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Η μαθητική επιχείρηση «Ballywool», αποτελείται από έξι (6) μαθητές και μαθήτριες του 

Λυκείου Ακροπόλεως και συστάθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού Junior Achievement 

Επιχείρηση της Χρονιάς 2019.  Η μαθητική επιχείρηση εκπροσώπησε την Κύπρο στον 

Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Junior Achievement Europe, ο οποίος διεξήχθη στη Lille 

της Γαλλίας στις 4 και 5 Ιουλίου, υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη της κυρίας Έλενας 

Δημητρίου, υπεύθυνης εκπαιδευτικού Οικονομολόγου. 

 

Οι μαθητές/τριες κατασκεύασαν χειροποίητες, επαναχρησιμοποιήσιμες, φιλικές προς το 

περιβάλλον μπάλες από μαλλί ειδικού τύπου, οι οποίες αφού τοποθετηθούν στο 

στεγνωτήριο ή στο πλυντήριο, μειώνουν τον χρόνο στεγνώματος των ρούχων και 

ελαττώνουν τη χρήση απορρυπαντικών κατά τις πλύσεις. Η ιδέα των μαθητών/τριών 

προέκυψε μετά από έρευνα για την κατανάλωση ενέργειας, όπου διαπιστώθηκε ότι το 

στεγνωτήριο και το πλυντήριο ρούχων κατατάσσονται στις πιο ενεργοβόρες οικιακές 

συσκευές. Μέσω της επιχείρησης τους οι μαθητές/τριες προωθούν την καλλιέργεια 



ενεργειακής συνείδησης και προστασίας του περιβάλλοντος, μέσω απλών καθημερινών 

ενεργειών και υποστηρίζουν ότι η ορθολογική χρήση ενέργειας μπορεί να περιορίσει τη 

σπατάλη της, χωρίς κατ΄ ανάγκη να περιορίσει τις σύγχρονες ανέσεις του ανθρώπου. 

Τονίζουν ότι ο κάθε ένας από εμάς, μπορεί με απλές καθημερινές ενέργειες να συμβάλλει 

στην εξοικονόμηση ενέργειας και συνολικά σε παγκόσμιο επίπεδο στη μείωση των 

αρνητικών επιπτώσεων τόσο στην ατμόσφαιρα και στο περιβάλλον όσο και στην 

ανθρώπινη υγεία. 

 

Η «Ballywool», αφού κέρδισε το πρώτο βραβείο «Επιχείρηση της χρονιάς 2019» και το 

βραβείο «Καλύτερου Ετήσιου Απολογισμού/Έκθεσης» στον τοπικό διαγωνισμό, 

εκπροσώπησε την Κύπρο στον διεθνή διαγωνισμό, από όπου απέσπασε εξαιρετικά 

θετικά σχόλια για την παρουσίαση της προς την κριτική επιτροπή και το κοινό. Πρόσθετα, 

η ομάδα της Κύπρου εξασφάλισε «Leadership Award» για το μέλος της Ιωάννα 

Χρυσοβιτσιώτη. Το εν λόγω βραβείο απονέμεται σε άτομα που επιδεικνύουν εξαιρετικές 

ηγετικές ικανότητες, οι οποίες επηρεάζουν θετικά την ομάδα και την επιχείρησή τους.  

 

Μέσω του διαγωνισμού προωθείται η καλλιέργεια επιχειρηματικών δεξιοτήτων, 

ικανοτήτων, στάσεων και αξιών, σε μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 15 με 18 προκειμένου 

να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να καινοτομήσουν. Σημειώνεται ότι ο οργανισμός Junior 

Achievement Worldwide κατατάσσεται ως ο έβδομος (7ος) από τους 500 κορυφαίους 

Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς στον κόσμο, από το Συμβούλιο ΜΚΟ (NGO). Αυτό 

αντιπροσωπεύει την  πρώτη παρουσία του JA Worldwide σε αυτόν τον διάσημο κατάλογο 

διεθνών ΜΚΟ, ο οποίος χρησιμοποιεί μια αυστηρή μεθοδολογία αξιολόγησης, δίνοντας 

προτεραιότητα στον αντίκτυπο, την καινοτομία και τη διοίκηση του κάθε οργανισμού. Αυτή 

η αναγνώριση αποτελεί τιμή για τον Οργανισμό καθώς και απόδειξη της σκληρής 

δουλειάς όλων των συναδέλφων μας στην Κύπρο από τη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα. 

 

 

 
 
 


