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Η παιδεία, καθάπερ 
ευδαίμων χώρα, πάντα 

τ’ αγαθά φέρει. 
Σωκράτης

Σχολική  ΕφήμΕριδα

Συνέντευξη κατά την επίσκεψή του στα Τρίκαλα

Ο yiakou street artist – ποιητής – ραδιοφω-
νικός παραγωγός ζει στην Αθήνα όπου και 
ομορφαίνει τους δρόμους της. Μας δέχτηκε 
με ευγένεια και ανοιχτή καρδιά ανατρέπο-
ντας τα δεδομένα της σύγχρονης εποχής που 
θέλει τον άνθρωπο να είναι κλειστός.
Ερ: Υπογράφετε με την υπογραφή Υiakou, τι ση-
μαίνει; Ποιο είναι το πραγματικό σας όνομα;
Απ: Το όνομα που έχω δημιουργήσει γύρω από 

το πρόσωπό μου είναι ένα παρακλάδι των ονομά-
των που δέχτηκα από όταν γεννήθηκα. Βαθύτερα 
όμως, υπάρχει ένα πιστεύω όπου στην πραγματι-
κότητα το όνομα μπροστά στο πρόσωπο και την 
αυθεντικότητα του χαρακτήρα είναι απροσδιόρι-
στου τύπου. Το όνομα Υiakou πλέον, σημαίνει λι-
τότητα, τύπος και καλλιτεχνική φύση.
Ερ: Γιατί στα έργα σας φιγουράρουν γυναικείες 
φιγούρες, πρόκειται για μια συγκεκριμένη;
Απ: Από πολύ μικρός η γυναικεία εικόνα με συγκι-

νούσε. Ένιωθα πάντα έναν θαυμασμό ως προς την 
ατελείωτη ομορφιά που μπορεί να δημιουργήσει 
στον αέρα γύρω της η θηλυκότητα. Η γυναίκα εί-
ναι μια ολοκλήρωση ερωτικής πραγματικότητας 
στην έκφραση του ωραίου, του ερωτισμού, του 
ικανού ενστίκτου για ταξίδια πάθους και μυστη-
ρίου. Αυτό λοιπόν παρατηρώ, αυτό και εκφράζω 
μια σαγηνευτική παρουσία που με έχει συνεπάρει. 

Γνωρίζουμε τον αθηναίο street-artist Yiakou

Μιχάλης Γκανάς

 Ο Μιχάλης Γκανάς είναι έλληνας ποιητής και στιχουργός. Γεννημένος το 1944 στον 
Τσαμαντά Θεσπρωτίας, ξεκίνησε να φοιτά στη νομική σχολή του πανεπιστημίου των 
Αθηνών. Ωστόσο δεν ολοκλήρωσε πότε τις σπουδές του καθώς  κάτι άλλο τον ενδιέφε-
ρε πολύ περισσότερο  και δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα άλλο από την ενασχόληση 
του αρχικά κοντά στα βιβλία, σε βιβλιοπωλεία, και παράλληλα με μια ‘’πολύ ιδιωτική 
υπόθεση’’, όπως αναφέρει, την ποίηση.

#Επίσης Διαβάστε

Σ χ ο λ ι κ ή  Ε φ ή μ Ε ρ ι δ α

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ
Στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης διεξήχθη η 
28η Συνδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Νέων Ελλάδας το τριήμερο 13-15 Δεκέμβρη 2013 
(28th National Session of EYP Greece) . Η συμμε-
τοχή και η συνεργασία μεταξύ μαθητών από όλη 
την Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική. Ήταν 
μια πρωτόγνωρη εμπειρία που διήρκησε τρεις ημέ-
ρες, κάθε μια από τις οποίες περιλάμβανε διαφορε-
τικές διαδικασίες. 
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   Έχουν περάσει 11 χρόνια και 4,5 μήνες από 
την πρώτη μέρα που πάτησα το πόδι μου στο 
σχολείο, και τώρα απομένουν άλλοι 4,5 μήνες 
για να μπορέσω να ολοκληρώσω όλη αυτή τη 
μακρόχρονη πορεία προς το πιο κρίσιμο “δια-
γώνισμα” της ζωής μου, τις Πανελλήνιες.

   Δεν μπορώ να θυμηθώ πόσα διαγωνίσμα-
τα, πόσα τεστ έχω γράψει, πόσες φορές έχω 
ακούσει την πιο ενοχλητική ατάκα: “Βγάλτε 
ένα φύλλο χαρτί”. Η ατάκα αυτή διαπερνά 
σα σφαίρα το μυαλό και σε γεμίζει με άγχος 
να θυμηθείς όλα όσα διάβασες, όλα όσα δε 
διάβασες, και την κριτική που θα ακούσεις αν 
γράψεις καλά και χειρότερα ακόμα αν δε γρά-
ψεις καλά.
   Τώρα, στο διάστημα αυτό που απομένει, 
πρέπει να δώσουμε όλη μας τη ψυχή, όλο 
μας το είναι για να μπορέσουμε να έχουμε 
μια ευκαιρία στην πολυπόθητη και ονομαστή 
“Τριτοβάθμια Εκπαίδευση”. Όλοι μας έχουμε 
ένα στόχο, ένα επάγγελμα που ονειρευόμαστε 
να κάνουμε από μικρά παιδιά, και που φιλο-
δοξούμε να κάνουμε. Έχοντας αυτό μόνο στο 
μυαλό, σου δίνει το κουράγιο να πεις “ναι ρε 
φίλε, θα τα καταφέρω.!! Έχω φτάσει μέχρι 
εδώ, δε θα εγκαταλείψω!!!”
   Η κούραση αρκετή, θα μπορούσε κάποιος 
να πει πολύ, αλλά το έπαθλο είναι γλυκό και 
μαγικό. Ένας δρόμος δύσκολος, ανηφορικός 
θα φτάσουμε σε σημείο να πούμε φτάνει ως 
εδώ. Αλλά κανείς δε πετυχαίνει αν δε δουλέ-
ψει σκληρά. Αλλά αν δεν ήταν άλλωστε κάτι 
δύσκολο, δε θα άξιζε να το θεωρείς επιτυχία.
   Εξάλλου όπως λέει ο σοφός λαός μας “το 
βόδι το φάγαμε, μόνο η ουρά έμεινε….”
Γιώργος Τζέλης
-------------------------------------------------
Ο ΤΟΛΜΩΝ ΝΙΚΑ
   «Να κάνεις ότι σε ευχαριστεί περισσότερο», 
η συμβουλή που δίνεται στην πιο κρίσιμη ηλι-
κία του ανθρώπου ή πιο σωστά σε μια από 
αυτές. Ηλικία που κυριαρχεί η τρέλα, η έντα-
ση, η τάση για φυγή και απελευθέρωση. Ηλι-
κία που όλα τα συναισθήματα περιστρέφονται 

γύρω από το μεράκι για την ζωή, που δεν 
ακολουθεί κανόνες και προγράμματα, έξι ή 
και επτά μαθήματα και μια προγραμματισμένη 
διαδικασία από την οποία στέκεται επικρεμ-
μάμενο το μέλλον. Πρόκειται, σωστά, για την 
εφηβική ηλικία. Τι σημαίνει «πρέπει να διαβά-
σεις για να πετύχεις στη ζωή σου;» Κι αν απο-
τύχεις; Κι’ αυτό μες στη ζωή δεν είναι; Πολλές 
φορές μάλιστα η αποτυχία είναι το έναυσμα 
για τη νίκη, την υπεροχή και τη κατάκτηση της 
κορυφής.  
   Αυτό, όμως, που ωθεί στρατιές μαθητών 
«στη λεγόμενη φοβερή και τρομερή διαδι-
κασία των πανελληνίων είναι ο κόσμος, τα 
σχόλια, οι κακοήθειες, η άποψη που θα έχουν 
για σένα». «Α! αυτός; Πουθενά δεν πέρασε, το 
μόνο που κάνει είναι να τρώει τα λεφτά του 
μπαμπά του» ή το αντίστροφο «Α! πολύ καλό 
παιδί, πρώτος πέρασε στην Ιατρική». Οι τα-
μπέλες, λοιπόν, είναι η αιτία, που κάνει πολλά 
παιδιά να θυσιάσουν τα θέλω και τα σχέδια 
τους, το πώς αυτά φαντάζονται τον ευατό 
τους στο μέλλον, ώστε να δουν ακριβώς το 
αντίθετο από αυτό.  
   Τι συμβαίνει, όμως, σε αυτήν την περίπτω-
ση; Τι συμβαίνει, όταν έρχεσαι αντιμέτωπος 
με τη ζωή και έχεις να επιλέξεις σε αυτό που 
θα φαίνεσαι και σε αυτό που θέλεις να είσαι; 
Λαμπρός μεν δικηγόρος καταπιεσμένος δε ή 
ένας ευτυχισμένος τεχνίτης που χαίρεται την 
κάθε στιγμή της ζωής του; Και όμως νικά το 
πρώτο και όσο θα υπάρχει το δάχτυλο που θα 
σε δείχνει, πάντα θα νικά. Γι’ αυτό, νέε,  πάρε 
τη ζωή στα χέρια σου, κάνε αυτό που θες να 
κάνεις όχι για να πεις, εγώ αυτό θέλω, αλλά 
για να διαφοροποιηθείς από το σύνολο. Να 
διαφοροποιηθείς και να κερδίσεις την ευτυχία. 
Την ευτυχία που μόνο εσύ μπορείς να αισθαν-
θείς ότι σου αξίζει. Την ακατάσβεστη, την ακά-
θεκτη, την ακατάλυτη, την άνευ όρων ευτυχία.  
Γιώργος Τζέλης – Επιτυχών τμήματος Αγ-
γλικής Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 2014  
Βένια Τσότσολα – Επιτυχούσα Ελληνικής 
Φιλολογίας Κομοτηνής 2014

ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΡΓΟ 
ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 

Γιώργος Τζέλης – Βένια Τσότσολα 
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Εισαγωγικό
Σημείωμα

Τ 
 
α “Ψηφιακά Δρώμενα”, η 
εφημερίδα του 6ου ΓΕΛ 
Τρικάλων δεν οφείλει την 
ύπαρξη της στο όραμα των 

δυο υπεύθυνων καθηγητών που συνυ-
πογράφουν αλλά και στην συμπαρά-
σταση των εκάστοτε Διευθυντών του 
Σχολείου κ.κ. Μυλωνά Α. και Αργυρό-
πουλο Ε. καθώς και στην ακούραστη 
συνεργασία του Συλλόγου Καθηγητών.

Πάνω απ΄ όλα όμως οφείλεται στο δη-
μιουργικό πάθος και στα εφηβικά όνει-
ρα των μαθητών που οι δημιουργικές 
ιδέες τους την έφεραν το 2010 πρώτη 
στην εκτίμηση της Ένωσης Συντακτών 
Θεσσαλίας η οποία και τη βράβευσε 
ως το καλύτερο μαθητικό ηλεκτρονικό 
έντυπο για το μαχητικό της ρεπορτάζ.
Από τότε ακούραστα συνεχίζει να εκ-
δίδεται κάθε χρονιά μόλις φέτος όμως 
(το Σεπτέμβριο 2014) κατόρθωσε να 
αποκτήσει έντυπη μορφή χάρις στην 
υλική συνδρομή του τμήματος Παιδεί-
ας & Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων 
καθώς και της υπεύθυνης Σχολικών 
Επιτροπών κ. Κάκλα Β. κατά το σχολικό 
έτος: 2013 – 2014.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ όλους τους 
ανώνυμους φίλους που ανιδιοτελώς 
συμπαραστάθηκαν στην υλοποίηση 
αυτού του έντυπου καθώς οι γνώσεις 
μας πάνω στον τομέα αυτό δεν είχαν 
τη δική τους ευρύτητα. Χωρίς τη δική 
τους συνδρομή δεν θα είχε τη μορφή 
που κρατάτε στα χέρια σας.
Όλη η αρθογραφία καθώς και τα περισ-
σότερα κείμενα σε πλήρη έκταση βρί-
σκονται στην ιστοσελίδα του σχολείου 
http://6lyk-trikal.tri.sch.gr. Τα κείμενα 
καλύπτουν θέματα στα πλαίσια ενδια-
φέροντος των εκάστοτε μαθητών – συ-
ντακτών της εφημερίδας. 
Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της δου-
λειάς των παιδιών είναι στα χέρια σας.
Οι υπεύθυνοι καθηγητές:
Αραμπατζή Θεανώ, ΠΕ06
Μπάνος Δημήτρης, ΠΕ19

Εφημερίδα του 6ου Γενικού Λυκείου

ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
Ονόματα μαθητών – αρχισυντακτών από 
το 2009 έως το 2014:
Βούλα Καραΐσκου – Θωμάς Σαμψώνης – 
Βάσω Στρωματά – Χαρά Τζιώρα – Κατερίνα 
Παζαρακιώτη – Άντα Παπαγεωργίου – Έυα 
Παπαγεωργίου – Ρόζα Μπουκοβάλα – Ελένη 
Μήτσιου – Έφη Παπαθανασίου

Ονόματα βραβευθέντων μαθητών από την 
Ένωση Συντακτών Θεσσαλίας & Στερεάς 
Ελλάδας:
Κατερίνα Παζαρακιώτη – Άντα Παπαγεωργί-
ου – Νίκος Ντίνος – Γιάννης Μπουλογεώρ-
γος – Άντα Μπιλιάλη
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 2009



   Ο Μιχάλης Γκανάς είναι έλληνας ποιητής και 
στιχουργός. Γεννημένος το 1944 στον Τσαμα-
ντά Θεσπρωτίας, ξεκίνησε να φοιτά στη νομική 
σχολή του πανεπιστημίου των Αθηνών. Ωστόσο 
δεν ολοκλήρωσε πότε τις σπουδές του καθώς  
κάτι άλλο τον ενδιέφερε πολύ περισσότερο  
και δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα άλλο από 
την ενασχόληση του αρχικά κοντά στα βιβλία, 
σε βιβλιοπωλεία, και παράλληλα με μια ‘’πολύ 
ιδιωτική υπόθεση’’, όπως αναφέρει, την ποίηση.
   Με αφορμή την επίσκεψή του στα Τρίκαλα 
για την παρουσίαση των έργων του, μας δόθηκε 
η ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί του και να 
του πάρουμε μία συνέντευξη όπου απάντησε σε 
κάποιες από τις ερωτήσεις μας.
Ερ: Ποιος ο λόγος που ξεκινήσατε να φοιτάτε στη 
νομική σχολή, εφόσον δεν σας ενδιέφερε;
Απ: Πρώτα απ’ όλα, στα χρόνια τα δικά μου, όταν 
τελείωσα το σχολείο υπήρχε μόνο το πανεπιστή-
μιο των Αθηνών άντε και της Θεσσαλονίκης. Οι 
σχολές ήταν η νομική, η ιατρική και κάποιες άλ-
λες. Δεν υπήρχαν άλλες δυνατότητες. Εγώ ήθελα 
να πάω σε μια ιδιωτική σχολή δημοσιογραφίας 
στην Αθήνα επειδή ήταν πιο κοντά σε αυτό που 
με ενδιέφερε. Ωστόσο έμαθα από έναν συμμαθη-
τή μου, ένα χρόνο μεγαλύτερο, ότι η σχολή ήταν 
φρίκη. Ο πατέρας μου ήθελε να γίνω δάσκαλος 
και με το δίκιο του. Ένα γιο μπορούσε να σπου-
δάσει και ο αδερφός μου είναι τρία χρόνια μικρό-
τερος. Ήθελε να πάω στην ακαδημία Ιωαννίνων, 
να τελειώσω σε δύο χρονάκια, να αρχίσω να πλη-
ρώνομαι αμέσως για να ανεξαρτητοποιηθώ. Και 
βέβαια αν γινόμουν δικηγόρος ή γιατρός, ακόμα 
καλύτερα. Αυτή ήταν η λογική του. Για τους χω-
ρικούς και τους αγρότες εκείνη την εποχή ήταν 
μεγάλη ιστορία να δουν το παιδί τους να αλλάζει 
κοινωνική τάξη.
Ερ: Και πώς καταλήξατε να γίνετε από φοιτητής 
της νομικής, βιβλιοπώλης;
Απ: Χωρίς να το θέλω χάλασα το σενάριο του 
πατέρα μου καθώς δεν μπορούσα να συνδυάσω 
την ποίηση με τη νομική και με το εργοστάσιο που 
δούλευα για να βγάλω χρήματα. Είχα φτάσει σε 
σημείο να λέω διαφορετικά ψέματα για τα μαθή-
ματα που χρωστούσα στους γονείς μου, μια κου-
τοπονηριά εντελώς βλακώδης που ήταν όμως μια 
άμυνα. Κάποια στιγμή είπα να τελειώνει αυτή η 
ιστορία και τότε έγινα  βιβλιοπώλης, επειδή ακρι-
βώς μου άρεσε το αντικείμενο. Στις αρχές, λοιπόν, 
του 1972 πήγα σε ένα βιβλιοπωλείο που λεγότα-
νε ‘Δωδώνη’ και άρχισα να δουλεύω. Μου άρε-
σε πάρα πολύ η δουλειά, ήταν καταπληκτικό για 
μένα να βρίσκομαι στον κόσμο του βιβλίου, αφού 
εγώ δεν έμπαινα σε βιβλιοπωλεία όταν ήμουν 
φοιτητής στην Αθήνα γιατί μου προκαλούσαν τέ-
τοιο  δέος που να μην μπορώ να μπω. Ψώνιζα 
βιβλία από καροτσάκια. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία 
του βιβλιοπώλη.

 Ερ: Υπήρξατε και ιδιοκτήτης βιβλιοπωλείου;
Απ: Μετά από ενάμιση χρόνο στη Δωδώνη μας 
ήρθε μια τρελή ιδέα με τη γυναίκα μου, η οποία 
ήταν επιμελήτρια βιβλίων, να κάνουμε κάτι δικό 
μας. Έτσι στις 5 Νοέμβρη του ’73 ανοίξαμε ένα 
μικρό βιβλιοπωλείο, ‘Το Δέντρο’. Ωστόσο, δεν 
πήγε καλά και μάλλον έφταιγε το γεγονός ότι δεν 
είχα αυτό που λένε ‘’εμπορικό δαιμόνιο’’, με απο-
τέλεσμα μετά από τρία χρόνια να ξαναπάω στη 
‘Δωδώνη’ όπου έμεινα μέχρι το ’86. Δούλεψα 15 
χρόνια ως βιβλιοπώλης και όταν το ’89 στα 45 
μου χρόνια στράφηκα στη διαφήμιση μου έλειπε 
πολύ η δουλειά του βιβλιοπώλη.
Ερ: Και πώς τελικά καταλήξατε στην ποίηση;
Απ: Εγώ όλο αυτό το διάστημα έγραφα. Δεν ήξε-
ρε κανείς ότι γράφω. Ένας φίλος με αποκαλούσε 
‘’ηπειρώτη κρυψίνους’’. Ωστόσο, εκείνη την εποχή 
είχαν πολύ πέραση άλλου είδους ποιητές. Εμένα ο 
καλύτερος δάσκαλός μου και ότι με είχε συγκινή-
σει όσο τίποτα άλλο ήταν το δημοτικό τραγούδι. 
Δεν το ευνοούσε όμως η δικτατορία. Έβγαλα το 
πρώτο μου βιβλίο όταν ήμουν αρκετά μεγάλος, 34 
ετών. Λίγο διστακτικά στην αρχή όμως είχε καλή 
αποδοχή και έτσι ξεθάρρεψα και στράφηκα στα 
δικά μου, ότι είχα από το δημοτικό τραγούδι. Και 
έτσι πορεύτηκα από εκεί και πέρα. Παράλληλα 
όταν είχα ανοίξει το δικό μου βιβλιοπωλείο είχα 
δώσει κάτι χειρόγραφα σε μια φίλη  για να μου πει 
τη γνώμη της και εκείνη τα έδειξε σε έναν εκδότη 
στον οποίο άρεσαν.
Ερ: Συνεπώς, δεν κυνηγήσατε την ποίηση;
Απ: Όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε χωρίς να το κα-
ταλάβω, χωρίς να το επιδιώξω. Τίποτα δεν σχεδί-
αζα, έγραφα τα ποιήματα χωρίς σκελετό.
Ερ: Είναι δύσκολη η ποίηση;
Απ: Είναι μια τέχνη που δεν είναι πάρα πολύ εύκο-
λη. Δεν σε διευκολύνει. Σαν να το κάνει επίτηδες! 
Πάει κόντρα στις ευκολίες της πεζογραφίας. Είναι 
δύσκολη γιατί την έχουν δυσκολέψει και λίγο οι 
ποιητές. Είναι σοβαρή υπόθεση ποιόν δρόμο θα 
διαλέξεις σε σχέση με τα κοινωνικά γεγονότα 
που απασχολούν τους ανθρώπους. Ή αποκόβεσαι 
εντελώς από τα γεγονότα και ασχολείσαι μόνο με 
τον εαυτό σου ή παίρνεις μια θέση αποκτώντας 
έτσι επαφή με το κοινό. Εγώ αυτό το διεκδικώ και 

θεματικά και από άποψη αμεσότητας. Θέλω τα 
ποιήματα μου να συγκινούν και να ενδιαφέρουν 
όσο γίνεται περισσότερους.
Ερ: Είχατε από πάντα αγάπη για την ποίηση; 
Απ: Δεν ήταν ακριβώς αγάπη, ήταν κάτι οργανι-
κό. Δηλαδή άκουγα δημοτικά τραγούδια ή διά-
βαζα με λαχτάρα βιβλία και Καββαδία. Μάλιστα 
τα βιβλία τα έπαιρνα από μεγαλύτερα παιδιά 
που είχαν έρθει από την Αθήνα. Ουσιαστικά ο 
Καββαδίας ήταν πηγή έμπνευσης, μιας και ήταν 
ο μόνος εν ζωή ποιητής που ήξερα. Υπήρχε και 
ο Σεφέρης ή ο Ελύτης αλλά δεν είχαν μπει κα-
θόλου στα σχολικά βιβλία, ούτε ως πληροφορία, 

ως όνομα. Μιλάμε για μια κοινωνία που δεν πα-
ρακολουθούσε καθόλου τι γίνεται στον πνευμα-
τικό κόσμο. Η ποίηση είναι μια ιδιωτική υπόθεση. 
Μπορεί όλοι να συγκινούμαστε αλλά ο καθένας 
το εκλαμβάνει διαφορετικά, με διαφορετικές σκέ-
ψεις και συναισθήματα.
Ερ: Τι έχετε αποκομίσει από την ενασχόλησή σας 
με την τηλεόραση;
Απ: Φρίκη μόνο. Όχι μόνο από την πλευρά των 
ανθρώπων της τηλεόρασης αλλά και από την δική 
μου πλευρά. Η ποίηση είναι ένα είδος που αγαπώ 
και υπηρετώ αλλά δεν ταιριάζει στην τηλεόρα-
ση. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να κρατηθεί ο 
θεατής. Εγώ ήθελα να ακούγονται ποιήματα, όχι 
συζητήσεις από γύρω.
Ερ: Πιστεύτε ότι η μελοποίηση αλλοιώνει το νόη-
μα και την ποιότητα των ποιημάτων;  
Απ: Υπάρχει η θεωρία ότι το ποίημα τραυματίζε-
ται από την μεσολάβηση της μουσικής γιατί η ίδια  
κλέβει την παράσταση. Λένε ότι μεγαλύτερη ζημιά 
είναι ότι δεν μπορεί να ξαναδιαβαστεί το ποίημα 
όπως διαβαζόταν πριν τη μελοποίηση. Δημιουρ-
γείται ένα μεικτό είδος που δεν είναι ούτε ποίημα 
ούτε μουσική από μόνη της. Είναι αυτά τα δύο 
μαζί που συγκινούν πολύ περισσότερους.  Έχουν 
μελοποιηθεί λίγα ποιήματά μου, έχω γράψει πε-
ρισσότερο στίχους για τραγούδια. Θα μπορούσα 
να πω ότι με απέτρεπαν συνάδελφοι ποιητές να 
μπλεχτώ με το τραγούδι. Αλλά εγώ το τραγούδι 
το αγαπώ και αν δεν είχα ασχοληθεί θα έχανα κά-
ποια από τα καλύτερα τραγούδια μου.
Ερ: Θεωρείτε ότι το πνεύμα της εποχής έχει οδη-
γήσει  σε παρακμή την πνευματική δημιουργία; Ο 
κόσμος έχει σταματήσει πλέον να αναζητά αυτή 
την ολοκλήρωση;
Απ: Είναι μια δεκαετία τώρα που η κοινωνία βγάζει 
καταπληκτικούς ποιητές, νέους και μη. Ο κόσμος 
διψάει να έρθει σε επαφή με την ποίηση. Φυσικά 
δεν μιλώ για την πλειοψηφία αλλά υπάρχει διάθε-
ση από πολλούς. Νομίζω πως αυτή η εποχή, εκτός 
από τα άσχημα, αν μας κάνει κάτι  καλό ένα από 
αυτά είναι ότι θα μπουν κάποιες προτεραιότητες 
άλλου είδους. Γιατί είχε φτάσει η επιτυχία και το 
χρήμα να είναι οι απόλυτες αξίες.
Σας ευχαριστούμε πολύ!

Μιχάλης Γκανάς 
Καραμπέρη Κατερίνα | Μπουλογεώργος Ραφαήλ | Παπαγεωργίου Κωνσταντίνα | Στραγάλη Ελπίδα
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ΕΡ: Εκτιμάται πως η ζωή σας είναι ένας αδιάκο-
πος αγώνας, όπως αναφέρεται στο βιβλίο σας.
ΑΠ:Πάντα, όταν παύουν να υπάρχουν στόχοι, 
παύεις να ζεις!
ΕΡ: Πόσο σημαντικός είναι ο εθελοντισμός, πόσο 
θα άλλαζε η κοινωνία και η καθημερινότητα; 
Κατά την εκτίμησή σας υπάρχει κίνημα εθελοντι-
σμού στη χώρα μας και ποιες οι προοπτικές του;
ΑΠ:Ο εθελοντισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός 
γιατί η κοινωνία και η καθημερινότητα απαρτίζε-
ται από ανθρώπους που όταν  είναι προβληματι-
σμένοι και γενναιόδωροι, καταφέρνουν συνήθως 
να απομακρύνουν τη μοναξιά και την αναμονή 
του καλύτερου της καθημερινότητας απ’ το κρά-
τος ή πρόνοια. Άρα μπορούμε να πούμε ότι ο 
εθελοντισμός είναι εκείνος που σε κάνει να πά-
ρεις την τύχη στα χέρια σου χωρίς να περιμένεις 
από τον άλλο το αυτονόητο.
ΕΡ: Μπορεί κάποιο παιδί στην ηλικία μας να συμ-
μετάσχει εθελοντικά στον Ερυθρό Σταυρό, και αν 
ναι, με ποιο τρόπο;
ΑΠ:Βεβαίως υπάρχει και θα υπάρχει μια ζωή, 
αφού δε χάθηκε τα 3000 χρόνια ύπαρξης του 
Δυτικού πολιτισμού ευελπιστώ πως δε θα χαθεί 
ποτέ. Εκείνο όμως που λείπει είναι ο εκπαιδευμέ-
νος εθελοντής για συγκεκριμένους στόχους και 
δράσεις.
ΕΡ: Ποιος ο ρόλος του Ερυθρού Σταυρού στην 
καθημερινότητα μας; Ποιος στη δικιά σας; Το 
κράτος είναι αρωγός σε αυτή την προσπάθεια;
ΑΠ:Βεβαίως και μπορεί με εύκολες δράσεις τις 
στηρίζει ο Ε.Σ  γιατί από τη μία πλευρά γνωρίζου-
με ότι είστε μαθητές ,γνωρίζουμε το υπερφορτω-
μένο εκπαιδευτικό σύστημα. Αλλά ακόμη μπορεί-
τε να βοηθήσετε και με “καμικάζι” δράσεις όπως 

για παράδειγμα συμβάλλοντας στον έρανο!
Όπως εσείς είστε τόσο ευαισθητοποιημένοι στο 
σχολείο και το Πάσχα και τα Χριστούγεννα ή 
ακόμη και σε μικρές γιορτές κάποιοι σκέφτηκαν, 
παρότρυναν  κάποιους άλλους, μαζέψατε ρούχα 
και τρόφιμα γιατί δεν είναι όλες οι οικογένειες 
στο ίδιο βιοτικό επίπεδο. Δε νομίζω ότι θα ήταν 
δύσκολο  για σας ή ότι θα ήταν κατά των μαθη-
τών τις ελεύθερες ώρες να είναι μαζί μας. Άλλω-
στε δε θα ζητηθεί ποτέ από ένα μαθητή να τρέξει 
σε μια δύσκολη κατάσταση, που αντιμετωπίζει 
καθημερινά ο Ε.Σ. Αλλά νομίζω μέσα από αυτά 
τα 2-3 παραδείγματα να είδατε ότι μπορείτε να 
γίνετε κι  εσείς “συνένοχοι”. Σίγουρα μια φορά 
την εβδομάδα θα μπορούσατε να συζητήσετε και 
να οργανώσετε εσείς δραστηριότητες. Οι πόρτες 
είναι ανοιχτές και η ψυχική διάθεση υπάρχει!
Στη δική μου έχει γίνει αυτοσκοπός τα 2,5 τε-
λευταία χρόνια εννοώντας ότι βρέθηκε ένα ου-
σιαστικό βήμα για να μπορέσεις να ανταποδώ-
σεις  αυτό που νιώθεις και έχεις εισπράξει από 
τη χώρα. Ο ελληνικός Ε.Σ στην καθημερινότητα, 
ανάλογα δηλαδή  με τον τόπο που ζεις  καλύπτει 
ανάγκες σε ειρηνικές εποχές που μπορεί να αφο-
ρούν κατ’ οίκο νοσηλεία, ιδρύματα  συναυλίες 
και αθλητικές δραστηριότητες ώστε να κυλίσουν 
όλα ομαλά. Η γκάμα του είναι πολύ μεγάλη  και 
μπορεί στις μεγάλες πόλεις να που υπάρχουν 
περισσότεροι άνθρωποι τα τρία σώματα να είναι 
πιο οργανωμένα αλλά και εδώ ξεκινάνε οι εκπαι-
δεύσεις και των άλλων σωματίων. Ήταν μόνο η 
νοσηλευτική τώρα θα ξεκινήσει η Πρόνοια και οι 
Σαμαρείτες.
ΕΡ: Ποια η συμβουλή σας στους νέους που επι-
θυμούν να ασχοληθούν με τον πρωταθλητισμό 

και ποια θα πρέπει να είναι η θέση τους απέναντι 
στη χρήση των αναβολικών για την κατάκτηση 
ενός μεταλλίου;
ΑΠ:Ρωτάτε έναν άνθρωπο που δεν υπήρχε ποτέ 
περίπτωση να σας πει όχι στον πρωταθλητισμό, 
αλλά μιλάμε για άτομα τα διαλέγει, τα επιλέγει ο 
πρωταθλητισμός. Βεβαίως εκείνο που θα πρέπει 
να έχουν ως βασική  προϋπόθεση  για να γίνουν 
καλοί δεν είναι να μπορέσουν να βρουν το καλύ-
τερο φάρμακο για να το αποδείξουν. Χρειάζεται  
πάρα πολύ δουλειά και έναν άνθρωπο που θα 
μπορεί να σε στηρίξει γιατί δεν είναι εύκολη υπό-
θεση ο αθλητισμός.
ΕΡ: Η φράση στην κατάκτηση του μεταλλίου 
έμεινε στην ιστορία και χρησιμοποιείται συχνά 
από ανθρώπους κάθε ηλικίας με την επίτευξη 
κάποιου δύσκολου και σημαντικού στόχου.
ΑΠ:Μ’αρέσει! Μ’αρέσει ότι έχει γίνει επιθεώρηση, 
ότι έχουνε γίνει τρία τέσσερα τραγούδια και ότι 
είναι τα λόγια πολλών ανθρώπων! Ο ποιητής το 
έχει πει άλλωστε νωρίτερα από εμάς! Δεν είναι 
κάτι που γεννήθηκε εκείνη τη στιγμή αλλά πρου-
πήρχε στα στόματα όλων και δεν είναι βρισιά 
αλλά μία συγκρατημένη αγανάκτηση όταν πετύ-
χεις κάτι πολύ καλό!! Τολμώ να πω ότι ακούγεται 
ακόμη σα λυγμός, με την έννοια “αμάν πια”…. 
“Έλεος”…
ΕΡ: Έχετε ασχοληθεί με τα πολιτικά δρώμενα της 
χώρας μας. Αν σας ζητούσαν να επιλέξετε ένα 
από τα Υπουργεία Υγείας και Αθλητισμού, ποιο 
θα επιλέγατε και γιατί;
ΑΠ:Αν ήμουν γιατρός θα επέλεγα το Υγείας. Αλλά 
θεωρώ ότι όσοι αποδέχονται του να ηγηθούν 
ενός υπουργείου θα πρέπει τουλάχιστον, να γνω-
ρίζουν περισσότερα πράγματα  από αυτά που ο 
απλός άνθρωπος παρακολουθεί και ξέρει. Άρα 
εννοείται  ότι θα επέλεγα το Υπουργείο αθλητι-
σμού, αν και δεν υπάρχει ως υπουργείο.
ΕΡ: Ποιες οι εντυπώσεις από τα σχολεία που επι-
σκεφτήκατε τις δυο τελευταίες μέρες (αναμέσα 
τους και το δικό μας);
ΑΠ:Εμένα με μαγεύει αυτή η διαδικασία και κάθε 
φορά μπαίνω, δεν σας το κρύβω, με πολύ άγχος 
γιατί ένα είναι το βασικό μέλημα, να μπορέσω 
από τα άτομα που βρίσκονται στο αμφιθέατρο 
να αγγίξω ένα μεγάλο ποσοστό. Όχι για κανένα 
άλλο λόγο, για να πω “αχ, τι καλή που ήμουν”, 
αλλά γιατί όλη αυτή η διαδρομή μέσα σε αυτά 
τα 44 χρόνια κοντά με έχει γεμίσει!! Και τα παιδιά 
αντί να χρειαστεί να ζοριστούνε προκειμένου να 
μάθουν, να πάνε κατευθείαν στη μάθηση και από 
εκεί να αποφασίσουν οι ίδιοι για το κάτι παρα-
πάνω. Τη συμπυκνωμένη γνώση προσπαθώ να 
μεταδώσω, δεν ξέρω αν τα καταφέρνω πάντα. 
Βλέπω και θεωρώ ότι  κάτι  έχει γίνει και αυτό με 
ευχαριστεί ιδιαίτερα! Σας ευχαριστούμε πολύ!!!

ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ
Συνέντευξη στον Σαμψώνη Θωμά & Καραΐσκου Βούλα

Βούλα
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     Το Α1 του σχολείου μας στα πλαίσια του 
μαθήματος της Θεατρολογίας παρακολούθησε 
την παράσταση του Δημοτικού Θεάτρου Τρικά-
λων “Ο μικρός πρίγκιπας” του Αντουάν ντε Σάιντ      
Εξυπερύ. 
Μια παράσταση εκπληκτική, μια εμπειρία μονα-
δική. Αφήγηση, τραγούδι, χορός, κίνηση, ήχος, 
χρώματα ενώθηκαν όλα μαζί για να δώσουν ένα 
αποτέλεσμα εξαιρετικό. Ένα έργο που με τις πολ-
λαπλές αναγνώσεις και οπτικές του γωνίες γίνε-
ται αφορμή για σκέψη, για προβληματισμό, για 
ονειροπόληση, για φαντασία, για απόλαυση των 
αισθήσεων. Οι έφηβοι ανακαλύπτουν στο έργο 
αυτό τον εαυτό τους και οι μεγαλύτεροι στην 
ηλικία αναζητούν τον “μικρό πρίγκιπα” της εφη-
βείας τους. Νομίζουμε πως δεν υπάρχει καλύτε-
ρη κριτική από τα ίδια τα σχόλια των μαθητών 
και μαθητριών του τμήματος της Θεατρολογίας.
Άγγελος: “Η παράσταση ήταν μαγευτική. Φωτι-
σμός και τα σκηνικά ταξίδευαν το μυαλό μου σε 
άλλους χώρους. Το γέλιο του Μικρού Πρίγκιπα 
είναι χαραγμένο ακόμη στο μυαλό μου….”
Νίκος: “Εξαίσια υποκριτική, δεμένα απόλυτα τα 
σκηνικά, τα κουστούμια, ο χορός, η μουσική, το 
τραγούδι με τον κόσμο του Μικρού Πρίγκιπα”
Χριστίνα: “Ήτανε παραμυθένιο…..!!”
Μαριλένα: «Υπέροχη παράσταση. Μοναδική 
εμπειρία.»
Χρύσα: «Η παράσταση ήταν από τις καλύτερες 
που έχω δει. Είχε πολύ βαθύ και ουσιαστικό νόη-
μα και έδινε πολλά μηνύματα στο κοινό. Ιδιαίτερη 
εντύπωση μου έκανε το γεγονός ότι κατάφεραν 
να ανεβάσουν αυτή την παράσταση τόσο τέλεια, 
αν και μάθαμε στο μάθημα μας πόσο κόπο και 
χρόνο χρειάζεται να ξοδέψεις για μια τόσο απαι-

τητική παράσταση. Μου άρεσε και το σκηνοθε-
τικό εύρημα της εναλλαγής αφήγησης, τραγου-
διού και χορού.»
Μαρία: «Ωραία παράσταση, ωραία η απόδο-
ση του έργου από τους ηθοποιούς. Μπράβο σε 
όλους τους συντελεστές»
Χαρούλα: «Η παράσταση ήταν μαγική, θαυμάσια, 
σαν όνειρο, μοναδική, τέλεια»
Βάσω: «Η παράσταση ήταν φανταστική, κατα-
πληκτική, τέλεια. Άγγιξε τις καρδιές όλων των 
θεατών.»
Ελισάβετ: «Η παράσταση με συγκίνησε»
Λευτέρης: «Πολύ καλή παράσταση»
Έλσα: «Μοναδική παράσταση, ενδιαφέροντα μη-
νύματα που πρέπει να τα ανακαλύψεις εσύ ως 
θεατής, υπέροχοι και πολύ ταλαντούχοι ηθοποι-

οί»
Πέννυ: « Όλα ήταν εξαίσια, η παράσταση ήταν 
μαγική. Τα τραγούδια, ο χορός, τα δέντρα, τα 
σκηνικά, όλα τέλεια και αρμονικά δεμένα με την 
υποκριτική των ηθοποιών»
Δημήτρης: « Καταπληκτική παράσταση»
Μαρία: «Η παράσταση « ο Μικρός Πρίγκιπας» 
ήταν μαγική, έξοχη, εξαιρετική. Σαν ένα ταξίδι σε 
άλλον πλανήτη»
Κατερίνα: “Η παράσταση ήταν τέλεια, super!!!”
Αγγελική: “ Η παράσταση ήταν πολύ συγκινητική”
Άννα-Μαρία: “Σκηνοθεσία, κουστούμια, μουσική 
σύνθεση, χορογραφία, υποκριτική άριστη!”
Κατερίνα:«Η παράσταση ήταν πολύ ωραία. Κα-
ταπληκτική μουσική που έδενε με τον μύθο την 
εξαιρετική σκηνοθεσία και τη μαγευτική σκηνο-
γραφία. Με τους ηθοποιούς που υποκρίνονταν 
άριστα το ρόλο τους ταξίδευες σε μαγευτικούς 
κόσμους. Πόσα μπορεί να αποκομίσει ένα παιδί      
απ ’αυτή την παράσταση! Το έργο πράγματι σε 
μαγνητίζει, σε καθηλώνει, σε ταξιδεύει. Λένε πως 
είναι σίγουροι οι συντελεστές της παράστασης 
ότι έχουν επιτελέσει άριστα το έργο τους, όταν 
φεύγοντας ο θεατής κουβαλά μέσα του μία ανά-
λαφρη αίσθηση μα και συνάμα μία ανακούφιση, 
μία λύτρωση. Εμείς αυτά τα αισθήματα τα είχαμε, 
αυτή την λύτρωση τη νιώσαμε και τη νιώθουμε 
ακόμη. Η παράσταση αυτή είναι ένα μαγικό τα-
ξίδι.»   
H παράσταση αυτή είναι ένα μαγικό ταξίδι. Και 
αυτό το ταξίδι εμείς είχαμε την τύχη να το ζή-
σουμε μαζί με όλους τους συντελεστές της παρά-
στασης. Συγχαρητήρια!!! Περιμένουμε και άλλες 
παραστάσεις τόσο αξιόλογες και ποιοτικές από 
το Δημοτικό Θέατρο Τρικάλων. 

ΘΕΑΤΡΟ
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Τσούβα Κωνσταντινιά
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Σκέψεις των μαθητών της Β’ Λυκείου (Σχολικό Έτος:2009 – 2010) 
σχετικά με την “Κοινωνία των Πολιτών”

Υπεύθυνη Καθηγήτρια:  Καρά Παρασκευή

1. “...Πιστεύω ακράδαντα ότι επειδή σαν σύνο-
λο βλέπουμε τη χώρα μας να καταρρέει απογο-
ητευόμαστε και περιμένουμε άπραγοι αυτό που 
θα επακολουθήσει. Το μέλλον είναι μπροστά μας 
και μπορούμε ακόμη να το σώσουμε. Πρέπει να 
πάψουμε να κρατάμε αυτή την απαθή στάση, να 
κινητοποιηθούμε και να ευαισθητοποιηθούμε...” 
2. “...Αποτέλεσμα της κοινωνίας των πολιτών εί-
ναι ότι όταν ευτυχούν τα σύνολα, ευτυχούν και τα 
άτομα, περιορίζονται οι αδικίες, οι ανισότητες, οι 
αυθαιρεσίες, η μισαλλοδοξία και ο ωφελισμός...”
3. “...Τέλος, συμμετέχουν σε διάφορες εθελοντι-
κές ομάδες πράγμα που τους βοηθάει και τους 
κάνει καλύτερους ανθρώπους. Κατά τη γνώμη 
μου, είναι σημαντικό να καταλαβαίνει κανείς τη 
σημαντικότητα της ζωής και πως με τις κινήσεις 
του να μπορεί να τη βελτιώσει. Δεν πρέπει να 

αφήνει την τύχη να καθορίζει το μέλλον του γιατί 
μερικά πράγματα είναι στο χέρι των ίδιων των 
ανθρώπων. Η κοινωνία των πολιτών είναι σημα-
ντική και όσο πιο γρήγορα οι άνθρωποι συνειδη-
τοποιήσουν την αξία της, θα υπάρχον καλύτερα 
αποτελέσματα...”
4. “...Όσον αφορά το βαθμό δραστηριοποίησης 
των εφήβων και συγκεκριμένα των εφήβων αυ-
τής της τάξης σχετικά με τα σύγχρονα προβλήμα-
τα που απασχολούν τη γενιά μας, εκτιμώ πως δεν 
είναι ο ιδεατός. Υπάρχουν βεβαίως πολλοί λόγοι 
που δεν επιτρέπουν στους εφήβους την ασχολία 
με προβλήματα όπως τις οικολογικές καταστρο-
φές, την επαγγελματική απασχόληση κ.α. ο πιο 
εμφανής  είναι η είναι η δυσκολία αντιμετώπι-
σης της καθημερινής ρουτίνας, η οποία απαιτεί 
την ολοκληρωτική σχεδόν αφιέρωση στη μελέτη. 

Ελάχιστος χρόνος απομένει για την επίδοσή τους 
σε τέτοιου είδους ασχολίες. Επίσης, ακόμα και αν 
κάποιοι προσπαθούν να βρουν λύση, πολλές φο-
ρές καταφεύγουν σε λάθος ενέργειες...”
5. “...Μολονότι το δημοκρατικό μας πολίτευμα 
εξασφαλίζει πολλές από τις αναγκαίες προϋπο-
θέσεις για ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών 
στη πολιτική, εντούτοις η πλειονότητα των ση-
μερινών νέων θεωρεί την πολιτική ως κάτι ξένο 
και το ενδιαφέρον για αυτήν περιττό και ανώ-
φελο. Αυτό, τουλάχιστον, δείχνει η περιφρόνηση 
και η αποχή τους από συλλογικές διαδικασίες, η 
στροφή σε αναζήτηση ατομικών λύσεων, η κακή 
γνώμη που έχουν για τους πολιτικούς και την πο-
λιτική, η διάκριση του ατομικού τους από το κοινό 
συμφέρον και η αδιαφορία τους γι’ αυτό...”



     Ο yiakou street artist – ποιη-
τής – ραδιοφωνικός παραγωγός ζει 
στην Αθήνα όπου και ομορφαίνει 
τους δρόμους της. Μας δέχτηκε με 
ευγένεια και ανοιχτή καρδιά ανατρέ-
ποντας τα δεδομένα της σύγχρονης 
εποχής που θέλει τον άνθρωπο να 
είναι κλειστός.
Ερ: Υπογράφετε με την υπογραφή Υiakou, τι ση-
μαίνει; Ποιο είναι το πραγματικό σας όνομα;
Απ: Το όνομα που έχω δημιουργήσει γύρω από 
το πρόσωπό μου είναι ένα παρακλάδι των ονο-
μάτων που δέχτηκα από όταν γεννήθηκα. Βα-
θύτερα όμως, υπάρχει ένα πιστεύω όπου στην 
πραγματικότητα το όνομα μπροστά στο πρόσω-
πο και την αυθεντικότητα του χαρακτήρα είναι 
απροσδιόριστου τύπου. Το όνομα Υiakou πλέον, 
σημαίνει λιτότητα, τύπος και καλλιτεχνική φύση.
Ερ: Γιατί στα έργα σας φιγουράρουν γυναικείες 
φιγούρες, πρόκειται για μια συγκεκριμένη;
Απ: Από πολύ μικρός η γυναικεία εικόνα με συ-
γκινούσε. Ένιωθα πάντα έναν θαυμασμό ως 
προς την ατελείωτη ομορφιά που μπορεί να 
δημιουργήσει στον αέρα γύρω της η θηλυκότη-
τα. Η γυναίκα είναι μια ολοκλήρωση ερωτικής 
πραγματικότητας στην έκφραση του ωραίου, 
του ερωτισμού, του ικανού ενστίκτου για ταξίδια 
πάθους και μυστηρίου. Αυτό λοιπόν παρατηρώ, 
αυτό και εκφράζω μια σαγηνευτική παρουσία 
που με έχει συνεπάρει. 
Ερ: Πως θα ορίζατε την έμπνευση;
Απ: Έμπνευση είναι η των δευτερολέπτων διέγερ-
ση στο φάσμα του συνειδητού και υποσυνειδή-
του, παρουσιάζοντας στο μυαλό φως γραμμών ή 
λέξεις αρετών (καλών ή κακών) επηρεάζοντας το 
παρόν του χρόνου, δίνοντας τελικά την ανάγκη 
έκφρασης. Συνήθως η έμπνευση  προσδιορίζεται 
από την καθαρότητα και τον αυθορμητισμό στο 
αντίκρισμα του αποτελέσματος.
Ερ: Εκτός από τα ταξίδια και τους διαφόρους 
προορισμούς, που αλλού βρίσκει ένας καλλιτέ-
χνης έμπνευση;
Απ: Στις δικές μου βασικές αρχές, η έμπνευση της 
δημιουργικότητας προέρχεται από την ένταση 
των συναισθημάτων. Τα συναισθήματα μπορεί να 
είναι από έρως έως θαυμασμός ακόμη φόβου ή 
απλά ανάγκη έκφρασης και επικοινωνίας. Εν ολί-
γοις η έμπνευση εκτός από τα ταξίδια, την κουλ-
τούρα και τους ανθρώπους, μπορεί να βρίσκεται 
οπουδήποτε έχοντας περάσει από τα αισθητικά 
συστήματα της όρασης, ακοής, αφής, γεύσης και 
όσφρησης.
Ερ: Η ζωγραφική και η ποίηση, γενικότερα η τέ-
χνη για εσάς αποτελεί καταφύγιο από την καθη-
μερινότητα και τις δυσκολίες της;
Απ: Η αλήθεια της δημιουργικότητας είναι πως 

έχει γίνει τρόπος ζωής. Δεν μπορώ να διαχωρί-
σω πότε είμαι ο Υiakou και πότε ο άνθρωπος που 
δέχεται κοινωνικές καθημερινές επιδράσεις που 
πιθανόν να μου απορροφούν την σκέψη της καλ-
λιτεχνικής αισθητικής. Έτσι στην ανάγκη συνει-
δητοποίησης της πραγματικότητας, έχω αποφα-
σίσει πως στον διαχωρισμό μεταξύ λογικής και 
συναισθήματος, επιλέγω το δεύτερο, γιατί πολύ 
απλά εκεί βρίσκεται η ζωή.
Ερ: Αναφέρεστε συχνά και μέσα από τις συνε-
ντεύξεις και μέσα από τη ζωγραφική σας στον 
εγωισμό. Το σχόλιο της δασκάλας σας ότι δεν 
μπορείτε να ζωγραφίσετε ούτε κάτι απλό σας 
παρακίνησε να ασχοληθείτε με τη ζωγραφική; Ο 
εγωισμός ήταν η κινητήρια δύναμη; Μπορεί να 
χαρακτηριστεί δύναμη άραγε;
Απ: Εγωισμός θα ήθελα να μάθω ποιος γνώρισε 
από κοντά όχι μόνο τη λέξη, ούτε και το συναί-
σθημα, αλλά την τόσο τρομακτική αλήθεια που 
μιλά για του ανθρώπινου βάθους το υποσυνείδη-
το. Η αδυναμία μου ως άνθρωπος να παραδεχτώ 
και να αντιληφθώ αυτή την αόρατη κινητήρια 
επιρροή αλλά φυσικά και δύναμη με έκανε στην 
συνέχεια να φιλοξενήσω μέσα μου τη σκέψη 
αυτή, που θα με βοηθούσε να επεξεργαστώ και 
να δω το πώς ζούνε οι άνθρωποι συνήθως λένε 
πως παίζεις με τον φόβο σου ακριβώς για να μην 
τον φοβάσαι. Ο εγωισμός είναι ένα ανθρωπάκι 
στη χώρα του υποσυνείδητου που ζει για να παί-
ζει απλούστατα με έναν γίγαντα. Κι όσο πιο πολύ 
άγνοια υπάρχει για αυτό, τόσο πιο άφοβα δρα 
μέσα εντός.
Ερ: Στο λογαριασμό σας ‘’εγωισμός’’ του flickr 
ποζάρετε συνεχώς με μια κουκούλα, κρύβοντας 
το πρόσωπο σας; Πρόκειται για αντίδραση, περι-
φρόνηση; Τι κρύβει η κουκούλα;
Απ: Για το project φωτογραφίας με όνομα «εγω-
ισμός» που εξελίσσω τα τελευταία δύο χρόνια 
δίνεται από την πλευρά μου κάπως ποιητικά η 
παρακάτω εξήγηση: «Γιατί στο αποτέλεσμα μιας 
πράξης πλέον δεν έχει σημασία το ποιος, αλλά το 
τι και το πως. Και σε ένα project με τα μάτια στο 
συναίσθημα, η κάθε σκιά μπορεί να είμαι εγώ, 
εσύ, ο κάθε ένας… η εγωιστική “ομορφιά” του 
χαρακτήρα των ανθρώπων στέκεται ως αντίθεση 
δίπλα στην αθόρυβη ένταση της φύσης μεταφέ-

ροντας την εικόνα της διπλής υπόστασης μεταξύ 
αδυναμίας και επιβλητικότητας.»
Ερ: Έχετε ήδη ζήσει αρκετά χρόνια στο εξωτερι-
κό, σκοπεύετε να το
ξανακάνετε για να κυνηγήσετε την τέχνη;
Απ: Κάποτε η νονά μου, μου είπε πως: «Παιδί 
μου, εσύ είσαι παιδί του κόσμου και τα παιδιά 
του κόσμου δεν έχουν μόνιμη έδρα. Φύγε να 
ζήσεις να δεις τα άστρα πάνω στη Γη αλλά και 
να μοιράσεις φως όπου η λάμψη έχει κρυφτεί». 
Αυτή την περίοδο ζω στην Ελλάδα, και έχοντας 
μετατρέψει το αεροπλάνο σε λεωφορείο ο κό-
σμος μας είναι πραγματικά τόσο όμορφος για να 
τον ζήσεις περιορισμένα. Δεν υπόσχομαι ταξίδια 
στον εαυτό μου, αυτά μπορεί να είναι απλά όνει-
ρα, απλά χαρίζω χάρτη στα χέρια μου.
Ερ: Ασχολείστε με το ραδιόφωνο πολλά χρόνια, 
η ζωγραφική και η ποίηση αποτελούν εξορισμού 
μέσο επικοινωνίας ανάμεσα στο δημιουργό και 
στο κοινό στο όποιο απευθύνεται. Τι το ιδιαίτερο 
με το ραδιόφωνο;
Απ: Θεωρώ πως η ουσιώδης επικοινωνία των αν-
θρώπων είναι κάτι δύσκολο και χωρίς να κατη-
γορώ κανέναν, αναγνωρίζω τον περιορισμό που 
δημιουργούμε εμείς οι άνθρωποι για να ζούμε 
πιο ήρεμα στον κόσμο μας. Ποτέ δεν παράτησα 
την ανάγκη μου για επικοινωνία, αφότου είναι 
μια μορφή εξέλιξης είναι και ανάγκη. Κυρίως με 
την τέχνη μου προσπαθώ να μιλήσω στον άλλον 
και χωρίς να είναι καν δίπλα μου. Και αυτό για 
εμένα στα πρώτα στάδια είναι μεταδοτικότη-
τα αλλά στην πορεία δημιουργικότητα. Κι αν η 
ανάγκη μου εμένα είναι μία φορά εξωστρεφής, 
νιώθω πως για κάποιους ανθρώπους είναι δέκα 
φορές μεγαλύτερη ανάγκη να δουν κάτι που θα 
βυθιστεί στα επίπεδα μη κοινωνικοποίησης, φό-
βου, μοναξιάς και καθημερινότητας. Αυτό λοιπόν, 
στην τελική του μορφή είναι συναίσθημα. 
Το ραδιόφωνο είναι μια προσωπική ανάγκη, χα-
λάρωσης και επικοινωνίας με έναν μη ορατό κό-
σμο που συνδέεται με την ακουστικότητα και την 
φαντασία. Όμορφα πράγματα.
Ερ: Καλλιτέχνης. Μία λέξη που τη χρησιμοποιούν 
πολλοί. Χαρακτηρίζετε τον εαυτό σας ως καλλι-
τέχνη;
Απ: Βράδια πολλά έβγαινα να ζωγραφίσω, το 
ίδιο και την επόμενη μέρα, έχοντας στο νου πως 
δημιουργώ για την ομορφιά, την αντίδραση και 
την νεανικότητα. Μέσα σε αυτά τα βράδια όμως, 
(που πάντα είναι ρομαντικά) γνώρισα την μούσα 
μου, το κοριτσάκι αυτό που με έκανε να πιστέψω 
βαθιά στον εαυτό μου. Και με την ωριμότητα μιας 
φλόγας ζέστης που αγαπά, με βάφτισε “καλλιτέ-
χνη” δίνοντάς μου ένα στεφάνι αυτοπεποίθησης 
με ενέργεια πολύ παρουσιάζοντάς μου το μέλ-
λον.

yiakou street artist 
Συνέντευξη στην Εύα Παπαγεωργίου & Ρόζα Μπουκοβάλα
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ΣΥΝΕΝΤΕΥξΗ



   Στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης 
διεξήχθη η 28η Συνδιάσκεψη του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδας το 
τριήμερο 13-15 Δεκέμβρη 2013 (28th 
National Session of EYP Greece) . Η συμ-
μετοχή και η συνεργασία μεταξύ μαθη-
τών από όλη την Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα 
εποικοδομητική. Ήταν μια πρωτόγνωρη 
εμπειρία που διήρκησε τρεις ημέρες, κάθε 
μια από τις οποίες περιλάμβανε διαφο-
ρετικές διαδικασίες. Οι συμμετέχοντες 
(Delegates) χωρίστηκαν σε 10 επιτροπές 
( Committees), όπου η κάθε μια ασχολή-
θηκε με ένα διαφορετικό θέμα που αφορά 
την Ευρώπη. Τα θέματα που συζητήθηκαν 
ήταν: 
• Committee on Gender Equality
• Committee on Cultural and Educational 
Affairs
• Committee on Constitutional Affairs 
• Committee on Climate Change
• Committee on Employment and Social 
Affairs
• Committee on Foreign Affairs
• Committee on  Development
• Committee on Security and Defense
• Committee on Human Rghts
   Κύριος στόχος κάθε επιτροπής ήταν 
να καταλήξει στο τελικό ψήφισμα 
(Resolution). Σε κάθε επιτροπή υπήρχαν 
δυο καθοδηγητές (team coaches) που 
βοηθούσαν τους συμμετέχοντες. Η βασική 
γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ μας ήταν τα 
Αγγλικά.
   Την πρώτη ημέρα, οι μαθητές συγκε-
ντρώθηκαν στον αύλειο χώρο του Δη-
μαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και 
ξεκίνησαν με το Teambuilding, το οποίο 
αποσκοπούσε στη γνωριμία μεταξύ των 
μαθητών και στην εξοικείωση τους ώστε 
να συνεργάζονται αρμονικά τις επόμενες 
δυο μέρες μέσα από μια σειρά ευχάρι-
στων παιχνιδιών. Υπήρξε διάλειμμα το 
μεσημέρι για γεύμα (lunch break) Έπειτα 
το Teambuilding συνεχίστηκε μέχρι τις 
9μ.μ. όπου έλαβε χώρα η Τελετή Έναρξης 
(Opening Ceremony) 
   Την δεύτερη ημέρα οι επιτροπές ξεκί-

νησαν να ασχολούνται με τα θέματά τους 
(Committee Work) από τις 9 π.μ. μέχρι 
τις 9 μ.μ. Εξέτασαν τους κινδύνους και τα 
προβλήματα που μπορούν να υπάρξουν 
και πρότειναν λύσεις. Κατόπιν κατέληξαν 
στο Ψήφισμα και οι υπεύθυνοι συνέταξαν 
όλα τα ψηφίσματα σε ένα φυλλάδιο που 
μοιράστηκε στους μαθητές (Resolution 
Booklet). Υπήρξαν δύο διαλείμματα στις 
11π.μ. και στις 6 μμ, ενώ προσφέρθηκε 
γεύμα στις 2 το μεσημέρι.
   Την τρίτη ημέρα, αφού οι μαθητές μελέ-
τησαν για λίγο τα ψηφίσματα, έλαβε χώρα 
η Ολομέλεια ( General Assembly) στο αμ-
φιθέατρο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
Εκεί οι επιτροπές υποστήριζαν τις απόψεις 
τους ενώ οι υπόλοιπες εξέφραζαν τη γνώ-
μη τους σχετικά με το ψήφισμα. Σε προσω-
πικό επίπεδο, οποιοσδήποτε συμμετέχων 
ήθελε, είχε τη δυνατότητα να ανέβει στο 
βήμα και να κάνει attack speech. Η ενδε-
χόμενη επικύρωση ή ακύρωση κάθε Ψηφί-
σματος αποφασίστηκε μέσω ανοιχτής ψη-
φοφορίας. Τέλος στις 8μμ έγινε η Τελετή 
Λήξης με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και 
αισθήματα ικανοποίησης.
   Συμπερασματικά, η εμπειρία αυτή ήταν 
ιδιαίτερα ωφέλιμη καθώς ο κάθε μαθη-
τής που συμμετείχε μπορεί να κατανο-
ήσει πόσο σημαντική είναι η ουσιαστική 
και ενεργή είναι η συμμετοχή στα κοινά 
και τα πλεονεκτήματα του διαλόγου. Επί-
σης ως κάτοικος μιας χώρας που είναι 
κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
γνωρίζει περισσότερα για τα θέματα που 
την απασχολούν και αντιλαμβάνεται το 
ισχύον πολιτικό σύστημα. Αναμφισβήτητα, 
έρχεται σε επαφή με διαφορετικούς πολι-
τισμούς που τους αποδέχεται ευκολότερα 
και βελτιώνει τη δεξιότητά του στο να 
χρησιμοποιεί την Αγγλική γλώσσα. Τέλος 
σε κοινωνικό επίπεδο είναι αξιοσημείωτο 
το γεγονός ότι οι νέοι άνθρωποι αποφασί-
ζουν να ενασχοληθούν με τέτοιου είδους 
προγράμματα που μελλοντικά ίσως τους 
βοηθήσουν να εξελιχθούν σε ευσυνείδη-
τους πολίτες.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ

Λεπενιώτη Νόρα
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   Μπάσκετ: Ένα άθλημα με πολλές εκπλήξεις και συ-
γκινήσεις. Όχι μόνο για τους ενήλικες αλλά και για τους 
νέους. Και για εμάς οι εκπλήξεις και οι συγκινήσεις ήταν 
πολλές. Αποφάσισα, λοιπόν, να γράψω  αυτό το άρθρο 
με αφορμή τους σχολικούς αγώνες μπάσκετ 2013-14. 
   Οι προπονήσεις μας ήταν συχνές. Έτσι είχαμε την ευ-
καιρία να προετοιμαστούμε σωστά για τους επερχόμε-
νους αγώνες μαθαίνοντας τα συστήματα και τις θέσεις 
μας. 
   Ο πρώτος αγώνας έγινε στα μέσα Μαρτίου με αντίπα-
λο το 8ο ΓΕ.Λ. Τρικάλων. Ήμασταν ιδιαίτερα ενθουσια-
σμένοι αλλά και αγχωμένοι, με αποτέλεσμα η διαδρομή 
μέχρι το γήπεδο να είναι ήσυχη με όχι πολύ κουβέντα 
χωρίς να λείπουν τα πειράγματα και τα αστεία. Μπήκα-
με στο γήπεδο για την προθέρμανση. Ουσιαστικά ήταν η 
πρώτη φορά που βρεθήκαμε όλοι μαζί σε παρκέ. Υπήρχε 
ιδιαίτερη αμηχανία αλλά ακολουθήσαμε τις οδηγίες του 
προπονητή μας και γρήγορα ετοιμαστήκαμε για τον αγώ-
να. Από την πρώτη στιγμή του αγώνα φάνηκε ότι ήταν 
δύσκολος, αν λάβουμε υπ’ όψιν τις δύο παρατάσεις που 
ακολούθησαν. Παρόλα αυτά το αποτέλεσμα ήταν θετικό.
   Όσο για τον δεύτερο αγώνα με το 7ο ΓΕ.Λ. μπορώ να 
πω ότι δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολος, καθώς η διαφορά 
πόντων φάνηκε από την πρώτη περίοδο. Παίξαμε πιο 
οργανωμένα βγάζοντας μέσα στο παιχνίδι τα συστήματα 
και καταφέραμε να νικήσουμε. Ήταν μια νίκη που μας 
εξασφάλισε την θέση μας στο τελικό και μας δημιούρ-
γησε πολλά συναισθήματα. Είχαμε ήδη καταφέρει κάτι 
πρωτόγνωρο για το σχολείο μας καθώς ήταν η πρώτη 
φορά που κατάφερνε να περάσει την φάση των προη-
μιτελικών. 
    Αμέσως μετά αρχίσαμε τις προετοιμασίες για τον τε-
λικό. Αναλύσαμε τον τρόπο παιχνιδιού και τους παίκτες 
της αντίπαλης ομάδας. Ξέραμε ότι το 3ο ΓΕ.Λ. της πόλης 
μας είχε πολύ δυνατή ομάδα και προετοιμαστήκαμε κα-
τάλληλα. 
   Την ημέρα του τελικού για κακή μας τύχη ο καιρός 
ήταν βροχερός εμποδίζοντας την άνετη μεταφορά τόσο 
τον παικτών όσο και της κερκίδας μας, που μας στήριζε 
σε όλη την διάρκεια του πρωταθλήματος. Παρόλα αυτά 
η κερκίδα ήταν γεμάτη και μας ενθάρρυνε ιδιαίτερα. Ο 
αγώνας είχε απαιτήσεις, που φαίνεται από την μικρή δια-
φορά πόντων. Περιορίσαμε στο ελάχιστο την δράση των 
αντιπάλων μας και δημιουργήσαμε πολλές φάσεις. Με 
την λήξη του αγώνα όλο το σχολείο μπήκε στο παρκέ 
πανηγυρίζοντας για την νίκη μας. 
   Η ικανοποίησή μας ήταν τεραστία καθώς καταφέρα-
με να αναδείξουμε το σχολείο μας καθώς ήταν η πρώτη 
φορά που κατάφερνε κάτι τέτοιο. Τα συναισθήματα ήταν 
πολλά. Ήταν κάτι αξέχαστο που θα μείνει στην μνήμη 
όλων μας. Ελπίζω να καταφέρει ο καθένας να βιώσει 
παρόμοιες εμπειρίες.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ
Μπουλογεώργος Ραφαήλ



      
Ζούμε σε μια εποχή κρίσης αξιών, συστημάτων, 
ιδεολογιών. Ποιά είναι τα επακόλουθα της σύγ-
χυσης των ιδεών στους νέους; 
 - Τα επακόλουθα είναι σοβαρά, με την έννοια ότι 
ο νέος έχει ανάγκη να μπορεί να λειτουργήσει 
και να βάλει καλούς στόχους στη ζωή του, άρα 
έχει και ανάγκη από καλά πρότυπα και από κα-
λές ιδέες. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι η σημερινή 
οικονομική κρίση που περνάμε αυτή τη στιγμή 
θα θέσει επί τάπητος και το θέμα της κρίσης των 
ιδεών και της φιλοσοφίας και έτσι νομίζω ότι θα 
βγει κάτι καλύτερο. Θα ταρακουνηθούμε και θα 
πλησιάσουμε ο ένας περισσότερο τον άλλο, θα 
υπάρξει αλληλεγγύη, και αλληλοϋποστήριξη, για 
να ξαναγυρίσουμε σε καλές ιδέες, απόψεις και 
τάσεις ζωής. Ίσως να ξεφύγουμε από τον κα-
ταναλωτισμό του οποίου υπήρξαμε μέχρι τώρα 
θύματα, για να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Έτσι 
μπορεί οι νέοι να μάθουν να στέκονται καλύτερα 
στα πόδια τους.  
Με την είσοδό τους στην εφηβεία οι νέοι χαρα-
κτηρίζονται από μία έλλειψη αυτοπεποίθησης. 
Ποιά η κύρια αιτία του φαινομένου;
 - Καταρχάς η είσοδος στην εφηβεία σηματο-
δοτείται από αλλαγές και σωματικές και ψυχο-
συναισθηματικές, γιατί είναι μια μεταβατική πε-
ρίοδος από το παιδί προς τον ενήλικα και εκεί 
υπάρχει, μια σύγχυση εξαιτίας των ορμονών και 
των σωματικών αλλαγών. Είναι μια φυσιολογική 
σύγχυση, που δεν πρέπει να θεωρείται ως κάτι 
περίεργο ή κακό, γιατί αυτή ακριβώς η σύγχυση 
θα του δώσει τη δύναμη να ψαχτεί προκειμένου 
να περάσει σιγά σιγά με ανοιχτά τα φτερά τον 
κόσμο των ενηλίκων.  Όλοι περνάμε από αυτή 
την φάση και μάλιστα επιβάλλεται. Εξάλλου 
υπάρχουν πολλές μεταβατικές περίοδοι, όπως 
είναι και του ενήλικα που περνά στα πιο ώριμα 
χρόνια της ζωής του.

 
Το άγχος είναι ένα 
πολύ δυσάρεστο 
συναίσθημα που 
νιώθει ο έφηβος 
μπροστά σε ένα 
αόριστο κίνδυνο ή 
απειλή. Που οφεί-
λεται και ποιά τα 
συμπτώματα;
 - Καταρχήν ξέρου-
με όλοι ότι μεγάλο 
μέρος του άγχους 
οφείλεται και στη 
δύσκολη κοινωνία 
όπου ζούμε, τόσο 
πριν που ήταν μια 
κοινωνία κατανα-

λωτική ή εξαιρετικά ανταγωνιστική ενώ τώρα 
το άγχος αυτής της μορφής έχει αντικατασταθεί 
από το άγχος για επιβίωση. Υπάρχει βέβαια και 
ένα εκπαιδευτικό σύστημα που είναι εξαιρετικό 
πιεστικό στο να είστε τέλειοι πάνω στο θέμα 
της γνώσης. Βέβαια μια σχετικά μικρή ποσότη-
τα άγχους που δεν ξεπερνά την κόκκινη γραμμή 
μπορεί πολλές φορές να είναι και δημιουργικό 
καθώς μας κρατά σε εγρήγορση. Όταν όμως 
αυτό γίνει υπερβολικό υπάρχουν πολλά συμπτώ-
ματα κυρίως σωματικά, γιατί το άγχος μετά από 
ένα σημείο σωματοποιείται. Μπορεί να έχουμε 
ταχυκαρδία ή πλάκωμα στο στήθος, δυσφορία 
στην αναπνοή ή μουδιάσματα. Για αυτό βέβαια 
θα απευθυνθούμε σε ειδικό, γιατί είναι πιθανόν 
να πρόκειται για κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας.
Ποια είναι η συμπεριφορά ενός εφήβου που είναι 
εθισμένος στο διαδίκτυο;
 - Κάποια προειδοποιητικά σημάδια είναι η πτώση 
της σχολικής επίδοσης χωρίς να υπάρχει κάποιος 
λόγος εκτός από τη συνεχή απασχόληση με τον 
υπολογιστή, η μείωση της κοινωνικότητας και η 
απομόνωση του παιδιού. Ακόμη ένα σύμπτωμα 
είναι η επίδειξη αμυντικής ή και επιθετικής συ-
μπεριφοράς όταν οι γονείς επιχειρούν να κάνουν 
λόγο για την πολύωρη απασχόληση του εφήβου 
με τον υπολογιστή. Στη συνέχεια ξεκινά η αύξη-
ση του καθημερινού μέσου όρου των ορών που 
περνά ο νέος μπροστά στην οθόνη και μαζί του 
και η ανοχή. Εμφανίζεται σύνδρομο στέρησης 
που οδηγεί σε θλιμμένη συμπεριφορά, άγχος, 
ελλειμματική προσοχή, καθώς και αδυναμία να 
τηρήσει ο νέος κάποιο ορισμένο ωράριο, αν και 
το έχει υποσχεθεί. Επίσης, αρχίζει να κάνει ψευ-
δείς δηλώσεις σχετικά με τον πραγματικό χρόνο 
χρήσης του υπολογιστή, ενώ η λειτουργικότητά 
του μειώνεται και νιώθει ανακούφιση μόνο όταν 
μπαίνει στο διαδίκτυο. Ορισμένα ακόμη συμπτώ-

ματα είναι οι διαταραχές στον ύπνο, η παραμέ-
ληση της προσωπικής φροντίδας, η απώλεια 
αίσθησης χώρου και χρόνου, αλλά και η χαμηλή 
αυτοεκτίμηση. Όλα τα παραπάνω οδηγούν, εν τέ-
λει, σε χαμηλή ποιότητα ζωής.  
Πώς μπορεί η νέα γενιά να γίνει πιο δημιουργική;
 - Ένας νέος πρέπει καταρχάς να μπορέσει, όσο 
περισσότερο το καταφέρνει, να δουλεύει με τον 
εαυτό του ώστε να έχει καλή αυτοεκτίμηση. Στην 
αποστολή του αυτή τον βοηθά βέβαια και ένα 
στήριγμα στη ζωή του, όπως είναι οι καλοί γο-
νείς και φίλοι. Θα γίνει, επίσης, πιο δημιουργικός 
αν αρχίσει να αναλαμβάνει περισσότερες πρω-
τοβουλίες και να απογαλακτιστεί από τις «μαση-
μένες λύσεις», ώστε να μάθει να στηρίζεται στα 
πόδια του και να βρίσκει λύσεις στις δυσκολίες 
του, αρχίζοντας ακόμα και από τις πιο απλές. Βέ-
βαια, ας μην ξεχνάμε ότι η παιδεία, με την ευρεία 
της έννοια, δηλαδή όχι η στείρα χρησιμοθηρική 
γνώση που βασίζεται στην απομνημόνευση, αν 
οδηγήσει με τη σειρά της σε μια ευρεία κουλτού-
ρα, μπορεί επίσης να τον βγάλει τον νέο από την 
δύσκολη κατάσταση, όπως και όλους μας. Επι-
βάλλεται, λοιπόν, να ανέβει το πολιτισμικό επίπε-
δο του λαού ώστε να διευρυνθούν οι ορίζοντες 
των νέων.
Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι οι έφηβοι ασκούν 
εκφοβισμό σε συνομηλίκους τους, είτε πρόκειται 
για σχολικό είτε για διαδικτυακό;
 - Καταρχάς, οφείλουμε να πούμε ότι ο σχολικός 
εκφοβισμός πάντα υπήρχε και δεν αποτελεί μόνο 
σύγχρονο φαινόμενο. Αυτό απορρέει από το γε-
γονός ότι η βία, ως ένα βαθμό πάντα, βρίσκεται 
μέσα στους νέους ανθρώπους, όπως βλέπουμε 
συχνά σε παιδιά μικρότερης ηλικίας, με τα οποία 
παλεύουν για τα εκτονωθούν, όπως λένε. Όταν, 
όμως, συζητάμε για τον σχολικό εκφοβισμό, 
μιλάμε για μια ομάδα παιδιών, τα οποία έχουν 
εστιάσει πάνω σε κάποιον «αδύναμο» συνομήλι-
κό τους και το αντιμετωπίζουν επιθετικά εκφοβί-
ζοντας και απειλώντας το.
Τελειώνοντας, υπάρχει κάποιο μήνυμα που θα 
θέλατε να μεταδώσετε στους αναγνώστες μας ;
 - Εκείνο που θα έλεγα είναι ότι πρέπει να αρ-
χίσουμε πραγματικά να ενδιαφερόμαστε για τον 
εαυτό μας και για τους γύρω μας και να βελτιώ-
σουμε τη μόρφωση μας, διότι μόνο έτσι μπορού-
με να οδηγηθούμε προς την αλλαγή. Από τη μία 
λοιπόν να υπάρχει ένα καλό υποστηρικτικό δί-
κτυο με την οικογένεια, τους φίλους, το σχολείο 
και την ίδια την αυτοεκτίμηση του, δηλαδή η αυ-
τοεκτίμηση πραγματικών ανθρώπινων σχέσεων, 
και από την άλλη η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
ανάπτυξη του μυαλού του.                                                                                                      
 Σας ευχαριστούμε πολύ.

με την ψυχολόγο Καραμπίνα Άννα
Συνέντευξη στην Παζαρακιώτη Κατερίνα & Παπαγεωργίου Άντα
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Η Σκακιστική Κίνηση Τρικάλων, Ιδρύθηκε το Δε-
κέμβριο του 2011 και αναγνωρίστηκε από την 
Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία αμέσως μετά. 
Η όλη προσπάθεια ξεκίνησε τον Μάρτιο του 
2011 και συγκεκριμένα την Κυριακή 6 Μαρτίου. 
Σε μια σκακιστική διοργάνωση στη Λάρισα παι-
διά και νέοι από τη Θεσσαλία αγωνίζονταν στο 
σκάκι. Διάφοροι σύλλογοι από όλη την Περιφέ-
ρεια, άλλοι γνωστοί και άλλοι λιγότερο γνωστοί, 
στήριζαν την προσπάθεια των συμμετεχόντων. 
Από την πόλη των Τρικάλων σκόρπιοι κάποιοι 
γονείς άγνωστοι μεταξύ 
τους ή κάπως γνώριμοι από 
άλλες δραστηριότητες των 
παιδιών τους βρίσκονταν 
στο πλάι τους. Μέλος του 
φορέα διοργάνωσης γνω-
ρίζοντας τις συμμετοχές 
των τρικαλινών παιδιών της 
συνάντησης μας φέρνει σε 
επαφή. Και αυτό ήταν αρκε-
τό. Συζητήσαμε για το ενδι-
αφέρον μας για το άθλημα 
και για την πιθανότητα σύ-
στασης συλλόγου. Αμέσως 
έγινε ανταλλαγή στοιχεί-
ων και δόθηκε το πρώτο 
ραντεβού στην πόλη μας . 
Ένας από τους προαναφερ-
θέντες γονείς, σκακιστής ο 
ίδιος , μας έφερε σε επαφή 
με έναν πυρήνα ενήλικων 
σκακιστών που ανεπίσημα 
δραστηριοποιούνταν στην 
πόλη και αναζητούσε από καιρό το κατάλληλο 
περιβάλλον(οργανωτικό και υποστηρικτικό) για 
τη δημιουργία αναγνωρισμένου συλλόγου στα 
Τρίκαλα.    Στο πρώτο αυτό ραντεβού , γονείς και 
σκακιστές δείξαμε ,μέσω της ανταλλαγής ιδεών 
και απόψεων καθώς και της διάθεσης για προ-
σφορά, τη σοβαρή μας επιθυμία  να προχωρή-
σουμε στην υλοποίηση της ιδέας για σύσταση 
αναγνωρισμένου σκακιστικού συλλόγου ( ΣΚΑ.ΚΙ  
Τρικάλων) .Ορίσαμε κάθε Κυριακή να συναντιό-
μαστε συγκεκριμένη ώρα και οι μεν ενήλικες  και 
κηδεμόνες να δρομολογούμε την σύσταση του 
Συλλόγου τα δε παιδιά να χαίρονται το παιχνίδι 
και να μαθαίνουν από τους ενήλικες παίκτες. 
Ερ: Πού στοχεύει;
Απ: Ως Σκακιστική Κίνηση Τρικάλων στοχεύουμε 
στη διάδοση της εξαίρετης αυτής ενασχόλησης 
στην τρικαλινή  νεολαία  και όχι μόνο, ως εναλ-
λακτική πρόταση με έντονα πνευματικά ποιοτικά, 
και σαφώς αθλητικά χαρακτηριστικά.
Ο Σύλλογός μας λειτουργεί στη βάση της ανά-
πτυξης, της καλλιέργειας του πνευματικού παιχνι-
διού στους κατοίκους της περιοχής μας δίδοντας 
έμφαση στις μικρές ηλικίες. Λειτουργεί σαν πο-
λιτιστική κυψέλη πνευματικών δραστηριοτήτων.
Ερ: Τι αποκομίζουν τα παιδιά από την ενασχόλη-
σή τους;

Απ: Το Σκάκι δεν είναι ένα απλό επιτραπέζιο παι-
χνίδι. Είναι ένα πνευματικό άθλημα που δίκαια 
θεωρείται ο εκφραστής του Πνευματικού Αθλη-
τισμού, επί αιώνες. Ίσως είναι το μοναδικό από 
όλα όσα επινόησε ο άνθρωπος, που με ανωτε-
ρότητα ξεφεύγει από την τυραννία της τύχης και 
δεν χαρίζει τις δάφνες της νίκης, παρά μόνο στην 
εξυπνάδα. Θα αδικούσαμε το Σκάκι εάν το ονο-
μάζαμε απλώς ένα «παιχνίδι», καθώς έτσι όπως 
έχει εξελιχθεί σήμερα, είναι επίσης μία επιστήμη, 
μία τέχνη. 

 Αν επιθυμούσαμε να προσδιορίσουμε την ταυ-
τότητα του Σκακιού, θα έπρεπε να το παρουσιά-
σουμε ως ένα παιχνίδι - άθλημα, με επιστημονική 
υποδομή, με χαρακτηριστικά καλής τέχνης, με 
έντονα πολιτιστικά και ψυχαγωγικά στοιχεία, με 
ισχυρό κοινωνικό ενδιαφέρον και με σημαντικό-
τατη παιδαγωγική επιρροή. Το Σκάκι είναι λοιπόν 
όλα αυτά μαζί, μα ακόμα κάτι περισσότερο. Είναι 
τρόπος ζωής. 
 Η ίδια η σκακιστική θεωρία αποτελεί μία ολο-
κληρωμένη φιλοσοφία, που διδάσκει τον τρόπο 
αντιμετώπισης ακόμα και των πιο δύσκολων κα-
ταστάσεων, πάντα με βάση τις ικανότητές μας, 
όπως αυτές έχουν καλλιεργηθεί μέσω του Σκα-
κιού. Αυτός είναι και ο λόγος που χιλιάδες άν-
θρωποι σε όλο τον κόσμο, μαθαίνουν Σκάκι και 
δεν το εγκαταλείπουν ποτέ. 
 Το Σκάκι, ως άθλημα και επιστήμη, προσφέρει 
αφειδώς στη μαθησιακή διαδικασία και πνευμα-
τική ανάπτυξη, σε κάθε είδους εκπαιδευτική βαθ-
μίδα. 
● Διδάσκει την εργασία με ερευνητικό και επι-
στημονικό τρόπο. 
● Διδάσκει τον αυτοέλεγχο. 
● Καλλιεργεί ηθικές αξίες, όπως αποφασιστικό-
τητα, επιμέλεια, τάξη, αυτοκριτική και αντικειμε-
νικότητα. 

● Προωθεί την κοινωνική ένταξη, μέσω της ομα-
δικής εργασίας, της ανάληψης ευθυνών και της 
μετάδοσης γνώσης και εμπειριών. 
● Απορροφάει την επιθετικότητα και βοηθάει 
στην κατανόηση και εξοικείωση με μεθοδικούς 
τρόπους συλλογισμού. 
● Βελτιώνει τη διάρκεια της πνευματικής συγκέ-
ντρωσης και απόδοσης έργου. 
● Αναπτύσσει την κριτική σκέψη, καθώς ο σκα-
κιστής ασκείται στην παρατήρηση, κάνει συγκρί-
σεις, κατηγοριοποιήσεις, ιεραρχήσεις, υποθέσεις 

και προβλέψεις, αναλύσεις 
και επαληθεύσεις. 
● Βελτιώνει τις μνημονικές 
ικανότητες και τη δημιουργι-
κή φαντασία. 
● Αναπτύσσει τη λογικο-
μαθηματική σκέψη και την 
ικανότητα επίλυσης προβλη-
μάτων. 
● Αυξάνει τη διάρκεια της 
πνευματικής συγκέντρωσης 
και αυτοσυγκέντρωσης και 
της απόδοσης έργου. 
Πού οδηγεί η νίκη σε τοπικό 
επίπεδο;
Κατ’ αρχάς η νίκη δεν είναι 
αποκλειστικός μας σκοπός. 
Τόσο  η νίκη όσο και η ήττα  
είναι εργαλείο εκμάθησης 
και εκπαίδευσης. Το πρώτο 
που μαθαίνουν οι σκακιστές 
είναι ο σεβασμός στον αντί-
παλο και αυτό γίνεται αμέ-

σως φανερό με τη χειραψία με την οποία αρχίζει 
και τελειώνει κάθε σκακιστική παρτίδα .Έπειτα 
ακολουθεί η προσπάθεια  αυτοβελτίωσης ,ιδι-
αίτερα μετά από κάθε ήττα. Δεν υπάρχει καμία 
ντροπή στην ήττα, αλλά υπάρχει ντροπή στο να 
μην προσπαθούμε να βελτιώσουμε  τις αδυναμίες 
μας!  Φυσικά και η νίκη (αν και  έχει μικρότερη 
αξία από την αξία της μάθησης), έχει τη δική της 
αξία ιδιαίτερα  απέναντι σε έναν μεγαλύτερης δυ-
ναμικότητας αντίπαλο. Από κει και έπειτα η νίκη 
σε επίσημους αγώνες  αντιστοιχεί σε υψηλότερη 
θέση στη βαθμολογική κλίμακα τόσο σε εθνικό 
όσο και διεθνές επίπεδο και παράλληλα μπορεί 
να αποτελέσει το εισιτήριο για την πρόκριση σε 
μεγαλύτερες διοργανώσεις ,  περιφερειακής και 
πανελλήνιας εμβέλειας σε Ατομικό ή και Διασυλ-
λογικό Επίπεδο 
Ερ: Ποιοι είναι οι στόχοι σας για τα επόμενα χρό-
νια;
Απ: Η συνέχιση της προσπάθειας με αμείωτο ρυθ-
μό. Το ξεκίνημα ήταν δύσκολο. Η διατήρηση αυ-
τού του ρυθμού ανάπτυξης ακόμη δυσκολότερη.
   Ευχαριστούμε πόλυ την κα. Αγγέλου Δήμητρα, 
του σκακιστικού ομίλου και διευθύντρια του ΓΕΛ 
Βαλτινού και τον κ. Βαλογιάννη Θανάση, αντι-
πρόεδρο του συλλόγου, φιλόλογο για την συνερ-
γασία τους.



Βαγγέλης Γκιντέρσος, από τα Τρίκαλα 
στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο. 
Γεννήθηκε στο Αχλαδοχώρι Τρικάλων το 
1958, τελείωσε το Α’ Γυμνάσιο Αρρένων 
στα Τρίκαλα το 1976 και έκτοτε ζει στη 
Γαλλία (Στρασβούργο), όπου πήγε για 
σπουδές (Πτυχίο Αρχαιολογίας, Νομικές 
και Ευρωπαϊκές Επιστήμες με μεταπτυ-
χιακό σε Ευρωπαϊκά Θέματα). Σήμερα 
εργάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
(ανώτατο στέλεχος στην Γενική Διεύ-
θυνση Επικοινωνίας και Πληροφόρη-
σης) αφού πέρασε βέβαια, ξεκινώντας 
την καριέρα του, από Λουξεμβούργο και 
Βρυξέλλες επί 13 χρόνια και πάντα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Είναι Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Επι-
κοινωνίας Γενικής Διεύθυνσης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.
Για να φτάσει κάποιος σε μία θέση όπως η δική 
σας,  καθώς φαίνεται ότι το επάγγελμα σας εί-
ναι πολύ απαιτητικό, ποιες είναι οι απαιτούμενες 
σπουδές; Υπάρχει δηλαδή ένα συγκεκριμένο πε-
δίο μελέτης;
 - Όχι. Οτιδήποτε σπουδές και αν κάνει κάποιος, 
έχει τη δυνατότητα να φτάσει σε αυτό το επίπε-
δο. Σίγουρα, σπουδές στον τομέα της Νομικής ή 
των Οικονομικών είχαν περισσότερες δυνατότη-
τες στη δεκαετία του ’80, αυτό ωστόσο έχει ξε-
περαστεί σήμερα. Πλέον βλέπουμε ότι υπάρχουν 
ειδικότητες τόσο περίεργες , όσο δεν μπορούμε 
να φανταστούμε. Ένας κτηνίατρος, λόγου χάρη, 
θα μπορούσε να γίνει δεκτός, όχι βέβαια στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι οι θέσεις εκεί είναι 
περιορισμένες, αλλά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και συγκεκριμένα ως ειδικός στη Γενική Διεύθυν-
ση Έρευνας. 
Τι θα συμβουλεύατε σ’ ένα νέο ο οποίος θέλει να 
ακολουθήσει παρόμοια σταδιοδρομία;
 - Οι εποχές, φυσικά, είναι πολύ διαφορετικές 
σήμερα, όπως άλλωστε είναι και οι νέοι, κάτι το 
οποίο εξαρτάται βέβαια και από τον τόπο δια-
μονής τους. Είναι δύσκολο, λοιπόν, μέσα σ’ αυτό 
το ομιχλώδες τοπίο να δώσει κανείς συμβουλές 
και προσωπικά το αποφεύγω. Θέλω μόνο να 
καταθέτω τις εμπειρίες μου που και αυτές δεν 
μπορούν να αγγίξουν κάθε νέο της ηλικίας σας, 
γιατί καθένας από σας έχει διαφορετικά ακού-
σματα και εμπειρίες που προέρχονται από τους 
γονείς και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 
Αυτό όμως που θα μπορούσα να πω είναι το 
εξής: πρέπει να προσπαθήσει. 
- Για την ακρίβεια, η κρίση δεν ξεκίνησε καν ως 
οικονομική, αλλά ως τραπεζική κρίση στην Αμε-
ρική, δηλαδή χρηματιστηριακή και ύστερα κα-
τέληξε σε οικονομική. Κάθε οικονομική κρίση, 

αναπόφευκτα, προβάλλει κι άλλες μορφές κατά-
πτωσης, όπως η ηθική, η οικογενειακή, η υπαρ-
ξιακή, τόσο σε ατομικό και ομαδικό, όσο και σε 
εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως 
η λέξη «κρίση» στα κινέζικα έχει διττή έννοια: ση-
μαίνει πρόβλημα, αλλά και ευκαιρία. Ίσως εδώ, 
λοιπόν, να υπολογίσουμε τις συνέπειες που το 
πρόβλημα δημιουργεί, αλλά και να εκμεταλλευ-
τούμε την ευκαιρία να δούμε πού πηγαίναμε, τι 
θέλαμε και ποιος ήταν ο στόχος μας πριν από 10 
χρόνια, αν είχαμε καν στόχο.
 Δεν είχαμε στόχο, ούτε ως άτομα, ούτε ως οικο-
γένεια, ούτε ως σύνολο. Δηλαδή, ως σύνολο δα-
νειζόμασταν με επιτόκιο 1% από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα, ενώ ως Ελλάδα παίρναμε και κατανα-
λώναμε. Πιο χαρακτηριστικά μέσα σε μία δεκαε-
τία γίναμε, ή μάλλον θεωρούσαμε ότι γίναμε, μία 
από τις μεγάλες οικονομικές δυνάμεις, ενώ κάτι 
τέτοιο απαιτεί χρόνο . 
- Θεωρεί ότι «μαζί τα φάγαμε» είναι μια άκριτη 
συλλογική ευθύνη. Δε νομίζω ότι οι νέοι, στους 
οποίους πέφτει το βάρος σήμερα φταίνε σε κάτι. 
Και στη σύγχρονη ελληνική ιστορία δε βλέπου-
με να τιμωρήθηκε, να καταδικάστηκε ή έστω να 
βρέθηκε ένοχος κάποιος πολιτικός, από το τέλος 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και μετά. Χαρακτη-
ριστικά, κατά τη διάρκεια της Κατοχής μια μερί-
δα του ελληνικού λαού στράφηκε εναντίον του 
υπόλοιπου πληθυσμού, χωρίς στη συνέχεια να 
λογοδοτήσει κανείς από αυτούς για τις πράξεις 
του, κάτι το οποίο έγινε στις άλλες χώρες με απο-
τέλεσμα να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Οπότε, σήμε-
ρα φτάνουμε να αναρωτιόμαστε, «γιατί δε μας 
δόθηκαν οι πολεμικές αποζημιώσεις», τη στιγμή 
που ακόμα και οι μεταπολεμικές ελληνικές κυ-
βερνήσεις συνεργάζονταν με ξένες χώρες. Άρα, 
γιατί να τις ζητάμε σήμερα; Δεν τις διεκδικήσαμε 
ποτέ. Ίσως αν το είχαμε κάνει, η κατάσταση σή-
μερα να ήταν διαφορετική.
Βοηθά το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα να 
αντεπεξέλθουμε στην κρίση;

 - Αν και δεν είμαι σε θέση να κρίνω, με τη 
μικρή μου εμπειρία θα έλεγα ότι εν μέρει 
δε βοηθά.
Όσον αφορά την εκπαίδευση, θεωρείτε 
ότι η κοινωνία αλλάζει το σχολείο ή το 
σχολείο την κοινωνία;
 - Κατά τη γνώμη μου, τα δύο αυτά είναι 
αλληλένδετα. Η κοινωνία δεν μπορεί να 
υπάρξει χωρίς το σχολείο και την εκπαί-
δευση και από την άλλη το σχολείο δεν 
έχει λόγο ύπαρξης εάν δεν ενσωματώνε-
ται στην κοινωνία. 
Θα επιθυμούσαμε να σχολιάσετε επίσης 
τη χιλιοακουσμένη πλέον άποψη ότι η κρί-
ση είναι τεχνητή, μια μορφή επίθεσης στον 
αδύναμο κρίκο της Ευρώπης. Δε θα έπρε-

πε να δράσει με κάποιον τρόπο η Ευρώπη ώστε 
να αποφευχθεί αυτός ο «οικονομικός πόλεμος»;
 - Πιστεύω ότι βοηθά. Αφού εμφανίστηκε η κρί-
ση, αρχικά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, 
οι υπόλοιπες κυβερνήσεις άρχισαν να παίρνουν 
μέτρα προκειμένου να την αντιμετωπίσουν. Αλλά 
στην Ελλάδα οι ίδιοι οι πολιτικοί μας αρνούνταν 
να παραδεχτούν το πρόβλημα, που σημαίνει πως 
ότι κι αν λέμε, ότι δικαιολογίες κι αν προβάλλου-
με, φταίμε κι εμείς. Το γεγονός ότι οι κερδοσκό-
ποι, οι τράπεζες, οι αγορές χτυπάνε στον αδύ-
ναμο κρίκο της Ευρώπης αρκεί και μόνο για να 
αναρωτηθούμε γιατί βρισκόμαστε εμείς σ’ αυτήν 
τη θέση, γιατί είμαστε αδύναμη χώρα.
Βέβαια, δεν έφταιγαν μόνο οι πολιτικοί. Φταίνε 
και οι πολίτες με την αδιάφορη και παθητική στά-
ση που επιδείκνυαν επί χρόνια…
Τελικώς, η κρίση δεν ήταν τεχνητή, αλλά κάτι το 
αναμενόμενο;
 - Όχι, δεν υπάρχουν τεχνητές κρίσεις. Οι κρίσεις 
έρχονται μετά από κάποιες αιτίες και εξαπλώ-
νονται, γιατί είμαστε σε μία κοινωνία παγκο-
σμιοποίησης, όπου ιδιαίτερα η οικονομία δεν 
έχει όρια ούτε ταμπέλες, όπου τα νησιά Κεϋμάν 
μπορεί να επηρεαστούν εάν ένα μόνο άτομο στο 
Παρίσι δεν πληρώσει τους φόρους που πρέπει. 
Όταν λοιπόν βρισκόμαστε σ’ αυτή τη φάση, είναι 
κρίμα να φορολογούμε τις αγελάδες με την πρό-
φαση ότι μολύνουν την ατμόσφαιρα. Η Ελλάδα 
των 10 εκατομμυρίων  είναι ένα απλό χαλικάκι 
σε ένα λόφο χαλικιών που είναι η Ευρώπη. Τι θα 
ήμασταν άραγε από μόνοι μας;
Κατ’ αυτόν, η Ελλάδα δεν άντεχε να μπει στο 
ευρώ το 2000 γιατί δεν υπήρχαν βάσεις. Όπως 
δε θα έπρεπε να είχε μπει ούτε στην Ε. Ε. το 
1981, αλλά τότε ήταν πολιτικοί οι λόγοι.
- Εν ολίγοις, σαθρά θεμέλια και κακός προγραμ-
ματισμός…
Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας!
 - Κι εγώ σας ευχαριστώ… Να είστε καλά!

Βαγγέλης Γκιντέρσος 
Παζαρακιώτη Κατερίνα, Παπαγεωργίου Άντα, Μπουλογεώργος Γιάννης

ΣΕΛΙΔΑ 10

ΣΥΝΕΝΤΕΥξΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ | ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ



AMEA
Συντακτική Ομάδα: Βούλα Καραΐσκου, Έυα Καλλιάρα, Θώμη Μιχαήλ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ | ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

ΣΕΛΙΔΑ 11

Η συνέντευξη έγινε με αφορ-
μή την ημέρα της 3ης Δεκεμ-
βρίου η οποία έχει οριστεί 
ως παγκόσμια ημέρα των 
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. 
Σκοπός της ημέρας είναι να 
προβληθούν τα προβλήματα 
μιας ομάδας ανθρώπων που 
“αδικήθηκαν” από την φύση 
και αντιμετωπίζονται από 
την κοινωνία με περιφρόνη-
ση και αναλγησία. Βρήκαμε 
ενδιαφέρον να έρθουμε σε 
επαφή με τον κύριο Κώστα 
Μανώλη που είναι αθλητής 
και αρχηγός της ομάδας με 
αναπηρικό αμαξίδιο «Γυμνα-
στική Ένωση Αστέρας» και 
να αντλήσουμε πληροφορίες 
για την ομάδα καθώς επίσης 
και για το πώς βιώνουν την 
καθημερινότητά τους.
B.K : Μπορείτε να μας δώσετε πληροφορίες για 
την ομάδα;
Κ.Μ: Η ομάδα ξεκίνησε το 1997 σαν παράρτημα 
μιας ομάδας των Αετών Αθηνών. Είχαμε ξεκινήσει 
με το τμήμα κολύμβησης γιατί τότε τα δύο τρία 
παιδιά που ήμασταν στην προσπάθεια να στήσου-
με κάτι και στα Τρίκαλα, είχαμε ήδη συμμετάσχει 
από παλαιότερα σε προσπάθειες άλλων σωματεί-
ων, πηγαίνοντας και εμείς για την εμπειρία. Τελικά 
μέσα από αυτά αναπτύχθηκε μια πολύ καλή σχέ-
ση με τα υπόλοιπα σωματεία. Το σωματείο από 
την Αθήνα λοιπόν που ήθελε να βοηθήσει ήρθε 
και έφτιαξε ένα παράρτημα εδώ, με το τμήμα κο-
λύμβησης μας. Το 1999 όμως κάναμε το μεγάλο 
βήμα, ανεξαρτητοποιηθήκαμε, φτιάξαμε το δικό 
μας σωματείο … φτιάξαμε και το τμήμα μπάσκετ… 
Παράλληλα έχουμε και ένα τμήμα στίβου σε όλη 
αυτή την πορεία. Μπορώ να πω ότι είμαστε λίγοι 
ακόμη αν και προσπαθήσαμε αρκετά να βρούμε 
κόσμο αλλά τα πράγματα δεν είναι και τόσο ρόδι-
να, είναι δύσκολη η ελληνική πραγματικότητα και 
η τοπική γενικότερα.
B.K: Ποιος θα λέγατε ότι είναι ο σκοπός της ομά-
δας;
Κ.Μ: Το βασικότερο σημείο αυτής της προσέγ-
γισης, αυτής της προσπάθειας είναι να καταφέ-
ρουμε να εντάξουμε τα άτομα με αναπηρία στην 
κοινωνία. Ασχολούμαστε βέβαια αποκλειστικά 
με κινητικές αναπηρίες γιατί αυτό ξέρουμε να 
κάνουμε, αυτό γνωρίζουμε και άρα με αυτό θα 
ασχοληθούμε. Υπάρχουν και άλλου είδους ανα-
πηρίες για τις οποίες όμως δεν έχουμε την τε-
χνογνωσία για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, 
και να παρασύρουμε και άλλο κόσμο να αθληθεί. 
Έχουμε πάντως συνεργασία με τους τοπικούς 
συλλόγους για την περίπτωση που κάποιος με κι-
νητική αναπηρία θα ήθελε να αθληθεί και βέβαια 
μπορούμε να παρέχουμε πληροφορίες για το πώς 
μπορεί και ένας άλλος χώρος π.χ. νοητική αναπη-

ρία να ιδρύσει αθλητικό σωματείο.
B.K: Πως νιώθετε όταν διαπιστώσετε ότι δεν 
υπάρχει πρόσβαση για εσάς σε κάποιο χώρο ανα-
ψυχής; 
Κ.Μ: Θα φανεί λίγο σκληρό αλλά αυτό που δίνει 
την νότα της ισονομίας σε ένα άτομο με κινητικά 
προβλήματα είναι η δυνατότητα της πρόσβασης 
γιατί κατά τ’ άλλα δεν υστερούμε ούτε σε μυαλό, 
ούτε σε διάθεση. Όλοι θέλουμε να ζήσουμε!!! Δεν 
μπορεί να το κατανοήσει ένας αρτιμελής, πρέπει 
να τον πάρουμε και να τον βάλουμε σε ένα ανα-
πηρικό καρότσι και να του πούμε ότι από σήμερα 
και για μια βδομάδα θα κινείσαι μόνο με το καρό-
τσι σου. Μόνο έτσι θα διαπιστώσει κανείς πόσο 
σκληρό και δύσκολο είναι να μην έχεις πρόσβαση 
παντού. Του στερεί σχεδόν τα πάντα!!! Η αυτο-
νομία γιατί αυτό εξασφαλίζει την ισότητα, την 
ισονομία όσον αφορά την κινητική αναπηρία είναι 
το «εκ των ων ουκ άνευ». Δεν έχεις αυτονομία 
είσαι υποχρεωμένος να εξαρτάσαι από συγγενικά 
πρόσωπα και φίλους το οποίο είναι αρκετά υπο-
τιμητικό για όλους όχι μόνο για μας, αλλά και για 
εσάς. Πως θα σου φαινόταν εσένα να θες να πας 
στο φροντιστήριο και να έρχονται μαζί ο μπαμπάς 
και η μαμά πάντα συνοδός.   
B.K: Τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει;
Κ.Μ: Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια καλύτερη 
ενθάρρυνση όχι αυτόν των ατόμων που συμμε-
τέχουν στην προσπάθεια αλλά αυτών που δεν 
συμμετέχουν και το πρόβλημα μας είναι ότι έχου-
με πολύ μικρή ροή προσέλευσης νέων αθλητι-
κών μελών και πιστεύω ότι εκεί πάσχουμε αυτή 
τη στιγμή και χρειαζόμαστε βοήθεια δηλαδή στο 
να μπορέσουμε να φέρουμε και άλλο κόσμο. Την 
προσέλευση νέων αθλητικών μελών δεν θα μας 
τη λύσει ένα μαγικό ραβδάκι τώρα έτσι άμεσα, εί-
ναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί σε μια 
διαδικασία ολόκληρη που θα κρατήσει καιρό και 
οφείλεται σε δύο παράγοντες:
1) κάποιοι όπως οι αρτιμελείς δεν είναι διατεθει-
μένοι να αθληθούν, 2) Η γενικότερη έλλειψη παι-

δείας γύρω από το ζήτημα των 
ατόμων με αναπηρία.
Για παράδειγμα δεν θα ξεχά-
σω την πρώτη μου επαφή με 
καρότσι όταν είχα πάει σε μια 
συνέλευση ενός συλλόγου 
στην Αθήνα κάποια κυρία κατά 
λάθος μπέρδεψε την καρέκλα 
με το καρότσι, με το που κά-
θεται και συνειδητοποιεί ότι 
είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο 
σηκώνεται αμέσως και σταυ-
ροκοπιέται!!!. Θέλω να πω δη-
λαδή αν στις μεγάλες ηλικίες 
δεν έχουμε πια το περιθώριο 
να δώσουμε παιδεία γύρω 
από το ζήτημα των ατόμων 
με αναπηρία, το μεγάλο στοί-
χημα είναι τι θα κάνουμε με 
τις μικρότερες ηλικίες. Αν οι 
μικρότερες ηλικίες δεν έχουν 

την κατάλληλη παιδεία γι΄ αυτό το ζήτημα, δεν 
θα μπορούμε να έχουμε την κατάλληλη υποστή-
ριξη. Γενικότερα το πρόβλημα της ένταξης είναι 
σύνθετο και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. 
Το άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι 
ότι μπορεί μια οικογένεια να βιώνει ένα πρόβλη-
μα αναπηρίας αλλά δεν έχει την παιδεία για να 
ανταπεξέλθει σε αυτό.     
B.K: Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε ως αρχη-
γός της ομάδας μπάσκετ με αναπηρικό αμαξίδιο 
μέσω της ηλεκτρονικής μας εφημερίδας στους 
νέους και γενικότερα στην κοινωνία. 
Κ.Μ: Σε αυτή τη θέση που βρισκόμαστε εμείς 
είναι ότι μπορεί να βρεθεί οποιαδήποτε στιγ-
μή, οποιοσδήποτε συνάνθρωπος μας. Δεν είναι 
επιλογή μας, είναι μια κατάσταση που μπορεί 
να βρεθεί οποιοσδήποτε. Και μην ξεχνάτε ότι η 
πλειοψηφία από τα άτομα που βρίσκονται σε 
αναπηρικά αμαξίδια έχουν πάθει κάποιο τρο-
χαίο ατύχημα ή έχουν πέσει από κάπου και έχουν 
τραυματίσει ανεπανόρθωτα την σπονδυλική τους 
στήλη. Με αυτή την έννοια πρέπει να είμαστε πιο 
συνειδητοποιημένοι και ευαισθητοποιημένοι για 
το ποιος μπορεί να κάθεται σε αναπηρικό καρο-
τσάκι, μπορεί να είναι κάποιος από το συγγενικό 
μας κύκλο. Έτσι πρέπει να προσεγγίζουμε αυτή 
την πραγματικότητα με την ευαισθησία του σαν 
να είναι κάποιος δικός μας σε αυτή τη θέση. Αυτή 
τη νοοτροπία πρέπει να έχουμε. Από εκεί και πέρα 
είναι μεγάλη η προσπάθεια που πρέπει να γίνει 
από την πολιτεία. Το πιο σημαντικό για εμάς είναι 
η κοινωνικοποίηση. Να μπορούμε να ενταχθούμε 
στην κοινωνία!!! Αυτή τη στιγμή στην πόλη των 
Τρικάλων υπάρχουν πάνω από 100 αναπηρικά 
αμαξίδια αλλά αυτά που κυκλοφορούν σε εργα-
σία, διασκέδαση, άθληση δεν ξεπερνούν τα 30. 
Τα υπόλοιπα είναι παρκαρισμένα στα δωμάτια ή 
στα μπαλκόνια. Το πιο σημαντικό για εμάς είναι η 
ένταξη, να έχουμε μια καθημερινότητα ανάλογη 
των υπολοίπων.B.K: Σας ευχαριστούμε πολύ. 



   «Όταν χορεύεις γρά-
φεις στη γη αυτό που 
θέλει να πει η ψυχή 
σου», είχε πει κάποτε 
ο Κωνσταντίνος Κα-
βάφης. Πράγματι ο 
συλλογισμός του είναι 
σωστός αφού ο χορός 
είναι τρόπος έκφρασης 
και ζωής. Ο χορός είναι 
μέρος της ελληνικής 
παράδοσης και διαδρα-
ματίζει σημαντικό ρόλο 
στη ζωή των Ελλήνων, 
ήδη από την αρχαιότη-
τα.
   Ως ειδικός στο θέμα 
των παραδοσιακών χο-
ρών, ο κύριος Απόστο-
λος Σκρέκας, έμπειρος 
χορευτής και χοροδιδάσκαλος στη Θεσ-
σαλονίκη, απάντησε σε κάποιες ερωτή-
σεις μας σχετικά με την παράδοση και για 
τον χορό. Τον ευχαριστούμε πολύ! 
Ερ: Τι σημαίνει χορός για εσάς;
Απ: Χορός είναι αυτό που θέλει ο καθένας στη 
ζωή του να το κάνει, να χορέψει. Έχουμε χαρά, 
να χορέψουμε. Ο χορός πάνω απ’ όλα εκφρά-
ζει κάποιες αξίες αλλά βέβαια σ’ αυτόν που τον 
χορεύει. Αυτός που το χορεύει και εκφράζει τα 
συναισθήματά του μέσα από το χορό βιώνει βα-
σικά πράγματα. Ένα βασικό πράγμα είναι η οργά-
νωση της κοινωνίας. Για παράδειγμα αν χορεύει 
ανάμεσα στις γυναίκες, τότε η οργάνωση της 
κοινωνίας είναι πιο απελευθερωμένη, νησιώτικα 
ας πούμε. Αν χορεύουνε μπροστά οι άνδρες και 
πίσω οι γυναίκες τότε ήταν πιο σφιχτές και που-
ριτανές οι κοινωνίες. Πότε χορεύουμε; Συνήθως 
χορεύουμε όταν έχουμε να κάνουμε με μυστή-
ρια, γάμο, βάφτιση ή γιορτή, πανηγύρια. Άρα ο 
Έλληνας χορεύει πάντοτε για θρησκευτικούς 
λόγους. Επίσης, μέσα από το χορό φανερώνει 
αν είναι ο χορός του από τη θάλασσα ή αν είναι 
στη στεριά ή στο βουνό. Πιο τραχιά η κίνηση στο 
βουνό, πιο σίγουρη, πιο σταθερά πατήματα. Πιο 
τεμπέλικη, θα λέγαμε, κίνηση στον κάμπο, εδώ 
στη Θεσσαλία, για παράδειγμα, το καλοκαίρι με 
47 βαθμούς. Όλα αυτά επηρεάζουν τη φορεσιά 
και ο χορό. Επίσης φανερώνει και με ποιους λα-
ούς συμβιώσαμε. Στα Επτάνησα χορεύουν πιο 
ανάλαφρα, έχουν άλλα χορευτικά μοτίβα γιατί 
εκεί επηρεάστηκαν από τους Βενετούς και τους 
Άγγλους, δεν είχαν ποτέ Τουρκοκρατία. Στα Γιάν-
νενα ήταν πιο κλειστή μορφή κοινωνίας. Είχαν 
τον Αλή Πασά, έναν δυνατό άνθρωπο του Σουλ-
τάνου. Ο λαός φοβόταν, δεν ήταν ανοιχτός. Όλα 

αυτά μέσα από τον χορό φαίνονται.
Ερ: Τι αισθάνεστε όταν χορεύετε;
Απ: Αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Όταν 
χορεύουμε, καταρχάς αισθανόμαστε υγιείς. Πολ-
λές φορές αισθανόμαστε ότι είμαστε χαρούμενοι. 
Αλλά δεν χορεύουμε μόνο όταν είμαστε χαρού-
μενοι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ερωτευτεί 
και έχουν απογοητευτεί και έχουνε χορέψει γι’ 
αυτό το πράγμα, γι’ αυτό τον καημό. Υπάρχουν 
άνθρωποι που έχουν ξενιτευτεί και είναι στενα-
χωρημένοι και έχουνε πει τραγούδια γι’ αυτό. 
«Πέρα στον πέρα μαχαλά», «Τρέχει νερό τρε-
χούμενο να το ‘πινε κι η μάνα μου να μη με είχε 
κάνει γιατί εγώ στα ξένα περπατώ στα ξένα πα-
ραδουλεύω.». Βγάζει τον πόνο και τη στεναχώ-
ρια. «Ξενιτεμένο μου πουλί και παραπονεμένο τι 
να σου στείλω ξένε μου εκεί στα ξένα που ‘σαι». 
Δεν εκφράζει μόνο τη χαρά. Ο χορός εκφράζει 
ποικίλα συναισθήματα. Και θυμό μπορούμε να 
εκφράσουμε πολλές φορές. Σε καμία περίπτωση 
δεν εκφράζει την ικανότητα του ανθρώπου να 
χορέψει. Αυτό που γίνεται σήμερα δηλαδή. Που 
κοιτάμε πιο πολύ να κάνουμε επιδέξιες κινήσεις 
για να εντυπωσιάσουμε τον άλλον. Αυτό είναι μια 
γυμναστική άσκηση και δεν εντάσσεται σ’ αυτό 
που είπαμε ότι σημαίνει χορός και παράδοση πιο 
πάνω. Αυτό έχει να κάνει με το αστικό περιβάλ-
λον. Προσπαθώ να εντυπωσιάσω κάποιον κάνο-
ντας μια κωλοτούμπα στον αέρα. Όμως αυτό δεν 
είναι ουσιαστικά η βασική αρχή του χορού που 
έχει να κάνει με το να πιαστεί ο ένας με τον άλλο 
και να εκφράσει μια κοινωνία. Κανένας δεν χο-
ρεύει μόνος του. Προσπαθούμε να πιαστούμε και 
εμείς χέρι- χέρι και να δείξουμε ότι είμαστε και 
εμείς μέλη της κοινωνίας και ότι η κοινωνία είναι 
εδώ. Αυτό ακριβώς είναι ο χορός.  
Ερ: Ποια τα οφέλη του χορού στους νέους;
Απ: Νομίζω ότι εσείς πρέπει να απαντήσετε σ’ 

αυτό. Τα οφέλη του χορού 
πρώτα απ’ όλα είναι κοινωνι-
κά. Δεν υπάρχει πιο σημαντι-
κό πράγμα από ένα νέο παιδί, 
αγόρι ή κορίτσι, που να πιαστεί 
στον χορό και να γνωρίσει τον 
άλλον. Εδώ στον χορό είμαστε 
όλοι φίλοι και γνωριζόμαστε. 
Το δεύτερο όφελος που δεν το 
έχετε καταλάβει είναι ότι μέσα 
από τον χορό μεγαλώνετε και 
ενηλικιώνεστε και περνάτε την 
εφηβεία πιο ανώδυνα απ’ ότι 
οι άλλοι. Ας πούμε για εσάς ο 
όρος «γυναίκα» είναι αυτή που 
θα χορέψει μπροστά τον χορό 
«Της Μαρίας» (γυναικείος 
χορός από την περιοχή Ρουμ-
λούκι του νομού Ημαθίας). Για 

ένα αγόρι, «άντρας» είναι αυτός 
που θα χορέψει μπροστά μια «Γκάιντα» (αντρικός 
χορός της Μακεδονίας) ή έναν «Τσέστο» (αντρι-
κός χορός της Θράκης). Έτσι δεν χρειάζεται να 
πάρει το τσιγάρο στο χέρι για να αποδείξει ότι 
είναι άντρας ή η κοπέλα δεν χρειάζεται να κά-
νει πράγματα πιο μπροστά από την ηλικία της 
για να αποδείξει ότι έγινε γυναίκα. Μπορεί να 
χορέψει έναν καλό γυναικείο χορό και να πουν 
οι άλλοι «Βρε μπράβο! Σαν γυναίκα χόρεψες!», 
οπότε κατακτά τον όρο γυναίκα. Επίσης είναι μια 
καλή γυμναστική για εσάς. Και φυσικά είναι μια 
πάρα πολύ καλή ψυχική θεραπεία για τον κάθε 
άνθρωπο που χορεύει και ειδικά για τους νέους 
με τα τόσα προβλήματα που έχουν με τις πολλές 
υποχρεώσεις τους. Και εγώ παροτρύνω όλους 
τους νέους να το δοκιμάσουν.
Ερ: Πιστεύετε ότι οι Τρικαλινοί αγαπούν το χορό;
Απ: Οι Τρικαλινοί τον αγαπούν διότι δεν είναι 
μόνο τα βιώματα που είχαν από τους προγόνους 
τους αλλά βιώνουν την παράδοση. Υπάρχουν 
ακόμη τα πανηγύρια στη αυθεντική τους μορφή 
στα χωριά του κάμπου ή τα ορεινά και ασχολού-
νται με ό, τι έχει σχέση με την παράδοση, όπως 
είναι το υφαντό. Ξέρετε ότι παράδοση δεν είναι 
μόνο ο χορός ή τα τραγούδια. Είναι τρόπος ζωής, 
ιδιαίτερα για τους Τρικαλινούς.
   Κλείνοντας συμπεραίνουμε ότι ο χορός κατείχε 
και κατέχει σημαντικό ρόλο στη ζωή του Έλληνα. 
Συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του 
και έχει πολλές ευεργετικές ιδιότητες. Γυμνάζει 
το σώμα, ξεκουράζει το πνεύμα και ανανεώνει 
τα ψυχικά του αποθέματα. Εμείς σαν χορεύτρι-
ες προτείνουμε στους συνομηλίκους μας και μη 
να ακολουθήσουν τον δρόμο της παράδοσης. Τι 
λέτε λοιπόν; Πάμε για χορό;
Πηγή: Wikipedia

   Το ρεπορτάζ επιμελήθηκαν οι μαθήτριες: Παζαρά Φανή, Στραγάλη Ελπίδα και  Στραγάλη Γεωργία.
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Στο πλαίσιο του αφιερώματος για το ΤΕΦΑΑ 
Τρικάλων, δεν γινόταν να παραβλέψουμε το φοι-
τητικό δυναμικό της σχολής. Για τον λόγο αυτό 
ήρθαμε σε επαφή με απλούς και διδακτορικούς 
φοιτητές, αλλά και φοιτητές άλλων χωρών που 
φοιτούν στα ΤΕΦΑΑ.  
   Στο τρίτο μέρος του ρεπορτάζ μας ακολου-
θούν τρεις συνεντεύξεις από έναν προπτυχιακό 
φοιτητή (Πουλιανίτης Δημήτρης), από μια διδα-
κτορική φοιτήτρια (Ροδίτη Ελμίνα) και από ένα 
Γάλλο φοιτήτη (Damian Furlin) που παρακολου-
θεί τα μαθήματα στο ΤΕΦΑΑ με το πρόγραμμα 
ERASMUS   
Συνέντευξη Πουλιανίτης Δημήτρης
Ερ: Σύντομο βιογραφικό σπουδαστή
Με λένε Δημήτρη Πουλιανίτη, είμαι γεννημένος 
στις 16-5-1992 στα Τρίκαλα και κατοικώ στον 
Πυργετό Τρικάλων. Το 2010 εισάχθηκα στο τμή-
μα επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
(ΤΕΦΑΑ) Τρικάλων και ημερολογιακά βρίσκομαι 
στο 4ο έτος των σπουδών μου. Είμαι κάτοχος 
του Lower Michigan και Cambridge της Αγγλι-
κής γλώσσας και του Zertificat της Γερμανικής. 
Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου απέκτησα 
δίπλωμα διαιτησίας στο ποδόσφαιρο στην ερα-
σιτεχνική κατηγορία. 
Ερ: Τα ΤΕΦΑΑ ήταν η πρώτη σου επιλογή στο 
μηχανογραφικό και γιατί; Ποιοι οι στόχοι σου ;
Ναι τα ΤΕΦΑΑ ήταν η πρώτη και μοναδική επι-
λογή μου στο μηχανογραφικό διότι πιστεύω ότι 
ταιριάζει απόλυτα στην ιδιοσυγκρασία μου. Αφού 
τελειώσω την σχολή μου θα επιδιώξω να συνε-
χίσω τις σπουδές μου στο τμήμα φυσικοθεραπεί-
ας και να ειδικευτώ στην αποκατάσταση μυϊκών 
τραυματισμών.
Ερ: Τι επαγγελματική αποκατάσταση νομίζεις ότι 
μπορεί να σου προσφέρουν;
Πως βλέπεις το μέλλον σου υπό τις παρούσες 
οικονομικές συνθήκες;
Στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν αρκετές προο-
πτικές , όπως να δουλέψω σε γυμναστήριο ή σε 
κέντρο αποκατάστασης , να ακολουθήσω καριέ-
ρα διαιτητή, προπονητή ή και να ακολουθήσω 
ακαδημαϊκή καριέρα .Το μέλλον μου το βλέπω 
δύσκολο αλλά όχι απαισιόδοξο. Με σκληρή δου-
λεία και πίστη θα τα στον εαυτό μου πιστεύω ότι 
θα τα καταφέρω.
Ερ: Έχουμε ακούσει πως τα ΤΕΦΑΑ περιλαμβά-
νουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και σχεδι-
άζουν καινούριες. Είσαι ικανοποιημένος; Καλύ-
πτουν τις ανάγκες των σπουδαστών; Έχεις μέτρο 
σύγκρισης με άλλες σχολές ΤΕΦΑΑ;
Είμαι αρκετά ικανοποιημένος από τις εγκαταστά-
σεις στη σχολή μου, βεβαίως και, καλύπτουν τις 
ανάγκες των σπουδαστών και σε πανελλαδική 
κλίμακα ερχόμαστε τρίτοι αξιολογικά σε σχέση 
με τα άλλα ΤΕΦΑΑ.
Ερ: Σε ικανοποίει η φοιτητική ζωή στην πόλη των 
Τρικάλων;
Εν μέρει η φοιτητική ζωή στα Τρίκαλα είναι ενδι-
αφέρουσα αλλά τώρα προς το τέλος πλήττω και 
δράττομαι τις ευκαιρίας  να επισκέπτομαι πότε 
την Θεσσαλονίκη, πότε την Καβάλα και πότε την 

Αθήνα όταν οι οικονομικές συνθήκες μου το επι-
τρέπουν.
Ερ: Σε υποστήριξε το σχολείο στην απόφασή σου 
εν γένει;
Ναι εν γένει με υποστήριξε το σχολείο στην από-
φασή μου, παρέχοντας μου υποστηρικτικό υλικό 
για την επιλογή μου.
Συνέντευξη Damien Furlin
Ερ: What made you choose Greece for your 
Erasmus traineeship?
Απ: Επέλεξα την Ελλάδα γιατί αγαπάω πάρα 
πολύ την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική και μυ-
θολογία και προφανώς για τον ήλιο και τη θά-
λασσα. Έπειτα, έχω πληροφορίες για μαθήματα 
που θα ήθελα να παρακολουθήσω και είμαι ευ-
χαριστημένος.
Ερ: Are you satisfied with the quality and 
structure of studies provided by the DPESS of 
the University of Thessaly? What’s different 
between your university in France and the 
University here?
Απ: Είμαι αρκετά ικανοποιημένος από τις εγκα-
ταστάσεις εδώ διότι σχεδόν τα πάντα βρίσκονται 
στην ίδια περιοχή. Στη Γαλλία έχανα πολύ χρόνο 
στο λεωφορείο ή στο τραμ για τις μεταφορές 
μου. Αντιθέτως, είμαι λίγο δυσαρεστημένος από 
τα ωράρια, διότι δεν είναι καθόλου σταθερά. Κα-
θημερινά βλέπω ότι τα μαθήματα ακυρώνονται 
την τελευταία στιγμή και δεν υπάρχει οργάνωση 
στην αναπλήρωσή τους.  
Ερ: What would you say about the current 
situation in Greece? Are things in Greece just as 
you expected them to be or as being described 
in France (e.g. on the news)? Do you think 
Greece is a better place to live in than France? 
Compare the two countries. 
Απ: Γνωρίζω πολύ λίγα πράγματα όσον αφορά 
την οικονομική κρίση, αλλά προσπαθώ να μην 
αποθαρρύνομαι για το μέλλον. Αυτή τη στιγμή, 
προτιμώ την Ελλάδα για να ζήσω, ίσως επειδή 
ήρθα πρόσφατα εδώ. Έχω πολλά να ανακαλύψω 
ακόμα! Στο επίπεδο της διατροφής, είναι πολύ δι-
αφορετικές οι δύο χώρες. Εδώ υπάρχουν μεγα-
λύτερες ποσότητες φαγητού και σε φθηνότερες 
τιμές. Αυτό που με εξέπληξε περισσότερο είναι 
ένα γεγονός που έχω παρατηρήσει τα απογεύμα-
τα. Όλα τα μαγαζιά κλείνουν! Ξαφνικά μετά από 
λίγο ανοίγουν πάλι και μένουν ανοικτά για μεγά-
λο χρονικό διάστημα. Μπορώ να βρω κάπου να 
φάω 24 ώρες το 24ώρο. Υπάρχουν επίσης πολύ 
λιγότερα προβλήματα όταν βγαίνω έξω. 
Ερ: What’s student life like in the city of Trikala? 
Do you like it?
Απ: Αγαπώ πάρα πολύ τη ζωή εδώ. Έχω βέ-
βαια κάποια υποχρεωτικά μαθήματα, αλλά έχω 
εγγραφεί σε μαθήματα χορού, ορειβασίας και 
πολεμικής τέχνης. Κατά τα άλλα έχω γνωρίσει 
πολύ κόσμο, κυρίως από το πρόγραμμα Erasmus 
όπως και εγώ. Επίσης προσπαθώ να βγαίνω και 
να επικοινωνώ με ανθρώπους και να μιλάω όσο 
γίνεται περισσότερο Αγγλικά. Θέλω να προσπα-
θήσω να γνωρίσω λίγο καλύτερα την Ελλάδα και 
τους Έλληνες. 

Συνέντευξη Ελμίνα Ροδίτη
Ερ: Γιατί επέλεξες να συνεχίσεις τις σπουδές σου 
σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο στη 
σχολή αυτή?
Απ: Επειδή ήθελα να αναζητήσω  νέες και επι-
πλέον γνώσεις πάνω στο αντικείμενο του προ-
πτυχιακού επιπέδου και εξειδικευτώ σε συγκεκρι-
μένο αντικείμενο .
Ερ: Ποιό τμήμα-ειδικότητα επέλεξες και γιατί; Και 
τι μπορεί να σου προσφέρει;
Απ: Επέλεξα κλασσικό αθλητισμό ως ειδικότητα 
κύρια και Αναψυχή Κλειστών χώρων ως δευτε-
ρεύουσα. Την επιλογή αυτή την έκανα γιατί προ-
ερχόμουν από το στίβο ώντας αθλήτρια του μή-
κους και μου άρεσε πολύ το αντικείμενο και την 
δεύτερη επιλογή μου την έκανα γιατί μου άρεσε 
να ασχοληθώ με ποιο πολλούς ανθρώπους και 
να καταφέρω  να τους κρατάω ενεργούς έστω 
και αν δεν κάνουν πρωταθλητισμό.
Ερ: Υπάρχει κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή 
στη σχολή;
Απ: Η υποδομή στ ΤΕΦΑΑ όσο πάει και εξελί-
σεται. Τα παλαιότερα χρόνια υπήρχαν πολλές 
ελλήψεις από αίθουσες διδασκαλίας για τα θε-
ωρήτικά μαθήματα. Πλέον τα τελευταία χρόνια 
έχουν αυξηθεί οι αίθουσες διδασκαλίας και τα 
εργαστήρια που μπορείς να κάνεις έρευνα. Βέ-
βαια τα πρακτικά μαθήματα γίνονται στα δημο-
τικά στάδια και γυμναστήρια της πόλης των Τρι-
κάλων λόγω έλλειψης εγκαταστάσεων στο χώρο 
του πανεπιστημίου. Γι αυτό το λόγω τα τελευταία 
χρόνια γίνονται εργασίες για την ανέγερση επι-
πλέον κτιρίων. 
Ερ: Λόγω της οικονομικής κρίσης, υπάρχει περιο-
ρισμένη αγορά εργασίας.Πιστεύεις πως οι σπου-
δές θα σου προσφέρουν ευκαιρίες για εύρεση 
εργασίας.
Απ: Η περαιτέρω γνώση πάντα σε βοηθάει κατά 
τη γνώμη μου να διευρύνεις τους ορίζοντές σου 
και να ασχοληθείς και με άλλα πράγματα. Αυτό 
αυτόματα σου δίνει τη δυνατότητα και να δου-
λέψεις πάνω σε άλλα πράγματα. Η κρίση προσω-
πικά εμένα με επηρεάζει μόνο στο γεγονός του 
χαμηλότερου μισθού. Πιστεύω ότι αν αγαπάς, 
μελετάς και κατανοείς αυτό που κάνεις και που 
θέλεις να δώσεις στο αντικείμενο της δουλειάς 
σου πάντα θα βρίσκεις μία «πόρτα ανοιχτή» είτε 
μικρή είτε μεγάλη είναι αυτή. Ο μόνος εχθρός για 
την εύρεση εργασίας είναι εγκατάλειψη, η απαξί-
ωση και  έλλειψη πάθους για δουλειά από εσένα 
τον ίδιο. 
Ερ: Ποιές είναι οι εντυπώσεις σου από τη φοιτη-
τική ζωή στην πόλη των Τρικάλων;
Απ: Επειδή τα Τρίκαλα είναι μικρή πόλη βοηθάει 
στο να φτιάξεις αρκετά στενές και συχνές σχέ-
σεις με άτομα, με αποτέλεσμα τα διασκεδάζεις 
αρκετά. Οι ντόπιοι άνθρωποι είναι αρκετά φιλό-
ξενοι και έτσι ένιωθα πάντα σαν στο σπίτι μου. 
Φοιτητική ζωή με πολύ μουσική (παίζαμε διάφο-
ρα όργανα), ξενύχτι, δουλειά για να βγάλεις το 
προς το ζειν και διάβασμα κάθε Σάββατο πριν το 
Μπάσκετ του Άι Γιώργη για φρεσκάρισμα γνώ-
σεων.

Μήτσιου Ελένη | Παπαγεωργίου Κωνσταντίνα |  Μπουλογεώργος Ραφαήλ | Παληγιάννης Ευθύμιος

ΣΕΛΙΔΑ 13

ΤΕΦΑΑ Τρικάλων
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Ερ: Ασχοληθήκατε από μικρή ηλικία με την μουσι-
κή; Τι είναι αυτό που σας παρότρυνε;
Απ: Η αλήθεια είναι πως δεν ασχολήθηκα από 
μικρή ηλικία με τα τύμπανα. Ξεκίνησα στα 17 
μου όταν ένας φίλος που παίζει κιθάρα ήθελε 
να φτιάξει ένα σχήμα της τελευταίας στιγμής για 
να παίξουμε σε ένα σχολικό διαγωνισμό. Πήγαμε 
λοιπόν στο στούντιο να προβάρουμε δυο εβδο-
μάδες πριν τη συναυλία αλλά άσκοπα όπως απο-
δείχθηκε, αφού δεν ήξερα ούτε πως πιάνουμε τις 
μπαγκέτες, με αποτέλεσμα να με διώχνει από το 
σχήμα και να μην συμμετέχω τελικά στο διαγω-
νισμό. Η αγάπη που έτρεφα για τη μουσική και η 
απόρριψη από το σχήμα με έκαναν να πεισμώσω 
και να θέλω να ασχοληθώ επαγγελματικά με τα 
ντραμς.
Ερ: Είχατε ερεθίσματα από την οικογένεια σας;
Απ: Από την οικογένεια μου δεν είχα πολλά ερε-
θίσματα. Δεν ασχολήθηκαν ποτέ οι γονείς μου με 
τη μουσική αλλά τους είμαι ευγνώμων διότι μας 
πήγαν από μικρή ηλικία με την αδελφή μου να 
μάθουμε ελληνικούς παραδοσιακούς χώρους σε 
μια κοινότητα Ελλήνων στο Μόντρεαλ του Κα-
ναδά. Κάτι το οποίο με βοήθησε πολύ ρυθμικά 
(μιας και το όργανο με το οποίο ασχολούμαι είναι 
καθαρά ρυθμικό) αλλά και από πλευράς μουσικό-
τητας και μουσικής παιδείας.
Ερ: Ποιο είναι το αγαπημένο σας είδος μουσικής;
Απ: Αγαπημένο είδος μουσικής δεν έχω. Ακούω 
και πειραματίζομαι με πολλά είδη. Μου αρέσει το 
είδος που με κάνει να νιώθω καλά ή και να με 
προβληματίζει όταν το ακούω.
Ερ: Τα ντραμς σας κέρδισαν από την αρχή; Ή αρ-
χίσατε να μαθαίνετε ένα άλλο μουσικό όργανο 
πρώτα;
Απ: Ξεκίνησα μικρός παίζοντας δυο χρόνια πιά-
νο αλλά δυο      τραυματικές εμπειρίες με δυο 
«δασκάλους» αντίστοιχα μου απαγόρευσαν την 
οποιαδήποτε συνέχεια με αυτό το εκπληκτικό 

μουσικό όργανο. Ευτυχώς για εμένα βρήκα δέκα 
χρόνια αργότερα καταφύγιο στα ντραμς και έχω 
ξεκινήσει πιάνο πάλι από την αρχή. Αυτή τη φορά 
όμως με τη καταπληκτική Τατιάνα Παπαγεωργί-
ου.
Ερ: Ασχολείστε επαγγελματικά με τη μουσική ή 
περισσότερο σαν χόμπι;
Απ: Έχω κάνει τα πρώτα μου επαγγελματικά βή-
ματα τώρα στα είκοσι πέντε μου αλλά η μουσική 
δεν παύει ποτέ να είναι και ταυτόχρονα με τη 
δουλειά το καλύτερο μου χόμπι. Είναι μια διαδι-
κασία που δε τελειώνει ποτέ, που σε γεμίζει και 
σε ωριμάζει κάθε μέρα. Είναι κάθε μέρα στη ζωή 
σου έτσι είναι και αναγκαστικά το χόμπι σου.
Ερ: Ποια θα ήταν η συμβουλή σας σε έναν νέο 
μουσικό;
Απ: Η μικρή και φτωχή μου εμπειρία μου λέει πως 
κανείς πρέπει να αφήσει τη μουσική να τον/την 
αποπάρει. Μόνο αν της δοθείς πραγματικά θα 
σου επιτρέψει να μπεις στο κόσμο της.
Ερ: Στον Καναδά συγκριτικά με την Ελλάδα 
υπάρχει μεγαλύτερο επίπεδο σε θέματα μουσι-
κής;
Απ: Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν καλύτεροι μουσικοί 
έξω από ότι εδώ. Απλώς δεν είναι πάρα πολλοί. 
Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει μουσική παι-
δεία στην Ελλάδα.
Ερ: Έχετε εμφανιστεί σε σειρά συναυλιών με 
θέμα την ελληνική σύγχρονη κι έντεχνη μουσική 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Υστερεί η ελληνι-
κή μουσική σε κάτι από την ξένη;
Απ: Η ελληνική μουσική δεν υστερεί σε τίποτα. Το 
κάθε μουσικό είδος θέλει να πει κάτι. Όλα έχουν 
μια διαφορετική φωνή, δεν υπάρχει κόντρα 
στην μουσική. Εξάλλου η ελληνική μουσική είναι 
απόρροια των βιωμάτων των Ελλήνων. Υπάρχει 
τεράστια ιστορία μέσα στη μουσική μας. Είναι 
σαν να λέμε ότι άλλες χώρες έχουν καλύτερη ή 
σημαντικότερη ιστορία από την ελληνική.
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     Ο Θοδωρής Ντούσκας γεννήθηκε στο Μόντρεαλ του 
Καναδά. Σπούδασε μουσική στον Καναδά και στην Αθή-
να, όπου ολοκλήρωσε το επαγγελματικό  πρόγραμμα του 
Modern Music School στα τύμπανα (σχολής σύγχρονης 
μουσικής με βάση την Γερμανία Έχει εμφανιστεί σε σει-
ρά συναυλιών με θέμα την ελληνική σύγχρονη κι έντεχνη 
μουσική στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Θοδωρής 
Ντούσκας 

Μας 
θέλετε 
στον 
κόσμο 
σας ;

Ρόζα Μπουκοβάλα | Εύα ΠαπαγεωργίουΑπόσπασμα της ομιλίας του μαθητή 
μας: Οι νέοι σήμερα είμαστε οι πιο αδι-
κημένοι αυτής της χώρας. Καλούμαστε 
να σηκώσουμε ένα χρέος που άλλοι δη-
μιούργησαν. Χωρίς βέβαια να ακούγεται η 
γνώμη και οι ρηξικέλευθες ιδέες μας. Και 
το ερώτημα που γεννάται μέσα μας είναι: 
μας θέλετε στον κόσμο σας; Μας θέλετε 
σε ένα κόσμο που βλέπουμε πως τα όνει-
ρά μας “γκρεμίζονται” σαν τραπουλόχαρ-
τα; Μας θέλετε σε μια χώρα που δυστυ-
χώς δεν δίνει βάση στην παιδεία, ούτε στη 
μείωση της ανεργίας;
Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν είναι ανα-
γκαίο να πάρετε μέτρα που θα αμβλύνουν 
αυτό το πρόβλημα που μπορεί φαινομενι-
κά να μην είναι σοβαρό, ωστόσο είναι αρ-
κετά σπουδαίο διότι αφορά τη νέα γενιά 
Ελλήνων. Αρχικά, θα πρέπει να υπάρξει 
σωστή πολιτική αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων των νέων με περισσότερα κον-
δύλια για την παιδεία και με αναπτυξιακά 
μέτρα που θα απασχολήσουν αρκετούς 
νέους. Επιπλέον, όλοι οι φορείς , τόσο η 
κεντρική όσο και η τοπική αυτοδιοίκηση, 
επιβάλλεται να δείξουν αληθινό κι όχι 
προεκλογικό ενδιαφέρον για τα προβλή-
ματα των νέων, τα οποία μπορούν εύκολα 
να γίνουν γνωστά και πολλά να λυθούν 
από δημόσιες διαβουλεύσεις στο διαδί-
κτυο. 
Ακόμη, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές 
πρέπει να σέβονται τις νεανικές ανησυ-
χίες και να μην περιορίζονται μόνο στην 
προετοιμασία για την εισαγωγή στα πα-
νεπιστήμια. Επιπρόσθετα, η κατάλληλη 
στάση των γονιών που θα χαρακτηρίζεται 
από κατανόηση, σεβασμό και ενθάρρυνση 
ως προς το νέο, θα μας βοηθήσει αρκε-
τά. Αλλά και εμείς οι ίδιοι χρειάζεται να 
διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας με την 
ενεργή συμμετοχή μας τόσο στις μαθη-
τικές κοινότητες όσο και σε άλλους ορ-
γανισμούς, όπως για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 
Τέλος, το καλύτερο εφόδιο για ένα νέο 
είναι η αυτοαγωγή και η μόρφωση. Έτσι 
θα οξύνει την κρίση για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων του και θα μάθει να 
αντιστέκεται στους μηχανισμούς που τον 
χειραγωγούν και τον αλλοτριώνουν.

Ομιλία του μαθητή 
μας Γιάννη Μπουλο-
γεώργου, στη Βουλή 
των Εφήβων (Μέ-
λος της Επιτροπής 
Οικονομικών Υπο-
θέσεων Παραγωγής 
και Εμπορίου), από 
31/08/2012 έως 
03/09/2012.



   Τα τελευταία χρόνια, με τη ραγδαία 
πρόοδο της τεχνολογίας, με τις ανα-
ρίθμητες εφευρέσεις και ανακαλύ-
ψεις που πραγματοποιούνται καθη-
μερινά, έχει παρατηρηθεί η ανάπτυξη 
ενός φαινομένου που είναι γνωστό 
σε όλους μας με τον όρο τεχνοφοβία. 
Ορίζεται ως η κατάσταση άγχους που 
μπορεί να έχουν κάποιοι άνθρωποι 
απέναντι σε νέες τεχνολογίες. Αν 
και δεν είναι φοβία με την κλασσική 
έννοια του όρου εμφανίζει, ωστόσο, 
ορισμένες φορές, ακραία συμπτώμα-
τα, ιδιαίτερα σε άτομα μέσης ή τρίτης 
ηλικίας. 
   Είναι γεγονός ότι πολλές είναι οι δικαιολογίες 
των ανθρώπων για να μην χρησιμοποιήσουν την 
τεχνολογία. Καταρχάς, αρνούνται να χρησιμοποι-
ήσουν την τεχνολογία εξαιτίας των θεωρητικών 
κινδύνων που συνεπάγεται η ανάπτυξή της. Μία 
ακόμη συχνή δικαιολογία είναι «τα παιδάκια της 
Αφρικής» που πεινάνε ή το ψηφιακό χάσμα ανά-
μεσα στις χώρες (π.χ. Ευρώπη- Αφρική).  
    Παρόλα αυτά, όμως, υπάρχουν σε ορισμένες 
περιπτώσεις ορισμένοι παράγοντες που πράγμα-
τι εμποδίζουν τη χρήση της τεχνολογίας. Οι βιο-
λογικές αλλαγές με το πέρασμα του χρόνου στην 
όραση ή την ακοή, η λανθασμένη πληροφόρηση, 
τα ακατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης στις 
νέες τεχνολογίες ή ακόμη και ψυχοκοινωνικά 
εμπόδια (αξίες, προκαταλήψεις) είναι ορισμένοι 
απ’ αυτούς. 
   Για να αντιμετωπιστούν αυτοί οι κίνδυνοι εί-
ναι απαραίτητη η εκπαίδευση των «τεχνοφοβι-
κών» για τις νέες τεχνολογίες. Ακόμη, κρίνεται 
αναγκαία διότι όλοι οι άνθρωποι στις μέρες μας 
είναι απαραίτητο να συμφιλιωθούν με τις νέες 
συνθήκες που επικρατούν (π.χ. κάρτα σε τράπε-
ζες, χρήση ΑΤΜ, ηλεκτρονική αίτηση). Είναι πολύ 
σημαντικό, επίσης, να αισθανόμαστε όλοι δημι-
ουργικοί και παραγωγικοί. 
   Όλες οι παραπάνω ανάγκες είναι απαραίτη-
το να ικανοποιηθούν και αυτό είναι δυνατό να 
πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή, κυρίως των 
ηλικιωμένων, σε εκπαιδευτικά προγράμματα. 
Μέσω των προγραμμάτων αυτών ενισχύεται 
όχι μόνο η ψυχοσωματική υγεία των ανθρώπων 
αλλά και η μνήμη και αυτοπεποίθησή τους.  
   Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις 
για να είναι αποτελεσματική η μάθηση για τις 
νέες τεχνολογίες. Αρχικά, ο χαρακτήρας των 
προγραμμάτων πρέπει να είναι εθελοντικός και 
να αποσαφηνίζονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι 
τους. Είναι, ακόμη, πολύ σημαντική η ενθάρρυν-
ση των συμμετεχόντων και η ύπαρξη πνεύματος 
συνεργασίας και επικοινωνίας ανάμεσα σε εκπαι-
δεύοντες και εκπαιδευόμενους.  

   Ο κύριος Μποντίλας Λεωνίδας, καθηγη-
τής πληροφορικής και υπεύθυνος Πληρο-
φορικής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Τρικάλων, δέχτηκε να απαντήσει σε ορισμέ-
νες ερωτήσεις σχετικά με την τεχνοφοβία.
Ερ:   Θα μπορούσατε να μας δώσετε τον ορισμό 
της Τεχνοφοβίας;
Απ:   Είναι γεγονός ότι οι Νέες Τεχνολογίες έχουν 
μπει για τα καλά στην ζωή μας. Τις χρησιμοποι-
ούμε στον εργασιακό μας χώρο, στο οικογενει-
ακό μας περιβάλλον, ακόμα και στις δραστηρι-
ότητες που κάνουμε στον ελεύθερο χρόνο μας. 
Τεχνοφοβία, το λέει η ίδια η λέξη, είναι ο φόβος 
προς την τεχνολογία, είναι η αποφυγή των νέων  
τεχνολογιών από ορισμένα άτομα. 
Ερ: Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ένα άτομο 
τεχνοφοβικό;
Απ:  Πράγματι, τεχνοφοβικοί είναι εκείνοι που 
φοβούνται τις νέες τεχνολογίες. Αν και έρχονται 
συχνά σε επαφή με διάφορες από αυτές, δειλιά-
ζουν να τολμήσουν να τις γνωρίσουν καλύτερα 
και να τις βάλουν στη ζωή τους και στην εργασία 
τους. Αυτό γίνεται για πολλούς λόγους όπως εί-
ναι η έλλειψη γνώσης, η ημιμάθεια, η ανεπαρκής 
και πολλές φορές λανθασμένη πληροφόρηση, 
επίσης πιστεύουν ότι θα παραγκωνιστούν, θα χά-
σουν τη θέση τους, το κύρος τους, τις συνήθειές 
τους. Έτσι έχουν δαιμονοποιήσει τις νέες τεχνο-
λογίες και ιδιαίτερα το Internet.
Ερ: Είναι αλήθεια ότι όσο μεγαλύτερα σε ηλικία 
είναι τα άτομα τόσο περισσότερο φοβούνται τις 
νέες τεχνολογίες;  
Απ: Πράγματι έρευνες οι οποίες έχουν γίνει τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, έχουν απο-
δείξει ότι τα νεαρά άτομα ασχολούνται πολύ 
περισσότερο με τις νέες τεχνολογίες απ’ ότι τα 
μεγαλύτερα σε ηλικία. Υπάρχουν δύο όροι οι 
οποίοι συζητιούνται κατά κόρον το τελευταίο 
διάστημα. Ο όρος  «Ψηφιακοί Αυτόχθονες», ο 
οποίος περιγράφει τους νέους που γεννήθηκαν 
μετά το 1982, και χαρακτηρίζονται από την «έμ-
φυτη» ικανότητα χρήσης της τεχνολογίας και την 
ενσωμάτωσή της στην καθημερινότητάς τους, σε 
αντιδιαστολή με τους μεγαλύτερης ηλικίας, τους 

«Ψηφιακούς Μετανάστες», οι οποίοι 
λόγω του ότι δεν γεννήθηκαν στον ψη-
φιακό κόσμο, δεν θα κατορθώσουν ποτέ 
να προσαρμοστούν απόλυτα σ’ αυτόν. 
Ερ:   Θα μπορούσατε να μας περιγρά-
ψετε πως εμφανίζεται η Τεχνοφοβία στα 
μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα;  
Απ:   Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά 
των «Ψηφιακών Μεταναστών» είναι ότι 
όταν πρέπει να διαβάσουν ένα κείμε-
νο το οποίο το έχουν στον υπολογιστή 
τους, θα το εκτυπώσουν σε χαρτί αντί 
να το διαβάσουν στην οθόνη. Επίσης 
χαρακτηριστικό τους είναι η έλλειψη αυ-

θόρμητης αναζήτησης πληροφοριών πρώτα στο 
internet.  Αν ψάχνουν να βρουν μια πληροφορία 
θα την αναζητήσουν πρώτα σε εγκυκλοπαίδειες, 
βιβλία, εφημερίδες και στο τέλος θα σκεφτούν 
να την αναζητήσουν στο internet.  Τέλος ένα 
άτομο της μέσης ή της τρίτης ηλικίας αισθάνε-
ται την ανάγκη μελέτης εγχειριδίων για τη χρήση 
κάποιου εργαλείου αντί της άμεσης δοκιμής του, 
όπως γίνεται από τα νεώτερα άτομα. 
   Θα πρέπει, σ’ αυτό το σημείο, να ευχαριστή-
σουμε τον Κύριο Μποντίλα που δέχτηκε με ευ-
χαρίστηση να απαντήσει στις ερωτήσεις.  Επίσης, 
πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι περισσότερες από 
τις πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν στο άρ-
θρο αντλήθηκαν από ημερίδα που πραγματοποι-
ήθηκε στο Δημαρχείο του Δήμου Τρικκαίων στις 
14 Νοεμβρίου με θέμα «Τεχνοφοβία. Μέση και 
Τρίτη ηλικία». Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από 
το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ) σε 
συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρία Δήμου 
Τρικκαίων e-trikala ΑΕ και κατά τη διάρκειά της 
πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από τους:
•  κ. Σταύρο Τραγάνη, αντιδήμαρχο αρμόδιο για 
θέματα κοινωνικής πολιτικής 
•  κ. Νικόλαο Κατσίκα. Διευθυντή 1ου Σχολείου 
Δεύτερης Ευκαιρίας Τρικάλων
•  κ. Λεωνίδα Μποντίλα. Υπεύθυνο Πληροφορι-
κής και νέων Τεχνολογιών Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Νομού Τρικάλων
   Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι η τεχνοφοβία 
είναι ένα φαινόμενο που εμφανίστηκε τα 
τελευταία χρόνια εξαιτίας της ανάπτυξης 
της τεχνολογίας και αφορά άτομα όλων 
των ηλικιών αλλά κυρίως άτομα μέσης και 
τρίτης ηλικίας. Είναι αναγκαία η αντιμετώ-
πιση του φαινομένου κάτι που μπορεί να 
επιτευχθεί με τη δημιουργία εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων που να διαθέτουν, ωστόσο, 
την κατάλληλη οργάνωση. Ίσως θα πρέπει, 
τελικά, όλοι να προβληματιστούμε και να 
αναρωτηθούμε :Μήπως η τεχνοφοβία δεν 
είναι τόσο ακίνδυνη όσο φαίνεται;

ΤΕΧΝΟΦΟΒΙΑ 
   Το ρεπορτάζ επιμελήθηκαν οι μαθήτριες: Νταλαγεώργου Φαίδρα, Παπαγεωργίου Κωνσταντίνα, 

Μήτσιου Ελένη και το άρθρο η μαθήτρια Στραγάλη Γεωργία.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ



Ο Κωνσταντίνος Μπέλιας, όντας blogger, μας δί-
νει πληροφορίες για το Momentography και για 
τη δική του οπτική γωνία πάνω στη φωτογραφία. 
Ερ: Μου είπες πως είσαι blogger. Τι κάνεις δηλαδή; 
Απ: Έχω ένα φώτο-μπλογκ, όπου σχεδόν καθημε-
ρινά ανεβάζω μια φωτογραφία εμπνευσμένη από 
μικρές στιγμές μέσα από το εμπορικό τρίγωνο της 
πρωτεύουσας.
Ερ: Άρα, τι σημαίνει για εσένα φωτογραφία; 
Απ: Είναι ένας τρόπος για να αποτυπωθεί μια μικρή 
ιστορία ή μια κατάσταση, μέσα από μια στιγμή που 
εγκλωβίζεται στο διάφραγμα της φωτογραφικής 
μηχανής. 
Ερ: Πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι, και τι ήταν αυτό 
που σε ώθησε να το κάνεις;
Απ: Ως σπουδαστής γραφιστικής, πήρα κάποια μα-
θήματα φωτογραφίας, όπου εκεί άρχισα να πειρα-
ματίζομαι πρώτη φορά. Μου με πήρε χρόνια μέχρι 
να κάνω αυτή τη μικρή μου αγάπη μπλόγκ. 
Ερ: Δηλαδή είναι κάτι παραπάνω από χόμπι; 
Απ: Ακόμα στα πλαίσια του χόμπι βρίσκεται, μιας 
και δεν ασχολούμαι επαγγελματικά με αυτό. 
Ερ: Ας μιλήσουμε για το Momentography. Τι είναι; 
Απ: Το Momentography είναι ένα αστικό project 
που ξεκίνησα με τέσσερα ακόμα άτομα, τη Θάλεια 
Γελαδάκη, τη Κατερίνα Πασπαλιάρη, τη Μαρία Σω-
τηροπούλου και τον Ζώη Χαλκιόπουλο. Στεγάζεται 
στον χώρο του Taf με τη μορφή έκθεσης, αν και 
είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Είναι η καταγραφή 
καθημερινών στιγμών, μέσα από ψηφιακά μέσα, 
απογυμνωμένες από λεπτομέρειες και αποδοσμέ-
νες με έναν τρόπο πιο προσωπικό, πιο direct προς 
τον θεατή.
Ερ: Το κοινό πως ανταποκρίθηκε σε αυτή τη δου-
λειά;
Απ:Στον χώρο που στεγάζεται αυτή τη στιγμή η έκ-

θεση είναι αδύνατο να μετρήσουμε επισκεψιμότη-
τα, παρ ‘όλα αυτά, βλέπουμε μεγάλη ανταπόκριση 
του κόσμου μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, που για 
μας σημαίνει πολλά περισσότερα.
Ερ: Συνεπώς συνέβαλλε αρκετά και το Ίντερνετ για 
να πραγματοποιηθεί η δουλειά.
Απ:Ναι και οι πέντε που συμμετέχουμε είμαστε αρ-
κετά ενεργοί διαδικτυακά, οπότε επενδύσαμε σε 
αυτό.
Ερ: Κατά τη γνώμη σου, πιστεύεις πως αν κάποιος 
θελήσει να ασχοληθεί με τον χώρο της τέχνης και 
ειδικότερα με τη φωτογραφία, θα μπορέσει να κυ-
νηγήσει το όνειρό του στην Ελλάδα;
Απ:Δε θεωρώ ότι κάνω τέχνη, ο τρόπος που εκ-
φράζομαι έχει πιο «μπλογκίστικο» χαρακτήρα, δη-
λαδή πιο ερασιτεχνικό, πιο προσωπικό. Πιστεύω 
ωστόσο, ότι αν είσαι καλός σε αυτό που κάνεις, θα 
ξεχωρίσεις ανεξάρτητα σε ποια χώρα βρίσκεσαι.
     Είναι αλήθεια πως στη σημερινή εποχή της ανω-
νυμίας, οι καλλιτεχνικές τάσεις των ατόμων βρί-
σκουν στέγη σε κάποιο blog ή ιστοσελίδα.
     Οι χώροι αυτοί παίρνουν τη θέση του καμ-
βά ενός ζωγράφου, τη μελωδία ενός τραγουδιού, 
τους στίχους ενός ποιήματος. Κι είναι όμορφο, σε 
ένα κόσμο που φαντάζει σκληρός όπως το διαδί-
κτυο, και στην καθημερινή κυνική πραγματικότητα 
να ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιες αντιδράσεις, 
που μας θυμίζουν ότι κάπως, κάπου υπάρχει ακόμη 
μαγεία.
     Ο Κωνσταντίνος Μπέλιας, ζει στην Αθήνα, και 
παρουσιάζει με τα υπόλοιπα 4 μέλη την έκθεση 
του Momentography σε μία πιο «απτή» μορφή. 
Τις εικόνες μπορείτε να βρείτε στο site www.
momentography.gr ή και στο προσωπικό blog του 
Κωνσταντίνου Μπέλια kapa44.tumblr.com . 

MOMENTOGRAPHY
  Μάκκα Βιβή
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     Γνωρίζουμε όλοι την παροιμία. Αυτό το γνωμικό λοιπόν, ενσαρκώνεται σε κείνα τα blogs που 
μας αφήνουν ένα τόνο μελαγχολίας, αφού κλείσουμε βιαστικά τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

 Momentography σημαίνει η απαθανάτιση μίας στιγμής σε φωτο-
γραφία. Κάθε στιγμή κρύβει πίσω της μία μικρή ιστορία την οποία 
μας αφηγείται το φόντο, και το λακωνικό κειμενάκι που συχνά τη 
συνοδεύει, που έχει ως στόχο να αγγίξει απευθείας συναισθήματα 
και να ταυτίσει εμάς με το φωτογράφο. 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ 
ΙΗ  ́ΣΥΝΟ∆ΟΣ  
2012 – 2013 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

…Η προστασία, κατά την πλοήγηση 

στο διαδίκτυο, είναι δικαίωμα όλων 

μας και κατοχυρώνεται από το Σύ-

νταγμα. Από το 2008 μέχρι σήμερα 

έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον 

εκσυγχρονισμό του ελληνικού νομο-

θετικού πλαισίου, όσον αφορά στην 

προστασία των ανηλίκων χρηστών 

του διαδικτύου. Η ευαισθητοποίη-

ση και η ανάγκη για προάσπιση των 

δικαιωμάτων των ανηλίκων είναι 

επιτακτική και πρέπει να αποτελεί 

τη βάση για συνεχή αναθεώρηση 

της νομοθεσίας, όπως συνεχή και 

ατέρμονη είναι και η τεχνολογική 

ανάπτυξη και κατ’ επέκταση ο χώ-

ρος του διαδικτύου. Εν κατακλείδι, 

εμείς οι ίδιοι οι νέοι πρέπει να αντι-

ληφθούμε ότι η αληθινή ποιότητα 

ζωής στηρίζεται στη χρήση μιας 

τεχνολογίας με ανθρώπινο πρό-

σωπο και στην ισορροπία μεταξύ 

υλικοτεχνικής εξέλιξης και πνευμα-

τικής ανύψωσης. Γι’ αυτό η ύπαρξη 

μέτρου, η ενίσχυση της αυτοκριτι-

κής, η προσπάθεια για επαφή με 

την παράδοση και τον συνάνθρωπο, 

αποτελούν ασφαλιστικές δικλείδες, 

ώστε ο νέος να μην παγιδευτεί από 

τις δυνατότητες της μηχανής, αλλά 

να χρησιμοποιεί τους υπολογιστές 

ως εχέγγυο πνευματικής ελευθερί-

ας. Άλλωστε, οι νέοι έχουν ιδανικά 

και αγωνίζονται με εφόδιό τους τον 

ενθουσιασμό, την ευαισθησία και 

τη γνώση για μια ζωή γνήσια, στην 

οποία ο άνθρωπος θα απολαμβάνει 

τα δημιουργήματά του και δεν θα τα 

φοβάται ούτε θα τα θεοποιεί …

Η Εισηγήτρια, έφηβη βουλευ-
τής, Γιώτα Μαρία (Ν.Τρικά-
λων), μεταξύ άλλων είπε:


