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ΜΙΚΡA ΝEΑ

ΤΑ ΛΕΜΕ...

™Â Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙË˜ ¡ÂÔÏ·›·˜
• ∆· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ
∆Ô˘ ∞ÓÙÒÓË ∆ÈÓ‹
Επιµελητή Έκδοσης
Ένα και πλέον δισεκατοµµύριο ευρώ
είναι το φετινό έλλειµµα σύµφωνα µε
τις (συνήθως λανθασµένες) εκτιµήσεις
του οικονοµικού επιτελείου της κυβέρνησης του ΑΚΕΛ. Πλέον, σύµφωνα και
µε επίσηµη κυβερνητική παραδοχή το
έλλειµµα για το 2009 δεν είναι ούτε
1% (που µας έλεγαν το ∆εκέµβρη του
2008 όταν κατάθεταν τους προϋπολογισµούς στη Βουλή), ούτε 2%, ούτε
3%, ούτε 4.5% που µας έλεγαν πριν
δυο µήνες, αλλά 6% του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος!
Με άλλα λόγια, λοιπόν, οι κυβερνώντες φρόντισαν να οδηγήσουν την
οικονοµία µας σε επικίνδυνα µονοπάτια. Για κάθε 100 ευρώ που έχουµε
παράξει ως χώρα το 2009, τα 6 ευρώ
πάνε στο φετινό δηµόσιο χρέος! Και
δεν σταµατούµε εδώ. Το συνολικό
δηµόσιο χρέος άρχισε να αυξάνεται
και σύµφωνα µε εκτιµήσεις οικονοµολόγων (όχι αυτών των κυβερνώντων
που διαρκώς πέφτουν έξω!!!) το 2013
αναµένεται να ανέλθει στο 80% του

Ποιά είναι, λοιπόν οι οκτώ κορυφαίοι
µεταπτυχιακοί τίτλοι που βλέπουν... µπροστά (σύµφωνα µε τους «Νew Υork Τimes»);

∞ÊËÁËÌ·ÙÈÎ‹ π·ÙÚÈÎ‹
Το µεταπτυχιακό βασίζεται στην αρχή
πως η αφήγηση του ιστορικού της ασθένειας από έναν ασθενή διευκολύνει τη διάγνωση της νόσου.

∂ÛˆÙÂÚÈÎ‹ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
Η εµφάνιση της τροµοκρατίας στις ΗΠΑ
και η επακόλουθη ανάγκη για την αντιµετώπισή της γέννησε δεκάδες σχετικά
µεταπτυχιακά προγράµµατα στα αµερικανικά πανεπιστήµια.

¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Ως
το 2013 που θα αποχωρήσουν από την
εξουσία οι σηµερινοί κυβερνώντες θα
κληρονοµήσουν στις νέες γενιές χρέη
τεράστια! Για κάθε 100 ευρώ που θα
παράγει η Κύπρος το 2013, τα 80 ευρώ
πρέπει να δίνονται για εξυπηρέτηση
του δηµοσίου χρέους. Παράλληλα, η
ανεργία καλπάζει, όλοι οι δείκτες είναι
πλέον αρνητικοί και οι κυβερνώντες
πέταξαν εκατοµµύρια σε επιδόµατα
ακόµα και σε… εκατοµµυριούχους!

µÔ‹ıÂÈ· Î·È ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜

∂πª∞™∆∂ ª∞∑π, ∂πª∞™∆∂ ¢À¡∞∆√π!
Μέσα στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθµισής της, η ΠΑ∆Ε∆ – ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
(η µεγαλύτερη κίνηση στην ΠΟΕ∆) ανακοινώνει σε όλους τους εκπαιδευτικούς
ότι βρίσκεται στη διάθεση όλων για προσφορά και βοήθεια. Όλοι οι συνάδελφοι
µπορούν να επικοινωνούν µε τα στελέχη
της ΠΑ∆Ε∆-ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ:

ª¤ÏË °Ú·ÌÌ·ÙÂ›·˜ ¶√∂¢
∆ηµήτρης Μικελλίδης
(Πρόεδρος ΠΟΕ∆) 99-673503
Λοϊζος Γιάσουµας
(Γ. Οργ. ΠΟΕ∆) 99-487926
Αντρέας Τσολάκης
(Β. Γ. Οργ. ΠΟΕ∆) 99-492356

™ÙÂÏ¤¯Ë ÌÂ Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ
Φίλιος Φυλακτού (Λ/σία) 99-442616
Ρέα Νικολαϊδου (Λ/σία) 99-108600
Μάριος Παντελή (Λ/σος) 99-547890
Ιάκωβος Αλεξάνδρου (Λ/σος) 99608622
Βασούλα Κούλα (Λ/κα) 99-527993
Λούκας Τσούκκας (Αµµόχ) 99-432148
Αντώνης Τινής (Αµµόχ) 99-406660
Γιώργος Γεωργίου (Πάφος) 99-792087
Κατερίνα ∆ηµητρίου (Πάφος) 99585535

¢.™. ¶∞¢∂¢ – ¶ƒø∆√¶√ƒπ∞
Αντρέας Κασουλίδης 99-640810
Άντρη Ττοφή 99-541876
Έλενα Καδή 99-112868

∂·Ú¯›· §Â˘ÎˆÛ›·˜
Στέλιος Οδυσσέως 99-541158
Λουκάς Κυριάκου 99-464472
Σωκράτης Φιλιππίδης 99-422741

∂·Ú¯›· §ÂÌÂÛÔ‡
∆άνος ∆ηµητρίου 99-483027
Πάµπος Παπαδόπουλος 99-450738
Νάσια Ττοφή 99-570018

∂·Ú¯›· §¿ÚÓ·Î·˜
Μάκης Αλαµπρίτης 99-497974

∆· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÙÔ˘ Ì¤ÏÏÔÓÙÔ˜

∆ηµήτρης Πιτσιλλής 99-406303

∂·Ú¯›· ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘
Χριστόδουλος Ττοουλάκος
99-677671 (Ελ. Αµµόχ)
Στέλιος Στυλιανού
99-517785 (Ελ. Αµµόχ)
Γιωργούλλα Πατέρα 99-840081
(Λ/σος)
Γιάννης Στυλιανού 99-661718 (Λ/σος)
Ελένη Σιαµαρή 99-579988(Λ/κα)
Μαρία Νικολάου 99-337205 (Λ/κα)
∆έσπω Σεργίου 99-549190 (Λ/σία)

¶ÂÚÈÔ¯‹ ªfiÚÊÔ˘
Αντρέας Γεωργίου 99-413888
Σπύρος Σπύρου 99-527387

∂·Ú¯›· ¶¿ÊÔ˘
Κούλα ∆ηµητριάδη – Χριστοδούλου
99-955212
Παναγιώτης Κούπανος 99-577665

Οι χάκερ δεν είναι πια έφηβοι και «ο πόλεµος του κυβερνοχώρου» που διεξάγεται
ανάµεσα στις Ηνωµένες Πολιτείες και την Κίνα καλά κρατεί… Τα µάστερ που δηµιουργήθηκαν γύρω από το αντικείµενο είναι πλέον δεκάδες. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές- ή «στρατιώτες του κυβερνοχώρου»- εκπαιδεύονται σε έναν τοµέα που όσο
εξελίσσεται η τεχνολογία γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικός.

∞ÛÙÈÎ‹ ·ÂÈÊÔÚ›·
∆ιδάσκει στους µεταπτυχιακούς φοιτητές τις δυνατότητες της αειφόρου ανάπτυξης στο αστικό περιβάλλον. Με άλλα λόγια, διδάσκει στους ειδικούς του µέλλοντος
ότι το τσιµέντο και οι πεταλούδες δεν είναι µεταξύ τους ασύµβατα- αρκεί επιχειρήσεις και νοικοκυριά που ενδηµούν στον αστικό ιστό να γνωρίζουν το περιβαλλοντικό αποτύπωµα των δραστηριοτήτων τους και να πράττουν αναλόγως.

¢ÈÔ›ÎËÛË ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË
Πώς µπορεί ένας γυµνασιάρχης να µετατρέψει ένα παρηκµασµένο σχολείο σε
δυναµικό εργαστήριο νέων εκπαιδευτικών µεθόδων; Πώς µπορεί να συγκεντρώσει
τα απαραίτητα κονδύλια, να δραστηριοποιήσει µαθητές και καθηγητές, να διοργανώσει διάφορες εκδηλώσεις, να δηµιουργήσει έναν ζωντανό εκπαιδευτικό οργανισµό;

¶Ú¿ÛÈÓÂ˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜
Η κατασκευή δρόµων και γεφυρών είναι πολύ παλιά τέχνη. Ωστόσο, δρόµοι και
γέφυρες που κατασκευάζονται µε σεβασµό και χωρίς να πληγώνουν το περιβάλλον
απαιτούν νέες τεχνογνωσίες τόσο για τη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος των εργασιών όσο και µετά το τελικό αποτέλεσµα.

ªË¯·ÓÈÎ‹ ÙÔ˘ «Î·ı·ÚÔ‡» ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘
Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και οι κινητήρες υδρογόνου χρειάζονται µηχανικούς µε
βαθιά γνώση των σχετικών τεχνολογιών. Οι προκλήσεις είναι πολλές- από τις µπαταρίες και τον ανεφοδιασµό έως την ιπποδύναµη. Για να αποτελέσουν παρόν τα
αυτοκίνητα του µέλλοντος πρέπει πρώτα να ανταγωνιστούν σε όλους τους τοµείς
τα βενζινοκίνητα. Μόνο έτσι θα µπορέσουν- επιτέλους- να τα εξορίσουν από τους
δρόµους και µαζί µε αυτά και τα αέρια του θερµοκηπίου που εκπέµπουν.

¡¤· ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎ¿ Ì¤Û·
Η είδηση της συντριβής του αεροσκάφους στο αεροδρόµιο του Άµστερνταµ τον
περασµένο χρόνο µεταδόθηκε από το Τwitter πριν καν φθάσει στα συµβατικά µέσα
ενηµέρωσης. Στην εποχή των µπλογκ, των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης και
των κινητών µε βιντεοκάµερα, το επάγγελµα της ενηµέρωσης αλλάζει µε ταχύτατους ρυθµούς. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι ο διάλογος µε τους αναγνώστες και η συγκέντρωση των πληροφοριών που έχουν στην κατοχή τους θα γίνει κοµµάτι της δηµοσιογραφίας.

∂·Ú¯›· ∫ÂÚ‡ÓÂÈ·˜
Τάσος Αναστασίου 99-203351

¡ËÈ·ÁˆÁÔ›
Ανδρούλλα Ασσιώτου 99-512552
Μαρίνα Σταύρου 99-449478
Κούλλα Φιλίππου 99-320844

∂È‰ÈÎ‹ ∂Î·›‰Â˘ÛË
Σίσσυ Ψηµολοφήτη 99-544053

™˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ
Αντώνης Βρασίδα 99-686660
Νατάσα Γεωργίου 99-133332
∆ήµητρα Σταύρου 99-596369

∞ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ¿ÙÂ˜
Πρόδροµος Αλαµπρίτης 99-611846
Σωκράτης Φράγκου 99-402582

¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi √ÏÔ‹ÌÂÚÔ ™¯ÔÏÂ›Ô
Κατερίνα Σολωµού 99-319568

∞fiÊÔÈÙÔÈ 2008
Έλενα Χαρή 99-746339

∞fiÊÔÈÙÔÈ 2009
Μαµίνα Κανελλίδου 99-848194

∆ιµηνιαία Εκπαιδευτική Εφηµερίδα
για τους εκπαιδευτικούς όλης της Κύπρου
Εκδίδεται µε πρωτοβουλία της ΠΑ∆Ε∆ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
Υπεύθυνος Έκδοσης: Φίλιος Φυλακτού
Επιµελητής Έκδοσης: Αντώνης Τινής
Αρχισυντάκτης: Σπύρος Σοφοκλέους
Οµάδα Σύνταξης: Αντρέας Κασουλίδης, Αντώνης Βρασίδα, Μαρία Χατζηαυξέντη,
Στέλιος Οδυσσέως, Σωκράτης Φράγκου, Μάριος Παντελή, Αντρέας Τσολάκης, Λοϊζος Γιάσουµας, Κατερίνα ∆ηµητρίου, Γιώργος Γεωργίου, Κυριακή Ιακωβίδου, Γιάννης Στυλιανού, Λούκας Τσούκκας, Μάκης Αλαµπρίτης,Έλενα Καδή.
Φωτογραφίες: Κατερίνα ∆ηµητρίου, Γιώργος Γεωργίου, Ξένια Χατζηδηµητρίου,
Ελένη Σιαµαρή, Κούλα Φιλίππου – Κολιαντρή.
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: efimeridapaded@yahoo.com
∆ιαφηµίσεις: 99-406660
Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συγγραφέων
τους και δεν δεσµέυουν κατ' ανάγκη τους εκδότες.
Απολογούµαστε σε όσους δεν κατέστει δυνατό να δηµοσιευθούν τα άρθρα τους,
λόγω της πληθώρας άρθρων που έχουν συσσωρευθεί στην παρούσα έκδοση.
Ευχαριστούµε ιδιαίτερα τις εταιρείες και χορηγούς που στηρίζουν την εκδοτική
αυτή προσπάθεια και που πρόθυµα διαφηµίζουν στην «Εκπαιδευτική Άνοιξη».

