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Ξεφάλαιο 1ο

ΥΕΦΛΕΧΣΠΕΡΑ

ΥΦΣΟΣΓΣΧ : ΟΛΓΑ ΟΣΓΛΑ ΓΛΑ ΨΣ ΦΑΔΛΣΦΩΡΣ ΩΧ ΕΡΡΣΛΑ ΞΑΛ …. ΩΧ

ΞΑΚΘΠΕΦΛΡΣΨΘΨΑ

ΕΡΣΨΘΨΑ 1: Θ ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΣΩ ΦΑΔΛΣΦΩΡΣΩ ΧΨΣ ΥΕΦΑΧΠΑ ΨΣΩ ΧΦΣΡΣΩ

ΕΡΣΨΘΨΑ 2 : ΥΕΛΦΑΨΛΞΘ ΦΑΔΛΣΦΩΡΛΑ: ΦΑΛΡΣΠΕΡΣ ΠΕ ΑΦΕΨΘΦΛΑ
ΨΘ ΔΕΞΑΕΨΛΑ ΨΣΩ ‘60
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ΥΦΣΟΣΓΣΧ:
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ
ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΟΣΘΣΑ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Ω

ΕΝΝΟΙΑ

ΚΑΙ

….

Ω

Χφμφωνα με το Οεξικό του Ξακθγθτι Ρ. Βαρμάηθ «το ραδιόφωνο
είναι δζκτθσ θλεκτρομαγνθτικϊν κυμάτων που παίρνει τα
ραδιοφωνικά προγράμματα». Χτθν πραγματικότθτα, όμωσ το
ραδιόφωνο υπιρξε και κα ςυνεχίηει να υπάρχει ωσ το πιο διαχρονικό
μζςο μαηικισ ενθμζρωςθσ το οποίο εκμθδζνιςε τισ αποςτάςεισ, ζδωςε
τεράςτιεσ δυνατότθτεσ ςτθν πολιτικι ανάπτυξθ, μα πάνω από όλα,
κρατοφςε καλι ςυντροφιά ςτουσ ανκρϊπουσ ςε ευχάριςτεσ ςτιγμζσ
γεμάτεσ μουςικι, αλλά και ςε δυςάρεςτεσ με τθ διάδοςθ των
εξελίξεων ςε καιροφσ πολζμων. Χτθ ςυνζχεια τθσ εργαςίασ
παρακζτουμε πιο αναλυτικά τθν ιςτορία του ραδιοφϊνου
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ΕΡΣΨΘΨΑ 1:
Θ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΤ ΣΟ ΠΕΡΑΜΑ ΣΟΤ ΧΡΟΝΟΤ

Ζχοντασ ωσ αφετθρία τθ χρονολογία 1873, ο Πάξγουελ προτείνει τθ
κεωρία του θλεκτρομαγνθτιςμοφ, κατά τθν οποία ζνα
θλεκτρομαγνθτικό κφμα μπορεί να μεταδοκεί χωρίσ να μεςολαβιςει
κάποιο φυςικό μζςο. Ψο 1883 ο ΧαίνριχΧερτη επαλθκεφει τα
πειράματα του Πάξγουελ για τον θλεκτρομαγνθτιςμό και
ανακαλφπτει τα ραδιοκφματα, δθλαδι θλεκτρομαγνθτικά κφματα
ςυχνότθτασ από περίπου 3 μζχρι και 300 GHz. Ξακοριςτικι ιταν και θ
ςυμβολι του Φϊςου Φυςικοφ Α.Χ Υοπόφ , ο οποίοσ εφθφρε πλιρθ
διάταξθ λιψεωσ των θλεκτρομαγνθτικϊν κυμάτων , τα οποία
παράγονται κατά τισ ατμοςφαιρικζσ διαταραχζσ. Επίςθσ ανακάλυψε
ότι με τθ ςφνδεςθ ενόσ κατακόρυφου αγωγοφ (κεραίασ) προκαλείται
μια αφξθςθ τθσ ευαιςκθςίασ τθσ ςυςκευισ λιψεωσ Ψο 1895 ο πατζρασ
του ραδιοφϊνου, Γουλιζλμοσ Παρκόνι κατορκϊνει να μεταδϊςει
ςιματα Πορσ, παλμοφσ μικρισ ι μεγάλθσ διάρκειασ που
χρθςιμοποιοφνταν για τθ μετάδοςθ πλθροφοριϊν, μζςω ερτηιανϊν
κυμάτων. Χτθ ςυνζχεια γφρω ςτα 1897 επαλθκεφει τα πειράματα του
Χζρτη, και με το δζκτθ του Υοπόφκαταφζρνει να ςτείλει αςφρματο
ςιμα, ςε απόςταςθ 3 χιλιομζτρων. Ζτςι, ο Παρκόνι ζχοντασ ςτα χζρια
του αυτι τθ ςυςκευι, πθγαίνει ςτθν Αγγλία, τθ μεγαλφτερθ ναυτικι
δφναμθ
τθσ εποχισ εκείνθσ ,και ιδρφει τθν εταιρεία «
MarconiWirelessTelegraph», θ οποία παρζχει υπθρεςίεσ ναυςιπλοΐασ.
Ψα Χριςτοφγεννα του 1906 μεταδίδεται για πρϊτθ φορά φωνι και
μουςικι μζςω ραδιοκυμάτων από τον ΦζτηιναλντΦζςεντεν
(ReginaldFessenden) ςτθ Ρζα Ωόρκθ. Αργότερα, ο Οθ ντε Φόρεςτ
(LeedeForest) εφθφρε τθν θλεκτρονικι λυχνία, θ οποία για 50 με 60
χρόνια αποτελοφςε τθν πρωταρχικι μορφι Φαδιοφϊνου. Χ’ αυτό το
ςθμείο αξίηει να τονίςουμε πωσ οι Φζςεντεν και Φόρεςτ μαηί με τον
Παρκόνι είναι τα πρόςωπα που ςυνδζονται με τθν απαρχι τθσ
ανάπτυξθσ τθσ ραδιοφωνίασ.. Ακόμθ και μζχρι τον Α’ Υαγκόςμιο
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Υόλεμο, το ραδιόφωνο χρθςιμοποιοφνταν εραςιτεχνικά και δεν ιταν
ευρζωσ διαδεδομζνο.
Χτακμόσ ςτθν ιςτορία του ραδιοφϊνου υπιρξε ο Φρανκ
Ξόνραντ (FrankConrad), ζνασ Αμερικανόσ μθχανικόσ, που είχε ωσ
εναςχόλθςθ τθ ραδιοφωνία και τον ακλθτιςμό. Ζτςι ο Ξόνραντ,
«βγικε κατά τφχθ ςτον αζρα», για να μεταδϊςει τα αποτελζςματα
των αγϊνων, αποκτϊντασ φανατικό κοινό. Πάλιςτα , όταν βγικε ο
Ξόνραντ ςτο ραδιόφωνο μεταδόκθκε πρϊτθ φορά ςτα χρονικά
ραδιοφωνικι διαφιμθςθ.Ψο διάςτθμα πριν το 1914 δθμιουργοφνται
ςε όλεσ τισ χϊρεσ πειραματικοί ραδιοφωνικοί ςτακμοί.
Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελοφν θ Αμερικι, όπου φοιτθτζσ
μεταδίδουν δελτία ειδιςεων και μουςικά προγράμματα και ςτο
Βζλγιο αναμεταδίδονται κλαςςικζσ ςυναυλίεσ. Επιπλζον ςτθ Γαλλία οι
μόνεσ τακτικζσ εκπομπζσ ιταν θ ενθμζρωςθ τθσ ϊρασ κακϊσ επίςθσ
και δελτία που αφοροφν τον καιρό και το χρθματιςτιριο. Ζνα
αξιοςθμείωτο γεγονόσ αποτελεί πωσ ο ίδιοσ ο εφευρζτθσ του
ραδιοφϊνου ο Οθ Ρτε Φορζςτ αναμετάδωςε ςυναυλία από τον
Υφργο του Άιφελ και μια παράςταςθ του Ξαροφηο από τθ
Πετροπόλιταν Τπερα τθσ Ρζασ Ωόρκθσ. Χτισ 20 Ροεμβρίου του 1920
Οειτοφργθςε ο πρϊτοσ ραδιοφωνικόσ ςτακμόσ με τθν ονομαςία
K.D.K.A, ο οποίοσ λειτουργεί ακόμθ και ςιμερα.Ψο 1926 ο
ραδιοφωνικόσ δζκτθσ, κάνει τθν εμφάνιςθ του ςτθν αγορά εργαςίασ,
πιο εφχρθςτοσ, φκθνόσ και ποιοτικόσ. Ξατά αυτόν τον τρόπο το
ραδιόφωνο άρχιςε να αποκτά περιςςότερουσ ακροατζσ. Χτθν πορεία
εμφανίηεται και θ ςφςταςθ ςχετικισ νομοκεςίασ για τθν οργάνωςθ
τόςο των ςτακμϊν όςο και των ςυχνοτιτων εκπομπισ. Θ εδραίωςθ,
όμωσ, του ραδιοφϊνου ζρχεται μετά το 1930. Χε αυτι τθν περίοδο
δθμιουργείται το καλά οργανωμζνο δίκτυο ςτακμϊν (κρατικϊν και
ιδιωτικϊν) τόςο ςτθν Αμερικι όςο και ςτθν Ευρϊπθ. Ξατά τθν
διάρκεια του Β’ Υαγκοςμίου Υολζμου το ραδιόφωνο και ο Ψφποσ ιταν
δφο ανταγωνιςτικά μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ.
Χτα τζλθ τθσ
δεκαετίασ του ‘40 με αρχζσ δεκαετίασ του ‘50 εμφανίηεται θ
τθλεόραςθ, θ οποία υπερτερεί ςε ςχζςθ με αυτό λόγω του ότι
προςφζρει εικόνα. Χυνεπϊσ θ ακροαματικότθτα του ραδιοφϊνου
πζφτει κατακόρυφα και οι ραδιοφωνικοί ςτακμοί ψάχνουν να βρουν
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λφςθ. Θ λφςθ, λοιπόν δόκθκε με τθν εμφάνιςθ τθσRock ‘ n’ Roll
μουςικισ, κακιςτϊντασ και πάλι το ραδιόφωνο ωσ ψυχαγωγικό μζςο.
Ψζλοσ τθ δεκαετία του ’70 το ραδιόφωνο διζρχεται ςτο τελικό ςτάδιο
ωριμότθτασ του με τθν αντικατάςταςθ των λυχνιϊν από τα
τρανηίςτορ. Ακόμθ τθ δεκαετία αυτι ,το ραδιόφωνο με το
καςετόφωνο ενςωματϊνονται ςε μια ςυςκευι.
Χτισ μζρεσ μασ το ραδιόφωνο ζχει εξελιχκεί λόγω τθσ ςυμβολισ τθσ
ανάπτυξθσ τθσ τεχνολογίασ και επιτρζπει ςτον κακζνα να ακοφςει
οποιαδιποτε ραδιοφωνικι εκπομπι επικυμεί ανά πάςα
ϊραψυχαγωγϊντασ ι ενθμερϊνοντασ τουσ ακροατζσ του.
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ΕΡΣΨΘΨΑ 2θ:
ΠΕΙΡΑΣΙΚΘ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ: ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΑΦΕΣΘΡΙΑ ΣΘ ΔΕΚΑΕΣΙΑ
ΣΟΤ ‘60
Χτα πλαίςια τθσ εξζλιξθσ του ραδιοφϊνου, εμφανίςτθκε θ
πειρατικι ραδιοφωνία ςτθ δεκαετία του ’60. Θ εμφάνιςι τθσ
οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι το κρατικό ραδιόφωνο δεν ζπαιηε Φοκ
μουςικι, με αποτζλεςμα τθ δυςαρζςκεια τθσ νεολαίασ. Χυνεπϊσ,
ιδρφονται παράνομοι ραδιοφωνικοί ςτακμοί , οι οποίοι
αναμεταδίδουν εκπομπζσ με Υόπ και Φόκ τραγοφδια, κρατϊντασ
ςυντροφιά ςτουσ νζουσ. Υρωτοπόροσ ςτθν Υειρατικι Φαδιοφωνία
υπιρξε ο Λρλανδόσ Φ Σ’ Φάιλι, ιδρφοντασ το RadioCaroline. OΦόναν
αγόραςε ζνα παλίο δανζηικο επιβατθγό καράβι και το διαμόρφωςε ςε
ραδιοφωνικό ςτακμό. Ζτςι ανιμερα του Υάςχα του ζτουσ 1964, ο
πρϊτοσ πειρατικόσ αγγλικόσ ραδιοφωνικόσ ςτακμόσ που ζπαιηε όλθ
μζρα μουςικι , βγικε ςτον αζρα.
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Βιβλιογραφία- Δικτυογραφία

1) « Σο Βαςικό Ερμθνευτικό Λεξικό» , Ν. Βαρμάηθ εκδόςεισ Μαλλιάρθσ
Παιδεία Ζτοσ Α Ζκδοςθσ 1981

2) http://el.wikipedia.org/

3) http://www.irantousis.gr

4) http://wwk.kathimerini.gr/
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Ξεφάλαιο 2ο

Ψο ραδιόφωνο ςτθν Ελλάδα ξεκίνθςε ιδθ από τισ αρχζσ του 20ου
αιϊνα . Σι άνκρωποι που αςχολικθκαν με αυτό ςυνάντθςαν αρχικά
πολλζσ τεχνικζσ δυςκολίεσ, χρειάςτθκε να αντιμετωπίςουν πολλά και
ςθμαντικά προβλιματα, όπωσ θ Ξατοχι, αλλά δεν ενζδωςαν και
κατάφεραν να δθμιουργιςουν αυτό που ονομάηουμε ςιμερα
ελλθνικό ραδιόφωνο.

9

Υεριεχόμενα
1.
2.
3.
4.
5.

Ζνα ςφντομο θμερολόγιο του ελλθνικοφ ραδιοφϊνου…………………………3
Θ ιςτορία του ελλθνικοφ ραδιοφϊνου…………………………………………………4-10
Σ πρϊτοσ ραδιοφωνικόσ ςτακμόσ ςτθν Ελλάδα …………………………………10-13
Ελλθνικά ραδιοφωνικά προγράμματα…………………………………………………13-15
Λςτογραφία …………………………………………………………………………………………15

10

1. ΨΣ ΧΩΡΨΣΠΣ ΘΠΕΦΣΟΣΓΛΣ ΨΣΩ ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΦΑΔΛΣΦΩΡΣΩ

 1922-23: Ψο πρϊτο ραδιόφωνο ςε πειραματικό ςτάδιο
 1928: Σ πρϊτοσ ραδιοφωνικόσ ςτακμόσ ςτθ ΔΕΚ
 1936: Ξατάλθψθ ραδιοφϊνου από τθ Χοφντα
 1938: Εγκαίνια ςτακμοφ με τθν ομιλία του βαςιλιά Γεϊργιου Β’
 1938: Μδρυςθ πρϊτου εκνικοφ ςτακμοφ
 1941: Ξατάλθψθ ραδιοφϊνου από τουσ Γερμανοφσ
 1943: Χφράγιςμα ραδιοφϊνων από τουσ Γερμανοφσ
 1944:

Ωποχϊρθςθ

γερμανικϊν

δυνάμεων

και

εκπομπι

ελλθνικϊν

προγραμμάτων ςτον ςτακμό.
 1945: Ζντονθ λογοκριςία λόγω εμφυλίου
 1951: Ρομιμοποίθςθ ςτακμϊν ενόπλων δυνάμεων
 1952: Μδρυςθ ιδιωτικϊν ςτακμϊν
 1987: Θ ελλθνικι ραδιοφωνία περιλαμβάνει πλζον πζντε προγράμματα
 1994: Θ πρϊτθ μετάδοςθ ηωντανοφ ραδιοφϊνου
 2003: Χθμαντικόσ εκςυγχρονιςμόσ μθχανθμάτων από αναλογικά ςε ψθφιακά
 2013: 11 Λουνίου ςίγθςε το Ξρατικό Φαδιόφωνο τθσ ΕΦ
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2. Θ ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΣΩ ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΦΑΔΛΣΦΩΡΣΩ
Χτθν Ελλάδα θ ραδιοφωνία ξεκίνθςε τθν δεκαετία του 20ϋ.
Χυγκεκριμζνα τθν 1θ Παρτίου 1922, όταν θ Ελλάδα είχε εμπλακεί ςτθ
μικραςιατικι εκςτρατεία, ο Ξϊςτασ Υετρόπουλοσ, κακθγθτισ φυςικισ
ςτο Υανεπιςτιμιο τθσ Ακινασ, επζδειξε ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα
ραδιοφωνικισ λιψθσ ςτθν Εταιρεία Φυςικϊν Επιςτθμϊν.
.
Ζνα χρόνο αργότερα (1923), το πρϊτο πείραμα ραδιοφωνικισ
μετάδοςθσ ςτθν Ελλάδα ζγινε ςτον ςτακμό Βοτανικοφ τθσ Διεφκυνςθσ
Φαδιοθλεκτρικισ Ωπθρεςίασ Ραυτικοφ (ΔΦΩΡ) ςτθν Ακινα,
χρθςιμοποιϊντασ ζναν πομπό 200 Βατ. Αυτά τα πρϊτα πειράματα
διιρκεςαν μόνο μερικζσ εβδομάδεσ και ζγιναν με μθχανιματα
καταςκευαςμζνα από τθ ςουθδικι εταιρεία «Swensa Radio
Aktiebolaget ».
Ξατά τθ διάρκεια των επόμενων δφο χρόνων (περίπου Πάιοσ 1925),
ζγιναν κι άλλεσ πειραματικζσ μεταδόςεισ ςτθν Ακινα, ςτθ ςχολι
Πεγαρζωσ, που ιταν θ πρϊτθ ςχολι ςτθν Ελλάδα που προςζφερε
ςπουδζσ ραδιοφϊνου και θλεκτρονικϊν. Αυτζσ οι εκπομπζσ γίνονταν
από εραςιτζχνεσ που ίδρυςαν τθν Ζνωςθ Ελλινων Εραςιτεχνϊν
Αςυρμάτου. Σι εκπομπζσ διαφθμίςτθκαν ςτισ εφθμερίδεσ με
αποτζλεςμα διάφοροι ν’ αρχίςουν να φτιάχνουν μόνοι τουσ ι να
αγοράηουν δζκτεσ για να τισ ακοφν ι για να «πιάνουν» ξζνουσ
ςτακμοφσ.
Ψο Ωπουργείο Ραυτικϊν, το οποίο ιταν αρμόδιο για τθν ραδιοφωνία
μεταξφ 1921 και 1926, παραχωροφςε άδειεσ λιψθσ ζναντι 500
δραχμϊν. Θ εγκατάςταςθ εξωτερικισ κεραίασ απαγορευόταν, και
επιτρεπόταν μόνο μια εςωτερικι κεραία ςε κάκε ςπίτι. Φαίνεται ότι θ
κυβζρνθςθ ικελε να αποκαρρφνει τθν εξάπλωςθ τθσ ραδιοφωνίασ,
μζχρισ ότου αποκτιςει ολοκλθρωτικό ζλεγχο πάνω τθσ. Επιπλζον, ςτθ
Βόρεια Ελλάδα δεν επιτρεπόταν θ κατοχι δεκτϊν μζχρι το 1928.
.
Ψο 1926, ςτο Ωπουργείο Χυγκοινωνίασ, αρμόδιο για τα Ψαχυδρομεία,
τον Ψθλζγραφο και τθν Ψθλεφωνία, ιδρφκθκε ειδικι Φάδιο-θλεκτρικι
Ωπθρεςία για να αναλάβει τον ζλεγχο των ραδιοφωνικϊν εκπομπϊν.
Ψο Ωπουργείο πραγματοποίθςε αργότερα περιοδικζσ μεταδόςεισ από
τον Υειραιά για το Οιμενικό Χϊμα και μετζδιδε εκκλθςιαςτικζσ
λειτουργίεσ για τουσ αςκενείσ νοςοκομείων.
Σ πρϊτοσ ςτακμόσ που μετζδωςε κανονικά προγράμματα, ξεκίνθςε
ςτθ Κεςςαλονίκθ το 1926 από τον Χριςτο Ψςιγγιρίδθ. Ψον ςτακμό του
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τον λειτοφργθςε από ςτοφντιο που ζχτιςε ςτον χϊρο τθσ Διεκνοφσ
Ζκκεςθσ Κεςςαλονίκθσ.
Ψο 1929 θ κυβζρνθςθ του Ελευκζριου Βενιηζλου άρχιςε να κάνει
κάποιεσ προςπάκειεσ για να αναπτυχκεί θ ραδιοφωνία και γι’ αυτό
οργανϊνεται ο Διεκνισ Διαγωνιςμόσ για τθν εγκατάςταςθ
ραδιοφωνικοφ πομποφ ςτθν Ελλάδα. Πε αυτόν τον τρόπο
προςπάκθςε να βρει μια εγκατάςταςθ πομποφ που κα εξυπθρετοφςε
ολόκλθρθ τθ χϊρα. Θ χαμθλότερθ προςφορά προιλκε από κάποιον
Θρακλι Δθμθτριάδθ, που πρότεινε να αναλάβει τθν εγκατάςταςθ και
λειτουργία πομποφ Marconi ιςχφοσ 12 KW (κιλοβάτ) και να χρεϊνει
κάκε ιδιοκτιτθ ραδιοφωνικοφ δζκτθ 1 δραχμι τθν θμζρα. Αυτι θ
ςυμφωνία κατζρρευςε αργότερα, λόγω διαφωνιϊν μεταξφ του
Δθμθτριάδθ και τθσ κυβζρνθςθσ. Ψελικά το ζργο ανατζκθκε ςτθν
εταιρεία Durham με εκπρόςωπο τον Ακφλογλου, χωρίσ διαγωνιςμό.
Υαρ’ όλα αυτά, ςυνεχίςτθκαν να γίνονται για μερικά ακόμα χρόνια
πειραματικζσ μεταδόςεισ από τον Τμιλο Φίλων Αςφρματου που
ιδρφκθκε το 1927. Σ Τμιλοσ οργάνωςε ςεμινάριο για τθν τεχνολογία
του ραδιοφϊνου το 1930. Ψότε, υπιρχαν μόνο μερικοί χιλιάδεσ
ραδιοφωνικοί δζκτεσ ςτθν Ελλάδα τθν εποχι εκείνθ, που
ςυντονίηονταν ςτουσ παραπάνω ςτακμοφσ και ςτα προγράμματα ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα που εκπζμπονταν από τθν Λταλία. Ψο κόςτοσ ενόσ
δζκτθ ιταν περίπου 8.000 δραχμζσ, απαγορευτικό για τον μζςο
πολίτθ.

Δικτατορία
Ψο 1936 θ δικτατορία του Λ. Πεταξά αποφάςιςε να δθμιουργιςει
κρατικό ραδιοφωνικό ςφςτθμα. Για τον Πεταξά, θ ίδρυςθ ελλθνικοφ
ραδιοφωνικοφ δικτφου δεν ιταν μόνο ηιτθμα εκνικισ υπερθφάνειασ,
αλλά και μζςο προπαγάνδασ. Θ ζντονθ ςυμπάκειά του για το
γερμανικό «Ψρίτο Φάιχ» είχε ωσ αποτζλεςμα ςθμαντικι γερμανικι
διείςδυςθ ςτθν ελλθνικι οικονομία. Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ
διείςδυςθσ, το 1936 θ κυβζρνθςθ υπζγραψε ςυμβόλαιο με τθ
γερμανικι εταιρεία Telefunken για τθν καταςκευι ενόσ πομποφ
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μεςαίων κυμάτων ιςχφοσ 100 W (Watt, βατ) ςτθ Κεςςαλονίκθ, ενόσ
πομποφ βραχζων
κυμάτων 5 kW ςτθν Ξζρκυρα, και ενόσ πομποφ επίςθσ βραχζων
ιςχφοσ 20 kW ςτθν Ακινα. Ψο ςυμβόλαιο γριγορα ακυρϊκθκε, αλλά
αντικαταςτάκθκε από ζνα νζο ςυμβόλαιο με το οποίο θ Telefunken
κα εγκακιςτοφςε πομπό μεςαίων κυμάτων ιςχφοσ 15 kW ςτα Οιόςια.
Χτισ 25 Παρτίου 1938, θ Ελλάδα ιταν μια από τισ τελευταίεσ
ευρωπαϊκζσ χϊρεσ που απζκτθςε εκνικό ραδιοφωνικό ςτακμό με τον
βαςιλιά Γεϊργιο Βϋ να τον εγκαινιάηει (εκφωνϊντασ μζςω του
ςτακμοφ το διάγγελμα για τθν εκνικι γιορτι). Για να
πραγματοποιθκεί θ εκφϊνθςθ αυτι χρειάςτθκε να μεταφζρουν
καλϊδια από το Ηάππειο όπου και βριςκόταν ο ςτακμόσ, μζχρι το
ανάκτορο, ϊςτε να αποφευχκεί θ μετακίνθςθ του βαςιλιά. Ξανονικό
πρόγραμμα, με μουςικι από τθ ςυμφωνικι ορχιςτρα του ςτακμοφ,
χορωδία, ειδιςεισ, και κλαςικι μουςικι, άρχιςε να μεταδίδεται ςτισ
21
Παΐου
1938..
Ψο 1938 θ κυβζρνθςθ ίδρυςε τθν Ωπθρεςία Φαδιοφωνικϊν Εκπομπϊν
που ανζλαβε τθν ευκφνθ λειτουργίασ του ςτακμοφ, θ οποία ανικε ςτο
υπουργείο Ψφπου και Ψουριςμοφ.
.
Περικοφσ μινεσ αργότερα, ζνα άλλο ςυμβόλαιο υπογράφθκε με τθν
Telefunken για να αυξθκεί θ ιςχφσ του εκνικοφ ςτακμοφ από 15 ςε 70
kW, αλλά θ ιταλικι επίκεςθ κατά τθσ Ελλάδασ ανζβαλε το ςχζδιο.
Θ Χοφντα κατζλαβε το ραδιόφωνο κι ζτςι όταν ο Βαςιλιάσ
Ξωνςταντίνοσ προςπάκθςε να κάνει πραξικόπθμα, δεν είχε
πρόςβαςθ ςτον ςτακμό και αναγκάςτθκε να κάνει τθν μετάδοςι του
από το ςτακμό τθσ Οάριςασ.
Φυςικά, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Δικτατορίασ εφαρμόηονταν ζντονθ
λογοκριςία. Παρτυρίεσ λζνε ότι ςτον ςτακμό είχαν εγκαταςτακεί
φαντάροι ζτςι ϊςτε να φυλάνε τουσ υπαλλιλουσ και να μθν
προςπακιςουν να περάςουν μθνφματα απελευκερωτικά ςτον κόςμο.
Εξίςου αυςτθροί ιταν και με τα τραγοφδια που παιηόντουςαν ςτον
ςτακμό. Ζχουν βρεκεί δίςκοι με επιγραφζσ «Απαγορευμζνο» και
ςθμαδεμζνα με τα λεγόμενα τςιρότα για να μθν μποροφν να
παιχτοφν. Τπωσ φαίνεται μπορεί και τα τθν διάρκεια τθσ Χοφντασ το
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ελλθνικό ραδιόφωνο να γνϊριςε ςθμαντικι άνκιςθ, παρ’ όλα αυτά
χρθςιμοποιοφνταν μόνο για τθν προπαγάνδα τθσ εξουςίασ.

Ξατοχι
Ξατά τθ διάρκεια τθσ γερμανικισ Ξατοχισ (1941-1944), δεν υπιρξε
καμιά επζκταςθ του δικτφου. Σι δυνάμεισ κατοχισ διζλυςαν το
υπουργείο Ψφπου και Ψουριςμοφ και ίδρυςαν τθν Ανϊνυμθ Ελλθνικι
Φαδιοφωνικι Εταιρεία (ΑΕΦΕ) που ανζλαβε τισ ραδιοφωνικζσ
μεταδόςεισ. Ψθν ίδια περίοδο θ Ωπθρεςία Οογοκριςίασ, με ζδρα τθ
γερμανικι πρεςβεία, επζβλεπε τισ ειδικζσ προπαγανδιςτικζσ
εκπομπζσ.
Ψο 1943, οι δυνάμεισ κατοχισ υποχρζωςαν επιπλζον όλουσ τουσ
ιδιοκτιτεσ ραδιοφϊνων μζςα και γφρω από τθν Ακινα να δθλϊςουν
τισ ςυςκευζσ τουσ. Σι ςυςκευζσ «ςφραγίςτθκαν» με τζτοιο τρόπο
ϊςτε να μποροφν να πιάνουν μόνο τον εκνικό ςτακμό των Ακθνϊν –
τον οποίο οι γερμανικζσ δυνάμεισ ζλεγχαν. Αλλά ραδιοφωνικζσ
ςυςκευζσ υπιρχαν ςε όλθ τθ χϊρα και επανειλθμμζνα εκδόκθκαν
διαταγζσ να παραδοκοφν τα ραδιόφωνα, επί ποινι ιςόβιασ
φυλάκιςθσ ι και ακόμθ και κανάτου.
Σ ραδιοςτακμόσ Ψςιγγιρίδθ παρενζβαλε ςκοπίμωσ από τισ αρχζσ του
Δευτζρου Υαγκοςμίου τον προπαγανδιςτικό φαςιςτικό ραδιοφωνικό
ςτακμό του Ππάρι και ενθμζρωνε όςο μποροφςε τουσ κατοίκουσ τθσ
Κεςςαλονίκθσ. Γι’ αυτό τον λόγο, φυλακίςτθκε αλλά ςτθ ςυνζχεια
απελευκερϊκθκε επειδι οι Γερμανοί δεν μποροφςαν να
λειτουργιςουν τον πομπό του. Χτόχοσ των Γερμανϊν ιταν να
απομονωκοφν οι Ζλλθνεσ από τον υπόλοιπο κόςμο, αλλά πολλοί
κράτθςαν τα ραδιόφωνά τουσ κρυμμζνα –μερικοί ζφκαςαν να τα
κάψουν ςτθν αυλι τουσ ι να τα κρφψουν ςτα πθγάδια τουσ– και
πολλοί ςυχνά άκουγαν ςτα κρυφά τθν ελλθνικι εκπομπι του BBC
«Εδϊ Οονδίνο».
Σι δζκτεσ είχαν ςφραγιςτεί από τουσ κατακτθτζσ κι ζτςι ο Ψςιγγιρίδθσ
άκουγε το BBC ςτον δικό του δζκτθ (τον οποίο οι Γερμανοί είχαν
αφιςει αςφράγιςτο για να μποροφν να αναμεταδίδουν διάφορουσ
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γερμανικοφσ ςτακμοφσ) και μετζφερε τα νζα ςτουσ γφρω, όταν
πιγαινε ςτο καφενείο. Πάλιςτα μια φορά κινδφνεψε να τον πιάςουν
επϋ αυτοφϊρω, όμωσ χάρισ ςτθν ετοιμότθτά του, πρόλαβε και γφριςε
το καντράν ςε γερμανικό ςτακμό.
Σι Γερμανοί ικελαν να χρθςιμοποιιςουν του δφο ελλθνικοφσ
ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ για προπαγάνδα και για να ψυχαγωγιςουν
τισ ςτρατιωτικζσ δυνάμεισ τουσ. Ψουσ ιταν πολφ εφκολο να χειριςτοφν
τον γερμανικισ καταςκευισ ςτακμό τθσ Ακινασ, αλλά ο ςτακμόσ του
Ψςιγγιρίδθ ςτθ Κεςςαλονίκθ είχε καταςκευαςτεί από τον ίδιο τον
Ψςιγγιρίδθ
και
ζμοιαηε
«πραγματικό
χάοσ».
Σι Γερμανοί αναγκάςτθκαν να καλζςουν τον Ψςιγγιρίδθ να κζςει ςε
λειτουργία τον ςτακμό, αλλά τελικά καταςκεφαςαν δικό τουσ ςτκαμό
20 kW ςτθ Κεςςαλονίκθ.
Αποχωρϊντασ από τθν Ελλάδα ςτισ 12 Σκτωβρίου 1944, οι
γερμανικζσ δυνάμεισ προςπάκθςαν να καταςτρζψουν τον εκνικό
ςτακμό με ωρολογιακζσ βόμβεσ, αλλά τα ςχζδιά τουσ
ανακαλφφκθκαν από τουσ τεχνικοφσ ραδιοφϊνου
και τθν ελλθνικι αντίςταςθ, χάρθ ςτον φιλζλλθνα γερμανό
Βίχενμπαχ, υπεφκυνου του ραδιοφϊνου ςτθν Ακινα, και οι βόμβεσ εν
μζρει εξουδετερϊκθκαν πριν εκραγοφν. Χτισ 20 Σκτωβρίου, δφο μζρεσ
μετά τθν επιςτροφι τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ από τθν εξορία, ο
ςτακμόσ ξανάρχιςε να εκπζμπει κανονικά.
Σι Γερμανοί όμωσ προξζνθςαν εξαιρετικά μεγάλεσ ηθμιζσ ςτον ςτακμό
του Ψςιγγιρίδθ, και πιραν μαηί τουσ τα μθχανιματα του δικοφ τουσ
ςτακμοφ. Σ ςτακμόσ του Ψςιγγιρίδθ ξαναβγικε «ςτον αζρα» τον
Χεπτζμβριο του 1945.

Πετά τθν απελευκζρωςθ
Mετά τθν απελευκζρωςθ θ κυβζρνθςθ ιδρφει το ΕΛΦ (Εκνικό Μδρυμα
Φαδιοφωνίασ) που ανζλαβε όλουσ τουσ ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ τθσ
ΑΕΦΕ και είχε το μονοπϊλιο των ραδιοφωνικϊν εκπομπϊν ςτθν
Ελλάδα. Χτθν πραγματικότθτα υπιρχε ζνασ μόνο ραδιοφωνικόσ
ςτακμόσ με κανονικά προγράμματα που ανικε ςτο κράτοσ και ο
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ςτακμόσ που ανικε ςτον Ψςιγγιρίδθ. Τταν πρότειναν ςτον Ψςιγγιρίδθ
να εκπζμπει με το εκνικό ςιμα κι εκείνοσ αρνικθκε (1947), αγόραςαν
τον πομπό. Φαίνεται ότι θ κυβζρνθςθ ικελε ολοκλθρωτικό ζλεγχο
αυτοφ του ςθμαντικοφ εργαλείου γιατί κα μποροφςε να παίξει ρόλο
ςτθν ζκβαςθ του εμφφλιου πολζμου.
Σ ςτακμόσ ,όμωσ, είχε πολφ μικρι ιςχφ και το ςιμα του λαμβανόταν
μόνο μζςα και γφρω από τθ Κεςςαλονίκθ. Ψο ΕΛΦ διζκετε πλζον δυο
μόνο ςτακμοφσ ςτθν Ελλάδα, με τρία ςτοφντιο ςτο Ηάππειο, φτωχά
εξοπλιςμζνα με πεπαλαιωμζνα μθχανιματα. Επειδι οι ςτακμοί δεν
είχαν ζςοδα από διαφθμίςεισ, το ΕΛΦ χρθματοδοτείτο από τθν
ειςφορά που πλιρωναν οι κάτοχοι ραδιοφϊνων, που υπολογίηονται
ςε 40.000 περίπου.
Ξατά τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του 1940 ο εκνικόσ ραδιοφωνικόσ
ςτακμόσ Ακθνϊν λειτουργοφςε υπό κακεςτϊσ λογοκριςίασ και
εξζπεμπε κυρίωσ τα βράδια. Ψο πρόγραμμά του περιελάμβανε
ειδιςεισ, παιδικζσ εκπομπζσ, κλαςικι και ςφγχρονθ ελλθνικι και ξζνθ
μουςικι, εκκλθςιαςτικζσ λειτουργίεσ, κακϊσ και εκπαιδευτικά
προγράμματα που απευκφνονταν ςε γυναίκεσ, αγρότεσ και άλλεσ
κοινωνικζσ ομάδεσ.
Ιταν το
ονομαςτό
«Βραδυόφωνο».
Ψο 1948, κακϊσ θ οικονομικι κατάςταςθ βελτιωνόταν, ζνασ πομπόσ
βραχζων κυμάτων 7,5 kW εγκαταςτάκθκε ςτθν Ακινα και ζγινε
ειςαγωγι μθχανθμάτων λιψθσ και ανταλλακτικϊν αξίασ 50.000
δολαρίων. Χτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1940 θ δθμιουργία
ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν ςε όλθ τθν Ελλάδα άρχιςε να επιταχφνεται.
Υαράλλθλα, ο ςτακμόσ των ενόπλων δυνάμεων άρχιςε ςαν
πειραματικόσ ςτακμόσ από ςτρατιϊτεσ για τθ δικι τουσ διαςκζδαςθ
κατά τθ διάρκεια του εμφφλιου πολζμου.
Άλλοι ςτακμοί των ενόπλων δυνάμεων καταςκευάςτθκαν με τθ
βοικεια του Αμερικανικοφ Υενταγϊνου το 1949, όταν ιδρφκθκε ο
Ξεντρικόσ Φαδιοφωνικόσ Χτακμόσ Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδοσ (που
ονομαηόταν ςτθν τρζχουςα «το Ενόπλων Δυνάμεων» ι απλϊσ «το
Ενόπλων»). Πζχρι το τζλοσ του 1949 λειτουργοφςαν πζντε αντίςτοιχοι
ςτρατιωτικοί ραδιοφωνικοί ςτακμοί, υπό τον ζλεγχο τθσ Γεωγραφικισ
Ωπθρεςίασ Χτρατοφ.
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Σι ςτακμοί των ενόπλων δυνάμεων ιδρφκθκαν για να
«διαφωτίςουν» κατοίκουσ τθσ Βόρειασ Ελλάδασ για τουσ κινδφνουσ
του κομμουνιςμοφ κατά τθ διάρκεια και αμζςωσ μετά τον εμφφλιο
πόλεμο.
Σι Θνωμζνεσ Υολιτείεσ, που ζπαιξαν ςθμαντικό ρόλο ςτθν εμφφλια
αντιπαράκεςθ, βοικθςαν τθν ελλθνικι κυβζρνθςθ καταςκευάηοντασ
δυο ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ που εξζπεμπαν προγράμματα τθσ
Φωνισ τθσ Αμερικισ (VOA) μζροσ τθσ θμζρασ και προγράμματα τθσ
ελλθνικισ κυβζρνθςθσ το υπόλοιπο τθσ θμζρασ.
Αυτοί οι ςτακμοί παρζμειναν και επεκτάκθκαν ακόμθ και όταν πια
άμεςοσ (κομμουνιςτικόσ) κίνδυνοσ δεν υπιρχε. Ψο 1951
νομιμοποιικθκε θ λειτουργία των ςτακμϊν των Ενόπλων Δυνάμεων.
Σι εκπομπζσ των ςτρατιωτικϊν ςτακμϊν απευκφνονταν όχι μόνο
προσ τισ ζνοπλεσ δυνάμεισ αλλά και προσ το γενικό κοινό. Ψα
προγράμματά τουσ χρθματοδοτοφνταν από ςτρατιωτικά κονδφλια και
από διαφθμιςτικά ζςοδα. Θ ενίςχυςθ των δραςτθριοτιτων των
ςτρατιωτικϊν ραδιοςτακμϊν από τισ Θνωμζνεσ Υολιτείεσ επεκτάκθκε
περαιτζρω με τθ δωρεά δεκτϊν ςε χωριά, ζτςι ϊςτε οι χωρικοί να μθν
επθρεάηονται από το ελεγχόμενο από τουσ ςοβιετικοφσ ραδιόφωνο το
οποίο εξζπεμπαν περιοχζσ ςτα βόρεια ςφνορα των χωριϊν αυτϊν.
Επειδι οι ςτακμοί των ενόπλων δυνάμεων διεφρυναν τθ
δθμοτικότθτά τουσ, το ΕΛΦ ίδρυςε νζα υπθρεςία το 1952, το Δεφτερο
Υρόγραμμα, για να μεταδίδει εκπομπζσ παρόμοιεσ μ’ αυτζσ των
ςτακμϊν των ενόπλων δυνάμεων. Ψο Δεφτερο Υρόγραμμα μετζδιδε
διαφθμίςεισ και προγράμματα με
δθμοφιλι μουςικι, ςε αντίκεςθ με τον πιο ςοβαρό προςανατολιςμό
του Υρϊτου Υρογράμματοσ, το οποίο μετζδιδε ειδιςεισ,
πλθροφορίεσ, εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα, αλλά όχι
διαφθμίςεισ. Ζτςι, όλοι
οι ςτακμοί από το 1946 ζωσ το 1953, είτε ςτρατιωτικοί είτε πολιτικοί,
λειτουργοφςαν υπό κακεςτϊσ αυςτθρισ προλθπτικισ λογοκριςίασ,
που τον αςκοφςε θ κυβζρνθςθ.
Πετά το τζλοσ του εμφυλίου πολζμου, άρχιςαν να εμφανίηονται
ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί ςτακμοί. Σ πρϊτοσ τζτοιοσ ςτακμόσ βγικε
ςτον αζρα το 1950 και λειτουργοφςε ςτο Υανεπιςτιμιο τθσ Ακινασ.
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Αυτόσ ο ςτακμόσ δεν ζηθςε πολφ, αλλά άλλοι ιδιωτικοί ςτακμοί
ιδρφκθκαν το 1952.
Ψο ΕΛΦ δεν ενκάρρυνε τθ δθμιουργία τζτοιων ςτακμϊν, αλλά και δεν
προςπάκθςε να τουσ ςταματιςει, προφανϊσ γιατί οι περιςςότεροι
από αυτοφσ είχαν μικρι ιςχφ και ιταν μακριά από τθν Ακινα. Αυτοί
οι ςτακμοί χρθματοδοτοφνταν από διαφθμίςεισ.
Πετά τθν ψιφιςθ του ςυντάγματοσ του 1952, το κοινοβοφλιο
ψιφιςε και τον νόμο, με τον οποίο παραχϊρθςε ςτο ΕΛΦ του ξανά το
μονοπϊλιο των ραδιοφωνικϊν εκπομπϊν, αν και οι ςτακμοί των
Ενόπλων Δυνάμεων δεν επθρεάηονταν. Ενϊ τα προγράμματα και οι
τεχνικζσ λειτουργίεσ των ςτακμϊν ιταν κάτω από τον ζλεγχο
ςχετικϊν υπουργιϊν, το ΕΛΦ, ωσ Ρομικό Υρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου,
ιταν διοικθτικά και οικονομικά αυτόνομο. Αυτό το μοντζλο παρζμεινε
ςε λειτουργία για μερικά χρόνια, και μερικά από αυτό ςτοιχεία
παραμζνουν και ςιμερα. Σ νζοσ νόμοσ ζδωςε ςτο ΕΛΦ το δικαίωμα να
διατθριςει και να εκμεταλλευτεί όλα τα τεχνικά μζςα για εκπομπι
προγραμμάτων ςτο εςωτερικό και εξωτερικό, κακϊσ επίςθσ
προζβλεπε και τθ δθμιουργία εννεαμελοφσ Δ.Χ. Χτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Χυμβουλίου περιλαμβάνονταν δθμόςιοι υπάλλθλοι και
ιδιϊτεσ που διορίηονταν από τον υπουργό Υροεδρίασ. Σ γενικόσ
διευκυντισ του ΕΛΦ διοριηόταν από το υπουργικό ςυμβοφλιο με
ειςιγθςθ του υπουργοφ Υροεδρίασ. Πεταξφ του 1945 και 1965
υπιρξαν 22 γενικοί διευκυντζσ ςτο ΕΛΦ.
Ψον Χεπτζμβριο του 1954 ιδρφκθκε το Ψρίτο Υρόγραμμα του ΕΛΦ, με
πρότυπο το Ψρίτο πρόγραμμα του BBC, δίνοντασ μεγαλφτερθ ζμφαςθ
ςτθν κλαςικι μουςικι αλλά λειτουργϊντασ μόνο λίγεσ ϊρεσ κάκε
μζρα. Ψθν περίοδο 1950-1960, κατά τθν οποία θ Ελλάδα αναπτφχκθκε
οικονομικά, πολιτικά και πολιτιςτικά, αυξικθκε και ο αρικμόσ των
ραδιοφωνικϊν
ςτακμϊν. Πζχρι το 1961 υπιρχαν πζντε ιδιωτικοί και δϊδεκα
ςτακμοί του ΕΛΦ. Ωπιρχαν επίςθσ και δϊδεκα ραδιοφωνικοί ςτακμοί
των ενόπλων
δυνάμεων, που λειτουργοφςαν κυρίωσ ςτθν Βόρειο Ελλάδα. Σι
ςτακμοί των
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Ενόπλων, είχαν μικρότερθ ιςχφ και κάλυπταν πολφ λιγότερθ ζκταςθ
απ’ ότι οι εκνικοί ςτακμοί.
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3. Σ
ΥΦΩΨΣΧ
ΕΟΟΑΔΑ

ΦΑΔΛΣΦΩΡΛΞΣΧ

ΧΨΑΚΠΣΧ

ΧΨΘΡ

Ψο 1926, μζςα ςτον χϊρο τθσ ΔΕΚ, o Χρίςτοσ Ψςιγγιρίδθσ ςτινει για
πρϊτθ φορά τον πομπό του, ο οποίοσ λειτουργοφςε μόνο κατά τθ
διάρκεια τθσ ΔΕΚ τον Χεπτζμβριο. Ιταν ο πρϊτοσ ραδιοφωνικόσ
ςτακμόσ τθσ Ελλάδασ, των Βαλκανίων και τθσ Ροτιοανατολικισ
Ευρϊπθσ. Σ ςτακμόσ του είχε πομπό ιςχφοσ αρχικά 400W και ςτθ
ςυνζχεια 4,5 KW (κιλοβάτ) και εξζπεμπε ςε ςυχνότθτα μεςαίων
κυμάτων (218,5 kHz), με κεραία φψουσ 45 μζτρων.

Ψο ξεκίνθμα
Σ Χριςτοσ Ψςιγγιρίδθσ ζηθςε ςτθ Γερμανία αρκετά χρόνια και είχε
ςπουδάςει θλεκτρονικι ςτο Υανεπιςτιμιο τθσ Χτουτγάρδθσ.
Γυρίηοντασ ςτθν Ελλάδα, άρχιςε να πουλάει μεγάφωνα και ενιςχυτζσ
ςτθν πρϊτθ Διεκνι Ζκκεςθ ωσ αντιπρόςωποσ τθσ Γερμανικισ εταιρίασ
SIEMENS-HALSKE. Ψα μεγάφωνά του διαφιμιηαν τουσ εκκζτεσ και
ζπαιηαν μουςικι. Σ όροσ μεγάφωνο ιταν τότε αδόκιμοσ. Ζτςι,
μετάφραςε τον Αγγλικό όρο Loudspeaker ςτθν κυριολεξία, που είναι "
ΠΕΓΑΧ ΟΕΞΨΘΧ ". Αργότερα, όμωσ, ζχοντασ το υλικό ξεκίνθςε να
καταςκευάηει τον πομπό του.
Ασ ςθμειωκεί ότι το αντικείμενο ιταν άγνωςτο τότε ςτθν Ελλάδα. Σι
μεγαφωνικζσ του εγκαταςτάςεισ και ειδικά τα μεγάφωνά του είχαν
χαρακτθριςκεί ωσ "κλαπατςίμπαλα" και προκαλοφςαν δζοσ και
καυμαςμό. Υόςο μάλλον ο ζνασ και μοναδικόσ ραδιοφωνικόσ δζκτθσ
που ςτικθκε απϋ αυτόν ςτθν πλατεία τθσ Ζκκεςθσ.
Σ πομπόσ ξεκίνθςε τθ λειτουργία του τθν 25θ Παρτίου του 1926,
οπότε και είχε μόνο δφο ακροατζσ. Σ ζνασ ιταν ςτθν περιοχι τθσ
πλατείασ Λπποδρομίου και ο άλλοσ ςε ζνα αγγλικό καράβι ςτο λιμάνι
τθσ Κεςςαλονίκθσ. Ασ μθ ξεχνοφμε ότι ζνασ ραδιοφωνικόσ δζκτθσ τθν
εποχι εκείνθ κόςτιηε όςο μια μικρι περιουςία, όμωσ πολφ ςφντομα οι
δζκτεσ πολλαπλαςιάςτθκαν.
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Θ αυςτθρι νομοκεςία για τισ ραδιοφωνικζσ εκπομπζσ υπιρχε ιδθ
και ζτςι
για αρκετά χρόνια θ λειτουργία του πομποφ επιτρεπόταν μόνον κατά
τθν διάρκεια τθσ ΔΕΚ. Σι προςπάκειεσ του Ψςιγγιρίδθ να πάρει άδεια
διαρκοφσ
λειτουργίασ ιταν ςυνεχείσ. Τμωσ, για πολλά χρόνια παρζμειναν
άκαρπεσ. Ξαι πραγματικά ο Ψςιγγιρίδθσ λειτουργοφςε τον πομπό του
με προςωπικζσ κυςίεσ. Είχε κζςει τον εαυτό του ςτθν υπθρεςία του
οράματοσ.

Ψο πρόγραμμα
Από τον Χτακμό του Ψςιγγιρίδθ πζραςαν ουκ ολίγοι καλλιτζχνεσ. Ψο
γραμμόφωνο μόλισ είχε γίνει θλεκτρικό, οι δίςκοι λιγοςτοί κι ακόμθ
φτωχότερθ θ Ελλθνικι διςκογραφία. Σφτε το μαγνθτόφωνο είχε ζλκει
ςτο προςκινιο ακόμθ. Ζτςι, το μουςικό πρόγραμμα αποτελοφνταν
από ηωντανζσ εκτελζςεισ κομματιϊν από τραγουδιςτζσ και
οργανοπαίχτεσ, μζςα ςτο ςτοφντιο κακϊσ και ειδιςεισ, ςυνεντεφξεισ,
διαλζξεισ από κακθγθτζσ και περιςταςιακά ςχόλια από τον ίδιο τον
Ψςιγγιρίδθ.
Χε αυτό το πρϊτο ςτάδιο, χρθματοδοτοφςε τισ λειτουργίεσ του
ςτακμοφ από τισ δικζσ του οικονομίεσ, και χρειάςτθκε να περάςουν
πολλά χρόνια για να αρχίςει να ζχει κζρδθ από τον αυξανόμενο
αρικμό των διαφθμίςεων. Βαςικοί ςυνεργάτεσ του Ψςιγγιρίδθ ςτθ
δεκαετία του '30 υπιρξαν οι: Π. Γροςομανίδθσ, Ρίκοσ Ξαρμίρθσ, Α.
Χτρατίδθσ, Ψραϊανοφ, Ξοςμάσ Ψςαντςάνογλου κ.α.

Ξατοχι
Ξατά τθν διάρκεια τθσ Ξατοχισ, οι Γερμανοί προςπάκθςαν να
ελζγξουν όλουσ τουσ ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ. Υαρ’ όλα αυτά ο
ςτακμόσ του Ψςιγγιρίδθ παρζμεινε ςτα χζρια του ιδιοκτιτθ του,
ακόμθ κι όταν αυτόσ παραβίαηε τουσ κανονιςμοφσ των Γερμανϊν
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ακοφγοντασ τισ ειδιςεισ του ΒΒC, ζτςι ϊςτε να μπορεί να ενθμερϊνει
τουσ Κεςςαλονικείσ. Πάλιςτα μια φορά κινδφνεψε να τον πιάςουν
επϋ αυτοφϊρω, όμωσ χάρισ ςτθν ετοιμότθτά του, πρόλαβε και γφριςε
το καντράν ςε γερμανικό ςτακμό. Σ Ψςιγγιρίδθσ φυλακίςτθκε,
φυςικά, εξαιτίασ των πράξεϊν του, αλλά αργότερα αποφυλακίςτθκε
επειδι οι Γερμανοί δεν μποροφςαν να λειτουργιςουν τον ςτακμό του.
Ζτςι οι Γερμανοί αναγκάςτθκαν να καλζςουν τον Ψςιγγιρίδθ να κζςει
ςε λειτουργία τον ςτακμό. Σ Ψςιγγιρίδθσ, όμωσ, ςαμποτάριηε
ςυνζχεια τισ γερμανικζσ μεταδόςεισ προςποιοφμενοσ βλάβεσ ςτα
μθχανιματα και ςυχνά κλείνοντασ τον ςτακμό επειδι, υποτίκεται,
χρειαηόταν επιςκευζσ. Σι Γερμανοί φυλάκιςαν τον Ψςιγγιρίδθ και
προςπάκθςαν να δουλζψουν ςτον ςτακμό μόνοι τουσ, αλλά ανίκανοι
για άλλθ μια φορά να το πετφχουν, ζφεραν ξανά πίςω τον Ψςιγγιρίδθ,
τοποκζτθςαν κι ζναν από τουσ μθχανικοφσ τουσ μαηί του για να μάκει
να χειρίηεται τον ςτακμό καταγράφοντασ κάκε κίνθςι του μζςα ςτο
ςτακμό. Γνωρίηοντάσ το, ο Ψςιγγιρίδθσ ςυνζχεια ζκανε άςχετεσ
ςυνδζςεισ, και οι Γερμανοί ποτζ δεν κατάφεραν να κάνουν τον
ςτακμό να λειτουργιςει. Ψελικά, επζτρεψαν ςτον Ψςιγγιρίδθ να
διοικεί τον ςτακμό αν και ςυνζχιςε να τον κλείνει για «απαραίτθτεσ
επιςκευζσ».

Ψο τζλοσ
Πετά τθν απελευκζρωςθ ο πομπόσ αγοράςκθκε από τον Πάρκο
Βαφειάδθ και λειτοφργθςε για λίγο υπζρ αυτοφ, κατά τθ διάρκεια του
εμφυλίου. Ψο 1945 επιςτρζφει ςτα χζρια του ιδιοκτιτθ του και
ξαναρχίηει τισ εκπομπζσ. Για περίπου ζνα χρόνο ο πομπόσ πιρε
προςωρινι άδεια ςυνεχοφσ λειτουργίασ.
Ψο 1947, θ ΕΛΦ, μετά από πιζςεισ, αγόραςε το ςτακμό του Ψςιγγιρίδθ.
Χτθ ςυνζχεια, κατάργθςαν τα μθχανιματά του και εγκατζςτθςαν
ςτον ίδιο χϊρο νζο, ιςχυρότερο πομπό, με ςτοφντιο ςτο Χπίτι του
Χτρατιϊτθ, δίπλα από το ςτρατιωτικό κζατρο. Σ Ψςιγγιρίδθσ
παρζμεινε άεργοσ μετά τθν αναγκαςτικι εξαγορά των μθχανθμάτων
του, κακϊσ το κρατικό ίδρυμα αποφάςιςε να μθν αξιοποιιςει τθν
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τεχνογνωςία και τθν εμπειρία του. Ψελικά πζκανε τθν ίδια χρονιά και
κθδεφτθκε με τιμζσ που ποτζ δεν γνϊριςε εν ηωι.
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4. ΕΟΟΘΡΛΞΑ ΦΑΔΛΣΦΩΡΛΞΑ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ

 Κεία Οζνα

Ψο πρόγραμμα «Κεία Οζνα» ιταν μια παιδικι εκπομπι τθν οποία
παρουςίαηε θ Αντιγόνθ Πεταξά. Χαρακτθριςτικι είναι θ φράςθ τθσ
παρουςιάςτριασ «Ξαλθμζρα παιδάκια!». Υρωταγωνιςτζσ ιταν ο
Ξωςτάκθσ και θ Παρία που διθγοφνταν διάφορα παραμφκια για τα
παιδιά. Λδιαίτερα αξιοςθμείωτο είναι ότι το γνωςτό ςε όλουσ μασ
τραγοφδι των γενεκλίων προζρχεται ακριβϊσ από αυτό το
πρόγραμμα.

 Ρίνα και Ρικολάκθσ

Χε αυτό το πρόγραμμα ο Ρικολάκθσ ιταν υπεφκυνοσ για το κωμικό
μζροσ, ζλεγε ανζκδοτα, ποιιματα και άλλα παρόμοια. Θ Ρίνα ιταν
υπεφκυνθ για τα πιο ρομαντικά κομμάτια.

 Χυννεμαφόν

Υαρουςιαςτισ τθσ εκπομπισ ιταν ο Ρτίμθσ Αποςτολόπουλοσ. Σι
εκπομπζσ ιταν αφιερωμζνεσ ςε Ζλλθνεσ και ξζνουσ λογοτζχνεσ.

 Πικρόφωνο ςτο δρόμο

Πια εκπομπι ςτθν οποία ο παρουςιαςτισ τοποκετοφςε ζνα
μικρόφωνο ςτο δρόμο και ζδινε τθν ευκαιρία ςε οποιονδιποτε πολίτθ
να μιλιςει ςτο ραδιόφωνο για λίγο. Φυςικά δεν ζλειπαν και τα
επειςόδια ςε ζνα τζτοιο πρόγραμμα.
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 Ψα ταλζντα του Σικονομίδθ

Πια από τθσ πιο αγαπθμζνεσ εκπομπζσ του κόςμου. Υαρουςιαςτισ
ιταν ο ίδιοσ ο Σικονομίδθσ, αλλά τα ταλζντα ιταν ο κόςμοσ.
Χυγκεκριμζνα, ςτθν εκπομπι πιγαινε όποιοσ ικελε να αναδείξει
κάποιο ταλζντο του, όπωσ το τραγοφδι . Υαράλλθλα, ο Σικονομίδθσ
ζκανε τθν εκπομπι πιο ευχάριςτθ λζγοντασ ανζκδοτα, τραγουδϊντασ
κι ο ίδιοσ και γενικά κάνοντασ τον κόςμο να περνάει καλά. Από το
ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα βγικαν πολλοί γνωςτοί καλλιτζχνεσ όπωσ θ
Ρανά Ποφςχουρθ, ο Γιάννθσ Βογιατηισ και άλλοι. Δυςτυχϊσ, ο μφκοσ
του Σικονομίδθ καταςτράφθκε όταν ζγραψε τον φμνο για τθ
δικτατορία μετά από απειλζσ για τον αδερφό του που ιταν ιδθ ςτθ
Πακρόνθςο.

 Φαδιοφωνικά ςιριαλ

Ψα πιο γνωςτά ραδιοφωνικά ςιριαλ ιταν: «Ψο ςπίτι των ανζμων» και
«Υικρι μικρι μου αγάπθ». Χυγκεκριμζνα ςτο δεφτερο ζπαιηαν οι :
Χτζφανοσ Οθναίου και Ζλλθ Φωτίου.

 Κζατρο ςτο ραδιόφωνο

Επίςθσ αρκετά δθμοφιλζσ ζγινε το ραδιόφωνο, ιδιαίτερα τθν εποχισ
που δεν υπιρχαν τθλεοράςεισ, για τα αποςπάςματα κεατρικϊν
παραςτάςεων αλλά και για τθν ενθμζρωςθ του κόςμου για τα
κεατρικά νζα. Υολλοί διάςθμοι θκοποιοί είχαν ακουςτεί ςτο
ραδιόφωνο με αυτόν τον τρόπο όπωσ: Πελίνα Περκοφρθ, Δθμιτρθσ
Υαπαμιχαιλ, Αλίκθ Βουγιουκλάκθ, Δζςπω Διαμαντίδου, Γεωργία
Βαςιλειάδθ και άλλοι. Ψζλοσ, κάκε Δευτζρα, Ψετάρτθ και Ξυριακι
παρουςιάηονταν ολοκλθρωμζνα κεατρικά ζργα. Ζτςι, χάρθ ςτισ
παρουςιάςεισ αυτζσ, κεωρικθκε θ ςυμβολι του ραδιοφϊνου
ιδιαίτερα ςθμαντικι για τον πολιτιςμό.
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 Πουςικι ςτο ραδιόφωνο

Αρχικά τα τραγοφδια που παιηόντουςαν ςτισ ραδιοφωνικζσ εκπομπζσ
ιταν κλαςςικισ μουςικισ ι ελαφρό ελλθνικό τραγοφδι με τενόρουσ.
Ψο μπουηοφκι δεν επιτρεπόταν γιατί δεν κεωροφνταν άξιο για το
ραδιόφωνο που αποτελοφςε είδοσ πολυτελείασ. Ψο μπουηοφκι το
ζφερε ςτο ραδιόφωνο ο Χιϊτθσ. Ψζλοσ, κατά τθ διάρκεια τθσ κατοχισ
οι Γερμανοί επζτρεπαν να παίηονται μόνο ιςπανικά τραγοφδια επειδι
ο αρχθγόσ των Λςπανϊν ιταν υποςτθριχτισ των Γερμανϊν.

 Υοδοςφαιρικζσ μεταδόςεισ

Θ πρϊτθ απευκείασ αναμετάδοςθ αγϊνων ζγινε το 1946 από τον
Χριςτο Βολόπουλο ςτο γιπεδο του Υανακθναϊκοφ. Επιπλζον γνωςτοί
ςτον τομζα αυτό ιταν ο Ρίκοσ Φϊςκολοσ και ο Βαςίλθσ Γεωργίου.

5. ΛΧΨΣΓΦΑΦΛΑ

 http://www.mixanitouxronou.gr/blog/213-greek-radio-ert
 http://www.queen.gr/CELEBRITY-SPOTTING/item/76516-time-machine
 http://www.fm100.gr/depthe/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=53:histstateradio&catid=66:histradio&Itemid=209
 http://www.thessalonikiartsandculture.gr/blog/paliathessaloniki/istoria-radiofonou-protos-radiofonikos-stathmos-stinellada-1i-deth-1926#.UlxT5dJ4peH
 http://www.istorikathemata.com/2013/06/The-history-of-Greekpublic-radio-ERA-1923-2008.html
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Ξεφάλαιο 3ο
ΨΑ ΕΛΔΘ ΨΣΩ ΦΑΔΛΣΦΩΡΣΩ
Φαδιοφωνία ονομάηεται θ μετάδοςθ ραδιοφωνικϊν προγραμμάτων
ςτο ευρφτερο κοινό μζςα από τα ερτηιανά κφματα αλλά και θ τεχνικι
και θ οργάνωςθ αυτϊν των εκπομπϊν . Σ αρικμόσ των ραδιοφωνικϊν
πομπϊν αναπτφχκθκε γριγορα ς’ ολόκλθρο τον κόςμο , μετά από τθν
ανάπτυξθ τθσ ραδιοθλεκτρολογίασ .

- Αναλογικό ι ςυμβατικό :
Ψο αναλογικό ι ςυμβατικό ραδιόφωνο... Εδϊ ο τρόποσ διαμόρφωςθσ
του ςιματοσ ζχει ωσ αποτζλεςμα το διαχωριςμό των ςυχνοτιτων για
χριςθ από τα AM και τα FM, ενϊ ανάλογα με το ςκοπό ορίηονται
ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ ςυχνοτιτων (π.χ. τα εμπορικά ραδιόφωνα
ςτθν Ευρϊπθ και τθν Αμερικι εκπζμπουν ςτισ ςυχνότθτεσ FM 87.5108). Άλλεσ περιοχζσ ςυχνοτιτων χρθςιμοποιοφνται για
ςυγκεκριμζνουσ ςκοποφσ όπωσ π.χ. από τθν Αςτυνομία και τθν
Υυροςβεςτικι.

- Ψθφιακό Φαδιόφωνο .
Ψο ψθφιακό ραδιόφωνο αποτελεί νεότερο τεχνολογικά επίτευγμα, με
διάφορεσ τεχνολογίεσ που βρίςκονται ακόμθ ςτο ςτάδιο τθσ δοκιμισ
ι τθσ αρχικισ εφαρμογισ. Πεταξφ αυτϊν των τεχνολογιϊν, το DAB, το
οποίο λειτουργεί ςτθν περιοχι πολφ υψθλϊν ςυχνοτιτων (VHF) και
διακζτει πολλϊν ειδϊν πρόςκετεσ διαδραςτικζσ υπθρεςίεσ είναι
αρκετά διαδεδομζνο ςτθν Βρετανία και τθν Λρλανδία, αλλά
αναπτφςςεται αργά λόγω του υψθλοφ κόςτουσ των δεκτϊν.
Υαράλλθλα υπάρχουν και άλλα πρότυπα, όπωσ το DRM, ζνα ανοιχτό
πρότυπο για τθ διαμόρφωςθ κατά πλάτοσ (ΑΠ) και τισ μπάντεσ
μεςαίων και βραχζων.
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- Δορυφορικό Φαδιόφωνο .
Ψο δορυφορικό ραδιόφωνο, το οποίο χρθςιμοποιεί κανάλια ςτα
πλαίςια του προτφπου τθσ δορυφορικισ ψθφιακισ τθλεόραςθσ DVB,
οφτωσ ϊςτε να μεταδίδεται μόνον ιχοσ.
Ζνα παράδειγμα είναι :
Ψο ραδιοφωνικό ςτακμό Real FM μποροφν πλζον να ακοφν μζςα από
τουσ δορυφορικοφσ τουσ δζκτεσ, οι ςυνδρομθτζσ τθσ NOVA. Ψο
ραδιοφωνικό πρόγραμμα εντάχκθκε ςτθ δορυφορικι πλατφόρμα
ςτισ αρχζσ τθσ προθγοφμενθσ εβδομάδασ. Θ παρουςία του
ραδιοφωνικοφ ςτακμοφ ςτθ NOVA εμπλουτίηει ςθμαντικά το
ραδιοφωνικό μπουκζτο τθσ, κακϊσ οι περιςςότεροι ραδιοςτακμοί
ζχουν προτιμιςει τον HellasSat.

- Διαδικτυακό Φαδιόφωνο .
Ψο Διαδικτυακό ραδιόφωνο (ραδιόφωνο του Διαδικτφου, που
εκπζμπει αρχεία ροισ (δθλαδι επιφορτϊνεται το αρχείο ςε
πραγματικό χρόνο, ο ιχοσ φορτϊνεται εκείνθ τθν ςτιγμι που παίηει)
και περιλαμβάνει και το Podcasting, που είναι θ εμπορικι ονομαςία
τθσ μεταφόρτωςθσ θχογραφθμζνων εκπομπϊν.
Υ.χ.
- ActiveRadio Ψυχαγωγικόσ ραδιοςτακμόσ, με επιλογζσ ακροατϊν
- BalloniRadio Πουςικόσ ραδιοςτακμόσ
- ClassicalRadio Ξλαςςικι μουςικι
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Ξεφάλαιο 4ο
ΩΟΛΞΣΨΕΧΡΛΞΘ ΩΥΣΔΣΠΘ ΨΣΩ ΦΑΔΛΣΦΩΡΣΩ

ΒΘΠΑΨΑ ΞΑΨΑΧΞΕΩΘΧ ΧΩΠΒΑΨΛΞΣΩ ΦΑΔΛΣΦΩΡΣΩ
Βιμα 1ο: Υοια εμβζλεια
χρειάηομαι?

κα ζχει ο μεταδότθσ, πόςθ ενζργεια

Θ εμβζλεια είναι περιοριςμζνθ για διάφορουσ λόγουσ:
1) Σπτικι ορατότθτα.
2) Υαρεμβολι από άλλουσ ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ ίδιασ ι κοντινισ
ςυχνότθτασ.
3) Θ ενζργεια μετάδοςθσ.
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ΔΣΠΛΞΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΨΣΩ ΦΑΔΛΣΦΩΡΣΩ
Βιμα 2ο: Α)Αναμεταδότθσ
Β)Ξεραία
Γ)Σμοαξονικό καλϊδιο(μπορεί να μεταφζρει θχθτικά ςιματα απο ζνα
ακουςτικό ενιςχυτι μζχρι και θλεκτρικά ςιματα πολλϊν Mega Hertz (
ςιμα τθλεοπτικό , δορυφορικό , κ.α.).
Δ)Ψροφοδοτικό
Ε) Φαδιοφωνικόσ Εξοπλιςμόσ
ΦΑΔΛΣΦΩΡΛΞΣΧ ΕΣΥΟΛΧΠΣΧ













Αναλογικι ι Ψθφιακι Ξονςόλα
Πικρόφωνα
Χτοφντιο
Ενιςχυτισ
Ακουςτικά
Θχεία
Θχολιπτθσ
Ωπολογιςτισ
Ξεραία
Πετρθτισ Χυχνότθτασ
Υαλμοςκόπιο
Υολφμετρο
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Βιμα 3ο: CYBER MAX FM 15W installation example

Δικτυογραφία
http://www.ntia.doc.gov/legacy/otiahome/ptfp/application/equipcos
t_Radio.html
http://www.pcselectronics.com/guide_how.php?osCsid=bee60f231e1f62860e5d2e4de
4e7e99b&
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Ξεφάλαιο 5ο
ΕΥΛΟΣΓΘ ΣΡΣΠΑΨΣΧ ΓΛΑ ΨΣΡ ΔΛΑΔΛΞΨΩΑΞΣ ΦΑΔΛΣΦΩΡΛΞΣ ΧΨΑΚΠΣ
ΠΑΧ ΞΑΛ ΧΧΕΔΛΑΠΣΧ ΟΣΓΣΨΩΥΩΡ
Χτο ξεκίνθμα του μικροφ διαδικτυακοφ ραδιοφωνικοφ ςτακμοφ
μασ, χωριςτικαμε ςε ομάδεσ των τεςςάρων ατόμων. Θ κάκε μία
βάηοντασ τζχνθ και πολλι φανταςία ζκανε ενδιαφζρουςεσ προτάςεισ
για το όνομα του ραδιοφϊνου όπωσ «street radio», «Ma FM»,
«ΟΕΩΞΣΧ ΘΧΣΧ», «peir radio» . Ωςτόςο, το όνομα που ζκλεψε τισ
εντυπϊςεισ και τελικά κυριάρχθςε ςτθν ψθφοφορία των μακθτϊν
ιταν το «ΟΕΩΞΣΧ ΘΧΣΧ». Χτθ ςυνζχεια, ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να
ςχεδιάςουν πρωτότυπα λογότυπα (logo) ωσ ςιμα κατατεκζν του
ραδιοφωνικοφ μασ ςτακμοφ. Πε πολφ μεράκι οι «καλλιτζχνεσ» του
project δθμιοφργθςαν λογότυπα, άλλα φτιαγμζνα με τθν βοικεια του
υπολογιςτι και άλλα ςχεδιαςμζνα από τα χεράκια τουσ.
Ρα μερικά:
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ΞΕΦΑΟΑΛΣ 6
ΣΛ ΥΦΩΨΕΧ ΠΑΧ ΣΟΣΞΟΘΦΩΠΕΡΕΧ ΕΞΥΣΠΥΕΧ
Αφοφ ςυλλζξαμε πλθροφορίεσ ςχετικά με το πϊσ ςτινεται μια
ραδιοφωνικι εκπομπι, κακϊσ και για τα μζςα που χρειάηονται για
αυτιν, οι κακθγιτριζσ μασ πρότειναν κζματα εκπομπϊν, όπωσ με
ψυχαγωγικό, ακλθτικό, πολιτιςτικό, ειδθςεογραφικό και μακθτικό
περιεχόμενο. Χτθ ςυνζχεια, οι μακθτζσ χωρίςτθκαν ςε καινοφργιεσ
ομάδεσ και ςε μια κόλλα χαρτί κατζγραψαν τισ ιδζεσ τουσ για το κάκε
κζμα. Ζπειτα, με τθ διαδικαςία τθσ κλιρωςθσ, θ κάκε ομάδα ζγραψε
το ςενάριο τθσ εκπομπισ τθσ. Πετά από μερικζσ εβδομάδεσ ζφταςε θ
ϊρα για τθν πρϊτθ θχογράφθςθ των ραδιοφωνικϊν μασ εκπομπϊν.
Ψισ εκπομπζσ αυτζσ, μπορείτε να τισ απολαφςετε ςτθν ιςτοςελίδα μασ:
www.leukos-hxos.blogspot.gr. Υαρακάτω παρατίκενται μερικά
αποςπάςματα των εκπομπϊν.

1)

ΑΚΟΘΨΛΞΘ ΕΞΥΣΠΥΘ

«Ξαλϊσ ιρκατε ςτθν ακλθτικι μασ παρζα. Ξαλϊσ ορίςατε ςτθν
εκπομπι PEIR AHLETICS. Χτο μικρόφωνο ςασ μιλάει θ Παρία Ρζλλα
και παρζα με τον τεράςτιο Ππάμπθ, κα ςασ κρατιςουμε ςυντροφιά
για 15 λεπτά μιλϊντασ περί ακλθτικϊν και όχι μόνο. Τςοι βρίςκεςτε
μόνοι ςτο ςπίτι βάλτε ςτο φουλ τθν ζνταςθ του ραδιοφϊνου και όςοι
μασ ακοφτε από το δρόμο πατιςτε τζρμα τα γκάηια και ξεκινάμε με
νζα από το χϊρο του βόλεϊ».
2)

ΨΩΧΑΓΩΓΛΞΘ ΕΞΥΣΠΥΘ

« Ξαλθςπζρα ςασ κυρίεσ και κφριοι. Είμαι ο Υαφλοσ, θ Ηωι , θ Παρία
και ο Χρόνθσ και μασ ακοφτε δυνατά και ηωντανά από το μακθτικό
ραδιόφωνο του 1ου Υειραματικοφ Ουκείου! Παηί κα περάςουμε τα
επόμενα 15 λεπτά με hot κζματα, μοναδικζσ επιτυχίεσ και πολφ καλι
διάκεςθ!! Υάμε λοιπόν να ξεκινιςουμε δυναμικά με Daft Punk και
Get Lucky».
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3)

ΠΑΚΘΨΛΞΘ ΕΞΥΣΠΥΘ

« Book Mornings
Ξαλθμζρα, είμαςτε μαηί ςασ για να ςασ παρουςιάςουμε μια ςειρά
από εκπομπζσ για τα ενδιαφζροντα των εφιβων, δθλαδι
παρουςιάςεισ κεατρικϊν ζργων, ταινιϊν που προβάλλονται αυτιν
τθν περίοδο βιβλίων που πρότειναν οι ςυμμακθτζσ μασ και video
games τθσ αρεςκείασ ςασ.»
4)

ΕΛΔΘΧΛΣΓΦΑΦΛΞΘ ΕΞΥΣΠΥΘ

« Χασ καλωςορίηουμε ςτο ςφντομο απογευματινό δελτίο
διαδικτυακοφ ραδιοφωνικοφ ςτακμοφ ‘’ΟΕΩΞΣΧ ΘΧΣΧ’’. Χιμερα μαηί
μασ καλεςμζνθ οι: Ξλαυδιανόσ Γιϊργοσ, Δθμιτρθσ Γαβανάσ και
Παυρομάτθ Πιχαζλα. Ψο πρϊτο κζμα, αποτελεί είδθςθ που
επθρεάηει τθν πολιτικι ηωι»
5)

ΥΣΟΛΨΛΧΨΞΘ ΕΞΥΣΠΥΘ

« Είμαι θ Παριαλζνα και για τα επόμενα 15 λεπτά κα είναι μαηί μασ θ
Ξατερίνα, ο Ρίκοσ και θ Ζλενα, με πολφ ενδιαφζρουςεσ προτάςεισ για
εξόδουσ τθσ πόλθσ μασ, ταινίεσ και παραςτάςεισ τθσ εβδομάδασ και τα
10 δθμοφιλζςτερα τραγοφδια του μινα».
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ΞΕΦΑΟΑΛΣ 7 :
ΞΑΨΑΓΦΑΦΘ ΧΩΡΕΡΨΕΩΘΧ ΠΕ ΨΘ ΒΣΘΚΕΛΑ ΔΛΑΔΛΞΨΩΑΞΩΡ ΑΦΚΦΩΡ
Άλλθ μια Ψρίτθ ζφταςε και οι κακθγιτριεσ κάλεςαν τουσ μακθτζσ ςε
μια δφςκολθ, αλλά … δθμιουργικι αποςτολι: με αφορμι διαδικτυακά
άρκρα ποικίλθσ κεματολογίασ, οι μακθτζσ ςε ηευγάρια ςθμείωςαν
δθμοςιογραφικζσ ερωτιςεισ, προερχόμενεσ από το κείμενο που
διάβαςαν και υπογράμμιςαν τισ κατάλλθλεσ απαντιςεισ. Ζπειτα από
πολφ δουλειά, ο κάκε μακθτισ ςτο ηευγάρι του επζλεξε ζναν ρόλο,
είτε αυτόν του δθμοςιογράφου είτε αυτόν του ςυνεντευξιαηόμενου
και με φόντο μια ραδιοφωνικι εκπομπι παρουςίαςαν τθν
ςυνζντευξθ ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ . Πετά από το τζλοσ κάκε
ςυνζντευξθσ και με τθν βοικεια των κακθγθτριϊν, ςχολιάςτθκαν όχι
μόνο τα κετικά ςτοιχεία τθσ ςυνζντευξθσ, αλλά και τα αρνθτικά που
αφοροφςαν τθν δομι και τθ ροι τθσ.
1)Εδϊ Λωάννινα: Γαλακτοκόμοι με πτυχίο τθσ Βίκυσ Κϊςτα
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«Χτροφι ςτον πρωτογενι τομζα παραγωγισ για τθν ανάςχεςθ τθσ
ανεργίασ» είναι το ςφνκθμα που ακοφγεται πολφ ςυχνά τα τελευταία
χρόνια από Ξυβερνιςεισ, κόμματα και πολιτικοφσ.
Ψα ςθμεία των καιρϊν επανζφεραν ςτο προςκινιο τθν ανάγκθ
εκμετάλλευςθσ των «δϊρων» τθσ κτθνοτροφίασ, όπωσ θ τυροκόμθςθ.
Ξατά τθν ελλθνικι Πυκολογία, θ τζχνθ τθσ τυροκόμθςθσ δόκθκε
ςτουσ κοινοφσ κνθτοφσ από τουσ κεοφσ του Σλφμπου, όταν αυτοί
αποφάςιςαν να τουσ κάνουν ζνα δϊρο που να ζχει παντοτινι αξία,
ενϊ ςτο τυρί και ςτθ ςθμαςία του για τθ διατροφι των Ελλινων
αναφζρονται πολλοί αρχαίοι Ζλλθνεσ, επικοί ςυγγραφείσ, κακϊσ και
ςφγχρονοι επιςτιμονεσ. Σ Τμθροσ ςτθν Σδφςςεια περιγράφει με
ςαφινεια τθν παραςκευι του τυριοφ από τον κφκλωπα Υολφφθμο
και το τυρί που περιγράφει προςεγγίηει τθν τεχνολογία παραςκευισ
τθσ φζτασ.
Χιμερα, για κάποιουσ, κυρίωσ τουσ κατοίκουσ των μεγάλων πόλεων, θ
λζξθ αυτι παραμζνει άγνωςτθ, ωςτόςο οι Γιαννιϊτεσ γνωρίηουν πολφ
καλά τα οφζλθ τθσ υπεραξίασ τθσ ιδίασ παραγωγισ. Διακζτουν
μάλιςτα, μία Χχολι μοναδικι ςτο είδοσ τθσ και με «καλό όνομα».
Υρόκειται για τθ Γαλακτοκομικι Χχολι Λωαννίνων, θ οποία
δθμιουργικθκε το 1916 από τον Γιαννιϊτθ γεωπόνο Ρίκο Ηυγοφρθ, ο
οποίοσ ζφερε τθ γραβιζρα ςτθν Ελλάδα. Ψθν εν λόγω Χχολι τυγχάνει
να τθ γνωρίηω πολφ καλά, κακϊσ οι εγκαταςτάςεισ τθσ ςτον Ξατςικά,
βρίςκονται πολφ κοντά ςτο ςπίτι μου. Αυτό λοιπόν που κυμάμαι,
είναι ότι κάκε Σκτϊβρθ, θ γειτονιά μασ «πλθμμφριηε» από πρωτοετείσ
φοιτθτζσ τθσ Χχολισ, που ζφταναν για να ςπουδάςουν τθν τζχνθ τθσ
τυροκόμθςθσ από διάφορα μζρθ τθσ Ελλάδασ, αλλά και τθσ Ξφπρου.
Ξι όλα αυτά, τθν ϊρα που οι περιςςότεροι νζοι τθσ θλικίασ τουσ
επζλεγαν να ςπουδάςουν Ρομικι, Λατρικι και άλλεσ επιςτιμεσ, που
κα τουσ εξαςφάλιηαν δουλειά και κα τουσ προςζδιδαν κφροσ, όπωσ
τουσ είχαν υποςχεκεί.
Από τότε (δεκαετία του ’90), μζχρι ςιμερα ζχουν περάςει πολλά
χρόνια και θ Χχολι, χάριν ςτο μεράκι εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν,
39

καλά κρατεί, παρ' όλο που οι εγκαταςτάςεισ χριηουν ανακαίνιςθσ,
ενϊ παρατθροφνται προβλιματα από τθν ζλλειψθ προςωπικοφ.
Ζχουν περάςει όμωσ και πολλζσ υποςχζςεισ από τισ εκάςτοτε θγεςίεσ
του υπουργείου Ανάπτυξθσ, που παρζμειναν υποςχζςεισ.
Ωςτόςο, για πρϊτθ φορά φζτοσ, φαίνεται ζνα φωσ ςτον ορίηοντα,
αφοφ υπάρχει ζντονο το ενδιαφζρον για αναβάκμιςθ τθσ
Γαλακτοκομικισ Χχολισ, ενϊ θ χρθματοδότθςθ είναι καλφτερθ ςε
ςχζςθ με τα προθγοφμενα χρόνια.
Χφμφωνα με τον Διευκυντι τθσ Χχολισ, Ξϊςτα Πάντηαρθ, φζτοσ ςτθ
Χχολι φοιτοφν 120 μακθτζσ (από 60 ςε κακεμία από τισ 2 τάξεισ), ενϊ
οι αιτιςεισ ξεπζραςαν τισ 213.
Θ μεγάλθ ηιτθςθ εκτιμάται ότι δεν είναι φαινόμενο ςυγκυριακό, αλλά
ςε άμεςθ ςυνάρτθςθ με τθν ποιότθτα ςπουδϊν που προςφζρει θ
Χχολι και με τθν οικονομικι κρίςθ, θ οποία ζχει ςτρζψει το
ενδιαφζρον του κόςμου ςτον αγροτικό τομζα.
Δε κα μείνω ςτισ νζεσ δεςμεφςεισ και υποςχζςεισ, αλλά ςτον
ενκουςιαςμό των ανκρϊπων που απαρτίηουν τθ Γαλακτοκομικι
Χχολι Λωαννίνων, αλλά και των μακθτϊν που με χαμόγελο μακαίνουν
τθν παραςκευι παραδοςιακϊν τυριϊν και τυριϊν ΥΣΥ.
Κα ευχθκϊ μόνο, να τουσ αναγνωριςτεί επιτζλουσ, ότι ςε καιροφσ
δφςκολουσ ωκοφν τθν ελλθνικι γαλακτοκομία ζνα βιμα παραπζρα.

ΤΝΕΝΣΕΤΞΘ 1θ
Κυρίεσ και κφριοι καλθςπζρα ςασ .Ζχουμε τθν τιμι να καλωςορίςουμε
τθν υποδιευκφντρια τθσ Γαλακτοκομικισ χολισ Ιωαννίνων, κ Νζλλα
Μαρία, θ οποία κα μασ μιλιςει για τθν ιςτορικι αξία τθσ
γαλακτοκομίασ ςτθν Ελλάδα και ιδιαίτερα ςτα Ιωάννινα.
ΔΘΠΣΧΛΣΓΦΑΦΣΧ: Καλθςπζρα ςασ κ Νζλλα.
ΩΥΣΔΛΕΩΚΩΡΨΦΛΑ: Ξαλθςπζρα ςασ κ Ξαρφδα.
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ΔΘΠ: Ευχαριςτοφμε πολφ που διακζςατε ζςτω και λίγο από τον
περιοριςμζνο χρόνο ςασ για να παρευρεκείτε ςιμερα ςτθ εκπομπι.
ΩΥ: Θ χαρά όλθ δικι μου!
ΔΘΠ: Θα κζλατε να μασ δϊςετε κάποια ςτοιχεία κατά τα οποία
προωκείται ο πρωτογενισ τομζασ ςτισ μζρεσ μασ;
ΩΥ: Θ απάντθςθ βρίςκεται ςτισ δφο πρϊτεσ παραγράφουσ του
άρκρου.
ΔΘΠ: Ποια πιςτεφετε ότι είναι θ διαχρονικι αξία τθσ τυροκόμθςθσ και
ποια θ αναγνϊριςθ τθσ από τουσ απλοφσ πολίτεσ;
ΩΥ: Θ απάντθςθ βρίςκεται ςτθν 2θ και 3θ παράγραφο του κειμζνου.
ΔΘΠ: Μπορείτε να μασ δϊςετε κάποιεσ πλθροφορίεσ για τθ φπαρξθ
τθσ χολισ αυτισ;
ΩΥ: Θ απάντθςθ βρίςκεται ςτθν 5θ και 6θ παράγραφο του άρκρου.
ΔΘΠ: ε τι πιςτεφετε λοιπόν ότι οφείλεται θ μακροχρόνια διατιρθςθ
τθσ χολισ και κάτω από ποιεσ ςυνκικεσ;
ΩΥ: Ψθν απάντθςθ ςε αυτιν τθν ερϊτθςθ κα τθν βρείτε ςτθν 7θ και 8θ
παράγραφο του άρκρου.
ΔΘΠ: Θα είχε ενδιαφζρον αν μασ δίνατε κάποια ςτατιςτικά ςτοιχεία
για τθν ςθμερινι λειτουργία τθσ ςχολισ;
ΩΥ: Θ απάντθςθ βρίςκετε ςτθν 9θ παράγραφο του κειμζνου.
ΔΘΠ: Πϊσ προζκυψε θ μεγάλθ αυτι ηιτθςθ γα τθ ςχολι ςε τζτοιουσ
δφςκολουσ καιροφσ;
ΩΥ: Θ απάντθςθ βρίςκεται ςτισ παραγράφουσ 10 και 11 του άρκρου.
ΔΘΠ: Σζλοσ, κα κζλατε να ευχθκείτε κάτι γι’ αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ;
ΩΥ: Θ απάντθςθ είναι ςτθν τελευταία παράγραφο του κειμζνου.
( Σθν παραπάνω ςυνζντευξθ επιμελικθκαν οι μακθτζσ :Καρφδασ
Χρόνθσ, Νζλλα Μαρία-Κωνςταντίνα)
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ΤΝΕΝΕΣΕΞΘ 2θ
ΕΦΩΨΘΧΕΛΧ ΔΘΠΣΧΛΣΓΦΑΦΣΩ
1) Σι ςασ ζκανε να ςτρζψετε το ενδιαφζρον ςασ για τθ ανάςχεςθ
τθσ ανεργίασ;
2) Ακοφςτθκε ότι ςφμφωνα με τθ ελλθνικι μυκολογία θ ςθμαςία
του τυριοφ είναι μεγάλθ. Αλθκεφει;
3) Είναι όμωσ θ λζξθ τυροκόμθςθ γνωςτι;
4) Μπορείτε να μασ αναφζρετε κάποια ςτοιχεία γι αυτιν τθ ςχολι;
5) Είναι όντωσ καμαςτό που ενδιαφζρκθκαν τόςα άτομα;
6) Κφριε Μάντηαρθ, πιςτεφετε ότι ακόμθ θ ςχολι διατθρείται
ςωςτά;
7) Πόςεσ ςυμμετοχζσ περίπου υπιρξαν φζτοσ;
8) Θεωρείτε ότι θ υπερβολικι ηιτθςθ είναι ζνα γεγονόσ
ςυγκυριακό;
9) Θζλετε να αναφζρετε κάτι για τισ καινοφριεσ δεςμεφςεισ και
υποςχζςεισ τθσ ςχολισ;
10)

Σζλοσ κα κζλατε να τουσ ευχθκείτε κάτι;

(Σθν παραπάνω ςυνζντευξθ επιμελικθκαν οι μακθτζσ: Αραμπατηι
Μαρία, Ωραιόπουλοσ Βαςίλθσ)
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2)Ευτυχϊσ, δεν ζχεισ Facebook του Niko Ago

Δεν ξζρω αν υπάρχεισ, φίλε, αλλά δθλϊνω ευκαρςϊσ ότι ςε ηθλεφω.
Χε ηθλεφω που τα ζβαλεσ με τον πειραςμό και δεν ζκανεσ προφίλ ςτο
Facebook. ζρω, ξζρω. Κα μου πεισ πωσ αυτό μπορεί να ςου ζχει
κοςτίςει ςε κοινωνικι δικτφωςθ, ςε πικανι αναγνωςιμότθτα, ςε
άμεςθ ενθμζρωςθ ι ακόμα και ςε πικανότθτεσ να βρεισ μια γκόμενα
παραπάνω. Γιατί όχι, να βρεισ τον άνκρωπο τθσ ηωισ ςου ακόμα, αν
ψάχνεισ. Δεκτό. Ζχει ςυμβεί ςε πάρα πολλοφσ. Ξαι πϊσ να μθ ςυμβεί,
όταν το chat του Facebook αντικατζςτθςε τθν καφετζρια, το ςινεμά,
το κζατρο, το βιβλιοπωλείο, τισ κοινωνικζσ ςυναναςτροφζσ, το
τρζξιμο ςτο γιπεδο ι ςτο δάςοσ (όπου υπάρχει), τα ταξίδια, τισ
ςυναυλίεσ, τα πάρτι, τισ ντίςκο. Ακόμα και τισ κθδείεσ. «Υζκανε ο
πατζρασ μου», γράφεισ. Like ο άλλοσ - μπορείσ να το πάρεισ και ωσ
ςυλλυπθτιρια. Ακόμα και τα πιο μακρινά και άπιαςτα ταξίδια, εκεί
που κα ςυναντοφςεσ τον ζρωτα τθσ ηωισ ςου, το Facebook τα
πραγματοποιεί με ζνα like, ζνα share. Ξαι διάφορα emoticons, για το
απαραίτθτο φλερτ. Υοτάμι τα like ςτα γενζκλια και τα θλεκτρονικά
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λουλοφδια. Υοιο τθλζφωνο, ποια ευχετιρια κάρτα, ποια γλυκά, ποια
δϊρα. Αλλά κι εδϊ, μθ νομίηεισ, οι ίδιοι κα ςου ευχθκοφν ι
ςυλλυπθκοφν, με αυτοφσ που ζχεισ ζξω. Σι χιλιάδεσ άλλοι είναι για τθ
ματαιοδοξία ςου. Ακόμθ λιγότεροι είναι αυτοί που κα χαροφν με τισ
χαρζσ ςου. Τπωσ και ζξω, δθλαδι. Ζχω, δε, πειςτεί πωσ, αν μια μζρα
γράψω ςε ςτάτουσ ότι πζκανα, κα πάρω τα like τθσ χρονιάσ. Αυτό,
εςφ, δεν μπορείσ να το απολαφςεισ, το ομολογϊ. Ζχει και κάμερα, να
μιλάσ ςε πραγματικό χρόνο ςε όποιο ςθμείο του πλανιτθ κεσ. Ψα ζχει
προβλζψει όλα. Πζχρι και θ μάνα μου ηιλεψε, και δεν κα είναι θ
μόνθ, που με είδε τισ προάλλεσ ςτο χωριό με ζνα smartphone. «Ψο
δικό μου, οφτε Facebook ζχει, οφτε τίποτα», είπε με παράπονο. «Δεν
πειράηει, παιδί μου, όμωσ, να ζχετε εςείσ και εγϊ ευχαριςτθμζνθ
είμαι». Ψθν πζταξε τθ ςπόντα τθσ, όπωσ κατάλαβεσ. Like και share, βρε
μάνα.
Ξαι παρ’ όλο που ςου αράδιαςα τόςα και κα μποροφςα άλλα
περιςςότερα, επιμζνω να ςε ηθλεφω. Διότι, άγνωςτζ μου φίλε, αν
είχεσ Facebook, κα πιςτεφεισ πωσ αυτό που διαβάηεισ ςτισ
ενθμερϊςεισ ςου, είναι θ κοινωνία. Κα ξεχνοφςεσ, όπωσ κάνω εγϊ
καμιά φορά, πωσ οι «φίλοι» ςου -και όταν είςαι ελάχιςτα γνωςτόσ, οι
«φίλοι» είναι χιλιάδεσ- με λίγεσ εξαιρζςεισ, είναι εκείνοι που ςυνικωσ
ςυμφωνοφν μαηί ςου. Ξαι ωσ εκ τοφτου, τθν κοινωνία που ςου
φζρνουν ςτο time line (μθ ςε τρομάηει αυτό, ζτςι λζμε τθ ροι των
ενθμερϊςεων), υπάρχει ςφοδρι πικανότθτα να είναι μονόχρωμθ.
Ραι, είναι κοινωνία του «ςωλινα». Χτο Facebook, επίςθσ, όλοι
είμαςτε ειδικοί. Δθμοςιογράφοι, πολιτικοί, οικονομολόγοι,
διπλωμάτεσ, αρχιτζκτονεσ, δικαςτζσ, δάςκαλοι, γιατροί - ακόμα και
μετανάςτεσ, καμιά φορά. Χπάνια αυτό, αλλά ςυμβαίνει. Κα μου πεισ
κι εςφ τα ςυναντάσ αυτά. Χυμφωνϊ. Σ κόςμοσ δεν ξεκίνθςε
ταυτόχρονα με τθν ζμπνευςθ του Zuckerberg, αλλά ςτο «χωριό» μασ
γίνεται το ςϊςε. Διότι εςφ μιλάσ με τον άλλον και τον βλζπεισ, ενϊ
εμείσ μποροφμε να «βαφτιςτοφμε» όπωσ κζλουμε και να
υπεραςπιςτοφμε τθ γνϊμθ μασ, μζχρισ τελευταίασ ρανίδασ. Ρα, χκεσ
μου ζλεγε κάποιοσ -με απόλυτθ ςιγουριά- πωσ οι παλιννοςτοφντεσ
είναι μετανάςτεσ. ζνοι, δθλαδι Υακιςτανοί. Γιατί γελάσ, ςοβαρά ςου
μιλάω. Ξαι είναι και απίςτευτο, ςτθν κυριολεξία, εργαλείο. Ψισ
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προάλλεσ, ζκανα τθν παρουςίαςθ του βιβλίου μου ςτο Πάλμε τθσ
Χουθδίασ, και «διλωςαν» ότι κα παρευρεκοφν άνκρωποι από τα πιο
απίκανα ςθμεία του κόςμου. Ππράβο, λζω, καλά ξεκινάμε. Χτθ
αίκουςα όμωσ διαπίςτωςα πωσ το like και το share κοςτίηουν
λιγότερο από ζνα αεροπορικό ειςιτιριο από το Σντάριο ι τθ
Κεςςαλονίκθ. Ψο ζχω κάνει κι εγϊ αυτό. Ξαι like, και share, και ίςωσ
ό,τι κεσ. Δεν κοςτίηουν τίποτα.
Γι’ αυτά, άγνωςτζ μου, μάλλον ςχεδόν, ανφπαρκτε φίλε, επειδι όλα
αυτά τα βαρζκθκα, κεωρϊ πωσ είςαι τυχερόσ που δεν ζχεισ Facebook.
Χε ηθλεφω, μπαγάςα, και δεν ντρζπομαι που το λζω

ΤΝΕΝΕΣΕΤΞΘ 1θ
ΔΘΠΣΧΛΣΓΦΑΦΣΧ: Καλθςπζρα ςασ! ιμερα ςτθν εκπομπι μασ κα
μιλιςουμε για μια ςυχνι αςχολία τν νζων, το Facebook. Κοντά μασ, ο
κφριοσ Δθμιτρθσ Γαβανάσ, κοινωνιολόγοσ. Γεια ςασ κφριε Γαβανά.
ΞΣΛΡΩΡΛΣΟΣΓΣΧ: Ξαλθςπζρα ςασ.
ΔΘΠ: Για να μποφμε ςτο κυρίωσ κζμα ζχετε δθλϊςει παλαιότερα ότι
«ηθλεφετε» αυτόν που δεν ζχει Facebook. Μπορείτε να εξθγιςετε
γιατί ςυμβαίνει αυτό;
ΞΣΛΡ: Οοιπόν, βαςικά τον ηθλεφω γιατί δεν μπικε ςτον πειραςμό να
κάνει ζνα προφίλ παρ’ όλο που αυτό πικανόν του κόςτιςε ςε
κοινωνικι δικτφωςθ, ςε πικανι αναγνωςιμότθτα, ςε άμεςθ
ενθμζρωςθ ι ακόμα και ςε πικανότθτεσ να βρει μια κοπζλα
παραπάνω. Δεκτό κι αυτό. Αλλά το ςθμαντικό είναι πωσ δε μπικε
ςτον πειραςμό.
ΔΘΠ: Κατά τθ γνϊμθ ςασ τι ζχει αντικαταςτιςει το Facebook;
ΞΣΛΡ: Κεωρϊ πωσ το Facebook ζχει πλζον τθν καφετζρια το ςινεμά,
το κζατρο, το βιβλιοπωλείο, τισ κοινωνικζσ ςυναναςτροφζσ , το
τρζξιμο ςτο γιπεδο ι ςτο δάςοσ όπου υπάρχει, τα ταξίδια , τισ
ςυναυλίεσ, τα πάρτι, τθ ντίςκο. Ακόμα και τισ κθδείεσ.
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ΔΘΠ: Δθλαδι τι εννοείτε; Δϊςτε μασ μερικά παραδείγματα.
ΞΣΛΡ: Δθλαδι, «πζκανε ο πατζρασ μου» γράφεισ εςφ,like απαντάει ο
άλλοσ. Ππορείσ να το πάρεισ ωσ ςυλλυπθτιρια. Ζνα άλλο
παράδειγμα, τα πιο μακρινά και άπιαςτα ταξίδια, εκεί που κα
ςυναντοφςεσ τον ζρωτα τθσ ηωισ ςου, το Facebook τα πραγματοποιεί
με ζνα like και share και διάφορα emotions για το απαραίτθτο φλερτ
.Υοτάμι το like και τα θλεκτρονικά λουλοφδια ςτα γενζκλια χωρία
κάποιο τθλζφωνο, μια ευχετιρια κάρτα, γλυκά ι δϊρα. Αλλά και
πάλι, οι φίλοι που ζχεισ ζξω, αυτοί είναι που κα ςου ευχθκοφν.
ΔΘΠ: Σϊρα που είπατε φίλοι. Αλικεια τι πιςτεφετε για τουσ φίλουσ
και τθν κοινωνία του Facebook;
ΞΣΛΡ: Χτο Facebook πιςτεφεισ πωσ αυτό που διαβάηεισ ςτισ
ενθμερϊςεισ ςου κοινωνία. εχνάσ όμωσ πωσ οι «φίλοι» ςου-που
ακόμθ κι όταν είςαι ελάχιςτα γνωςτόσ, εκείνοι είναι χιλιάδεσ-με λίγεσ
εξαιρζςεισ, είναι εκείνοι που ςυνικωσ ςυμφωνοφν μαηί ςου. Ξι ζτςι,
τθν κοινωνία που ςου ζφεραν ςτο time line (δθλαδι ςτθ ροι
ενθμζρωςθσ) υπάρχει πικανότθτα να είναι μονόχρωμθ.
ΔΘΠ: Ναι ζχετε δίκιο. Να ςασ ρωτιςω και κάτι άλλο. Θεωρείτε πωσ
ςτο Facebook ακοφγονται γνϊμεσ που δεν ςτζκουν;
ΞΣΛΡ: Χίγουρα ςτο Facebook όλοι είμαςτε ειδικοί. Δθμοςιογράφοι,
πολιτικοί, οικονομολόγοι, διπλωμάτεσ, αρχιτζκτονεσ, δικαςτζσ,
δάςκαλοι, γιατροί, ακόμθ και μετανάςτεσ. Χπάνια αυτό αλλά
ςυμβαίνει .Τταν μιλάσ κανονιά με κάποιον τον βλζπεισ κιόλασ. Εδϊ
δεν μποροφμε να βαφτιςτοφμε όπωσ κζλουμε και να υπεραςπιςτοφμε
τθ γνϊμθ μασ μζχρι τελευταίασ ρανίδασ.
ΔΘΠ: Μπορείτε να δϊςετε ζνα παράδειγμα;
ΞΣΛΡ: Ζνα παράδειγμα. Α ναι! Χκεσ μου ζλεγε κάποιοσ με απόλυτθ
ςιγουριά πωσ οι παλιννοςτοφντεσ είναι μετανάςτεσ. ζνοι, δθλαδι
Υακιςτανοί.
ΔΘΠ: Χάχα. Αλικεια;

46

ΞΣΛΡ: Γιατί γελάσ; Χοβαρά ςου μιλάω! Ξαταλαβαίνεισ λοιπόν πωσ το
Facebook είναι κυριολεκτικά ζνα απίςτευτο εργαλείο.
ΔΘΠ: Και μια τελευταία ερϊτθςθ. Σι αξία ζχουν τα likes και τα share;
ΞΣΛΡ: Υρόςφατα διαπίςτωςα ότι τα likes και τα share κοςτίηουν πολφ
λιγότερο από ζνα αεροπορικό ειςιτιριο για να παραβρεκείσ ςε μια
παράςταςθ. Για αυτό και θ αίκουςα καταλιγει άδεια. Ψα like και τα
share και ίςωσ ό,τι κεσ ουςιαςτικά δεν κοςτίηουν τίποτα. Δεν ζχουν
αξία.
ΔΘΠ: υμφωνϊ. Και τι ωραία που τα λζτε. Αλλά δυςτυχϊσ τελείωςε θ
ϊρα μασ. Εδϊ τελειϊνει και θ εκπομπι μασ. Πριν φφγουμε όμωσ, να
ευχαριςτιςουμε τον κφριο Γαβανά για τθν πολφ ωραία ςυηιτθςθ που
είχαμε.
ΞΣΛΡ: Ξι εγϊ ςασ ευχαριςτϊ πολφ.
ΔΘΠ: Εμείσ ραντεβοφ τθν επόμενθ Σρίτθ τθν ίδια ϊρα. Καλό ςασ
απόγευμα.

( Σθν παραπάνω ςυνζντευξθ επιμελικθκαν οι μακθτζσ: Γαβανάσ
Δθμιτρθσ, Ποπίδου Αλίκθ)

ΤΝΕΝΣΕΤΞΘ 2θ
( Σο ςενάριο αυτισ τθσ ςυνζντευξθσ διαφζρει από τα υπόλοιπα. Είναι
θ προςωπικι μαρτυρία ενόσ 16χρονου μακθτι που «μπικε ςτον
πειραςμό να κάνει ζνα προφίλ ςτο Facebook)

-Ξαλθςπζρα Υαφλο, καλθςπζρα κα ςτουσ μακθτζσ που μασ ακοφν
αυτι τθ ςτιγμι. Είμαι 16 ετϊν και ζχω Facebook από τα 13 μου.
Ξυρίωσ από φίλουσ που άκουγα ότι είχαν λογαριαςμό και μου
μιλοφςανε, ζτςι μου γεννικθκε θ περιζργεια να δω τι ιταν
πραγματικά το Facebook.
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Αρχικά, όταν ζκανα τον λογαριαςμό μου φάνθκε λίγο
περίπλοκο, αλλά μετά μζρα με τθ μζρα, με το να είμαι ςυνδεδεμζνοσ
και να μιλάω με τουσ φίλουσ μου, άρχιςε να γίνεται πολφ εκιςτικό,
δθλαδι ζχω καταλάβει ότι όλα ι τα περιςςότερα πράγματα
περιτριγυρίηονται γφρω από το Facebook. Ακόμθ και όταν μιλάμε
χρθςιμοποιοφμε όρουσ του Facebook.
Τταν είχα ελεφκερο χρόνο ςτθ διάκεςι μου ιμουν ςυνδεδεμζνοσ για
τουλάχιςτον 2 ϊρεσ.
-(Ερϊτθςθ δθμοςιογράφου)
-Ρα ςου πω τθν αλικεια όχι δεν με κοφραηε, διότι αυτό ακριβϊσ είναι
ο εκιςμόσ. Δεν μπορείσ να ξεκολλιςεισ, διότι το Facebook ςου δίνει τθ
δυνατότθτα να κάνεισ ό,τι κζλεισ, δθλαδι να ανεβάςεισ φωτογραφίεσ,
προςωπικζσ ςου καταςτάςεισ, δθλαδι αν είμαι χαροφμενοσ ι
λυπθμζνοσ.
Σι επιπτϊςεισ που είχε όλο αυτό ιταν να μθν μπορϊ να δω
τουσ φίλουσ μου, να μθν βγαίνω ζξω. Δεν αςχολιόμουν με τίποτα και
με κανζναν.

(Σθν παραπάνω ςυνζντευξθ επιμελικθκαν οι μακθτζσ: Κλαυδιανόσ
Γιϊργοσ, Κυριακίδθσ Παφλοσ)
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3)Ελζγχουν τα πάντα ΠΘΓΘ: www.protagon.gr

H γαλλικι εφθμερίδα Le Monde, ςε ςυνεργαςία με τον
δθμοςιογράφο Glenn Greenwald, δθμοςίευςαν χτεσ ζνα άκρωσ
απόρρθτο ζγγραφο τθσ Special Source Operations, παράρτθμα τθσ
National Security Agency, ςτο οποίο αναφζρεται με ποιουσ τρόπουσ οι
μυςτικζσ υπθρεςίεσ των ΘΥΑ παρακολουκοφν τισ τθλεπικοινωνίεσ ςτθ
Γαλλία όπωσ και ςτον υπόλοιπο κόςμο.
Υζρα από τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ παρακολοφκθςθσ και
καταγραφισ όλων των δεδομζνων με το PRISM και το UPSTREAM (τα
δυο «προγράμματα» με τα οποία γίνονται εφικτζσ οι
παρακολουκιςεισ) ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηουν οριςμζνα
ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο άκρωσ απόρρθτο ζγγραφο.
Υιο ςυγκεκριμζνα, όπωσ τονίηεται ςτον πρόλογο, ο μεγαλφτεροσ
όγκοσ των ψθφιακϊν τθλεπικοινωνιϊν διακινείται μζςω των ΘΥΑ. Θ
τθλεφωνικι κλιςθ ενόσ ςτόχου, ι το email και το chat του κα
«μεταφερκοφν» προσ τον παραλιπτθ μζςω του πιο φκθνοφ τρόπου
και όχι του πιο άμεςου, άρα υπάρχει μεγάλθ πικανότθτα οι
επικοινωνίεσ και τα δεδομζνα του «ςτόχου» να διακινοφνται ςτισ
ΘΥΑ.
Επιπρόςκετα και ςφμφωνα με το ζγγραφο, θ NSA ςυλλζγει δεδομζνα
από εννζα μεγάλεσ εταιρίεσ ςτισ ΘΥΑ. Αναλυτικά από Microsoft από
το 2007, Yahoo! από το 2008, Google, Facebook και PalTalk από το
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2009, Youtube από το 2010, AOL και Skype από το 2011 και τελευταία
από τθν Apple το 2012.
Ψα δεδομζνα που καταγράφονται από τισ παραπάνω εταιρίεσ είναι τα
email, όλα τα chatting -είτε γραπτά είτε video- φωτογραφίεσ,
αποκθκευμζνα αρχεία, τθλεφωνικζσ κλιςεισ μζςω Internet,
ανταλλαγζσ αρχείων μεταξφ χρθςτϊν, video-κλιςεισ και τα logins των
ςτόχων ςτισ αντίςτοιχεσ ςελίδεσ.
Για να αντιλθφκεί κάποιοσ τον όγκο τθσ καταγεγραμμζνθσ
πλθροφορίασ, μόνο κατά το διάςτθμα 8 Φεβρουαρίου - 8 Παρτίου
2013, θ NSA ςυγκζντρωςε ςε ολόκλθρο τον κόςμο 124,8
διςεκατομμφρια τθλεφωνικά δεδομζνα και 97,1 διςεκατομμφρια
δεδομζνα από θλεκτρονικό υπολογιςτι. Χτθν Ευρϊπθ, μόνο θ
Γερμανία και θ Βρετανία ξεπερνοφν τθ Γαλλία ςε αρικμό
υποκλαπειςϊν τθλεφωνικϊν ςυνδιαλζξεων.
Ψζλοσ, ιδιαίτερα εντυπωςιακό είναι το ςτοιχείο πωσ το ετιςιο κόςτοσ
αυτοφ του μαηικοφ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ δεν ξεπερνά τα 15
εκατομμφρια ευρϊ

ΤΝΕΝΕΣΕΤΞΘ 1θ
ΔΘΠΣΧΛΣΓΦΑΦΣΧ: φμφωνα με επιβεβαιωμζνα δθμοςιεφματα
γνωςτοφ ξζνου ειδθςεογραφικοφ τφπου αναφζρεται ότι μυςτικζσ
υπθρεςίεσ των ΘΠΑ ζχουν πρόςβαςθ ςε προςωπικά δεδομζνα ςε όλο
τον κόςμο και δεν είναι λίγεσ οι αναφορζσ ςτθν εταιρία ςασ. Σι ζχετε
να πείτε για τθν επαλικευςθ των δθμοςιευμάτων αυτϊν;
ΧΩΡΕΡΨΕΩΛΑΗΣΠΕΡΣΧ: Γνωρίηω για ποιο ρεπορτάη μιλάτε. Δυςτυχϊσ
ι ευτυχϊσ τα όςα αναφζρονται ιςχφουν ςτο ζπακρο.
ΔΘΠ: Ποιεσ είναι οι κφριεσ πθγζσ άντλθςθσ πλθροφοριϊν;
ΧΩΡ: Είναι διάφορεσ μεγάλεσ εταιρίεσ με παγκόςμιο κφροσ. Είναι οι…
ΔΘΠ: Γνωρίηετε αν θ πρόςβαςθ που ζχουν οι μυςτικζσ αυτζσ
υπθρεςίεσ ςε προςωπικά δεδομζνα, περιορίηεται απλά ςτθν
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παρακολοφκθςθ ι αν ζχουν το δικαίωμα να δθμοςιεφςουν να
υπάρχει γενικότερθ κίνθςθ του υλικοφ;
ΧΩΡ: Ξοιτάξτε. Από τθ ςτιγμι που υπάρχει θ δυνατότθτα
παρακολοφκθςθσ τα υπόλοιπα είναι εφκολα.
ΔΘΠ: Πιςτεφετε ότι αυτό είναι θκικά ςωςτό;
ΧΩΡ: Φυςικά και είναι μια θκικά κατακριτζα πράξθ ςε θκικό επίπεδο
από τθ ςτιγμι που δίνεται ςε κάποιο τρίτο να παρακολουκεί τθν
προςωπικι μασ ηωι. Δεν τίκεται αμφιβολία επ’ αυτοφ.
ΔΘΠ: Σα δεδομζνα αυτά κρατοφνται ςε κάποιο αρχείο κι αν ναι ποιοσ
ζχει τθν ευκφνθ του; Ζχει χρθςιμεφςει ςε κάτι και αν ναι ποφ ακριβϊσ;
ΧΩΡ: Χε αρχείο κρατοφνται κυρίωσ οι ςυηθτιςεισ των ςθμαντικότερων
ανκρϊπων (όπωσ μζλθ κυβερνιςεων και επιφανείσ επιχειρθματίεσ).
Βζβαια με βάςθ τισ προςωπικζσ προτιμιςεισ του κακενόσ, οι οποίεσ
προκφπτουν από τα προςωπικά του δεδομζνα τα οποία ζχουν
παραβιαςτεί. Δθμιουργοφνται ζτςι ςτατιςτικζσ μελζτεσ προκειμζνου
να διοχετευτοφν αυτζσ οι βαρυςιμαντεσ πλθροφορίεσ για τισ εταιρίεσ
κολλοςςοφσ, ςτισ ίδιεσ τισ εταιρίεσ και φυςικά επί πλθρωμι.
ΔΘΠ: Ποιοσ είναι ο όγκοσ αυτοφ του υλικοφ;
ΧΩΡ: Ψεράςτιοσ. Για να καταλάβετε μόνο κατά το διάςτθμα 8
Φεβρουαρίου- 8 Παρτίου 2013 θ NSA ςυγκζντρωςε ςε ολόκλθρο τον
κόςμο 124,8 διςεκατομμφρια τθλεφωνικά δεδομζνα και 97,1
διςεκατομμφρια δεδομζνα από θλεκτρονικό υπολογιςτι.
ΔΘΠ: Ποιο είναι το κόςτοσ;
ΧΩΡ: Ψο κόςτοσ είναι πολφ μικρό ςε ςχζςθ με το ζργο κακϊσ
κυμαίνεται μόλισ ςτα 15.000.000 ευρϊ.
(Σθν
παραπάνω
ςυνζντευξθ
επιμελικθκαν
Καραμουςαλίδου Κατερίνα, Νικολαΐδθσ Μπάμπθσ)
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μακθτζσ:

ΤΝΕΝΣΕΤΞΘ 2θ
ΔΘΠΣΧΛΣΓΦΑΦΣΧ: Γεια ςασ. ιμερα ζχουμε ςτο ςτοφντιο τον Λευτζρθ
Αρβανιτίδθ, ο οποίοσ ειδικεφεται ςε κζματα πολιτικϊν των εταιριϊν
και κα μασ αναλφςει το πλζον διαδεδομζνο ηιτθμα των
παρακολουκιςεων απόρρθτων πλθροφοριϊν ςε διεκνζσ επίπεδο από
μυςτικζσ εταιρίεσ των ΘΠΑ.
-Λευτζρθ, γιατί τα μζλθ αυτϊν των υπθρεςιϊν μπαίνουν ςτθ
διαδικαςία να παρακολουκοφν τθλεφωνιματα και διαδικτυακά
ςτοιχεία πολιτϊν και ςυγκεκριμζνα τι ςυλλζγουν;
ΟΕΩΨΕΦΘΧ: Για να διατθροφν διαρκϊσ ςτοιχεία τουσ, κυρίωσ από
μεγάλεσ πολυεκνικζσ εταιρίεσ και να ελζγχουν τθν επιρροι τουσ, ϊςτε
αυτζσ να μθν πλουτίηουν απεριόριςτα. Ψα ςτοιχεία που
παρακολουκοφνται είναι τα e-mail, όλα τα chatting,φωτογραφίεσ,
αποκθκευμζνα αρχεία, τθλεφωνικζσ κλιςεισ μζςω Internet,
ανταλλαγζσ αρχείων μεταξφ χρθςτϊν, βίντεο-κλθςεισ και logins.
ΔΘΜ: Από ποιεσ εταιρίεσ των ΘΠΑ ςυλλζγουν υλικό ςυλλζγουν
δεδομζνα οι ςυγκεκριμζνοι πράκτορεσ;
Ο: Ψο 2007 από τθ Microsoft και Yahoo!, το 2008 από τισ Google,
Facebook και Dal Talk, το 2010 από το YouTube, το 2011 από τισ AOL
και Skype και το 2012 από τθν Apple.
ΔΘΠ: Σι ςτοιχεία υπάρχουν από τισ παρακολουκιςεισ ςε διάςτθμα
ενόσ μινα;
Ο: Ενδεικτικά, ςτο διάςτθμα ενόσ μινα 8 Φεβρουαρίου-8 Παρτίου
2013
ςυγκεντρϊκθκαν
παγκοςμίωσ
129,8
διςεκατομμφρια
τθλεφωνικά δεδομζνα και 97,1 διςεκατομμφρια από Θ/Ω.
ΔΘΠ: Ποιο είναι το κόςτοσ όλθσ αυτισ τθσ προςπάκειασ και τελικά
τουσ ςυμφζρει αυτό;
Ο: Ψο κόςτοσ για τα υλικά που απαιτοφνται κακϊσ επίςθσ και για το
προςωπικό δεν είναι περιςςότερο από 15 εκατομμφρια ευρϊ, οπότε θ
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παράνομθ ατι δραςτθριότθτα ςυμφζρει ςε αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ,
επειδι τα ζςοδα που ζχουν από τισ καινοτόμεσ ιδζεσ που κλζβουν
από τισ εταιρίεσ που παρακολουκοφν είναι πολφ μεγαλφτερο.
(Σθν παραπάνω ςυνζντευξθ επιμελικθκαν οι μακθτζσ: Αρβανιτίδθσ
Λευτζρθσ, Φιλιππίδου Ακαναςία)

4) Θ μακαρονάδα τθσ Υζμπτθσ: φτωχι μεν, πριγκίπιςςα δε
τθσ Αναςταςίασ Λαμπρία
Ρα που θ ανάγκθ τα 'φερε να εκτιμιςουμε τθν "κουηίνα πόβερα", όχι
ςαν τουρίςτεσ ςτθ χϊρα τθσ «εξωτικισ φτϊχειασ» αλλά από τα μζςα.
Ρα μποφμε ςτθ λογικι του «δεν πετάμε τίποτε» και αξιοποιοφμε τα
λιγοςτά που διακζτουμε για να φτιάξουμε ζνα φαγθτό χορταςτικό
αςφαλϊσ αλλά και υψθλϊν προςδοκιϊν.

Photo: farmhousedelivery.com
Θ ςθμερινι μακαρονάδα, δείγμα αυτισ τθσ παράδοςθσ, ζρχεται από
τθ νότιο Λταλία μζςω Οαρίςθσ: θ φίλθ Υάολα, κόρθ του Stefano Giusti
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(το όνομα μαρτυρά ςαφϊσ τθν καταγωγι) και τθσ Χριςτίνασ Ψλοφπα
(κόρθ του ςπουδαίου φωτογράφου Ψάκθ Ψλοφπα), μου 'ςτειλε ζνα
ραβαςάκι με τθ μακαρονάδα που μνθμόνευε από τουσ παπποφδεσ
του ο μπαμπάσ τθσ και μαγειρεφει θ μαμά τθσ. Ευχαριςτϊ όλθ τθν
οικογζνεια Giusti!
Πακαρονάδα με κουνουπίδι και ψωμί


500 γρ. μακαρόνια (πζνεσ, ριγκατόνι, γκαργκάτι, μαφαλντίνεσ,
ηίτι - δθλαδι όχι λεπτά ηυμαρικά)



1 μικρό κουνουπίδι (ι μιςό μεγάλο)



ξερό ψωμί χωρίσ τθν κόρα (3-4 φζτεσ)



μιςό φλυτηάνι ελαιόλαδο



αλάτι και πιπζρι



πεκορίνο τριμμζνο

Υλζνουμε και χωρίηουμε το κουνουπίδι ςε μικρά μπουκετάκια.
Βάηουμε το νερό αλατιςμζνο να βράςει για τα μακαρόνια. Ξοχλάηει
και τα ρίχνουμε και μετά από 2-3 λεπτά προςκζτουμε και τα
μικροφτςικα μπουκετάκια του κουνουπιδιοφ.
Υαράλλθλα ετοιμάηουμε τα κρουτόν. Εχει τεράςτια ςθμαςία να
γίνουν εκείνθ τθν ϊρα και όχι νωρίτερα, όχι μόνο για να είναι καυτά
αλλά κυρίωσ για να μθν ζχουν πιει το λάδι. Ψο καυτό λάδι, όπου κα
τθγανίςουμε τα κυβάκια του ψωμιοφ, είναι το μόνο που διακζτουμε
και κζλουμε να λαδϊςει τθ μακαρονάδα. Άρα εκείνθ τθ ςτιγμι
ηεςταίνουμε το λάδι ςτο τθγάνι καλά και ξανκίηουμε εκεί, τα κομμζνα
ψωμάκια.
Χουρϊνουμε τα μακαρόνια-κουνουπίδι, ανακατεφουμε με το καυτό
λάδι και τα κριτςανιςτά κρουτόν μζςα ςτθ βακιά γαβάκα και
πιπερϊνουμε πολφ. Ψριμμζνο πεκορίνο ςυμπλθρϊνει το φτωχικόβαςιλικό μασ ζδεςμα.
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Χθμείωςθ πολφτιμθ τθσ μθτζρασ Giusti: αν μασ ζχει περιςςζψει
βραςτό κουνουπίδι από προθγοφμενθ μζρα, το αξιοποιοφμε κάλλιςτα
ωσ εξισ ς’ αυτι τθ μακαρονάδα: το ςπάμε με το πιροφνι και το
προςκζτουμε ςτα μόλισ βραςμζνα μακαρόνια, μαηί με το καυτό λάδι
κλπ.
Σι λεπτομζρειεσ και ςε αυτι τθν περίπτωςθ τθσ ξυπόλθτθσ
πριγκίπιςςάσ μασ κάνουν τθ διαφορά.
ΕΡΩΣΘΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΘ
ΔΘΠΣΧΣΓΦΑΦΣΧ: Πωσ εκτιμάται θ «Κουηίνα πόβερα» και αν μπορείτε
αναπτφξτε μασ με λίγα λόγια αυτόν τον οριςμό;
ΧΩΡΕΡΨΕΩΛΑΗΣΠΕΡΣΧ: Οόγω τθσ οικονομικισ κατά τάςθσ που βιϊνει
θ χϊρα μασ ζχει αναβιϊςει ο οριςμόσ «Ξουηίνα πόβερα». Αυτόσ ο
οριςμόσ, εκφράηεται από τθ λογικι «δεν πετάμε τίποτα» και
αξιοποιοφμε τα λιγοςτά υλικά που διακζτουμε για να φτιάξουμε ζνα
χορταςτικό φαγθτό.
ΔΘΠ: Ποια είναι θ καταγωγι τθσ ςθμερινισ μακαρονάδασ;
ΧΩΡ: Θ ςθμερινι μακαρονάδα μασ ζρχεται από τθν Ρότια Λταλία μζςω
Οαρίςθσ.
ΔΘΜ: Ωσ ειδιμων του κζματοσ μπορείτε να μασ πείτε τθν ςυνταγι
Κουνουπίδι με ψωμί που αποτελεί μια από τισ πιο πολφπλοκεσ και
παράξενεσ ςυνταγζσ;
ΧΩΡ: Θ απάντθςθ του ςυνεντευξιαηόμενου βρίςκεται από τθν 3θ
παράγραφο του άρκρου και εξισ.
(Σθν παραπάνω ςυνζντευξθ επιμελικθκαν οι μακθτζσ: Γαβριθλίδου
Ηωι, Παπαδισ Νίκοσ)
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5)Σι θλικίεσ του οπαδοφ του Κωςτι Παπαγιϊργθ

Άμα κοςκινίςεισ τθν ζρθμο τι μζνει; Ψα λιοντάρια, φυςικά. Πε άλλα
λόγια, χωρίσ αντίπαλο, ματσ δεν γίνεται, χωρίσ ξζχειλθ εξζδρα τίποτα
δεν μυρίηει πόλεμο, άρα και ο βζροσ οπαδόσ προτιμάει να πάει ςπίτι
του. Ψο πλζον χαρακτθριςτικό ςε ζνα ματσ άνευ οπαδϊν (λόγω
τιμωρίασ του γθπζδου) είναι ότι από κάκε φάςθ κάτι ςοβαρό λείπει.
Χωρίσ αλαλαγμοφσ, πρόςτυχα ςυνκιματα, ςπαταλθμζνεσ φωνάρεσ,
καρδιζσ επαπειλοφμενεσ, το ςυμπλιρωμα του ματσ πάει χαμζνο και
το παιχνίδι (ςιωπθλό μζχρι που ακοφγονται οι ανάςεσ των παικτϊν)
κυμίηει ματςάκι μεταξφ παπάδων, όπωσ παλιά ςτθ Φιηάρειο που τα
υποψιφια παπαδοπαίδια ζδεναν κόμπο ςτθ μζςθ το ράςο, άλλαηαν
παποφτςια και ξαναγφριηαν για λίγο ςτθν κανονικι κοινωνία που
ξεχνάει το αλλθλοφια!
Γενικά το πόπολο λζει ότι αν δεν γίνεισ οπαδόσ από νωρίσ, αν δεν
παίξεισ μπάλα ςτθ γειτονιά ςου από τα τρυφερά ςου χρόνια, αν δεν
κλοτςιςεισ προτοφ δζςουν τα κόκαλά ςου, οπαδόσ δεν γίνεςαι.
Εντοφτοισ, θ πείρα δείχνει ότι ζνασ ςτρατόσ οπαδϊν πιρε όρκο ςε
μεγάλθ θλικία, εννοοφμε τα τριάντα, αλλά και τθ λεπτότατθ
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λεπτομζρεια ότι μποροφν κάλλιςτα να ςκίηουν τα ροφχα τουσ αλλά
δεν ξζρουν να κλοτςάνε τθν μπάλα. Άλλωςτε το μπάςκετ που ζγινε
πανελλινιο με τον Γκάλθ, ενϊ παλαιά παιηόταν από ελάχιςτουσ
πιτςιρικάδεσ ςτισ αλάνεσ, ςιμερα παρακολουκείται από πολλζσ
χιλιάδεσ οπαδϊν - οπαδϊν δθλαδι που πικανότατα δεν ζχουν τιμιςει
το ςτεφάνι και το διχτάκι.
Oςο για τθ χαρακτθρολογία του οπαδοφ τα ςτάνταρ είναι πολλά:
ζχουμε τον άνκρωπο που μεγάλωςε κοντά ςε γιπεδο οπότε το
ειδφλλιο κα κρατιςει ιςοβίωσ. Ζχουμε τον ποδοςφαιριςτι που
ζπαιξε, επαινζκθκε, αλλά τελικά τα παράτθςε διότι ιταν λιγότεροσ
παρά περιςςότεροσ ϊςτε να διαπρζψει. Ζχουμε τον νεαρό που
ςυγχζει τθν αλθτεία με το οπαδιλίκι, αυτόσ που είναι «ςκλθρόσ», που
προτιμάει να κοιτάηει τουσ φίλουσ του ςτθν κερκίδα παρά το γιπεδο
και τθν ομάδα του. Ανάλογα με τισ θλικίεσ διαμορφϊνεται και ο
χαρακτιρασ του οπαδοφ. Σ εξθντάρθσ που πθγαίνει τακτικότατα ςτο
γιπεδο, περίπου ςαν πιςτόσ ςτθ λειτουργία, δεν περιμζνει κάτι
ιδιαίτερο, απλϊσ χαίρεται επειδι τον περιμζνουν – του αρκεί. Ξοντά
ςε αυτοφσ υπάρχει ο καραγκιόηθσ τθσ κερκίδασ, ο τρελάκιασ που κάνει
ό,τι του κατζβει, αλλά υπάρχουν και γυναίκεσ που ζχουν πλθρϊςει
τθν κάρτα τουσ όλο τον χρόνο, κοριτςάκια που τα πθγαίνει ο μπαμπάσ
τουσ ςτο γιπεδο όπωσ πάμε ςτθν παιδικι χαρά. Αλλά πάνω απ’ όλα
ςτζκει θ κατάμεςτθ κερκίδα που ζχει κεφάλια (αδιάφορο ποια) που
χαράηουν πάνω ςτο αόρατο «δζντρο» τθσ ομάδασ τα ονόματά τουσ
κάκε Ξυριακι. Τςο για τον παίκτθ του ΥΦΣ-ΥΣ και των ςτοιχθμάτων
πικανότατα ενδζχεται να ξεφεφγει από τον κακαυτό «οπαδό». Άςε τα
κορόιδα να κουρεφονται – αν πιάςω εγϊ τθν καλι!
Τςοι ζχουν διαβάςει τα βιβλία που γράφτθκαν από Εγγλζηουσ
αναφορικά με το ποδόςφαιρο, ειδικά μάλιςτα από γνιςιουσ οπαδοφσ
και όχι επαγγελματίεσ γραφιάδεσ, κα διαπίςτωςαν ότι το μζγα
ςχολείο των οπαδϊν δεν λειτουργεί ςτο γιπεδο, αλλά ςτα μπαρ. Εκεί
ανάςαινε και αναςαίνει θ Πεγάλθ και θ Πικρι Βρετανία. Από τθν
άλλθ μεριά, μια ομάδα ςαν τθν Ππάρτςα που, εκτόσ από τα
ποδοςφαιρικά ηθτιματα, ζχει δεκεί με πολιτικζσ και εμφυλιακζσ
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περιπζτειεσ (γι' αυτό άλλωςτε οι μπαρτςελονίςτασ μιςοφν τθ Φεάλ –
τθν ομάδα του Φράνκο...), είναι δικαιωμζνθ πολλαπλά.
Υροφανϊσ ο οπαδόσ – ειδικά όταν είναι και φίλακλοσ - διαμορφϊνει
τον χαρακτιρα του με βάςθ τθν ομάδα του, αδιάφορο αν είναι
πρωτακλιτρια ι απλϊσ ζνασ όμιλοσ φιλόξενων ατόμων. Τλοι ξζρουμε
βζβαια ότι οι ςφλλογοι, αφότου ζπεςαν ςτα ταμεία τουσ πολλά
λεφτά, δεν παρζμειναν αδρανείσ. Απεναντίασ προόδευςαν
αγοράηοντασ μεγάλα ονόματα και μαγνθτίηοντασ ποδοςφαιριςτζσ ςαν
τον Πζςι και τον Φονάλντο. Ψι να πει από τα βάκθ του τάφου του – ο
Αρτοφρ Φρίντενραϊχ –, ο μεγαλφτεροσ προπολεμικά ποδοςφαιριςτισ
τθσ Βραηιλίασ – που ιταν λίγο Γερμανόσ και λίγο Βραηιλιάνοσ και ωσ
εκ τοφτου (λόγω τθσ απαγορεφςεωσ μαφρων) κάλυπτε το πρόςωπό
του με κατάλευκθ ποφδρα;
ΤΝΕΝΣΕΤΞΘ
ΔΘΠΣΧΛΣΓΦΑΦΣΧ: Πωσ νιϊκετε όταν δεν μπορείτε να δϊςετε το
παρόν ςε εντόσ ζδρασ παιχνίδια τθσ αγαπθμζνθσ ςασ ομάδασ;
ΧΩΡΕΡΕΨΩΛΑΗΣΠΕΡΣΧ: Ψο παιχνίδι ουςιαςτικά πάει χαμζνο, κακϊσ
δεν υπάρχουν οι αλαλαγμοί , τα πρόςτυχα ςυνκιματα και θ
ψυχολογικι ζνταςθ που ηει ο οπαδόσ ςε ζνα παιχνίδι.
ΔΘΠ: Ποιεσ είναι οι προχποκζςεισ για να ονομάηεςτε οπαδόσ;
ΧΩΡ: Σι κφριεσ προχποκζςεισ είναι πωσ πρζπει να ζχεισ επαφι με τθν
μπάλα από μικρι θλικία και πρζπει να γνωρίηεισ το ποδόςφαιρο με
κανόνεσ που ορίηει θ γειτονιά.
ΔΘΠ: ε ποια θλικία νιϊκεισ ςυνειδθτοποιθμζνοσ φανατικόσ οπαδόσ;
ΧΩΡ: Τλοι νιϊκουμε πωσ είμαςτε ςυνειδθτοποιθμζνοι οπαδοί ςε
θλικία 17,18,19 ετϊν. Ωςτόςο, αιςκανόμαςτε πραγματικά
ςυνειδθτοποιθμζνοι ςε θλικία 30 ετϊν.
ΔΘΠ: Ποια είδθ και χαρακτθριςτικά οπαδϊν γνωρίηετε;
ΧΩΡ: Σπαδόσ που μεγάλωςε ςε περιοχι κατά ςε ςτάδιο (Ψοφμπασ
ΥΑΣΞ, Χαριλάου-ΑΦΘΧ) και ποδοςφαιριςτισ που ζπαιξε ςε ομάδα
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επαινζκθκε αγωνιςτικά θ ποδοςφαιρικι αξία του αλλά κατζλθξε να
ςτθρίηει το ςωματείο αυτό.
ΔΘΠ: Θ οπαδολογία για εςάσ παρατθρείται μόνο ςτα γιπεδα ι και
εκτόσ από αυτά;
ΧΩΡ:Θ οπαδολογία κυρίωσ παρατθρείται ςε ςοκάκια, ςε καφενεία ,ςε
δρόμουσ. Εκεί διαπλάκει ο κακζνασ ξεχωριςτά τον οπαδικό του
χαρακτιρα, ενθμερϊνεται βαφεί με ςπρζι τουσ τοίχουσ με ςυνκιματα
και ςφμβολα τθσ ομάδασ του.
ΔΘΠ: Σα ςωματεία των ομάδων εμπλζκονται και ςε άλλα ηθτιματα
εκτόσ από ποδοςφαιρικά;
ΧΩΡ: Τταν μια ομάδα γίνεται δθμοφιλισ και φτάνει ςε ςθμείο να
υποςτθρίηεται από μεγάλθ μάηα κόςμου είναι φυςικό επακόλουκο
να ζχει εμπλοκι ακόμα και ςε πολιτικά ηθτιματα ενόσ κράτουσ.
ΔΘΠ:Θ οπαδολογία εξαρτάται από το πόςο δθμοφιλζσ είναι το
ςωματείο που υποςτθρίηει κάποιοσ;
ΧΩΡ: Ψο πόςο δθμοφιλισ είναι θ ομάδα δεν εμπλζκεται με τθν
αλθκινι οπαδολογία. Τταν δθλϊνεισ πιςτόσ υποςτθρικτισ ενόσ
ςωματείου όποια και να είναι θ πορεία του κα το ακολουκιςει πιςτά,
κακϊσ ζχεισ δϊςει όρκο αφοςίωςθσ και είςαι ςυναιςκθματικά
δεμζνοσ. Χυμπεραςματικά δεν διαλζγεισ μια ομάδα με βάςθ το πόςο
δθμοφιλισ είναι.
ΔΘΠ: Σο οικονομικό κομμάτι ςυνζβαλλε ςτο να γίνει μια ομάδα
δθμοφιλισ;
ΧΩΡ: Χαφϊσ κακϊσ κα αποκτιςουν μεγάλα ονόματα ποδοςφαιριςτϊν
που κα διαφθμίηουν τθν ομάδα, κα προςφζρω κετικά αποτελζςματα
ςε αυτι και κα τθν ανεβάηει βακμολογικά.
(Σθν παραπάνω ςυνζντευξθ επιμελικθκαν οι μακθτζσ: Καραλι Ζλενα,
Παπαγεωργίου τζργιοσ)
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6)Θ διακοπι του καπνίςματοσ δεν είναι lifestyle του Βαςίλθ Βενιηζλου

Χτα ςυρτάρια του υπουργοφ Ωγείασ, Ανδρζα Ουκουρζντηου, βρίςκεται
από τισ... 25 Σκτωβρίου 2010 θ ομόφωνθ γνωμοδοτικι απόφαςθ του
Ξεντρικοφ Χυμβουλίου Ωγείασ (ΞΕΧΩ) για τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ
των φαρμάκων τα οποία βοθκοφν ςτθ διακοπι του καπνίςματοσ. Ψθν
ειςιγθςθ προσ το Χυμβοφλιο είχε κάνει τότε ο πρόεδροσ του Εκνικοφ
Σργανιςμοφ Φαρμάκων (ΕΣΦ), Γιάννθσ Ψοφντασ.
Χφμφωνα με τθν απόφαςθ-πρόταςθ του ΞΕΧΩ, τα αςφαλιςτικά ταμεία
προτείνεται να καλφπτουν, με ςυμμετοχι του αςφαλιςμζνου κατά
25%, τα φάρμακα για τθ διακοπι του καπνίςματοσ όταν θ
ςυνταγογράφθςθ τουσ αφορά καπνιςτζσ με ζνα ι περιςςότερα από
τα εξισ τρία ςυνοδά νοςιματα: ιςχαιμία μυοκαρδίου, χρόνια
αποφρακτικι πνευμονοπάκεια (ΧΑΥ) και ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ.
Πε τθν ίδια ειςιγθςθ, το ΞΕΧΩ προτείνει επίςθσ τα αςφαλιςτικά
ταμεία να καλφπτουν, με ςυμμετοχι του αςφαλιςμζνου κατά 75%, τα
ςυγκεκριμζνα φάρμακα όταν αυτά ςυνταγογραφοφνται ςε καπνιςτζσ
χωρίσ τα τρία ςυνοδά νοςιματα, οι οποίοι προςζρχονται ςτα ειδικά
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ιατρεία του ΕΧΩ για τθ διακοπι του καπνίςματοσ. Πάλιςτα, ο
πρόεδροσ του ΕΣΦ είχε χαρακτθρίςει ςτισ 26 Σκτωβρίου 2010 ωσ
"μεγάλθ ανάγκθ" τθν παροχι βοικειασ ςτουσ καπνιςτζσ οι οποίοι
επικυμοφν να διακόψουν το κάπνιςμα, ενϊ ο ίδιοσ είχε τονίςει επίςθσ
εκείνθ τθν θμζρα ότι "κα υπάρξει οικονομικό όφελοσ για τα
αςφαλιςτικά ταμεία από τθν κάλυψθ των φαρμάκων για τθ διακοπι
του καπνίςματοσ".
Ωπενκυμίηεται ότι θ αςφαλιςτικι κάλυψθ των ςυγκεκριμζνων
φαρμάκων προβλζπεται ρθτϊσ από το εκνικό ςχζδιο δράςθσ κατά του
καπνίςματοσ, το οποίο καταρτίςκθκε επί των θμερϊν του Δθμιτρθ
Αβραμόπουλου ςτο υπουργείο Ωγείασ...
Γνωρίηετε ότι δφο ςτουσ τρεισ εμφραγματίεσ ςτθ χϊρα μασ ςυνεχίηουν
ακάκεκτοι το κάπνιςμα μετά τθν ανάρρωςι τουσ από το πρϊτο
ζμφραγμα; Γνωρίηετε πόςο άμεςα επιβαρφνει ο ςυνδυαςμόσ
παχυςαρκίασ και καπνίςματοσ τισ πικανότθτεσ για εκδιλωςθ
ςοβαρϊν καρδιαγγειακϊν επειςοδίων;
Αναρωτιζται κανείσ ποια είναι τα κριτιρια τθσ πολιτικισ για τθν
κατάταξθ των φαρμάκων τα οποία βοθκοφν ςτθ διακοπι του
καπνίςματοσ ςτθν κατθγορία των life style φαρμάκων, όταν είναι
κακθμερινά τόςα πολλά τα περιςτατικά αςκενϊν οι οποίοι
λαμβάνουν επείγουςεσ οδθγίεσ από τουσ κεράποντεσ γιατροφσ τουσ
να ςταματιςουν πάραυτα το κάπνιςμα, εάν επικυμοφν να
αποφφγουν ευκείεσ επιπλοκζσ ςτθν υγεία τουσ προερχόμενεσ από τθν
κφρια πάκθςι τουσ...
Δεν είναι life style αυτά τα φάρμακα, ακριβά είναι, όμωσ, και αυτόσ
είναι ο λόγοσ για τθν ανορκολογικι τουσ ταξινόμθςθ εκτόσ
αποηθμίωςθσ από τα αςφαλιςτικά ταμεία τθσ χϊρασ μασ.
Οογιςτικοί είναι οι λόγοι, λοιπόν, όχι ιατρικοί...
ΧΩΡΕΡΨΕΩΘ:
ΔΘΠΣΧΛΣΓΦΑΦΣΧ: Θα μιλιςουμε ςιμερα με μια ανϊνυμθ πθγι από
το Τπουργείο Τγείασ. Καλθμζρα ςασ κφριε.
61

ΥΘΓΘ: Ξαλθμζρα.
ΔΘΠ: Γνωρίηετε ποια είναι θ κζςθ του Τπουργοφ για τα
αντικαπνιςτικά φάρμακα;
Υ: Τπωσ γνωρίηετε διανφουμε δφςκολουσ καιροφσ, θ οικονομία μόλισ
αρχίηει να ςτακεροποιείται και θ κατάςταςθ των ταμείων δεν είναι θ
καλφτερθ. Υαρ’ όλα αυτά ο Ωπουργόσ κζλει να προωκιςει και να
επιχορθγιςει τθν χριςθ τζτοιων φαρμάκων.
ΔΘΠ: Πϊσ ακριβϊσ κα το πετφχει αυτό;
Υ: Θ πρόταςθ του ΞΕΧΩ είναι θ βάςθ από τθν οποία κα αρχίςουμε τισ
διαπραγματεφςεισ με τουσ γιατροφσ και τα ταμεία και κα
καταλιξουμε ςε μια λφςθ βιϊςιμθ για τα ταμεία και χριςιμθ για τουσ
αςκενείσ.
ΔΘΠ: Θα υπάρξουν διαφορζσ ανάμεςα ςε χρόνιουσ βαριά αςκενείσ
και ςε απλοφσ καπνιςτζσ;
Υ: Βεβαίωσ είναι επικυμία τθσ Ξυβζρνθςθσ και του Ωπουργοφ
προςωπικά, να προςτατευτοφν οι βαριά πάςχοντεσ και να
πλθρϊνουνε αυτοί λιγότερα. Επιπλζον κα υπάρξουν οικονομικά και
μιςκολογικά κριτιρια.
ΔΘΠ: Σι κριτιρια; Μπορείτε να γίνετε πιο ςυγκεκριμζνοσ;
Υ: Φυςικά δεν ζχω μπροςτά μου αυτά τα κριτιρια μιασ και δεν
ζχουμε καταλιξει ςε ςυγκεκριμζνο, αλλά μπορϊ να ςασ διαβεβαιϊςω
ότι κα υπάρξουν ζξτρα μειϊςεισ για χαμθλόμιςκουσ, άνεργουσ και
χαμθλοςυνταξιοφχουσ.
ΔΘΠ: ασ ευχαριςτϊ πολφ για τον χρόνο ςασ.
Υ: Χαρά μου να ςασ ενθμερϊνω για ζνα τόςο ςθμαντικό ηιτθμα. Ψα
φάρμακα για τθν διακοπι του καπνίςματοσ κα πάψουν να
κεωροφνται lifestyle φάρμακα γιατί δεν είναι.
ΔΘΠ: Αντίο
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(Σθν παραπάνω ςυνζντευξθ επιμελικθκαν οι μακθτζσ: Κουταλίοσ
Γιάννθσ, Κοφτςιανου Μαριαλζνα)
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ΞΕΦΑΟΑΛΣ 8
Υϊσ
μπορείτε
μια ραδιοφωνικι εκπομπι

να

οργανϊςετε

Επιλζξτε το τραγοφδι για το θχθτικό ςιμα τθσ εκπομπισ και
επεξεργαςτείτε το οπτικό ςιμα ςασ.
Θχθτικό ςιμα : ζνα ςφντομο αναγνωριςτικό ςιμα το ίδιο ςτθν αρχι
κάκε εκπομπισ, περιζχει το τραγοφδι κακϊσ και θχογραφθμζνο
μινυμα ςασ, με δθμιουργικό τρόπο.
Χτο μινυμα ςασ, πείτε ςίγουρα τα ακόλουκα ςτοιχεία:
Τνομα εκπομπισ
Πε τι ςυςχετίηεται/αςχολείται θ εκπομπι
Ψα ονόματα που ςυμμετζχουν (όνομα απλϊσ ι και επϊνυμο)
Τποιο άλλο μινυμα κζλετε να περάςετε...
Ππορείτε να φτιάξετε κι ζνα υπο-ςιμα για τθν κάκε εκπομπι που κα
ακολουκεί το γενικό ςιμα, όπωσ “ςιμερα κα ακοφςουμε τθν δεφτερθ
εκπομπι
με
κζμα...
http://www.youtube.com/watch?v=kGVq4LG7Ukw
Σπτικό
Χιμα,
είναι
μια
εικόνα/ςχζδιο
ι φωτογραφία που εκφράηει τθν εκπομπι ςασ. Ππορείτε να το
φτιάξετε μόνθ ςασ ι να δανειςτείτε εικόνεσ και να τισ
διαφοροποιιςετε ϊςτε να εκφράηουν τθν εκπομπι ςασ.
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Αποφϊνθςθ εκπομπισ είναι ○ Χαιρετιςμόσ ςτο τζλοσ κάκε εκπομπισ
που κα είναι πάντα ο ίδιοσ, με θχθτικό φόντο το τραγοφδι ςιματοσ ...
ι μπορείτε απλά να χαιρετίςετε ι να αναφζρετε πάλι τα ονόματά ςασ.
Υοια βιματα ακολουκοφμε για τθν προετοιμαςία τθσ εκπομπισ
ΠΣΩΧΛΞΘ/ΨΦΑΓΣΩΔΛΑ: Χυγκεντρϊςετε τα mp3 των τραγουδιϊν που
κζλετε να παίξουν ςτθν εκπομπι ςασ ςε ποιότθτα High Quality (128
kbps και πάνω) για καλφτερα αποτελζςματα.
Σι ιχοι ςτο background είναι ιδιαίτερα ςθμαντικοί – δθμιουργοφν
ατμόςφαιρα και βοθκοφν τον ακροατι να χρθςιμοποιεί περιςςότερο
τθ φανταςία του

ΥΦΣΕΨΣΛΠΑΧΛΑ ΕΞΥΣΠΥΘΧ
Γράψτε το κείμενο που κζλετε να ακουςτεί ςε όλθ τθν εκπομπι ςασ,
αυτό δθλαδι που κα εκφωνιςετε/ θχογραφιςετε (ςε πρόγραμμα
Επεξεργαςίασ
Ξειμζνου
πχ
ςτο
OpenOffice
Writer
http://www.openoffice.org/) ι ςε τελείωσ απλι μορφι κειμζνου
(wordpad, ςθμειωματάριο). Ψο ραδιόφωνο ζχει το μεγαλφτερο
ποςοςτό ταχείασ παραίτθςθσ από τθν ακρόαςθ γι αυτό το ςενάριο
πρζπει να είναι πάρα πολφ ενδιαφζρον
1.

Σι πιο ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ πρζπει
να δίνονται ςτισ δυο-τρεισ πρϊτεσ προτάςεισ
2. Χρθςιμοποιοφμε τθ γλϊςςα τθσ κακθμερινότθτασ
3. Ψο κείμενο πρζπει να είναι ςε ενεργθτικι φωνι
4. Ψο ςενάριο πρζπει να είναι ρεαλιςτικό,
χωρίσ ςχολιαςμό ι περιγραφικζσ λζξεισ
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5. Γράφουμε μικρζσ, απλζσ, κατανοθτζσ προτάςεισ
6. Χρθςιμοποιοφμε προςωπικζσ αντωνυμίεσ (εγϊ, εςφ, εμείσ, εςείσ)
7. Χρθςιμοποιοφμε ςυναιρζςεισ (για παράδειγμα, κα ‘μαςτε)
Ψελειϊνουμε πάντα με κάτι που ζχει αναφορά ςτθν πραγματικότθτα
και όχι με γενικόλογο ςχόλιο του τφπο «κα δοφμε τι κα γίνει …»
Ανάμεςα
ςτο
κείμενο,
δθλϊςτε
ςυγκεκριμζνα
το
ΨΦΑΓΣΩΔΛ/ΠΣΩΧΛΞΘ που κα παίξει τθν κατάλλθλθ ςτιγμι, όπωσ είναι
το όνομα, του αρχείου του τραγουδιοφ, παράδειγμα, πχ 001.Dj
Antonio vs C and C Music Factory - Everybody Dance Now.
Ψο κείμενο δεν πειράηει αν ζχει ελάχιςτεσ αλλαγζσ ι διαφορετικζσ
λζξεισ από το θχθτικό/ εκφωνθμζνο, αρκεί το 90% τουλάχιςτον να
είναι ίδιο.
Ξάκε φορά κα πρζπει να κάνετε δθμοςιεφςεισ ςτο blog, το site
esradio.mysch.gr και ςτο facebook για τθ νζα ςασ εκπομπι ι για ότι
άλλο ςχετικό κζλετε προωκϊντασ τθν εκπομπι για να ακουςτεί από
πολλοφσ ακροατζσ.
Θχογραφιςτε τα κείμενά ςασ (είτε ςτο ςπίτι, ςχολείο, είτε ςε
ςτοφντιο) τμθματικά και αποκθκεφςτε τα ςε MP3 audio format.
Δθλαδι θχογραφιςτε ξεχωριςτά τα λόγια που κα λζτε πριν από κάκε
τραγοφδι και αποκθκεφςετε τα ςε διαφορετικά αρχεία με ειδικι
αρίκμθςθ (περιγράφεται παρακάτω).
Φροντίςτε επίςθσ τα αρχεία λόγου, να θχογραφοφνται με ζνταςθ
ικανι, για να ακοφγονται άνετα από το ραδιόφωνο. Χτα μουςικά MP3
κα πρζπει να γίνει μετονομαςία προςκζτοντασ μπροςτά ςτο τραγοφδι
τον αντίςτοιχο αρικμό, ανάλογα με τθν ςειρά που κα παιχτοφν τα
κομμάτια, όπωσ εξθγείται παρακάτω, ςτο επόμενο βιμα.
Υαράδειγμα: Βάλτε όλα τα αρχεία ςε ζνα φάκελο με τίτλο
αρικμθμζνα τα οποία κα εμφανίηονται με τθν εξισ ςειρά :
○ 000-ΧΘΠΑ.mp3 (πάντα ίδιο ςε κάκε εκπομπι, περιζχει το τραγοφδι
τθσ εκπομπισ και το θχθτικό ςιμα-λόγια, πχ. “Πουςικζσ Αταςκαλίεσ,
μια
εκπομπι
από
το
Γυμνάςιο
Ξριεηϊν,
από
τουσ
μακθτζσ/μακιτριεσ......”)
○ 001-ΟΣΓΛΑ_1.mp3, για τα λόγια που θχογραφιςατε πριν το πρϊτο
τραγοφδι
○ 002- Dj Antonio vs C and C Music Factory - Everybody Dance Now
○ 003-ΟΣΓΛΑ_2.mp3, για τα λόγια που θχογραφιςατε πριν το δεφτερο
τραγοφδι
○ 004- Aleksander Rybak - Fairytale Holter Erixson Remix
66

○ 005-ΟΣΓΛΑ_3.mp3, για τα λόγια που θχογραφιςατε πριν το τρίτο
τραγοφδι
○ 006- Remady P&R - No Superstar (Mr. Pink Remix)
○ ....
○ ..... και τα λοιπά
○ 999.ΑΥΣΦΩΡΘΧΘ.mp3, το τελευταίο κομμάτι θχογραφθμζνου ιχου
(μπορεί να είναι το ίδιο ςε κάκε εκπομπι) και περιζχει το τραγοφδι
τθσ εκπομπισ και το θχθτικό ςιμα τζλουσ, πχ. “Ακοφςατε τθν
εκπομπι....”.

Υωσ κάνουμε μια Υαρουςίαςθ ςτο ραδιόφωνο
Πία βαςικι αρχι τθσ παρουςίαςθσ ςτο ραδιόφωνο είναι θ αρμονικι
μίξθ των διάφορων θχθτικϊν ακουςμάτων και τθσ φωνισ του
παρουςιαςτι.
Θ φωνι είναι το μεγαλφτερο όπλο που ζχει ζνασ ραδιοφωνικόσ
ςτακμόσ για να κρατιςει τουσ ακροατζσ του ςυντονιςμζνουσ.
Χε ποιουσ μιλάμε;
Θ γνϊςθ του προφίλ των ακροατϊν είναι βαςικι. Γνωρίηοντασ ποιοι
είναι οι ακροατζσ διευκολφνεται θ επικοινωνία μαηί τουσ. Πασ
επιτρζπει να ξζρουμε ποιον τόνο να χρθςιμοποιιςουμε όταν μιλάμε
ςτουσ ακροατζσ και ποια κζματα τουσ ενδιαφζρουν.
Χαρακτθριςτικά μίασ καλισ Φαδιοφωνικισ Φωνισ
Φυκμόσ
Για να ελζγξετε το ρυκμό ςασ πρζπει να μιλάτε με κανονικι ταχφτθτα
κάνοντασ παφςεισ για να πάρετε αναπνοζσ.
O ςωςτόσ ρυκμόσ επιτρζπει τθν ανάγνωςθ ενόσ μεγάλου κειμζνου με
ςτακερό τρόπο χωρίσ διαφορά ςτθν ταχφτθτα ανάγνωςθσ ανάμεςα
ςτθν αρχι και το τζλοσ τθσ ανάγνωςθσ.
Σ ςωςτόσ ρυκμόσ κα ςασ βοθκιςει να μθν ακοφγεςτε ξζπνοοι πριν
τελειϊςετε τθν ανάγνωςθ του κειμζνου.
Χυμβουλζσ
Υροςπακιςτε να φανταςτείτε ότι μιλάτε με ζναν φίλο
ξεκινιςτε από εκεί.
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και

Αν αιςκάνεςτε ξζπνοοι κατά τθν ανάγνωςθ ενόσ
κειμζνου,
επανεξετάςτε τισ φράςεισ ςασ για να τισ κάνετε όςο πιο ςφντομεσ
μπορείτε.
Υροφορά/εκφορά λόγου
Για να μπορζςουν να ςασ καταλάβουν πλιρωσ είναι αναγκαία θ καλι
προφορά. Σι λζξεισ πρζπει να προφζρονται ςωςτά και να εκφζρονται
ολόκλθρεσ.
Πθν κόβετε τισ λζξεισ. Χτο ραδιόφωνο θ προφορά πρζπει να είναι
ςωςτι.
Χρθςιμοποιϊντασ
τθ
φωνι
ςασ
Θ φωνι είναι το βαςικό μζςο που μπορεί να μεταδϊςει
ςυναιςκιματα.
Χρθςιμοποιιςτε τον ςωςτό τόνο τθν ςωςτι ςτιγμι. Χε κάποιεσ λζξεισ
πρζπει να δοκεί περιςςότερθ ζμφαςθ από κάποιεσ άλλεσ.
Για παράδειγμα θ αρχι και το τζλοσ μίασ είδθςθσ δεν κα διαβαςτοφν
με τθν ίδια ζνταςθ και τον ίδιο δυναμικό τόνο όπωσ θ μζςθ τθσ
είδθςθσ. Ξάντε τθν φωνι ςασ πιο μουςικι.
Χυναίςκθμα
Θ φωνι μεταδίδει ςυναιςκιματα. Σι παρουςιαςτζσ ςτο ραδιόφωνο
πζρα από μία ευχάριςτθ φωνι κα πρζπει να μάκουν να τθν
χρθςιμοποιοφν για να εκφράηουν με αυτιν ςυναιςκιματα.
Πθν προςπακιςετε να γοθτεφςετε το κοινό εκφράηοντασ το δικό ςασ
ςυναίςκθμα.
Αναπνοι
Θ αναπνοι είναι ςτον προφορικό λόγο το αντίςτοιχο τθσ ςτίξθσ. Για
παράδειγμα οι ςφντομεσ αναπνοζσ αντιςτοιχοφν ςτα κόμματα.
Πακρφτερεσ και βακφτερεσ αναπνοζσ αντιςτοιχοφν ςε περιόδουσ ι
τελείεσ. Χρθςιμοποιοφνται για να ορίςουν το τζλοσ μίασ φράςθσ ι το
τζλοσ μίασ ιδζασ.
Χιωπι
Τταν μιλάτε αποφφγετε τισ ςιωπζσ. Σι ακροατζσ ςασ δεν μποροφν να
καταλάβουν τι γίνεται και μπορεί να διαλζξουν να αλλάξουν ςτακμό.
Πθν πανικοβλθκείτε αν κάνετε ςαρδάμ ςε κάποια λζξθ. Υάρτε
αναπνοι, ξαναδιαβάςτε τθ λζξθ και ςυνεχίςτε ςαν μθν είχε ςυμβεί
τίποτα.
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Υωσ
κάνουμε
μια
Χυνζντευξθ
για
το
Φαδιόφωνο
Ειςαγωγι
Θ διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ είναι ζνα αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ
δθμοςιογραφίασ. Χυχνά είναι θ κφρια πθγι πλθροφοριϊν είτε για τθν
προετοιμαςία των δελτίων ειδιςεων είτε για τθν παρουςίαςθ ενόσ
ςυγκεκριμζνου κζματοσ.
Θ ενότθτα αυτι λοιπόν κα παρουςιάςει βαςικζσ τεχνικζσ και
πρακτικζσ ςυμβουλζσ για να πάρει κανείσ μία επιτυχθμζνθ
ςυνζντευξθ.

Υροετοιμαςία τθσ ςυνζντευξθσ
1. Επιλζγετε ζνα κζμα
Θ επιλογι ενόσ κζματοσ και θ εξοικείωςθ με το κζμα αυτό (γνϊςεισ
πάνω ς αυτό)
2. Επιλογι του ςυνεντευξιαηόμενου
Σ αντίκτυποσ τθσ ςυνζντευξθσ εξαρτάται από τθν επιλογι του ατόμου
που κα δϊςει τθν ςυνζντευξθ και από το ποιοσ κα παρακολουκιςει
τθ ςυνζντευξθ.
3. Επικοινωνείτε με τον καλεςμζνο
4. Χχεδιάηετε τθν ςυνζντευξθ.
Πόλισ κλειςτεί θ ςυνζντευξι ςασ πρζπει να ετοιμάςετε τισ ερωτιςεισ
και τισ ςθμειϊςεισ ςασ.
Υρζπει να βάηετε πάντα με ςειρά προτεραιότθτασ τισ πιο ςθμαντικζσ
ερωτιςεισ ςτισ πρϊτεσ κζςεισ τθσ λίςτασ ςασ Υροςπακιςτε να
αποφφγετε τισ κλειςτοφ τφπου ερωτιςεισ που μποροφν να
απαντθκοφν με ναι ι όχι.
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Υαράδειγμα:
Ξλειςτοφ τφπου: Υιςτεφετε πωσ αυτό το γεγονόσ είναι ςθμαντικό;
Ανοικτοφ τφπου: Υοια κατά τθ γνϊμθ ςασ είναι θ ςθμαςία αυτοφ του
γεγονότοσ;
Ψοποκεςία
Διαλζξτε μία ιρεμθ και άνετθ τοποκεςία, και αποφφγετε τουσ
κορυβϊδεισ χϊρουσ.
Θ ςυνζντευξθ.
Αρχικά «προκαλζςτε» τον καλεςμζνο ςασ, με κατάλλθλο και ευγενικό
τρόπο να ςυςτθκεί ο ίδιοσ. Ζχει ςθμαςία να μιλά ο ίδιοσ για τον εαυτό
του και να μθν είναι το βουβό πρόςωπο.
Πθν πιζηετε τον καλεςμζνο ςασ, κάποιοι άνκρωποι χρειάηονται
περιςςότερο χρόνο να προςαρμοςτοφν από άλλουσ.
Εάν κάνετε λάκοσ κατά τθν διατφπωςθ μίασ ερϊτθςθσ είναι καλφτερα
να ξεκινιςετε πάλι από τθν αρχι. Πθ διςτάςετε να ξανακάνετε
ερωτιςεισ που δεν ζχουν απαντθκεί ι θ απάντθςι τουσ δεν ιταν
ικανοποιθτικι. Πθν διςτάςετε να διακόψετε αν δεν καταλαβαίνετε
κάτι.
Χτο τζλοσ τθσ ςυνζντευξθσ μπορείτε να ρωτιςετε τον/τθν καλεςμζνο
ςασ, αν κεωρεί ότι ζχετε ξεχάςει να κάνετε κάποια ερϊτθςθ ι αν κα
ικελε να προςκζςει κάτι.

Δίλεπτεσ ςυνεντεφξεισ από ςυμμακθτζσ/τριεσ ι κακθγθτζσ/τριεσ
Αναλάβαμε με τθν κακοδιγθςθ των κακθγθτριϊν μασ να
ετοιμάςουμε από μια ατομικι ςυνζντευξθ που κα παίρναμε από ζναν
ςυμμακθτι μασ ι κακθγθτι μασ. Ψο ερωτθματολόγιο που
ακολουκιςαμε είναι το παρακάτω:
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ΞΕΦΑΟΑΛΣ 9
ΕΞΠΑΚΘΧΘ ΨΣΩ ΘΧΘΨΛΞΣΩ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ “AUDACITY”

Εγχειρίδιο χριςθσ
Ψο Audacity® είναι ζνα ανοιχτοφ κϊδικα πρόγραμμα για τθν
θχογράφθςθ και τθν επεξεργαςία ιχων. Θ αρχικι οκόνθ του
προγράμματοσ κακϊσ και τα κφρια χαρακτθριςτικά του
προγράμματοσ δίνονται πιο κάτω.
Ξφρια χαρακτθριςτικά:
Θχογράφθςθ: Ψο Audacity μπορεί να θχογραφιςει ηωντανό ιχο από
μικρόφωνο ι μίκτθ (mixer), ι να ψθφιοποιιςει θχογραφιςεισ από
καςζτεσ, CD κ.α.
· Θχογράφθςθ από μικρόφωνο, είςοδο γραμμισ (line), ι άλλεσ πθγζσ.
· Θχογράφθςθ μζχρι και 16 καναλιϊν ταυτόχρονα (απαιτείται
πολυκάναλθ ςυςκευι).
· Πετρθτζσ ζνταςθσ μποροφν να παρακολουκοφν τθ ςτάκμθ εγγραφισ
πριν,,κατά τθ διάρκεια και μετά τθν θχογράφθςθ.
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Ειςαγωγι και Εξαγωγι ιχου
Ειςαγωγι αρχείων ιχου, επεξεργαςία και ςυνδυαςμόσ με άλλα
αρχεία ι νζεσ θχογραφιςεισ. Εξαγωγι των θχογραφιςεων ςε
διάφορουσ ευρφτατα διαδεδομζνουσ τφπουσ αρχείων (WAV,AIFF, AU,
Ogg Vorbis,MPEG (MP3) )
Επεξεργαςία
· Εφκολθ επεξεργαςία με Αποκοπι, Αντιγραφι, Επικόλλθςθ, και
Διαγραφι.
· Αναίρεςθ (και Επαναφορά) Υολφ γριγορθ επεξεργαςία μεγάλων
αρχείων.
· Επεξεργαςία και μίξθ ςε απεριόριςτο αρικμό από κανάλια.
· Αλλαγι ζνταςθσ ομαλά προσ τα επάνω ι κάτω με το Εργαλείο
Υορείασ Ζνταςθσ.
Εφζ
· Αλλαγι τόνου χωρίσ αλλαγι ρυκμοφ, ι το αντίκετο.
· Απομάκρυνςθ κορφβων (ςτατικοφ, ςφφριγμα, βοφιςμα, ι άλλουσ
επίμονουσ κορφβουσ που υπάρχουν ςτο βάκοσ)
· Πεταβολι ςυχνότιτων με τα εφζ, Λςοςτάκμιςθ, FFT Φίλτρο, και
Ενίςχυςθ Χαμθλϊν Χυχνοτιτων.
· Υροςαρμογι των εντάςεων με τα εφζ Χυμπίεςθσ, Ενίςχυςθσ και
Ξανονικοποίθςθσ.
· Άλλα ενςωματωμζνα εφζ όπωσ:
o Θχϊ
o Phaser
o Wahwah
o Αναςτροφι
Υοιότθτα Ιχου
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· Θχογράφθςθ και επεξεργαςία 16-bit, 24-bit, και 32-bit (floating
point) δειγμάτων.
· Θχογράφθςθ μζχρι τα 96 KHz.
· Φυκμοί δειγματολθψίασ και μορφζσ αρχείων μετατρζπονται
χρθςιμοποιϊντασ υψθλισ ποιότθτασ επαναδειγματολθψία και
dithering.
· Πίξθ καναλιϊν με διαφορετικοφσ ρυκμοφσ δειγματολθψίασ ι
τφπουσ αρχείων, και αυτόματθ μετατροπι ςε πραγματικό χρόνο.
Ενκζματα(Plug-Ins)
· Υρόςκεςθ νζων εφζ με ενκζματα LADSPA (plugins).
· Ψο Audacity περιλαμβάνει μερικά δείγματα ενκεμάτων από τον
Steve Harris.
· Φόρτωςθ ενκεμάτων VST (plugins) για Windows και Mac, με τον
προαιρετικό Ενεργοποιθτι VST.
· Εγγραφι νζων εφζ με τθν ενςωματωμζνθ Nyquist γλϊςςα
προγραμματιςμοφ.
Ψα πιο πάνω χαρακτθριςτικά κάνουν το Audacity ζνα αρκετά
εφχρθςτο και δυνατό πρόγραμμα επεξεργαςίασ ιχου.
Audacity Toolbars - Εργαλειοκικεσ
Main Toolbar - Ξφρια Εργαλειοκικθ
Θ κφρια εργαλειοκικθ περιζχει εργαλεία μαγνθτοφϊνθςθσ και
αναπαραγωγισ ιχου κακϊσ και βαςικά εργαλεία επεξεργαςίασ.
Ακολουκεί αναλυτικι επεξιγθςθ για το κάκε ζνα από αυτά:
Εργαλεία διόρκωςθσ
Selection Tool: Ψο κφριο εργαλείο επιλογισ ιχου. Ξλικ μζςα ςτθ
γραμμι ιχου για τοποκζτθςθ του δείκτθ, ι κλικ και ςυρε για επιλογι
περιοχισ. Επεκτείνετε τθν επιλογι με shiftclick ςε ζνα νζο ςθμείο ςτθ
γραμμι. Θ αναπαραγωγι ιχου (Playback) αρχίηει πάντα από το
ςθμείο τοποκζτθςθσ του εργαλείου επιλογισ. Αν είναι επιλεγμζνθ μια
περιοχι μόνο θ επιλεγμζνθ περιοχι κα αναπαραχκεί.
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Envelope Tool: Ψο εργαλείο περιγράμματοσ (envelope tool) δίνει
λεπτομερι ζλεγχο πάνω ςτθν εξαςκζνθςθ ι ενδυνάμωςθ τθσ γραμμισ
ιχου δίνοντασ τθν δυνατότθτα άμεςθσ επζμβαςθσ και μεταβολισ τθσ
ζνταςθσ γραφικά, πάνω ςτθ γραμμι. Τταν επιλεγεί το envelope tool,
το περίγραμμα ζνταςθσ φαίνεται με μπλε γραμμι. Για αλλαγι τθσ
ζνταςθσ κλικ ςτθ γραμμι και ςυρε το δείκτθ ςε νζο ςθμείο.
Time Shift Tool: Αυτό το εργαλείο επιτρζπει τθ χρονικι μετατόπιςθ τθσ
γραμμισ ιχου. Για να χρθςιμοποιιςετε το εργαλείο μετατόπιςθσ
απλά κάντε κλικ μζςα ςε μια γραμμι ιχου και ςφρετε αριςτερά ι
δεξιά ανάλογα. Για να ςυγχρονιςκοφν δφο γραμμζσ ιχου ι για να
ακυρωκεί θ μετατόπιςθ χρθςιμοποιιςτε τισ εντολζσ Align Trucks
Together ι Align with Zero από το μενοφ Project.
Zoom Tool: Επιτρζπει τθ μεγζκυνςθ ι τθ ςμίκρυνςθ μζρουσ τθσ
γραμμισ ιχου. Για μεγζκυνςθ (zoom in), κλικ οπουδιποτε μζςα ςτθ
γραμμι. Για ςμίκρυνςθ, δεξί κλικ ι shift+κλικ. (Για επαναφορά ςε
κανονικι μεγζκυνςθ από το μενοφ View επζλεξε Zoom Normal).
Επιπρόςκετα μπορείτε να μεγεκφνεται μια περιοχι επιλζγοντασ τθν
περιοχι με το εργαλείο μεγζκυνςθσ.
Draw Tool: Δίνει τθ δυνατότθτα ςχεδίαςθσ τθσ κυματομορφισ του
ιχου. Αυτό είναι ιδιαίτερα χριςιμο για τθν απάλειψθ μικρϊν λακϊν
ςτθν κυματομορφι μετακινϊντασ με το εργαλείο τα ςθμεία όπωσ
φαίνεται ςτο ςχιμα. Για να γίνει δυνατι θ εργαςία αυτι το δείγμα
πρζπει να μεγεκυνκεί αρκετά ϊςτε να φαίνονται τα ςθμεία που
ςχθματίηουν τθ κυματομορφι. ALT + click λειαίνει μια περιοχι του
ιχου αυτόματα.
Εργαλειοκικθ Θχογράφθςθσ και Αναπαραγωγισ ιχου
Cursor to start Ψοποκετεί το δείκτθ ςτθν αρχι του ιχου.
Play
Ξλικ το κουμπί αναπαραγωγισ για να ακοφςετε τον ιχο. Ππορείτε να
πατιςετε και το spacebar για να αρχίςετε ι να τελειϊςετε τθν
αναπαραγωγι του ιχου. Θ αναπαραγωγι αρχίηει ςτο ςθμείο που
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βρίςκεται ο δείκτθσ. Αν μια περιοχι είναι επιλεγμζνθ τότε
αναπαράγεται μόνο θ περιοχι αυτι.
Record
Ξάντε κλικ ςτο κουμπί μαγνθτοφϊνθςθσ για να αρχίςετε τθ
μαγνθτοφϊνθςθ. Χρθςιμοποιιςτε τισ επιλογζσ (Preferences) για να
διαμορφϊςετε τισ παραμζτρουσ τθσ θχογράφθςθσ.
Pause
Ξάντε κλικ ςτο κουμπί παφςθσ για να ςταματιςετε προςωρινά τθ
μαγνθτοφϊνθςθ. Ξάνοντασ ξανά κλικ ςτο κουμπί ςυνεχίηει τθ
μαγνθτοφϊνθςθ.
Stop
Ξάντε κλικ ςτο κουμπί του τζλουσ για να τελειϊςετε τθ
μαγνθτοφϊνθςθ. Σ δείκτθσ κα επανζλκει ςτθν αρχικι κζςθ που είχε
πριν ξεκινιςει θ μαγνθτοφϊνθςθ.
Cursor to End Ψοποκετεί το δείκτθ ςτο τζλοσ τθσ γραμμισ του ιχου.
Εργαλειοκικθ Διόρκωςθσ (Edit Toolbar)
Τλα αυτά τα εργαλεία κάνουν ακριβϊσ τθν ίδια δουλειά όπωσ τισ
εντολζσ που υπάρχουν ςτο μενοφ EDIT, VIEW και από τισ
ςυντομεφςεισ πλθκτρολογίου.
Cut: Αποκόπτει το επιλεγμζνο κομμάτι ιχου και το μεταφζρει ςτο
clipboard.
Copy: Αντιγράφει το επιλεγμζνο κομμάτι ιχου ςτο clipboard χωρίσ να
το αφαιρεί από τθν εργαςία.
Paste: Ψοποκετεί ότι υπάρχει ςτο clipboard ςτο ςθμείο του δείκτθ
επιλογισ, αντικακιςτϊντασ τυχόν επιλεγμζνο ιχο.
Trim: Ψα διαγράφει όλα εκτόσ τθσ επιλεγμζνθσ περιοχισ.
Silence: Διαγράφει τον ιχο που είναι επιλεγμζνοσ, αντικακιςτϊντασ
τον με ςιγι αντί να τον αποκόπτει εντελϊσ.
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Undo: Αναιρεί τθν τελευταία εργαςία διόρκωςθσ.
Redo: Επαναφζρει τυχόν εργαςίεσ διόρκωςθσ που είχαν αναιρεκεί
προθγουμζνωσ.
Zoom In : Πεγζκυνςθ
Zoom Out : Χμίκρυνςθ
Zoom to Selection: Πεγζκυνςθ πάνω ςτθν επιλεγμζνθ περιοχι
Zoom to entire Project: Πεγζκυνςθ ςε όλθ τθν εργαςία
Πενοφ Επιλογϊν
File menu
New Δθμιουργία κενοφ παρακφρου εργαςίασ
Open Άνοιγμα αρχείου. Σι μορφζσ αρχείων που αναγνωρίηει το
Audacity είναι WAV, AIFF, NeXT / AU , IRCAM, MP 3 , Ogg Vorbis ,
MIDI, και το Audacity Project file format (AUP). Επιπρόςκετα, το
πρόγραμμα μορεί να ανοίξει αρχείο ςε οποιαδιποτε μορφι εφόςον
δεν είναι ςυμπιεςμζνο. Αυτό γίνεται με τθν εντολι Import Raw Data
Close Ξλείνει το τρζχον παράκυρο εργαςίασ.
Save Project Αποκικευςθ ςτθ μορφι AUP –Audacity project.
Χθμειϊςτε ότι τα περιςςότερα δεδομζνα αποκθκεφονται ςε φάκελο
(folder) με το ίδιο όνομα όπωσ τθσ εργαςίασ και όχι ςτο αρχείο AUP.
Save Project As... Αποκικευςθ ςτθ μορφι AUP –Audacity project
επιτρζποντασ τθν αποκικευςθ με άλλο όνομα και άλλο φάκελο ι
μζςο αποκικευςθσ.
Export As WAV... Αποκθκεφει το αρχείο ςε μορφι WAV. Σι
παράμετροι αποκικευςθσ μποροφν να κακοριςτοφν από το μενοφ
Preferences.
Export Selection As WAV... Ξάνει τθν ίδια δουλειά όπωσ το Export
αλλά ςτο κομμάτι του ιχου που είναι επιλεγμζνο.
Export As MP3... Export Selection
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As MP3... Αποκθκεφει τθν εργαςία ςε μορφι MP3. Ψο Audacity δεν
ζχει ενςωματωμζνο κωδικοποιθτι για MP3, γι’ αυτό απαιτείται θ
χριςθ ξεχωριςτοφ κωδικοποιθτι (plug-in).
Export As OGG... Export Selection As OGG...
Αποκθκεφει τθν εργαςία ςε μορφι OGG Vorbis.
Edit Menu
Σι επιλογζσ Undo, Redo, Copy, Paste, Trim είναι οι ίδιεσ όπωσ ςτθν
εργαλειοκικθ διόρκωςθσ.
Delete : Διαγράφει το επιλεγμζνο κομμάτι ιχου.
Silence : Διαγράφει τον ιχο που είναι επιλεγμζνοσ, αντικακιςτϊντασ
τον με ςιγι αντί να τον αποκόπτει εντελϊσ.
Split: Πεταφζρει το επιλεγμζνο κομμάτι ιχου ςε νζα γραμμι
αντικακιςτϊντασ το με ςιγι.
Duplicate: Δθμιουργεί αντίγραφο όλθσ ι μζρουσ τθσ γραμμισ ιχου ςε
νζα γραμμι.
Select... > All: Επιλογι όλων των γραμμϊν ιχου
Select... > Start to Cursor: Επιλζγει το κομμάτι του ιχου από τθν αρχι
τθσ γραμμισ μζχρι το δείκτθ.
Select... > Cursor to End: Επιλζγει το κομμάτι του ιχου από το δείκτθ
μζχρι το Selection Save / Selection Restore: Αποκθκεφει και
επαναφζρει τα όρια μιασ επιλεγμζνθσ περιοχισ και τθ κζςθ τθσ αλλά
όχι τα δεδομζνα του ιχου.
Move Cursor...: Γριγορθ και ακριβισ μετακίνθςθ του δείκτθ SnapTo...: Αγκιςτρϊνει τθ μετακίνθςθ του δείκτθ ςε τακτά χρονικά
διαςτιματα όταν ενεργοποιθκεί ι ελευκερϊνει τθ μετακίνθςθ του
δείκτθ όταν απενεργοποιθκεί.
Find Zero Crossings: Πετακινεί το δείκτθ ι τισ άκρεσ τθσ επιλεγμζνθσ
περιοχισ ςτο πιο κοντινό ςθμείο όπου ο ιχοσ περνά από το μθδζν.
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Αυτό είναι το καταλλθλότερο ςθμείο για ομαλι ςφνδεςθ ι κόψιμο
τζλοσ τθσ γραμμισ. ιχων.
Preferences: Ξακοριςμόσ παραμζτρων και επιλογϊν. Σι βαςικζσ
επιλογζσ δίνονται πιο κάτω.
Preferences menu Audio I/O
· Playback: Επιλογι ςυςκευισ αναπαραγωγισ ιχου
· Recording: Επιλογι ςυςκευισ για θχογράφθςθ και αρικμοφ
καναλιϊν (για stereo θχογράφθςθ επιλζξτε εδϊ)
· Play other tracks while recording new one: Αναπαράγει κάποια
γραμμι ιχου κατά τθν θχογράφθςθ.
Check Quality Ξακορίηει
ψθφιοποίθςθ του ιχου.

τθ

ςυχνότθτα

δειγματολθψίασ

για

File Formats
When importing uncompressed audio files... (Άνοιγμα αςυμπίεςτων
αρχείων ιχου) o Make a copy of the file to edit: Ψο πρόγραμμα
δουλεφει πάνω ςε αντίγραφο του αρχείου διατθρϊντασ το αρχικό.. o
Edit the original in place: Ψο πρόγραμμα δουλεφει απευκείασ ςτο
αρχικό αρχείο.
· Uncompressed Export Format: Επιλογι τθσ αςυμπίεςτθσ μορφισ
αποκικευςθσ του αρχείου.
· Ogg Export Setup: Ξακορίηει τθν ποιότθτα για αποκικευςθ ςε Ogg
Vorbis. Ψο Ogg Vorbis είναι μορφι ςυμπίεςθσ για ελεφκερθ χριςθ
(δεν απαιτείται άδεια χριςθσ ‘όπωσ το MP3), παρόμοια με το MP3
(κανονικι ρφκμιςθ είναι το 5).
· MP3 Export Setup: Θ αποκικευςθ ςε MP3 απαιτεί εξωτερικό
πρόγραμμα. Από το πλαίςιο Find Library κακορίηεται ο χϊροσ ςτο
δίςκο που είναι αποκθκεμζνοσ ο κωδικοποιθτισ.
Directories
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Ξακοριςμόσ φακζλου προςωρινισ αποκικευςθσ αρχείων.
Interface
Υαράμετροι εμφάνιςθσ και διεπαφισ με το χριςτθ. Χθμειϊνεται ότι
από το πλαίςιο διαλόγου τθσ γλϊςςασ μπορεί να επιλζξετε και
ελλθνικά, για ελλθνικά μενοφ.
Keyboard/mouse
Χυντομεφςεισ πλθκτρολογίου.
View Menu
Zoom In Πεγζκυνςθ ωσ προσ τον οριηόντιο άξονα δείχνοντασ
περιςςότερθ λεπτομζρεια του ιχου.
Zoom Normal Πεγζκυνςθ ςτθν κανονικι προβολι.
Zoom Out Χμίκρυνςθ εμφανίηοντασ λιγότερθ λεπτομζρεια αλλά
περιςςότερο χρόνο ιχου.
Fit in Window Χμίκρυνςθ ςε τζτοιο βακμό ϊςτε ολόκλθρθ θ εργαςία
να φαίνεται ςτο παράκυρο εργαςίασ.
Fit Vertically Αλλάηει το φψοσ όλων των γραμμϊν ιχου μζχρι να
φορζςουν ςτο παράκυρο εργαςίασ.
Zoom to Selection Πεγεκφνει τθν επιλεγμζνθ περιοχι μζχρι να γεμίςει
το πλάτοσ τθσ οκόνθσ.
Set Selection Format Ξακορίηει τθ μορφι με τθν οποία μετροφνται οι
επιλογζσ ιχου.
History Εμφανίηει παράκυρο με όλεσ τισ εργαςίεσ /οδθγίεσ που
εκτελζςτθκαν ςτθν τρζχουςα εργαςία. Χτθ δεξιά πλευρά του
παρακφρου φαίνεται ο χϊροσ ςτο ςκλθρό δίςκο που χρειάςτθκε για
κάκε εργαςία. Ψο παράκυρο αυτό μπορεί να μζνει ανοικτό ςυνζχεια
χωρίσ να παρενοχλεί άλλα παράκυρα.
Project Menu

79

Import Audio: Ειςαγωγι ιχου ςτθν εργαςία ςαν νζα γραμμι ιχου
(ιχοσ κανονικισ μορφισ εκτόσ από MIDI).
Import Labels: Ειςάγει αρχείο κειμζνου που
Quick Mix: Χυνδυάηει (Mix) τισ επιλεγμζνεσ γραμμζσ ιχου ςε μια
γραμμι.
New Audio Track / New Stereo Track : Δθμιουργεί μια καινοφργια
άδεια γραμμι περιζχει χρονοκωδικοφσ και ετικζτεσ και τισ μετατρζπει
ςε γραμμι ετικζτασ.
Import MIDI: Ειςαγωγι αρχείου MIDI ςαν γραμμι ςθμειϊςεων.
Import Raw Data: Ειςαγωγι ιχου οποιαςδιποτε μορφισ εφόςον δεν
είναι ςυμπιεςμζνοσ. Ψο Audacity μαντεφει τθ μορφι ιχου με 90%
επιτυχία.
Edit ID3 Tags: Ανοίγει πλαίςιο διαλόγου για διόρκωςθ ID3 tags που
ςχετίηονται με τθν εργαςία. ID3 Tags χρθςιμοποιοφνται για
αποκικευςθ πλθροφοριϊν όπωσ Ψίτλοσ, Ψραγουδιςτισ κλπ. ιχου.
Remove Track(s) : Διαγράφει τθν επιλεγμζνθ γραμμι ιχου από τθν
εργαςία. Πια γραμμι ιχου μπορεί να διαγραφεί πατϊντασ το X ςτθν
αριςτερι πάνω γωνία τθσ γραμμισ.
Align functions – Σδθγίεσ ςτοίχιςθσ Τλεσ οι οδθγίεσ ςτοίχιςθσ
δουλεφουν ςε ολόκλθρθ γραμμι ι ςε ομάδα από γραμμζσ.
Χρθςιμοποιοφνται για ευκυγράμμιςθ των γραμμϊν ιχου.
Generate Menu
Silence: Ειςαγωγι ςιγισ ςτθν επιλεγμζνθ περιοχι τθσ γραμμισ ιχου.
Αν δεν ζχει γίνει επιλογι τότε ειςάγεται ςιγι 30 δευτερολζπτων.
White Noise: Ειςάγει λευκό κόρυβο ςτθν επιλεγμζνθ περιοχι τθσ
γραμμισ ιχου. Αν δεν ζχει γίνει επιλογι τότε ειςάγεται λευκόσ
κόρυβοσ 30 δευτερολζπτων.
Pluck: Ειςάγει synthesized τόνο ςτθν επιλεγμζνθ περιοχι τθσ γραμμισ
ιχου. Αν δεν ζχει γίνει επιλογι τότε ειςάγεται
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Tone : Ειςάγει μια κυματομορφι τόνου με επιλογι τφπου, ςυχνότθτασ
και ζνταςθσ ςτθν επιλεγμζνθ περιοχι τθσ γραμμισ ιχου. Αν δεν ζχει
γίνει επιλογι τότε ειςάγεται τόνοσ 30 δευτερολζπτων.
Υαράμετροι τόνου: Ξυματομορφι Sine, Square, Sawtooth
Χυχνότθτα(Hz) 1-20000 (τιμζσ κάτω από 1.0 και πάνω από 20000 κα
διορκωκοφν ςε 1.0 και 20000!) Ζνταςθ 0-1 – Ζνταςθ του τόνου
Effects Menu
Ψο Audacity περιζχει αρκετά ενςωματωμζνα εφζ και επιπρόςκετα
επιτρζπει τθ χριςθ αρκετϊν plug-in εφζ. Επιπρόςκετα εφζ μπορείτε
να βρείτε ςτθ ιςτοςελίδα του προγράμματοσ ι ςτθ ιςτοςελίδα http :/
/ www . kvr - vs t . com . Για να εφαρμόςετε ζνα εφζ επιλζξτε μια
περιοχι του ιχου ι ολόκλθρθ τθ γραμμι και επιλζξτε το εφζ από το
μενοφ. Σι τίτλοι των εφζ που ζχουν τελείεσ ςτο τζλοσ (…) εμφανίηουν
παράκυρο επιλογϊν και παραμζτρων. Ωπάρχουν τζςςερισ κατθγορίεσ
εφζ, όπωσ, internal Effects, VST Plugins, Nyquist Effects kai LADSPA
Effects. Περικά από τα Internal Effects εξθγοφνται πιο κάτω. Είναι
καλό να πειραματιςτείτε τοποκετϊντασ κάποιο εφζ και ακοφγοντασ
το αποτζλεςμα.
Internal Effects Amplify... : Αυξάνει ι μειϊνει τθν ζνταςθ του ιχου.
Bass Boost... : Αυξάνει τθν ζνταςθ των χαμθλϊν ςυχνοτιτων
αφινοντασ απείραχτεσ τισ υπόλοιπεσ. Χυνικωσ 12 dB ενίςχυςθ είναι
αρκετι.
Echo... : Επαναλαμβάνει τον επιλεγμζνο ιχο αρκετζσ φορζσ με
χαμθλότερθ ζνταςθ κάκε φορά. Ωπάρχει ςτακερό διάςτθμα χρόνου
μεταξφ τθσ κάκε επανάλθψθσ. Δφο παράμετροι:
- διάςτθμα χρόνου μεταξφ των επαναλιψεων ςε δευτερόλεπτα
- Φυκμόσ εξαςκζνιςθσ 0-1 ( 0 δεν υπάρχει θχϊ, 1 θ ζνταςθ τθσ θχϊ
παραμζνει ίδια, 0,5 θ ζνταςθ μειϊνεται κατά μιςό ςε κάκε
επανάλθψθ).
Fade In : Εφαρμόηει μια ομαλι εξαςκζνιςθ του ιχου.
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Invert: Αναποδογυρίηει τον επιλεγμζνο ιχο.
Noise Removal... : Λδανικό για διαγραφι ανεπικφμθτου ςτακεροφ
ιχου ςτο περιβάλλον (όχι ομιλίασ ι μουςικισ). Υρϊταεπιλζξτε ζνα
κομμάτι του ιχου που περιζχει μόνο τον ανεπικφμθτο κόρυβο και
μετά από το μενοφ επιλζξτε Noise Removal... και κάντε κλικ ςτο Get
Profile. Ακολοφκωσ επιλζξτε τθν περιοχι από τθν οποία κζλετε να
διαγράψετε τον κόρυβο και επιλζξτε Noise Removal... επιλζγοντασ
"Remove Noise"
Phaser... : Πετακίνθςθ φάςθσ και μίξθ με αρχικό ςιμα.
Reverse : Αντιςτρζφει τον επιλεγμζνο ιχο.
Fade Out: Εφαρμόηει μια ομαλι ενδυνάμωςθ του ιχου.
VST Plug-ins
Για να χρθςιμοποιιςετε το VST plug-in εφζ, τοποκετιςτε το εφζ ςτο
φάκελο με όνομα "Plug-Ins", το οποίο πρζπει να είναι ςτο ίδιο
φάκελο με το πρόγραμμα Audacity. Αν δεν υπάρχει ο φάκελοσ να τον
δθμιουργιςετε. Κα χρειαςτεί επίςθσ να κατεβάςετε από το διαδίκτυο
και να αποκθκεφςετε ςτο ίδιο φάκελο το πρόγραμμα VST Enabler. Ψθν
επόμενθ φορά που κα φορτωκεί το Audacity, τα plug-ins που ζχουν
προςτεκεί κα εμφανιςτοφν ςτο Effect menu. Θ ίδια διαδικαςία
ακολουκείται για τα Nyquist Plugins και τα LADSPA Plugins.
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ΞΕΦΑΟΑΛΣ 10
Πια αλθκινι ςυνζντευξθ
Θ αδερφοποίθςθ που ζκανε το ςχολείο μασ ζγινε θ αφορμι να
δοκιμάςουμε για πρϊτθ φορά να πάρουμε ςυνζντευξθ από ζνα
ςθμαντικό πρόςωπο που με τθν προςφορά του ζχει βοθκιςει τουσ
κατοίκουσ τθσ Ακτισ Ελεφαντοςτοφ. Υρόκειται για τθν κ. Πζρω
Ξεςεςίογλου πρόξενοσ τθσ Ακτισ Ελεφαντοςτοφ ςτθν Ελλάδα.
Ασ τθν γνωρίςουμε λοιπόν ……
«Ελλθνικι Δράςθ Αφρικισ»
Θ Ελλθνικι Δράςθ Αφρικισ είναι μια μθ κυβερνθτικι οργάνωςθ με
ςκοπό τθν ανκρωπιςτικι βοικεια προσ όλεσ τισ χϊρεσ τθσ
αφρικανικισ Θπείρου (κυρίωσ ςτισ χϊρεσ τθσ γαλλόφωνθσ Αφρικισ).
εκινϊντασ από το 1980, ςυνεχίηει μζχρι και ςιμερα να προςφζρει τθ
βοικειά τθσ που τόςο μεγάλθ ανάγκθ τθν ζχουν χϊρεσ όπωσ θ Ακτι
του Ελεφαντοςτοφ.
Ψο ζργο τθσ οργάνωςθσ είναι πολφπλευρο. Υροςφζρει φαρμακευτικό
υλικό, εξοπλιςμό νοςοκομείων, ςχολικό υλικό. Αλλά δε ςταματά εκεί.
Πε γιγαντιαία προγράμματα προςπακεί να μεταφζρει γνϊςθ και
κατάρτιςθ. Πε το αγροτικό πρόγραμμα εκπαιδεφει εκεί αλλά και
ςτθν Ελλάδα αγρότιςςεσ, που με τθ ςειρά τουσ όταν επιςτρζφουν
εκπαιδεφουν και άλλεσ και ιδρφουν αγροτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ, από
όπου οι ντόπιοι αποκτοφν ειςόδθμα .
Πζρω Ξεςεςίογλου: Γενικι Υρόξενοσ τθσ Ακτισ Ελεφαντοςτοφ,
Υρόεδροσ του Λδρφματοσ «Ελλθνικισ Δράςθσ Αφρικισ»
Αντλεί τθν καταγωγι τθσ από τθν Ξωνςταντινοφπολθ. Σ παπποφσ τθσ
Υρόδρομοσ παριγαγε γαλακτομικά προϊόντα υψθλισ ποιότθτασ,
υπιρξε προμθκευτισ τθσ οκωμανικισ αυλισ. Σ παπποφσ τθσ Βαςίλθσ
αςχολικθκε με το εμπόριο χάλυβοσ. Σ πατζρασ τθσ δθμιοφργθςε
μεγάλθ χαλυβουργία, υπιρξε χορθγόσ πολλϊν ζργων ςτθν ελλθνικι
κοινότθτα, όπωσ τθσ δθμιουργίασ του ςχολείου “12 Αποςτόλων”, των
αγιογραφιϊν του Υαναγίου Ψάφου, κ.α. Απόφοιτθ του Ηαππείου
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Χχολείου. Χποφδαςε Ξοινωνιολογία ςτθν Γενεφθ. Ωσ φοιτιτρια
πρωτοαςχολείται με τον εκελοντιςμό ςτθν Αφρικι. εκίνθςε να
προςφζρει ωσ εκελόντρια το 1978, όταν θ οργάνωςθ των Θνωμζνων
Εκνϊν ζψαχνε για εκελοντζσ οι οποίοι κα ικελαν να προςφζρουν τισ
υπθρεςίεσ τουσ ςε ζνα κζντρο λεπρϊν ςτθν Δθμοκρατία τθσ Ξεντρικισ
Αφρικισ ςτθν πόλθ Bangui. Δθμιουργεί το 1980 τθν μθ κυβερνθτικι
οργάνωςθ “Ελλθνικι Δράςθ Αφρικισ”, θ οποία δραςτθριοποιείται ςε
δϊδεκα χϊρεσ τθσ γαλλόφωνθσ κεντρικισ Αφρικισ.
Σι παραπάνω πλθροφορίεσ και πολλζσ ακόμα αντλικθκαν από τθν
ςυνζντευξθ που μασ ζδωςε.
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ΞΕΦΑΟΑΛΣ 11
European School Radio
Η παροσσίαση γνωριμίας στο European School Radio από
τον ΛΕΥΚΟ ΗΧΟ

Πακθτζσ και μακιτριεσ! Χασ παρουςιάηουμε το ραδιόφωνο του 1ου
Υρότυπου Υειραματικοφ ΓΕΟ Πανόλθσ Ανδρόνικοσ με τίτλο <<ΟΕΩΞΣΧ
ΘΧΣΧ>>!
Είναι θ πρϊτθ χρονιά που ςυμμετζχουμε ςτο European School Radio
και είμαςτε ενκουςιαςμζνοι για το ξεκίνθμα των εκπομπϊν μασ που
κα γίνει ςφντομα.
Χασ περιμζνουμε όλουσ να ακοφςετε τθν εκπομπι μασ!
Κα αςχολθκοφμε με τα πιο cool κζματα: Πουςικι, Επικαιρότθτα, Ρζα
, Εκδθλϊςεισ και Ακλθτιςμό.
Κα εκπζμπουμε κάκε δεφτερθ Ψετάρτθ 6μμ – 7μμ ξεκινϊντασ από τισ
05/03/2014
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Ξατά τθν περίοδο Παρτίου – Λουνίου ςτείλαμε ςυνολικά 7 εκπομπζσ.
Ακολουκοφν ενδεικτικά κείμενα από τισ εκπομπζσ:
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EΥΛΟΣΓΣΧ
Σι ςτόχοι που είχαμε κζςει αρχικά επετεφχκθςαν:
 Ρα γνωρίςουν οι μακθτζσ το χϊρο των Π.Π.Ε. και ιδιαίτερα το
ραδιόφωνο.
 Ρα αναπτυχκεί θ ςυνεργαςία μεταξφ των μακθτϊν
διαφορετικϊν ςχολείων με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ
και τθν ανάπτυξθ δθμιουργικισ και κριτικισ ςκζψθσ από τουσ
μακθτζσ.
 Ρα ζρκει το ςχολείο ςε επαφι με τθν τοπικι και τθν ευρφτερθ
κοινότθτα μακαίνοντασ οι μακθτζσ να κάνουν χριςθ του
διαδικτφου εποικοδομθτικά.
 Ρα παρουςιαςτεί ςτο ςφνολο τθσ κοινωνίασ το ζργο που
επιτελείται εντόσ των υπόλοιπων ομίλων – προγραμμάτων τόςο
τθσ παροφςασ ςχολικισ μονάδασ όςο και άλλων που μπορεί να
εκδθλϊςουν ενδιαφζρον.
 Ρα αποτελζςει κίνθτρο ζκφραςθσ των μακθτϊν και βιμα
εκδιλωςθσ των ανθςυχιϊν – προβλθματιςμϊν και
ενδιαφερόντων τουσ.
 Ρα παραχκοφν ραδιοφωνικζσ εκπομπζσ για το European School
Radio.
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Θ αξιολόγθςθ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ ζγινε και με τθ χριςθ
κατάλλθλου ερωτθματολογίου που μασ μοιράςτθκε από τισ
υπεφκυνεσ κακθγιτριεσ και ςυμπλθρϊκθκε ανϊνυμα:
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Θ ομάδα τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ:
ΑΦΑΠΥΑΨΗΘ

ΠΑΦΛΑ

ΑΦΒΑΡΛΨΛΔΘΧ

ΕΟΕΩΚΕΦΛΣΧ

ΓΑΒΑΡΑΧ

ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ

ΓΑΒΦΛΘΟΛΔΣΩ

ΗΩΘ

ΞΑΦΑΟΘ

ΕΟΕΡΘ

ΞΑΦΑΠΣΩΧΑΟΛΔΣΩ

ΑΛΞΑΨΕΦΛΡΘ

ΞΑΦΩΔΑΧ

ΥΣΟΩΧΦΣΡΘΧ-ΛΩΑΡΡΘΧ

ΞΑΨΧΑΡΘ

ΑΛΞΑΨΕΦΛΡΘ

ΞΟΑΩΔΛΑΡΣΧ

ΓΕΩΦΓΛΣΧ

ΞΣΩΨΑΟΛΣΧ

ΛΩΑΡΡΘΧ

ΞΣΩΨΧΛΑΡΣΩ

ΕΟΕΡΘ-ΠΑΦΛΑ

ΞΩΦΛΑΞΛΔΘΧ

ΥΑΩΟΣΧ

ΠΑΩΦΣΠΑΨΘ

ΠΛΧΑΕΟΑ-ΑΓΓΕΟΛΞΘ

ΡΕΟΟΑ

ΠΑΦΛΑ-ΞΩΡΧΨΑΡΨΛΡΑ

ΡΛΞΣΟΑΝΔΘΧ

ΧΑΦΑΟΑΠΥΣΧ

ΥΑΥΑΓΕΩΦΓΛΣΩ

ΧΨΕΦΓΛΣΧ

ΥΑΥΑΔΘΧ

ΡΛΞΣΟΑΣΧ

ΥΣΥΛΔΣΩ

ΑΟΛΞΘ

ΦΛΟΛΥΥΛΔΣΩ

ΑΚΑΡΑΧΛΑ

ΩΦΑΛΣΥΣΩΟΣΧ

ΒΑΧΛΟΕΛΣΧ
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