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Ψηφιακά Δρώμενα

Στο 22ο τεύχος της εφημερίδας μας παρουσιάζονται θέ-
ματα τόσο της τέχνης όσο της κοινωνίας και της επιστή-
μης. Η καθημερινότητα ωστόσο συνεχίζει κι έτσι μαζί της
πρέπει να διατηρούμε ένα διαυγές σώμα και πνεύμα. Για
το σκοπό αυτό πήραμε συνέντευξη τόσο με έναν αθλητή
παλαιστή που εκτός από αγώνες μάχεται και στα θρανία,
αλλά και με έναν διατροφολόγο και πτυχιούχο προπονητή.
Επίσης, αναλύσαμε ένα από τα γεγονότα-σημεία του 20ου

αιώνα, του λεγόμενου  «κραχ» και τον θεσμό της εργασίας
τότε. Μένοντας στο θέμα της εργασίας, αναρωτηθήκαμε
για την υπόσταση του πασίγνωστου YouTube και του ονό-
ματος του ως εναλλακτικό επάγγελμα. Αναζητήσαμε τις
ρίζες της φυλής των Κάλλας  και στρέψαμε το ενδιαφέρον
μας στις Τέχνες, μέσω του αφιερώματος μας στον Van
Gogh για το τι κρύβεται πίσω από τους πίνακες ζωγραφι-
κής. Στο επίπεδο της ραδιοφωνικής τέχνης, η ραδιοφωνική
ομάδα του σχολείου μας «Μουσική Ραδιενέργεια»  εμφα-
νίζεται για ακόμη μία φορά σε τοπικό σταθμό για on air συ-
νέντευξη. Επιπροσθέτως, τονίσαμε την σημασία της θέσης
της γυναίκας  με το ηθογραφικό διήγημα καθώς και το
πρόβλημα που διαιωνίζεται με τις γυναίκες της Ινδίας. 

Τέλος, ήταν τιμής μας να γνωρίσουμε και από κοντά
τον καταξιωμένο ηλεκτρολόγο μηχανικό  και ευρέως ανα-
γνωρισμένο κ. Κων/νο Μπαλάνη, ο οποίος είναι Τρικαλι-

νής καταγωγής και διαπρέπει πλέον ως καθηγητής σε πα-
νεπιστήμιο της Αριζόνα και έχει αναγορευθεί σε επίτιμο
διδάκτορα του τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ. Η σταδιοδρο-
μία του άρχισε έπειτα από κάποια χρόνια διαμονής του
στην Αμερική, όπου βρέθηκε ως μετανάστης για εργασία,
και κατάφερε να αποκτήσει Masters  και PhD πάνω στον
τομέα της ηλεκτρολογίας. Ένα από τα πολλά εντυπω-
σιακά επιτεύγματα που μπορούν να βρεθούν στο βιογρα-
φικό του είναι η συνεργασία του με την NASA καθώς και
το σύνολο των μεταλλίων και βραβείων που του απένει-
μαν διεθνείς οργανισμοί  και πανεπιστήμια. Θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε την κ. Κούρτη, η οποία μας έφερε σε
επαφή με τον καθηγητή Μπαλάνη και μας έδωσε την ευ-
καιρία να τον γνωρίσουμε.  Ελπίζουμε να απολαύσετε την
ανάγνωση των παρακάτω άρθρων. Καλή σας ανάγνωση,
μέσα από την ιστοσελίδα του σχολείου μας:
http://6lyk-trikal.tri.sch.gr
Σημ: Σας περιμένουμε όλους τη Δευτέρα στις 22:00 στην

εκπομπή μας από την συχνότητα του European School
Radio. http://europeanschoolradio.eu

Οι αρχισυντάκτριες: 

- Παπαζήση Σοφία

- Μόκα Θεοδώρα

Η γνώμη μας

Υπεύθυνοι Καθηγητές:

- Αραμπατζή Θεανώ, ΠΕ 06

- Μπάνος Δημήτρης, ΠΕ19

“Σας περιμένουμε όλους στη ραδιοφωνική μας παρέα κάθε Δευτέρα

στις 22:00, μέσα από τη συχνότητα του European School Radio”

http://www.europeanschoolradio.eu

Ο κόσμος με την ηλεκτρονική πένα των μαθητών μας              http://6lyk-trikal.tri.sch.gr

Επίτευξη  Στόχων 
► Ότι κάνεις στη ζωή χρειάζεται αποφασιστικότητα και αφοσίωση. Αν ήταν εύκολο

όλοι θα πετύχαιναν. Κωνσταντίνος Μπαλάνης



Ενότητα: Συνέντευξη 

Μπαλάνης Κωνσταντίνος
► Δίωρο τετ α τετ με τον Τρικαλινό επιστήμονα

Σελίδα: 2

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Ο Κωνσταντίνος Μπαλάνης γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1938 και το 1955 μετανάστευσε στην Αμερική για να δουλέψει

στο μαγαζί του θείου του.

Ελαβε το πρώτο πτυχίο του (BSEE) από το Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της Βιρτζίνια το 1964, το μεταπτυχιακό του δί-

πλωμα (ΜΕΕ) από το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια το 1966, και το διδακτορικό του ηλεκτρολόγου μηχανικού από το Πα-

νεπιστήμιο της Πολιτείας του Ohio το 1969.

Από το 1964 μέχρι το 1970 εργάστηκε στη NASA και από το 1970 μέχρι το 1983 στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών

του Πανεπιστημίου της Δυτικής Βιρτζίνια. Το 1983 διορίστηκε στο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Αριζόνα, όπου είναι

καθηγητής της ηλεκτρολογίας και διευθυντής του κέντρου τηλεπικοινωνιακών ερευνών του ιδίου Πανεπιστημίου. 

Διδάσκει ηλεκτρομαγνητική θεωρία, κεραίες και μικροκυματικά κυκλώματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Έχει λάβει το βραβείο του εξόχοντος μέντορος μεταπτυχιακών του Πανεπιστημίου της Αριζόνα (1996), το βραβείο εξαί-

ρετης διδασκαλίας από τη σχολή μηχανικών του Πανεπιστημίου της Αριζόνα (1987-88), το βραβείο προσωπικών επι-

τευγμάτων από το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών για το 1989, και το ειδικό βραβείο

επαγγελματισμού από το ΙΕΕΕ (phoenix section) για το 1992.

Την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2004 ο καθηγητής του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Αριζόνα, Η.Π.Α. κ. Κωνσταντίνος Μπα-

λάνης, αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. για την εξαιρετική προσφορά του στην

εκπαίδευση και στην έρευνα στον  Ηλεκτρομαγνητισμό.

Ερ: Ποιος ήταν ο αρχικός σας στόχος

και τι σας οδήγησε στην απόφαση να

φύγετε τόσο νωρίς από την Ελλάδα

και να πάτε σε μια άλλη χώρα;

Απ: Το ’40 και το ’50 στην Ελλάδα

υπήρχε μεγάλη κρίση. Επικρατούσε

φτώχεια μετά τον πόλεμο και υπήρχαν

πολλοί μετανάστες. Στην Αμερική είχα

ένα θείο, τον αδερφό του πατέρα μου,

οπότε με προσκάλεσε να πάω εκεί

γιατί κάποιος έπρεπε να δουλέψει για

να βοηθήσει οικονομικά την οικογέ-

νεια πίσω στην Ελλάδα. Από την Ελ-

λάδα έφυγα 5 Μαρτίου 1955 για την

Αμερική και έφτασα στην Νέα Υόρκη

στις 21 Μαρτίου. Όταν έφτασα εκεί

πήγα στο γυμνάσιο αλλά επειδή δεν

ήξερα την γλώσσα απλά άκουγα και

είχα το λεξικό μαζί μου. Μετά το μά-

θημα, πήγαινα στο εμπορικό του

θείου μου για δουλειά. Με το πέρασμα

του χρόνου μάθαινα την αγγλική

γλώσσα και παρακολουθούσα με

άνεση το μάθημα του επόμενου εξα-

μήνου. Αλλά ακόμη δεν την γνωρίζω

καλά, ότι ακόμη μαθαίνω τη γλώσσα.

Οι περισσότεροι μου φίλοι έφευγαν,

πήγαιναν σε πανεπιστήμια. Ο θείος

μου, μου πρότεινε να πάω και εγώ

στο πανεπιστήμιο, εγώ φυσικά δεν

είχα το θάρρος να το ζητήσω. Το 1960

πήρα το πρώτο πτυχίο και μετά τα

υπόλοιπα. Να τονιστεί ότι ως μαθητής

ξεχώριζε από το δημοτικό αφού όταν

τον σήκωνε ο δάσκαλος να πει μά-

θημα δάκρυζε καθώς ήθελε να τα πει

γρήγορα αφού τα ήξερε πολύ καλά.

Στα Μαθηματικά οι καθηγητές του

έβαζαν ξεχωριστά θέματα και γι’ αυτό

δεν ήταν τυχαίο που τόλμησε να

φύγει αυτός από τα εφτά αδέρφια του.

Ερ: Η Αμερικανική κοινωνία σας δέ-

χτηκε κ. Μπαλάνη;

Απ: Με δεχτήκαν σαν να ήμουν ένας

από αυτούς και ακόμη σήμερα που

έχω φύγει από την πόλη που ήμουν

μετανάστης όταν την επισκέπτομαι με

αντιμετωπίζουν σαν οικογένεια. Στην

περιοχή αυτή υπήρχε χριστιανική κοι-

νότητα που μας βοήθησε αρκετά

καθώς η εκεί εκκλησία δεν είχε μόνο

θρησκευτικό χαρακτήρα αλλά και τον

χαρακτήρα μιας ομάδας στην οποία

τα μέλη της ανεξαρτήτως εθνικότητας

αλληλογνωριζόντουσαν. 

Ερ: Γιατί δεν μείνατε στην Ελλάδα και

πήγατε απευθείας στην Αμερική;

Απ: Αν δεν έφευγα για την Αμερική

δεν ξέρω τι θα γινόταν, γιατί ήταν δύ-

σκολη η οικονομική κατάσταση της οι-

κογένειας μου .Όταν έφευγα ο ένας

μου ο αδελφός σπούδαζε Ιατρική και

χαρακτηριστικά θυμάμαι ότι προσπα-

θούσαμε να τον στηρίξουμε.

(συνέχεια στη σελίδα 3)



Ερ: Παρόλο τις καταστάσεις που ζή-
σατε στην Αμερική, θα γυρνούσατε
στην Ελλάδα να διδάξετε σε πανεπι-
στήμιο;
Απ: Η αλήθεια είναι πως όχι. Μου
έχουν γίνει αντίστοιχες προτάσεις από
την Θεσσαλονίκη για να διδάξω.
Ύστερα, όμως, από δέκα χρόνια που
επέστρεψα στην Ελλάδα το ’66 διαπί-
στωσα ότι οι ρυθμοί ζωής των Ελλή-
νων δεν συμβαδίζουν με τους
αντίστοιχους της Αμερικανικής κοινω-
νίας. Δεν θα γυρνούσα πίσω, έχει ξε-
κινήσει ένα καινούριο κεφάλαιο της
ζωής μου στην Αμερική. Πολλοί βέβαια
ήρθαν  με σκοπό στο τέλος να φύγουν
αλλά λίγοι από αυτούς γύρισαν πίσω.
Και Έλληνες και από άλλες χώρες.
Φυσικά οι περισσότεροι από αυτούς
δεν πήγαν σαν μετανάστες, όπως εγώ
για εργασία, αλλά σαν μαθητές που
σπουδάζουν στα πανεπιστήμια.
Ερ: Ο κλάδος της Τεχνολογίας με τον
οποίο ασχολείσθε και έχετε αναγνωρι-
στεί με πτυχία σε αυτόν είναι ένας
από τους τομείς οι οποίοι στην Ελ-
λάδα έχουν αρκετή ζήτηση για σπου-
δές αλλά λίγοι είναι αυτοί που
καταφέρνουν να πάρουν πτυχίο και
να ενταχθούν στην ελληνική αγορά
εργασίας. Τι σας ώθησε να ασχολη-
θείτε με τον τομέα αυτόν; 
Απ: Όταν πρωτοάρχισα τις σπουδές
μου δεν ήξερα με τι θα ασχοληθώ. Στα
μαθήματα που ήμουν καλός ήταν τα
μαθηματικά. Είχα δεχτεί προτάσεις για
δουλειά από διάφορες εταιρείες. Η
απόφασή μου για εργασία ήταν ανά-
μεσα στην IΒΜ ή την ΝΑSA. Εάν δεν
εμπλεκόταν και η θητεία μου στον
αμερικανικό στρατό κατά την συνερ-
γασία μου με την IΒΜ θα επέλεγα
αυτή αλλά επειδή κάτι τέτοιο δεν συ-
νέβη με την NASA αποφάσισα να ερ-

γαστώ για αυτή. Η 1η μου επιλογή
ήταν, φυσικά, η IΒΜ. Να προστεθεί ότι
οι εταιρείες αυτές τους επέλεγαν από
την σχολή τους όσο ήταν μαθητές
οπότε αν κάποιος ήταν καλός στον
τομέα του τότε οι ίδιες του εξασφάλι-
ζαν μια θέση εργασίας μετά την απο-
φοίτηση.
Ερ:Μπορείτε να μας αναφέρεται μερι-
κές εντυπώσεις σας από την συνερ-
γασία σας με την NASA;
Απ: Η NASA του τότε δεν είναι η
NASA του σήμερα. Τότε ήταν η μονα-
δική με τους δορυφόρους, γενικά ήταν
στο απόγειο η δύναμή της. Σήμερα
όμως είναι κι άλλες εταιρείες που
έχουν αναλάβει και επίσης η αμερικα-
νική κυβέρνηση έχει ελαττώσει την οι-
κονομική στήριξη προς αυτή. Η

χρονιά την οποία συνεργάστηκα μαζί
τους ήταν το ’64 και είμαι τυχερός διότι
το ΄69 πήγαν στην Σελήνη και κατά-
φερα να βιώσω το πρωτόγνωρο αυτό
γεγονός. Θα συνεργαζόμουν περισ-
σότερα χρόνια μαζί τους, όμως επέ-
λεξα να διδάξω. Μάλιστα όταν έφυγα
από εκεί μου έδωσαν συμβόλαιο για
να κάνω την πρώτη μου έρευνα πα-
ρόλο που δεν ήμουν πλέον μέλος της.
Ερ: Έχετε συνεργαστεί με Έλληνες
επιστήμονες;
Απ: Συνεργάστηκα με Έλληνες επι-
στήμονες αλλά είχα και πολλούς μα-
θητές. Στη σημερινή εποχή έχουν
πάψει να έρχονται και προτιμούν πα-
νεπιστήμια της Ευρώπης.
Ερ: Πώς καταφέρατε να φτάσετε τόσο
ψηλά; Είναι ταλέντο, είναι δουλειά ή
μήπως και λίγο τύχη;
Απ: Χρειάζεται σίγουρα δουλειά και
κόπο. Είναι, βέβαιο, πως θα βρεθούν

άτομα που έχουν ταλέντο και πως
αυτοί θα ξεχωρίσουν για την ικανό-
τητά τους αλλά αυτό δε συνεπάγεται
ότι ένα άλλο άτομο με λιγότερο τα-
λέντο δε θα μπορέσει να φτάσει στο
ίδιο επίπεδο με περισσότερη δουλειά.
Ότι κάνεις στη ζωή χρειάζεται αποφα-
σιστικότητα και αφοσίωση. Αν ήταν
εύκολο όλοι θα πετύχαιναν.
Ερ: Μπορείτε να μας μιλήσετε για τα
ταξίδια σας; Ήταν επαγγελματικού πε-
ριεχομένου ή αναψυχής; 
Απ: Τα περισσότερα από αυτά ήταν για
ορισμένα συνέδρια που πραγματοποι-
ήθηκαν στην πορεία της καριέρας μου. 
Ερ: Ποιες είναι οι διαφορές στην εκ-
παίδευση ανάμεσα στην ελληνική και
την αμερικάνικη;
Απ: Η διαφορά είναι ότι οι Έλληνες

καθηγητές δεν συνεργάζονται και κατ’
επέκταση δεν επικοινωνούν με τους
συναδέλφους τους σε εσωτερικό ή
εξωτερικό σε τέτοιο βαθμό όπως οι
Αμερικάνοι. Αυτό αντικατοπτρίζεται
στο γεγονός ότι τα συνέδρια είναι πε-
ριορισμένα αλλά δεν υπάρχει υποστή-
ριξη και από το ίδιο το κράτος.
Ερ: Με βάση την εμπειρία σας, ποια
θα μας προτείνατε ότι είναι τα επαγ-
γέλματα του μέλλοντος; 
Απ: Η μηχανική πάντα θα χρειάζεται,
αφού η τεχνογνωσία εξελίσσεται και γι
αυτό θα είναι απαραίτητη παγκο-
σμίως. Οι θετικές επιδράσεις της είναι
φανερές και στον τομέα της Ιατρικής ,
διότι θα περιοριστούν τα λάθη του αν-
θρώπινου παράγοντα και οι επεμβά-
σεις θα είναι επιτυχείς.
Σας ευχαριστούμε πολύ!

Μόκα Θεοδώρα

Παπαζήση Σοφία
Προβίδα Καλλιόπη

Ενότητα: Συνέντευξη

Αφοσίωση στο στόχο
► Η εμπειρία του στη NASA και ο δρόμος μέχρι την καταξίωση

Σελίδα:3



Ενότητα: Πολιτισμός

Βίνσεντ Βαν Γκογκ
► Τι κρύβεται πίσω από τους πίνακες ζωγραφικής

Μια από τις πιο αξιοσημείωτες  πτυ-
χές του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι
η ικανότητα του να γνωρίζει μοτίβα και
να τα περιγράφει. Ανάμεσα στα δυ-
σκολότερα μοτίβα που προσπαθή-
σαμε να καταλάβουμε είναι η έννοια
της τυρβώδης ροής στη ρευστοδυνα-
μική. Ο Γερμανός φυσικός Βέρνερ
Χάιζενμπεργκ, δήλωσε «Όταν συναν-
τήσω τον Θεό θα του κάνω δυο ερω-
τήσεις: Γιατί σχετικότητα και γιατί
στροβιλισμός; Πραγματικά πιστεύω
πως θα έχει απάντηση για το πρώτο».
Παρ’ όλου που είναι δύσκολο να κατα-
νοηθεί η τυρβώδης ροή μαθηματικά,
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την
τέχνη για να την παραστήσουμε. 

Τον Ιούνιο του 1889, ο Βίνσεντ βαν
Γκογκ ζωγράφισε τη θεά λίγο πριν την
ανατολή από το παράθυρο του δωμα-
τίου του στο ίδρυμα Σεν Πολ ντε
Μοσόλ στο Σαν Ρεμί της Προβηγκίας,
όπου εισήχθη μόνος του έπειτα από
τον ακρωτηριασμό του αυτιού του,
κατά τη διάρκεια ψυχωτικού επεισο-
δίου. Στην «Έναστρη Νύχτα» οι κυκλι-
κές πινελιές του δημιουργούν ένα
νυχτερινό ουρανό, γεμάτο στροβιλιζό-
μενα σύννεφα και δίνες αστεριών. Ο
Βαν Γκογκ και άλλοι ιμπρεσιονιστές
απεικονίζουν το φως με διαφορετικό
τρόπο από τους προκατόχους τους.
Φαίνονται να συλλαμβάνουν την κί-
νηση του, για παράδειγμα στα ηλιό-
λουστα νερά ή όπως στην «Έναστρη
Νύχτα» στο φως των αστεριών που
λαμπυρίζει και λιώνει μέσα από γαλα-
κτώδη κύματα του μπλε ουρανού.

Το αποτέλεσμα προκαλείται από την
φωτεινότητα, δηλαδή την ένταση του
φωτός στα χρώματα πάνω στον
καμβά. Το πιο πρωτόγονο μέρος του
οπτικού μας φλοιού, που βλέπει τη
φωτεινή αντίθεση και την κίνηση, αλλά
όχι το χρώμα, συνδυάζει δύο διαφο-
ρετικά χρωματισμένες περιοχές εάν
έχουν την ίδια φωτεινότητα. Αλλά το
πρωτεύων τμήμα του εγκεφάλου μας
θα δει τις αντιθέσεις των χρωμάτων
χωρίς ανάμειξη. Με αυτές τις δύο ερ-
μηνείες να συμβαίνουν ταυτόχρονα,
το φως σε πολλά ιμπρεσιονιστικά
έργα φαίνεται να πάλλεται, να τρεμου-
λιάζει και να ακτινοβολεί παράξενα.
Αυτό αλλά και άλλα έργα ιμπρεσιονι-
στών χρησιμοποιούν γρήγορες πινε-
λιές για να συλλάβουν κάτι
εντυπωσιακά πραγματικό στον τρόπο
που κινείται το φως.

Εξήντα χρόνια μετά, το 1940, ο
Ρώσος μαθηματικός Αντρέι Κολμογ-
κόροφ ενίσχυσε την μαθηματική κατα-
νόηση της τυρβώδους ροής όταν
πρότεινε ότι η ενέργεια σε ένα στροβι-
λιζόμενο ρευστό σε μήκος R ποικίλει
αναλογικά με την 5/3 δύναμη του R.
Από πειραματικές μετρήσεις, ο Κολ-
μογκόροφ ήταν πολύ κοντά στον
τρόπο λειτουργίας της τυρβώδους
ροής, αν και η πλήρης περιγραφή της
παραμένει ένα από τα άλυτα προβλή-
ματα της φυσικής. Οι ταραγμένοι ου-
ρανοί στην «Έναστρη Νύχτα» (1889)

και στο «Δρόμος με Κυπαρίσσι και
Αστρο» (1890), μεταξύ άλλων, πα-
ρουσιάζουν τη λεγόμενη «κλιμάκωση
Κολμογκόροφ», εξισώσεις που δίνουν
την πιθανότητα δύο οποιοδήποτε ση-
μεία του ρευστού να έχουν μια δεδο-
μένη διαφορά ταχύτητας.

Η τυρβώδης ροή είναι αυτομοι-
όμορφη αν υπάρχει κλιμακωτή ενέρ-
γεια. Με άλλα λόγια, οι μεγάλες δίνες
μεταφέρουν την ενέργειά τους σε μι-
κρότερες δίνες, που κάνουν το ίδιο σε
διαφορετικές κλίμακες. Τέτοια παρα-
δείγματα είναι η μεγάλη ερυθρά κη-
λίδα του Δία, οι σχηματισμοί νεφών
και διαστρικά σωματίδια σκόνης. Το
2004, μέσα από το διαστημικό τηλε-
σκόπιο Χαμπλ, οι επιστήμονες είδαν
τις δίνες ενός μακρινού σύννεφου
σκόνης και αερίων γύρω από ένα
αστέρι και τους θύμισε την «Έναστρη
Νύχτα» του Βαν Γκογκ. 

Αυτό ενθάρρυνε επιστήμονες από το
Μεξικό,  την Ισπανία και την Αγγλία να
μελετήσουν διεξοδικά τη φωτεινότητα
στους πίνακες του Βαν Γκογκ. Ανακά-
λυψαν ένα διακριτό μοτίβο δομών τυρ-
βώδους ροής κοντά στην εξίσωση του
Κολμογκόροφ κρυμμένο σε πολλά
έργα του Βαν Γκογκ. Οι ερευνητές ψη-
φιοποίησαν  τους πίνακες και μέτρη-
σαν πως ποικίλλει η φωτεινότητα σε
οποιοδήποτε ζευγάρι εικονοστοιχείων
(pixels). Από τις καμπύλες διαχωρι-
σμού εικονοστοιχείων που υπολόγι-
σαν, κατέληξαν ότι τα έργα της
περιόδου της ψυχωτικής διέγερσης του
Βαν Γκογκ συμπεριφέρονται εκπλη-
κτικά παρόμοια με τα στροβιλιζόμενα
ρευστά. Η αυτοπροσωπογραφία του
με την πίπα σε μια πιο ήρεμη περίοδο
της ζωής του δεν έδειξε κανένα σημάδι

αντιστοιχίας. Το ίδιο και τα έργα άλλων
καλλιτεχνών που μοιάζουν να στροβι-
λίζονται, όπως «Η κραυγή» του Μονκ.

Το παράξενο είναι ότι η δυναμική
των ρευστών ανιχνεύεται μόνο στους
πίνακες που ζωγράφισε η διαταραγ-
μένη μεγαλοφυΐα όταν ήταν πνευμα-
τικά ασταθής, και όχι στην ήρεμη
περίοδο της ζωής του, όταν ακολου-
θούσε φαρμακευτική αγωγή για τις
κρίσεις του. Έτσι, μετά τον αυτοακρω-
τηριασμό του αφτιού του, ο Βαν Γκογκ
φαίνεται ότι είχε χάσει τη μαθηματική
του ακρίβεια. Την περίοδο εκείνη ο
καλλιτέχνης βρισκόταν σε κατάσταση
«απόλυτης ηρεμίας» λόγω του βρωμι-
ούχου καλίου που του χορηγήθηκε.

«Πιστεύουμε ότι ο Βαν Γκογκ είχε
μια μοναδική ικανότητα να απεικονίζει
την κίνηση των ρευστών και του
φωτός σε περιόδους παρατεταμένης
ψυχωτικής αναστάτωσης» σχολιάζει ο
φυσικός Χοσέ Λουί Αραγκόν, σε με-
λέτη του πάνω στους πίνακες του Βαν
Γκογκ, με ομάδα ερευνητών στο
Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του
Μεξικού. Μπορούμε να πούμε, λοι-
πόν, ότι σε μια περίοδο έντονης ταλαι-
πωρίας ο Βαν Γκογκ μπόρεσε με
κάποιον τρόπο να αντιληφθεί και να
παραστήσει μια από τις δυσκολότερες
έννοιες που η φύση παρουσίασε στην
ανθρωπότητα και να ενώσει τη μονα-
δική νοερή ματιά του με τα βαθύτερα
μυστήρια της κίνησης των ρευστών
και του φωτός.

Τέγου Νόρα
Πηγές:

http://www.artmag.gr/articles/media-
keyhole/item/348-van-gogh

https://www.youtube.com/watch?v=P
MerSm2ToFY
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Στις μέρες μας το youtube θεωρείται
ένα σύγχρονο και πρωτότυπο επάγ-
γελμα σύμφωνα με την άποψη των
ανθρώπων που βγάζουν τα προς το
ζην τους και τα κέρδη τους από αυτό,
οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τους αγα-
πημένους μας youtubers! 

Ας το πάρουμε από την αρχή. Πως
ξεκίνησαν αυτοί οι άνθρωποι να ασχο-
λούνται με αυτό, και πως έγινε η κα-
θημερινότητα τους; Πιάστηκαν από
κάτι που το έβλεπαν σαν χόμπι ίσως
και τους άρεσε και κατάφεραν να το
κάνουν επάγγελμα! Καθημερινά όλοι
μας παρακολουθούμε τέτοιους αν-
θρώπους! Mikeius, Μαλιάτσης, Je-
remy, 2j , CrazyTsach και διάφορους
άλλους. Ο CrazyTsach λοιπόν, ήταν
αυτός που επιλέξαμε να πάρουμε συ-
νέντευξη!
6οΓΕΛ: Γεια σου αγαπημένε μας
CrazyTsach! Όπως ξέρεις πρόκειται
για την συνέντευξη για την σχολική
εφημερίδα! Λοιπόν ξεκινάμε; 
CrazyTsach: Χαίρεται χαίρεται! Ναι
φυσικά, πες μου!
6οΓΕΛ: Πόσο είσαι, από που κατάγε-
σαι και πώς ξεκίνησες με το youtube;
CrazyTsach: Είμαι 24, Πυργιώτης και
ξεκίνησα το γιουτιούμπ...φτιάχνοντας
λογαριασμό! Όχι, σοβαρά τώρα,
έβλεπα παλιότερα ξένους γιουτιούμ-
περ και μιας και δεν ήξερα για Έλλη-
νες με τέτοια βίντεο, είπα να ξεκινήσω.
6οΓΕΛ: Είναι το youtube ένα καλό και
σταθερό μέσο για να το κάνει κάποιος
ως δουλειά; Μπορεί να στηριχτεί δη-
λαδή σε αυτό;
CrazyTsach: Σίγουρα, κι αν είσαι
καλό παιδί, μπορεί να δεις στο δρόμο
και τα στρουμφάκια! Το γιουτιούμπ
δεν είναι επάγγελμα αλλά όσο περ-
νάνε τα χρόνια βρισκόμαστε όλο και
πιο κοντά στο να γίνει. Ναι μεν υπάρ-
χουν κάποιοι που το'χουν παίξει
σωστά και ζουν από αυτό αλλά οι πε-
ρισσότεροι απέχουμε από αυτό.
6οΓΕΛ: Είναι το youtube ένα καλό και

σταθερό μέσο για να το κάνει κάποιος
ως δουλειά; Μπορεί να στηριχτεί δη-
λαδή σε αυτό;
CrazyTsach: Σίγουρα, κι αν είσαι
καλό παιδί, μπορεί να δεις στο δρόμο
και τα στρουμφάκια! Το γιουτιούμπ
δεν είναι επάγγελμα αλλά όσο περ-
νάνε τα χρόνια βρισκόμαστε όλο και

πιο κοντά στο να γίνει. Ναι μεν υπάρ-
χουν κάποιοι που το'χουν παίξει
σωστά και ζουν από αυτό αλλά οι πε-
ρισσότεροι απέχουμε από αυτό.
6οΓΕΛ: Σαν Τσαχ, τι θεωρείς πως
πρέπει να κάνει κάποιος, και να κατέ-
χει φυσικά, για να κάνει καριέρα στο
youtube;
CrazyTsach: Δεν έχει αποδειχθεί δυ-
στυχώς ότι χρειάζεται να'σαι ταλέντο ή
ποιοτικός. Αν είτε το δουλεύεις με την
επικαιρότητα, είτε αναφέρεσαι σε ανή-
λικα, θα κάνεις καριέρα. Το κοινό θέλει
να βλέπει τσακωμούς, κράξιμο και να
του δείχνεις ότι είσαι οικογένεια του.
Αν τα κάνεις αυτά, δυστυχώς, κι ας
μην το αξίζεις θα ανέβεις πιο εύκολα
από άτομα που ρίχνουν χρόνο για να
βγάλουν κάτι σωστό.

6οΓΕΛ: Τέλεια! Δεν θέλω να σε κου-
ράσω, σε ευχαριστώ πολύ για τον
χρόνο σου και τις πληροφορίες! Καλή
συνέχεια! 
CrazyTsach: Να είσαι καλά, καλή συ-
νέχεια!

Κουρσόβαλη Ηλιάνα

Ενότητα: Ρεπορτάζ - Συνέντευξη

You Tube
► Είναι το YouTube επάγγελμα;



Με αφορμή τη ταινία που παρακολουθή-
σαμε  με τίτλο  “Μοντέρνοι Καιροί” του
Τσάρλι  Τσάπλιν   μας δόθηκε η ευκαιρία να
αναπτύξουμε το θέμα γύρω από το οποίο
περιστρέφεται ολόκληρη η ταινία και αφορά
την εργασία κατά την περίοδο της βιομηχα-
νικής επανάστασης καθώς και την οικονο-
μική κρίση (κραχ) του 1929 στις ΗΠΑ.

Η παγκόσμια οικονομική ύφεση του 1929
ήταν μια κατάσταση διεθνούς οικονομικής
ύφεσης που διήρκεσε από ένα μέχρι δέκα
χρόνια σε διάφορες χώρες του κόσμου.
Επρόκειτο για τη μεγαλύτερη οικονομική
ύφεση της σύγχρονης ιστορίας και χρησι-
μοποιείται στον 21ο αιώνα ως παράδειγμα
για το πόσο οδυνηρή μπορεί να είναι μια
οικονομική καταστροφή. Η "Μεγάλη
Ύφεση", όπως χαρακτηρίστηκε στις ΗΠΑ,
σύμφωνα με τους αναλυτές προκλήθηκε
μετά από το χρηματιστηριακό κραχ, που
ξεκίνησε στις 24 Οκτωβρίου του 1929. Το
τέρμα της κρίσης στις ΗΠΑ ταυτίστηκε με
το έναυσμα της πολεμικής οικονομίας του
Β' Παγκόσμιου Πολέμου γύρω στο 1939.

Η κρίση είχε καταστροφικές επιπτώσεις
τόσο στον ανεπτυγμένο, όσο και στον ανα-
πτυσσόμενο κόσμο. Επηρεάστηκε το διε-
θνές εμπόριο, καθώς επίσης και τα
προσωπικά εισοδήματα, τα έσοδα από
φόρους, οι τιμές και τα κέρδη. Η οικονομία
πόλεων ανά τον κόσμο επλήγη, ιδίως εκεί-
νων που εξαρτιόταν άμεσα από τη βαριά
βιομηχανία.

Η μεγάλη κρίση τερματίστηκε σε διαφο-
ρετικό χρόνο ανά. Οι περισσότερες χώρες
εφάρμοσαν προγράμματα ανακούφισης
και η πολιτική τους ζωή πέρασε αναταρα-
χές, εξωθώντας την ιδεολογία στα άκρα. Σε
ορισμένα κράτη, οι απελπισμένοι πολίτες
στράφηκαν προς δημαγωγούς εθνικιστές
,οι οποίοι χρησιμοποιούσαν παραπλανη-
τικά μέσα για να υποστηρίξουν την ανωτε-
ρότητα της εθνικής τους ταυτότητας, όπως
ο Αδόλφος  Χίτλερ, με αποτέλεσμα την
έναρξη του Παγκοσμίου πολέμου.

Υπήρξαν πολλοί παράγοντες που προ-
κάλεσαν την κρίση, όπως δομικές αδυνα-
μίες και συγκεκριμένα περιστατικά τα
οποία τη μετέτρεψαν σε μια γενικευμένη
ύφεση, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο
μεταφέρθηκε από χώρα σε χώρα. 
Σημαντικές ήταν και οι επιπτώσεις στον

εργατικό τομέα:
Η κρίση εξαπλώθηκε και στον παραγω-

γικό ιστό της οικονομίας των βιομηχανικών
χωρών της Κεντρικής και Κεντροανατολι-
κής Ευρώπης, πολλές βιομηχανίες και βιο-
τεχνίες χρεοκόπησαν και ανέστειλαν τη
λειτουργία τους. Μεταξύ 1929 και 1932 η
μεταποιητική (κυρίως βιομηχανική) παρα-
γωγή της Γερμανίας μειώθηκε κατά
40,8%της Πολωνίας κατά 38,65%, της Αυ-
στρίας κατά 34,3%και της Τσεχοσλοβακίας.

Επίσης ένας μεγάλος αριθμός εργατών
στις χώρες που επλήγησαν περισσότερο
έμεινε άνεργος: 13 εκατομμύρια στις Ηνω-
μένες Πολιτείες στα 1932, 6 εκατομμύρια

στην Γερμανία. Στους άνεργους πρέπει να
προσθέσουμε ακόμη τους υπαλλήλους και
τους διευθυντές των επιχειρήσεων που
έκλεισαν. Οι έμποροι βλέπουν τις εργασίες
τους να μειώνονται γιατί δυσκολεύονται να
πουλήσουν και οι πελάτες των ελεύθερων
επαγγελμάτων συνεχώς ελαττώνονται. Οι
αγρότες δεν βρίσκουν αγοραστές για τα
προϊόντα τους παρά την πτώση των τιμών. 

Επιπλέον τα μεγάλα βιομηχανικά συγ-
κροτήματα βρήκαν την ευκαιρία και εξαγό-
ρασαν τις μικρότερες επιχειρήσεις που
χρεοκόπησαν ή που δεν μπορούσαν να
ανταπεξέλθουν στην κρίση. Το ίδιο συμβαί-
νει και στον τραπεζικό τομέα. Πολλοί αγρό-
τες και κάτοικοι μικρών πόλεων συρρέουν
στα μεγάλα αστικά κέντρα με την ελπίδα
να βρουν δουλειά.

Τέλος τα μεσαία αστικά στρώματα, με τη
χρεοκοπία των επιχειρήσεων τους, χάνουν
την οικονομική τους υπόσταση και προλε-
ταριοποιούνται. Η κοινωνική κρίση αρχίζει
να μεταμορφώνεται σε ιδεολογική.

Έτσι το κράτος έλαβε κάποια μέτρα για
την άμεση αντιμετώπιση της κρίσης:

Στα 1932 εκλέγεται πρόεδρος των Ηνω-
μένων Πολιτειών ο Φραγκλίνος Ρούζβελτ,
ο οποίος εφαρμόζει μία νέα πολιτική για
την έξοδο από την οικονομική κρίση. Η νέα
αυτή οικονομική πολιτική ονομάζεται Νιου
Ντηλ.

Βασικός άξονας της πολιτικής του Ρούζ-
βελτ ήταν η ακόλουθη σκέψη: για να γίνει
κατορθωτή η ανάκαμψη της οικονομίας θα
πρέπει να ανατεθούν στις βιομηχανίες με-
γάλες παραγγελίες. Οι βιομηχανίες για να
πραγματοποιήσουν τις παραγγελίες, θα
αναζωογονούσαν άλλες επιχειρήσεις. Με
αυτόν τον τρόπο οι εργάτες θα έβρισκαν
εργασία και με τις αποδοχές τους θα κι-
νούσαν την αγορά. Αλλά επειδή κανένας
δεν είχε χρήματα για να τα επενδύσει ( και
όσοι είχαν δεν τα επένδυαν), θα έπρεπε
το κράτος να αναλάβει τον ρόλο του επεν-
δυτή για να πετύχει την αναθέρμανση της
οικονομίας.

Η επέμβαση αυτή εκδηλώνεται με τους
εξής τρόπους:
•καταστροφή του στοκ των βιομηχανικών
και των αγροτικών προϊόντων ή περιορι-

σμός της παραγωγής τους ώστε να ανέ-
βουν οι τιμές τους.
•Προσπάθεια για επανάκτηση των αγορών
του εξωτερικού με υποτίμηση της αξίας του
εθνικού νομίσματος. Με αυτόν τον τρόπο
ελπίζεται ότι ο ξένος αγοραστής θα προτι-
μήσει τα προϊόντα της χώρας, μια και του
προσφέρονται φθηνότερα. Στα 1932 η Αγ-
γλία, για να αναζωογονήσει το εμπόριο
της, υποτιμά τη στερλίνα και το 1934 ο
Ρούζβελτ κάνει τι ίδιο με το δολάριο.
•Θεσπίζονται υψηλοί τελωνιακοί θεσμοί για
τα εισαγόμενα από το εξωτερικό προϊόντα.
Έτσι τα προϊόντα αυτά γίνονται ακριβότερα
από τα εγχώρια και ο τοπικός αγοραστής
δεν τα προτιμά.
•Καταβάλλεται προσπάθεια να ισοσκελι-
σθεί ο κρατικός προϋπολογισμός με μεί-
ωση των δαπανών (αποπληθωρισμός).
Μερικές χώρες μιμούμενες τις Η.Π.Α. κα-
ταστρώνουν προγράμματα εκτέλεσης δη-
μοσίων έργων για να μειώσουν την
ανεργία.

Ωστόσο και στην σημερινή εποχή παρα-
τηρείται κρίση στον εργατικό τομέα όχι
όμως στο βαθμό που σημειώθηκε στην
περίοδο  1920-1930. Ακόμη η ανεργία εξα-
κολουθεί να παίρνει  μεγαλύτερες διαστά-
σεις λόγω της ανάπτυξης που γνωρίζει
καθημερινά ο εργατικός τομέας και έχει ως
αποτέλεσμα την ραγδαία μείωση των θέ-
σεων εργασίας.

Συγκεφαλαιωτικά η οικονομική κρίση της
περιόδου 1920-1930  επηρέασε σημαντικά
την εξέλιξη της χώρας και ιδιαίτερα στον
εργατικό τομέα. Ακόμη και σήμερα με την
οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα πα-
ρατηρούνται αλλαγές όχι μόνο στον εργα-
σιακό χώρο αλλά και σε άλλους κλάδους.

Παπαθανασίου  Κωνσταντίνος 
Παπαθανασίου  Κωνσταντίνα

Παπακώστα Ελένη
Πηγές:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE
%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%
87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B
A%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B
1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84
%CE%B1%CF%83%CE%B7
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Κ Ρ Α Χ !
► Ο θεσμός της εργασίας κατά την περίοδο 1920 -1930.
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Οι Καλάς (Αγγλικά: Kalash) είναι φυλή
του ορεινού Πακιστάν και μέρους του Αφ-
γανιστάν, η οποία ομιλεί την διάλεκτο των
Καλάς και ο πληθυσμός τους ανέρχεται
περίπου στις 5.000.

Η φυλή αυτή διαφέρει από τις γειτονικές
της,  εθνολογικά αλλά και  κοινωνιολογικά
κι αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι έχουν
ελληνική καταγωγή, όπως ισχυρίζονται,
αφού θεωρούν τη φυλή τους μακρινή από-
γονο των στρατευμάτων του Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου. Για τον λόγο αυτό, παρουσιάζεται
μεγάλο ενδιαφέρον γι’ αυτόν τον πληθυ-
σμό, αφού έχουν γίνει αρκετές γενετικές
έρευνες για να διαπιστωθεί η καταγωγή
τους και ο βαθμός συγγένειάς τους με τους
Έλληνες. 
Η γλώσσα των Καλάς

Μετά από μία έρευνα που διεξήγαγε η
επίκουρη καθηγήτρια του αγγλικού τμήμα-
τος του ΑΠΘ, Ελισάβετ Μελά-Αθανασο-
πούλου, αποδείχθηκε ότι η γλώσσα τους
σχετίζεται με την Αρχαία ελληνική. Στα
πλαίσια της έρευνας αυτής, έζησε με τις οι-
κογένειες των Καλάς για μερικούς μήνες με
σκοπό την καταγραφή της γλώσσας, των
ηθών και των εθίμων τους, των καθημερι-
νών ασχολιών και των λατρευτικών τελε-
τών τους.

Σύμφωνα με την καθηγήτρια, η απομό-
νωση των Καλάς στις κοιλάδες σε υψόμε-
τρο μεταξύ 3.000 και 3.800 μέτρων, η
πίεση από τους γύρω πληθυσμούς, αλλά
και η ανάγκη τους για εργασία λόγω του
φτωχού φυσικού τους περιβάλλοντος, τους
έφερε σε επαφή με πολλούς άλλους λαούς
και γλώσσες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν
πολλαπλά δάνεια στη γλώσσα. 

Στη συνέχεια, το καλοκαίρι του 2007, επι-
σκέφτηκε την περιοχή του Βορειοδυτικού
Πακιστάν, στα σύνορα με το Αφγανιστάν,
όπου είναι ανεπτυγμένη στις δικές της κοι-
νωνίες η φυλή των Καλάς και κατέγραψε τη
γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμά τους, τις λα-
τρευτικές τελετές και τις παραδόσεις τους.

“Από την μέχρι τώρα ανάλυση των δεδο-

μένων, αποδεικνύεται επιστημονικά ότι η
ελληνική γλώσσα συνδέεται άμεσα με τις
τοπικές λαλιές των λαών που κατέκτησε ο
Μέγας Αλέξανδρος. Στη γλώσσα των
Καλάς διαφαίνεται αυτή τη επίδραση στο
λεκτικό μέρος με αρχαιοελληνικές λέξεις
που έχουν διασωθεί στη γλώσσα με την
αρχαία σημασία τους” δήλωσε η κ. Μελά-
Αθανασοπούλου.

Μερικές λέξεις που βρίσκουμε στην
γλώσσα τους και έχουν κοινές ρίζες με τη
δική μας είναι: 
ΝΟΜ=όνομα, ΠΑΡΕΙΜ=πορεύομαι, δια-
βαίνω εκ του πάρειμι, ΧΕΜΑΝ=χειμώνας
ΙΛΑ=έλα, ΔΟΝΤΟΥΓΙΑ=δόντια, DI=δίδω,
ΙΣΠΑΤΑ=χαιρετισμός, εκ του ασπάζομαι. Γι'
αυτό φιλιούνται όταν συναντιούνται μετά
από     καιρό.

Επίσης, «Tο όμορφο», το λένε «εις
καλόν», τη γυναίκα «γυναίκ», τα καρύδια
«γιουνάν αρύδ», τον Μακεδόνα «Μαχεν-
τόν», τις Χάριτες «Χαρίτας», τους Ίωνες
(Έλληνες) «Γιουνάν», τον δήμο «ντίμο»,
την Αφροδίτη «Αφροντάιν». Αλλά και στη
γύρω περιοχή, που μέχρι τα τέλη του προ-
ηγούμενου αιώνα ανήκε στην αυτόνομη
επικράτεια του Καφιριστάν (χώρα των απί-
στων κατά τους Μουσουλμάνους, που κα-
τάφεραν να εξισλαμίσουν το μεγαλύτερο
ποσοστό των Καφίρς), συναντά κανείς
στους χαιρετισμούς τους λέξεις όπως
«χάιρε, χαϊρέτα, γιάμασις». 
Ο πολιτισμός των Καλάς

Ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά και εν-
δυμασία

H λέξη “Kαλάς”, ή αλλιώς "Καλάσα", στην
γλώσσα της περιοχής σημαίνει "Μαύρος
Βασιλιάς", εννοώντας τον βασιλιά Αλέξαν-
δρο με το άλογό του τον μαύρο Βουκε-
φάλα. Τα φυλετικά χαρακτηριστικά των
Καλάς θυμίζουν έντονα Ελλάδα. Φυσιο-
γνωμικά είναι μελαχρινοί, καστανοί έως κα-
τάξανθοι με γαλανά μάτια, τίμιοι
χαρακτήρες, αγνοί και άδολοι.
Όλες οι γυναίκες είναι ντυμένες ομοι-

όμορφα. Φορούν μακριά φορέματα που

μοιάζουν πολύ με τα φορέματα των γυναι-
κών της Μακεδονίας, της Θράκης και των
Μεγάρων (Μεγαρίτικος καπλαμάς). Στο κε-
φάλι τους έχουν κάτι που μοιάζει με διά-
δημα από χάντρες και μικρά όστρακα που
προεκτείνεται μέχρι την πλάτη. Στο λαιμό
τους φορούν πολλές χάντρες. 

Οι άνδρες και τα παιδιά φορούν ένα μάλ-
λινο σκούφο (καυσία) τον οποίο φορούσαν
οι μακεδόνες στρατιώτες του Μ. Αλεξάν-
δρου και μοιάζει με το φρυγικό πέτασο.
Τοιχογραφία που απεικονίζει κυνηγούς, με
τον ίδιο τύπο σκούφου βρέθηκε στη Βερ-
γίνα. Χρησιμοποιούν το τόξο και σφυρίζουν
με τον χαρακτηριστικό τρόπο που εμείς
ονομάζουμε "κλέφτικο". 
Κοινωνική οργάνωση

H κοινωνική τους οργάνωση είναι απλή.
Κάθε χωριό αποτελεί αυτοδιαχειριζόμενη
κοινότητα χωρίς άρχοντες και αρχηγό. Μο-
ναδικό ίχνος κάποιας αρχής, είναι οι "με-
γάλοι άνδρες", είναι αυτοί που όλοι
αναγνωρίζουν τις αρετές και τη σοφία τους
και γι’ αυτό χαίρουν ιδιαιτέρας εκτιμήσεως.
Είναι συνήθως δύο σε κάθε χωριό. Αλλά οι
"μεγάλοι άνδρες" δεν έχουν καμία ουσια-
στική εξουσία, συνήθως καλούνται να προ-
φέρουν κρίσεις και να λύσουν τις τυχόν
διαφορές μεταξύ των συγχωριανών.
Όμως, για τη λήψη σοβαρών αποφάσεων
ή όταν δεν μπορούν οι ίδιοι να βρουν λύση,
συγκαλούν τη Λαϊκή Συνέλευση. 

H ζωή της κοινωνίας διέπεται από την
παράδοση η οποία καθορίζει τις σχέσεις
των ατόμων. Ένας Καλάς πρέπει να μένει
πάντα ήρεμος, να μη χάνει ποτέ τη ψυχραι-
μία του, δεν πρέπει να λέει ποτέ ψέματα,
ούτε να βλαστημά. H κλεψιά και ο φόνος
είναι πράγματα εξαιρετικά σπάνια. Οι
Καλάς διοργανώνουν γιορτές και ξεφαντώ-
νουν με χορούς και κρασί. Τα σπίτια τους
είναι κατασκευασμένα από πέτρα και ξύλο
και στη μέση της οροφής έχουν μια τρύπα
για να φεύγει ο καπνός.

Ιδιαίτερα τα χωριά των Καλάς είναι χτι-
σμένα πάνω στα πρότυπα του Ιπποκράτη
για την υγιεινή πόλη, όπου ο ήλιος βλέπει
τις κατοικίες από το πρωί μέχρι το βράδυ.
H κατασκευή των σπιτιών είναι μάλλον
οχυρωματική με όλες τις οικίες πλεγμένες
μαζί σαν πολυκατοικία. H ταράτσα του
ενός είναι αυλή για τους από πάνω, η ίδια
αρχιτεκτονική συναντάται σε πολλά αιγαι-
οπελαγίτικα νησιά. Οι τάφοι είναι κιβωτιό-
σχημοι, όπως απαιτεί η αρχαία Θρακική
και Μακεδονική παράδοση.

Ενώ όμως κατάφεραν και διατήρησαν
άσβεστη τη φλόγα τους για πάνω από δύο
χιλιάδες χρόνια τα τελευταία χρόνια λόγω
του τουρισμού και των προσπαθειών που
γίνονται για να τους εξισλαμίσουν κινδυ-
νεύουν να αφανιστούν. Και θα είναι κρίμα
μεγάλο να εξαφανισθεί η μοναδική αψευ-
δής μαρτυρία ενός ένδοξού πολιτισμικού
παρελθόντος το οποίο αποτελεί παγκό-
σμια κληρονομιά.

Τσιώλη Βασιλική
Πηγές: el.wikipedia.org
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► Μια φυλή με Ελληνική καταγωγή 
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Τοξική κοινωνία
► Επιθέσεις με οξύ σε γυναίκες
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Εδώ και πολλά χρόνια πραγματο-
ποιείται μεγάλος αγώνας για την χει-
ραφέτηση των γυναικών, κίνημα
γνωστό και ως φεμινισμός. Παρόλο
που υπάρχει μεγάλη πρόοδος στον
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ο
κόσμος τις γυναίκες είναι γεγονός το
ότι σε ορισμένες χώρες η θέση της
είναι μηδαμινή,  και συνήθως οι περισ-
σότερες βρίσκονται στο περιθώριο.

Με βάση την συνέντευξη της Ria
Sarma, ιδρύτρια του οργανισμού
MakeLoveNotScars, η Ινδία είναι μία
από τις πρώτες χώρες όπου η κακο-
ποίηση της γυναίκας είναι καθημερινό
φαινόμενο. Ο οργανισμός αυτός
ασχολείται άμεσα με τις επιθέσεις
οξέος εναντίων των γυναικών και ανα-
φέρει περίπου 1000 άτομα ετησίως
που είναι θύματα τέτοιων ενεργειών,
ενώ ένα μεγάλο ποσοστό των θυμά-
των δεν λαμβάνεται καν υπόψη διότι
δεν δηλώνει  την πράξη.

Η  Ινδία μέσω των παραδόσεων
της και την θρησκεία της εμφανίζει έν-
τονη εμμονή με την ομορφιά. Αυτό
έχει καθορίσει την κοινωνική θέση της
γυναίκας και έχει αυξήσει σημαντικά
την κριτική εναντίων της εμφάνισής
τους. Η κατάσταση αυτή δεν αφορά
άμεσα τον ανδρικό πληθυσμό της Ιν-
δίας διότι αυτός κρίνεται από την οικο-
νομική κατάστασή του και όχι την
εμφανισιακή. Ακόμη και σήμερα, η άρ-
νηση της γυναίκας απέναντι στον
άνδρα δεν είναι αποδεχτή, απόληξη
του αναχρονιστικού τρόπου ζωής τους
που μετατρέπει την κοινωνία σε αν-
δροκρατούμενη. 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η
προσωπική άποψη του καθενός δεν
έχουν ισχύ σε μια τέτοια κοινωνία
αφού η  μη αποδεκτή πεποίθηση μιας
γυναίκας καταρρίπτεται με ασεβείς
πράξεις προς το πρόσωπό της. Μια
από τις πιο συνηθισμένες περιπτώ-
σεις είναι η χρήση οξέος, το οποίο
προκαλεί εγκαύματα στο πρόσωπό
τους με αποτέλεσμα την εμφανισιακή
και ψυχική φθορά. Το εμπόριο του
υγρού αυτού αν και θεωρείται ακατάλ-
ληλο ή πωλείται μόνο για απολυμαν-
τική χρήση, βρίσκει μεγάλη απήχηση
στην κοινωνία την Ινδίας καθώς ο κα-
θένας έχει πρόσβαση σε αυτό.

Στην σημερινή κοινωνία της εξέλιξης
ορισμένες μένουν στάσιμες στο πα-
ρελθόν. Σε τέτοιες μορφές βίας η κρα-
τική εξουσία δεν λαμβάνει τα
απαραίτητα κατασταλτικά μέτρα και
γι΄αυτό οι θύτες μένουν ατιμώρητοι.
Αν και μερικές φορές τα θύματα μπο-
ρούν να καταφύγουν στο δικαστικό
τομέα για τη λήψη περιοριστικών μέ-
τρων και αποζημιώσεως, η διαδικασία
αυτή είναι χρονοβόρα και οικονομικά
δύσφορη.

Παρόλο που η Ινδία θεωρείται μια
από τις ανερχόμενες δυνάμεις λόγω
της παγκόσμιας  κυριαρχίας της στο
εμπόριο, οι περισσότερες "κόρες" της
δεν έχουν επίγνωση των δικαιωμάτων
τους καθώς διέπονται από χαμηλό
μορφωτικό επίπεδο. Το γεγονός αυτό
τις καθιστά αδύναμες προς την αντι-
μετώπιση ενός τέτοιου προσωπικού
προβλήματος, το οποίο αυξάνεται
παίρνοντας κοινωνικές διαστάσεις.
Απότοκο όλων αυτών είναι ότι οι επι-
ζήσαντες των επιθέσεων εμφανίζουν
χαρακτηριστικές δυσμορφίες και , σε
αρκετές περιπτώσεις, μόνιμη παρά-
λυση δημιουργώντας ένα νέο είδος
ρατσισμού από τους γύρω που τους
αφήνει στο περιθώριο εκτός των κοι-

νωνικών  δρωμένων.
Σύμφωνα με την γνωστή ρήση του

Άγγλου κριτικού Καρλάιλ ότι η αφετη-
ρία κάθε νίκης είναι η αισιοδοξία και
ότι στην κοινωνία πρέπει να επικρατεί
αλληλοσεβασμός, τέτοιες πράξεις δεν
θα έπρεπε να δεσπόζουν σήμερα. Η
κοινωνία μας εξελίσσεται και για να
την φτάσουμε στο απόγειό της οφεί-
λουμε να στηριχτούμε στα δικαιώματα
του ατόμου καθώς κρίνεται αδήριτη η
ανάγκη να ξεσηκωθεί ο γυναικείος
πληθυσμός για τις δικές τους προσω-
πικές ανάγκες.

Παπαζήση Σοφία
Μόκα Θεοδώρα

Πηγή:makelovenotscars.org/meet-
the-members/
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Η Γυναίκα
► Η κοινωνική θέση της γυναίκας μέσα από το ηθογραφικό διήγημα
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Η κοινωνική θέση της γυναίκας είναι ένα
θέμα το όποιο ξεδιπλώνεται και ξεχωρίζει
μέσα από μια ποικιλία γεγονότων.

Ας κάνουμε μια αναδρομή στο παρελ-
θόν. Μέσα από μυθιστορήματα, δοκίμια
και αφηγήσεις στο μάθημα της Λογοτε-
χνίας σε όλα μας τα μαθητικά χρόνια, η
κοινωνική θέση της γυναίκας είναι ένα
πολύ έντονο κοινωνικό ζήτημα στο παρελ-
θόν. Η γυναίκα θεωρούνταν ένα απλό ‘αν-
τικείμενο’. Ήταν υπεύθυνη για τις δουλείες
του σπιτιού, το φαγητό, την ανατροφή των
παιδιών. Δεν είχε δικαίωμα στην μόρ-
φωση, στην παιδεία, δεν έβγαινε έξω που-
θενά έκτος και αν υπήρχε η συνοδεία του
άντρα της. Θεωρούσαν τα κορίτσια ως
συμφορά διότι θα έπρεπε η οικογένεια να
συγκεντρώσει την προίκα που θα έπαιρνε
η θυγατέρα για τον γάμο της.

Έτσι λοιπόν, μέσα από το πολύ γνωστό
έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Η
φόνισσα», βλέπουμε την πρωταγωνίστρια
την Φραγκό-γιαννού να πνίγει με τα ίδια
της τα χέρια την εγγονή της και στην συνέ-
χεια να θανατώνει κοριτσάκια προκειμένου
να τα απαλλάξει από την δύσκολη ζωή
που θα ακολουθούσε, εφόσον είχαν χα-
μηλή κοινωνική θέση, αλλά και να γλυτώ-
σει τους γονείς από την υποχρεωτική
προίκα που έπρεπε να μαζέψουν. 

Μια παρόμοια κατάσταση σχετικά με τη
γυναίκα επικρατεί και στο διήγημα του Θε-
οτόκη «Η τιμή και το χρήμα». Ο Ανδρέας,
ένα παλικάρι από πλούσια οικογένεια, αν-
τιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και
αναγκάζεται να κάνει λαθρεμπόριο. Μέσω
των γεγονότων λοιπόν, ο Αντρέας ερω-
τεύεται μια ξανθιά όμορφη κοπέλα εργά-
τρια, κόρη της Τρινκούλαινας, την Ειρήνη.
Βλέπουμε λοιπόν πως η κοινωνική θέση
της γυναικάς είναι χαμηλή. Αρχικά, σημει-
ώνεται πως το πρότυπο της γυναίκας θα
έπρεπε να είναι καθαρή και αγνή. Χαρα-
κτηριστική η φράση της μητέρας,
«Γιατί τον έμπασες μέσα; Γιατί ήρθες μέσα,
Αντρέα; Η γειτόνισσα στο φόρο το βουκι-
νίζει κι έχει δίκιο· ποιος θα τήνε πάρει τη
δυστυχισμένη τώρα που της έκαμες αυτό
το κακό;».
Να μην έχει προηγηθεί κάποιος άντρας
στην προσωπική της ζωή και καμία σε-
ξουαλική επαφή. 
«Και συ» της είπε ακολουθώντας με οργή,
«αφού εγίνηκες όπως εγίνηκες, κι έχασες,
ανέμυαλη, την καημένη σου τη νιότη!
σύρε, κακομοίρα μου, κουρέψου σε κα-
νένα μοναστήρι! Ωχ, τι να σε κάμω!» Κι
έπεσε σε μια καρέκλα κι έκρουψε το τίμιο
πρόσωπό της στα χέρια της και εβάλθηκε
να κλαίει πικρά πικρά χωρίς να φωνάζει.
Η γυναίκα επίσης θα έπρεπε να είχε τα
κατάλληλα προσόντα. Για παράδειγμα,
στο κείμενο ο Ανδρέας  μιλάει συνεχώς για
τα όμορφα μάτια της Ειρήνης, για το πόσο
όμορφη είναι, για τα ροδοκόκκινα μά-
γουλα της.
«Α δεν ήτανε» είπε ο Αντρέας «το σπίτι

μου σ' αυτή την περίληψη, και τίποτα να
μην είχε, παρά μονάχα ό,τι φορεί την κα-
θημερινή, την έπαιρνα, γιατί έχει ξανθά
μαλλιά και κάτι μάτια!... και κοιτάζει τόσο
αθώα, τόσο γλυκά! Τώρα το κατάλαβα
που 'ναι όμορφη.

Τελευταίο και σημαντικότερο είναι η προ-
ίκα. Ο Ανδρέας για να την πάρει, ζητάει έν-
τονα ένα μεγάλο χρηματικό πόσο από την
Τρινκούλαινα. Αυτό είναι και το σημείο τρι-
βής στις σχέσεις μητέρας και υποψήφιου
γαμπρού. 

«Εσύ, μάνα» είπε βραχνά, «κι όχι ο Αν-
τρέας, εσύ με παίρνεις στο λαιμό σου για
λίγα λεφτά! Έχεις και δεν τα δίνεις. Και
δέκα και δώδεκα εκατοστές έχεις, το ξέρω
εγώ· και κάνεις δουλειές κάθε μέρα, και τα
αβγατίζεις τα τάλαρά σου. Και τώρα... και
τώρα θέλεις να με κλείσεις σε μοναστήρι,
εμένανε που σ' εδούλεψα, που τα 'βγαλα
η ίδια τα προικιά μου με τον κόπο μου, για
να 'χουνε τ' άλλα σου τα παιδιά περισσό-
τερα. Ω μάνα! Ω μάνα!»
«Τρεις εκατοστές είναι οι δικές σου» της
αποκρίθηκε με βραχνή φωνή χωρίς να ση-
κώσει το κεφάλι.
«Θα σε πάρω» της είπε στ' αυτί ο Αντρέας·
«έχε υπομονή!» κι αδρασκέλισε βιαστικά

το κατώφλι.
Η προίκα λοιπόν παίζει τον κυριοτέρο

ρόλο, αλλά φυσικά και οι αντιλήψεις των
ανθρώπων που οριοθετούν τις σχέσεις και
το πλαίσιο της συμπεριφοράς της γυναί-
κας. Η γυναίκά λοιπόν εξαρτάται από τον
άνδρα της, αλλά και οι αρμοδιότητες της
περιορίζονται στο σπίτι. 

Ακόμα και στις μέρες μας λοιπόν, κυ-
ρίως στις κλειστές και αγροτικές κοινωνίες,
υπάρχουν αρκετές προκαταλήψεις για την
θέση της γυναίκας. Μολονότι μια γυναίκα
μπορεί να καταλάβει ηγετικές θέσεις και να
κάνει πολλά πράγματα,οι προκαταλήψεις
υπάρχουν ακόμα. Στον τομέα των χρημά-
των ειδικότερα.Στο κείμενο του Θεοτόκη
λοιπόν, βλέπουμε να επαναλαμβάνεται η
φράση ‘Άνάθεμα τα τα τάλαρα’ συνεχώς,
για να δηλώσει τη σχέση του ατόμου με
την οικονομική δύναμη.Η Ρείνη απελευθε-
ρώνεται και διεκδικεί παρά τη δύσκολη και
υποβαθμισμένη θέση της. Με τη στάση
αυτή υψώνεται σε σύμβολο και πρότυπο
απολύτρωσης της γυναίκας από τα οικο-
γενειακά και κοινωνικά δεσμά. Η απελευ-
θέρωση της γυναίκας εκφράζει την
αναβάθμιση της στην κοινωνία.

Κουρσόβαλη Ηλιάνα



Ο Βασίλειος Δαλανίκας, μαθητής δευτέ-
ρας γυμνασίου και αθλητής, πήρε  μετάλλιο
στην ελληνορωμαϊκή πάλη. Σε συνέντευξη
που μας παραχώρησε, ανέφερε: 
Ερ: Σε ποιά  ηλικία άρχισες να ασχολείσαι
με την ελληνορωμαϊκή πάλη και για ποιο
λόγο επέλεξες αυτό το άθλημα αντί κά-
ποιου άλλου;
Β.Δ: Άρχισα να ασχολούμαι με την πάλη
από την τρίτη δημοτικού, δηλαδή 5 χρόνια
τώρα. Επέλεξα αυτό το άθλημα, διότι και ο
πατέρας μου έκανε πάλη αρκετά χρόνια
όταν ήταν στην ηλικία μου και αυτό με
ώθησε να το ακολουθήσω κι εγώ.
Ερ: Είναι δύσκολο να συνδυάζεις αθλητι-
σμό και σχολείο; Αν όχι τώρα που είσαι στο
γυμνάσιο, πιστεύεις πως θα συναντήσεις
κάποιες δυσκολίες στο λύκειο ή και ακόμη
στις σπουδές;
Β.Δ: Προς το παρόν δεν πιέζομαι πολύ
από το σχολείο, αλλά πιστεύω πως με τον
καιρό τα μαθήματα θα δυσκολεύουν, οι
ώρες διαβάσματος θα αυξάνονται και συ-
νεπώς ο χρόνος που θα αφιερώνω στις
προπονήσεις θα μειωθεί. Παρ’ όλα αυτά,
δεν υπάρχει περίπτωση να τα παρατήσω.
Θα κάνω ό,τι μπορώ για να τα συνδυάσω.
Ερ:Σκέφτεσαι να ακολουθήσεις αυτό το
άθλημα επαγγελματικά ή θα σου άρεσε
απλά για χόμπι;
Β.Δ: Βασικά στο μέλλον ως επάγγελμα
θέλω να ακολουθήσω κάτι άλλο, αλλά ως
ένα σημείο δε θα με πείραζε να ανέβω σε
ένα επίπεδο υψηλότερο από το ερασιτε-
χνικό.
Ερ:Έχεις αισθανθεί πως σε κάποιον σου
αγώνα αδικήθηκες;
Β.Δ: Ναι. Σε έναν αγώνα μου, ο διαιτητής
έπρεπε να δώσει παρατήρηση στον αντί-
παλό μου, όμως δεν το έκανε διότι ήταν και
οι δύο από την ίδια πόλη.
Ερ:Τι αισθήματα σου προκαλεί η ήττα ενός
αγώνα;
Β.Δ: Εννοείται πως θα λυπηθώ άμα χάσω
σε κάποιον αγώνα, παρ’ όλα αυτά όμως δε
θα απογοητευτώ και την επόμενη φορά θα
προσπαθήσω ακόμη περισσότερο, ιδίως
αν ο αντίπαλός μου είναι ο ίδιος από τον
οποίο ηττήθηκα. Και όπως όλοι ξέρουμε
από τις ήττες πρέπει να μαθαίνουμε και όχι
να εγκαταλείπουμε.
Ερ: Τι συμβουλές θα έδινες σε κάποια/-ον
που θέλει να ασχοληθεί με την ελληνορω-
μαϊκή ή και την ελευθέρα πάλη;
Β.Δ: Για να ασχοληθεί κάποιος σοβαρά με

την πάλη χρειάζεται αρκετά καλή φυσική
κατάσταση -ευκινησία, ευλυγισία, δύναμη,
αντοχή- και κυρίως τεχνική. Αυτό συνεπά-
γεται σκληρή προπόνηση και επιμονή για
την επίτευξη του στόχου.
Ερ: Ποια κατά τη γνώμη σου είναι η μεγα-
λύτερη δυσκολία και πρόκληση στον τομέα
της προπόνησης και ποια στον ίδιο τον
αγώνα;
Β.Δ: Η μεγαλύτερη πρόκληση στην προ-
πόνηση είναι κατά την άποψή μου οι ώρες
σκληρής γυμναστικής που χρειάζονται εάν
θέλεις να έχεις περισσότερες πιθανότητες
να βγεις νικητής. Τώρα όσον αφορά τον
αγώνα, οι δυσκολίες που έχεις να αντιμε-
τωπίσεις είναι κυρίως ο αντίπαλος. Εύκο-
λος ή δύσκολος, πάντα υπάρχει η
περίπτωση λάθους εκ μέρους σου.
Ερ: Θεωρείς πως η πάλη επηρεάζει τις
κοινωνικές σου σχέσεις; Θετικά ή αρνητικά;
Β.Δ:Απ’ όταν ξεκίνησα την πάλη έχω κάνει
καινούριες φιλίες και γνωριμίες, οι οποίες
δεν περιορίζονται μόνο στο χώρο του γυ-
μναστηρίου, αλλά και έξω από αυτόν. Επι-
πλέον, οι γνωριμίες με άλλους αθλητές οι
οποίοι συμμετέχουν στους ίδιους αγώνες
με εμένα, κάνουν τους αγώνες μας, όταν εί-
μαστε αντίπαλοι, λιγότερο αγχώδεις και
ακόμη περισσότερο φιλικούς.
Ερ:Τι νομίζεις πως έχεις κερδίσει από τα 5
χρόνια ενασχόλησής σου με το άθλημα
αυτό;
Β.Δ: Έχω κερδίσει το σεβασμό κάποιων
ανθρώπων, ανάμεσά τους οι συναθλητές
και συμμαθητές μου, οι προπονητές μου
και ακόμα και οι αντίπαλοί μου. Επίσης,
έχω πάρει διάφορες αξίες, όπως ο αλληλο-
σεβασμός, η άμιλλα και η υπευθυνότητα.
Ερ: Ο πατέρας σου ασχολούνταν πολλά
χρόνια με την πάλη. Σε βοηθάει στην προ-
πόνησή σου κι αν ναι, πώς;
Β.Δ:Αν και οι χώροι στους οποίους μπορεί
να μου δείξει κάποια πράγματα περιορίζον-
ται μόνο στο γυμναστήριο, όσο μπορούμε
κάνουμε κάποιες προπονήσεις μαζί και
μου δείχνει κάποια χρήσιμα πράγματα.
Επιπλέον, ως πιο έμπειρος κάποιες φορές
μου επιδεικνύει τα λάθη των αγώνων μου,
αλλά και αυτά των αντιπάλων μου  είτε για
να μην κάνω τα ίδια είτε για να τα εκμεταλ-
λευτώ και να τους νικήσω πιο εύκολα.
Ερ: Με ποιον τρόπο έχει αλλάξει η ζωή
σου από τότε που άρχισες να ασχολείσαι
με τον αθλητισμό;
Β.Δ: Προτού αρχίσω να ασχολούμαι με την

πάλη η διατροφή μου δεν ήταν καλή και η
καθημερινότητά μου ήταν κυρίως καθι-
στική. Η ενασχόλησή μου με τον αθλητισμό
με βοήθησε όχι μόνο στο να χάσω κιλά,
αλλά και να ενδυναμώσω και να γυμνάσω
το σώμα μου. Η διατροφή μου πια είναι πιο
υγιεινή, χωρίς να είναι ελλιπής και δίχως να
χρειάζεται να τρώω λιγοστές ποσότητες.
Ερ: Τι κατά τη γνώμη σου είναι σημαντικό-
τερο να κατέχει ένας αθλητής οποιουδή-
ποτε αθλήματος ως προς τον πνευματικό
και ηθικό τομέα;
Β.Δ.: Κάθε αθλητής πρέπει να δείχνει σε-
βασμό απέναντι στους συναθλητές του,
στους προπονητές του και ακόμη περισσό-
τερο στους αντιπάλους του. Με αυτόν τον
τρόπο δείχνει ότι σέβεται πάνω απ’όλα το
ίδιο το άθλημα και ότι είναι ένα ευσυνείδητο
άτομο.
Ερ: Θεωρείς την ενασχόλησή σου με την
πάλη ένα μέσο διαφυγής από την καθημε-
ρινότητα;
Β.Δ: Είναι σίγουρα ένας τρόπος να ξελαμ-
πικάρω όπως λέμε, γιατί ξεφεύγω από τις
υποχρεώσεις του σχολείου και των μαθη-
μάτων. Αλλά επίσης επωφελούμαι κι ως
προς το γεγονός ότι οι ώρες που περνώ
στον Η/Υ και στην τηλεόραση μειώνονται
και ο ελεύθερος χρόνος μου ξοδεύεται ορ-
θότερα.
Ερ: Όταν ξεκινάς έναν αγώνα σου πως
νιώθεις;
Β.Δ: Εννοείται πως θα έχω αρκετό άγχος
πριν τον αγώνα όμως με το που ξεκινάω
διώχνω τα αρνητικά συναισθήματα, συγ-
κεντρώνομαι πλήρως και βάζω τα δυνατά
μου για να φτάσω στον στόχο μου που
είναι η νίκη.
Ερ: Έχεις υπερεκτιμήσει ή υποτιμήσει κά-
ποιον αντίπαλό σου, και ποια ήταν τα απο-
τελέσματα του αγώνα;
Β.Δ:Αλήθεια είναι πως έχω υπερεκτιμήσει
μία φορά έναν αντίπαλο μου λόγω του ότι
ήταν πιο μυώδης από εμένα. Αυτό με άγ-
χωσε ιδιαίτερα, μπορώ να πω, όμως δεν
άφησα αυτό το γεγονός να με πτοήσει και
αυτό πιστεύω ήταν ο σημαντικότερος πα-
ράγοντας της νίκης μου.
Ερ: Υπήρξε ποτέ κάποιος συναθλητής,
αντίπαλος ή και προπονητής που να μην
συμπεριφέρθηκε σωστά στο χώρο του
αγωνίσματος; Τι σου προκάλεσε η συμπε-
ριφορά του αυτή και πώς θα τη χαρακτή-
ριζες;
Β.Δ: Θυμάμαι μία φορά σε έναν αγώνα
στον οποίο είχα νικήσει τον αντίπαλό μου,
στο τέλος κανονικά έπρεπε να δώσουμε τα
χέρια μεταξύ μας, αλλά και με τους αντίπα-
λους προπονητές μας. Αντίθετα, εκείνος όχι
μόνο δε χαιρέτησε εμένα και τον προπονητή
μου, αλλά και δε με σεβάστηκε σπρώχνον-
τάς με. Εκτός από αυτό, πολλοί προπονη-
τές διάφορων ομάδων δε συμπεριφέρονται
σωστά στους χώρους των αγώνων, φωνά-
ζοντας και πολλές φορές απαιτώντας πράγ-
ματα από τους κριτές και διαιτητές.

Δαλανίκα Ασπασία
Αλέκου Μαρία

Ενότητα: Συνέντευξη

“Παλεύοντας” με την πάλη
► Συνδυάζονται σχολείο και αθλητισμός ;
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Με αφορμή  την παγκόσμια ημέρα
ραδιοφώνου τη Δευτέρα στις 13 Φε-
βρουαρίου το πρωί 10 με 11, η ΕΡΑ
Θεσσαλίας φιλοξένησε την ραδιοφω-
νική  ομάδα του σχολείου μας για μια
ζωντανή εκπομπή όσον αφορά το μα-
θητικό ραδιόφωνο και όχι μόνο!

Είχαμε την τιμή, λοιπόν, να παρα-
βρεθούμε στο στούντιο Τρικάλων της
ΕΡΤ, στην εκπομπή «Δρομολόγιο Αν-
τιθέσεων» με οικοδέσποινα  την κα.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία ξεκί-
νησε την συνέντευξή της ρωτώντας
μας  για τη ραδιοφωνική ομάδα του
σχολείου, τη δημιουργία της, τα
όνειρά μας, τις ανησυχίες μας, καθώς
επίσης και την συμμετοχή μας στο
European School Radio. Στη συνέ-
χεια, αναρωτήθηκε για την δουλειά
μας και πιο συγκεκριμένα, το λόγο
για τον οποίο ασχοληθήκαμε με το
ραδιόφωνο, την αντίδραση των γο-
νιών μας και αν θα μας ενδιέφερε να
ασχοληθούμε επαγγελματικά στο
μέλλον με το αντικείμενο αυτό. Επι-
πλέον, αφιερώσαμε χρόνο στη θεμα-
τολογία των εκπομπών μας και στα
κριτήρια επιλογής της.

Απαντώντας λοιπόν, στις ερωτήσεις
της και λύνοντας τις απορίες τις
όποιες είχε, αναφερθήκαμε στο όνομα
της ραδιοφωνικής μας ομάδας ,
«Μουσική Ραδιενέργεια», το οποίο
την ενθουσίασε ιδιαίτερα. Μάλιστα,
εντυπωσιάστηκε από το ότι παρόλο
που κάθε χρόνο τα μέλη της ομάδας
εναλλάσσονται το όνομα παραμένει

σταθερή αξία από την πρώτη κιόλας
εκπομπή.

Δεκατέσσερα παιδιά, δύο καθηγη-
τές, μία δημοσιογράφος, ένα studio
και πολύ πολύ άγχος!  Άγχος το οποίο
αρχικά μας τρόμαζε και μας έκανε να
τρέμουμε και να σπάει η φωνή μας,
κατέληξε σε άνεση και εξοικείωση με
την ιδέα αυτή. Ήταν αναμφισβήτητα
μοναδική εμπειρία για όλους.

Καταλήγοντας, θα θέλαμε να πούμε
ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στην κα. Ελ-
πίδα Κουτσογιάννη και τους δύο
υπεύθυνους καθηγητές κα. Θεανώ
Αραμπατζή και  κ. Δημήτρη Μπάνο
για αυτήν τη μοναδική ευκαιρία που
μας χάρισαν.

Γκορόγια Βάσω

Καραγκούνη Βάσια

Ενότητα: Μαθητική Γωνιά

Στον αέρα !!!
► Η «Μουσική Ραδιενέργεια» του 6ου ΓΕΛ Τρικάλων στα FM!
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Ενότητα: Συνέντευξη - Αθλητισμός

Η μαγεία του ποδοσφαίρου
► Βίκτωρας Ψύχος: Πτυχιούχος Προπονητικής και Διατροφολογίας στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

1) Από ποια ηλικία  ενταχθήκατε στο
ποδόσφαιρο και πως προέκυψε να
θέλετε να γίνεται coach;
Απ: Ξεκίνησα το ποδόσφαιρο στην
ηλικία των έξι ετών όταν έγινα μέλος
της ακαδημίας ποδοσφαίρου με την
ονομασία ‘’ΑΚΑΔΗΜΙΑ’’ με προπο-
νητή τον κ. Κωνσταντίνο Κορομηλά.
Βέβαια η αγάπη αυτή για το ποδό-
σφαιρο είχε εκδηλωθεί νωρίτερα κα-
θότι από όσο  θυμάμαι τον εαυτό μου
το μοναδικό από τα παιχνίδια  που
μου άρεσε ήταν να έχω μία μπάλα στα
πόδια μου. Ήταν κάτι έμφυτο. 
Το 2001 πέρασα στη σχολή Δοκίμων
Αστυφυλάκων Κομοτηνής όπου απο-
φοίτησα το έτος 2003 .Τότε έδωσα
εξετάσεις στο Τμήμα Επιστήμης Φυσι-
κής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας με έδρα  του
τμήματος τα Τρίκαλα. Λόγω  των
επαγγελματικών μου υποχρεώσεων
στην Αθήνα αναγκάστηκα να αφήσω
τις σπουδές μου στο πανεπιστήμιο για
κάποια χρόνια ώσπου τελικά το 2013
κατάφερα να έρθω στα Τρίκαλα και να
ολοκληρώσω τις σπουδές μου το
2015 παίρνοντας το πτυχίο  με ειδικό-
τητα το ποδόσφαιρο .Επίσης είμαι κά-
τοχος διπλώματος προπονητικής
UEFA B.
Ήταν κάτι που το ήθελα πολύ από μι-
κρός να γίνω καθηγητής Φυσικής
Αγωγής και να ασχοληθώ με το ποδό-
σφαιρο ακόμα και όταν σταματήσω
σαν ποδοσφαιριστής. Ο χώρος του
ποδοσφαίρου   πάντα μου άρεσε. Η
αγάπη και η γνώση που έχω για το
ποδόσφαιρο αλλά και η διάθεση να
μεταδώσω αυτήν γνώση σε άλλους με
ώθησαν να γίνω προπονητής.
2) Πώς θα συγκρίνατε το ποδόσφαιρο
στην Ελλάδα με αυτό στην Ευρώπη
Απ: Το Ελληνικό ποδόσφαιρο δυστυ-
χώς δεν εξαργύρωσε την επιτυχίας
της Εθνικής Ομάδας ποδοσφαίρου το
2004.Έχοντας ταξιδέψει σε ορισμένες
χώρες του Εξωτερικού ποδοσφαιρικά
προηγμένες όπως η Ισπανία και Πορ-
τογαλία  μπορώ να πω ότι το Ελληνικό
ποδόσφαιρου είναι αρκετά πίσω  τόσο
σε  οργάνωση όσο και σε λειτουργία.
Θα έλεγα ότι το ποδόσφαιρο σε αρκε-
τές χώρες είναι γιορτή. Για παρά-
δειγμα είχα την χαρά να
παρακολουθήσω πέρυσι στην Πορτο-
γαλία τον αγώνα της Μπενφίκα με την
Μπράγκα και πραγματικά ο αγώνας
αυτός ήταν γιορτή τόσο πριν όσο και
κατά τη διάρκεια του αγώνα. Όπως και
στην Ισπανία σε αγώνα της Ρεάλ Μα-
δρίτης. Πάντως μου έκανε εντύπωση
ο τρόπος λειτουργίας των ομάδων
αυτών όπως και των αντίστοιχων εθνι-
κών ομοσπονδιών τους. Πραγματικά
δεν αφήνουν τίποτα στη τύχη. Για
αυτό εξάλλου  έχουν και τόσες επιτυ-

χίες τόσο σε συλλογικό όσο και σε
εθνικό επίπεδο. Σε πολλές χώρες
όπου υπάρχει βαριά ποδοσφαιρική
παράδοση, η έννοια των ακαδημιών
έχει γίνει τρόπος ζωής. (π.χ. Βραζιλία,
Γαλλία, Ολλανδία, Ισπανία. Οι ακαδη-
μίες πλέον είναι αναγκαία υποδομή
για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου,
ειδικά προωθώντας καλύτερες συνθή-
κες προπόνησης για παίκτες που στο-
χεύουν την κορυφή. Σε καθαρά
αγωνιστικά θέματα μπορώ να πω ότι
το Ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει να
γίνει πιο γρήγορο και πιο ελκυστικό.
3) Ποια συμβουλή θα δίνατε στους νε-
αρούς ποδοσφαιριστές που θέλουν να
ενταχθούν στην “μαγεία” του ποδο-
σφαίρου
Απ: Στους νέους ποδοσφαιριστές θα
πω το εξής:  το αληθινό ταλέντο είναι
20% ταλέντο και 80% σκληρή δουλειά.
Οπότε μέσα από την σκληρή δουλειά
μπορούν να πετύχουν. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα είναι ο Κριστιάνο
Ρονάλντο και ο Ριγκάρντο Κουαρέ-
σμα.Σε πρόσφατη επίσκεψη μου στην
Πορτογαλία και στις εγκαταστάσεις
των Ακαδημιών της Σπόρτιγκ Λισσα-
βόνας μιλώντας με τον διευθυντής της
Ακαδημίας μου ανέφερε το πόσο
σκληρά δούλεψε ο Κριστιάνο Ρο-
νάλντο ακόμα και όταν τελείωνε την
προπόνηση ζητούσε και έκανε extra
προπόνηση σε αντίθεση με τον Κουα-
ρέσμα που όπως χαρακτηριστικά μου
ανέφεραν ότι σε ταλέντο ήταν ανώτε-
ρος όσο ο Φίγκο και ο Ρονάλντο μαζί.
Δυστυχώς δεν δούλεψε όσο έπρεπε.
Γενικότερα ο Έλληνας ποδοσφαιρι-
στής δεν έχει να ζηλέψει τίποτα σε τα-
λέντο σχέση με άλλους
ποδοσφαιριστές άλλων χωρών απλά
πρέπει να δουλεύει σκληρά και να αλ-
λάξει λίγο την νοοτροπία του. 
4)  Ποια θα πρέπει να είναι η ψυχολο-
γία και ποιος ο τρόπος σκέψης ενός
προπονητή την ώρα του αγώνα

Απ: Ένας προπονητής δεν πρέπει να
παρασύρεται από την ροή του αγώνα.
Πρέπει να είναι προσηλωμένος στο
πλάνο του το οποίο περιλαμβάνει κα-
ταστάσεις ακόμα και όταν το παιχνίδι
δεν βαίνει καλώς. Δεν πρέπει σε καμία
περίπτωση να μεταδίδει το άγχος του
και τυχόν νευρικότητα  του στους πο-
δοσφαιριστές του. Πρέπει να ενθαρ-
ρύνει του ποδοσφαιριστές  του
παρέχοντας τους θετική ανατροφοδό-
τηση και επιβραβεύοντας μια θετική
όσο και μια αρνητική ενέργεια ανεβά-
ζοντάς τους το ηθικό και την αυτοπε-
ποίθηση.  
5) Ποια διαδικασία πρέπει να κάνει κά-
ποιος να ξεπεράσει την θλάση
Απ: Η θεραπεία της θλάσης πραγμα-
τοποιείται συνήθως με την εξής διαδι-
κασία: Μετά την πρόκληση της
θλάσης, το επόμενο 24ωρο ή ακόμα
και 48ωρο, τοποθετούμε κρύα επιθέ-
ματα για 15-30 λεπτά, κάθε δύο ώρες.
Όταν περάσουν οι πρώτες δύο ημέ-
ρες, ανάλογα με το βαθμό της κάκω-
σης, ξεκινάει και η φυσιοθεραπευτική
αντιμετώπιση, κυρίως με υπέρηχους.
Το πιο σπουδαίο σημείο είναι, μετά
την 5η περίπου ημέρα και εφόσον
πρόκειται για μικρή θλάση, να ξεκινή-
σουμε διατατικές ασκήσεις, έτσι ώστε
οι κολαγόνες ίνες, οι οποίες επουλώ-
νουν την κάκωση, να κατευθυνθούν
προς τη φορά των μυϊκών ινών. 
Οι διατάσεις αυτές πρέπει να γίνονται
στα όρια του πόνου και να μην είναι
ούτε παθητικές, ούτε υπερβολικά πιε-
στικές για την περιοχή της θλάσης.
Μετά από περίπου δύο-τρεις ημέρες
(χρονικό διάστημα που εξαρτάται από
το πόσο σοβαρή είναι η θλάση) και
αφού έχουν προηγηθεί οι διατατικές
ασκήσεις, ξεκινούν οι ασκήσεις ενδυ-
νάμωσης του μυός. Όλες αυτές οι
ενέργειες συνοδεύονται πάντα από
παγοθεραπεία.

Μπουλογεώργος Γιώργος
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