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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το πρόγραμμα «Alcohol Alert» 
Το πρόγραμμα «Alcohol Alert» διοργανώνεται από τον 
Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. 
Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των νέων για θέματα κατάχρησης αλκοόλ 
αλλά η αναγνώριση των επιβλαβών παραγόντων που 
επηρεάζουν τους νέους. Θα συζητηθεί μεταξύ άλλων η 
επίδραση των κοινωνικών νορμών στους νέους, η επιρροή 
που έχει η κουλτούρα, η παιδεία και οι διαπροσωπικές 
σχέσεις και ο ρόλος της πολιτείας.  

Διαμονή 
Η διαμονή όλων των συμμετεχόντων έχει διευθετηθεί στο 
ξενοδοχείο «Ρόδον» στον Αγρό. Για σκοπούς των 
διαδικασιών διαμονής στο ξενοδοχείο οι συμμετέχοντες 
χρειάζεται απαραίτητα να έχουν μαζί τους την πολιτική τους 
ταυτότητα. Οι συμμετέχοντες μπορούν να εισέλθουν στα 
δωμάτιά τους στις 13/05/2022 από τις 14:00.  Η αποχώρηση 
από τα δωμάτια θα πρέπει να γίνει μέχρι και τις 12.00 στις 
15/04/2022. 

Οδοιπορικά έξοδα 
Το  πρόγραμμα καλύπτει οδοιπορικά έξοδα 20 ευρώ για 
τους συμμετέχοντες.  
Η επιστροφή των οδοιπορικών εξόδων, θα γίνει το Σάββατο 
το απόγευμα μετά την ολοκλήρωση των θεματικών 
ενοτήτων. Παρακαλούμε όπως παραδώσετε το Σάββατο 
απόγευμα στη γραμματεία του ΚΟΚΕΝ, την απόδειξη της 
βενζίνης ή του λεωφορείου που θα έχετε μαζί σας - δεν 
καλύπτονται έξοδα ταξί.  

Διατροφή 
Το πρόγραμμα καλύπτει πρόγευμα, δείπνο στις 13 και 14 
Μαίου και ένα γεύμα στις 14 Μαΐου καθώς και τα 
διαλείμματα καφέ σύμφωνα με το πρόγραμμα. Κάθε δείπνο 
και γεύμα συμπεριλαμβάνει και ένα μη αλκοολούχο ποτό.  
Άλλες χρεώσεις που αφορούν προσωπική κατανάλωση από 
τους συμμετέχοντες δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα. 

Πιστοποιητικό παρακολούθησης  
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης YOUTHPASS θα 
παραδίδονται από τη γραμματεία κατά την τελευταία 
ημέρα διεξαγωγής του.  

COVID 19 
Τονίζεται ότι το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με βάση 
τα διατάγματα Περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων 
για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19. 
Στο πρόγραμμα θα διασφαλίζεται αυστηρά η τήρηση των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων (αποστάσεις, μάσκες, μέγιστος 
αριθμός ατόμων). 

Φωτογράφιση 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα υπάρχει 
φωτογράφιση και οι φωτογραφίες θα δημοσιοποιηθούν. 

Πληροφορίες – ενημέρωση 
Για οποιεσδήποτε απορίες ή διευκρινήσεις κατά την 
διάρκεια και μετά το τέλος του προγράμματος, 
παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με την Λειτουργό 
Νεολαίας ΚΟΚΕΝ, Δήμητρα Παπαδοπούλου στο 25346640 
ή/και στο dimitra.papadopoulou@cyprusyouth.org 

 
 
Γιορτή του Τριανταφύλλου 
Στις 14-15 Μαΐου & 21-22 Μαΐου 2022 διοργανώνεται κάθε 
χρόνο από το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού με την 
υποστήριξη του Κέντρου Νεότητας Αγρού και διαρκεί δύο 
βδομάδες η Γιορτή του Τριανταφύλλου. 
Κατά την διάρκεια της Γιορτής, οι επισκέπτες έχουν την 
ευκαιρία να: 

• Επισκεφτούν τις τοπικές βιοτεχνίες και να μάθουν 
για την απόσταξη των τριανταφύλλων. 

• Επισκεφτούν την έκθεση σχετικά με το 
τριαντάφυλλο καθώς και μικρά περίπτερα που 
πωλούν παραδοσιακά προϊόντα. 

• Απολαύσουν παραδοσιακούς χορούς και μουσικές 
παραστάσεις καθ’ όλη την διάρκεια της γιορτής. 

• Δοκιμάσουν φαγητό και ποτό από τα περίπτερα. 
• Κάνουν μια βόλτα με το τρενάκι της κοινότητας. 
• Επισκεφτούν όλα τα αξιοθέατα του χωριού τα 

οποία θα είναι ανοικτά για το κοινό 
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Πρόγραμμα 
Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 
  
17:00 – 18:00 Εγγραφές 
  
18.00 – 19.30 Στόχοι «Alcohol Alert» 

Νικόλας Νικολαΐδης, Διευθυντής, Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας 
  
20.00  Δείπνο 
  
Σάββατο 14 Μαΐου 2022 
  
08:00 – 09:00 Πρωινό 
  
09.00 – 09.20 Εισαγωγή  

Νικόλας Νικολαΐδης, Διευθυντής, Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας 
  
09.20 – 09.45 Αλκοόλ. Η επιστημονική προσέγγιση  

Δρ. Άντρη Κυριάκου, Λειτουργός Νεολαίας, Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας 
  
09.45 – 10.10 Νομικό πλαίσιο του αλκοόλ στη Κύπρο  

Έκτορας Ζαχαράκης, Δικηγόρος, Ηλίας Α. Στεφάνου ΔΕΠΕ 
  
10.35 – 11.00 Αλκοόλ και Νέοι. Υφιστάμενη κατάσταση στη Κύπρο  

Λήδα Χριστοδούλου, Λειτουργός, Τμήμα Πολιτικής Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 
  
11.00 – 11.30 Διάλειμμα 
  
11.30 – 12.30 «Έμπουσα. Νέοι και Αλκοόλ». Ντοκιμαντέρ 
  
12.30 - 13.15 «Έμπουσα». Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης 

Το ντοκιμαντέρ της Έλενας Αλωνεύτη το οποίο εστιάζεται στον τρόπο διασκέδασης των Κύπριων εφήβων και τις 
επιλογές τους όσο αφορά τον τρόπο κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών. Τι λένε οι νέοι, αλλά και πως η 
οικογένεια η πολιτεία και η κοινωνία αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό; 

• Έλενα Αλωνεύτη, Σκηνοθέτης, Ένωση Σκηνοθετών Κύπρου  
• Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Βουλευτής 
• Κυριάκος Τσιουπανής, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΚΟΚΕΝ 
• Αντρέας Χρήστου, Δικηγόρος  

  
13.15 – 14.30 Γεύμα 
  
14.30 – 15.00 Αλκοόλ και Ανήλικοι  

Αντρέας Χρήστου, Δικηγόρος, Αντρέας Χρίστου ΔΕΠΕ 
  
15.00 – 17.00 Η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού 

Στέφανος Φαρμακάς, Σκηνοθέτης 
  
20.00  Δείπνο 
  
Κυριακή, 15 Μαΐου 2020 
  
08:00 – 9:00  Πρωινό 
  
09:00 – 11:00 Εργασία σε ομάδες 
  
11.00-11.30 Διάλειμμα 
  
11.30 - 12.30 Παρουσίαση αποτελεσμάτων - Συμπεράσματα 
  
12:30 – 13:00 Youthpass και Αξιολόγηση  
  
13:00  Λήξη προγράμματος και αναχώρηση 
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Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας (ΚΟΚΕΝ) είναι μία από τις μεγαλύτερες εθελοντικές οργανώσεις νεολαίας στην 
Κύπρο τα τελευταία 50 χρόνια. Αποτελεί τον κεντρικό συντονιστικό φορέα 72 Κέντρων Νεότητας τα οποία δραστηριοποιούνται 
στη Κύπρο. Ο ΚΟΚΕΝ είναι μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός, μη κομματικός οργανισμός ο οποίος σε συνεργασία με τους 
νέους, τα μέλη του, κυβερνητικούς φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, τον επιχειρηματικό κόσμο καθώς και με την κοινωνία 
των πολιτών, ο ΚΟΚΕΝ σχεδιάζει, αναπτύσσει και προωθεί την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων ενίσχυσης των νέων.  
Η ύπαρξη των Κέντρων Νεότητας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και αναγκαία καθώς οι νέοι, μέσω της συμμετοχής και της 
δράσης τους καλλιεργούν την υπευθυνότητα, αναλαμβάνουν διοικητικές ευθύνες, συντονίζουν δραστηριότητες και 
διαχειρίζονται ανθρώπινες σχέσεις.  Η ενδυνάμωση της προσωπικότητας των νέων, η ανάπτυξη του αισθήματος ευθύνης, σε 
συνδυασμό με τις αρχές της δημοκρατίας, λογοδοσίας, ακεραιότητας και εντιμότητας, αποτελούν τα σημαντικότερα επιτεύγματα 
των Κέντρων Νεότητας. 
Ο ΚΟΚΕΝ στα πλαίσια του Erasmus+  πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα διαφορετικών θεματικών που απασχολούν τους 
νέους. Τα προγράμματα χρησιμοποιούν τεχνικές μη τυπικής εκπαίδευσης και μεθόδους αλληλεπίδρασης μεταξύ των νέων, 
ανταλλαγής ιδεών και συζήτησης ενισχύοντας έτσι την επικοινωνία και το υγιές συνεργατικό κλίμα. 
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Προσκεκλημένοι εισηγητές 
 

Έλενα Αλωνεύτη 
Η Έλενα γεννήθηκε στην κατεχόμενη Αμμόχωστο. Εργάστηκε στις Η.Π.Α. 
και Κύπρο ως σκηνοθέτης, παραγωγός, κινηματογραφίστρια και μοντέρ 
στην τηλεόραση και σε ανεξάρτητα στούντιο παραγωγής. Ως ακτιβίστρια 
και συνήγορος της νεολαίας, το έργο της εστιάζεται κυρίως σε κοινωνικά 
ντοκιμαντέρ και δράσεις, ενώ συχνά συνεργάζεται με άτομα και 
οργανισμούς για την πίεση αλλαγών σε νομοθεσίες, χάραξη πολιτικής και 
κυβερνητικές πρακτικές. 
Η Έλενα είναι πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Κύπρου, μέλος της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής Κινηματογράφου Κύπρου, μέλος της 
πρωτοβάθμιας επιτροπής του Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης Κύπρου, μέλος 
του European Documentary Network και του European Women’s 
Audiovisual Network και διετέλεσε Κριτής Διεθνών Βραβείων ΕΜΜΥ στις 
κατηγορίες Ντοκιμαντέρ και Νέα. 

 
Έκτορας Ζαχαράκης 
Ο Έκτορας Ζαχαράκης γεννήθηκε στην Ελλάδα και μεγάλωσε στην Κύπρο. 
Απέκτησε πτυχίο Νομικής από Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (European Business Law) από το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

Εργάζεται από το 2014 ως δικηγόρος και ειδικεύεται στο Ποινικό Δίκαιο. 
Αποτελεί μέλος της ομάδας του δικηγορικού γραφείου ΗΛΙΑΣ Α. 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ.Ε.Π.Ε. 

 
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 
Γεννήθηκε στην Αγλαντζιά το 1955 και αποφοίτησε από το Παγκύπριο 
Γυμνάσιο το 1973. 
Σπούδασε Ηλεκτρονικά στο Πανεπιστήμιο του City στο Λονδίνο, και 
εργάστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα ως Λέκτορας Ηλεκτρονικών στο 
Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο. Διετέλεσε Εκτελεστικός Γραμματέας και 
Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος Οικολόγων 
Περιβαλλοντιστών και δραστήριο μέλος της ΜΚΟ Οικολογική Κίνηση 
Κύπρου. 

Τον Ιούλιο του 2006, διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ως Επίτροπος Περιβάλλοντος όπου υπηρέτησε για 6 χρόνια. 

Με τη λήξη της θητείας του το 2013, ανάλαβε τη θέση του Λέκτορα στο 
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Είναι από το 2016 Βουλευτής Λευκωσίας με το Κίνημα Οικολόγων – 
Συνεργασία Πολιτών του οποίου είναι ιδρυτικό στέλεχος και πρόεδρος. 

 
Άντρη Κυριάκου 
Η Άντρη Κυριάκου με ειδίκευση στην Ψυχολογία της Εκπαίδευσης (PhD in 
Addictions Research) / King’s College London, (MSc in Psychology of 
Education) / Institute of Education, University of London και στην 
εξαρτησιολογία  (MSc in Clinical and Public Health Aspects of Addiction) και 
Ψυχολογία (BSc in Psychology) / University of Kent, Canterbury εργάζεται 
στο τμήμα διεθνών προγραμμάτων του Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων 
Νεότητας. 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην χρήση ουσιών και 
αλκοόλ ανάμεσα στους νέους, στην κατάθλιψη, στις αγχώδεις διαταραχές 
και μαθησιακές δυσκολίες. Έχει εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα που 
αφορούν τους νέους, την πρόληψη αλκοόλ και την απεξάρτηση διαφόρων 
ουσιών. 

 
Νικόλας Νικολαΐδης 
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λεμεσό. Στην προϋπηρεσία του 
περιλαμβάνονται θέσεις σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ), 

εταιρείες και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Από το 2011 υπηρετεί στον Κυπριακό 
Οργανισμό Κέντρων Νεότητας ως Διευθυντής. Την περίοδο 2014-2015 
ανέλαβε ως επικεφαλής για 18 περίπου μήνες τη λειτουργία ειδικής 
υπηρεσίας που είχε σκοπό να παρέχει ενημέρωση, καθοδήγηση και 
υποστήριξη σε θύματα διαφθοράς και διαχείριση καταγγελιών στην 
Οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια - Κύπρος.  

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνεται ο προσδιορισμός, 
ανάπτυξη και εξέλιξη της ηγεσίας και του στρατηγικού management, 
δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαχείριση των ΜΚΟ.  

 Έχει διαχειριστεί μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων 
και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στον τομέα της Διοίκησης με εξειδίκευση 
την Ηγεσία σε σχέση με την συναισθηματική νοημοσύνη από το Kingston 
London University. 

 
Στέφανος Φαρμακάς 
Ο Στέφανος Φαρμακάς είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor of Arts (BA 
Honours) στην τηλεοπτική παραγωγή (Βρετανία) και κάτοχος 
μεταπτυχιακού Master of Business Administration (ΜΒΑ). 

Από το 1994 εργάζεται στο ΡΙΚ (Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου) ως 
Σκηνοθέτης και Παραγωγός. Καθήκοντα του,  η προ-παραγωγή, παραγωγή, 
σκηνοθεσία και μετα-παραγωγή τηλεοπτικών εκπομπών και άλλων 
μεταδόσεων. 

Παράλληλα με την τηλεοπτική του καριέρα, ο Στέφανος είναι πολύ 
δραστήριος και στον κινηματογράφο. Μαζί με τον σκηνοθέτη αδελφό του, 
Σάιμον Φαρμακά, μέχρι τώρα υπήρξε παραγωγός σε τέσσερεις ταινίες, 
τρεις μικρού μήκους και μια μεγάλου μήκους. 

Λήδα Χριστοδούλου 
Η Λήδα Χριστοδούλου από το 2009 χρόνια εργάζεται ως Λειτουργός στο 
Τμήμα Πολιτικής της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Μέσα στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της η κα Χριστοδούλου είναι υπεύθυνη κυρίως 
για τον τομέα πολιτικής του αλκοόλ και εκπροσωπεί την Αρχή σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλίου της Ευρώπης.  
Είναι Ψυχολόγος Υγείας και Ειδικός στον τομέα της Ουσιοεξάρτησης  με 
σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου 
Νότινγκαμ με πτυχίο Ψυχολογίας- BSc in Psychology- Nottingham 
University, του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον με μεταπτυχιακές 
σπουδές στην Ψυχολογία Υγείας -MSc in Health Psychology, University of 
Southampton, και απόφοιτη του Ινστιτούτου Ψυχιατρικής του King’s 
College στο Λονδίνο με μεταπτυχιακές σπουδές στην Δημόσια Υγεία και 
Κλινικές προσεγγίσεις της Ουσιοεξάρτησης - MSc in Public Health and 
Clinical Aspects of Addictions, IOP, Kings College London.   

Έχει εργαστεί ως Σύμβουλος Εξαρτήσεων σε Ημερήσιο Εντατικό 
Πρόγραμμα για άτομα με διάταγμα δικαστηρίου για θεραπεία αντί ποινής 
φυλάκισης στο Λονδίνο, σε κλινική διακοπής του Καπνίσματος στη 
Λευκωσία, στον Κυπριακό Οργανισμό Οικογενειακού Προγραμματισμού 
και στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 
Αντρέας Χρίστου 
Ο Αντρέας Χρίστου, γεννήθηκε στη Λευκωσία, σπούδασε Νομική στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου και συνέχισε τις σπουδές 
του σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα «Ποινικό 
Δίκαιο των Εξαρτήσεων». Αυτή τη στιγμή είναι υποψήφιος διδάκτωρ του 
Ποινικού Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και 
παράλληλα είναι επισκέπτης διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 
Είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του δικηγορικού γραφείου Α. 
Χρίστου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ από το Μάρτιο του 2019. Τα ενδιαφέροντα του 
εντοπίζονται, μεταξύ άλλων, στην παραβατικότητα ανηλίκων και 
εξαρτημένων δραστών.

 


