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Μήνυμα από το Διευθυντή
Αγαπητοί μου μαθητές και μαθήτριες,
Στη νέα έκδοση του περιοδικού του Σχολείου μας “Επαγγελματικές Δεξιότητες”, φιλοξενούνται
όπως κάθε φορά, εργασίες των μαθητών και μαθητριών μας και καταγράφονται τα νέα του
Σχολείου.
Οι καιροί που περνά η Πατρίδα μας σήμερα είναι πολύ δύσκολοι. Υπάρχει οικονομική κρίση και
πολλές οικογένειες βασανίζονται από την ανεργία.
Πρέπει όλοι να είμαστε ευαίσθητοι στα προβλήματα των συνανθρώπων μας και να βοηθούμε όσο
μπορούμε αυτούς που έχουν ανάγκη.
Πάνω απ’ όλα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Μπορούν να έλθουν καλύτερες μέρες
στην Πατρίδα μας. Θα πρέπει όμως όλοι να εργαστούμε σκληρά, ο καθένας από τη θέση του και να
είμαστε συνετοί.
Με αυτές τις σκέψεις σας εύχομαι κάθε επιτυχία στις εξετάσεις σας και ένα χαρούμενο καλοκαίρι.
Δημήτρης Εγγλεζάκης,
Διευθυντής Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου Κ.Ε.Σ.
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επαγγελματικές δεξιότητες

Ποιο είναι το Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο Κ.Ε.Σ.;
Το Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο Κ.Ε.Σ. (Κέντρο Επαγγελματικών Σπουδών) είναι το μοναδικό στο είδος του στην
Κύπρο. Διαθέτει μια μακρόχρονη πείρα και παράδοση σοβαρής προσφοράς στον τομέα τής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης. Από το 1971, οπότε ιδρύθηκε, εργάζεται με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, με αρχές και επίπεδα στην
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ανοίγοντας πρωτοποριακούς δρόμους τόσο για άμεση εργοδότηση όσο και
για παραπέρα σπουδές.
Το Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο Κ.Ε.Σ. προσφέρει Επαγγελματικά Προγράμματα ύστερα από σοβαρή μελέτη και
υπεύθυνη προπαρασκευή τόσο στη θεωρητική θεμελίωση όσο και στην εξειδίκευση σε επαγγέλματα που έχουν ζήτηση
στην αγορά εργασίας. Παράλληλα τα επαγγελματικά αυτά προγράμματα αξιολογούνται συνεχώς και έχουν ευελιξία
στην ανανέωση και την ανάπτυξή τους με βάση πάντοτε τις εξελίξεις και απαιτήσεις τής αγοράς εργασίας. Η διάρκεια
των σπουδών είναι 3 χρόνια και το απολυτήριο που παίρνουν οι μαθητές/τριες είναι εντελώς ισοδύναμο με τα
αντίστοιχα απολυτήρια των Δημοσίων Λυκείων και Τεχνικών Σχολών.
Οι Κλάδοι σπουδών που λειτουργούν στο Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο Κ.Ε.Σ. είναι οι ακόλουθοι:
Γραμματειακές Σπουδές
Οι Γραμματειακές Σπουδές λειτούργησαν το 1971 με την επωνυμία «Σχολή Γραμματέων - Λογιστών». Είναι η πρώτη
σχολή του είδους της που λειτούργησε στην Κύπρο. Από το 2003 ο κλάδος εμπλουτίστηκε με νέα μαθήματα για να
συνάδει με τις ανάγκες τής αγοράς και μετονομάστηκε σε «Γραμματειακές Σπουδές». Οι μαθητές του Κλάδου
προετοιμάζονται για τις εξετάσεις:
• LCCI (σε θέματα Αγγλικής Δακτυλογραφίας & Λογιστικής)
• Κυβερνητικές Εξετάσεις Υπουργείου Παιδείας (σε θέματα Ελληνικής Δακτυλογραφίας & Στενογραφίας)
• ECDL (στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές)
Αναγνώριση
"Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού έχει εγκρίνει τον χαρακτηρισμό του κλάδου των "Γραμματειακών Σπουδών" ως
"παρομοίου τύπου" σε σχέση με τον αντίστοιχο κλάδο των Δημοσίων Τεχνικών Σχολών" 7.18.06.10.4 Ημερομηνίας
21-9-2004.
Ξενοδοχειακές Σπουδές
Ο κλάδος των Ξενοδοχειακών Σπουδών απευθύνεται στους μαθητές που επιθυμούν να εργαστούν ως Μάγειροι ή
Ζαχαροπλάστες στη ξενοδοχειακή βιομηχανία ή σε εστιατόρια. Δεδομένης τής ραγδαίας ανάπτυξης τού τουριστικού
προϊόντος, η επαγγελματική επιτυχία τών απόφοιτων του Κλάδου είναι εξασφαλισμένη.
Αναγνώριση
Ο Υπουργός Παιδείας & Πολιτισμού έχει εγκρίνει τον χαρακτηρισμό του κλάδου σπουδών των Ξενοδοχειακών
Σπουδών του Κ.Ε.Σ ως "παρομοίου τύπου" σε σχέση με τον αντίστοιχο κλάδο των Δημόσιων Τεχνικών Σχολών".
Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με τα στοιχεία Αρ. Φακ. 7.18.0610/4 - Ημερομηνίας 5-5-2004.
Αισθητική - Κομμωτική
Το Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο Κ.Ε.Σ. ήταν το πρώτο στην Κύπρο που εισήγαγε τον Κλάδο Αισθητικής Κομμωτικής σε λυκειακό επίπεδο. Στόχος του Κλάδου είναι να αναπτύξει στις μαθήτριες τις βασικές δεξιότητες που
χρειάζονται για εργοδότηση στον τομέα της Αισθητικής - Κομμωτικής.
Αναγνώριση
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ύστερα από τις νόμιμες διαδικασίες χορήγησε στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ (Κ.Ε.Σ.) «Έγκριση νέου κλάδου σπουδών σε επίπεδο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου στον τομέα
Αισθητικής – Κομμωτικής» (Έγγραφο Αρ. 7.18.06.10.5/2 - Ημερομηνίας 28-4-2005).
Κομμωτική
Από τη σχολική χρονιά 2011 - 2012 θα λειτουργήσει στο Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο Κ.Ε.Σ. ο Κλάδος Κομμωτικής.
Στόχος τού Κλάδου είναι να προσφέρει σπουδές στην Κομμωτική με έμφαση τόσο στη θεωρητική κατάρτιση όσο και
στην πρακτική εφαρμογή της, και να καλλιεργήσει δεξιότητες για μια πετυχημένη σταδιοδρομία ως Κομμωτής /
Κομμώτρια ή Κουρέας.
Αναγνώριση
Ο Κλάδος της Κομμωτικής είναι εγκεκριμένος από το Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού. Οι κάτοχοι απολυτηρίου από
τον κλάδο αυτό, ως απόφοιτοι αναγνωρισμένης δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Σχολής στην Κομμωτική, θα πληρούν
τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για εγγραφή στο Μητρώο του Συμβουλίου Κομμωτών και Κουρέων.
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Δραστηριότητες των μαθητών
Εκδρομή
Οι μαθητές/τριες του Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου Κ.Ε.Σ. πραγματοποίησαν τη Πέμπτη 18 Απριλίου 2013 τη
δεύτερή τους παιδαγωγική και ψυχαγωγική εκδρομή στην πόλη της Λάρνακας. Επισκέφθηκαν το μουσουλμανικό
τέμενος Χαλά Σουλτάν Τεκκέ και τον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου. Στη συνέχεια γευμάτισαν σε εστιατόριο της
παραλιακής περιοχής Μακένζυ.

Φιλανθρωπική Εκδήλωση Αγάπης και Αλληλεγγύης
Την Τρίτη, 23 Απριλίου 2013, πραγματοποιήθηκε από το KES COLLEGE και το Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο Κ.Ε.Σ. η
φιλανθρωπική εκδήλωση «Αγάπης και Αλληλεγγύης». Η εκδήλωση περιλάμβανε πασχαλινό παζαράκι και καλλιτεχνικό πρόγραμμα από ομάδες φοιτητών κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάστηκαν από τον Κλάδο Αισθητικής του
KES COLLEGE και τον Κλάδο Αισθητικής – Κομμωτικής του Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου Κ.Ε.Σ. διάφορα είδη
μακιγιάζ και κτενίσματα. Όλα τα προϊόντα που πωλούνταν στο παζαράκι είχαν ετοιμαστεί από φοιτητές / μαθητές
και μέλη του προσωπικού. Όλα τα έσοδα δόθηκαν σε ευπαθείς φοιτητών του KES COLLEGE και μαθητών του Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου Κ.Ε.Σ. εν όψει του Πάσχα.
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Αθλητική Ημερίδα Αγάπης και Αλληλεγγύης
Την Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013, το Κεντρικό Φοιτητικό και Μαθητικό Συμβούλιο του KES COLLEGE και του Ιδιωτικού
Επαγγελματικού Λυκείου Κ.Ε.Σ. αντίστοιχα, διοργάνωσαν «Αθλητική Ημερίδα Αγάπης» σε γήπεδα futsal στη Λευκωσία. Οι φοιτητές και μαθητές διαγωνίστηκαν μεταξύ τους στο ποδόσφαιρο και έκαναν εισφορές για το ταμείο «Αγάπης
και Αλληλεγγύης». Όλα τα έσοδα δόθηκαν σε ευπαθείς οικογένειες φοιτητών του ΚES COLLEGE και μαθητών του Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου ΚΕΣ.

Διάλεξη με θέμα την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Στις 15 Μαΐου 2013, ο κ. Παναγιώτης Ιακώβου, λειτουργός του Τμήματος Ασφάλειας στο Διαδίκτυο της CYTA, επισκέφθηκε το Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο ΚΕΣ και μίλησε στους μαθητές/τριες για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
Ο κ. Ιακώβου ανέλυσε τους κινδύνους που διατρέχει ένα νεαρό άτομο από κακοποιά στοιχεία που παραμονεύουν στο
διαδίκτυο και έδωσε συγκεκριμένες συμβουλές για αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών.
Παρουσιάστηκαν σχετικά βίντεο και αναλύθηκαν οι τεχνολογίες και οι τρόποι με τους οποίους κάποιοι προσπαθούν να
παγιδέψουν στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια να εκμεταλλευτούν νεαρά και ανύποπτα άτομα.
Η παρουσίαση του κ. Ιακώβου κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών, οι οποίοι έμειναν κατενθουσιασμένοι από όσα έμαθαν.
Ο κ. Ιακώβου απάντησε στο τέλος σε ερωτήσεις που του υποβλήθηκαν.
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Εργασίες των μαθητών μας
Ανεργία
Έκτορας Οδυσσέως, Στέλιος Σουρμελής - μαθητές της Β’ τάξης του Κλάδου Μαγειρικής — Ζαχαροπλαστικής
Στις μέρες μας, η ανεργία έχει φτάσει στα ύψη. Για πρώτη φορά, μετά το 1974, οι άνεργοι στην Κύπρο αγγίζουν το
15% του πληθυσμού. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική για το μέλλον κάθε νέου. Ποιες είναι τελικά οι
συνέπειες τις ανεργίας στη ζωή του ατόμου; Υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης του ανησυχητικού αυτού φαινομένου
που ταλανίζει την κοινωνία μας;
Οι επιπτώσεις της ανεργίας εκδηλώνονται σε όλες τις πτυχές της του ατόμου. Καταρχάς, επηρεάζει τη ψυχολογία του
ανθρώπου. Ο άνεργος δεν νιώθει την προσωπική δημιουργία που νιώθει ένας εργαζόμενος. Δηλαδή νιώθει πίκρα,
απογοήτευση, άγχος και γενικά κανένα ενδιαφέρον για την ζωή του. Μπορεί να πάθει κατάθλιψη και σε πολλές
περιπτώσεις να καταστραφεί η νεανική ηλικία. Επίσης, η ανεργία προκαλεί και την μετανάστευση των ανθρώπων σε
άλλες περιοχές είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό προκαλώντας ερήμωση ολόκληρων περιοχών και κατ’ επέκταση
κατάρρευση της οικονομίας του κράτους. Μια άλλη συνέπεια που δημιουργείται από την ανεργία είναι η αδυναμία του
ανθρώπου, ο οποίος δεν έχει τώρα την οικονομική ευχέρεια να ξοφλήσει τα διάφορα χρέη του και το πιο σημαντικό να
μπορεί να προμηθευτεί τα απαραίτητα για να ζήσει. Επιπλέον, η ανεργία έχει σχέση και με την αύξηση της
εγκληματικότητας. Ο άνεργος όταν δεν έχει δουλειά, ίσως αναγκαστεί να κλέψει, αφού δεν του μένει καμία επιλογή.
Βέβαια, υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης της ανεργίας. Μόνο με τη λήψη άμεσων και ριζικών μέτρων μπορεί να συμβεί
αυτό. Πρώτα απ’ όλα οι καθηγητές καλούνται να προσανατολίζουν τους νέους σε επαγγέλματα που δεν είναι
κορεσμένα. Ένας άλλος τρόπος είναι η μείωση των εβδομαδιαίων ωραρίων εργασίας αλλά και η μείωση του ορίου
ηλικίας για να ανοίγονται περισσότερες θέσεις για τους νέους. Επιπρόσθετα, το κράτος μπορεί να δημιουργήσει έργα
οικοδομής και κοινής ωφέλειας, ώστε να ανοιχτούν νέες θέσεις εργασίας. Επιπλέον, το θέμα με την επιπρόσθετη
εργασία, δηλαδή το να κάνει ένα άτομο πολλές δουλείες, με κάποιο τρόπο πρέπει να σταματήσει, επειδή χωρίς να το
θέλει στερρά την δουλειά κάποιου νέου που μπορεί να τον ωφελήσει σε πολλά πράγματα στην ζωή του.
Το πρόβλημα της ανεργίας, όπως είδαμε, έχει δραματικές επιπτώσεις στη ζωή του ατόμου. Λύσεις υπάρχουν.
Χρειάζεται να δράσουν άμεσα όλοι οι αρμόδιοι φορείς, ώστε να μειωθεί το συντομότερο το ποσοστό ανέργων στον

Βερσαλλίες
Έκτορας Οδυσσέως, Στέλιος Σουρμελής - μαθητές της Β’ τάξης του Κλάδου Μαγειρικής — Ζαχαροπλαστικής
Οι Βερσαλλίες ήταν μέχρι το 1660 ένα απλό μικρό παλάτι που χρησίμευε κυρίως ως καταφύγιο κυνηγιού, που ήταν η
αγαπημένη ασχολία των βασιλιάδων εκείνης της εποχής. Μετά το 1660 ο βασιλιάς Λουδοβίκος ΙΔ' αποφάσισε να προεκτείνει το παλάτι. Το ανάκτορο αποτελείται από 3 μέρη, το κυρίως μέρος όπου έμενε η βασιλική οικογένεια, και
άλλες 2 πτέρυγες δεξιά και αριστερά του κυρίως κτιρίου όπου έμεναν οι ευγενείς, ο κλήρος και οι υπουργοί. Άλλα 3
παραπλήσια κτίρια χτίστηκαν για να στεγάσουν το υπηρετικό προσωπικό. Το κέντρο των Βερσαλλιών είναι η Αίθουσα
των Καθρεφτών , που έχει μήκος 70 μέτρων και είναι στολισμένη με πανάκριβα κρύσταλλα, κεριά και καθρέφτες. Επίσης, στο ταβάνι και στους τοίχους υπάρχουν τοιχογραφίες και άλλα διάφορα έργα τέχνης από τους καλύτερους ζωγράφους της Ευρώπης εκείνης της εποχής. Δίπλα στην Αίθουσα των Καθρεφτών βρίσκονται τα βασιλικά διαμερίσματα,
με μεγαλύτερο αυτό του βασιλιά, που περιλαμβάνει δεκάδες δωμάτια. Κυρίαρχο στοιχείο σε όλα αυτά τα δωμάτια είναι οι τοιχογραφίες και οι πίνακες ζωγραφικής, εμπνευσμένοι από την ελληνική μυθολογία. Στο κέντρο της Αίθουσας
των Καθρεφτών βρίσκεται η είσοδος για το πολυτελέστατο υπνοδωμάτιο του βασιλιά, με απερίγραπτο πλούτο. Συμβολίζει το κέντρο της δύναμης του απόλυτου μονάρχη, το κέντρο της χώρας υπό τον Λουδοβίκο ΙΔ', που είναι ο θεμελιωτής των Βερσαλλιών. Το 1710 ήταν έτοιμη και η Βασιλική Εκκλησία, ενώ το 1770 και η Βασιλική Όπερα. Συνολικά στο
παλάτι υπάρχουν 700 δωμάτια.
Το ανάκτορο των Βερσαλλιών είναι γνωστό και για τους τεράστιους κήπους- έκτασης 800 εκταρίων- του μαζί με πολλά
σιντριβάνια και αγάλματα με θέματα από την ελληνική μυθολογία, όπως και στο εσωτερικό του ανακτόρου. Ο συνολικός κήπος των Βερσαλλιών απλώνεται σε 3 επίπεδα πίσω από το παλάτι. Όπως και το ανάκτορο, έτσι και οι κήποι
έχουν ως σκοπό να τιμήσουν τον βασιλιά και την χώρα του.
Στην Γαλλική Επανάσταση το βασιλικό καθεστώς ανετράπη, οπότε οι Βερσαλλίες έπαψαν να είναι βασιλική κατοικία
και πρωτεύουσα της Γαλλίας. Κάτω από τον Λουδοβίκο-Φίλιππο ολόκληρο το ανάκτορο ανακαινίσθηκε και δημιουργήθηκε το Μουσείο Γαλλικής Ιστορίας σε μια πτέρυγα των Βερσαλλιών. Το 1871 ανακηρύχτηκε στις Βερσαλλίες η Δεύτερη Γερμανική Αυτοκρατορία, ενώ το 1919 υπογράφτηκε η συνθήκη με την οποία τελείωσε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος.
Το ανάκτορο των Βερσαλλιών είναι σήμερα Εθνικό Μουσείο της Γαλλίας, και πραγματικός πόλος έλξης εκατομμυρίων
τουριστών κάθε χρόνο. Απασχολεί 900 εργαζόμενους. Κάθε χρόνο δέχεται περίπου 3 εκατομμύρια επισκέπτες στο κτήριο, και άλλα 7 εκατομμύρια στους τεράστιους κήπους. Το 70% των τουριστών είναι ξένοι.
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Το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κύπρος
Παναγιώτα Κούσουλου, Χαρά Χριστοδούλου, Μαρίνα Χαραλαμπίδου, Κωνσταντίνος Γεωργίου, Στέλιος Σουρμελής, Έκτορας
Οδυσσέως - μαθητές της Β’ τάξης του Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου Κ.Ε.Σ.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου 1949 με απώτερο σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης ενότητας μεταξύ
των μελών του, ώστε να καταστεί δυνατή η προάσπιση και η υλοποίηση των ιδεωδών και των αρχών που αποτελούν
κοινή ευρωπαϊκή πρόοδο του συμβουλίου. Εδρεύει στο Στρασβούργο (Γαλλία).
Η Ευρωπαϊκή ένωση (Ε.Ε) είναι νομικό δημιούργημα της Συνθήκης του Μάαστριχ του 1992. Η δημιουργία βασίστηκε
σε αριθμό προηγούμενων συνθηκών οι οποίες πάνε πίσω στο 1951. Η σημερινή μορφή της Ε.Ε βασίζεται στα εξής:
• Ευρωπαϊκή κοινότητα.
• Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας.
• Αστυνομική και δικαστική συνεργασία.
Σκοπός της Ε.Ε είναι η συνένωση των μακρόχρονα διαιρεμένων λαών της Ευρώπης για την οικονομική και κοινωνική
τους πρόοδο και η προαγωγή πραγματικής αλληλεγγύης με την θεμελίωση κοινής βάσης οικονομικής ανάπτυξης και
ενότητας. Ο μακροπρόθεσμος τελικός σκοπός της Ε.Ε ιδιαίτερα, είναι αρμονική ανάπτυξη των οικονομικών
δραστηριοτήτων της κοινότητας, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κρατών μελών και η σύσφιξη των μεταξύ τους
σχέσεων, ώστε να επέλθει η οικονομική και πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης.
Η Κύπρος έχει επωφεληθεί από τα υψηλά επίπεδα προστασίας των εργαζομένων, του περιβάλλοντος, της υγείας και
του καταναλωτή αλλά και από αριθμό άλλων πολιτικών αποφάσεων, που πρωταρχικό στόχο έχουν την προστασία των
πολιτών της Ένωσης.
Οι Κύπριοι πολίτες, που αποφασίζουν να ζήσουν στο εξωτερικό, απολαμβάνουν σε όλα τα κράτη μέλη της ένωσης τα
ίδια δικαιώματα με οποιοδήποτε άλλο πολίτη της χώρας στην οποία εγκαθίστανται. Η κοινή αγορά έχει επιφέρει
αύξηση του υγιούς ανταγωνισμού των κυπριακών προϊόντων αλλά και του εργατικού δυναμικού. Ως αποτέλεσμα της
λειτουργίας του υγιούς ανταγωνισμού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι Κύπριοι απολαμβάνουν υψηλότερη ποιότητα
αγαθών και υπηρεσιών, σε χαμηλότερες τιμές. Η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε έχει επεκτείνει την αγορά για εξαγωγή
υπηρεσιών, καθώς και προσφορά υπηρεσιών σε ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Ο
οικονομικός αυτός αναβρασμός αυξάνει της δυνατότητες εργοδότησης για τους πολίτες της Δημοκρατίας και δρα ως
κίνητρο για βελτίωση για τις εγχώριες επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση και ο λαός της Κύπρου παραμένουν πεπεισμένοι ότι
η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε, ένα χώρο ασφαλείας, προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων και εφαρμογής του
κράτους δικαίου, θα επενεργήσει καταλυτικά στην επίτευξη λύσης στο κυπριακό πρόβλημα.
Από την άλλη και η Κύπρος έχει μεγάλη προσφορά στην Ε.Ε. Η Κύπρος αποτελεί γεωγραφικά, ιστορικά αλλά και
γεωπολιτικά σταυροδρόμι πολιτισμών. Το χαρακτηριστικό αυτό της προσδίδει την δυνατότητα να αποτελέσει γέφυρα
μεταξύ της Ε.Ε και των χωρών της Μέσης Ανατολής, για βελτίωση των μεταξύ τους σχέσεων. Με τον τρόπο αυτό
υποβοηθείται η πολιτική της Ένωσης για ανάπτυξη των σχέσεων της με τις χώρες της περιοχής για τη διασφάλιση της
ειρήνης και ασφάλειας. Η Κύπρος αποτελεί το ανατολικότερο σύνορο της Ένωσης και έτσι ασκεί δραστήρια πολιτική
στο θέμα της λαθρομετανάστευσης αλλά και του λαθρεμπορίου. Η Κύπρος αποτελεί μια μεγάλη εμπορική ναυτιλιακή
δύναμη, με τον στόλο της να κατατάσσεται στους έξι μεγαλύτερους του κόσμου. Ο στόλος αυτός είναι από την πρώτη
Μαΐου και στόλος της Ε.Ε μετατρέποντας την Ε.Ε ως την μεγαλύτερη δύναμη στην εμπορική ναυτιλία στο παγκόσμιο.

Coco Chanel
Παναγιώτα Κούσουλου - μαθήτρια της Β’ τάξης του Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου Κ.Ε.Σ.

Η Coco Chanel ήταν μια από τις διασημότερες σχεδιάστριες μόδας του 20ού αιώνα. Μόνο το
όνομά της είναι αρκετό για να οριστεί ένα ζευγάρι παπούτσια, ένα ταγέρ, μία ατζέντα, ένα
άρωμα, ένα κόσμημα, μία ολόκληρη εμφάνιση. Προσδίδει prestige, ποιότητα, άμεμπτο γούστο και αλάνθαστο στυλ. Η Coco Chanel είχε ελάχιστη υπομονή και πολύ ταλέντο. Δε θα μπορούσε να καταφέρει τίποτα λιγότερο. Μια γυναίκα μπροστά από την εποχή της, στην πραγματικότητα, ίσως η πρώτη γυναίκα στο κίνημα απελευθέρωσης των γυναικών. Η σχεδιάστρια
χρησιμοποίησε, επίσης, τα ζωηρά χρώματα και τα θηλυκά τυπωμένα σιφόν στα σχέδιά της
που αφορούσαν στην πρωινή ένδυση. Τα βραδινά της σύνολα ακολούθησαν τη μακριά και
λεπτή γραμμή για την οποία η σχεδιάστρια ήταν γνωστή, αλλά και το ενσωματωμένο τούλι,
τη δαντέλλα, και τα διακοσμητικά στοιχεία που μαλακώνουν και κάνουν ρομαντικότερο το
ένδυμα. Το 1923 δημιούργησε το άρωμα " Chanel № 5" και εφηύρε το μικρό μαύρο φόρεμα.
Η Coco Chanel ήταν η πρώτη γυναίκα που έβγαλε τον κορσέ. Επηρέασε πολλούς δημιουργούς σχεδιαστές μόδας όπως οι Tom Ford, Helmut Lang, Miuccia Prada, Jil Sander και Donatella Versace, βλέπει ότι
πολλές δημιουργίες τους αντανακλούν τις δικές της δημιουργίες. Αποδεικνύεται, δηλαδή, πως το γούστο της και η
αίσθηση του στυλ που διέθετε, υπερπηδούν τη μόδα του σήμερα.
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Υπεριώδης Ακτινοβολία - Κίνδυνοι
Άννα Λάμπρου, Άντρια Αθηνοδώρου - μαθήτριες της Γ’ τάξης του Κλάδου Αισθητικής - Κομμωτικής

Αστείρευτη πηγή ενέργειας και ζωής, ο ήλιος συνδέεται με την πιο ξέγνοιαστη και ευχάριστη εποχή του χρόνου, το
καλοκαίρι. Γνωστή είναι επίσης η ευεργετική δράση της ηλιακής ακτινοβολίας στον ψυχισμό του ανθρώπου. Χωρίς να
παραβλέπουμε τα μοναδικά οφέλη της ηλιοφάνειας για την ευεξία του οργανισμού -όταν η παραμονή σε αυτήν είναι
συντηρητική και ελεγχόμενη, χρειάζεται να τονίσουμε ότι ο ήλιος εγκυμονεί αρκετούς κινδύνους μετά από άσκοπη και
παρατεταμένη έκθεση. Η πιο συχνή επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στο δέρμα είναι το ερύθημα.
Ωστόσο, η υπερβολική και επί σειρά ετών έκθεση μπορεί να έχει σοβαρότερες επιπτώσεις για την υγεία, όπως π.χ.,
πρόωρη δερματική γήρανση ή ακόμη και καρκίνο του δέρματος. Ανάλογα με τον τύπο του δέρματος και σε συνάρτηση
με άλλους παράγοντες, ο χρόνος έκθεσης, μέσα στον οποίο η υπεριώδης ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει τα
προαναφερθέντα σοβαρά προβλήματα, διαφέρει από άτομο σε άτομο. Τα είδη των ακτινοβολιών, ανάλογα με το
μήκος κύματος, διακρίνονται σε:
• UVΑ (320-400nm)
• UVB (290-320nm)
• UVC (100-290nm)
H ακτινοβολία UVA διεισδύει βαθύτερα στο δέρμα από τη UVB, ενώ
η δράση της είναι συνεχής, σε όλη τη διάρκεια της μέρας και του
χρόνου. Η ακτινοβολία UVA ευθύνεται για την πρόωρη γήρανση
της επιδερμίδας, ενώ η μακροχρόνια έκθεση σε αυτήν -ειδικά από
την παιδική ηλικία - μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση καρκίνου
του δέρματος.
Η ακτινοβολία UVB είναι πιο έντονη τους καλοκαιρινούς μήνες και
η έντασή της κορυφώνεται το μεσημέρι. Οι ακτίνες UVB συντελούν
στη δημιουργία της βιταμίνης D και η δράση τους περιορίζεται στην
επιφάνεια του δέρματος, ενεργοποιώντας τα μελανοκύτταρα που
παράγουν τη μελανίνη. Η ακτινοβολία UVB είναι υπεύθυνη για τα
εγκαύματα και τις κοκκινίλες που προκαλούνται στην επιδερμίδα κατά την παραμονή στον ήλιο. Η χρόνια έκθεση σε
αυτόν τον τύπο υπεριώδους ακτινοβολίας μπορεί επίσης να οδηγήσει σε καρκίνο του δέρματος.
Η ακτινοβολία UVC είναι η πλέον επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Απορροφάται, όμως, από τα στρώματα του όζοντος
και, έτσι, δε φτάνει στην επιφάνεια της γης.

Οικολογική Καταστροφή
Ελένη Πεττεμερίδου, Ελένη Γιώργα, Ιωάννα Τσιρίπιλλου - μαθήτριες της Γ’ τάξης του Κλάδου Αισθητικής Κομμωτικής

Η καταστροφή και η μόλυνση του περιβάλλοντος δίκαια
αποτελεί το κορυφαίο σύγχρονο πρόβλημα του πλανήτη
μας. Η οικολογική καταστροφή είναι η μεγάλη μας ντροπή, καθώς υποθηκεύει τη ζωή και το μέλλον των ανθρώπων. Μια ντροπή για την οποία βέβαια μερικοί είναι πιο
υπεύθυνοι από άλλους, αλλά τελικά όλοι μας κάνουμε
ζημιά. Όμως, έστω και η μικρή καταστροφή του περιβάλλοντος περιλαμβάνει πολλά δεινά.

αυτοκίνητο και δεν κυκλοφορούν ποτέ με τις αστικές συγκοινωνίες. Επιπλέον, σημαντική είναι και η ρύπανση και
μόλυνση του εδάφους από τα απορρίμματα, τα κατάλοιπα
των βιομηχάνων, τα ραδιενεργά απόβλητα και από την
υπερβολική χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Ακόμη, τα δάση καταστρέφονται από την συνεχή υλοτόμηση,
την εκτεταμένη εκχέρσωση, την διάβρωση του εδάφους
και κυρίως τους εμπρησμούς.

Καταρχάς, λέγοντας φυσικό περιβάλλον εννοούμε τη γη
(έδαφος, υπέδαφος, δάση), τα νερά (θάλασσες, λίμνες,
ποτάμια), το κλίμα και γενικά την ατμόσφαιρα μέσα στην
οποία ζει και κινείται ο άνθρωπος. Το φυσικό περιβάλλον
έχει μεγάλη σημασία για την επιβίωση και ανάπτυξη του
ανθρώπου. Επιδρά στη σωματική, πνευματική και ψυχική
του διάπλαση και συντελεί στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του. Όμως, η τεράστια τεχνολογική πρόοδος είχε
σαν συνέπεια την υπερβολική εκμετάλλευση της φύσης
και κατ’ επέκταση την καταστροφή της.

Τα απόβλητα των εργοστασίων μολύνουν, επίσης, τις θάλασσες και τα ποτάμια ολόκληρου του κόσμου. Χιλιάδες
ψάρια πεθαίνουν και μολύνονται καθημερινά απ’ τα μολυσμένα νερά με αποτέλεσμα να τα τρώμε και να μολυνόμαστε και οι ίδιοι. Κατά την ροή των μολυσμένων ποταμών ένα ποσοστό νερού απορροφάται από τη γη και μολύνει τα υπόγεια νερά τα οποία είναι δυνατόν να μεταφερθούν σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Επίσης η θάλασσα μολύνεται από τις πετρελαιοκηλίδες των καραβιών με αποτέλεσμα τον θάνατο πάρα πολλών οργανισμών και ζωών
που ζουν σ’ αυτή.

Πρώτο απ’ όλα η ατμόσφαιρα μολύνεται από τις αναθυμιάσεις από τις βιομηχανίες και τα εργοστάσια. Τα καυσαέρια από τα τροχοφόρα δηλητηριάζουν τη φύση και χειροτερεύουν τις συνθήκες ζωής του ανθρωπίνου είδους. Και
δυστυχώς όλοι σχεδόν οι Κύπριοι έχουν το δικό τους

Η οικολογική ισορροπία έχει πληγεί υπερβολικά. Όλα αυτά απειλούν και καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον και
έχουν αρνητικές συνέπειες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό του.
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The biography of my favourite singer
Παύλος Παύλου, μαθητής της Β’ Τάξης του Κλάδου Μαγειρικής — Ζαχαροπλαστικής
My favourite singer is actually a rapper, called 2Pac. 2Pac’s real name was Tupac Shakur
and he was born in New York City in 1971. Shakur has sold more than 75 million albums
worldwide, making him one of the best-selling music artists in the world. Most of Tupac’s
songs are about growing up in the middle of violence and poverty in ghettos, about racism
and other social problems, and about the conflicts between the East and West Coast
rappers.
Shakur has become a legend in the hip-hop and rap circles because of his talent, violent behavior and his brutal
death. His parents were both Black Panther Activists and his mother, Afeni Shakur, was pregnant with him while
being in jail on bombing charges. Tupac had no contact with his biological father, Billy Garland, until he was an
adult.
As a teenager, Shakur attended the Baltimore School for the Arts, where he took acting and dance classes, including
ballet. While living in Baltimore, he discovered rap and began performing as MC New York. In the late 1980s, Shakur
and his family moved to the West Coast. He joined the Oakland, California-based hip-hop group Digital Underground,
which earlier had scored a hit with the song "The Humpty Dance." Shakur appeared on two of the group's recordings—
1990's This Is an EP and Sons of the P before going solo.
In 1991, Shakur emerged as a solo artist—using the name 2Pac—with his debut album 2Pacalypse Now. The track
"Brenda's Got a Baby" reached No. 3 on the Billboard Hot Rap Singles chart. His second album, Strictly 4 My N. I. G. G.
A. Z., crossed over to the pop charts, with singles "I Get Around" and "Keep Ya Head Up." The album went platinum,
selling more than a million copies.
He appeared to be living up to his aggressive gangster rap persona with several arrests for violent offenses in the
1990s. After serving some time in prison, Shakur returned to music with the album All Eyez on Me (1996). Besides his
hit album, Shakur continued to pursue his acting career. He landed several film roles around this time. He co-starred
with Mickey Rouke in the 1996 crime drama Bullet. Before his early death, Shakur completed work on two other
projects—Gridlock'd and Gang Related—that were released in 1997.
During his career, Shakur had become involved in an argument between East Coast and West Coast rappers. He was
known to insult his enemies on his tracks. On a trip to Las Vegas to attend a boxing match, Shakur was shot while
riding in a car driven by Knight on September 7, 1996. He died six days later, on September 13, 1996, from his
injuries at a Las Vegas hospital. Shakur was only 25 years old at the time of his death, and his killer has never been
caught. Since his death, numerous albums of his work have been released, selling millions of copies.
I like 2Pac and his music because I believe that his songs are about real problems and issues. I wish he hadn’t died so
young so that people enjoyed his music for many more years.
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Τεχνικές Μασάζ για την καταπολέμηση της κυταρρίτιδας
Άννα Λάμπρου, μαθήτρια της Γ’ τάξης του Κλάδου Αισθητικής - Κομμωτικής

Ορισμός Κυτταρίτιδας
Η κυτταρίτιδα είναι μια ενδογενής αλλαγή στη συνοχή του δέρματος
που εμφανίζεται στις γυναίκες από την εφηβεία και μετά. Εμφανίζεται συνήθως σαν παραμόρφωση του δέρματος εξωτερικά και εσωτερικά. Αποτελεί μια μορφή συσσωρεμένου λίπους κάτω από τον υποδόριο ιστό του δέρματος.
Τεχνική 1
Το τσίμπημα και τράβηγμα είναι η πρώτη τεχνική. Στην ουσία, τσιμπάτε ελαφρά το δέρμα, επηρεάζοντας παράλληλα και την υποδόρια
δομή του αποθηκευμένου λίπους. Στη συνέχεια προσπαθείτε να το
ανασηκώσετε τραβώντας το. Ξεκινήστε με πολύ ελαφριά πίεση αρχικά για να καταλάβετε τις ανοχές πίεσης του ατόμου.
Τεχνική 2
Ο 2ος τρόπος είναι το τσίμπημα με τράβηγμα και κούνημα του δέρματος στην συνέχεια που ουσιαστικά είναι ακριβώς η
ίδια τεχνική όπως στο πρώτο βήμα από τη στιγμή που θα “τσιμπήσετε και θα τραβήξετε” κουνώντας το δέρμα στη συνεχεία. Αυτό δίνει μια μεγαλύτερη ευελιξία στα στρώματα του δέρματος καθώς καταλήγουν σε οριστικό διαχωρισμό
από τα διάφορα στρώματα υποδόριου λίπους.
Τεχνική 3
Η ακόλουθη τεχνική πραγματοποιείται ακριβώς όπως η ώθηση του αντίχειρα μας. Είναι κατ’ ουσία, ακριβώς όπως μια
κίνηση ώθησης, που τα δάχτυλα έχουν αντίστροφη κατεύθυνση από τον αντίχειρα. Με αυτήν την τεχνική είναι εύκολο
να το αισθανθείτε όταν ο ιστός χωρίζεται αφού σας επιτρέπει να γλιστρήσει το ένα στρώμα του δέρματος επάνω από
το άλλο.

Φυσική μάσκα προσώπου για σπυράκια και ακμμή
Μαρίνα Πολυδώρου, μαθήτρια της Γ’ τάξης του Κλάδου Αισθητικής - Κομμωτικής

Φυσική μάσκα προσώπου για σπυράκια και ακμή με κάρυ, μέλι και λεμόνι
Το κάρυ περιέχει κουρκουμίνη, ένα συστατικό με αντιοξειδωτικές και
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Μειώνει τις κοκκινίλες και σκοτώνει τα βακτήρια που
αναπτύσσονται μέσα και έξω από τα σπυράκια. Το μέλι περιέχει ουσίες με
αντιμικροβιακές ιδιότητες, καθαρίζει το δέρμα ενώ ταυτόχρονα μειώνει την
επανεμφάνιση της ακμής. Επιπλέον, τα συστατικά του αφήνουν το δέρμα απαλό,
λείο και φωτεινό. Το λεμόνι περιέχει βιταμίνη C, κιτρικό οξύ και φλαβονοειδή,
σκοτώνει όλους τους τύπους των βακτηρίων, απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και
βοηθά στην αναγέννηση των νέων. Επιπλέον, μειώνει και ξηραίνει τα σπυράκια ενώ
η τακτική χρήση του στο δέρμα του προσώπου βοηθά στη μείωση των ουλών και
των σημαδιών του.
Τι θα χρειαστείτε
• 1 κουταλάκι της σούπας μέλι
• ½ κουταλάκι του γλυκού κάρυ
• 2 κουταλάκια της σούπας χυμό από φρέσκο λεμόνι
Τρόπος εφαρμογής
Ανακατεύετε καλά τα συστατικά της μάσκας. Πλένετε καλά το πρόσωπο σας, στην αρχή με χλιαρό νερό και στη
συνέχεια με χλιαρό προς ζεστό ώστε να ανοίξουν οι πόροι. Σκουπίζετε το πρόσωπό σας με μια καθαρή πετσέτα και
απλώνετε τη μάσκα σε όλο σας το πρόσωπο επικεντρώνοντας στα σημεία που έχετε σπυράκια. Αφήνετε τη μάσκα για
30 λεπτά και ξεπλένετε με χλιαρό νερό.
Επανάληψη: 2-3 φορές την εβδομάδα
Tip: Εάν έχετε λίγα σπυράκια μπορείτε να εφαρμόσετε τοπικά μόνο λίγο χυμό από φρέσκο λεμόνι, 2-3 φορές την
ημέρα.
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Ενυδατική Μάσκα προσώπου με σοκολάτα
Μαρίνα Χαραλαμπίδου, μαθήτρια της Β’ τάξης του Κλάδου Αισθητικής - Κομμωτικής

Για την ενυδάτωση της επιδερμίδας μας, σήμερα σας παρουσιάζουμε μια πολύ λαχταριστή πρόταση! Θα αντέξεις να
τη χρησιμοποιήσεις μόνο στην επιδερμίδα σου και να μην τη γευτείς; Γιατί οφείλω να ομολογήσω ότι η μυρωδιά της σε
προκαλεί για κάτι τέτοιο!
Για την ενυδατική μάσκα προσώπου και σώματος με σοκολάτα θα χρειαστούμε:
• 100 gr κουβερτούρα
•

100 ml κρέμα γάλακτος

•

3 σταγόνες αμυγδαλέλαιο (προαιρετικά)

Οδηγίες προετοιμασίας για την ενυδατική μάσκα προσώπου και σώματος:
Λιώνουμε την κουβερτούρα σε μπεν μαρί και ζεσταίνουμε για λίγο την κρέμα γάλακτος. Όταν τα υλικά μας είναι
έτοιμα, τα ενώνουμε και ρίχνουμε τις σταγόνες αμυγδαλέλαιου και τα ανακατεύουμε όλα μαζί μέχρι να γίνουν ομοιόμορφη κρέμα. Αφήνουμε τη μάσκα για μερικά λεπτά, ώσπου να αποκτήσει θερμοκρασία δωματίου.
Αφού η ενυδατική μάσκα με σοκολάτα αποκτήσει τη θερμοκρασία που θέλουμε, είναι έτοιμη για να τη χρησιμοποιήσουμε. Την απλώνουμε στο πρόσωπο (εκτός από τη γύρω περιοχή των ματιών), στο λαιμό και στο σώμα μας. Την αφήνουμε στην επιδερμίδα μας για τουλάχιστον 20 λεπτά και στο τέλος την ξεπλένουμε μόνο με χλιαρό νερό.
Χρήσιμες πληροφορίες:
• Το κακάο που περιέχει η σοκολάτα είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό, κάτι το οποίο σημαίνει ότι έχει αντιγηραντική δράση στην επιδερμίδα μας. Η σοκολάτα είναι επίσης θρεπτική κι ενυδατική για τις ξηρές επιδερμίδες.
• Η κρέμα γάλακτος αποτελείται κυρίως από πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, βιταμίνες, λιπίδια, μέταλλα και ιχνοστοιχεία.
Τα οφέλη του γάλακτος στη επιδερμίδα μας είναι πολύ σημαντικά καθώς προσφέρει θρέψη, ενυδάτωση, σύσφιξη
και μαλακτικές ιδιότητες.
• Το αμυγδαλέλαιο είναι η καλύτερη θεραπεία για την ισορροπία της επιδερμίδας και την επαναφορά της φυσικής της
λάμψης. Βελτιώνει την ποιότητα της επιδερμίδας, εξισορροπεί την υγρασία της και θρέφει σε βάθος το δέρμα.
Tip: Μετά την εφαρμογή της ενυδατικής μάσκας προσώπου και σώματος με σοκολάτα, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις αφρόλουτρο, ούτε body lotion. Θα μυρίζεις υπέροχα και η επιδερμίδα σου θα είναι πλήρως ενυδατωμένη!
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Μακιγιάζ Θεάτρου
Άννα Λάμπρου, μαθήτρια της Γ’ τάξης του Κλάδου Αισθητικής - Κομμωτικής
Το Μακιγιάζ Θεάτρου Σκηνής αποτελεί έναν εξειδικευμένο τομέα του Μακιγιάζ. Κάθε θεατρική ή χορευτική παράσταση
και κάθε κινηματογραφική ή τηλεοπτική ταινία, στηρίζεται σε χαρακτήρες οι οποίοι με το μακιγιάζ και το κοστούμι
ολοκληρώνονται και παρουσιάζουν αποτελεσματικά το ρόλο τους. Η αισθητική μεταμόρφωση των ηθοποιών είναι ένα
αναπόσπαστο κομμάτι της καλλιτεχνικής δημιουργίας στις παραστατικές και οπτικοαουστικές τέχνες.
Γενικά για το μακιγιάζ θεάτρου
Ο χαρακτήρας θα είναι πειστικός μόνο αν εξοικειωθούμε με τη δομή του προσώπου και γνωρίσουμε καλά την επίδραση του φωτός και της απόσταση της σκηνής σε σχέση με τη θέση του θεατή ή το φακό.
Η δομή του προσώπου
Πριν την εφαρμογή του μακιγιάζ παρατηρείστε και νιώστε με τα δάκτυλα το πρόσωπο που θα μακιγιάρετε. Εντοπίστε
τα βασικά οστά: τα υπερόφρυα, τα ζυγωματικά και το πηγούνι. Μπορούμε να αλλάξουμε την εμφάνιση ενός προσώπου αλλά πάντα δουλεύουμε εντός των ορίων που θέτουν αυτά. Όταν καταλάβουμε τις θέσεις των οστών, μπορούμε
να παίξουμε με το φως και τη σκιά έτσι ώστε να ενισχύσουμε τα χαρακτηριστικά ή να δημιουργήσουμε ένα νέο χαρακτήρα.
Η υφή του δέρματος
Η υφή του δέρματος είναι που θα μας καθορίσει το είδος του μακιγιάζ που θα χρησιμοποιήσουμε, δηλαδή αν τα υλικά
θα είναι υδατοδιαλυτά ή λιπαρά. Για παράδειγμα, σε ένα δέρμα με ανοιχτούς πόρους, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε λιπαρό μέικ απ, γιατί έτσι το σμήγμα δεν θα αφήνει ίχνη πάνω του.
Το χρώμα του δέρματος
Στο διορθωτικό μακιγιάζ η βάση έχει χρώμα που να ταιριάζει στο φυσικό χρώμα δέρματος του μοντέλου. Στο μακιγιάζ
χαρακτήρων ίσως χρειαστεί να επιλέξουμε βασικό χρώμα διαφορετικό από το φυσικό χρώμα του προσώπου, ανάλογα
με το ρόλο που θα απεικονίσουμε. Στο γεροντικό μακιγιάζ ειδικότερα η επιλογή του βασικού χρώματος καθορίζεται
από την ηλικία που αφορά ο ρόλος.
Έκφραση
Αν και η δομή του προσώπου όσον αφορά στα οστά δεν αλλάζει, η έκφραση που προέρχεται από την κίνηση των μυών
και την επίδρασή της στη σάρκα του προσώπου μπορεί να ενισχυθεί ή να διαμορφωθεί κατάλληλα.
Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του προσώπου είναι τα μάτια και το στόμα. Όταν σχεδιάζουμε το μακιγιάζ πρέπει να
δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σ’ αυτά τα σημεία.
Σκίαση και φωτεινότητα
Το πρόσωπο, όπως κάθε στερεό αντικείμενο, αποκαλύπτει τη μορφή του με αντιπαράθεση φωτός και σκιάς. Η τέχνη
του μακιγιέρ είναι ακριβώς η γνώση και κατανόηση της τοπογραφίας του προσώπου. Όταν σταθούμε μπροστά στο
φως κάποια σημεία του προσώπου είναι στη σκιά ενώ άλλα φωτίζονται. Σκιασμένα δείχνουν οι κόγχες των ματιών, οι
κρόταφοι, οι πλευρές της μύτης ενώ προβάλλουν συγκρατώντας το φως, το μέτωπο, ο άξονας της μύτης, το πηγούνι
κ.λ.π. Παρατηρώντας αυτά τα σημεία και παίζοντας με τη σκιά και τη φωτεινότητα, μπορούμε να δώσουμε βάθος ή
τονισμό όπου είναι αναγκαίο.
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Περιποίηση άνω και κάτω άκρων
Γιώτα Κούσουλου, Χαρά Χριστοδούλου, μαθήτριες της Β’ τάξης του Κλάδου Αισθητικής - Κομμωτικής
Πώς να μην σπάνε τα νύχια σας
Αν έχετε πολύ ευαίσθητα νύχια και σπάνε εύκολα σημαίνει ότι ενδεχομένως
έχετε έλλειψη ασβεστίου και βιταμίνης Α. Γι’ αυτό ενισχύστε την διατροφή
σας και βοήθησε τα με τον ακόλουθο φυσικό τρόπο.
Σε ένα μπολ ζεσταίνουμε ελαιόλαδο και τοποθετούμε μέσα λίγα φύλλα ελιάς
σπασμένα. Όταν ζεσταθεί ρίχνουμε μέσα ίση ποσότητα χυμού λεμονιού και
το αφήνουμε να γίνει χλιαρό και τότε τοποθετούμε μέσα τα δάχτυλα μας και
τα αφήνουμε για 15 λεπτά. Αμέσως μετά δεν τα ξεπλένουμε αλλά φοράμε
πλαστικά γάντια μιας χρήσης και τα αφήνουμε όλη νύχτα μέχρι το πρωί. Το
ελαιόλαδο μαζί με τα φύλλα ελιάς έχουν ενυδατικές και μαλακτικές ιδιότητες
ενώ η αντισηπτική δράση του λεμονιού προλαμβάνει τις μυκητιάσεις ενισχύοντας την άμυνα του νυχιού και του δέρματος.
Ιδανική Απόχρωση για τα νύχια σας
Στα νύχια μας πάνω από όλα εφαρμόζουμε χρώματα που μας ταιριάζουν και με τα οποία αισθανόμαστε εμείς καλύτερα
με αυτά. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες περιστάσεις που μας υπαγορεύουν το ανάλογο χρώμα. Στην δουλειά ή σε μια
συνέντευξη προτιμούμε απαλούς τόνους για τις αποχρώσεις των νυχιών μας. Στις διακοπές δεν υπάρχουν πρέπει, επιλέγουμε αυτό που εμείς επιθυμούμε. Χρώματα που δένουν άψογα με τη μαυρισμένη επιδερμίδα μας, είναι το φούξια,
το ροδακινί και το πορτοκαλί. Σε βραδινή έξοδο, μπορούμε να έχουμε βαμμένα σε έντονα χρώματα που η μόδα επιτάσσει, όπως μπλε, κίτρινο, μοβ και άλλα. Στις επίσημες εξόδους, προσπαθούμε να ταιριάζουμε το μανικιούρ μας με
το ντύσιμο μας, γαλλικό και κόκκινα βαμμένα νύχια αποτελούν τις ιδανικές επιλογές.

Το σωστό λούσιμο μαλλιών
Παυλίνα Αθανασίου, Εκπαιδεύτρια στον Κλάδο Αισθητικής - Κομμωτικής
Η σωστή και ολοκληρωμένη περιποίηση των μαλλιών ξεκινάει από το σωστό λούσιμο. Από τους πιο
σημαντικούς παράγοντες είναι η επιλογή του κατάλληλου σαμπουάν, όπως και η σωστή θερμοκρασία. Το νερό δεν θα πρέπει να είναι ούτε ζεστό ούτε πολύ κρύο. Το «σκοτσέζικο» ντους ταλαιπωρεί
τα μαλλιά και απορυθμίζει τη φυσική τους ενυδάτωση. Για τους περισσότερους από εμάς, κυρίως
λόγω έλλειψης χρόνου, συνηθίζεται το λούσιμο να είναι ένα γρήγορο μασάζ με ένα οποιοδήποτε
σαμπουάν και ένα βιαστικό, άτσαλο ξέβγαλμα.
Τα μυστικά του λουσίματος
• Πριν βάλετε κάποιο προϊόν πρέπει να έχετε βρέξει καλά τα μαλλιά σας.
• Βάλτε στην παλάμη σας ποσότητα σαμπουάν ίση με ένα φουντούκι και απλώστε το κάνοντας απαλό μασάζ σε όλη
την επιφάνεια του κεφαλιού. Μην τρίβετε με δύναμη τα μαλλιά. Έτσι δε σπάνε και δεν μπλέκονται οι τρίχες.
• Ξεβγάλετε το σαμπουάν προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μείνει υπολείμματα από τα προϊόντα.
Μην απλώνετε την μαλακτική κρέμα ως τις ρίζες. Τα μαλλιά βαραίνουν, χάνουν τη ζωντάνια και τον όγκο τους.
• Απλώστε τη μαλακτική σε όλα τα μαλλιά μέχρι τις άκρες. Απλώστε με τα δάχτυλα το μαλακτικό στις άκρες και χτενίστε απαλά τα μαλλιά σας με μια χτένα με αραιά δόντια. Το μαλακτικό δεν πρέπει να μένει πολλή ώρα στα φρεσκολουσμένα μαλλιά. Όσο περισσότερο μένει στα μαλλιά τόσο πιο βαριά και πιθανόν πιο λιπαρά γίνονται.
• Αφαιρέστε το μαλακτικό πολύ καλά, αφήνοντας το νερό να τρέξει άφθονο πάνω στα μαλλιά σας. Είναι σημαντικό να
μην μείνουν υπολείμματα από τα προϊόντα πάνω στα μαλλιά.
• Στεγνώστε απαλά τα μαλλιά με μια πετσέτα και χτενίστε τα με απαλές κινήσεις. Τυλίξτε το κεφάλι με μια πετσέτα
ώστε να απορροφηθεί το νερό. Μην τρίβετε τα μαλλιά σας. Το ιδανικό είναι να αφήσετε τα μαλλιά να στεγνώσουν
φυσικά.
Ένα μυστικό που πρέπει να γνωρίζουν όλοι!!!!!!!!
Για να δουλέψετε πιο εύκολα τα μαλλιά σας και για να διατηρήσουν τη φόρμα τους περισσότερο μην τα λούζετε αμέσως πριν το χτένισμα για την έξοδο σας. Το ιδανικό είναι να έχουν περάσει κάποιες ώρες ή και ολόκληρη μέρα. Και
κάτι ακόμη που είναι πολύ χρήσιμο, όταν τελειώνετε το χτένισμα σας να βάζετε κρύο αέρα για να κρατάει το αποτέλεσμα που έχετε δώσει.
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Συνταγές
Χαβιάρι
Έκτορας Οδυσσέως, μαθητής της Β’ τάξης του Κλάδου Μαγειρικής - Ζαχαροπλαστικής

Με την ονομασία χαβιάρι που προέρχεται από την τουρκική "havyar", την αραβική "Khavyar",
βρίσκεται στο εμπόριο η διάθεση παστωμένων αυγών του σπάνιου σήμερα οξυρρύγχου, ψαριού
της Μαύρης Θάλασσας. Αποτελεί ίσως το ακριβότερο έδεσμα στο κόσμο έχοντας καταστεί σύμβολο κύρους και κοινωνικής τάξης αλλά και ακαταμάχητος πειρασμός γεύσης της παγκόσμιας ελίτ,
στα πλέον επίσημα γεύματα και δεξιώσεις. Το χαβιάρι δίνοντας εικόνα συνόλου από μικροσκοπικές και γυαλιστερές πέρλες έχει χαρακτηριστεί o "μαύρος χρυσός της γεύσης".
Επεξεργασία
Το χαβιάρι είναι η μάζα των αυγών που βρίσκονται στις ωοθήκες ορισμένων ειδών ψαριών της οικογένειας των οξυρρυγχιδών. Τα ψάρια αυτά, που είναι ιδιαίτερα μεγαλόσωμα, αλιεύονται περί τα τέλη του Χειμώνα, με όχι και εύκολες
συνθήκες, όταν είναι πλέον αυγωμένα, πριν εισέλθουν σε ποταμούς και ν’ αποθέσουν τα αυγά τους. Μετά την αλίευσή
τους αφαιρούνται οι ωοδόχες κύστεις που έχουν σχήμα ατρακτοειδές από τις οποίες στη συνέχεια με κτυπήματα ή αναδεύσεις αφαιρείται η μάζα των αυγών σε μορφή ρευστής σπυρωτής μάζας καλούμενη στη ρωσική γλώσσα "ηκρά". Η
“ηκρά” ακολούθως εξαπλώνεται πάνω σε λεπτόπορα δικτυωτά όπου πιεζόμενη ελαφρά διέρχονται τα αυγά ενώ συγκρατούνται διάφορες μεμβράνες και λιπαρές ουσίες. Τα αυγά στη συνέχεια διαχωρίζονται κατά μεγέθη και τοποθετούνται σε δοχεία αφού προηγουμένως αλατιστούν με προσθήκη 4 - 6% αλατιού.
Παραγωγή
Σήμερα η κύρια παραγωγή του χαβιαριού φέρει τα ονόματα Μπελούγκα, Σεβρούγκα και
Οσιέτρα (ή Ασκέτρα, ή Οσκιέτρα) από τα ονόματα των ειδών των οξυρρυγχιδών που θεωρούνται τα καλύτερα του είδους. Σημειώνεται ότι από το σύνολο των 25 περίπου βασικών
ειδών οξυρρύγχου μόνο τα παραπάνω τρία είδη χρησιμοποιούνται για να παραχθεί χαβιάρι κατάλληλο για να υποστεί βιομηχανική επεξεργασία. Η περιοχή της Κασπίας, που βρίσκεται μεταξύ Ρωσίας και Ιράν αποτελεί τον τόπο της μεγαλύτερης παραγωγής σε χαβιάρι.

Πέννες με θαλασσινά
Κωνσταντίνος Αυξέντης, Εκπαιδευτής στον Κλάδο Μαγειρικής - Ζαχαροπλαστικής

Υλικά (για 4 μερίδες)

Εκτέλεση

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Βράζουμε τις πέννες μας σε μπόλικο κοχλαστό αλατισμένο νερό στο
όποιο έχουμε προσθέσει και 2-3 κουταλιές της σούπας φυστικέλαιο.

1/2 κιλό Γαρίδες (baby shrimps)
300 γρ. καπνιστό σολομό
1 φλυντζ. λευκό κρασί
1 kg Mix seafood
½ φλυντζ. άνηθο
1 ψιλοκομμένο κρεμμύδι
¼ του φλυντζ. vodka (προαιρετικά)
1 σκελίδα σκόρδο
2 κ. σ. βούτυρο
½ λίτρο σάλτσα ντομάτας
1 kg πέννες
αλάτι
πιπέρι

2. Αφού ψηθούν (όχι παραβρασμένα, καλύτερα να είναι al dente),
κρυώνουμε και τα κρατάμε στην άκρη, αφού πρώτα τα ανακατέψουμε με 1 κουταλιά της σούπας λάδι για να μην κολλήσουν μεταξύ τους.
3. Στο μεταξύ, σε μια άλλη κατσαρόλα σοτάρουμε το κρεμμύδι, το
σκόρδο και τα θαλασσινά (baby shrimps, Mix seafood) με το βούτυρο. Προσθέτουμε την βότκα και μετά το λευκό κρασί. Στο τέλος
προσθέτουμε την σάλτσα ντομάτας, τον ψιλοκομμένο άνηθο και
τον καπνιστό σολομό.
4. Διορθώνουμε τη γεύση με αλάτι και πιπέρι και προσθέτουμε στην
σάλτσα μας τις βρασμένες πέννες μας. Ανακατεύουμε και σερβίρουμε.
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Ιταλικό Ψωμί - Φοκάτσια (Focaccia)
Γιώργος Γεωργίου, Εκπαιδευτής του Κλάδου Μαγειρικής - Ζαχαροπλαστικής

Υλικά (για 4 μερίδες)
•
•
•
•
•
•

7-8 g μαγιά
10 g ζάχαρη
250-300 ml νερό, χλιαρό
50 ml ελαιόλαδο
500 g αλεύρι all-purpose
10 g αλάτι

7. Επαλείφω το ταψί με ελαιόλαδο και απλώνω τη ζύμη με τα
χέρια, αλλά όχι πολύ λεπτή (≈ 1 cm).
8. Σκεπάζω το ταψί με βρεγμένη πετσέτα και αφήνω τη ζύμη να
ξεκουραστεί και να διπλασιαστεί ο όγκος της. Προθερμαίνω το
φούρνο στους 220 0C.
9. Στη συνέχεια σχηματίζω λακκάκια την επιφάνεια της ζύμης.

Επάλειψη
• αλάτι
• Ελαιόλαδο
• Βότανα της αρεσκείας σας, ελιές, λεπτές ροδέλες
κρεμμυδιού, μπέικον ή/και τριμμένο τυρί

Εκτέλεση
1. Κοσκινίζω το αλεύρι.
Μέσα στο μπολ του Mίξερ:
2. Υγροποιώ τη μαγιά και τη ζάχαρη στη μισή ποσό- 10. Επαλείφω τη ζύμη με ελαιόλαδο, αλάτι και με τα υλικά της
τητα νερού και αφήνω το μίγμα να φουσκώσει.
αρεσκείας μου.
3. Προσθέτω το ελαιόλαδο.
11. Χαμηλώνω τη θερμοκρασία του φούρνου στους 190 0C και
ρυθμίζω την υγρασία του. Αν ο φούρνος δεν παρέχει αυτή την
4. Προσθέτω το κοσκινισμένο αλεύρι και το αλάτι.
υπηρεσία βάζω ένα πορσελάνινο φλιτζάνι με νερό στον πάτο
5. Ζυμώνω σε μέτρια ταχύτητα. Το ζυμάρι είναι του πριν το φούρνισμα.
έτοιμο όταν η ζύμη γίνει μια μπάλα (πρέπει να κολλά
12. Το ψήσιμο διαρκεί 15 - 25 λεπτά. Πριν την αφαιρέσω, βελίγο στα χέρια).
βαιώνομαι ότι είναι σωστά ψημένη.
6. Αφαιρώ το ζυμάρι από το ζυμωτήρι και συνεχίζω
το ζύμωμα με τα χέρια σε καθαρό, ελαφρώς αλευ- 13. Αφαιρώ τη φοκάτσια από το ταψί και την τοποθετώ πάνω
σε μια σχάρα να κρυώσει.
ρωμένο πάγκο.
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Φλαούνες
Ιωσήφ Χατζηαντώνης, Εκπαιδευτής του Κλάδου Μαγειρικής - Κομμωτικής

Υλικά για τη Ζύμη

Εκτέλεση

•
•
•
•
•
•

Ζύμη

1 kg αλεύρι
320 βούτυρο
λίγο αλάτι
2 αυγά
½ λίτρο γάλα
νερό (όσο σηκώσει)

1. Βάζουμε το αλεύρι σε μια λεκάνη μαζί με το αλάτι και
το βούτυρο.
2. Ανακατεύουμε καλά και προσθέτουμε τα υπόλοιπα
υλικά μέχρι να γίνει μια μαλακή ζύμη.
Γέμιση

Υλικά για τη γέμιση
• 1 kg τυρί
• 1 κτλκ μπέκιν πάουτερ
• 7 αυγά
• Δυόσμο
• 1 φακελάκι Βανίλια
• Λίγο μέχλεπι κοπανισμένο
• Λίγη μαστίχα κοπανισμένη
• Κανέλα
• 100 g σταφίδες
• ½ kg σουσάμι

1. Τρίβουμε τα τυριά, προσθέτουμε τα αρωματικά και μετά το μπέκιν πάουτερ και τα
αυγά.
2. Βάζουμε μέσα τις σταφίδες και το δυόσμο.
3. Αφήνουμε τη γέμιση να ξεκουραστεί για 2 ώρες.
4. Στη συνέχεια ανοίγουμε τη ζύμη στρογγυλές λεπτές και τις πιέζουμε πάνω σε βρεγμένο σουσάμι.
5. Βάζουμε τη γέμιση μέσα και κλείνουμε τα τέσσερα πλαϊνά.
6. Πιέζουμε τις γωνιές με πιρούνι να κλείσουν.
7. Αλείφουμε με αυγό και τις ψήνουμε στο φούρνο 180 βαθμούς για 30 λεπτά.

Νηστίσιμα Μπισκότα
Κωνσταντίνος Αυξέντης, Εκπαιδευτής του Κλάδου Μαγειρικής - Κομμωτικής

Υλικά
• ½ φλυντζ. μαργαρίνη Spry σε θερμοκρασία δωματίου
• 1 φλυντζ. Σπορέλαιο / αραβοσιτέλαιο
• ¾ φλυντζ. ζάχαρη
• ½ φλυντζ. χυμό φρέσκου πορτοκαλιού

4. Κόβουμε σε ότι σχήμα θέλουμε με μαχαίρι η κουπάτ,
βουτάμε τα μπισκότα ένα - ένα στο σουσάμι το οποίο
έχουμε προηγουμένως βρέξει με νερό για να κολλάει
πάνω στα μπισκότα.
5. Τα τοποθετούμε σε λαμαρίνα και τα ψήνουμε για περίπου 20 λεπτά στους 180 º C.

• 1 κ.γλ. μαγειρική σόδα
• 1 κ. γλ. μπεικιν πάουτερ
• 1 κ.γλ γαρίφαλο σε σκόνη
• 4 φλυντζ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις κοσκινισμένο
• 1/3 φλυντζ. Σουσάμι

Εκτέλεση
1. Κοσκινίζουμε το αλεύρι με το Μπέικιν πάουτερ.
2. Κτυπούμε στο μίξερ την μαργαρίνη, το σπορέλαιο, τη
ζάχαρη, διαλύουμε την μαγειρική σόδα στο χυμό πορτοκαλιού και την προσθέτουμε στο μείγμα.
3. Προσθέτουμε το γαρίφαλο και τέλος το κοσκινισμένο
αλεύρι και αναμειγνύουμε απαλά με το χέρι η με την
σπάτουλα μέχρι να απορροφηθεί το αλεύρι.

Σελίδα 15

• Διάρκεια Σπουδών: 3 χρόνια
• Όροι Εισδοχής: Φοίτηση μέχρι τη Γ’ τάξη Γυμνασίου
• Αναγνώριση: Ισότιμο απολυτήριο με αυτό των Δημόσιων Λυκείων και Τεχνικών Σχολών
• Ο Κλάδος απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια
• Ο Κλάδος είναι εγκεκριμένος από το Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού
Στόχοι του Κλάδου
Να προσφέρει σπουδές στην Κομμωτική με έμφαση τόσο στη θεωρητική κατάρτιση όσο και
στην πρακτική εφαρμογή της και να καλλιεργήσει δεξιότητες για μια πετυχημένη
σταδιοδρομία ως Κομμωτής / Κομμώτρια ή Κουρέας.
Εργοδότηση
Οι απόφοιτοι του Κλάδου Κομμωτικής ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας αναφορικά
με την εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Κομμωτών και Κουρέων του Συμβουλίου
Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων.
Πρακτική Εξάσκηση
Παράλληλα με τη θεωρητική γνώση, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική κατάρτιση μέσα
στα εργαστήρια της Σχολής. Επιπρόσθετα όμως, κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους φοίτησης,
οι μαθητές και μαθήτριες εργάζονται σε Κομμωτήρια ή Κουρεία μια μέρα τη βδομάδα, κάτω
από την επίβλεψη των καθηγητών τους.

Συντακτική επιτροπή:
Δημήτρης Εγγλεζάκης
Επιμέλεια ύλης & σελίδωση:
Γιώτα Ιωάννου

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5,
1055 Λευκωσία
Τηλ.: 22875366 | Φαξ: 22756562
Email: info@kes.ac.cy
Web: www.kes.ac.cy/secondary
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