
Editorial 
 

 

 Η παρούσα δράση και πρωτοβουλία 
καθίσταται τόσο αναγκαία όσο και ουσιαστική 
κατά την υποχρέωση του σχολείου να αποτε-
λεί έναν φορέα διεύρυνσης του πνεύματος, 
ελεύθερης έκφρασης, ανάπτυξης της κριτικής 
σκέψης των μαθητών και επικοινωνίας των 
σχολικών παραγόντων με την κοινότητα.  
 Ο κύριος σκοπός είναι η μετουσίωση 
της ιδέας των μαθητών σε πρακτική αποτύπω-
ση της σκέψης σε έντυπη μορφή, και όχι ηλε-
κτρονική, εκτεινομένης στην διερεύνηση ποι-
κίλων ζητημάτων κοινωνικού, πολιτισμικού 
και πνευματικού περιεχομένου. 
Οι στόχοι συνοψίζονται στα εξής : 

Α) Ανάπτυξη προβληματισμού των μαθητών 
Β) Έρευνα ποικίλων θεμάτων 
Γ) Καλλιέργεια ομαδοσυνεργατικού πνεύμα-

τος 
Δ) Βιωματική και έμπρακτη αναζήτηση της 

γνώσης 
Ε) Επικοινωνία σχολείου και μαθητών με 

την κοινότητα 

Σ) Αξιοποίηση της κριτικής ικανότητας 
   Ζ) Εμπέδωση του κυρίαρχου ρόλου του 
σχολείου ως φορέα παιδείας και όχι απλώς 
εκπαίδευσης. Σο σχολείο δεν πρέπει να ε-
γκλωβίζεται σε μια τυποποιημένη παροχή 
γνώσης αλλά να υδρεύει το νου και να αφήνει 
το πνεύμα ελεύθερο να ανασαίνει, προσπαθώ-
ντας να εμφυσήσει την ανάγκη πνευματικής 
αναβάθμισης μέσω της απρόσκοπτης και ανε-
ξάρτητης  έκφρασης που διαχέει ιδέες και ε-
πιδαψιλεύει τον προβληματισμό.  

Ας είναι τούτη η προσπάθεια μια όαση 
ελεύθερης σκέψης των μαθητών και μία πα-
ρακαταθήκη δημιουργίας για το μέλλον!  

ΚΑΛΗ ΑΡΦΗ, ΠΑΙΔΕ! ΣΤΦΗ ΑΓΑΘΗ! 

                   Κωνσταντίνος  Σσίπρας                 

 

Η ΠΟΤΔΑΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

 

 Ο γραπτός λόγος αποκτά χαρακτήρα αυτονομίας  μέσα στη διαδρομή του  ιστορικού 

χρόνου. Ξεπερνά το εδώ και το τώρα και γίνεται λόγος της μεγάλης διάρκειας. Έτσι γνωρίσαμε 

τους προγόνους μας, τα ιστορικά γεγονότα που δε ζήσαμε, τον πολιτισμό μας από 

αρχαιοτάτων χρόνων, την ποίηση και τη λογοτεχνία. Οι Λατίνοι  υποστήριζαν “verba volant, 

scripta manent”.  

 Ο γραπτός  λόγος  είναι ο λόγος  της κοινωνικής  χρησιμότητας. Επιτρέπει στους 

αναγνώστες και στους ακροατές να βοηθούν τη μνήμη τους, καταγράφοντας τις πιο χρήσιμες 

πληροφορίες , που δέχονται κι επιτρέπει στην κοινωνία ή το έθνος να μην ξεχνούν κείμενα 

καταστατικού χαρακτήρα και ιστορικής σημασίας. (συντάγματα, νόμοι, συνθήκες). 

 Ο γραπτός  λόγος  απαιτεί  ιδιαίτερες γλωσσικές  ικανότητες και στις ημέρες μας , που 

όλα γύρω μας «τρέχουν» και η εικόνα κατακτά τους πάντες  δεν έχει τη θέση που θα έπρεπε, 

γιατί θα πρέπει ν΄αναμετρηθείς μαζί του, για να κερδίσεις τους αναγνώστες ή τους ακροατές . 

 Για τους παραπάνω λόγους συγχαίρω όλες τις μαθήτριες και μαθητές του Γυμνασίου 

και Λυκείου Αταλάντης , που αρθρογραφούν στην εφημερίδα. 

 υγχαίρω τους συναδέλφους κ.Βογιατζή Αντωνία και κ.Σσίπρα Κων/νο για την 

πρωτοβουλία τους αυτή, γιατί αποδεικνύουν στην πράξη ότι: 

«ΚΑΛΟ ΔΑΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΠΑΙΡΝΕΙ ΕΝΑ ΦΕΡΙ, ΑΝΟΙΓΕΙ ΕΝΑ ΜΤΑΛΟ, 

ΑΓΓΙΖΕΙ ΜΙΑ ΧΤΦΗ» 

                                                                                          ΕΛΕΝΗ  ΣΑΠΑΛΗ 

                                                                                              ΥΙΛΟΛΟΓΟ 

                                                                                Δ/ΝΣΡΙΑ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΑΣΑΛΑΝΣΗ 

Περιοδική έκδοση εφημερίδας μαθητών Γυμνασίου & Λυκείου Αταλάντης  

                    ηεύρνο 1,  Δεθέκβξηνο ‘2021—Φεβξνπάξηνο 2022 

ελίδα 1 

 Αίθουσα με θέα στον κόσμο γιατί τα 

παιδιά έχουν δικαίωμα να ονειρεύονται, να 

δημιουργούν και να εκφράζονται ελεύθερα 

μέσα από το ελεύθερο κείμενο. Γράφω αν έχω 

κάτι να πω σε κάποιον που δεν είναι εδώ ω-

θούμενος από τη βεβαιότητα ότι θα διαβα-

στώ, έχοντας την ελπίδα ότι θα ακουστώ. Σο 

ελεύθερο κείμενο σε συνδυασμό με τη σχολι-

κή εφημερίδα επιτρέπει να ξαναβρούμε το 

νόημα της γραπτής επικοινωνίας.* Ο μεγάλος 

Γάλλος ριζοσπάστης παιδαγωγός ελεστέν 

Υρενέ (1896-1966) ήταν ο πρώτος που εισή-

γαγε στη σχολική αίθουσα το τυπογραφείο 

και τη σχολική εφημερίδα ήδη από τον μεσο-

πόλεμο εμπνέοντας με τις διδακτικές του με-

θόδους το μεταρρυθμιστικό κίνημα του Μο-

ντέρνου χολείου.  

Με την ελπίδα λοιπόν η εφημερίδα των παι-

διών του Γυμνασίου και Λυκείου Αταλάντης 

να γίνει πηγή έμπνευσης για όλους μας να 

ευχηθούμε καλή ανάγνωση.  

Βογιατζή Αντωνία 

*Από το Μνημόνιο Θεσμικής Παιδαγωγικής του René 

Laffite 

H ανάγκη για έκφραση και επικοινωνία είναι διαχρονική 
 

   Η ιδέα να δημιουργηθεί μια μαθητική εφημερίδα ανταποκρίνεται στην ανάγκη των 

μαθητών μας να εκφράσουν τις απόψεις τους, να επικοινωνήσουν, να συνομιλήσουν τόσο 

μεταξύ τους, όσο και με τον έξω κόσμο. το Λύκειο Αταλάντης, η πρώτη προσπάθεια έγινε το 

2015 με την ηλεκτρονική μορφή της να  αντανακλά τη σύνδεση τους με την τεχνολογία . 

 Η δημιουργία μιας σχολικής εφημερίδας είναι μια ευχάριστη και δημιουργική 

δραστηριότητα, που στοχεύει στην ελεύθερη έκφραση των μαθητών και στην επικοινωνία τους 

με ανθρώπους εκτός σχολείου. Παράλληλα δίνει κίνητρο στα παιδιά να εργαστούν σε ομάδες 

και βοηθά στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Είναι γνωστό  πως η σχολική 

εφημερίδα  αποτελεί ένα  δυναμικό μέσο  διαλόγου, το οποίο δίνει την ευκαιρία στους 

μαθητές  μας να αναδείξουν τις απόψεις  τους στην  ευρύτερη σχολική κοινότητα. 

   Η εφημερίδα είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς, προσφοράς γνώσεων και χρόνου 

αρκετών μαθητών και μαθητριών, καθώς και συναδέλφων, που πρόσφεραν το μεράκι τους 

χωρίς φειδώ. . Οι εκπαιδευτικοί, ως υπεύθυνοι έκδοσης, αποτελούν σημείο αναφοράς και 

στήριξης στις προσπάθειες των παιδιών. 

    Ευελπιστούμε πως η ελευθερία έκφρασης, η οποία αποτελεί προϋπόθεση της ύπαρξης 

μιας εφημερίδας, θα συμβάλλει στη συνειδητοποίηση της αξίας της δημοκρατίας και του 

ενεργού πολίτη. 

 

ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΟΤ  

ΥΤΙΚΟ 

Δ/ΝΣΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΑΣΑΛΑΝΣΗ 



Η  δημοκρατία είναι κάτι 

σύνθετο, το οποίο έχει 

σαν προτεραιότητα την δυνα-

τότητα όλων να εκφράζουν και 

να συναποφασίζουν με τρόπο 

τέτοιο που καθένας θα έχει 

σταθμισμένα την γνώμη του 

για τα θέματα που τον αφο-

ρούν ,ειτε σε τοπικό ,είτε σε 

κεντρικό επίπεδο. Η Δημοκρα-

τία είναι συνάρτηση μιας κοι-

νωνίας που δίνει ίσες δυνατό-

τητες, ίσες ευκαιρίες και ανα-

γνωρίζει σε όλους τους ανθρώ-

πους την δυνατότητα και να 

πολιτεύονται και να εκλέγο-

νται. ε κάθε περίπτωση Δη-

μοκρατία δεν σημαίνει ασυδο-

σία, δημοκρατία σημαίνει πως 

επικρατεί η άποψη της πλειο-

ψηφίας . 

ΝΕΟΙ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 Θεωρώ, λοιπόν, ότι εί-

ναι επιβεβλημένη η ανάγκη 

και το πολιτικό σύστημα και 

οι νέοι να βοηθήσουμε όλοι 

από κοινού, ώστε οι νέοι να 

είναι ενεργοί. Ας μην ξεχνάμε 

πως όσο πιο ενεργοί οι νέοι 

άνθρωποι, τόσο πιο πιθανό 

είναι να έχουν  φρέσκες ιδέες, 

νέες απόψεις, και πραγματικά 

να βρεθούν λύσεις σε προβλή-

ματα που χρονίζουν και είναι 

δύσκολο, χωρίς την εμπλοκή, 

την συμμετοχή και την διάθε-

ση των νέων να προσφέρουν, 

να επιλυθούν. Είναι προτιμό-

τερο να έχουμε άποψη και λό-

γο με προτάσεις και όχι μόνο 

με κριτική. Δεν είναι μόνο η 

επανάσταση αυτή που θα δώ-

σει την λύση αλλά και η συμμε-

τοχή Δεν θα χαριστεί τίποτα 

στους νέους. Κανένας δεν θα κά-

νει πίσω, για να προχωρήσουν οι 

ίδιοι. Οι ίδιοι οι νέοι πρέπει να 

συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να 

τολμήσουν να διεκδικήσουν αυτό 

που τους αναλογεί και αυτό που 

τους αναλογεί είναι το μέλλον. 

Θεωρείτε πως η τοπική κοι-

νωνία είναι μια εκσυγχρονι-

σμένη και πρωτοποριακή κοι-

νωνία η ότι στηρίζεται περισ-

σότερο σε οπισθοδρομικές α-

ντιλήψεις; 

 Σο ζήτημα είναι να κάνου-

με το σωστό και να προσπαθούμε 

πάντα να έχουμε σαν παρακατα-

θήκη την εμπειρία του παρελθό-

ντος. Είμαι πεπεισμένος ότι η 

νέα γενιά οφείλει να τοποθετείται 

στα ζητήματα που ανακύπτουν 

και το εάν είναι κάτι προοδευτικό 

ή συντηρητικό προκύπτει από 

την αξιολόγηση στο μέλλον των 

αποφάσεων, οι οποίες ελήφθη-

σαν. 

υμμερίζεστε την άποψη πως 

υπάρχουν προϋποθέσεις δια-

σύνδεσης του σχολείου με τον 

Δήμο Λοκρών και αν ναι που 

διαφαίνεται αυτό; 

 Με βάση την κείμενη νο-

μοθεσία τα σχολεία όσο αφορά 

την συντήρηση και καθαριότητα 

τότε είναι πλέον στον τομέα ευθύ-

νης του δήμου. Αυτό όμως που 

πρότεινα αποτελεί προτεραιότητα 

για τον Δήμο είναι οι χώροι μά-

θησης πραγματικά να ανακτή-

σουν την αίγλη που κάποτε εί-

χαν, όπως επίσης να προωθηθεί 

ένα ευρύτερο σύνολο μέτρων και 

παρεμβάσεων που θα δώσει την 

δυνατότητα σε νέες εκπαιδευτι-

κές λειτουργίες να γίνουν από τα 

σχολεία. 

Θεωρείτε εφικτή την συνερ-

γασία του Δήμου και του σχο-

λείου ώστε να πραγματοποιη-

θούν ορισμένες εκδηλώσεις; 

 Ο Δήμος και τα σχολεία 

κατά παράδοση συνεργάζονται. 

Απαραίτητο κομμάτι μιας επιτυ-

χημένης εκδήλωσης είναι η 

συμμετοχή των νέων. Φωρίς τους 

νέους δεν υπάρχει δυνατότητα 

να αισιοδοξούμε ότι μπορούμε 

να έχουμε την πολιτιστική αφύ-

πνιση που θέλουμε για αυτό τον 

τόπο. Παράλληλα, πρέπει να 

καταλάβουμε όλοι ο,τι κάνουμε 

μένει σαν αποτύπωμα στην κοι-

νωνία. Επηρεάζει συνειδήσεις, 

επηρεάζει σκέψεις και δημιουρ-

γεί τροφή για το μέλλον. Όσο 

γινόμαστε δυναμικό κομμάτι 

της κοινωνίας, παίρνουμε πρω-

τοβουλίες, οι οποίες ωθούν προς 

τα μπροστά, τόσο πιο αισιόδοξοι 

μπορούμε να αισθανόμαστε για 

το όραμα που όλοι έχουμε για 

το μέλλον μας .  

 Προτεραιότητα του Δή-

μου είναι ο εκσυγχρονισμός με 

τις νέες τεχνολογίες και να μπο-

ρεί να έχει διάφανα οικονομικά. 

Δεύτερη προτεραιότητα είναι να 

προταθούν δημόσια έργα, τα ο-

ποία ήταν σε υστέρηση και προς 

αυτή την κατεύθυνση έχω ξεκι-

νήσει ένα ισχυρό τεχνικό πρό-

γραμμα, το οποίο πιστεύω πως 

τα επόμενα χρόνια θα βελτιώσει 

τις υποδομές στη περιοχή, ειδικά, 

στο κομμάτι βιολογικών αποχέ-

τευσης, αντιπλημμυρικών εργα-

σιών προκειμένου πραγματικά να 

ανέβουμε επίπεδο όσο αναφορά 

την ποιότητα της ζωής μας και το 

τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με το 

σκέλος που λέγεται καθημερινό-

τητα όπου προσπαθούμε συνεχώς 

να βελτιώσουμε αυτό που λέγεται 

καθαριότητα με προμήθεια και 

νέων απορριμματοφόρων, νέων 

κάδων. Αυτό που λέγεται καθημε-

ρινότητα στην ύδρευση με την α-

ντικατάσταση δικτύων μαντεμιού, 

το οποίο γίνεται πράξη σε πολλά 

σημεία του Δήμου .Αυτό που λέμε 

ποιότητα ζωής στο σκέλος της υ-

γείας που είναι πολύ σημαντικό. 

Μακάρι κάποια στιγμή ένας από 

εσάς να γίνει Πρωθυπουργός αυ-

τής της χώρας. Αυτό που πρέπει 

να θυμάται όταν θα βάλει τους 

δικούς του στόχους είναι ότι όλοι 

ξεκινάμε από κάπου, πάμε κά-

που και κάθε βήμα που κάνουμε 

πρέπει να έχει σταθερές βάσεις. 

Σα άλματα δεν βοηθούν ποτέ, τα 

σταθερά βήματα είναι αυτά τα 

οποία αφήνουν το αποτύπωμα 

τους. Σα άλματα είναι συνήθως 

φωτοβολίδες που δεν έχουν μέλ-

λον.                                                                               

Κωνσταντίνα Δέδε   

Δημήτρης Μυρογιάννης  

Παναγιώτα-Εφραιμία Κυριαζη 

Μαρία-Βασιλική πινάσα 

Δήμητρα Ντόγανου 

ελίδα 2 

ΕΠΙΚΑΙΡΑΕΠΙΚΑΙΡΑ  

Συνέντευξη του Δημάρχου Λοκρών κυρίου ΖεκεντέΣυνέντευξη του Δημάρχου Λοκρών κυρίου ΖεκεντέΣυνέντευξη του Δημάρχου Λοκρών κυρίου Ζεκεντέ   

Σο πέρασμα του χιονιά από την Αταλάντη Σο πέρασμα του χιονιά από την Αταλάντη Σο πέρασμα του χιονιά από την Αταλάντη    

Ά σχημες συνθήκες 

χιονιού επικράτη-

σαν τέλη Ιανουαρίου στην 

περιοχή της Αταλάντης 

και στα γύρω χωριά αλλά 

ταυτόχρονα αυτές οι συν-

θήκες έδωσαν στα παιδιά 

την δυνατότητα για λίγη 

διασκέδαση στο χιόνι κα-

τά την διάρκεια της παν-

δημίας. Μικροί και μεγά-

λοι βγήκαν στους κατά-

λευκους δρόμους της Ατα-

λάντης που σπάνια χιονί-

ζει για να ξεφύγουν λίγο 

από τα προβλήματά τους.      

 Οι δρόμοι και οι 

γειτονιές γέμισαν  με χιο-

νάνθρωπους και μαμάδες 

που έβγαζαν  τα παιδιά 

τους αναμνηστικές φωτο-

γραφίες. Δυστυχώς  η τη-

λεκπαίδευση τους  χάλασε 

κάπως τα σχέδια για μερι-

κές μέρες. Οι κάτοικοι 

βγήκαν έξω με τα φτυάρια 

τους και φτυάριζαν τις αυ-

λόπορτες ενώ  παρέες παι-

διών έπαιζαν χιονοπόλε-

μο. Επίσης  υπήρξαν και 

άτομα που έκαναν snow-

board στις λεύκες κατη-

φόρες της Αταλάντης. 

Η μικρή αυτή "γούρνα" η 

Αταλάντη όπως την απο-

καλούν μερικοί κάτοικοι 

της περιοχής, μας άφησε 

έκπληκτους , κυρίως τους 

ηλικιωμένους  καθώς 

όπως αναφέρουν  οι ίδιοι  

είχαν να δουν τέτοιο χιόνι 

από το ’87. Όμως τώρα  

έφτασε  70 πόντους.  Ένα 

ακόμη γεγονός είναι ότι 

στη θάλασσα έφτασε για 

πρώτη φορά 30 πόντους  

το χιόνι , ενώ γύρω στις 9 

το πρωί της Σετάρτης, η 

θάλασσα της παραλίας 

"παλιομάγαζα" είχε παγώ-

σει, με τον υδράργυρο να 

δείχνει -6ο βαθμούς Κελ-

σίου. Ο δήμος είχε βγάλει 

γκρέιντερ και καρότσες 

αλατιού για να καθαρί-

σουν τους δρόμους  και  

να βοηθήσουν την κατά-

σταση. 

Παράλληλα όμως υπήρξαν 

και προβλήματα. Διακο-

πές ρεύματος και νερού 

αναστάτωσαν αρκετούς 

κατοίκους της περιοχής  

με αποτέλεσμα να μην 

υπάρχει θέρμανση σε σπί-

τια και νερό για τις ανά-

γκες του νοικοκυριού, ενώ 

καλλιέργειες και ελαιόδε-

ντρα καταστράφηκαν. 

Δρόμοι έκλεισαν και οι 

οδηγοί δυσκολεύτηκαν να 

μετακινηθούν ενώ  έπρεπε 

να έχουν υποχρεωτικά 

αλυσίδες μαζί τους. Οι 

κλειστοί δρόμοι είχαν αρ-

κετές συνέπειες, κυρίως 

για τους εργαζόμενους 

που έπρεπε  να πάνε στις 

δουλειές τους, ενώ ζώα σε 

κτηνοτροφίες και σε διά-

φορες εγκαταστάσεις 

έμειναν αβοήθητα.  

όνια Ναβτζότ Κορ ίνγκ  

 



 

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΛΛΙΣΕΦΝΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΟΤΝ  

 Σην Παρασκευή 4 Υεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η 

έκθεση ζωγραφικής των παιδιών που παρακολουθούν το καλλιτεχνικό ερ-

γαστήρι του Πολιτιστικού Κέντρου Οπουντίων Λοκρών στην Αταλάντη. Σα 

παιδιά είχαν δημιουργήσει ζωγραφιές με διάφορες θεματικές ενότητες. 

Σα έργα τους ήταν εντυπωσιακά και εμπνευσμένα από τον κόσμο του σή-

μερα. Η ισότητα των δύο φίλων, ο πόλεμος, η ειρήνη, η αρμονία της φύ-

σης, η παράδοση και η θρησκεία ήταν πηγές έμπνευσης για τα παιδιά. 

 Είναι γεγονός ότι οι ζωγραφιές αντανακλούν τον συναισθηματικό 

μας κόσμο. Σα χρώματα που είχαν επιλέξει οι μικροί καλλιτέχνες ήταν 

ζωηρά. Επομένως τα παιδιά απέδωσαν την πραγματικότητα με θετική 

διάθεση. Βέβαια τους απασχόλησαν και ζητήματα πολεμικών συρράξεων 

επηρεασμένα από τα γεγονότα της εποχής μας.  

 Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε αυτούς τους μικρούς καλλιτέχνες 

και στην δασκάλα τους κ. Ζήκου Σέρρη που βρίσκεται κοντά τους και 

τους καθοδηγεί καθώς και σε όλους όσους βοήθησαν στην πετυχημένη 

αυτή καλλιτεχνική δραστηριότητα. Μακάρι να υπάρξουν και άλλες τέ-

τοιες δράσεις που θα βοηθούν τους νέους και τα παιδιά να εκφράζονται 

και να δημιουργούν.    

Γουργουλή Εύα  

 

ελίδα 3 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΑΕΠΙΚΑΙΡΑ  

 

μεσέφψ ψρ αθλησήρ σξτ 

Ιςσιξολξϊκξύ Ασαλάμσηρ 

ςσξ camp  οξτ έγιμε 

ςσημ Λίμμη Ετβξίαρ, 

όοξτ ςτμμεσείφαμ ακό-

μα 54 ιςσιξολόξι και 

ξμξλξγώ όσι  ήσαμ μια 

νεφψπιςσή εμοειπία οξτ 

μαρ γέμιςε γμώςειρ και 

μαρ βξήθηςε οξλύ. Ε-

κσόρ σξτ εκοαιδετσικξύ 

μέπξτρ σα camp έφξτμ 

 Η Ελλημική Ιςσιξ-

ολξϊκή Ομξςοξμδία 

οπαγμασξοξίηςε ςσιρ 

3 - 6 Δεκεμβπίξτ 

2021 οπξοξμησικά 

camp ςε διάυξπα μέπη 

σηρ Ελλάδαρ ςε καση-

γξπίερ Optimist και 

ILCA 4 (laser 4.7) με 

αυξπμή σα Πεπιυεπει-

ακά Ππψσαθλήμασα 

οξτ ακξλξτθξύμ. Μέ-

ςψ ατσώμ σψμ camp 

οξλλξί απφάπιξι αλλά 

και οπξφψπημέμξι ι-

ςσιξολόξι είφαμ σημ 

ετκαιπία μα κάμξτμ 

μαθήμασα με κασαπσι-

ςμέμξτρ οπξοξμησέρ 

σψμ κλάςεψμ. Να μά-

θξτμ ή και μα κάμξτμ 

εοαμάληχη σξτρ καμξ-

μιςμξύρ σξτ αθλήμασξρ 

με σξτρ κπισέρ καμξμι-

ςμώμ και μα κάμξτμ 

άςκηςη με γτμμαςσέρ 

σηρ Ομξςοξμδίαρ. Τα 

οπξοξμησικά camp  α-

οξσελξύμσαμ αοό σέςςε-

πα μέπη : σιρ οπξοξμή-

ςειρ ςσημ θάλαςςα, σημ 

γτμμαςσική , σημ θεψ-

πία με οαπαδείγμασα, 

όοψρ βίμσεξ, και σξτρ 

καμόμερ ιςσιξολξΐαρ.  

Eίφα σημ σύφη μα ςτμ-

ψρ ςκξοό εοίςηρ μα αμα-

δείνξτμ σιρ ξμξπυιέρ εμόρ 

σόοξτ και μα σξμ ςσηπί-

νξτμ ξικξμξμικά. Η εοιλξ-

γή σηρ οεπιυέπειαρ σξ 

υεσιμό camp μα γίμει ςσημ 

λίμμη Ετβξίαρ έγιμε για 

μα βξηθήςει ξικξμξμικά 

σξμ σόοξ μεσά σιρ οτπκα-

γιέρ σξτ καλξκαιπιξύ. 

Κωνσταντίνος Μυρογιάννης  

Έμα σεσπαήμεπξ γεμάσξ γμώςειρ 

 

 

      Πξηλ ιίγεο εκέξεο ήηαλ ε Δηεζλήο Ηκέξα Μλή-

κεο ησλ ζπκάησλ ηνπ Οινθαπηώκαηνο, όπνπ ηηκάκε 

ηνπο πάλσ από 6 εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο, θπξίσο 

Εβξαίνη, πνπ δνινθνλήζεθαλ απ’ ηνπο Ναδί ή πνπ 

πέζαλαλ απ’ ηηο θαθνπρίεο πνπ ππέζηεζαλ ζηα 

ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο ζηα νπνία βξίζθνληαλ.  

       Σην ζηξαηόπεδν ζπγθέληξσζεο ηνπ Άνπζβηηο 

πεξηζζόηεξνη από 1 εθαηνκκύξην άλζξσπνη, εθ ησλ 

νπνίσλ 9 ζηνπο 10 ήηαλ Εβξαίνη, έραζαλ ηε δσή 

ηνπο. Τα ζύκαηα πνπ απέθεπγαλ ηνλ άκεζν ζάλαην 

επηιέγνληαλ γηα εξγαζία. Κάζε κέξα ήηαλ έλαο αγώ-

λαο επηβίσζεο θάησ από αλππόθνξεο θαη αληίμνεο 

ζπλζήθεο. Σηηο 27 Ιαλνπαξίνπ 1945 ν Σνβηεηηθόο 

ζηξαηόο εηζήιζε ζην Άνπζβηηο θαη απειεπζέξσζε 

ηνπο ελαπνκείλαληεο θξαηνύκελνπο.   

  Τέινο, πξέπεη λα είκαζηε επγλώκνλεο πνπ δνύκε 

ζε κηα επνρή πνπ όινη είκαζηε ίζνη θαη κπνξνύκε 

λα εθθξάδνπκε ειεύζεξα ηε γλώκε καο ρσξίο λα π-

πάξρεη θάπνην αληίθηππν ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή 

καο αθεξαηόηεηα.   

Αιεμάλδξα Καηζίθα  

Le Petit Prince 

Antoine de Saint-Exupery  



 Επισκέφτηκε την 

δημόσια βιβλιοθήκη της 

Αταλάντης και με επιτυχία 

πραγματοποιήσαμε την 

πρώτη μας συνέντευξη με 

την διευθύντρια της Αιά-

ντειου βιβλιοθήκης την 

κ. Ζεκεντέ Μαρία. Η δι-

ευθύντρια μας αποκάλυψε 

τις σπουδές της στην Βι-

βλιοθηκονομία και έπειτα το μεταπτυχιακό της στην Διοίκηση Μονά-

δων. Αν και δεν ήταν η πρώτη της επιλογή  παρόλα αυτά η τριανταε-

ξάχρονη πορεία της στη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη αποδεικνύει πόσο 

πολύ της άρεσε αλλά και την προσφορά της στον χώρο αυτό. Η συνέ-

ντευξη που μας παραχώρησε είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.  

Κυρία Ζεκεντέ πότε ιδρύθηκε η βιβλιοθήκη; 

  Η βιβλιοθήκη σαν Δημοτική ιδρύθηκε το 1964. Ψς Δημόσια όμως, 

δηλαδή το ότι ανήκει στο Τπουργείο Παιδείας είναι από τον Οκτώβριο 

του 1998.  

Πώς βοηθάει η βιβλιοθήκη την περιοχή της Αταλάντης;  

  Ο ρόλος του Πολιτιστικού Οργανισμού που λέγεται βιβλιοθήκη, 

άσχετα αν είναι Δημοτική ή Δημόσια απευθύνεται καθαρά στην τοπι-

κή κοινότητα, στην τοπική κοινωνία, αφουγκράζεται της ανάγκες της 

και προσπαθεί να τις καλύψει. Από το 2012 έχουν αρχίσει καλοκαιρι-

νές εκστρατείες στις οποίες πολλοί από εσάς συμμετείχατε σε μικρή 

ηλικία, διήρκησαν διά ζώσης έως το 2019 γιατί από το 2020 κάναμε 

μία καλοκαιρινή αλλά ήταν διαδικτυακή. Οπότε ανοίγουν οι βιβλιο-

θήκες προς την κοινωνία. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για την το-

πική κοινότητα.  

Κάνετε όμως και εκπαιδευτικά προγράμματα. Πηγαίνετε σε 

διάφορα μέρη όπως σε εκθέσεις ζωγραφικής. Πώς βοηθάει αυ-

τό τα παιδιά που συμμετείχαν;  

  Κάνουμε πάρα πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα. Η βιβλιοθήκη 

ξεπερνάει τα ογδόντα εκπαιδευτικά προγράμματα. Όχι μόνο από το 

2012 που ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές. Εκπαιδευτικά γινόντουσαν και 

πριν και συμμετείχαμε σε όλες τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου 

Λοκρών. Κάθε πρόγραμμα έχει δικό του στόχο, τη δική του πορεία, 

δική του ροή και απευθύνεται σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες οι 

οποίες έχουν να κάνουν με τη συνεργασία βέβαια πάντα με τις σχολι-

κές μονάδες όχι μόνο για ανεξάρτητους χρήστες της βιβλιοθήκης, δη-

λαδή να δανειστεί κάποιος ή να ζητήσει μια πληροφορία.  Τπάρχουν 

και τα Δημόσια Κέντρα Πληροφόρησης και των ΑΜΕΑ και για τους 

ανθρώπους που θέλουν να χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη με τις νέες 

τεχνολογίες.  

Ποιος ήταν ο στόχος της καλοκαιρινής εκστρατείας που πέρα-

σε; 

  Κάθε καλοκαίρι είχε δική του θεματική, δικά του υποπεδία τα οποία 

προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο σύμφωνα με το μήνυμα που έδινε κά-

θε εκστρατεία και το πώς ειδικευόμασταν από το futur Library και 

μετά από τη Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας προκειμένου να μπορέ-

σουμε να ανταποκριθούμε και να πετύχουμε το στόχο για τον οποίο 

γινόταν κάθε καλοκαιρινή εκστρατεία. Επιπλέον ενισχύονται και οι 

μεταξύ των παιδιών που συμμετέχουν σχέσεις και γίνονταν φιλίες. Ήταν 

διαδραστικό καθαρά και για μένα την ίδια. Σην είχα απολαύσει αλλά 

και οι εθελοντές με αποκορύφωμα την τελετή λήξης. 

Επίσης η βιβλιοθήκη έχει πρωτότυπο τυπογραφείο. Θα θέλατε να 

μας μιλήσετε για αυτό;  

  Όπως βλέπετε υπάρχουν δύο κώδωνες, υπάρχουν δύο μηχανήματα. Σα 

δύο τυπογραφικά μηχανήματα που είναι στους κώδωνες το ένα είναι πο-

δοκίνητο τυπογραφικό μηχάνημα και το άλλο σελιδοποιητής. Δηλαδή 

στο ένα έμπαιναν τα στοιχεία τα οποία έμπαιναν από την αντίθετη πλευ-

ρά, όχι από τα αριστερά προς τα δεξιά όπως γράφουμε αλλά όπως πάει 

η αραβική γραφή προκειμένου όταν αποτυπώνονται να τα διαβάζουμε 

σωστά. Σο άλλο ήταν σελιδοποιητής στο οποίο τυπώθηκε η πρώτη εφη-

μερίδα της αντίστασης. Φρονολογούνται από το 1910 περίπου. 

Ποιες ηλικίες προσελκύει περισσότερο η βιβλιοθήκη; Κυρίως τώ-

ρα με τον covid; 

  Με τον covid κάναμε πάρα πολλά προγράμματα διαδικτυακά τα οποία 

μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα. Κάναμε και αναγνώσεις διαδι-

κτυακές προκειμένου να μην στερηθούν κάποια παιδιά και γενικά όλοι 

οι άνθρωποι την ανάγνωση. Σο πρόγραμμα το οποίο φέτος φιλοξενούμε 

είναι το Αποτύπωμα του 1821 στο Σαλάντι  και στη Λοκρίδα. Αυτό το 

έχουν παρακολουθήσει περίπου 330 παιδιά από την αρχή του 2021 και 

στο νέο αναγνωστήριο λειτουργεί μια υπέροχη έκθεση που έχουμε κάνει 

και ένα βίντεο το οποίο μπορείτε να το αναζητήσετε στην ιστοσελίδα μας. 

την ιστοσελίδα μπορεί κάποιος να βρει βιβλία; 

  Ναι, υπάρχει ηλεκτρονικός κατάλογος. Κάναμε delivery βιβλίων σε ει-

δικές ομάδες όπως τα μέλη του ΚΑΠΗ και σε ΑΜΕΑ. Μπορούσε ο καθέ-

νας να γίνει μέλος της βιβλιοθήκης κατεβάζοντας διαδικτυακά τα χρήσι-

μα έντυπα που έχουμε ώστε να γίνει κάποιος μέλος. Μέσω του email 

μας παράγγελνε το βιβλίο το οποίο επισκεπτόταν μέσω του ηλεκτρονι-

κού καταλόγου online.  Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 22300 εγγραφές. 

Μπορεί κανείς να δει τα εξώφυλλα από τα πιο καινούρια βιβλία φυσικά, 

ότι είναι διαθέσιμο από εκδοτικούς οίκους και τις περιλήψεις.  

Θα  μπορούσε κάποιος να το δανειστεί από το internet δηλαδή  

να το διαβάσει διαδικτυακά;  

  Όχι δεν υπάρχει. Σο ψηφιακό κομμάτι που υποστηρίζεται αυτή τη 

στιγμή είναι μόνο  Λοκρών συγγραφέων όχι το βιβλίο το ίδιο γιατί έχει 

να κάνει και με τα πνευματικά δικαιώματα αλλά και με τις αγορές των 

ψηφιακών βιβλίων.  

Ποιο είναι το πιο σπάνιο βιβλίο που έχετε;  

  Σο πιο σπάνιο βιβλίο είναι μια βίβλος. Παρόλα αυτά υπάρχουν πάρα 

πολλά παλαίτυπα βιβλία.  

Γνωρίζετε από πότε είναι; 

  Όχι. Θα απευθυνθούμε σε ειδική ομάδα. Μπορεί να είναι και μοναδι-

κή, για να σας δώσω και μια πληροφορία.  

Τπάρχουν αγγλικά βιβλία; 

  Βεβαίως. ε πρωτότυπη γλώσσα, ξενόγλωσσα πρωτότυπα βιβλία υπάρ-

χουν στην αγγλική, μερικά στη γαλλική, κάποια στην ιταλική και ελάχι-

στα στη γερμανική.  

 Ποια είδη βιβλίων έχετε; 

  Η συλλογή περιλαμβάνει όλες τις θεματικές ενότητες σύμφωνα με την 

ταξινόμηση του υλικού. Είναι ταξινομημένο στη 0 θεματική ενότητα εί-

ναι τα πληροφοριακά, στο 100 η φιλοσοφία με την ψυχολογία, στο 200 

η θρησκεία, στο 300 οι κοινωνικές επιστήμες, 400 οι γλωσσολογίες, 500 

θετικές, 600 τεχνολογία, 700 οι καλές τέχνες, 800 όλες οι λογοτεχνίες 

του κόσμου και 900 ιστορία και γεωγραφία.  Και φέτος έχουμε το εκδο-

τικό καινούριο έργο το οποίο θα μοιραστεί στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες 

από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αναζητώ Πληροφορούμαι Μαθαίνω.  

 

ΤΝΕΦΕΙΑ ΣΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΛΙΔΑ 

ελίδα 4 
Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη  

Λόγος και Σέχνη Λόγος και Σέχνη   



ΣΑΙΝΙΕ 

 

Σο «Red Notice» έγινε η πιο επιτυχημένη ταινία στο 

Netflix .  

 Με περισσότερες από 320 εκατομμύρια ώρες θέασης 

το heist movie εκθρόνισε από την κορυφή το «Bird Box». 

Λιγότερες από 20 μέρες χρειάστηκε η ταινία «Red No-

tice» (Ρόσον Μάρσαλ Θέρμπερ) για να γίνει η πιο επιτυχημέ-

νη ταινία στην ιστορία του Netflix, εκθρονίζοντας το «Bird 

Box» (ουζάνε Μπίερ, 2018). 

 Πιο αναλυτικά, το λουσάτο heist movie με πρωταγω-

νιστές τους Ντουέιν Σζόνσον, Γκαλ Γκαντότ και Ράιαν Ρέι-

νολντς, πέτυχε σε 18 μέρες 328,8 εκατομμύρια ώρες θέα-

σης. Σο «Red Notice» δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια 

τυποποιημένη πρωτοκλασάτη περιπέτεια, όπου ένας αναλυ-

τής του FBI καταδιώκει τον πιο περιζήτητο ληστή έργων τέ-

χνης, αλλά γίνεται άθελά του συνεργός του στο κυνήγι μιας 

απατεώνισσας που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. 

 Έπειτα, παρά τις ώρες που έχουν αφιερώσει οι συν-

δρομητές του Netflix, το «Red Notice» υπολείπεται αισθητά 

της επίδρασης που είχαν έτερα σουξέ του streamer. Πάντως, 

μια εξήγηση για την επιτυχία του heist movie μπορεί να εί-

ναι ότι πλέον στην πλατφόρμα βρίσκονται περισσότεροι συν-

δρομητές από ποτέ, έτσι αναπόφευκτα οι νέες κυκλοφορίες 

έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να σπάσουν ευκολότερα ρε-

κόρ από παλαιότερα. Μένουμε συντονισμένοι λοιπόν.. 

 

Παναγιώτα Ζυγοκώστα   

ελίδα 5 

Ποιες είναι οι επόμενες 

επενδύσεις για την βι-

βλιοθήκη;  

  Για το 2022 και για την 

τριετία που πρόκειται να 

έρθει δηλαδή 2022-2025 

περίπου , δύο είναι οι πη-

γές από τις οποίες χρημα-

τοδοτείται η βιβλιοθήκη: 

το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων από το Τ-

πουργείο Παιδείας πάντα 

και ο Σακτικός Προϋπολο-

γισμός για τις λειτουργικές 

δαπάνες. Είναι ένα μεγάλο 

ποσό με το οποίο προμη-

θευόμαστε τα βιβλία. Υέ-

τος πήραμε τετρακόσια 

βιβλία για όλες τις θεματι-

κές ανάλογα με τη ζήτηση 

εκ μέρους των αναγνω-

στών. Περίπου ύψους 

4500 χιλιάδες ευρώ. 

Όπως βλέπετε έχει γίνει 

αλλαγή του εξοπλισμού, 

των βιβλιοστασίων, επί-

πλων κλπ.  

Ποια είναι η καλύτερη 

επένδυση σε βιβλία και 

η πιο επιτυχημένη που 

έχετε κάνει; 

  Θέλω να πιστεύω ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό είναι  

επιτυχημένο σε όλα, δη-

λαδή σε όλες τις θεματι-

κές. Βασιζόμαστε πάντα, 

γιατί τώρα έχουμε και 

πολλές δωρεές, άλλη μια 

πηγή εμπλουτισμού της 

συλλογής είναι οι δωρεές.    

Πρόσφατα από το Μουσεί-

ο Γουλανδρή παραλάβαμε 

52 καινούριες εκδόσεις οι 

οποίες είναι πολυτελείς 

εκδόσεις, όπως έχουμε 

από το ίδρυμα Νιάρχος, 

από το ίδρυμα Ουράνη 

και πάρα πολλά άλλα ι-

δρύματα τα οποίο μπορεί-

τε να δείτε στην ιστοσελί-

δα. Έχουμε κάνει εικονι-

κές ξεναγήσεις όπως κά-

ναμε και μια εκδήλωση 

εξαιρετική για τον Παπα-

διαμάντη διαδικτυακά με 

σχολείο του Αγίου τεφά-

νου και συνδεθήκαμε με 

το μουσείο πίτι του Πα-

παδιαμάντη στη κιάθο.    

Και μια τελευταία ερώ-

τηση: ποιο είναι το αγα-

πημένο σας βιβλίο και 

γιατί; 

  Σο ένα παιδί μετράει τα 

άστρα του Λουντέμη. Ήταν 

από τα πρώτα που διάβα-

σα. Ήταν ο αγαπημένος 

μου συγγραφέας. Τπάρ-

χουν πάρα πολλά βιβλία 

και ήδη δίνονται λίστες τώ-

ρα με τα 100 βιβλία που 

θα πρέπει να έχουμε δια-

βάσει στη ζωή μας τουλά-

χιστον. Δεν ξέρω αν είναι 

αυτό παιδιά τελικά. Να 

σας πω ποιο είναι; Κάθε 

άνθρωπος είναι ξεχωρι-

στός και ως εκ τούτου έχει 

δικαίωμα στη γνώση και 

στην πρόσβαση στη γνώ-

ση. Εμείς εδώ είμαστε για 

να διευκολύνουμε και να 

δίνουμε εργαλεία για να 

υπάρχει πρόσβαση στη 

γνώση.  

ας ευχαριστούμε πάρα 

πολύ  

Εγώ ευχαριστώ, με τιμάτε 

ιδιαίτερα.  

Άλμπι Νάναι  

Μπρούνο Νάναι  

Παναγιώτου Μηχαέλα  

Παπαγεωργίου Σζίνα  

Λόγος και τέχνη Λόγος και τέχνη   

  ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΚΗ 

      Σο  συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί ένα από τα 

μυθιστορήματα της Άλκης  Ζέη, που ανήκουν 

στην εφηβική λογοτεχνία. Είναι ένα μυθιστόρη-

μα αληθινό και συγκινητικό που μιλά για ένα 

13χρονο κορίτσι την Κωνσταντίνα που ζει από 

την ηλικία των έξι ετών  με την οικογένειά της  

στην Γερμανία. Ξαφνικά βλέπει την ζωή της να 

ανατρέπεται από την μια στιγμή στην άλλη. Όλα 

όσα ήξερε και θεωρούσε σίγουρα έχουν πια χα-

θεί. Οι ευτυχισμένες μέρες της στην Γερμανία 

και στο εκεί σχολείο της έχουν τελειώσει. Οι γο-

νείς της χωρίζουν και συνεχίζουν  την ζωή τους 

διαφορετικά, ενώ  εκείνη αναγκάζεται να επιστρέψει στην Ελλάδα, στην 

Κυψέλη, και να ζήσει με την γιαγιά της. Φωρίς να το καταλαβαίνει, αντι-

μετωπίζοντας αδιέξοδα και συγκρούσεις με την γιαγιά της, αρχίζει να 

κατρακυλάει στον κόσμο των ναρκωτικών.  Είναι ένα ανθρώπινο, ρεαλι-

στικό, εφηβικό μυθιστόρημα της Άλκης Ζέη που θίγει καίρια θέματα 

και δείχνει στον αναγνώστη πόσο εύκολα μπορεί να μπλέξει κανείς εξαι-

τίας των προβλημάτων του.  το βιβλίο θίγονται θέματα διαπολιτισμικό-

τητας , σύγκρουσης γενεών , δύσκολες οικογενειακές καταστάσεις , 

όπως αυτές που προκαλούν ένα διαζύγιο , κυρίως όμως τα ναρκωτικά . 

Όλα αυτά τα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα , τα χειρίζεται η συγγραφέ-

ας χωρίς ηθικολογίες και διδακτισμούς , αλλά με χιούμορ και φυσικούς 

διαλόγους , καθώς αυτά αντιμετωπίζονται μέσα από την αντιπαράθεση 

των επιχειρημάτων , εκπροσώπων παλαιότερων γενεών με τα σύγχρονα 

αδιέξοδα …  τις αράχνες που η 13χρονη ηρωίδα προσπαθεί να υπερβεί 

μέσα από τον δικό της κώδικα αξιών.   

Σσολέλη Μαρήλια                                                                                                                                                            

     Θ Εμιλι Ντίκινςον κεωρεί-
ται ίςωσ θ κορυφαία Αμερικα-
νίδα ποιιτρια του 19ου αιϊνα, 
θ οποία ανζτρεψε τα λογοτε-
χνικά δεδομζνα τθσ εποχισ 
τθσ, αψθφϊντασ τισ υπάρχου-
ςεσ νόρμεσ, αδιαφορϊντασ για 
τουσ ςυμβατικοφσ κανόνεσ τθσ 
ποίθςθσ και εντρυφϊντασ ςε 
μια ευρεία κεματολογία και 
ποικίλεσ αναηθτιςεισ. Θεωρϊ-
ντασ πωσ θ «Δθμοςίευςθ ιςο-
δυναμεί με τον Πλειςτθριαςμό 
τθσ Διάνοιασ» (Ποίθμα 709), 
δεν εξζδωςε ζργα τθσ, αν και 
είχε αρκετζσ ευκαιρίεσ και δυ-
νατότθτεσ ίςωσ επειδι το 

Η ΕΠΙΣΟΛΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΝΣΙΚΙΝΟΝ 

«ςπαςμωδικό τθσ μζτρο» δεν 
γινόταν αποδεκτό και εκείνθ 
δεν επικυμοφςε να το αλλάξει. 
Όςον αφορά τθν προςωπικι 
τθσ ηωι, ιταν ο «Μφκοσ», θ 
«Μοναχι» του Άμερςτ, τθσ 
γενζτειρασ τθσ, μια λευκοντυ-
μζνθ φιγοφρα που επζλεξε τθν 
απομόνωςθ για τα τελευταία 
είκοςι χρόνια τθσ ηωισ τθσ. 
    Θ ανάγνωςθ των επιςτολϊν 
τθσ για κάποιον που γνωρίηει 
ελάχιςτα τθν Ζμιλι Ντίκινςον 
μζςα από τθν ποίθςι τθσ απο-
τελεί μια πρωτόφαντθ εμπειρί-
α. Σελίδα μετά τθ ςελίδα, μια 
καινοφρια Ζμιλι φανερϊνεται 

μπροςτά ςτα μάτια του: ικε-
τευτικι και απαιτθτικι, τρο-
μαγμζνθ και τρομοκρατικι, 
αντάρτιςςα και ςκλάβα, ανοι-
χτόμυαλθ και παλιομοδίτιςςα, 
πλθμμυριςμζνθ χαρά μα και 
οδφνθ, μια Ζμιλι που ακόμα 
και μζςα ςτθν ίδια επιςτολι 
αποκαλφπτεται και αποκρφ-
πτεται, εξελίςςεται και παρα-
μζνει ακλόνθτθ ςτισ εμμονζσ 
τθσ, εφορμά και αναδιπλϊνε-
ται, επιβάλλει και παρακαλά, 
επιπλιττει και κολακεφει και 
ακατάπαυςτα εκπλιττει. 
Ζχουν διαςωκεί 1054 επιςτο-
λζσ που καλφπτουν ζνα χρονι-

κό φάςμα 50 περίπου ετϊν και 
απευκφνονται ςε ζνα ευρφ 
κφκλο γνωςτϊν, ςυγγενϊν, 
φίλων και ανκρϊπων των 
γραμμάτων. Χωρίσ αμφιβολία 
υπιρξαν πολφ περιςςότερεσ 
— υπολογίηεται πωσ αυτζσ 
που διαςϊκθκαν αποτελοφν 
μόνο το δζκα τοισ εκατό όςων  
ζςτειλε — οι οποίεσ όμωσ δεν 
διατθρικθκαν από τουσ παρα-
λιπτεσ τουσ, είτε επειδι δεν 
ςυνειδθτοποίθςαν τθν αξία 
του περιεχομζνου τουσ, είτε 
ακριβϊσ επειδι δεν ικελαν να 
δθμοςιοποιθκεί. Πολλοί από 
τουσ παραλιπτεσ αρνικθκαν 

να παραδϊςουν τισ επιςτολζσ 
που είχαν ςτθν κατοχι τουσ 
κεωρϊντασ τθ δθμοςιοποίθςι 
τουσ ιεροςυλία ςτθ μνιμθ των 
νεκρϊν, ενϊ ςτθν περίπτωςθ 
των Νόρκροσ, των εξαδζλφων 
τθσ Ντίκινςον, παραδόκθκαν 
αντίγραφα των επιςτολϊν που 
περιείχαν λογοκριμζνα απο-
ςπάςματα. Ο ίδιοσ ο Όςτιν, ο 
αδελφόσ τθσ, παρζδωςε ςτθν 
Μζιμπελ Τοντ, τθν ερωμζνθ 
του και πρϊτθ επιμελιτρια 
ζκδοςθσ των ποιθμάτων και 
επιςτολϊν τθσ Ζμιλι, πολλζσ 
επιςτολζσ αφοφ πρϊτα είχε 
ανεπιτυχϊσ προςπακιςει να 

ΤΝΕΦΕΙΑ ΣΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΛΙΔΑ 



 ςκζψθ που πορεφεται μόνθ 
– κα ικελα να ς’ ευχαριςτι-
ςω για τθ μεγάλθ ςου καλο-
ςφνθ μα ποτζ δεν αποτολμϊ 
να πιάςω τισ λζξεισ που δεν 
μπορϊ να ςθκϊςω. Αν ερχό-
ςουν ςτο Άμερςτ, κα μπο-
ροφςα και να τα καταφζρω, 
αν κι θ θ Ευγνωμοςφνθ είναι 
ο δειλόσ πλοφτοσ  εκείνων 
που δεν ζχουν τίποτα. Είμαι 
ςίγουρθ πωσ λεσ τθν αλι-
κεια, επειδι ζτςι κάνουν οι 
ευγενείσ, μα τα γράμματά 
ςου πάντα με εκπλιςςουν. 
Θ ηωι μου είναι τόςο απλι 
και πεικαρχθμζνθ που δεν 
μπορεί να φζρει κανζναν ςε 
δφςκολθ κζςθ. […] Παρατι-
ρθςεσ πωσ κατοικϊ μόνθ – 
Για ζνα Μετανάςτθ, θ Χϊρα 
είναι άνευ ςθμαςίασ παρε-
κτόσ κι αν είναι θ δικι του. 
Ηθτάσ ευγενικά να με δεισ. 
Αν κα ςου ιταν απολφτωσ 
βολικό να ταξιδζψεισ μζχρι 
εδϊ πζρα ςτο Άμερςτ κα 
χαιρόμουν πολφ, μα εγϊ δεν 
διαβαίνω τον περίβολο του 
Πατζρα μου προσ οποιοδι-
ποτε Σπίτι ι πόλθ. 
     Τισ ςπουδαιότερεσ πρά-
ξεισ μασ τισ αγνοοφμε.  Δεν 
ςυνειδθτοποίθςεσ πωσ 

Ο Μενέλαος δεν παλεύει πια για την Ελένη, 

Σον τόπο μας τον έχουν καταπιεί ξένοι 

Που αναζητούν τον ήλιο. 
Δεν υπάρχει κανένα πλοίο 

Που να φέρνει τους δικούς μας. 

Μόνο στις γιορτές και τα καλοκαίρια 

Που παίρνουν τις βαλίτσες στα χέρια 

Για να γυρίσουν στην πατρίδα. 

Όπου και να ταξιδέψω,  
η Ελλάδα με πληγώνει 

Γιατί προσφέρει φιλοξενία 

ε όποιον έχει ηγεσία 

Και οι δικοί μας νοσταλγούν 

την μάνα και τον πατέρα 
Που έχουν αφήσει πέρα 

τη πουλημένη Ελλάδα 

Ναι, Όπου και να ταξιδέψω,  

η Ελλάδα με πληγώνει 

Σην ψυχή μου ξεριζώνει. 

 
 
 

 

ελίδα 6 

 

  
 

ζςωςεσ τθ Ηωι μου. Από τότε 
ζνα απ’ τα λίγα μου αιτιματα 
είναι να ς’ ευχαριςτιςω αυτο-
προςϊπωσ. […] 

Ντίκινςον 
 

Επιςτολι 286 προσ τισ εξαδζλ-
φεσ Νόρκροσ μζςα Οκτωβρίου 
1863 
 
… Θα τρελαινόμουν απ’ τθν 
χαρά μου αν ζβλεπα τισ μι-
κροφλεσ μου αγαπθμζνεσ. Το 
να τουσ γράψω υπολείπεται ςε 
γλυκφτθτα των δυο τουσ προ-
ςϊπων που φαίνονται τόςο 
κοντινά, κι όμωσ πάνε δυο 
βδομάδεσ που ζφυγαν από 
εμζνα – δυο φευγαλζεσ εβδο-
μάδεσ γεμάτεσ ελπίδεσ. Τϊρα 
ζχω αρχίςει να αμφιβάλλω αν 
ιρκαν ποτζ. […] Δεν ζχουμε 
παγετό ςτο ςπίτι μασ ακόμα. 
Θερμομετρικό παγετό, εννοϊ. 
Θ μθτζρα ζβαλε καινοφριο 
δόντι το Σάββατο. Το ξζρετε 
πωσ ο Δρ Στράτον τθσ το είχε 
υποςχεκεί πριν πολφ καιρό. Θ 
«Οδοντοφυΐα» τθν πείραξε, 
και δεν άφθςε το κρεβάτι τθσ, 
το Σάββατο, μ’ ζνα πρόςωπο 
που κα ζπαιρνε πρϊτο βραβεί-
ο ςε οποιαδιποτε ηωοπανιγυ-
ρθ ςτθ χϊρα. Γφριςε ςτθν πό-

λθ το επόμενο πρωί με ελα-
φρά εξαςκενθμζνα χαρακτθρι-
ςτικά, δίχωσ μάτι ςτθν αριςτε-
ρι πλευρά. Αναμφίβολα 
«φοβερῶσ ἐκαυμαςτώκθμε 
καυμάςια τὰ ἔργα ςου» 1 και 
περιςταςιακά γκροτζςκοι. Θ 
Λίμπι πάει ςτθ Σάντερλαντ, τθν 
Τετάρτθ, για κάνα δφο λεπτά· 
φεφγει από εδϊ ςτισ 6 ½ – τι 
ταιριαςτι ϊρα – και κα πάρει 
πρωινό τθν προθγοφμενθ νφ-
χτα· τόςο ραφιναριςμζνθ α-
τμόςφαιρα! Τα δζντρα ςτζκο-
νται ευκυτενι ςαν ακοφν τισ 
μπότεσ τισ, και κα βγάλουν 
πιατικά αντί για φροφτα, φο-
βάμαι. Τα γεράνια ζχουν γλι-
τϊςει το κολλάριςμα μζχρι 
ςτιγμισ, αν κι ακόμα υπάρχει 
χρόνοσ, παρεκτόσ και φφγει 
πριν τον Απρίλιο. Θ Εμιλι είναι 
πολφ ποταπι και τα παιδιά τθσ 
ςτο ςκοτάδι δεν πρζπει να κυ-
μοφνται τι λζει για τθν δεςπο-
ςφνθ.[…] 
   Ευφροσύνη Μαντά   

Καθηγήτρια Αγγλικών 
 
 
 
 
 

 

 

ςβιςει οποιαδιποτε αναφορά 
υπιρχε ςε αυτζσ ςτθ ςφηυγό 
του ι ςε άλλα μζλθ τθσ οικο-
γζνειάσ τουσ. Ωςτόςο, οι επι-
ςτολζσ που διεςϊκθςαν ςκια-
γραφοφν τθ ηωι μιασ ιδιαίτε-
ρθσ γυναίκασ και αποτελοφν 
πολφτιμο οδθγό ςτθν προςπά-
κεια κατανόθςθσ τθσ διάνοιάσ 
τθσ. 
    Θ ςφνταξθ μιασ επιςτολισ 
αποτελοφςε ολόκλθρθ ιεροτε-
λεςτία. Πάντα ςυνζταςςε κά-
ποιο προςχζδιο το οποίο διόρ-
κωνε και ανακεωροφςε επιμε-
λϊσ πριν το αποςτείλει, αφοφ 
προθγουμζνωσ είχε επιλζξει 
το κατάλλθλο επιςτολόχαρτο. 
Για τα προςχζδια τθσ χρθςιμο-
ποιοφςε οποιοδιποτε χαρτί 
είχε διακζςιμο — λογαρια-
ςμοφσ, λίςτεσ για ψϊνια — μα 
για το «κακαρό» χρθςιμοποι-
οφςε ακριβό επιςτολόχαρτο 
που φρόντιηε ο πατζρασ τθσ 
να τθσ το προμθκεφει. Ο κάκε 
παραλιπτθσ ικανοποιοφςε και 
κάποια διαφορετικι πνευματι-
κι ι ςυναιςκθματικι τθσ ανά-
γκθ και γι’ αυτό θ ίδια επιηθ-
τοφςε να κάνει τθν ανάλογθ 
εντφπωςθ και υιοκετοφςε και 
το αντίςτοιχο φφοσ. 

   Η μουσική και ο ρόλος της 

στην καθημερινή ζωή 

Η 
 μουσική και το τρα-

γούδι συνοδεύουν την 

ανθρώπινη ιστορία εδώ 

και χιλιάδες χρόνια. Πέρα από 

την πολιτιστική τους αξία, απο-

τελούν και μία μορφή έκφρασης 

των ανθρώπινων συναισθημάτων. 

Η μουσική έχει καθοριστικό ρό-

λο στην ζωή του ανθρώπου και 

δεν λειτουργεί με έναν ανιαρό 

τρόπο, όπως πολλοί πιστεύουν. 

υντροφεύει τον άνθρωπο στις 

δύσκολες αλλά και στις ευχάρι-

στες στιγμές του. υμπληρωμα-

τικά, λειτουργεί και ως μέσο 

έκφρασης πολλών ανθρώπων, 

καθώς μέσω αυτής έχουν την 

δυνατότητα να παρουσιάσουν τις 

ιδεολογικές τους αντιλήψεις, την 

κουλτούρα τους, τα πολιτικά και 

θρησκευτικά τους πιστεύω, και 

προπάντων τα συναισθήματά 

Λόγος και τέχνη Λόγος και τέχνη   

    Όταν ζγραφε ςτον Χίγκιν-
ςον, τον εκδότθ του Μθνιαίου 
Ατλαντικοφ και μζντορά τθσ 
για περίπου μια εικοςαετία, 
για παράδειγμα, ο τόνοσ τθσ 
ιταν αφελισ, προζταςςε τθν 
υποτικζμενθ ελλιπι τθσ μόρ-
φωςθ και τθν απειρία τθσ υπο-
βιβάηοντασ τθν πραγματικι 
τθσ διάνοια για να κολακεφςει 
τον εγωιςμό του και να διατθ-
ριςει τθν επαφι τθσ με ζναν 
άνκρωπο των γραμμάτων. Σε 
ςθμειϊματα ι γράμματα ςτον 
ανιψιό τθσ το φφοσ τθσ είναι 
απλό και παιχνιδιάρικο, ενϊ 
απευκυνόμενθ ςτισ εξαδζλφεσ 
τθσ εμφανίηεται λιγότερθ επι-
φυλακτικι. 
 
Επιςτολι 330 προσ τον Χίγκιν-
ςον, Ιοφνιοσ 1869 
 

Αγαπθτζ φίλε 
 
   Ζνα Γράμμα μου δίνει πάντα 
τθν αίςκθςθ τθσ ακαναςίασ 
επειδι είναι μόνο θ διάνοια 
χωρίσ τον ςωματικό φίλο. Δζ-
ςμιοι του φφουσ μασ και τθσ 
προφοράσ ςτον προφορικό 
μασ λόγο, μια φαςματικι δφ-
ναμθ φαίνεται να υπάρχει ςτθ  

τους. Ψστόσο, υπάρχει και μία 

μερίδα ανθρώπων που χρησι-

μοποιούν τη μουσική ως μέσο 

διασκέδασης και όχι 

έκφρασης. Και σε αυτή την 

περίπτωση όμως η επιρροή 

της μουσικής είναι υπαρκτή 

με έμμεση μορφή, Σα εύρος 

της ποικιλομορφίας της μου-

σικής είναι μεγάλο, καθότι 

υπάρχουν πολλά είδη που 

εκπροσωπούν κάθε πολιτισμό, 

κάθε κουλτούρα, διάφορες 

αντιλήψεις κ.ο.κ. «Η μουσική 

είναι η μόνη γλώσσα που όλος 

ο κόσμος καταλαβαίνει. Ο μό-

νος τρόπος συνεννόησης. Εί-

ναι μια αδελφοσύνη. Να το 

θυμάσαι , φίλε μου, κάποτε 

δεν θα χρειάζεται να μιλά-

με…». – Παύλος ιδηρόπου-

λος 

 

πυριδούλα Σσιγαρίδα 

Κοινωνικοί ΠροβληματισμοίΚοινωνικοί Προβληματισμοί  

 

 

 

Όπου και να ταξιδέψω,  
η Ελλάδα με πληγώνει. 

Δεν είναι αυτή που ήταν, 

όλα έχουν αλλάξει 

Αυτά που την ψυχή μου έχουν χαράξει 

Έχουν φύγει με το χρόνο. 
Η παλιά αυτή εικόνα σιγανά  

και σιωπηλά στο μυαλό μου παγώνει 

Σα χρυσελεφάντινα αγάλματα παίρνουν ζωή, 

Ό,τι πια σήμερα είναι θαμμένο μέσα στη Γη 

Σο βράδυ κάθεται μπροστά μου. 

Μια απέραντη πεδιάδα από τσιμέντο, 
Δεν υπάρχει πια ούτε ένα κοπλιμέντο 

Για το κορίτσι στο μπαλκόνι. 

Αυτά ζουν μόνο στην καρδιά μου. 

Έχει χαθεί πλέον εκείνη η Ελλάδα, 

Δεν ακούγεται πια καμία καντάδα, 
Από τον ολωμό και τον Λαυράγκα. 

 
ΟΠΟΤ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΞΙΔΕΨΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΠΛΗΓΩΝΕΙ 

 

Δήμητρα  Μπακογιάννη   

     Η κλιματική αλλαγή 

οδηγεί σε σημαντικές αλλα-

γές στα θαλάσσια οικοσυστή-

ματα, ως αποτέλεσμα της 

οξίνισης των ωκεανών, της 

αύξησης της θερμοκρασίας 

και της διεύρυνσης των νε-

κρών ζωνών εξαντλημένου 

οξυγόνου. Όμως τι γίνεται με 

την άνοδο της στάθμης της 

θάλασσας ; ε παγκόσμιο 

επίπεδο δεκάδες εκατομμύ-

ρια άνθρωποι θα εκτοπι-

στούν τις τελευταίες δεκαετίες 

του αιώνα, εάν τα αέρια του 

θερμοκηπίου δεν μειωθούν 

δραστικά. Επειδή πολλές πα-

ράκτιες περιοχές έχουν μεγά-

λη αύξηση του πληθυσμού, 

περισσότερα άτομα θα κινδυ-

νεύουν από την αύξηση της 

στάθμης της θάλασσας Η Ασί-

α έχει τον μεγαλύτερο πληθυ-

σμό που κινδυνεύει από την 

αύξηση αυτή, με χώρες όπως 

το Μπαγκλαντές, η Κίνα, η 

Ινδία, η Ινδονησία και το Βι-

ετνάμ να έχουν πολύ πυκνο-

κατοικημένες παράκτιες πε-

ριοχές. Σο 2019, ο αριθμός 

των ανθρώπων που επλήγη-

σαν από την άνοδο της στάθ-

μης της θάλασσας κατά τη 

διάρκεια του 21ου αιώνα 

ήταν τρεις φορές υψηλότερος 

από τον προηγούμενο αιώνα. 

Μια ανασκόπηση 33 μελετών 

που δημοσιεύθηκε το 2020 

διαπίστωσε ότι «οι περισσότε-

ρες εκτιμήσεις για τον παγκό-

σμιο πληθυσμό είναι της τά-

ξης των δεκάδων ή εκατοντά-

δων εκατομμυρίων ανθρώπων 

που βρίσκονται εκτεθειμένοι 

σε παράκτιες πλημμύρες σε 

διαφορετικές χρονικές περιό-

δους και σενάρια» λόγω της 

αύξησης της στάθμης της θά-

λασσας. Αυτές οι επιστημονι-

κές μελέτες μας οδηγούν στο 

συμπέρασμα πως η κλιματική 

αλλαγή μας είναι πολύ περισ-

σότερο επικίνδυνη από όσο 

πιστεύουμε.  

   Η στάθμη της θάλασσας αυ-

ξάνεται και απειλεί την ασφά-

λεια εκατοντάδων πληθυσμών 

που θα ταλαιπωρηθούν στο 

μέλλον. Αρκετές περιοχές 

που γνωρίζουμε τώρα, σε 

μερικές δεκαετίες μπορεί να 

χαθούν. Αποτέλεσμα : οι 

άνθρωποι θα χάσουν τις πε-

ριουσίες τους ή θα αναγκα-

στούν να καταφύγουν σε 

άλλους τόπους όπου θα δυ-

σκολευτεί η καθημερινότητα 

τους μέχρι να προσαρμο-

στούν, εάν τους το επιτρέ-

ψουν οι συνθήκες.    

 

Παναγιώτα Καρατράντου             

 



Εγώ και το εγώ μου  

 Είναι θλιβερό το πώς 

η σημερινή κοινωνία έχει 

αποδεχτεί και δεν νιώθει 

ντροπή από τις εικόνες της 

αθλιότητάς της. Ο σύγχρονος 

άνθρωπος, ψυχικά κλονισμέ-

νος και καταβεβλημένος, σε 

μια προσπάθειά του να βρει 

διέξοδο από τα προβλήματά 

του, γίνεται έρμαιο της ακο-

λασίας των υλικών απολαύ-

σεων και βυθίζεται στα πάθη 

και τις αμαρτίες του. Μέσα 

σε έναν συναισθηματικό κυ-

κεώνα, όπου κυριαρχεί το 

ένστικτο της ατομικής επιβί-

ωσης και όχι η λογική, καθί-

σταται δύσκολο για το άτομο 

να βρει χρόνο για πνευματι-

κή εξέλιξη και ηθικές ανησυ-

χίες. Η συνείδησή του παγώ-

νει και έχοντας ως μοναδικό 

στόχο την διατήρηση της 

προσωπικής του ευτυχίας, 

χάνει κάθε ενδιαφέρον και 

ΟΣΑΝ ΣΟ ΥΑΓΗΣΟ ΓΙΝΕΣΑΙ ΕΜΜΟΝΗ 

 ε μία κοινωνία που υπολογίζει τόσο την εικόνα 

του σώματος και θεωρεί επιτυχία το να είναι κανείς 

αδύνατος, οι περισσότεροι άνθρωποι ανησυχούν έστω 

και  περιστασιακά για το βάρος τους. Όταν, όμως, η 

ανησυχία μετατρέπεται σε εμμονή, συχνά 

αναπτύσσονται διατροφικές διαταραχές. Η διατροφική 

διαταραχή στην οποία δίνεται μεγαλύτερη σημασία στις 

μέρες μας είναι η ψυχογενής ή νευρική ανορεξία, στην 

οποία το άτομο αποκτά μια διαστρεβλωμένη εικόνα για 

το σώμα του, νιώθει έντονο φόβο για την αύξηση του 

βάρους του και οδηγείται στα άκρα περιορίζοντας 

επικίνδυνα την πρόσληψη τροφής. Ψστόσο, σπάνια 

διαγιγνώσκεται προτού φτάσει σε πολύ σοβαρή 

κατάσταση, ειδικά αν το βάρος δεν ήταν ήδη σε χαμηλά 

επίπεδα, πριν τη εμφάνισή της. Δυστυχώς, η κοινωνία 

στιγματίζει ορισμένα ιδιαίτερα αδύνατα άτομα ως  

«ανορεξικά» χωρίς κάποια βάσιμη αιτία. Όμως, η 

ανορεξία δεν αποτελεί τη μοναδική διατροφική 

διαταραχή. Μια ιδιαίτερα σοβαρή διαταραχή ακόμη 

είναι και η βουλιμία, κατά την οποία το άτομο 

καταναλώνει μεγάλες ποσότητες φαγητού, τις οποίες στη 

συνέχεια αποβάλλει από το σώμα του. Σέλος, μια 

πρόσφατα αναγνωρισμένη μορφή είναι και η ορθορεξία, 

όπου παρατηρείται η εμμονή για βιολογικά σωστή 

τροφή που οδηγεί σε διατροφικούς περιορισμούς σε 

επίπεδο ψυχαναγκασμού. Για πολλούς ανθρώπους οι 

διατροφικές διαταραχές είναι κάτι δυσνόητο και τους 

κάνουν να αναρωτιούνται «γιατί απλά δεν τρώνε;». Όμως, 

δεν είναι απλά μια επιλογή. Είναι ασθένεια, που εκτός 

από την σωματική, επηρεάζει και την ψυχική υγεία, 

ελέγχει τη ζωή εκείνου που νοσεί, χωρίς ο ίδιος να 

μπορεί να το αποφύγει, τον γεμίζει ενοχές και τον κάνει 

να υποφέρει και να πιστεύει πως έχει τον έλεγχο, όταν 

στην πραγματικότητα οδηγείται στην αυτοκαταστροφή. 

 Οι διατροφικές διαταραχές αποτελούσαν για 

πολλούς θέμα ταμπού. Όμως τα τελευταία χρόνια 

υπάρχει περισσότερη ευαισθητοποίηση και προσπάθεια 

για την πρόληψη και την θεραπεία τους. 

Μάρα Καρατράντου    

Μη με αυήσεις ποτέ...》 

 

  Ζούμε σε μια κοινωνία 

στην οποία όλοι κάνουμε 

λόγο για εξέλιξη και ισότητα 

χωρίς να φιλτράρουμε αυτές 

τις έννοιες. Και κάπου εκεί  

σταματάμε και αναρωτιόμα-

στε: Σι συμβαίνει όταν είσαι 

κορίτσι , κοπέλα , γυναίκα ; 

Πώς εξηγείται το γεγονός 

πως μέσα σε 11 μήνες στη 

χώρα μας έχουν καταγραφεί 

16 γυναικοκτονίες ; Πού 

βρίσκεται η "ισότητα" σε αυ-

τ ή  τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η ; 

    Μπροστά στο έγκλημα 

όλοι θλιβόμαστε και λυπό-

μαστε το θύμα. Σι συμβαίνει 

όμως όταν μιλάμε για σεξι-

σμό , σεξιστικά περιστατικά 

τα οποία αγγίζουν το όριο 

της παρενόχλησης , για κα-

ταγγελίες βιασμών , για όλα 

όσα "γεννούν" τις βίαιες συ-

μπεριφορές και κατ' επέκτα-

ελίδα 7 

Σο βίωμα της ανεργίας 

 Σο φαινόμενο της 

ανεργίας είναι καθημερι-

νό και τα ποσοστά της 

έχουν εκτοξευθεί στα 

ύψη. Σα προβλήματα ε-

ξαιτίας της ανεργίας διο-

γκώνονται. Η εύρεση ερ-

γασίας αποτελεί δύσκολη 

υπόθεση ειδικά για τους 

νέους. Σα αποτελέσματα 

πολλά. Οι άνθρωποι δυ-

σκολεύονται να επιβιώ-

σουν και οδηγούνται στη 

φτώχεια στερούμενοι βα-

σικά αγαθά. Οι άνεργοι 

ζουν στην ανασφάλεια, το 

άγχος και την απόγνωση. 

Αισθάνονται πως δεν είναι 

ενεργά μέλη της κοινωνί-

ας και ότι δεν προσφέ-

ρουν. Νιώθουν μειονεκτι-

κά απέναντι στους συναν-

μένει απαθής απέναντι σε 

όλα τα τραύματα της κοινω-

νίας. Χυχές περιπλανώμε-

νες, σώματα πεινασμένα 

κουλουριασμένα στις πιο 

ζεστές γωνιές του δρόμου, 

πρόσωπα θλιμμένα και τα-

λαιπωρημένα από τις κακου-

χίες, ειδεχθή εγκλήματα και 

άλλα τόσα προβλήματα που 

συναντά καθημερινά δεν τον 

συγκινούν, αφού εκείνος 

έχει πια επαναπαυτεί στην 

άνεσή του και έχει συνειδη-

τοποιήσει πως μοναδικός του 

στόχος είναι πλέον η ικανο-

ποίηση των προσωπικών του 

συμφερόντων.  Η υιοθέτηση 

αυτών των καταστάσεων από 

το υποσυνείδητο ως κάτι συ-

νηθισμένο και αμετάβλητο 

έχει ως απόρροια τη σύνθεση 

μιας κοινωνίας που δεν θυ-

μίζει σε τίποτα τον άνθρωπο. 

Μαρία Πάσσα 

 

ση τις γυναικοκτονίες;  Ιδί-

ως αν είσαι γυναίκα θα 

δεχτείς τα περισσότερα. 

τον δρόμο, στην δουλειά, 

σ τ ο  σ π ί τ ι . . . 

   Αν πεθάνεις, όλοι θα στε-

νοχωρηθούν, θα λυπη-

θούν, θα σοκαριστούν. Μέ-

χρι να πεθάνεις όμως πολ-

λοί θα μείνουν αδρανείς, 

θα σωπάσουν σε κάθε μορ-

φή - περιστατικό σεξι-

σμού , μισογυνισμού , πα-

ρενόχλησης, υποτίμησης, 

βίας που υφίστασαι. 

   Μπροστά στον θάνατο 

όλοι θλιβόμαστε , μπροστά 

στην κουλτούρα βίας και 

σεξιστικού λόγου σιωπού-

με. Και ναι ο όρος 

"γυναικοκτονία" υπάρχει - 

μάλιστα από το 1820 - και 

θα υπάρχει μέχρι κάθε 

κορίτσι , κοπέλα , γυναίκα 

να νιώθει ασφαλής στην 

κοινωνία. Αν και αυτονόη-

το δικαίωμα , η απουσία 

του είναι αισθητή. Για κάθε 

φορά που ένας άνδρας θεω-

ρεί δικαίωμά του να ασκεί 

επιρροή και έλεγχο στη γυ-

ναίκα του και μόλις νιώσει 

αδυναμία να το πραγματο-

ποιήσει, την σκοτώ-

νει. Λέγεται Πατριαρχία και 

μεγαλώνουμε μέσα της. Λέ-

γεται Γυναικοκτονία και 

μετράμε ακόμη μία. 

 

   《Μη με αφήσεις ποτέ ... 

γιατί θα σου κάνω κακό》 

 

Για κάθε Ελένη, 

Γαρυφαλλιά, Καρολάιν,  

Κωνσταντίνα, Σζεβριέ ... 

 

Γεωργία Παληαλέξη 

 

 

θρώπους και γι’αυτό κλο-

νίζεται η ψυχολογία τους. 

Διακατέχονται από θλίψη, 

απογοήτευση και απελπι-

σία. Ενδεικτικά μπορούμε 

να διαπιστώσουμε πως 

ορισμένοι άνθρωποι που 

είναι μακροχρόνια 

άνεργοι αντιδρούν με βί-

αιο τρόπο ή εμπλέκονται 

σε εγκληματικές ενέργειες 

για να εξασφαλίσουν την 

επιβίωσή τους. Η τεχνολο-

γία συμβάλλει στην αύξη-

ση της ανεργίας αφού 

πολλές φορές αντικαθιστά 

τον άνθρωπο. Πολλά ε-

παγγέλματα δεν ανταπο-

κρίνονται πλέον στις ανά-

γκες της σύγχρονης επο-

χής και έτσι εξαφανίζονται 

σταδιακά. Επομένως ανα-

γκάζονται να στραφούν 

Κοινωνικοί ΠροβληματισμοίΚοινωνικοί Προβληματισμοί  

  

 

Η ΒΙΑ ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΦΩΛΙΑΖΕΙ  ΣΒΗΝΕΙ  ΤΗ ΖΩΗ 

Η ΒΙΑ Ο,ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ 

ΑΣ ΤΟ ΦΩΝΑΞΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 

στην αναζήτηση άλλης ερ-

γασίας για να μην κατα-

λήξουν άνεργοι, μιας ερ-

γασίας ωστόσο που να μην 

τους ικανοποιεί. Από την 

άλλη το κράτος προσπαθεί 

με προσωρινές λύσεις να 

αντιμετωπίσει το πρόβλη-

μα μέσω προγραμμάτων 

για ανέργους αλλά εδώ 

απαιτούνται δραστικά μέ-

τρα γιατί η ανεργία είναι 

πρόβλημα με μεγάλες και 

σοβαρές διαστάσεις για 

ολόκληρη την κοινωνία. 

Ας λάβει το κράτος λοιπόν 

υπόψη του ότι όλοι οι 

άνθρωποι έχουν δικαίωμα 

στην εργασία η οποία τους 

εξασφαλίζει μια αξιοπρε-

πή διαβίωση.   

Γαρυφαλλιά Σραγογιάννη 

Ηλιάννα Φρυσικού   



Αποκριά στον Δήμο Λοκρών  

 ήμερα με χαμηλότερο τόνο και ύφος από ότι παλιότερα γίνεται η πα-

ρέλαση  του καρναβαλιού ενώ τη αρακοστή ξεκινά στην παραλία των Παλαιο-

μαγαζιών ή της κάλας με τα γνωστά σαρακοστιανά εδέσματα να προσφέρονται 

δωρεάν. Σο βράδυ της τελευταίας Κυριακής της Αποκριάς εθιμοτυπικά σε κά-

θε σπίτι γίνονταν οικογενειακό γιορτινό τραπέζι με πλούσιο φαγητό και απο-

κριάτικα τραγούδια. Πολλοί τηρούσαν και το έθιμο του μασκαρέματος και 

ντύνονταν κάνοντας επισκέψεις σε φιλικά σπίτια. Ένα ακόμη έθιμο ήταν το 

γαϊτανάκι, όπου μασκαρεμένοι νέοι τραγουδούν αποκριάτικα τραγούδια όπως: 

«Καλώς την τη αρακοστή», «της ακρίβειας τον καιρό», «Λεμονάκι μυρωδάτο» 

κ.α. Σην Καθαρά Δευτέρα οι νοικοκυρές ζύμωναν το λειψό ψωμί και όλες μαζί 

το έψηναν με ευχές στο φούρνο της γειτονιάς. ήμερα, με χαμηλότερο τόνο 

και ύφος αυτό που γίνεται είναι η παρέλαση του Καρναβαλιού, ενώ η αρακο-

στή ξεκινά στην παραλία της κάλας με τα γνωστά σαρακοστιανά εδέσματα να 

προσφέρονται δωρεάν.  

Αντωνία Σσάπαλη   

Έθιμα του Πάσχα 

 

 Έλα από ηα πην ζπλεζηζκέλα έζηκα είλαη ην ζπάζηκν ηνπ 

ξνδηνύ ηελ Πξσηνρξνληά. Τν πξσί όινη θαινληπκέλνη πεγαίλνπλ 

ζηελ Λεηηνπξγία ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ θαη ππνδέρνληαη ην λέν 

έηνο. Σηελ επηζηξνθή ν λνηθνθύξεο κπαίλνληαο ζην ζπίηη ,κε ην 

δεμί πόδη ζπάεη ην ξόδη πίζσ από ηελ εμώπνξηα θαη ηαπηόρξνλα 

ιέεη : «κε πγεία, επηπρία θαη ραξά ην λέν έηνο θαη όζεο ξόγεο έρεη 

ην ξόδη, ηόζεο ιίξεο λα έρεη ε ηζέπε καο όιε ηε ρξνληά». 

 

Λαδαξνζάββαην  

 Τν Σάββαην πξηλ από ηελ Μεγάιε Εβδνκάδα ν ιαόο 

γηνξηάδεη. Τα παηδηά κε ηα θαιαζάθηα ηνπο γπξίδνπλ ζηα ζπίηηα 

θαη ηξαγνπδνύλ, κε ζθνπό λα δηεγεζνύλ ηελ ηζηνξία ηνπ 

αλαζηεκέλνπ θίινπ ηνύ Χξηζηνύ θαη λα πνπλ ηα παηλέκαηα 

ζηνπο λνηθνθπξαίνπο. 

 

Τα θόθθηλα απγά 

 Μεξηθνί πηζηεύνπλ όηη ηα απγά βάθνληαη θόθθηλα ζε 

αλάκλεζε ηνπ αίκαηνο ηνπ Χξηζηνύ. Κόθθηλν όκσο είλαη θαη ην 

ρξώκα ηεο ραξάο γηα ηελ Αλάζηαζε ηνπ Χξηζηνύ. Ελώ εθείλε ηε 

κέξα ηεο βαθήο θξεκάλε έλα θόθθηλν ξνύρν ζην παξάζπξν ή 

ζην κπαιθόλη. Τν πξώην θόθθηλν απγό πνπ βάθεηαη είλαη ηεο 

Παλαγίαο θαη ηνπνζεηείηαη ζην εηθνλνζηάζη, γηα λα θπιάεη ηα 

παηδηά από ην θαθό κάηη. 

 

Επηηάθηνο 

 Τε Μεγάιε Παξαζθεπή είλαη κέξα αξγίαο, λεζηείαο θαη 

πέλζνπο. Πνιινί πίλνπλ μίδη γηα ηελ αγάιε ην Χξηζηνύ. Ύζηεξα 

από ηα δώδεθα Επαγγέιηα ν Επηηάθηνο ζηνιίδεηαη κε αλνημηάηηθα 

ινπινύδηα από ηηο λεαξέο θνπέιεο. 

 

Αλάζηαζε 

 Ξεκεξώκαηα ηνπ Μ. Σαββάηνπ νη εθθιεζίεο ζηνιίδνληαη 

κε δαθλόθπιια θαη ν ηεξέαο ηα ζθνξπίδεη κόιηο πεη «Αλάζηα ν 

Θεόο θξίλαη ηελ γελ». Μεηά ηελ εθθιεζία ε λνηθνθπξά δπκώλεη 

ηελ θνπινύξα ηεο Λακπξήο θαη ν άλδξαο αλαιακβάλεη ην 

ςήζηκν ηνπ αξληνύ. Τν βξάδπ ηνπ Μεγάινπ Σαββάηνπ, ιίγν πξηλ 

ρηππήζνπλ νη θακπάλεο γηα ηελ εθθιεζία, νη πηζηνί θνξνύλ ηα 

θαιά ηνπο ξνύρα, παίξλνπλ ηηο άζπξεο ιακπάδεο γηα λα 

αλάςνπλ από ην Άγην Φσο θαη πεγαίλνπλ λα παξαθνινπζήζνπλ 

ηελ ιεηηνπξγία ηεο Αλάζηαζεο. Γπξίδνληαο από ηε Αλάζηαζε 

ζηαπξώλνπλ κε ην Άγην Φσο ην επάλσ κέξνο ηεο πόξηαο. 
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Τνπ Γεώξγηνπ Τζηάξα 

 Η Αηαλάνηη είσε ανέκαθεν μεγάλη παπάδοζη ζηα πολιηιζηικά και κοινωνικά 

δπώμενα, αλλά λόγω ηηρ Σοςπκοκπαηίαρ, ηων Βαλκανικών και ηος Παγκόζμιος Πο-

λέμος ηα πάνηα είσαν παγώζει. Παπόλα αςηά οι νέοι ηηρ ηόηε εποσήρ έβπιζκαν διά-

θοποςρ ηπόποςρ να εκθπάζοςν ηιρ πολιηιζμικέρ ηοςρ ανηζςσίερ. Έηζι, ηο 1927 με 

ππωηοβοςλία 10 αγοπιών και 10 κοπιηζιών ζςγκποηήθηκε η «Μανηολινάηα» Αηαλά-

νηηρ με μοςζικό δάζκαλο ηον Λαμιώηη απάηζη. Σην ίδια σπονιά μία ομάδα νέων 

ηηρ Αηαλάνηηρ με επικεθαλήρ ηον Χπήζηο Κωνζηανηίνος ίδπςζαν ηην θιλοδαζική 

ένωζη «Η μέλιζζα» και μια δεύηεπη ομάδα με επικεθαλήρ ηον Βαζίλη Σζάπαλη ηον 

ύλλογο Φςλλόδενδπων. Σο 1928 οι δύο ύλλογοι ενώθηκαν με κύπιο μέλημά ηοςρ 

ηην αναδάζωζη ηος όποςρ Ρόδα.  

Η πποζπάθεια ηων πολιηών βπαβεύηηκε με έπαινο και σπημαηικό έπαθλο από ηην 

Ακαδημία Αθηνών ηο 1936. 

Επίζηρ, η πόλη μαρ δπαζηηπιοποιείηαι από ηι 

απσέρ ηος 20ος αιώνα ζε πάμπολλερ σοπωδί-

ερ και θιλαπμονική, οι οποίερ ανηιμεηώπιζαν 

μια καηάζηαζη αδπάνειαρ καηά ηην γεπμανική 

καηοσή λόγω ηηρ καηάζσεζηρ ηων οπγάνων. 

Γενικόηεπα, η πεπιοσή μαρ ήηαν και είναι εξαι-

πεηικά ενεπγή ζηα κοινωνικά, μοςζικά και πο-

λιηιζηικά δπώμενα, κάνονηαρ για γενιέρ και γε-

νιέρ ηοςρ πολίηερ ηηρ πεπιοσήρ εξαιπεηικά πε-

πήθανοςρ με ηην ελπίδα όλων μαρ αςηή η πα-

πάδοζη να ζςνεσιζηεί ζηιρ νέερ γενιέρ. 

Οπουντία Λοκρίδα, 
μια ελεύθερη κοινω-
νία από την Αρχαιό-
τητα έως τις μέρες 

μας 
 
 Αποτελεί κοινό τόπο 
το γεγονός πως, ειδικά 
στην Ελλάδα, κάθε περιο-
χή έχει τη δική της ξεχωρι-
στή Ιστορία. Η ιστορία κά-
θε τόπου μπορεί να δια-
κριθεί σε πολλές διαφορε-
τικές εποχές λόγω της μα-
κροχρόνιας ύπαρξης του 
γένους των Ελλήνων, ένα 
από τα πιο ενδιαφέροντα 
και αξιοσημείωτα παρελ-
θόντα έχει η σημερινή πό-
λη της Αταλάντης. 
Αναντίρρητα η ιστορία της 
Αταλάντης χαρακτηρίζεται 
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από πολλά κομβικά χρο-
νολογικά σημεία. Ένα από 
αυτά είναι η συμμετοχή 
των Οπουντίων Λοκρών, 
αρχαίων κατοίκων της Α-
ταλάντης, στον Σρωικό πό-
λεμο. Με αρχηγό τον Αία-
ντα τον Λοκρό, άριστο μα-
χητή και στρατηγικό νου, 
σαράντα πλοία αρμένισαν 
στο πλευρό των υπόλοι-
πων Αχαιών με προορισμό 
την Σροία και σκοπό την 
άλωσή της. Οι Λοκροί 
έφεραν ελαφρύ οπλισμό 
και πολεμούσαν χρησιμο-
ποιώντας σφεντόνες και 
κυρίως τόξα, φορούσαν 
μαύρα ρούχα, θώρακες 
και αποτελούσαν μια από 
τις πιο ευκίνητες και ευέ-
λικτες μονάδες των Α-
χαιών. 
 Μετά το τέλος του 

Σρωικού πολέμου, κατά 
τον γυρισμό στην πατρίδα, 
ο βασιλιάς Αίας ναυάγησε 
κι έτσι κατέληξε. 
Άλλο ένα σημαντικό ση-
μείο της ιστορίας της Ατα-
λάντης είναι η κάθοδος 
της φυλής των Δωριέων, οι 
οποίοι εγκαταστάθηκαν 
στον Οπούντα και παρόλο 
που διέφεραν φυλετικά με 
τους προηγούμενους Λο-
κρούς ενστερνίστηκαν τον 
τρόπο ζωής τους και τους 
τιμούσαν ως προγόνους 
τους. Αξίζει να σημειωθεί 
πως οι κάτοικοι της Ατα-
λάντης αποτελούσαν τη 
μόνη φυλή που αρνούνταν 
κατηγορηματικά την 
ύπαρξη δούλων και λει-
τουργούσε με μια αρκετά 
φιλελεύθερη πολιτική, η 
νοοτροπία των Οπουντίων 

ήταν καθαρά προϊόν του 
ανθρωποκεντρικού χαρα-
κτήρα τους. Επιπροσθέ-
τως, ως Δωριείς, ήταν σύμ-
μαχοι των παρτιατών και 
κατά τον Πελοποννησιακό 
πόλεμο προσέφεραν τους 
ιππείς και τους οπλίτες 
τους στο στρατό των Λακε-
δαιμονίων. 
 υνεπώς η δίψα 
των Λοκρών για ελευθερία 
φανερώθηκε κατά την Ελ-
ληνική Επανάσταση ενα-
ντίον των Οθωμανών, κα-
θώς οι πολίτες της Αταλά-
ντης πολέμησαν πολλές 
φορές αναγκάζοντας τον 
Σουρκικό στρατό να εγκα-
ταλείψει την περιοχή και 
να μεταβεί σε βορειότερες 
περιοχές. Αξίζει να επιση-
μανθεί το γεγονός πως 
πολλοί πρόσφυγες από 

την Μακεδονία και την 
Μικρά Ασία εγκαταστάθη-
καν στη Λοκρίδα, στα τέλη 
του δέκατου ενάτου αιώνα 
και τις αρχές του εικο-
στού, μετά τη Μικρασιατι-
κή εκστρατεία και κατα-
στροφή. Εν κατακλείδι, οι 
Λοκροί απέκτησαν πολλές 
φορές την ελευθερία τους 
και πολέμησαν όλους 
όσους τους υποδούλωσαν, 
αναδεικνύοντας έτσι τη 
συνέπεια της φυλής τους 
ανά τους αιώνες και τον 
ελεύθερο αλλά μαχητικό 
χαρακτήρα τους.  
 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ 
 ΘΕΟΥΑΝΟΠΟΤΛΟ  

 
 
 

 


