενικά θα κάναμε ότι μας απαγορεύει η Αστέρω. Και θα
στέλναμε την Αστέρω για δύο εβδομάδες
στην μάμα της (γέλια).
Η συνέντευξη πάρθηκε λίγο πριν τα γυρίσματα του «Λουης Night Show», στο Σατυρικό Θέατρο στην Λευκωσία και όλες οι
ερωτήσεις ήταν των παιδιών.
Μετά, τα παιδιά με τους γονείς τους, έκατσαν να παρακολουθήσουν τα γυρίσματα
της εκπομπής.
Οι Μικροί Ρεπόρτερ ήταν:
Χρυσοβαλάντω Ιωάννου
Δημοτικό Ακακίου
Αγγελος Πανής
Α’ Δημοτικό Τραχωνίου
Γιώργος Χειλημίντρης
Α’ Δημοτικό Τραχωνίου
Αντρεάνα Γερασίμου
Γ’ Καιμακλίου
Εβίτα Πατσαλή
Μελέτειο Δημοτικό Σχολείο Λυθροδόντα
Ιωάννα Πατσαλή
Μελέτειο Δημοτικό Σχολείο Λυθροδόντα
Ροδοθέα Ταλιότου
ΙΒ Πεύκιος Γεωργιάδης Πάφο
Νικολίνα Ταλιότου
ΙΒ Πεύκιος Γεωργιάδης Πάφο
Παναγιώτης Ανδρέου
10 Δημοτικό σχολείο Πάφου
Νικόλας Νικοδήμου
Ζ Λακατάμιας
Αν θες και το δικό σου παιδί να γίνει
Μικρός Ρεπόρτερ συμπλήρωσε την αίτηση στο www.gonioscy.com
CY.COM
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Μικροί Σεφ Miele 2018

10 ΛΑΧΤΑΡΙΣΤΈΣ ΣΥΝΤΑΓΈΣ ΠΟΥ ΞΕΤΡΈΛΑΝΑΝ
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΊΣΚΟΥΣ

Στη Miele Κύπρου
έγινε ο χαμός!

Δεκάδες παιδιά, όλο τον Οκτώβριο,
παρουσιάστηκαν στο Miele Experience
Centre στην Λευκωσία με σκοπό να
πάρουν το δίπλωμα των Μικρών Σεφ
Miele.
Εκεί τα περίμενε η ομάδα του περιοδικού «γονιός εν δράσει», φωτογράφοι, εικονολήπτες, το προσωπικό της
Miele και ο διάσημος Σεφ και συνεργάτης της Miele, Χρίστος Χριστοδούλου μαζί με τη διαιτολόγο, Νικολέτα
Ντόρζη.
Τα παιδιά αφού φόρεσαν τις ποδιές,
τα καπέλα και τα γάντια τους και
αφού ενημερώθηκαν για τους κανόνες ασφάλειας στην κουζίνα πληρο
φορήθηκαν από τον Σεφ, Χρίστο
Χριστοδούλου, για την συνταγή της
μέρας.

10 λαχταριστές συνταγές
δημιουργήθηκαν από 10
διαφορετικές ομάδες
παιδιών

Οι Μικροί Σεφ με τις οδηγίες του ΣΕΦ,
Χρίστου Χριστοδούλου, και τις διατροφικές συμβουλές της Νικολέτας Ντόρζη,
μαγείρεψαν:
• Burger Με Κοτόπουλο Και Λαχανικά
• Muffins Με Μπανάνα
• Wrap Ολικής Αλέσεως Με Κοτόπουλο
• Μπισκότα Με Βρώμη
• Pancakes Με Χαμ Και Αυγό Ποσέ
• Κέικ Black Forest
• Πίτσα Με Ζύμη Ολικής Αλέσεως
• Ρεβυθοκεφτέδες
• Sushi Rolls
• Ταρταλέτες Με Φρούτα
Τα παιδιά πέρασαν πολύ όμορφα και μας
ζήτησαν να το επαναλάβουμε. Φεύγοντας πήραν στα χέρια τους το «πολυπόθητο» δίπλωμα των Μικρών Σεφ Miele. Οι
γονείς που συνόδευαν τα παιδιά εντυπωσιαστήκανε από το πόσο τα παιδιά τους
για μια ολόκληρη ώρα έμειναν προσηλωμένα στον πάγκο της κουζίνας τους.
ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΣΕΦΟ-ΕΜΠΕΙΡΙΑ!!!
Τα videos των εκπομπών μπορείτε να
τα δείτε στο fb @gonioscy και στο
fb @mielecyprus
Απολαύστε τα και κάντε like στην σελίδα
μας.
Αν θέλετε και το δικό σας παιδί να γίνει
Μικρός Σεφ συμπληρώστε την αίτηση στο
www.gonioscy.com
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ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Τα Πραγματικά Δώρα
Έχουν Πραγματικά
Οφέλη
ΒΓΆΛΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΠΡΊΖΑ
Demetriou Sports και επιστημονική
ομάδα www.gonioscy.com

Βοηθάει στην σωστή καρδιακή λειτουργία, συντελεί στην αύξηση του ύψους και
δημιουργεί ομαδικό πνεύμα στο παιδί.

ΣΚΟΎΤΕΡ

Αγαπημένο και
Απαραίτητο
Το «πατίνι» το λατρεύουν τα
παιδιά. Όμως εκτός από ωραίο
δώρο το σκούτερ είναι και αρκετά ωφέλιμο. Δυναμώνει τα άκρα
και αναπτύσσει τους κοιλιακούς
μύες. Απογειώνει την καρδιοπνευμονική λειτουργία του παιδιού και βοηθάει στο μεταβολισμό. Μελέτες έδειξαν ότι τα παιδιά
που ασκούνται συχνά με ένα πατίνι
εκπαιδεύουν ταυτόχρονα και τον
εγκέφαλο τους
και γίνονται
εξυπνότερα.

«Φέτος έχουμε βάλει ένα σπουδαίο
στόχο. Να σηκώσουμε τα παιδιά
από τους καναπέδες. Να τα βγάλουμε από την πρίζα. Θέλουμε να τα ξυπνήσουμε από την ρουτίνα στο σπίτι. Να τα φέρουμε σε επαφή μεταξύ
τους. Και να τα κάνουμε να παίξουν. ΕΠΙΤΡΑΠΈΖΙΟ ΠΟΔΌΣΦΑΙΡΟ
Εκπροσωπούμε το Αθλητικό Παιχνίδι. Το πραγματικό παιχνίδι. Αυτό
που κλωτσάς μια Αληθινή μπάλα.
Αυτό που ιδρώνεις όταν τρέχεις.
Αυτό που γυμνάζεσαι. Εκπροσωπούμε την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.
Την ίδια την Ζωή. Ελάτε να σας μάθουμε να παίζετε».
Χρήστος Στύλιος
Διευθυντής Demetriou Sports

Ευχαρίστηση και Αποθεραπεία
Δεν υπάρχει κανένα όριο ηλικίας ή δεξιοτήτων για αυτό το παιχνίδι. Ακόμα και
παιδιά με σωματική αναπηρία μπορούν
να περάσουν καταπληκτικά παίζοντας με
φίλους και οικογένεια. Το Επιτραπέζιο
Ποδόσφαιρο εξελίσσει τις ικανότητες
των παικτών αφού εναρμονίζει τα
μάτια και τα χέρια με την
κίνηση του σώματος. Βοηθάει εξαιρετικά τα παιδιά να αποθεραπευτούν
από εγκεφαλικούς τραυματισμούς ή αρθρίτιδα.

ΜΠΑΣΚΈΤΑ

Λίγο πριν την τελική επιλογή των δώρων των εορτών, το www.gonioscy.com
και το Demetriou Sports έκαναν την δική
τους έρευνα για τα οφέλη που έχουν «6
πραγματικά παιχνίδια» στον οργανισμό
και την ψυχοσύνθεση των παιδιών.
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Οικογενειακές
Στιγμές Άσκησης
Δεν υπάρχει τίποτα πιο δελεαστικό για τον μπαμπά την μαμά
και τα παιδιά από μια μπασκέτα
στην αυλή. Η μπασκέτα καθημερινά
«κλείνει το μάτι» στην οικογένεια.
Γονείς, δημιουργήστε μια γωνιά για
μπάσκετ στο σπίτι και δώστε στα
παιδιά σας μια πραγματική αφορμή
να απενεργοποιήσουν τα βιντεοπαιχνίδια και να βγουν έξω για αληθινή
άσκηση και διασκέδαση. Τα οφέλη
της καλαθόσφαιρας είναι άπειρα.

ΤΡΑΜΠΟΛΊΝΟ

Ελιξίριο Χαράς και Μάθησης
Μελέτες έχουν δείξει ότι το άλμα σε ένα
Τραμπολίνο καίει περισσότερες θερμίδες από το τρέξιμο. Επίσης απομακρύνει
τις τοξίνες από το σώμα μεταφέροντας
θρεπτικά συστατικά στα κύτταρα. Χαρίζει στο παιδί μοναδικές κινητικές δεξιότητες και ισορροπία μαθαίνοντας του
την σωστή στάση του σώματος. Και του
προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα στα
μαθήματα του σχολείου αφού φαίνεται
πως υπάρχει σύνδεση μεταξύ του φυσικού ελέγχου του σώματος και της ικανότητας μάθησης.

ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΊΧΗΣΗΣ

ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ

Γρήγορο και Συναρπαστικό
Το παιδί ασκείται χωρίς καν να το καταλαβαίνει. Ο έντονος ρυθμός του πινγκ
πονγκ ακονίζει τα αντανακλαστικά και συντελεί στην γρήγορη ανάπτυξη του
μυϊκού συστήματος. Μαθαίνει στα παιδιά ισορροπία και διεγείρει τον
εγκέφαλο τους. Τα παιδιά
που ξεκινάνε το πινγκ
πονγκ πολύ
δύσκολα
σε μεταγενέστερη ηλικία
θα εμφανίσουν σημάδια άνοιας.

Χτίζει Σώμα και Φαντασία
Η αναρρίχηση είναι η πιο ολοκληρωμένη
άσκηση για τα παιδιά. Λειτουργεί κάθε
μέρος τους σώματος. Το παιδί με αυτό το
παιχνίδι αυξάνει τη δύναμη, την αντοχή
και την ευελιξία του. Την ώρα της αναρρίχησης το παιδί ζει εντελώς την στιγμή,
ξεχνώντας τα καθημερινά προβλήματα
και τις όποιες ανησυχίες. Μετά από μια
ώρα, το παιδί θα είναι εκ νέου ενεργοποιημένο και έτοιμο να αντιμετωπίσει τη
ζωή με καθαρό μυαλό.
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4. «ΨΕΚΆΣΤΕ»
ΤΟΥΣ ΦΌΒΟΥΣ ΤΟΥ

Οι παιδικοί εφιάλτες είναι κάτι
σύνηθες. Πριν κοιμηθεί, κουβεντιάστε τι το ενοχλεί και δημιουργήστε «φανταστικές άμυνες» για να το βοηθήσετε. Σε
ένα μπουκαλάκι με απαλό άρωμα τοποθετήστε την ταμπέλα «Αντί Τέρας Σπρέι» και
ψεκάστε το χώρο πριν τον ύπνο. Εξηγήστε
στο παιδί ότι αυτό το σπρέι κάνει τους μπαμπούλες να απομακρύνονται. Πείτε του ότι
το χρησιμοποιούσατε και εσείς όταν ήσασταν παιδιά.

Μοναδικές
συμβουλές για
τον ύπνο του

5. ΕΞΑΦΑΝΊΣΤΕ ΤΟ
«ΠΡΈΠΕΙ»

Για να μην αυξήσετε το άγχος
του παιδιού πριν τον ύπνο,
σβήστε από το λεξιλόγιο σας την φράση «πρέπει να πας για ύπνο», όπως και τη
πληροφόρηση με όλες τις αρνητικές συνέπειες της πιθανής αϋπνίας του. Κάντε το να
νιώθει ότι το να πάει στο κρεβάτι είναι μια
καθαρά δική του επιλογή.

ΚΑΙ ΤΟ ΠΏΣ ΝΑ ΚΕΡΔΊΣΕΙΣ ΤΗΝ «ΜΆΧΗ»

Εάν, παρόλη την προσπάθεια σας, το παιδί
συνεχίζει να έχει προβλήματα ύπνου τότε
συζητήστε το με το παιδίατρο του ή κάποιο
παιδικό ψυχολόγο για να σας δώσει μια πιο
προσαρμοσμένη στο παιδί σας λύση.

Από την Επιστημονική Ομάδα του www.gonioscy.com

Ο χρόνος του ύπνου θεωρείται
από κάποια παιδιά ως χάσιμο
χρόνου. Έτσι κάθε βράδυ δίνουν
μεγάλη μάχη για να παραμείνουν
ξύπνια. Μια διαδικασία που κουράζει και εσάς και αυτά. Μαζί με
τη Panstromasew, που ειδικεύεται
στον παιδικό ύπνο, σας παρουσιάζουμε 5 «κόλπα» που θα εξαφανίσουν τις «αντιστάσεις» τους.
1. ΔΎΟ ΏΡΕΣ
ΠΡΙΝ ΧΩΡΊΣ ΟΘΌΝΗ

Η μελατονίνη είναι μια ορμόνη
που, αν βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, σχετίζεται με την υπνηλία. Δυστυχώς όμως, η οθόνη της τηλεόρασης, του
ηλεκτρονικού υπολογιστή, του τάμπλετ ή
του κινητού, μπορεί να μειώσει τα επίπεδα μελατονίνης στον οργανισμό και να
προκαλέσει αυπνία στα παιδιά. Γι’ αυτό
πρέπει το παιδί ,δύο ώρες πριν τον ύπνο,
να μην έρχεται σε επαφή με κάθε λογής
οθόνη.
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2. ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΗ
ΑΤΜΌΣΦΑΙΡΑ

Μια άλλη ορμόνη που επηρεάζει τον ύπνο είναι η
κορτιζόλη, γνωστή και ως
ορμόνη του στρες. Όταν τα επίπεδα της
κορτιζόλης είναι υψηλά, το παιδί δεν
μπορεί με τίποτα να κλείσει τα μάτια
και να κοιμηθεί. Δημιουργήστε, πριν τον
ύπνο, μια χαλαρή ατμόσφαιρα με χαμηλό
φωτισμό, απαλή μουσική και ένα ζεστό
μπάνιο. Έτσι θα μειώσετε αισθητά τη ποσότητα κορτιζόλης στον οργανισμό του.

3. ΔΡΟΣΕΡΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ
ΔΩΜΑΤΊΟΥ

Η μελατονίνη εσωτερικά
κρυώνει το σώμα για να το ετοιμάσει για βαθύ ύπνο. Σε αντίθεση με το
τι πιστεύουν οι περισσότεροι γονείς, η
σχετικά δροσερή ατμόσφαιρά βοηθάει
στην εξισορρόπηση της εξωτερικής με
την εσωτερική θερμοκρασία του σώματος και συντελεί στον πιο σωστό ύπνο για
το παιδί.

ΛΕΥΚΩΣΊΑ
20 Ηλία Παπακυριακού,
Μακεδονίτισσα, Λευκωσία, Κύπρος
Τ.: +357 22 444 610
1 Ριγένης, Λατσιά
Λευκωσία, Κύπρος
Τ.: +357 22 484 909
ΛΕΜΕΣΌΣ
22 Σπύρου Κυπριανού, Λεμεσός,
Κύπρος
Τ.: +357 25 028 555
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Παιδί και Πρώτη αγορά
γυαλιών οράσεως
Ο ΟΠΤΙΚΌΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΎΕΙ

ΤΙ ΠΡΟΣΕΧΕΙ Ο ΟΠΤΙΚΟΣ

Μπορεί το χρώμα και η μόδα να
είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες στην
επιλογή γυαλιών για τα παιδιά. Ένας
σωστός Οπτικός όμως θα προσέξει και
άλλες παραμέτρους για να τα βοηθήσει
στην σωστή εφαρμογή και χρήση. Θα
σιγουρευτεί ότι:

1. Τα γυαλιά θα πρέπει να είναι άνετα

και ανθεκτικά και να παραμένουν σταθερά στην θέση τους.

2.

Τα πλαίσια των γυαλιών να μην
περιορίζουν την ελευθερία του παιδιού
στην κίνηση.

Από την Επιστημονική Ομάδα
του www.gonioscy.com

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, ένα
στα πέντε παιδιά χρειάζονται γυαλιά.
Όταν θα έρθει η ώρα να αποκτήσει το
παιδί σας τα πρώτα του γυαλιά πρέπει να
θυμάστε τις πιο κάτω συμβουλές για μια
σωστή επιλογή.
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να θυμάστε
είναι ότι το παιδί διαλέγει γυαλιά και όχι
εσείς. Αν πάρει το χρώμα και το στυλ που
του αρέσει θα νιώθει πιο άνετα και δεν
θα ντρέπεται να τα φοράει. Αφήστε το να
περιπλανηθεί ώρα μπροστά από το ράφι
του οπτικού.
Το ιδανικό γυαλί θα «μιλήσει» στο παιδί
σας.

Συζητήστε με τον οπτικό σας τις οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με αλλεργίες
ή ιστορικό ευαίσθητου δέρματος των
παιδιών. Υπάρχουν τόσα πολλά γυαλιά για να επιλέξουν σε ένα κατάστημα
Οπτικών που δεν είστε υποχρεωμένοι να
βρείτε ένα που να προκαλεί προβλήματα
δέρματος ήαλλεργικές αντιδράσεις.

3. Το μέγεθος τους να είναι ανάλογο

της απόστασης μεταξύ των ματιών του
παιδιού και το σχήμα του προσώπου
ώστε να μην κάθονται στα μάγουλα και
προκαλούν σημάδια πίεσης ή δυσφορία.

4. Τα πλαίσια να είναι τόσο μικρά
ώστε να μην ενοχλούν το παιδί αλλά και
τόσο μεγάλα ώστε το παιδί να μπορεί
να βλέπει άνετα προς όλες τις κατευθύνσεις.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ …

η αγορά από μη εξουσιοδοτημένα καταστήματα, μόνο λόγο κακής εφαρμογής,
μπορεί να προκαλέσει τουλάχιστον 40%
απώλεια της οπτικής αποτελεσματικότητας των φακών.

ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Όταν πάτε σπίτι μετά την αγορά των
πρώτων γυαλιών του παιδιού θα χρειαστείτε αρκετή υπομονή. Τα παιδιά θέλουν
περισσότερο χρόνο από τους ενήλικες
για να συνηθίσουν την χρήση γυαλιών.
Κάντε τα να νιώσουν άνετα χωρίς πίεση.

ΣΧΕΔΙΟ epafi

Κρατήστε Επαφή με τον Οπτικό σας
για να γνωρίζετε την εξέλιξη της
όρασης του παιδιού αλλά και για συχνό
επαγγελματικό έλεγχο και καθαρισμό
υπερήχων των φακών.
Έτσι διασφαλίζετε ότι το παιδί σας
μπορεί να βλέπει πάντα σωστά.
Και μην ξεχνάτε. Το Σχέδιο Epafi
προσφέρει δωρεάν οπτικό έλεγχο σε
κάθε κατάστημα Οπτικών, όποτε εσείς το
θελήσετε, για εσάς και το παιδί σας.
Μια κοινωνική προσφορά των Συνδέσμων Οπτικών και Οπτομετρών Κύπρου.

ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΚΟΥΣ ΣΚΕΛΕΤΟΥΣ
ΓΥΑΛΙΩΝ. ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

Εκτός όμως από το χρώμα και το ύφος
των γυαλιών πρέπει να προσέξετε
και για τυχών αλλεργίες. Οι αλλεργίες
στους σκελετούς γυαλιών δεν είναι συνηθισμένες αλλά μπορεί να είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για το ευαίσθητο δέρμα
μερικών παιδιών.
Κάποιοι σκελετοί μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις
από τα μεταλλικά ή άλλα στοιχεία που
αποτελούνται. Το νικέλιο, τα επιθέματα
της μύτης από σιλικόνη και τα διάφορα
άλλα επιχρίσματα στον σκελετό μπορεί
να επηρεάσουν το δέρμα.
Σε ένα κατάστημα Οπτικών θα βρείτε
γυαλιά και σκελετούς με λιγότερο δυνητικά ερεθιστικά υλικά. Για παράδειγμα,
παιδιά με αλλεργίες νικελίου μπορούν να
στραφούν σε πλαίσια τιτανίου ή ανοξείδωτου χάλυβα τα οποία δεν είναι αλλεργιογόνα.
Επίσης τα παιδιά που είναι αλλεργικά στη
σιλικόνη μπορούν να φορέσουν γυαλιά
με επιθέματα μύτης από βινύλιο.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Για αυτόν τον λόγο αποφύγετε
σκελετούς οράσεως και ηλίου από μη
εξουσιοδοτημένους πωλητές. Οι σύνδεσμοι
Οπτικών και Οπτομετρών Κύπρου επιβεβαιώνουν ότι σε κάθε κατάστημα Οπτικών
θα βρείτε γυαλιά χωρίς προβλήματα στον
φακό και στους σκελετούς. Σε κάθε άλλη
περίπτωση αυτή η φαινομενικά απλή
αγορά από ένα περίπτερο, ένα market
ή ένα κατάστημα μη εξουσιοδοτημένο,
μπορεί να προκαλέσει μέχρι και σοβαρούς κινδύνους στο δέρμα και το μάτι του
παιδιού.
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ΚΙ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ
APP ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ
ΠΟΥ ΛΑΤΡΕΥΟΥΝ ΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ

Κάντε το πλύσιμο των
δοντιών τους παιχνίδι
ΩΡΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΤΩΝ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ
Στα πλαίσια παγκόσμιας έρευνας που διεξήχθη από το διεθνές πρόγραμμα (Health
Behaviour in School Aged Children, HBSC) υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας, φάνηκε ότι οι Κύπριοι έφηβοι βουρτσίζουν λιγότερο τα δόντια τους σε σχέση
με τους άλλους εφήβους που έλαβαν μέρος στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα.
H επιστημονική ομάδα του www.gonioscy.com θέλει να αλλάξει
αυτό το δεδομένο στα δεκάχρονα παιδιά της Κύπρου. Προτείνει
λοιπόν λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να
εκπαιδεύσουν σωστά στα παιδιά τους την στοματική υγιεινή.

Ομαδικό Πλύσιμο
Δοντιών
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Τα
παιδιά
λειτουργούν
μιμητικά. Μπορεί να μην ακούν
κατά γράμμα αυτά που τους λένε
οι γονείς όμως παρακολουθούν
στενά ότι αυτοί συνηθίζουν να
κάνουν. Εισηγούμαστε λοιπόν
να πλένετε τα δόντια σας
πάντα με ανοικτή την πόρτα
στο μπάνιο έτσι ώστε το παιδί
συνηθίσει οπτικά την
όλη
διαδικασία.
Κάθε φορά που πλένετε τα
δόντια σας να τονίζετε την
σημασία του βουρτσίσματος
έτσι ώστε να τη μάθει και το
παιδί αντίστοιχα. Φροντίστε να
αποδείξετε τα άμεσα οφέλη του
βουρτσίσματος, σχολιάζοντας
κάθε φορά πόσο όμορφο είναι
να έχετε καθαρά δόντια.

Τι πιο ωραίο από το να
καθιερώσετε
μια
ώρα
μέσα στη μέρα που όλη η
οικογένεια θα πλένει μαζί
τα δόντια της. Αυτό θα
κάνει τα παιδιά να νιώθουν
ότι παίρνουν μέρος σε κάτι
σημαντικό, κάτι που κάνει
και η μαμά και ο μπαμπάς
αλλάκαι τα μεγάλα αδέρφια.
Θα νιώσουν υπεύθυνα που θα
τα «βάλετε» στην ομάδα σας
και ασυνείδητα θα μυηθούν
στη όλη διαδικασία.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ
Ζούμε την εποχή της τεχνολογίας
και στα παιδιά μας αρέσει
ιδιαίτερα να πατούν κουμπάκια.
Μια ηλεκτρική
οδοντόβουρτσα βάζει
την στοματική υγιεινή
του παιδιού σε άλλο
επίπεδο. Το πάτημα του
κουμπιού , ο ήχος αλλά και
ή αυτόματη περιστροφή
της βούρτσας κάνουν
την οδοντόβουρτσα να
φαίνεται κάτι μαγικό στα
μάτια των μικρών παιδιών.
Μελέτες δείχνουν επίσης
ότι η χρήση ηλεκτρικής
οδοντόβουρτσας
είναι πολύ πιο
αποτελεσματική. Επίσης
η χρήση ηλεκτρονικής
οδοντόβουρτσας
εξοικειώνει και
προετοιμάζει το παιδί για
τον οδοντίατρο.

Όπως είπαμε, ό,τι έχει να κάνει με την
τεχνολογία και τον κινηματογράφο
κερδίζει αμέσως τους μικρούς μας
φίλους. Η Oral-B κατάφερε
να
συνδυάσει με επιτυχία αυτά τα δύο
έτσι δημιούργησε το Disney Magic
Timer. Ένα μοναδικό application που
βοηθάει μέσω του αγαπημένου τους
ήρωα τα παιδιά να θυμούνται να
πλένουν τα δόντια τους αλλά και να
παίρνουν ξεχωριστή βαθμολογία
σε κάθε πλύσιμο. Το κάθε παιδί
θα βρει δωρεάν παιχνίδια και
αυτοκόλλητα επιβράβευσης. Με
την χρήση της κάμερας μπορεί
να σκανάρει την Disney Oral-B
οδοντόβουρτσα του και να την
κάνει μέρος του παιχνιδιού. Πάνω
από ένα εκατομμύριο παιδιά
επέστρεψαν στη σωστή στοματική
υγιεινή μέσω του Disney Magic
Timer by Oral-B.
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Νερό και
απόδοση στη τάξη
ΔΕΝ ΠΆΕΙ Ο ΝΟΥΣ ΣΟΥ
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΆΝΕΙ
Από την Επιστημονική Ομάδα
του www.gonioscy.com

Είναι απαραίτητο τα παιδιά να πίνουν
άφθονο νερό. Για τη σωστή λειτουργία
του οργανισμού τους αλλά και για κάτι
που δεν πάει ο νους σας. Πίνοντας νερό
το παιδί απογειώνει την απόδοση του στη
τάξη, αυξάνει τη προσοχή του στη μάθηση και γράφει αποτελεσματικότερα διαγωνίσματα. Τόσο απλά.
Δεν είναι και λίγοι οι 2 εκατομμύρια νέοι
που πήραν μέρος στη πρόσφατη μελέτη
του Πανεπιστήμιου του Westminster. Η
μελέτη αυτή, δείχνει λοιπόν, ότι η κατανάλωση μόλις 300ml νερού πριν το μάθημα
μπορεί να ενισχύσει τη προσοχή στη τάξη
και να ανεβάσει την απόδοση του μαθητή
κατά σχεδόν 25%!
Οι ερευνητές έκαναν μια σειρά εξετάσεων προσοχής και μνήμης σε μαθητές
πριν πιούν νερό. Τα ευρήματα έδειξαν ότι
μετά από τη κατανάλωση των 300ml,
η δίψα των παιδιών ικανοποιήθηκε και
οι αναφορές τους για «καλή διάθεση»
αυξήθηκαν κατά 20%!
Οι ίδιες δοκιμές διεξήχθησαν και σε παιδιά ηλικίας 7 έως 9 ετών και οι επιστήμονες είδαν βελτίωση κατά 31% στην απόδοση των παιδιών στην τάξη μετά από
μόλις 25ml κατανάλωσης νερού!
Η συγγραφέας της έρευνας, Δρ. Caroline
Edmonds λέει:
«Είναι και επιστημονικά αποδεδειγμένο
πια πώς το νερό μπορεί να κάνει τη διαφορά στην απόδοση του ανθρώπου στο χώρο
εργασίας, στο σχολείο, σε εξεταστική περίοδο ή όπου αλλού απαιτείται έντονη πνευματική εργασία».
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Ο Δρ Emma Derbyshire, διατροφολόγος
και σύμβουλος στο Συμβούλιο Φυσικής
Ενυδάτωσης, σχολίασε:
«Υπενθυμίζοντας στα παιδιά να πίνουν
νερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, βοηθάμε σημαντικά τον οργανισμό τους αλλά
και τα μαθαίνουμε με ένα υγιεινό και οικονομικό τρόπο να βελτιώσουν την απόδοση
τους στην τάξη».
Ήρθαν οι πρώτες επιδόσεις της χρονιάς
και δεν είναι αυτές που περιμένατε από
τα παιδιά σας; Πριν πανικοβληθείτε, ξεκινήστε τα να πίνουν συστηματικά νερό.
• Το Φυσικό Μεταλλικό
Νερό «Βίκος», το πρώτο σε κατανάλωση εμφιαλωμένο νερό στην
Ελλάδα, εμφιαλώνεται κατευθείαν από
την ομώνυμη πηγή
στη προστατευόμενη
περιοχή των Ζαγοροχωριών, έχει αναγνωρισθεί σαν φυσικό μεταλλικό νερό
κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε νάτριο ,
με χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα και
υψηλή σε ασβέστιο ενώ χάρη στην ιδιαίτερη σύστασή του, που είναι πλούσια
σε μεταλλικά στοιχεία, συμβάλλει στη
τόνωση και τη καλή λειτουργία του οργανισμού κατά τη διάρκεια της κάθε δραστηριότητας αλλά και της άθλησης.
• Η ΒΙΚΟΣ Α.Ε. προσεγγίζει με μεγάλη ευαισθησία την Εθελοντική Αιμοδοσία, τονίζοντας τη σημασία και τη σπουδαιότητα που έχει για τη κοινωνία η προσφορά
αίματος, ταυτίζοντας τη φυσική πράξη
να πίνεις νερό, με το να δίνεις αίμα.
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«Φως Εκ Φωτός»
Χριστουγεννιάτικος
Φωτισμός
10 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ
ΚΑΙ ΣΑΣ ΤΑ ΜΑΘΑΊΝΕΙ Η ΜΑΡΊΑ
ΜΠΕΚΑΤΏΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ DIMCO
Η Χριστουγεννιάτικη Φωταγώγηση είναι η ΨΥΧΗ των εορτών. Τα λαμπιόνια
με τα δεκάδες χρώματα δεσπόζουν
καμαρωτά «στο θρόνο της διακόσμησης των Χριστουγέννων». Οι παγκόσμιες πλατείες περιμένουν το κόσμο
να μετρήσει αντίστροφα για να φωτίσουν παντού το Πνεύμα των ημερών. Ωραίο θέαμα για όλες τις
ηλικίες.

Η Μαρία Μπεκατώρου
από την Dimco, μαζί με το
περιοδικό μας, έψαξε και
βρήκε 10 πράγματα που
μπορεί να μην γνωρίζατε
για τις ρίζες αυτού του
υπέροχου εθίμου και
σας τα παραθέτει:

1.γεννιάτικο
Το πρώτο χριστουδέντρο που

στολίστηκε με ηλεκτρικά φωτάκια ήταν εφεύρεση του Έντ Τζονσον
και στήθηκε στην Νέα
Υόρκη στις 22 Δεκεμβρίου του 1882.

Υόρκη, το 2014, έσπασε κάθε ρεκόρ αφού
διακόσμησε το σπίτι της με 601 χιλιάδες
736 φωτάκια Led.

4.

Παγκοσμίως, τα φώτα του χριστουγεννιάτικου στολισμού που καταστρέφονται στις πόλεις στέλνονται στο Shijiao
της Κίνας όπου ανακυκλώνονται σε νέα
προϊόντα όπως σόλες για παντόφλες.

5.

Στο Σαν Ντιέγκο των Η.Π.Α εάν παραμείνουν στολισμένα τα χριστουγεννιάτικα φώτα στα σπίτια μετά τις 2 Φεβρουαρίου, οι ιδιοκτήτες του σπιτιού πρέπει
να πληρώσουν πρόστιμο ύψους 250 δολαρίων.

6.

Πριν τον ηλεκτρικό φωτισμό τα χριστουγεννιάτικα δέντρα στολίζονταν με
αναμμένα κεριά.

7.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο περίπου 350
άτομα το χρόνο καταλήγουν στο νοσοκομείο για ατυχήματα που σχετίζονται με
την χριστουγεννιάτικη φωταγώγηση του
σπιτιού τους.

8.

Στην Αμερική υπάρχει το «Tacky
Light Tour» όπου οργανωμένες ομάδες
γυρνάνε στις γειτονιές για να απολαύσουν μαζικά τα στολισμένα χριστουγεννιάτικα σπίτια.

2.α ν αΤαβ οφώτα
που
σ β ή ν ο υ ν 9. Σε πολλές χώρες, τα φώτα του χριστο δέντρο, εμ- στουγεννιάτικου δέντρου, αποκαλούνται
φανίστηκαν για
πρώτη
φορά
στη δεκαετία
του 1920.

3.
Μια
οικογένεια
στην
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Νέα

Καλές
Γιορτές!

και νεραϊδόφωτα (fairy lights).

10.

Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα τα φώτα του χριστουγεννιάτικου δέντρου ήταν τόσο ακριβά που ο κόσμος
αντί να τα αγοράζει τα ενοικίαζε. Μάλιστα ένα φωτισμένο δέντρο ήταν σύμβολο ευμάρειας για το κάθε σπίτι.
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Χριστούγεννα
με τους Φούρνους
Ζορπάς
Η γιορτή των Χριστουγέννων είναι
μια από τις σημαντικότερες γιορτές
του Χριστιανισμού. Eίναι όμως και
μια περίοδος που η οικογένεια έρχεται πιο κοντά. Στην κουλτούρα μας ο
χρόνος που περνάμε με την οικογένεια μας είναι άμεσα συνδεδεμένος
με το φαγητό, γι’ αυτό και δεν θα
μπορούσαν να λείπουν από τη γιορτή
των Χριστουγέννων εδέσματα ζαχαροπλαστικής. Είναι γεγονός ότι τη
περίοδο αυτή παρασκευάζονται και
καταναλώνονται περισσότερα γλυκά
από κάθε άλλη γιορτή.

Ταυτισμένοι με τα εδέσματα των
Χριστουγέννων, οι Φούρνοι Ζορπάς
προσφέρουν ποικιλία γλυκών γευστικών προτάσεων, υψηλής ποιότητας και
γευστικής υπεροχής, που θα ικανοποιήσουν ακόμη και τους απαιτητικούς παιδικούς ουρανίσκους!

Μελομακάρονα & Κουραμπιέδες
Τα αγαπημένα μικρών και μεγάλων, λαμπερά και μυρωδάτα μελομακάρονα,
αποτελούν σήμα κατατεθέν των εορτών
των Χριστουγέννων. Είναι αφράτα, με
τραγανή μπισκοτένια εξωτερική υφή,
χάρη στο σιμιγδάλι και μελωμένα εσωτερικά. Ο χυμός πορτοκαλιού και το σιρόπι, σε συνδυασμό με
τη κανέλα, το γαρύφαλλο και το
μπράντι, τους
χαρίζουν

Μελομακάρονα

υπέροχο Χριστουγεννιάτικο άρωμα.
Διαθέσιμα σκέτα, νηστίσιμα και με βούτυρο γάλακτος, γεμιστά ή με επικάλυψη
σοκολάτας. Η σοκολάτα συνδυάζεται
υπέροχα με τα αφράτα και μπισκοτένια
μελομακάρονα. Είναι γλυκά όσο πρέπει,
χάρη στο κακάο με χαμηλά λιπαρά.
Χιονάτοι, τραγανοί και αφράτοι, οι κουραμπιέδες των Φούρνων Ζορπάς, καταλαμβάνουν δίπλα στα μελομακάρονα τη
σημαντικότερη θέση στον πάγκο με τα
Χριστουγεννιάτικα εδέσματα αλλά και
στο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι κάθε σπιτιού. Το μυστικό της γεύσης τους βρίσκεται στο άριστης ποιότητας βούτυρο, το
οποίο φυσικά μπορείτε να καταλάβετε

Κουραμπιέδες
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από το πλούσιο άρωμα από βούτυρο που
έχουν. Το σωστά καβουρδισμένο αμύγδαλο κρατάει τα αρώματα του και δένει
υπέροχα με τη ζάχαρη άχνη, δίνοντας το
τέλειο αποτέλεσμα! Οι λάτρεις της σοκολάτας, στους Φούρνους Ζορπάς θα βρείτε κουραμπιέδες γεμιστούς με σοκολάτα!

Βασιλόπιτα: Ξεχωριστή γεύση που
θυμίζει κάτι από μαμά!

Χριστουγεννιάτικα σοκολατάκια &
Christmas cakes
Υπέροχα σοκολατάκια, κλασικά και
με Χριστουγεννιάτικες φιγούρες.
Με γέμιση από πραλίνα φουντουκιού,
λευκή σοκολάτα, αλμυρή καραμέλα κ.α.,
αυτά τα σοκολατάκια θα γίνουν σίγουρα
τα αγαπημένα μικρών και μεγάλων και
θα είναι σαν μικρά στολίδια στο Χριστουγεννιάτικο σας τραπέζι.

Τη δική τους παράδοση έχουν οι Φούρνοι
Ζορπάς και στις βασιλόπιτες! Διατηρούν
την ίδια συνταγή εδώ και περισσότερα
από 20 χρόνια. Χρειάζονται 4-5 ώρες
για να γίνει κάθε βασιλόπιτα , οι οποίες
γίνονται λίγες – λίγες για να μην χαλάει
η γεύση. Το μυστικό κρύβεται στο φρέσκο
βούτυρο, το πολύ καλής ποιότητας αλεύρι και το πορτοκάλι. Στις βασιλόπιτες
των Φούρνων Ζορπάς, χρησιμοποιείται
φλούδα τριμμένου φρέσκου πορτοκαλιού και όχι άρωμα πορτοκαλιού. Αυτό,
σε συνδυασμό με το ότι το αμύγδαλο τρίβεται στο τέλος για να μην χαθεί η γεύση
του, κάνουν τις βασιλόπιτες των Φούρνων Ζορπάς, ξεχωριστές!
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Παππούλη,
υπάρχει
ο Άγιος Βασίλης;
(ΜΗΝ ΦΟΒΆΣΤΕ,
ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ
ΆΡΘΡΟ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΕΙ
ΚΑΝΈΝΑ SPOILER)
Γράφει ο Ρένος Ασικίδης

Προσπαθώ να θυμηθώ πότε είδα για
πρώτη φορά στη ζωή μου από κοντά Άγιο
Βασίλη. Ήμουν περίπου 3 χρονών και με
πήγε η μητέρα μου επίσκεψη στο ΜΙΝΙΟΝ
στο κέντρο της Αθήνας για να φωτογραφηθώ μαζί με τον αγαπημένο Άγιο των
παιδιών.
Η φωτογραφία ήταν polaroid και
παρουσίαζε εμένα να κοιτάω ένα
κόκκινοντυμένο κύριο με άσπρη γενειάδα
που κερνούσε ζαχαρωτά μπαστουνάκια.
Ως λαίμαργο παιδί που ήμουν, από
πάντα, το ζαχαρωτό με είχε ενθουσιάσει
περισσότερο από τον άγνωστο, για μένα
τότε, κύριο.
Εκτός από λαίμαργο παιδάκι ήμουν και
καχύποπτο. Και επειδή η ζωή στη παιδική μου ηλικία δεν μας έδινε τίποτα απλόχερα, με παραξένεψε όταν έμαθα πως ένας γερούλης γυρνά
από σπίτι σε σπίτι και χαρίζει
παιχνίδια και ήθελα να τον
τεστάρω.
Με το που

άκουσα το
«σκέψου τι
δώρο
θέλεις να
σου φέρει
ο
Άγιος
Βασίλης»
έκανα λίστα
με το διαστ η μ ό π λο ι ο
ρολόι και τη
μαγική τσάντα
του Sport Billy.
Ήθελα το κανονικό διαστημόπλοιο,
τη κανονική τσάντα, με
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τις κανονικές ιδιότητες. Άμα είσαι Άγιος
με τόσο μεγάλη δύναμη, φέρε μου τα.
Αντί αυτών ήρθε ένα παραμύθι του Sport
Billy που είχε το διαστημόπλοιο και την
τσάντα σε εικόνες. Θα μου πεις: «Άγιος
είναι ο Άγιος, όχι υπάλληλος της Νάσα
με ειδικότητα στην μοριακή σύμπτυξη».
Έτσι κατάλαβα ότι εκτός από το να είσαι
καλό παιδί, όπως γράφει το πρωτόκολλο,
πρέπει και να περιγράφεις στο γράμμα
σου με πάσα λεπτομέρεια στον Άγιο τίακριβώς θέλεις να σου φέρει. Από τότε
το κάθε γράμμα μου ήταν γύρω στις 10
σελίδες. (Για να μην υπάρξει spoiler δεν
θα πω τι μου έφερνε από αυτά που του
ζητούσα).
Μια φορά λοιπόν όταν είδα ένα παππούλη σε μια Εκκλησία και πιστεύοντας
πως οι μοναχοί λένε την αλήθεια, πήγα
και τον ρώτησα: «Πάτερ υπάρχει ο Άγιος
Βασίλης;»
«Φυσικά και Υπάρχει» μου είπε. Και με
πήγε στις εικόνες και μου τον έδειξε. Ήταν
έναν αδύνατος Άγιος, με αυστηρό ύφος
και με υπέροχη ιστορία. Ο Πάτερ εκείνη
τη μέρα με σύστησε με τον Άγιο Βασίλη
από την Καισαρεία που είναι τελείως
διαφορετικός από αυτόν του
«Βόρειου Πόλου». Αυτός ο Άγιος
υπήρξε και υπάρχει. Όσο για τον
άλλο Άγιο από τον Βόρειο Πόλο
(…SPOILER WARNING…)

Δοκιμάστε φέτος αντί για
γάλα να αφήσετε χυμό
πορτοκάλι δίπλα από τα μπισκότα στο δέντρο. Μπορεί
να αρέσει στον Άγιο περισσότερο.
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Παιδικό πάρτι χριστουγέννων
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΠΙΤΙ

Τα Χριστούγεννα δεν είναι γιορτή μιας
μέρας. Είναι μια φανταστική περίοδος
χαράς, ξεγνοιασιάς και διασκέδασης. Είναι η ευκαιρία κάθε σπιτιού να «λάμψει».
Και ποιος θα μας δώσει την τέλεια δικαιολογία να απογειώσουμε τις γιορτές φέτος; Μα φυσικά τα ίδια μας τα παιδιά. Ένα
Παιδικό Πάρτι την εβδομάδα των εορτών
είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ. Αν είστε πολυάσχολοι
γονείς μην σας φοβίζει η προετοιμασία
αυτού του πάρτι. Με έξυπνες ιδέες και
την Domino Pizza θα κάνετε τα παιδιά να
εντυπωσιαστούν και θα το θυμούνται για
αρκετό καιρό.

Χρειάζεται Ένα Αστείο
Παιχνίδι

Το παιδικό γέλιο είναι το απόλυτο συστατικό της επιτυχίας για
τη μέρα του πάρτι. Ένα παιχνίδι
που υπόσχεται εγγυημένο γέλιο,
λέγεται

«Τα Κέρατα Του
Τάρανδου».

Χωρίστε τα παιδιά σε ομάδες
των τριών και δώστε σε κάθε
ομάδα από ένα γυναικείο
καλτσόν (με κλειστό το μέρος
των δακτύλων) και 15 μέτρια
μπαλόνια. Μέσα σε δέκα
λεπτά, η κάθε ομάδα θα
πρέπει να φουσκώσει τα
μπαλόνια και να τα εφαρμόσει μέσα στο καλτσόν.
Με το πέρας του χρόνου ο
αρχηγός της ομάδας, ο κύριος τάρανδος, θα πρέπει
να φορέσει στο κεφάλι του
το όλο δημιούργημα. Κερδίζει η ομάδα που έχει τα
πιο μεγάλα ή τα πιο στητά «κέρατα». Σίγουρα εί48

ναι ένα παιχνίδι που θα «τραβήξει» τους
φωτογραφικούς φακούς.

ΜπαλονοΧιονοΠόλεμος

Χρειαζόμαστε 30 λευκά φουσκωμένα
μπαλόνια. Χωρίστε, με κολλητική ταινία
στο πάτωμα, το δωμάτιο σε δύο μέρη. Οι
δύο ομάδες παιδιών θα πάρουν την θέση
τους σε κάθε πλευρά έχοντας τα μισά
μπαλόνια φουσκωμένα μπροστά τους.
Με το «πάμε» του διαιτητή η κάθε ομάδα θα πρέπει να κλωτσήσει τα μπαλόνια
στην άλλη πλευρά. Κερδίζει η ομάδα που
θα έχει λιγότερα μπαλόνια στην πλευρά
της μετά από ένα λεπτό. Βασικοί κανόνες: Δεν ακουμπάει κανείς μπαλόνι με το
σφύριγμα λήξης του χρόνου. Κατά την
διάρκεια του παιχνιδιού όλοι οι παίκτες
πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 1
μέτρο απόσταση από τη διαχωριστική γραμμή. Όποιος παίκτης μπει στην
«απαγορευμένη ζώνη»(μπορείτε να τη
σημαδέψετε και αυτήν με ταινία) βγαίνει από το παιχνίδι.
Η αγαπημένη ταινία των παιδιών είναι έτοιμη να παίξει. Μετά την έλευση της Domino Pizza ας καθίσουν
αναπαυτικά τα παιδιά στον καναπέ ή
στο πάτωμα για
να την απολαύσουν.
To HOME ALONE
του 1990 παραμένει με μετρήσεις η πιο
αγαπημένη
Χριστουγεννιάτικη Ταινία
των παιδιών.

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επιπλέον χρέωση για Premium πίτσες ή πίτσες με ζύμη με γέμιση Philadelphia.
Χρέωση delivery: €2
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Χριστούγεννα
στην Ευρώπη

ΜΕ ΜΙΑ ΚΡΕΠΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
Με μια Κρέπα στο χέρι, το γλυκό των Χριστουγέννων, γυρίσαμε τέσσερεις όμορφες
Χριστουγεννιάτικες Αγορές της Ευρώπης
και σας τις παρουσιάζουμε. Είστε έτοιμοι
για πολύ χρυσόσκονη;

ΠΡΑΓΑ –
ΤΣΕΧΙΑ

Αφού απολαύσετε μια λαχταριστή κρέπα στο Cafe
Creperie Pod
Vezi, μπορείτε να φτάσετε
στη Πλατεία
της Παλιάς Πόλης και να περιπλανηθείτε σε μια φανταστική Χριστουγεννιάτικη
Αγορά. Θα βρείτε το γνωστό χιονισμένο
χριστουγεννιάτικο δέντρο και τη φάτνη
με τα ζωντανά ζώα. Δίπλα, δίπλα οι σειρές με τις κόκκινες ξύλινες καλύβες γεμάτες με ξύλινα παιχνίδια, εργόχειρα και
παραδοσιακά γυάλινα στολίδια.

ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Με μια κρέπα από το Creperie Am
Hauptmarkt, ετοιμαστείτε να γνωρίσετε
τη σπουδαιότερη Χριστουγεννιάτικη αγορά της Γερμανίας αλλά και της Ευρώπης.
Με πάνω από 180 μοναδικούς πάγκους
και με παραδοσιακά λαμπιόνια να φωτίζουν από παντού, έχει κρατήσει μια αναλλοίωτη παραδοσιακή εικόνα εδώ και αιώνες. Δεσπόζουσα φυσιογνωμία είναι η
Christkind με τα μακριά ξανθά μαλλιά και
το λευκό χρυσό φόρεμα.
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ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΓΑΛΛΙΑ

Πρώτα μια Κρέπα στο La Crepe
Gourmande
και
μετά βόλτα στη
παλαιότερη
Χριστ ο υ γε ν ν ι ά τ ι κ η
Αγορά της Ευρώπης. Το Στρασβούργο φιλοξενεί το
Christkindelsmarik
από το 1570. Τα
όμορφα σπίτια του
ιστορικού κέντρου
είναι διακοσμημένα με χιλιάδες στολίδια. Ακολουθήστε τα πλακόστρωτα σοκάκια για να δείτε στο Place Kleber ένα
από τα μεγαλύτερα Χριστουγεννιάτικα
δέντρα της Γής.

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ – ΣΟΥΗΔΙΑ

Τελειώσατε με την κρέπα σας στο
Wienercafeet;
Γιατί η αγορά
των Χριστουγέννων στο Gamla
Stan σας περιμένει; βρίσκεται στη
καρδιά της παλιάς
πόλης στην πλατεία
Stortorget,
κοντά στο Βασιλικό Παλάτι. Θα
βρείτε την αγορά
πάντα χιονισμένη.
Οι μικροί κόκκινοι πάγκοι πωλούν σουηδικά χριστουγεννιάτικα γλυκά, καπνιστά
λουκάνικα, κρέας ταράνδου και κερνάνε
παραδοσιακό κρασί.
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ΠΝΕΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

WWW.GONIOSCY.COM

Δώρο
Χριστουγέννων
ΠΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΠΟ ΠΟΤΕ.
ΦΤΙΆΞΕ ΈΝΑ ΚΑΛΆΘΙ
ΣΤΟ BAKALI
ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΖΥΓΟ: η μαγική προσθήκη στο καλάθι
είναι η βανίλια, σε στικ ή
σε αιθέριο έλαιο.
Έρευνες έδειξαν ότι δεν κάνει ξεχωριστό το δώρο η τιμή
αλλά το πόσο ταιριάζει στο
άτομο που το προσφέρεις.
Στο Bakali μπορείτε να δημιουργήσετε μοναδικά προσωπικά δώρα από το ζώδιο των
αγαπημένων σας. Πιάστε καλάθι.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΡΙΟΎΣ: τοποθετή-

στε στο καλάθι του Bakali αιθέρια έλαια μαντζουράνας και
δεντρολίβανου μαζί με καυτερά μπαχαρικά.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΡΠΙΟΎΣ:

στο Bakali θα βρείτε body
mist και αιθέρια έλαια
καρύδας και θα τα συνδυάσετε με body scrub
καρύδας και body butter.

Ο ΤΟΞΌΤΗΣ: που θα

πάρει δώρο τεϊόδεντρο
σε κεραλοιφή ή αιθέριο
έλαιο θα αναρωτηθεί
πως τον γνωρίζετε τόσο
καλά.

ΟΙ ΑΙΓΌΚΕΡΟΙ: εντυπω-

ΓΙΑ ΤΑΎΡΟΥΣ: στο καλάθι μαζί

με κρασί τοποθετήστε ρίγανη
και γλυκό αμυγδάλου.

σιάζονται με τα αιθέρια
έλαια ευκαλύπτου. Ο βασιλικός από την άλλη είναι ακόμα μια πετυχημένη προσθήκη στο καλάθι του Bakali.

ΟΙ ΔΊΔΥΜΟΙ: θα εντυπωσιαστούν αν το

ΚΆΘΕ ΥΔΡΟΧΌΟΣ: αναζητεί τον γλυκά-

ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΆΚΙΑ: στο Bakali θα βρείτε αιθέρια έλαια από σανταλόξυλο και
γιασεμί. Τους αρέσει και το γαρύφαλλο.

ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΧΘΕΊΣ: λύνεται το πρόβλη-

καλάθι τους περιέχει γλυκό περγαμόντο
πλάι σε αιθέρια έλαια και τσάι λεβάντας.

ΟΙ ΛΈΟΝΤΕΣ: θέλουν βασιλική περιποίηση. Στο καλάθι τοποθετήστε white musk
body scrap και body butter.
ΠΑΡΘΈΝΟΙ: που να μην αγαπούν το θυμάρι δεν υπάρχουν. Τοποθετήστε και κάτι
από λεβάντα που τους ηρεμεί.
52

νισο. Σε συνδυασμό με αιθέρια έλαια και
τσάι μέντας θα έχετε πετύχει το τέλειο
καλάθι.
μα δώρου, αν στο καλάθι από το Bakali,
υπάρχει σαπούνι, body butter, body
scrap και άλατα μπάνιου λεβάντας.
Bakali
Μπουμπουλήνας 14Α
1060 Λευκωσία
22665503
Facebook /bakalicy

Επιτέλους
υπάρχει
ένας ψηφιακός κόσμος
αποκλειστικά
για τον
Κύπριο Γονιό.
CY.COM
Ελάτε στην πιο υπέροχη
ομάδα που δημιουργήθηκε για σας. Επισκεφτείτε το
www.gonioscy.com και απολαύστε ένα ψηφιακό portal
που σίγουρα σας ενδιαφέρει.
Το www.gonioscy.com είναι
η ηλεκτρονική επέκταση του
περιοδικού που κρατάτε στα
χέρια σας.

ΣΥΧΝΑ
ΕΜΠΛΟΥΤΊΖΕΤΑΙ:
Με ενημέρωση:

Επιστήμονες
από διάφορες κατηγορίες μας πληροφορούν για ότι πρέπει να ξέρουμε για
την υγεία, την ψυχολογία, την διατροφή,
την μάθηση και την ζωή γενικότερα των
παιδιών.

Με ειδικά αφιερώματα:

Ρεπορτάζ και παρουσιάσεις χώρων,
προϊόντων και ενεργειών που τονώνουν
την κοινωνικοποίηση, την ψυχαγωγία,
την άθληση αλλά και την εκπαίδευση των
παιδιών.

CY.COM

CY.COM

Με τους Μικρούς
Ρεπόρτερ: Βίντεο και συνεντεύ-

ξεις επωνύμων από παιδιά. Τα δικά σας
παιδιά πιάνουν το μικρόφωνο και ρωτάνε αδιάκριτα μικρούς και μεγάλους σταρ
της Κύπρου για ότι τα απασχολεί.

Με τους Μικρούς Σεφ:

Για ακόμα μια φορά τα παιδιά ξεδιπλώνουν την φαντασία τους στην κουζίνα
και ετοιμάζουν πιάτα γκουρμέ. Η κάμερα
τα καταγράφει και οι γονείς γλύφουν και
τα δάκτυλα τους.
Μην ξεχάσετε να γραφτείτε και στο
newsletter του www.gonioscy.com για
να έχουμε ακόμα πιο άμεση επικοινωνία.
Με μεράκι και αγάπη για τα παιδιά φτιάξαμε αυτό το portal.

Περιμένουμε να το
αναδείξετε ως το πιο
χρήσιμο εργαλείο κάθε
Γονιού της Κύπρου.

GONIOSCY.COM
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Μικροί Σεφ
ΛΑΧΤΑΡΙΣΤΟ
BURGER
ΜΕ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ
ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Σάλτσα

• 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα
• 3 κουταλιές της σούπας μαγιονέζα
• 2 κουταλιές της σούπας μέλι

Επιπλέον
Οι Μικροί Σεφ, μας εντυπωσίασαν για
ακόμα μια φορά δημιουργώντας μια λαχταριστή και υγιεινή συνταγή, burger κοτόπουλου με λαχανικά. Οι μικροί μας φίλοι, πλάι στο Σεφ Χρίστο Χριστοδούλου,
έδειξαν ότι είναι για μεγάλα πράγματα
στην κουζίνα. Με τις διατροφικές οδηγίες της διαιτολόγου Νικολέτας Ντόρζη,
ετοίμασαν ένα πιάτο που συνδυάζει και
τη γεύση και τη σωστή διατροφή.
Το δοκιμάσαμε και σας το παρουσιάζουμε.

Υλικά

• 400 γρ κιμά κοτόπουλο
• 1 αυγό
• 1 φλιτζάνι λαχανικά βρασμένα
• 1 κολοκυθάκι, τριμμένο
• 1 μικρό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
• 1 σκελίδα σκόρδο, πολτοποιημένο
• 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο
• ½ κουταλάκι κύμινο
• Αλάτι και πιπέρι
• 3 κουταλιές της σούπας βρώμη
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• 4 ψωμάκια για burger
• Φύλλα μαρούλι
• 1 αγγουράκι τουρσί σε φέτες
• 4 φέτες ντομάτα
• 4 φέτες τυρί

Πως θα το φτιάξετε
1. Σ’ ένα δοχείο βάζετε όλα τα υλικά για

τα burgers και τα ζυμώνετε. Τα πλάθετε
σε 4 μεγάλα ή 8 μικρότερα και τα βάζετε
για λίγο στο ψυγείο.
2. Για τη σάλτσα αναμιγνύετε όλα τα υλικά με ένα σύρμα.
3. Κόβετε τα ψωμάκια στα δυο και τα ζεσταίνετε στο φούρνο ή στη σχάρα.
4. Ψήνετε τα burgers σε ζεστή επιφάνεια.
5. Βάζετε στη βάση του ψωμιού μια κουταλιά σάλτσα. Μια μικρή δόση από μαρούλι και μια φέτα ντομάτα.
6. Τοποθετείτε το burger, το τυρί και το
τουρσί.
7. Σκεπάζετε με το άλλο μισό ψωμί και
σερβίρετε.
8. Συνοδέψτε το με πατάτες τσιπς στο
φούρνο.

Το βίντεο με τη συνταγή θα το βρείτε στο facebook
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Αλεύρι Μαγικό Σαν
Χιόνι Πέφτει

Άλλοι λένε πως το απόλυτο συστατικό
των Χριστουγέννων είναι το χιόνι. Εμείς
στη Κύπρο πιστεύουμε πως το αλεύρι,
αυτό το λευκό μαγικό υλικό, είναι πιο σημαντικό από το χιόνι τις γιορτές. Χωρίς
αλεύρι στη Κύπρο Χριστούγεννα δεν γίνονται.

«Αλευρωμένοι
πάγκοι και ποδιές.
Οι φούρνοι ψήνουν
μυρωδιές.»
Στο νησί μας, μέσα στους αιώνες, δημιουργήθηκαν πάρα πολλά ήθη και έθιμα
για την περίοδο του εορτασμού της Γέννησης του Θεανθρώπου. Τα περισσότερα
από αυτά τα έθιμα χρειάζονται το άσπρο,
χιονάτο, υλικό … το αλεύρι.
Όμως, αγαπητοί γονείς, οι γιορτές κρύβουν πολλές παγίδες για τη σωστή διατροφή των παιδιών. Τα γλυκά και οι
λιχουδιές θα βρίσκονται παντού στο σπίτι. Τα παιδιά χωρίς να το σκεφτούν «θα
πέφτουν με τα μούτρα» και οι θερμίδες
θα «κτυπάνε κόκκινο».
Σε καμία περίπτωση δεν ζητάμε από
εσάς να εμποδίσετε τα παιδιά σας στο να
απολαύσουν τα καλούδια των Χριστου56

γέννων. Όμως με το πιο κάτω πίνακα θα
μπορέσετε να ελέγξετε τη ποσότητα των
θερμίδων και να κρατήσετε τα παιδιά
σας σε μια πιο ισορροπημένη διατροφή.
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΟΡΤΩΝ
• 1 Κουραμπιές = 240 θερμίδες
• 1 Μελομακάρονο =148 θερμίδες
• 80γρ. Christmas cake = 348 θερμίδες
• 45γρ. Σοκολατάκια = 250 θερμίδες
• 1 Μπισκοτάκι =125 θερμίδες
• 60γρ. Βασιλόπιτα = 174 θερμίδες
• 90γρ. Γαλοπούλα = 165 θερμίδες
• ½ φλ. Γέμιση = 210 θερμίδες
• 2 Κανελόνια = 295 θερμίδες
Φέτος στις γιορτές, για πιο υγιεινή επιλογή φτιάξτε κάποια όμορφα γλυκά με
Αλεύρι Ολικής Άλεσης. Και γεύση
και σωστή διατροφή.

MUFFIN
ΟΛΙΚΉΣ ΑΛΈΣΕΩΣ
ΜΕ ΜΠΑΝΆΝΑ
Για 8 muffins
Για αυτή τη συνταγή θα χρειαστείτε
ένα ταψί για muffin ή χάρτινα φορμάκια
muffin.
Υλικά:
1 ½ φλ. Αλεύρι Ολικής Άλεσης ΜΙΤΣΙΔΗ
4 μεγάλες ώριμες μπανάνες
1/3 φλ. υγρό λάδι καρύδας
1 αυγό χτυπημένο
1 κουταλάκι υγρή βανίλια
3 κουταλιές maple syrup ή
χαρουπόμελο,
1 κουταλάκι μαγειρική σόδα
1 κουταλάκι μπέικιν πάουντερ
1 κουταλάκι σκόνη κανέλας

ΕΚΤΈΛΕΣΗ:
Προθερμαίνετε το φούρνο στους 180⁰C.
Λαδώνετε 8 χάρτινα φορμάκια muffin ή
ένα ταψί για muffin.
Σε ένα μπλέντερ, βάζετε τις μπανάνες, το
αυγό, το λάδι καρύδας, το maple syrup ή
χαρουπόμελο και τη βανίλια. Χτυπάτε σε
χαμηλή ταχύτητα μέχρι να έχετε ένα λείο
μίγμα. Σε ένα μεγάλο μπολ, προσθέτετε
όλα τα υπόλοιπα υλικά (αλεύρι, μαγειρική
σόδα, μπέικιν πάουντερ και κανέλα). Ανακατεύετε απαλά τα ξηρά υλικά μέσα στα
υγρά υλικά. Γεμίζετε τα φορμάκια muffin
με το μίγμα και ψήνετε για 20 λεπτά περίπου.

www.mitsidesgroup.com
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
OCEAN BASKET
ΠΟΥ ΕΜΑΘΕΣ ΝΑ ΤΡΩΝΕ
ΨΑΡΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

Το Ψάρι

Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Τα εστιατόρια Ocean Basket κατάφεραν κάτι που δεν είχε καταφέρει κανείς
ως τώρα στη Κύπρο. Mέσω του πλούσιου παιδικού μενού τους, έκαναν το ψάρι
μόδα και στις μικρές ηλικίες.

Το ψάρι κάνει τα παιδιά εξυπνότερα.
Μελέτες δείχνουν πως τα παιδιά της
Ιαπωνίας που καταναλώνουν περισσότερο ψάρι είναι πιο αποτελεσματικά
στις εργασίες τους από τα συνομήλικα
παιδιά των ΗΠΑ. Επίσης η κατανάλωση
ψαριού μια φορά κάθε πέντε μέρες
μπορεί να αυξήσει το προσδόκιμο ζωής
μέχρι και δύο χρόνια. Οι πιο πάνω
πληροφορίες είναι δύο από τις εκατοντάδες που περιγράφουν τα οφέλη του
ψαριού στη διατροφή των παιδιών.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που
βλέπουμε παιδιά μικρών ηλικιών που
εκτός από τις επιλογές από εύγευστο
σούσι, τραγανό καλαμαράκι και λαχταριστές γαρίδες απολαμβάνουν και τα
φρέσκα νοστιμότατα ψάρια που προσφέρουμε όπως τσιπούρα και λαβράκι!».
Έτσι δηλώνει ο υπεύθυνος
επικοινωνίας των εστιατορίων
OCEAN BASKET της Κύπρου.

Νικολέττα Ντορζή MS, RD, CDN
Κλινική Διαιτολόγος- Διατροφολόγος

Χαμηλή η Κατανάλωση

Όμως βάση μετρήσεων στην Κύπρο φαίνεται πως το ψάρι δεν έχει καταφέρει να
μπει στο καθημερινό διαιτολόγιο των οικογενειών.
Μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι παιδίατροι αλλά και οι
διατροφολόγοι είναι να πείσουν τις μητέρες να εντάξουν το ψάρι στη καθημερινότητα των παιδιών ακόμα κι αν γνωρίζουν τα οφέλη του στην υγεία τους. Ένας
από τους λόγους που οι γονείς αρνούνται
να φτιάξουν συνταγές με ψάρι είναι γιατί
τους τρομάζουν τα κόκκαλα του ψαριού
που μπορεί απρόσεχτα να τραυματίσουν
το παιδί. Το ψάρι χρειάζεται μια πιο λεπτεπίλεπτη χρήση και στο μαγείρεμα και
στη διατροφή.

Οφέλη του Ψαριού

Tα ψάρια είναι πλούσια πηγή πρωτεΐνης
υψηλής βιολογικής αξίας, ενώ παράλληλα, έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε
κορεσμένα λιπαρά. Έτσι, αποτελούν μια
πολύ καλή εναλλακτική του κρέατος, καθώς μπορούν να ενισχύσουν τη πρωτεϊνική πρόσληψη. Ορισμένα ψάρια συγκαταλέγονται στις πλουσιότερες πηγές ω-3
λιπαρών οξέων, τα οποία ασκούν καρδιο-προστατευτική δράση κι έχουν συσχετισθεί από πολλές μελέτες με σημαντικά
οφέλη για την υγεία και τη λειτουργία του
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νευρικού συστήματος. Ακόμη, στα ψάρια
θα βρούμε υψηλά ποσά πολύτιμων μικροθρεπτικών συστατικών όπως βιταμίνη A και D, ασβέστιο, φώσφορο, σελήνιο
και ψευδάργυρο. Οι διεθνείς συστάσεις
προτείνουν κατανάλωση ψαριού 2 φορές
την εβδομάδα, με τη μία μερίδα να προέρχεται από ψάρια πλούσια σε ω-3 λιπαρά οξέα.
Μια καλοδουλεμένη μπουκιά τόνου, σολομού, μπακαλιάρου, τσιπούρας, πέστροφας ή λαβρακίου είναι πλούσια σε ω-3
λιπαρά οξέα και βοηθάει κάθε παιδί να
πάρει αρκετά συστατικά χρήσιμα για τον
οργανισμό του.

Στόχος μας είναι

… να στρέψουμε τα παιδιά μας προς
το ψάρι. Δεν μπορούμε να αφήσουμε ανεκμετάλλευτο αυτό το υπέροχο δώρο γεύσης και υγείας που μας
χάρισε η φύση. Μην ξεχνάμε πως
ήμαστε νησί. Και το ψάρι στα περισσότερα νησιά είναι το κατεξοχήν τοπικό έδεσμα.
Πρέπει επομένως να χρησιμοποιήσουμε νέα όπλα στη συνεχή προσπάθεια να μυήσουμε τα μικρά παιδιά στο λατρευτό ψαράκι.

Το Μαγικό Σούσι

Το σούσι, αυτό το μοναδικό ιαπωνικό φαγητό, έφερε ξανά το ψάρι στο τραπέζι.
Ο υπέροχος συνδυασμός ρυζιού με ψάρι
και λαχανικά καθηλώνει καθημερινά τα
παιδιά στα τραπέζια

Πληροφορίες για το σούσι

• Η διάδοση του Σούσι ξεκίνησε με έναν
σεισμό. Ενώ στην αρχή πουλιόταν στους
δρόμους, όπως τα HotDog, ένας σεισμός
στην Ιαπωνία το 1923 που ήταν η αιτία
για τη μείωση των ενοικίων, έκανε τους
Sushi Chefs να ανοίξουν τα πρώτα Σούσι
εστιατόρια.
• Οι Ιάπωνες έχουν αυτό το ρητό για το
Σούσι: «το Σούσι πλάθεται με τα χέρια,
σερβίρεται με τα χέρια άρα τρώγεται με
τα χέρια».
• Τον 8ο αιώνα, το Σούσι στην Ιαπωνία,
είχε και την ιδιότητα νομίσματος. Οι Ιάπωνες μπορούσαν με Σούσι να πληρώσουν τους φόρους τους στο βασιλιά.

NICOSIA
(opposite Mall Of Cyprus)
Tel. 22673777
NICOSIA DOWNTOWN
Tel. 22676070
NICOSIA MALL
Tel. 22770444
MY MALL LIMASSOL
Tel. 25392574
GERMASOGEIA
Tel. 25577716
LARNACA
Tel. 24665400
DHEKELIA
Tel. 24647200
AGIA NAPA
Tel. 23721703
PAPHOS
Tel. 26961379
CORAL BAY
Tel. 26622800
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Προβλήματα Ολοήμερου
Σχολείου

Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων
Δημοτικής Εκπαίδευσης Λευκωσίας

Το Ενιαίο και το Προαιρετικό ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
Ολοήμερο Σχολείο είναι δύο Πρέπει να δίνονται κίνητρα στους εκνα αποδέχονται διορισμό
πολύ σημαντικοί θεσμοί της Παι- παιδευτικούς
στα Ολοήμερα σχολεία για να περιδείας μας που τους στηρίζουμε οριστούν φαινόμενα καλύτερης
«με νύχια και με δόντια». Δυ- προοπτικής σε άλλα πόστα και
στυχώς υπάρχουν πολύ σοβαρά να παραιτούνται αφήνοντας το
προβλήματα στην λειτουργία σχολείο εκτεθειμένο.
τους, τα οποία έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο Παιδείας και
αναμένουμε πολύ σύντομα να
επιλυθούν αρκετά από αυτά.
ΣΤΕΛΈΧΩΣΗ

Δυστυχώς εργάζονται στο σχολείο τόσοι
εκπαιδευτικοί όσα είναι και τα τμήματα
και κανένας δεν είναι ελεύθερος. Αυτό
δημιουργεί πρόβλημα ασφάλειας των
παιδιών, αφού αν κτυπήσει κάποιο παιδί
ή αν υπάρξει οποιαδήποτε άλλη σοβαρή
ανάγκη δεν υπάρχει κάποιος διαθέσιμος
εκπαιδευτικός να επιληφθεί. Επίσης δεν
υπάρχει Διοίκηση όλες τις περιόδους,
αυτό δημιουργεί προβλήματα πειθαρχίας
και αναστάτωσης.

ΤΈΧΝΕΣ

μπορούν να πληρώσουν για το φαγητό.

Υπάρχει φανερή απουσία προώθησης
των τεχνών (ζωγραφική, μουσική, θέατρο, χορός). Και η όποια αναφορά στις
τέχνες γίνεται από εκπαιδευτικούς που
δεν γνωρίζουν το θέμα.

Η/Υ - ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Υπάρχει μάθημα εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών χωρίς να υπάρχουν
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. Πέρα αυτού,
θα πρέπει να ενταχθεί σε όλα τα ενιαία
και προαιρετικά σχολεία το μάθημα της
Ρομποτικής και να διδάσκεται από καταρτισμένο προσωπικό. Η ενασχόληση με
την εκπαιδευτική ρομποτική συνδυάζει
το παιχνίδι με τη μάθηση και συγκεκριμένα την ανάπτυξη ποικίλων, ανώτερου επιπέδου, ικανοτήτων και δεξιοτήτων μέσω
της επιστημονικής διερεύνησης. Δίνεται
η ευκαιρία στους μαθητές να έρθουν σε
επαφή με την πολύπλευρη διαδικασία
της επίλυσης προβλημάτων και λήψης
αποφάσεων, καλλιεργώντας ταυτόχρονα επιστημονικές δεξιότητες, δεξιότητες
συνεργατικής μάθησης και εξερεύνησης.

ΑΛΛΌΓΛΩΣΣΟΙ

Σε σχολεία που φοιτούν μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία, τις ώρες λειτουργίας του Προαιρετικού Ολοήμερου δεν
έχουν μεταφραστή. Επίσης δεν δίνεται
ιδιαίτερη έμφαση στην εκμάθηση της ελληνικής
γλώσσας.

		

ΣΊΤΙΣΗ

Λόγω έλλειψης τραπεζαρίας, τα παιδιά
τρώνε μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας πάνω
στα θρανία τους. Παράλληλα αρκετά άπορα παιδιά
θα ήθελαν να μείνουν αλλά
δεν το κάνουν γιατί δεν παίρνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα και δεν

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ

Οι δάσκαλοι του Ολοήμερου δεν έχουν
συχνή επικοινωνία με το δάσκαλο του
πρωινού σχολείου για να πληροφορούνται για τις δυνατότητες/ιδιαιτερότητες
των μαθητών που έχουν στην τάξη τους
το απόγευμα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Οι εκπαιδευτικοί του Ολοήμερου θα πρέπει να έχουν γνώσεις (κάτι που δεν είναι
τώρα υποχρεωτικό), Πρώτων Βοηθειών.
Επίσης πρέπει να γίνονται συχνές απρόοπτες επισκέψεις από τους Επιθεωρητές
του Ολοήμερου για να διαπιστώνεται αν
γίνεται σωστή δουλειά και να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης των μη επαρκούντων εκπαιδευτικών.

ΜΑΘΗΤΈΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΊΕΣ

Όλοι οι χώροι των Ενιαίων και Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων πρέπει να είναι
προσβάσιμοι αλλά και τα προγράμματα
και οι δραστηριότητες να είναι προσαρμοσμένα για όλους τους μαθητές χωρίς
διακρίσεις. Δεν υπάρχουν προγράμματα
Λογοθεραπείας και Εργοθεραπείας που
είναι απαραίτητα για κάποιους μαθητές.

ΚΟΝΔΎΛΙΑ

Τα κονδύλια που δίνονται είναι πολύ λίγα
σε σχέση με τις ανάγκες λειτουργίας των
Ολοήμερων με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι Σύνδεσμοι Γονέων.

Ως Ομοσπονδία Λευκωσίας αλλά και
ως Παγκύπρια Συνομοσπονδία, καταθέσαμε τα πιο πάνω αλλά και πολλά
άλλα προβλήματα και εισηγηθήκαμε
τρόπους επίλυσης τους. Ο θεσμός πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται αλλά
ταυτόχρονα πρέπει να εξελιχθεί και να
αναβαθμιστεί ποιοτικά.

ΑΡΙΘΜΌΣ ΜΑΘΗΤΏΝ

Δεν πρέπει να είναι ο ίδιος αριθμός μαθητών σε κάθε τάξη των 25 σε Ολοήμερα
και μη, είτε έχουν ιδιαιτερότητες οι μαθητές, είτε όχι.
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Πλεονεκτήματα Ενιαίας
Ασφάλισης Παιδιών
Δημοτικών Σχολείων
Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων
Δημοτικής Εκπαίδευσης Λεμεσού

Τα τελευταία χρόνια οι Οργανωμένοι Γονείς/Κηδεμόνες μέσω των Ομοσπονδιών
προσφέρουν Ομαδική Ασφάλιση σε όλα
τα παιδιά. Η κάθε Ομοσπονδία, στο επίπεδο της επαρχίας της, βγαίνει σε αναζήτηση προσφορών από διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες. Επιλέγεται έπειτα, η
καλύτερη προσφορά ανάλογα με τα προσφερόμενα πακέτα και το πιο συμφέρον
ασφάλιστρο για κάθε Γονιό/Κηδεμόνα.
Η Ενιαία Ασφάλιση προσφέρεται από
την κάθε Ομοσπονδία σε όλους τους
Συνδέσμους Γονέων της επαρχίας και της
βαθμίδας της. Προϋποθέτει, άρα, ένας
Σύνδεσμος Γονέων να είναι μέλος της
Ομοσπονδίας για να την επωφελείται,
όπως και οι Γονείς/Κηδεμόνες πρέπει να
είναι μέλη του οικείου τους Συνδέσμου
Γονέων.

Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων
Δημοτικής Εκπαίδευσης Λάρνακας

Το ασφάλιστρο για κάθε παιδί είναι μηδαμινό εάν αναλογιστούμε πως ισχύει
για έναν ολόκληρο χρόνο και τα χρήματα
που θα πρέπει να πληρώσει ένας Γονιός/
Κηδεμόνας σε περίπτωση ατυχήματος
του παιδιού του, έστω και για μια απλή
προληπτική εξέταση, είναι πολύ περισσότερα.

Αγαπητοί φίλοι, γονείς και κηδεμόνες,
Η αύξηση των ατυχημάτων στα σχολεία
μας όπως επίσης και η αύξηση των μαθητών με χρόνια νοσήματα καθιστούν
επιτακτική την ανάγκη για παρουσία
Πρώτων Βοηθών, ικανών να παρέχουν
τις υπηρεσίες τους όταν και όπου τους
ζητηθεί.

Η ανάγκη για Ομαδική Ασφάλιση προέκυψε από τα υψηλά ασφάλιστρα που
χρέωναν οι ασφαλιστικές εταιρείες μεμονωμένα στους Συνδέσμους Γονέων, όπως
επίσης και τα μειωμένα ωφελήματα που
προσέφεραν στα παιδιά. Η κάλυψη των
11 000 παιδιών γενικά αντί των 100 παιδιών ενός σχολείου, από μία ασφαλιστική εταιρεία, δίνει το πλεονέκτημα οι εκάστοτε αποζημιώσεις να απορροφούνται
από όλους ομαδικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πάρα πολύ μικρή ή καθόλου
αύξηση του ασφάλιστρου από χρονιά
σε χρονιά.

Πρόκειται φυσικά για διαχρονικό αίτημα
των Οργανωμένων Γονέων για το οποίο
η αρμόδια αρχή δεν έδωσε την δέουσα
προσοχή και πιστεύουμε ότι πρέπει επιτέλους να επιλυθεί.

Η Ενιαία Ασφάλιση των παιδιών
προσφέρει ομοιομορφία, χαμηλότερο κόστος στους Γονείς/
Κηδεμόνες και καλύτερη και πιο
ολοκληρωμένη
ασφαλιστική
κάλυψη. Η συνέχιση και ο
εμπλουτισμός του θεσμού
αυτού είναι πλέον καθήκον
όλων των Γονιών/Κηδεμόνων, των Συνδέσμων Γονέων και των Ομοσπονδιών.
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Επάνδρωση των
Δημοτικών Σχολείων
Με Διαπιστευμένους
Πρώτους Βοηθούς

Στηρίζοντας τον θεσμό
της Ενιαίας Ασφάλισης
στηρίζουμε την οικογένεια και κατ’ επέκταση
τα παιδιά μας.

κτικού τους χρόνου για σκοπούς προετοιμασίας, συμπλήρωσης και ανανέωσης
του φαρμακείου τους και του κουτιού των
Πρώτων Βοηθειών που προβλέπεται να
βρίσκεται στα σχολεία.

ΠΡΈΠΕΙ ΕΠΊΣΗΣ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΕΙ

και να εμπλουτιστεί ο κατάλογος των
προβλεπομένων φαρμάκων και αναλώσιμων με μοντέρνα σκευάσματα (π.χ. μοντέρνα αντισηπτικά), με φορεία και νάρθηκες ακινητοποίησης τραυμάτων.

ΘΈΛΟΥΜΕ ΝΑ ΘΈΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΈΜΑ
ΑΠΌΚΤΗΣΗΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ για ανήλι-

Δεν νοείται τον 21ο αιώνα, σε μια Ευρωπαϊκή Χώρα, σε χώρο συνάθροισης
εκατοντάδων ατόμων και ειδικά παιδιών,
που εκ φύσεως δεν αντιλαμβάνονται τον
κίνδυνο, να μην υπάρχουν διαπιστευμένοι
Πρώτοι Βοηθοί.

κους και ενήλικες στα σχολεία μας. Είναι
δυνατόν σε χώρους άθλησης και συνάθροισης ενηλίκων και ανηλίκων συμπολιτών μας να προβλέπεται δια νόμου η
παρουσία απινιδωτή και στα σχολεία μας
να μην προβλέπεται;

Η ΕΙΣΉΓΗΣΗ ΜΑΣ ΕΊΝΑΙ ΑΠΛΗ.

Δεν χρειάζεται το Υπουργείο Παιδείας να
ανακοινώνει οδηγίες για τα ατυχήματα,
ούτε να καταρτίζει πρωτόκολλα. Το πρωτόκολλο σε όλα τα μοντέρνα κράτη έχει
όνομα και είναι αυτό που ακολουθεί ο
ΠΡΩΤΟΣ ΒΟΗΘΟΣ.

Θεωρούμε ότι 2 ή 3 εκπαιδευτικοί του
εκάστοτε σχολείου θα πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα Πρώτων Βοηθειών
και μετά από εξετάσεις να αποκτήσουν το
δίπλωμα του Πρώτου Βοηθού το οποίο
διαρκεί για 3 χρόνια. Επισημαίνουμε ότι
αρκετές γυναίκες εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν στην Πολιτική Άμυνα σίγουρα
έτυχαν αυτής της εκπαίδευσης και πιθανών με απλές διαδικασίες να ανανεώσουν το δίπλωμα τους.
Σαν κίνητρο προτείνουμε όπως οι εκπαιδευτικοί που θα αποκτήσουν το εν λόγω
δίπλωμα να μοριοδοτούνται με επιπλέον μόρια για σκοπούς μεταθέσεων και
προαγωγών. Επίσης θα μπορούσαν να
τύχουν μείωσης του εβδομαδιαίου διδα-

Διά της πρότασης μας αυτής θέλουμε να
τονίσουμε προς τους εκπαιδευτικούς μας
ότι η παροχή Πρώτων Βοηθειών προς
τον πάσχοντα συνάνθρωπο μας δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε νομική ευθύνη αν
κάτι δεν πάει καλά. Αντιθέτως προκύπτει
ηθική ευθύνη όταν δεν παρέχουμε βοήθεια όταν μας ζητηθεί.
Θεωρούμε επιτακτική πλέον την συσπείρωση όλων των γονέων για να διεκδικήσουμε το αυτονόητο
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Κίνηση Άμεσης Αναβάθμισης
Εκπαιδευτικής
Κοινότητας Πάφου

Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων
Δημοτικής Εκπαίδευσης Πόλης και Επαρχίας Πάφου Αννίτα Ταλιώτου

Η Εκπαιδευτική Κοινότητα της επαρχίας
Πάφου, όπως γνωρίζετε εδώ και χρόνια,
αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Οι
κτηριακές εγκαταστάσεις συγκεκριμένων
Σχολείων και Τεχνικών Σχολών της επαρχίας μας, παρουσιάζουν μια πολύ άσχημη
εικόνα και χρήζουν άμεσης αναβάθμισης. Εκτός από τα κτηριακά, υπάρχουν
παράλληλα, κι άλλα άλυτα θέματα που
αφορούν την ασφάλεια στον χώρο του
σχολείου, την υγεία των μαθητών και
γενικότερα θέματα που έχουν να κάνουν
με τις συνθήκες των σχολικών μονάδων:
συνοδούς, περιφράξεις, αναβάθμιση ειδικής μονάδας, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, ολοήμερο σχολείο.
O Υπουργός Παιδείας, κ Κώστας Χαμπιαούρης, κλήθηκε στα μέσα Νοεμβρίου για
μια επιτόπου εξέταση του κάθε προβλήματος ξεχωριστά, πραγματοποιώντας περιοδεία σε διάφορα σχολεία και σχολές
της Πάφου. Παράλληλα συναντήθηκε με
Βουλευτές της Επαρχίας μας, τη Σχολική
Εφορία και τους Οργανωμένους Γονείς
(Προδημοτικής - Δημοτικής - Μέσης Εκπαίδευσης).
Ο Υπουργός παρουσίασε τις θέσεις του
ώστε να μελετηθούν από τους διάφορους τοπικούς φορείς και να πάρουμε
όλοι μαζί μια ομόφωνη απόφαση για να
ξεκινήσουν το συντομότερο οι αλλαγές
στην Εκπαιδευτική Κοινότητα της Πάφου.
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Παράλληλα ανάφερε το θέμα για την φύλαξη των σχολικών μονάδων και για την
αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Επίσης διόρισε 20 επιπλέον εκπαιδευτικούς ψυχολόγους για την
αποσυμφόρηση και την άμεση επίλυση
των πολλών προβλημάτων που εμφανίστηκαν.

C

Ακολούθως ανάφερε ότι στα λεωφορεία
θα υπάρχουν συνοδοί ακόμα και στα παιδιά που φοιτούν στην Δημοτική Εκπαίδευση (μέχρι τώρα αυτό ίσχυε μόνο για την
Προδημοτική Εκπαίδευση). Και ανακοίνωσε την έναρξη των τάξεων υποδοχής
που θα λειτουργήσουν από τον προσεχή
Σεπτέμβριο.
Τόνισε πως βασικό μέλημα του Υπουργείου Παιδείας είναι η διατροφή και η υγιεινή των μαθητών στα σχολεία. Μεγάλη
έμφαση θα δοθεί στην άθληση έτσι ώστε
να γίνει κουλτούρα και βίωμα όλων των
παιδιών ανεξαιρέτως.
Τέλος τέθηκαν τα χρονοδιαγράμματα για
την αντιμετώπιση των προβλημάτων, κυρίως των κτηριακών που ταλανίζουν την
επαρχία μας εδώ και χρόνια και έδωσε
ραντεβού σε 2 μήνες για να δει την εξέλιξη των διαφόρων προβλημάτων, αφήνοντας ευχαριστημένους τους διάφορους
φορείς της Πάφου με τις θέσεις και την
στάση του.
WWW.EUROGNOSI.EU
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ΝΕΕΣ, ΧΑΜΗΛΕΣ
ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ €1
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΠΑΦΟΥ
ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
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