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ΠΕΡΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

«Ευτυχώς που έχουμε και τον τουρισμό!»… άκουσα να αναφωνεί
ένας απελπισμένος επιχειρηματίας. «Ευτυχώς που έχουμε ακόμα
τον τουρισμό και μας κρατάει όρθιους»… αναφώνησε ένας
μάνατζερ ενός μικρού ξενοδοχείου …
του Δημητρίου Π. Σιμωτά : Σελίδα 3

Περιττά κιλά!!!!!! Μην αγχώνεστε η καλή ψυχολογία βοηθά.
Οι γιορτές έφυγαν και μαζί με αυτές για κάποιους ανθρώπους
έφυγαν και οι μαγικές στιγμές που προσδοκούσαν να ζήσουν ..

Δάκρυ η οδός για τον παράδεισο.

Το κλάμα είναι αναπόσπαστο τμήμα της ανθρώπινης φύσης. Αν
και τα δάκρυα έχουν μια αμφίθυμη θέση στην ζωή μας ...
της Αθηνάς Σκιαδοπούλου : Σελίδα 8

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ.
Αγαπητοί μου, Κάθε νέον έτος προστίθεται ως ευλογία Θεού
εις το μήκος του βίου μας. Παρατείνεται η ζωή μας και μας
παρέχονται νέες ευκαιρίες , διά να μορφωθούμε κατά Χριστόν και
να καταρτισθούμε ως καλοί πολίτες της Βασιλείας ...
του Πολυεύκτου Παν. Γεωργακάκη : Σελίδα 8

Η βόλτα.
Για την ηρεμία
Θεός για μια μέρα.
Μια στιγμή!

Δημήτρης Νομικός συγγραφέας : Σελίδα 09

Αρχή ήμισυ του παντός
Δεν είναι λίγοι πια αυτοί που πιστεύουν ότι σε τούτο τον τόπο όλα
πήγαν κάπως στραβά από την αρχή και συνεχίζουν να πηγαίνουν
στραβά ακόμη και σήμερα αφού διακρίνουν πολλές σχεδόν
παράλληλες ιστορίες. . ...
του Χρήστου Τραϊκούδη : Σελίδα 10

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

Η λαϊκή παράδοση είναι μια ακένωτη δεξαμενή πολιτισμικής
ύλης και το παραμύθι κατέχει για τον λαϊκό πολιτισμό, την θέση
που έχει το μυθιστόρημα για τη λογοτεχνία. Είναι ένα, πολλές
φορές, μακροσκελές λαϊκό αφηγηματικό είδος της φιλολογικής
Λαογραφίας που έχει συντεθεί από περισσότερους ...

Οδοιπορικό στην Ελλάδα

Επειδή ο ομάδα του trigono.info επιμένει και φυσικά συνεχίζει να στηρίζει καθετί
ελληνικό, ξεκινήσαμε από το προηγούμενο τεύχος μία νέα ταξιδιωτική στήλη, ένα
οδοιπορικό στην Ελλάδα.
Μία στήλη που θα μας οδηγήσει όλους «πίσω» στην πατρίδα. Την Ελλάδα που ήταν,
είναι και θα είναι πάντα αγαπημένος προορισμός ανθρώπων από όλο τον κόσμο. Την
Ελλάδα μας που αυτή την εποχή είναι ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε να θυμηθούμε πόσο
όμορφη και μοναδική είναι. Όπου κι αν πας οι πλούσιες φυσικές της ομορφιές σε
συνεπαίρνουν και σε κάνουν σίγουρα να πιστέψεις πως ο Θεός όταν την δημιούργησε
είχε μεγάλα «κέφια».
Οι μυρωδιές και οι γεύσεις της μας ακολουθούν πάντα όσο μακριά κι αν πάμε. Αυτές
τις αναμνήσεις θα προσπαθούμε κάθε μήνα να ανασύρουμε προτείνοντάς σας
τοποθεσίες που μαγεύουν. Κάθε τεύχος μας θα φιλοξενεί ένα μέρος με ιστορικές,
πολιτιστικές, θρησκευτικές και χρήσιμες ταξιδιωτικές πληροφορίες. Κάθε τεύχος μας
και μια πρόκληση για ταξίδι στην Ελλάδα.
Είναι γνωστό άλλωστε ότι τα μεγαλύτερα ταξίδια γίνονται πρώτα στο μυαλό και ύστερα
υλοποιούνται. Μαζί μας θα γνωρίσετε μέρη που δεν έχετε επισκεφτεί έως τώρα και θα
αγαπήσετε από την αρχή τοποθεσίες που ο χρόνος τις έχει αφήσει πίσω στην άκρη του
μυαλού σας.
Επειδή είναι κάποιες στιγμές που όλοι μας κάπου αλλού θα θέλαμε να βρεθούμε…
Σελίδα 21

του Prof. Dr. Δημητρίου Μπενέκου : Σελίδα 11

Böse Mächte

„Pater, kannst Du mir ein Gebet gegen vaskania lesen? Ich habe
so schlechte Träume und dauernd geht etwas schief. Ich glaube,
meine Tante in Griechenland macht mir Magie …“, werde ich oft
gefragt. „Selbstverständlich lese ich Dir ein Gebet, aber ...

von p. Martinos Petzolt : Seite 12

Η ομορφιά ... μέσα από το στιλ

„Μόδα“... μια λέξη χωρίς αρχή και τέλος. Αντηχεί στα αυτιά μας
σαν το νοσταλγικό κουδούνισμα από το καμπανάκι του ...

Έλξη για ζωή

Με το νέο χρόνο να ξετυλίγεται μπροστά μας, το ενδιαφέρον μας
για καλύτερες αλλαγές στη ζωή μας όλο και μεγαλώνει.
Ιωάννα Μπέτση : Σελίδα 13

ΜΠΙΤΚΟΙΝ (bitcoin) ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑ - Φούσκα ή Πυραμίδα;

Νικόλας Ανδρικόπουλος

Ανακαλύπτοντας τα μυστικά και τα μυστήρια του κόσμου των παιδιών

της Μαίρης Κρητικού

Μπιτκόιν (Bitcoin) τι είναι: Το Bitcoin είναι ένα ψηφιακό νόμισμα Έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε το Νικόλα Ανδρικόπουλο, αγαπημένο
δημιουργό συγγραφέα - εικαστικό στο χώρο του παιδικού βιβλίου. Η πέννα του και
το οποίο δεν υπάρχει επισήμως σε καμία φυσική ...
του Γαβριήλ Μανωλάτος : Σελίδα 14 στις δυο περιπτώσεις, κείμενο - εικονογράφηση, αφήνει ανεξίτηλη την σφραγίδα
της. Η ιστορικός τέχνης Ίρις Κρητικού έγραψε, μεταξύ άλλων, για το έργο του, κατά
την διάρκεια της ατομικής του έκθεσης «Παραμύθια και Αλήθειες…» στο πολυχώρο
του Παναγή Ι. Σιμωτά, συνταξιούχου Οικονομολόγου / επιχειρηματία ! «Μελίνα Μερκούρη» στην Αθήνα.

ΕΙΝΑΙ, ή δεν είναι, να … τραβάς τα μαλλιά σου;

Σελίδα 02

Σελίδα 25
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Ευχόμαστε σε όλους τους αναγνώστες του trigono.info μία καλή και τυχερή χρονιά και ό,τι ποθεί ο καθένας
από εσάς.
Ο Ιανουάριος είναι ο μήνας, που σχεδόν πάντα ξεκινά με γλυκόπικρα συναισθήματα. Έχουν τελειώσει οι
διακοπές, η ξεκούραση και η ξεγνοιασιά των εορτών και όλοι έχουν επιστρέψει στις υποχρεώσεις τους,
μικρές ή μεγάλες. Όπως λέει κι ο λαός, κάθε κατεργάρης στον πάγκο του.
Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, θέλουν λίγο τον χρόνο τους, για να επανέλθουν στην καθημερινότητα. Του
χρόνου πάλι με το καλό, λένε και έχουν δίκιο. Τα ωραία τελειώνουν γρήγορα, λένε κάποιοι άλλοι και έχουν
και αυτοί δίκιο. Και τελικά διαπιστώνει κανείς, ότι οι στιγμές είναι που μετράνε πάντα. Όλα περνάνε. Οι
γιορτές περνάνε, οι διακοπές περνάνε, και για αυτό οι άνθρωποι πρέπει να τις εκμεταλλεύονται όσο
καλύτερα μπορούν, ώστε να έχουν μετά τις αναμνήσεις που ξεκουράζουν την ψυχή στις περίεργες στιγμές
της καθημερινότητας.
Από την άλλη, για κάθε νέο χρόνο εμείς οι άνθρωποι έχουμε την τάση να βάζουμε στόχους ή να
προγραμματίζουμε την αλλαγή τους. Είναι ωραίο να βάζει κανείς στόχους, είναι ωραίο να κάνει
απολογισμούς, όμως αυτό δεν είναι καθόλου απαραίτητο να γίνεται κυρίως τον πρώτο μήνα του χρόνου.
Κάθε μήνας και κάθε ημέρα προσφέρεται για αλλαγές, αν κάποιος το θελήσει.
Όλοι, λοιπόν, ανανεωμένοι και με γεμάτες τις μπαταρίες της αισιοδοξίας για την νέα χρονιά, η οποία
ευχόμαστε και ελπίζουμε να κυλίσει με σύνεση και σοφή διαχείριση. Γιατί χωρίς σύνεση τα δύσκολα
γίνονται τραγικά και τα καλά άχρηστα. Ζούμε σε δύσκολες εποχές που γύρω μας κυριαρχεί η βία και η
αβεβαιότητα. Παρ’ όλες τις αντιξοότητες η ευχή μας για την νέα χρονιά, αλλά και για κάθε νέα χρονιά είναι
όλοι μας να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία και σύνεση.
Καλή σας χρονιά και πάλι και καλή Ανάγνωση!!
Κων/νος Γκίκας

ΕΙΝΑΙ, ή δεν είναι, να … τραβάς τα μαλλιά σου;

του Παναγή Ι. Σιμωτά, συνταξιούχου Οικονομολόγου / επιχειρηματία !

ΕΦΙΑΛΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ !!

ΝΟΜΟΣ, πλέον και βεβαία η ΘΑΝΑΤΙΚΗ καταδίκη της ελεύθερης επαγγελματικής δραστηριότητος εν Ελλάδι!
ΜΕ ΤΗΝ υπογραφή του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Αναστασίου Πετρόπουλου, της απόφασης
για την επιβολή του διπλού, ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΟΥ ασφαλιστικού χαρατσιού 26,9% επί του
εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματιών, των αυταπασχολούμενων ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ και στο
ΕΤΑΑ!
ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΙ περισσότερον απίστευτον: Oι ανεπανάληπτες αυτές εισφορές θα υπολογίζονται (το 2017) επί
του καθαρού εισοδήματος του...2015! Του πολύ αποδοτικότερου τέτοιου και προ...διετίας δηλαδή, για το
πλείστον των Ελευθέρων Επαγγελματιών!
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΙΤΕ εκείνον τον φουκαρά Επαγγελματία, ο οποίος θα κληθεί να πληρώνει, από την 1ην Ιανουαρίου
του 2017, σε μερικές ημέρες δηλαδή, ως „ασφαλιστκή εισφορά“ για τον Ιανουάριον, για παράδειγμα, ποσόν
... ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΝ του εισοδήματός του για τον ίδιο μήνα!
Έστω κι‘ αν εισπράξει 100 ευρώ, ανάλογα με το ΠΡΟ ΔΙΕΤΙΑΣ εισόδημά του, μπορεί να κληθεί να πληρώσει
... 500, 600, 800, 1000 ... ευρώ, για ....“ασφαλιστικήν εισφορά“ ενός μηνός!!!
ΧΩΡΙΣ να αναφέρω τον...“ φόρον επιτηδεύματος“ με την αρχή του χρόνου και αυτόν της ... “αλληλεγγύης“
κλπ., στην συνέχεια, ενώ ΑΥΤΟΣ, ο πληρώσας, έστω και αν ευρίσκεται εισοδηματικά, σε επίπεδον πολύ
κατώτερον, πολύ χειρότερον, του ... εισπράξαντος την „αλληλεγγύην“!
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΕΤΣΙ, ΟΧΙ ... „σώζοντας“ και επ‘ουδενί, τα ασφαλιστικά μας Ταμεία!!
ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ, ΕΦΙΑΛΤΙΚΕΣ, ΔΥΣΕΞΗΓΗΤΕΣ, ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ!!!

ΓΙΑ να μη....ξεχνιόμαστε!
(ΕΙΔΙΚΑ αφιερωμένον, στους ΟΠΟΙΟΥΣ και ανέκαθεν
έτσι .... “γαυγίζοντες“ ενώ αποκλειστκά και μόνον Ο αείμνηστος Γεώργιος Σουρής, για τον ...ΕΛΛΗΝΑ,
τα σαρκία τους υπερ-φροντίζοντες, Πολιτικούς μας
πριν από έναν αιώνα!
Φωστήρες! Όλων των....“αποχρώσεων“ !!)
Έχει...αλλάξει κάτι ; Tι...λέτε;;;
Θα είσαι παμμακάριστος
αν όντως στη ζωή σου
δεν τρέφεις μόνο το κορμί
αλλά και την ψυχή σου!
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ως άνθρωπος
αν πρέπει να ....γαυγίζεις
κι ‚όποιον να φθάσεις δε μπορείς
αισχρά να τον υβρίζεις!!
Οκτώβριος του 1995...

„Σπαθί αντίληψη,
μυαλό ξεφτέρι,
κάτι μισόμαθε
κι‘ όλα τα ξέρει !
κι ‚ από προσπάππου
κι ‚ από παππού,
ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ...ΜΠΟΥΦΟΣ
ΚΑΙ.....ΑΛΕΠΟΥ !!
Τα είπε...ΟΛΑ! Με λίγους στίχους! ΟΛΑ !!!

Συλλυπητήρια ανακοίνωση

Ο Σύλλογος για την υποστήριξη του Ολοήμερου Ελληνικού Σχολείου Νυρεμβέργης, διερμηνεύοντας τα
συναισθήματα των μελών του, απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του Πέτρου Σκαρλάτου,
ευχόμενος την εξ ΄ύψους παρηγορία αυτών. Ο σύλλογος μας, με συγκίνηση υποδέχτηκε τις αντί στεφάνου
δωρεές των φίλων του Πέτρου, τις οποίες θα διαθέσει στην υποστήριξη των τμημάτων μουσικής του
Ολοήμερου Ελληνικού Σχολείου, σε μια πρωτοβουλία που είμαστε σίγουροι πως θα τον έβρισκε σύμφωνο.
Η παιδεία των ήχων, της μουσικής, των μελωδών, ιάματα της νιότης και της ψυχής των παιδιών, παραμένει ο
κοινός μας παράδεισος, φιλόξενος της μνήμης, παρηγορητικός της απώλειάς του.
εγκάρδια,
το ΔΣ του Συλλόγου
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του Παναγή Ι. Σιμωτά,
συνταξιούχου Οικονομολόγου/ επιχειρηματία !

«Ευτυχώς που έχουμε και τον τουρισμό!»… άκουσα
ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ ΕΥΧΟΜΑΙ : Στους Μήνες, στις Εβδομάδες, στις μέρες του Νέου
να αναφωνεί ένας απελπισμένος επιχειρηματίας.

Δημήτρης Π. Σιμωτάς

«Ευτυχώς που έχουμε ακόμα τον τουρισμό και μας Χρόνου, να βρεθεί τρόπος ώστε, ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων να
κρατάει όρθιους»… αναφώνησε ένας μάνατζερ ενός μπορούν πάλι να υπερηφανεύονται ότι είναι Έλληνες και να μην αισθάνονται,
απέναντι σε όσους τόσα πολλά μας οφείλουν, όπως σήμερα, δυστυχώς, έχουν
μικρού ξενοδοχείου.

„πεισθεί“ πως οφείλουν να αισθάνονται : Υπερ-χρεωμένοι, υποχρεωμένοι,

Ευτυχώς λοιπόν, και εγώ με την σειρά μου, τονίζω
υποτελείς, πολύ „μικροί“ για να αντιτάξουν την πάλαι ποτέ προσωπική,
ότι έχουμε ακόμα έναν κλάδο ο οποίος θεωρείται
οικογενειακή, Εθνική τους αξιοπρέπεια!
υγιής και φέρνει έσοδα τόσο στο κράτος μας όσο και στις τσέπες των
ΝΑ ΝΟΙΩΘΟΥΝ πολύ λιγότερο προσβεβλημένοι, εξουθενωμένοι, αδικημένοι,
αγκομαχούντων του τόσο ταλαιπωρημένου, εν Ελλάδι, ιδιωτικού τομέα!
Ευτυχώς που η φύση μας έχει φερθεί τόσο γενναιόδωρα, δίδοντάς μας ένα
προϊόν ακαταμάχητο, μοναδικό και πολύ μεγάλης, αν μη τι άλλο, οικονομικής
αξίας! Όσο και να μην έχουμε φροντίσει την σωστή αξιοποίησή του, όσο και
να μην έχουμε εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις τεράστιες δυνατότητές του,
ο τουρισμός, παραμένει, ένας κλάδος πολλά υποσχόμενος, με τεράστια
(πιθανά) οικονομικά οφέλη, πάνω στον οποίο μπορούμε να σχεδιάσουμε
ολόκληρο το οικονομικό μέλλον της πολύπαθης αυτής χώρας.
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, για να συντηρηθεί η αύξουσα
πορεία των τουριστικών εισροών, είναι μεν γνωστά για κάποιον ασχολούμενο
με το επιχειρείν εν γένει, είναι δε άγνωστα σε όσους έχουν διατελέσει μόνον
ως κομματικοί «κηφήνες» στα εκάστοτε και κατά τόπους… εκλογικά κέντρα!
Τι χρειάζεται λοιπόν το τουριστικό προϊόν; Χρειάζεται χαμηλούς συντελεστές
φορολόγησης εταιρικών κερδών, χαμηλό φόρο προστιθέμενης αξίας, ευκολία
στο επιχειρείν (πάταξη γραφειοκρατίας, σύντομη αδειοδότηση επενδύσεων,
προσέλκυση επενδυτών μέσω διευκολύνσεων κτλ ), εγκαταστάσεις ανάλογες
αυτών των μεγάλων τουριστικών προορισμών (όπως αεροδρόμια, δρόμους,
δημόσια κτήρια εξυπηρέτησης πολιτών/τουριστών κτλ), νέα μοντέλα
τουρισμού (δηλ. εναλλακτικός τουρισμός, όπως: κοινωνικός, θρησκευτικός,
πολιτιστικός τέτοιος κτλ). Χρειάζεται με άλλα λόγια ένα εθνικό πλάνο!
Είμαστε άραγε ικανοί να το επιτύχουμε; Προς το παρόν δεν έχουμε
επιδείξει τέτοια ικανότητα! Ο τουρισμός μας βασίζεται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου
στην γενναιοδωρία της φύσης και στην ανεπανάληπτη πολιτισμική μας
κληρονομιά ! Πέρα από την ατομική ευθύνη που βαραίνει τον καθένα μας,
όσον αφορά τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει (αυτόν του οικοδεσπότη),
το μεγάλο βάρος «πέφτει» στους ώμους του Κράτους.
Δυστυχώς στην περίπτωση αυτή, το Κράτος μας, βάζει συνεχώς εμπόδια!
Φανταστείτε τι έχει να υπομείνει, να «τραβήξει», όπως και λαϊκότατα
λέμε, όποιος (μικρός ή μεγάλος) επιχειρηματίας προσπαθήσει να φτιάξει,
για παράδειγμα, ένα τουριστικό κατάλυμα! Από την πρώτη στιγμή του
επιχειρηματικού του σχεδίου, θα διαπιστώσει, την δυσκολία τού να
«επιχειρείς» σε τούτη την … κατά τα άλλα, ευλογημένη πατρίδα!
Ελπίδα μας μεγάλη να προχωρήσουν οι απαιτούμενες αποκρατικοποιήσεις
(μαρίνες, αεροδρόμια κτλ) και να σταματήσει το Κράτος να αναλαμβάνει τον
μοναδικό ρόλο που … γνωρίζει καλά. Αυτόν του «εμποδίου»!
Τον τουρισμό μας και τα μάτια μας λοιπόν!!

ποδοπατημένοι, προδομένοι!
ΕΥΧΟΜΑΙ όπως και επί τέλους, οι όποιοι Πολιτικοί μας Διαχειριστές, καταλάβουν
το βάθος και την έκταση του Δράματος που ακόμα παίζεται στις πλάτες του
Ελληνικού λαού ! Μιας τραγωδίας, με δημιουργούς και πρωταγωνιστές,
εκείνους οι οποίοι, τόσες φορές, ορκίσθησαν να τους υπηρετήσουν πιστά!
ΕΥΧΟΜΑΙ στους υποφέροντες άνεργους, υπερχρεωμένους, κυνηγημένους,
„γυμνούς και ανάρβυλους“, απελπισμένους συμπατριώτες μας, όπως ο Νέος
Χρόνος τους κρατήσει „όρθιους“ και τους δώσει το δικαίωμα, ρεαλιστικά, να
ελπίζουν!
Να ΕΧΟΥΝ λόγους να συνεχίζουν να αναπνέουν!
ΝΑ ΕΧΟΥΝ λόγους να ακούνε τις όποιες και των όποιων ευχές, για „αγάπη,
χαρά, ευτυχία“ κλπ., χωρίς να νοιώθουν, όπως και δικαιολογημένα νοιώθουν
σήμερα, ότι κάποιοι τους … δουλεύουν, τους ειρωνεύονται, τους υβρίζουν!
ΓΙΑΤΙ Η ΠΕΙΝΑ, η ολική στέρηση από τα βασικότερα αγαθά, δεν δέχεται ευχές
παρά ΜΟΝΟΝ για ΥΓΕΙΑ και για το μοναδικό της ΦΑΡΜΑΚΟ : Το απαραίτητο,
για την προστασία της υγείας τους, για την αξιοπρεπή διαβίωση- επιβίωσή
τους, ΧΡΗΜΑ! ΔΕΝ θα κουρασθώ να το επαναλαμβάνω!!
ΣΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΕΣ λοιπόν εύχομαι Υγεία και Αγάπη αρκετή, για να προσφέρουν
στους μη έχοντες!
ΣΤΟΥΣ ΜΗΝ ΕΧΟΝΤΕΣ, εύχομαι ό,τι θα ήθελαν και δυστυχώς δεν έχουν,
προκειμένου να προστατεύσουν και να διατηρήσουν την όποια υγεία τούς
έχει απομείνει!
ΣΤΟΥΣ όποιους και όσους ενόχους- προδότες Πολιτικούς μας, εύχομαι να
καταλάβουν, επι-τέλους, το μέγεθος των εγκλημάτων τους κατά του Ελληνικού
Λαού, κατά του Ελληνικού Έθνους!
ΑΝ ΟΝΤΩΣ καταλάβουν, αν τούτο εμπεδώσουν, αν έτσι ο Θεός τους φωτίσει,
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΩΡΑ, πολλά μπορούν να αλλάξουν ! Τουλάχιστον για τις
επόμενες γενιές των Ελλήνων!
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ !!!!

Παρουσιάστηκε το Βιβλίο
«Μόσχος και Αθηνά – PIAGA BOVLU»

Θέλετε να ενημερωθείτε? Θέλετε χαλαρώσετε? Θέλετε να διασκεδάσετε?
Θέλετε να εκδηλώσετε την αγάπη σας σε φίλους?
Τον έρωτά σας στον/στην σύντροφό σας με μια αφιέρωση? Τί???
Δεν ακούτε όλοι το ίδιο είδος μουσικής??? Ε και???
Εδώ, τα παίζουμε όλα!! Τα ακούμε όλα!! Μιλάμε για όλα!!
Μιλάμε με όλους!! Τους σεβόμαστε όλους!!

Κι όταν λέμε „εδώ“ , εννοούμε φυσικά JoyRadio !!
Internetradio : www.joy-radio.gr
Στα 5 χρόνια της επιτυχημένης της πορείας στο ραδιόφωνο, με φανερές και κρυφές
επιτυχίες, η Τούλη Ρένου, μας χαρίζει υπέροχες μουσικές ώρες, παρέα με πολλούς
παλιούς και νέους αγαπημένους καλλιτέχνες!!

Αίθουσα Συνεδριάσεων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)
Ο Δήμος Ασπροπύργου παρουσίασε το δίγλωσσο (Ελληνική και Ρωσική)
βιβλίο για παιδιά με τίτλο «Μόσχος και Αθηνά – PIAGA BOVLU» παρουσία
εκπροσώπων του Δήμου, της Πολιτείας, της Ρωσικής Πρεσβείας,
δημοσιογράφων.
Η σημαντική πρωτοβουλία της συν-γραφής του βιβλίου από μαθητές του
Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας της Μόσχας και της δασκάλας τους Γεωργίας
Παπαδοπούλου, έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του έτους Ελλάδας-Ρωσίας 2016.
συνέχεια σελίδα 13
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ΟΜΟΡΦΙΑ

Συμβουλές για ...
... το σπίτι
Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές λύσεις, που θα σας οδηγήσουν σ’ ένα καθαρό
αποτέλεσμα.

• Με ένα μόνο καπάκι μαλακτικό μέσα σ’ ένα κουβά με σκέτο νερό, αφού
τα τρίψετε, τα πλακάκια του μπάνιου σας θα λάμψουν και θα έχετε ένα
όμορφο και αστραφτερό δάπεδο.
• Η μούχλα συγκαταλέγεται στους δύσκολους λεκέδες. Όμως και γι’
αυτό υπάρχει λύση. Απλά τοποθετείτε στα ρούχα σας βουτυρόγαλο, το
αφήνετε για μια ώρα και στη συνέχεια τα πλένετε κανονικά. Ο λεκές, θα
έχει εξαφανιστεί.
• Ο ιδρώτας στα ρούχα σας φεύγει, αν στο πλυντήριο ρίξετε 200ml άσπρο
ξύδι, όπως επίσης και 200ml χυμό λεμονιού. Ας καθαρίσουμε..

... την υγεία
Η απόκτηση μιας όμορφης φυσικής κατάστασης, η οποία με την σειρά της συμβάλει
και στην ψυχική ισορροπία του κάθε ατόμου, εξαρτάται από διάφορες δραστηριότητες.
Σας επισημαίνω τις ακόλουθες:

• Το κολύμπι. Το καλοκαίρι έχει ήδη έρθει. Έτσι, οι θάλασσες, οι κλειστές ή
οι ανοιχτές πισίνες αποτελούν την καλύτερη λύση και για να αποκτήσετε
ένα όμορφο, γυμνασμένο σώμα, αλλά και να δροσιστείτε. Με τον
συγκεκριμένο τρόπο εκγύμνασης, το λίπος του ανθρώπου κατανέμεται
ομοιόμορφα.
• Ο χορός. Τι ποιο όμορφο, μαζί με την διασκέδαση να γυμνάζετε και το
σώμα σας. Ο χορός σας προσφέρει ένα λεπτό και υγιές σώμα, καθώς ο
μεταβολισμός σας ρυθμίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να χάνετε λίπος. Η
ευεξία και οι αλλαγές στο σώμα σας, θα κάνουν την εμφάνισή τους στις
πρώτες κιόλας μέρες.
• Το βάδισμα. Αν θεωρείτε, ότι οι παραπάνω τρόποι γυμνάσματος
δεν ταιριάζουν στη ιδιοσυγκρασία σας, επιλέξτε το βάδισμα. Ένας
χαλαρωτικός και εύκολος τρόπος, για να διατηρείτε την γραμμή σας,
καθώς, αν γυμνάζεστε καθημερινώς από μια ώρα, χάνετε αρκετές
θερμίδες. Θα σας πρότεινα, να αυξάνετε σταδιακά τον χρόνο βαδίσματος,
ώστε να μην επέλθει καμία σωματική κούραση, ξεκινώντας με 10 λεπτά
την ημέρα.

Ιατρικό

Διαιτολογικό

Κέντρο

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους
κάποιος θέλει, ή πρέπει να χάσει βάρος.
Είτε για λόγους υγείας, είτε για λόγους αισθητικούς, η
meditrof σας βοηθά να αποκτήσετε
το επιθυμητό βάρος, γρήγορα,
μόνιμα και με ασφάλεια,
υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση ανεξάρτητα από
την πόλη ή τη χώρα που κατοικείτε.
Απευθυνθείτε στην Meditrof στα γραφεία μας:

Alt Nied 20
65934 Frankfurt – Nied
Τηλ. 069 - 24006780

ή στον τοπικό αντιπρόσωπό μας στην περιοχή σας.
Περισσότερα:

www. meditrof.eu

Καλή σας επιτυχία..

... την ομορφιά
Στις περισσότερες γυναίκες αρέσει να περιποιούνται τον εαυτό τους και να
αισθάνονται όμορφες και ελκυστικές. Έτσι θα σας προτείνω 3 εύκολες λύσεις για ένα
λείο πρόσωπο και σώμα.

• Για την ενίσχυση της φρεσκάδας του προσώπου σας αρκούν 2
κουταλάκια του γλυκού σκόνη από πράσινο τσάι (που το προμηθεύεστε
στο φαρμακείο), το οποίο το ανακατεύετε με 120ml καυτό νερό. Αφού
το ανακατέψετε καλά, το απλώνετε στο ήδη καθαρισμένο πρόσωπό σας.
Η ανανέωση και η ζωντάνια, που θα σας προσφέρει, θα σας καταπλήξει.
• Ιδιαίτερα ενοχλητικοί, είναι και οι μαύροι κύκλοι κάτω από τα μάτια. Για
την αντιμετώπισή τους τοποθετείτε στην επιφάνεια των ματιών 2 φέτες
παπάγιας, αντίστοιχα στο κάθε μάτι, τις οποίες αφαιρείτε μετά από 10 με
15 λεπτά.
• Ένα έξυπνο τρόπο αποτρίχωσης, που αξίζει να αναφερθεί, χρησιμοποιούν
οι γυναίκες της Ανατολής. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη: ανακατεύουν
10 κουταλιές της σούπας ζάχαρη, 1 κουταλιά της σούπας νερό καθώς και
χυμό από μισό λεμόνι. Απλώνουν το μείγμα στην επιφάνεια των ποδιών,
το αφήνουν να στεγνώσει και μετέπειτα το αφαιρούν. Το αποτέλεσμα;
Απαλό και λείο δέρμα.
Το μόνο που απομένει.., είναι να τα δοκιμάσουμε!

Rheinsberg
Brandenburg
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Ρωμαίοι, Έλληνες και γραικύλοι ... (3)
γράφει ο Οδυσσεύς

Η τύχη της Δυτικής και Ανατολικής Ρωμαικής
Αυτοκρατορίας.
Όπως ανέφερα ήδη, το 330 μ.Χ. ο Μέγας
Κωνσταντίνος μετέφερε την πρωτεύουσα της
Ρωμαικής Αυτοκρατορίας από την πρεσβυτέρα
Ρώμη στην Νέα Ρώμη, με σκοπό να μπορεί να
διοικεί καλύτερα την τεράστια Αυτοκρατορία.
Έτσι η νέα πόλη, που ονομάστηκε Νέα Ρώμη,
έγινε η πρωτεύουσα και η έδρα του Ρωμαίου
Αυτοκράτορα (Imperator Romanorum) της
συνολικής Ρωμαικής Αυτοκρατορίας, που εκείνη
την εποχή εκτείνονταν από την Ισπανία και τη
Βόρεια Αφρική, μέχρι τα βάθη της Ασίας.
Η
μεταφορά
της
πρωτεύουσας
ήταν
ολοκληρωτική. Μαζί με τον Αυτοκράτορα
μεταφέρθηκε η Σύγκλητος και ολόκληρη η Δημόσια
Διοίκηση, ο στρατός, καθώς και όλες οι κρατικές
υπηρεσίες. Επίσης μεταφέρθηκαν και όλοι οι
σημαντικοί παράγοντες της οικονομικής ζωής της
Ρώμης.
Μέσα σε λίγα χρόνια ακολούθησαν και
μεγάλες πληθυσμιακές μάζες, έτσι ώστε μετά
από μερικά χρόνια απέμειναν στην πρεσβυτέρα
Ρώμη ελάχιστοι κάτοικοι. Έτσι ενώ η Ρώμη κατά
την εποχή του Χριστού είχε 1,5 εκατομμύρια
κατοίκους, το 330 είχε μόνο 600 χιλιάδες, ενώ 50
χρόνια αργότερα είχε μόνον 50 χιλιάδες κατοίκους.
Το 476 μ.Χ. η Ρώμη είχε μόνο 20 χιλιάδες κατοίκους
και αυτός ήταν ο πληθυσμός της μέχρι την εποχή

της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως από τους
Τούρκους το 1453 μ. Χ. Στη συνέχεια ο πληθυσμός
της άρχισε να αυξάνεται εκ νέου.
Η Ρώμη μετά την μεταφορά της Ρωμαικής
Διοικήσεως
στην Νέα Ρώμη δεν ξαναέγινε
πρωτεύουσα κάποιου τμήματος της Ρωμαικής
Αυτοκρατορίας. Έτσι μετά το χωρισμό της
Αυτοκρατορίας το 395 μ.Χ. σε ανατολικό και δυτικό
τμήμα, αρχικά πρωτεύουσα του δυτικού τμήματος
ήταν τα Μεδιόλανα (Μιλάνο), ενώ στη συνέχεια
πρωτεύουσα ήταν η Ραβέννα.
Παρέμεινε όμως η Ρώμη έδρα του Πατριαρχείου
της Ρώμης και μέσω αυτού ήταν και εξακολουθεί
ακόμη να είναι βασικός ρυθμιστής των ευρωπαϊκών
υποθέσεων.
Το δυτικό τμήμα της Ρωμαικής Αυτοκρατορίας
δεν κατόρθωσε να αντέξει και να κρατήσει για
καιρό τη Ρωμαικότητά του.
Στίφη βαρβάρων επέδραμαν από όλες τις πλευρές
και το υποδούλωσαν.
Την αρχή έκαναν οι γερμανικές φυλές, Βησιγότθοι,
Οστρογότθοι και Λογγοβάρδοι, που κατέλαβαν και
λεηλάτησαν πολλές φορές τη Δυτική Αυτοκρατορία.
Μάλιστα το 476 μ.Χ. κατόρθωσαν να καταλάβουν
και να λεηλατήσουν και την πρωτεύουσα Ραβέννα.
Ο πλέον όμως μεγάλος εχθρός της Αυτοκρατορίας
απεδείχθησαν οι Φράγκοι, που όχι μόνο
κατόρθωσαν να αλώσουν εδαφικά το δυτικό τμήμα
της Αυτοκρατορίας, αλλά προσπάθησαν και εν
πολλοίς πέτυχαν να σφετερισθούν την Ρωμαϊκή

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
Μεταφράσεις

Βοήθεια στη συμπλήρωση διαφόρων εντύπων
και αιτήσεων (ARGE, Arbeitsamt, …)
Συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες
....

Zervopoulos
90443 Nürnberg - Am Plärrer 9
(1ος Όροφος)

Τηλ. 0911 / 264354
ή 0177 5901558

Αυτοκρατορία σαν ενιαία οντότητα, δηλαδή σαν
όνομα, σαν κράτος, σαν θρησκεία, σαν ιστορία,
σαν υπόσταση και γενικά σαν οντότητα!
Ακόμη και σήμερα οι Φράγκοι σφετεριζόμενοι
την Ρωμαϊκή Ιστορία, την οποία κακοποίησαν
και αλλοίωσαν ασύστολα, εμφανίζονται σαν
εκπρόσωποι της Ρωμαικής Αυτοκρατορίας,
πράγμα βεβαίως που είναι μακράν πάσης
πραγματικότητας!
Η
διαδικασία
που
εφαρμόστηκε
έχει
επιγραμματικά ως εξής:
1). Αφού κατέλαβαν τα δυτικά τμήματα της
Αυτοκρατορίας, προσπάθησαν να αποκόψουν
από τον κορμό της ορθοδόξου χριστιανικής
εκκλησίας το ένα από τα 5 Πατριαρχεία, και
μάλιστα το Πατριαρχείο Ρώμης, που είχε υπό την
εποπτεία του τους Χριστιανούς των χωρών που
είχαν καταλάβει. Αυτό το κατάφεραν τελικά το
1009 μ. Χ. όταν απεχώρησε από τον πατριαρχικό
θρόνο ο τελευταίος Ρωμαίος πάπας,. Έκτοτε ο
θρόνος του πάπα περιήλθε στους Λατινοφράγκους
(Φραντσέζους), Τευτονοφράγκους (Γερμανούς) και
Ιταλοφράγκους (αναμιχθέντες Λογγοβάρδους και
Φράγκους) που βέβαια η μόνη σχέση που είχαν
με τους Ρωμαίους ήταν αυτή του κατακτητή κατακτημένου.
Τα υπόλοιπα 4 ορθόδοξα πατριαρχεία, έπαψαν
πλέον μετά το 1009 να μνημονεύουν στα δίπτυχά
τους τους Φράγκους πάπες.
... συνεχίζεται
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Ψυχολογία

Η Στήλη Της Εκκλησίας
ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ.

Του Πολυεύκτου Παν. Γεωργακάκη
Πρωτοπρεσβυτέρου Του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Καθηγητής Ιερέας Της Ιεράς Μητροπόλεως
Γερμανίας.

Αγαπητοί μου,
Κάθε νέον έτος προστίθεται ως ευλογία Θεού εις
το μήκος του βίου μας . Παρατείνεται η ζωή μας και
μας παρέχονται νέες ευκαιρίες , διά να μορφωθούμε
κατά Χριστόν και να καταρτισθούμε ως καλοί πολίτες
της Βασιλείας του Θεού. Εάν κατ αυτόν τον τρόπον
αξιοποιήσουμε το νέον τούτο έτος, θα είναι πράγματι ‘ενιαυτός Κυρίου’.
Εις τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης υπάρχει διάταξη η οποία χαρακτηρίζει
ως άγιον κάθε Ιωβηλαίων έτος, δηλαδή το πεντηκοστό έτος που επισφραγίζει
επτά εβδομάδες ετών. Τούτο ονομάζεται και έτος αφέσεως. Η διάταξη αυτή της
Παλαιάς Διαθήκης είναι η πρώτη ένδειξη περί αγίου έτους. Η ανατολή δε του
νέου έτους εγνωστοποιείτο εις τον λαόν με σάλπιγγες. Όλοι έψελναν διάφορους
ύμνους, για να δηλώσουν την χαρά τους διά την ανατολήν του νέου έτους,
του αγίου έτους. Χαρά δικαιολογημένη πλήρως. Διότι κατά το άγιον έτος, έτος
αφέσεως, πολλές κοινωνικές ανωμαλίες και εκκρεμότητες ετακτοποιούντο.
Πολλά χρέη εχαρίζοντο εις τους πτωχούς, δούλοι απελευθερώνοντο, κτήματα
υποθηκευθέντα επεστρέφοντο εις τους δικαιούχους. Συνεπώς το έτος αυτό, η
χρονιά αυτή είχε μεγάλη κοινωνική σημασία. Και είναι άξιον πολλής προσοχής,
ότι το άγιον έτος είχε πολύ κοινωνικό χαρακτήρα.
Πόσο ωφέλιμο θα ήτο και διά την σημερινήν κοινωνικήν ζωήν, εάν κατά το
νέον έτος εθεωρούσαμε υποχρέωσή μας να σπεύσουμε να τακτοποιήσουμε
και ημείς τις τυχόν κοινωνικές μας υποχρεώσεις μας. Πολλοί πράγματι έχουν
ανειλημμένες υποχρεώσεις με τους συνανθρώπους τους, τις διάφορες
υπηρεσίες και με τους εαυτούς τους. Και όμως τα χρόνια περνούν και όλοι
μας αδιαφορούμε διά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας αυτών. Είναι
σπουδαίο σύνθημα διά το νέον έτος να προθυμοποιηθούμε να ταχτοποιήσουμε
με πάσαν θυσίαν τας τυχόν εκκρεμμούσας υποχρεώσεις μας. Με τον τρόπο
αυτόν το νέο έτος θα προωθήσει την λύση πολλών κοινωνικών ζητημάτων.
Εις την Αγίαν Γραφήν γίνεται πλειστάκις λόγος περί του ‘ ενιαυτού Κυρίου’
που αποβλέπει και εις την ηθική τακτοποίηση των ανθρώπων. Κυρίσσεται
έτος αφέσως, όχι απλώς χρεών ή άλλων συναφών υποχρεώσεων, αλλά
λύσεως και αφέσεων δεσμών πνευματικών , ελευθερώσεως από τα δεινά
της αμαρτίας. Δεν είναι δε άσχετος η κοινωνική όψη του αγίου έτους, με την
ηθική άποψη. Διότι η διόρθωση των ανωμαλιών της κοινωνικής ζωής δεν
πρέπει να είναι επιφανειακή. Πρέπει να εξυγιανθεί βαθύτερα ο άνθρωπος.
Η ηθική εξυγίανση θα φέρει και την κοινωνική. Οφείλουμε να αντιληφθούμε
και να κατανοήσουμε ότι χωρίς ηθικές βάσεις και θεμέλια, ουδεμία κοινωνική
προσπάθεια καρποφορεί. Συνεπώς το νέον έτος πρέπει να χρησιμοποιηθεί
σε προσπάθειες ηθικής μας βελτιώσεως. Έχουμε πολλές ηθικές ελλείψεις και
πρέπει να μας απασχολήσει το θέμα της διορθώσεως του εαυτού μας. Τότε
μόνον η ευτυχία, την οποία ευχόμεθα κατά την ανατολή του νέου έτους, θα
έχει τις προυποθέσεις της πραγματοποιήσεως. Διαφορετικά, χωρίς ηθικήν
καλλιέργειαν και πρόοδον, κάθε μας προσπάθεια θα στεφθεί υπό πλήρους
αποτυχίας. Συνεπώς εις την καθαράν θρησκευτική έννοια ‘ενιαυτός Κυρίου’
διά κάθε χριστιανόν είναι ο χρόνος που διατίθεται διά την εξασφάλιση της
σωτηρίας μας , την οποία έφερε ο Χριστός και την πιστοποιεί ο Απ. Παύλος
με τα λόγια του: Ιδού ο καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας. (Β΄.
Κορ. γ ΄ 2).
Ασφαλώς θα έχετε δει ή θα έχετε ακούσει διά τους χτίστες των οικοδομών
πώς χρησιμοποιούν τις πέτρες διά να κτίσουν την οικοδομή. Δεν τις παίρνουν
όπως είναι διά να τις τοποθετήσουν, αλλά προηγουμένως τις κτυπούν με
το σφυρί διά να τις λειάνουν από τα εξογκώματα που έχουν και κατόπιν
τις εφαρμόζουν καλά και στερέα στο οικοδόμημα. Κατά παρόμοιο τρόπο
χρειάζονται πελέκημα και οι χαρακτήρες μας. Και μόνον όταν στερεώσουμε
τους χαρακτήρες μας και τους λειάνουμε από υπάρχοντα ελαττώματα τότε θα
αποκτήσουμε την ευτυχία που τόσο ποθούμε.
Αδελφοί μου,
Νέον έτος. Νέες ελπίδες , νέον ξεκίνημα. Αλλά άραγε το ξεκίνημα αυτό θα
έχει αίσιον πέρας; Ας θελήσουμε να βαδίσουμε τον δρόμον του νέου έτους με
αυτήν την προσπάθεια της προσηλώσεως εις το καθήκον και εις το θέλημα του
Θεού και με την επιμέλεια της αποκοπής των ελαττωμάτων και της απαλλαγής
των παθών και των κακιών. Ας τοποθετηθούν σε αυτά και αυτές αντίστοιχες
αρετές διά να αποτελέσουν την αρμονία του οικοδομήματος της ζωής μας και
την βάση της πραγματοποιήσεως των ελπίδων μας διά ένα αίσιον και ευτυχές
έτος.
Καλή και ευλογημένη χρονιά.
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Περιττά κιλά!!!!!!
Μην αγχώνεστε η καλή ψυχολογία
βοηθά..
Οι γιορτές έφυγαν και μαζί με αυτές για κάποιους
ανθρώπους έφυγαν και οι μαγικές στιγμές που
προσδοκούσαν να ζήσουν. Η μη πραγματοποίηση των προσδοκιών και η
εμφάνιση κάποιων παραπανίσιων κιλών προκαλούν απογοήτευση και άγχος.
Το φαγητό σε περιόδους άσχημης ψυχολογίας σε μερικούς ανθρώπους
λειτουργεί σαν φάρμακο που απαλύνει για λίγο. όμως τα άσχημα συναισθήματα
θα ξαναεμφανιστούν και μάλιστα ποιο έντονα γιατί συνοδεύονται και με
ενοχές. Εφόσον αποκλείσουμε ενδεχομένους οργανικούς παράγοντες που
παρεμποδίζουν την απώλεια βάρους π.χ. θυρεοειδικές δυσλειτουργίες,
σάκχαρο κ.α.
Η ψυχολογία είναι ο μοχλός της σχέσης μας με το πόσο τρώμε και πως
νοιώθουμε εσωτερικά και εξωτερικά. Η απόφαση ενός ατόμου να χάσει
βάρος θα πρέπει να προέρχεται από τα βαθύτερα είναι του εναρμονισμένα
από τα βαθύτερα θέλω του και να είναι προϊόν δικής του απόφασης και
όχι προτροπής από άτομα του περιβάλλοντός του, τα οποία το μόνο που
κάνουν υπενθυμίζοντάς του κάτι που γνωρίζει μόνο πίεση και στεναχώρια
του προκαλούν. Η αυτοπειθαρχία ενός ατόμου η αποφασιστικότητα του η
ικανότητα να ελέγχει τις παρορμήσεις του, ο εστιασμός του στα μακροχρόνια
οφέλη βοηθούν σημαντικά στην απώλεια βάρους.
Απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό που θα σας βοηθήσει με την ποσότητα και
την ποιότητα. Σε περιπτώσεις που το άτομο νοιώθει αδύναμο μόνο του να
διαχειριστεί τα αρνητικά συναισθήματα του τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα
την υπερβολική κατανάλωση ,τότε κρίνεται απαραίτητη μια ψυχοθεραπευτική
παρέμβαση όπου η λειτουργία και οι επιδράσεις των συναισθημάτων αυτών
θα γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από κοινού ανάμεσα σε θεραπευτή
και θεραπευόμενο. Αγαπήστε τον εαυτό σας και μην αφήνεται τις στιγμιαίες
απολαύσεις να σας νικούν. Η πραγματική δουλειά θα γίνει με τον ίδιο σας
τον εαυτό. Βρείτε τη δύναμη που κάθε άνθρωπος έχει μέσα του και τότε όλα
μπορείτε να τα καταφέρετε !!!

Δάκρυ η οδός για τον παράδεισο.
Το κλάμα είναι αναπόσπαστο τμήμα της ανθρώπινης φύσης. Αν και τα δάκρυα
έχουν μια αμφίθυμη θέση στην ζωή μας ανάλογα με τις αντιλήψεις που μας
έχουν περάσει οι δικοί μας άνθρωποι.
Κάποιοι από εμάς φοβούνται να αφήσουν τα δάκρυα που τους κατακλύζουν
να κυλίσουν φοβούμενοι πως θα γίνουν αντιπαθητικοί και θα φανούν
αδύναμοι στα μάτια των άλλων. Τα κοινωνικά στερεότυπα ότι οι άντρες δεν
κλαίνε κάνουν πολλούς άντρες να νιώθουν πολύ άσχημα και μειονεκτικά αν
εκφράσουν τα αληθινά τους συναισθήματα με δάκρυα στα μάτια.
Είναι πολύ δύσκολο όμως ο άνθρωπος να μην κλάψει όταν βρίσκεται
μπροστά στην μοναξιά, την απελπισία, την ντροπή, την προδοσία και σε κάθε
άλλη δύσκολη στιγμή της ζωή του. Τα δάκρυα συνδέονται με τον ψυχικό μας
κόσμο όταν οι αναμνήσεις, ο πόνος ή με κάτι δυσάρεστο που βιώνουμε. Το
αυτόνομο νευρικό σύστημα στο οποίο δεν μπορούμε να ασκήσουμε κανένα
έλεγχο ενεργοποιεί την λειτουργία των δακρύων.
Υπάρχουν και άνθρωποι που όλα αυτά τα στερεότυπα αλλά και η ανατροφή
που πήραν από τους γονείς τους δεν τους επιτρέπουν να αφήσουν τον εαυτό
τους να κλάψει, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν βιώνουν έντονα συναισθήματα
προσπαθώντας να μην τα εξωτερικεύσουν κάνοντας κακό στον εαυτό τους,
στην ψυχική αλλά και σωματική τους υγεία. Τα δάκρυα έχουν πικρή γεύση
όπως και η ψυχολογία μας εκείνη την στιγμή. Τα δάκρυα βγαίνουν από την
ψυχή μας σαν να θέλουν να την καθαρίσουν από την πίκρα που έχει.
Οι νεώτερες έρευνες σχετικά με το κλάμα σε αντίθεση με τις παλαιότερες
επιβεβαιώνουν ότι ο άνθρωπος μέσα από αυτό το ξέσπασμα ισορροπεί
ψυχικά και σωματικά. Ο άνθρωπος που κλαίει όταν πραγματικά υποφέρει
και δεν σκέφτεται πως οι άλλοι θα τον χαρακτηρίσουν είναι πολύ δυνατός και
όχι αδύναμος. Τα δάκρυα είναι λυτρωτικά αρκεί να μην περάσουμε στο άλλο
άκρο.
Για όποιο λόγο και αν αφήσατε τα δάκρυα σας να κυλίσουν και όχι να μείνουν
εγκλωβισμένα στην ψυχή σας μην ξεχνάτε αμέσως μετά να συγκεντρώνεστε
πιο ανακουφισμένοι και πιο θετικοί στην ζωή ακόμη και σε μικρά καθημερινά
πράγματα που μπορείτε να κάνετε και να χαμογελάτε. Το δάκρυ είναι η οδός
προς τον παράδεισο, τον παράδεισο της ψυχής μας και της αγάπης μας για
την ζωή.
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«Καθαρίζοντας το μονοπάτι μου»

Η βόλτα.

-Κατέβηκα προχτές μια βόλτα στην κόλαση.
Είδα εκεί ανθρώπους που βασανίζονταν επειδή ήταν εγωιστές, άπληστοι,
χαιρέκακοι, αλαζόνες, ζηλιάρηδες, οργισμένοι, μικρόψυχοι, άρπαγες,
λαίμαργοι, δολοφόνοι, βιαστές, υποκριτές, εκμεταλλευτές, φιλοτομαριστές,
εαυτούληδες και χαραμοφάηδες. Ότι και να ήταν, αυτό που τους χαρακτήριζε
ήταν, ότι ποτέ δεν μπορούσαν να δουν πέρα από τον εαυτό τους και τα πάθη
τους οδηγούμενοι από τους φόβους τους.
Στο χώρο που βρισκόντουσαν, μια γκριζόμαυρη καταχνιά συνόδευε ένα
νεκρωμένο από φύση τοπίο. Μόνο τα ουρλιαχτά τους, οι θυμοί τους και η
επιδειξιμανία τους βασίλευαν στο μουντό και τεχνητό τους περιβάλλον.
Χτες, ανέβηκα για μια βόλτα στον παράδεισο.
Είδα ανθρώπους με χαμόγελο, με ευγενικά αισθήματα, πράους,
ευγενικούς και λειτουργικούς, με σεβασμό στο συνάνθρωπο, με εκτίμηση
στην ατομικότητα, με υπομονή για την μοναδικότητα, με κατανόηση για τη
διαφορετικότητα, με θέληση για συνύπαρξη. Είδα ανθρώπους, που αυτό που
τους χαρακτήριζε ήταν, ότι αυτό που ήθελαν, το ήθελαν και για όλους τους
άλλους, απλά γνώριζαν πως δεν χρειάζεται να το επιβάλλουν, αλλά μόνο να
γίνουν οι ίδιοι το ζωντανό παράδειγμα. Γιατί είχαν επιλέξει την αγάπη για
οδηγό τους.
Είδα όμως και άλλα πράγματα.
Είχε στον παράδεισο όλων των ειδών τα φυτά, τα παλαιότερα και τα νεότερα,
καθώς και όλους τους μικροοργανισμούς, τα βακτήρια, τα μονοκύτταρα και
τα πολυπλοκότερα συστήματα, τα πτηνά, τα ψάρια και όλο το ζωικό βασίλειο.
Ήταν μαζεμένη εκεί όλη η ευφυΐα, με την αναπαραγωγική της διαδικασία,
την ομορφιά της, και τη διάθεσή της για αύξηση της ζωής. Η παρέμβαση του
ανθρώπου, ήταν συμπληρωματική του εκπληκτικού περιβάλλοντος.
Πολύ τα σκέφτομαι τα συμπεράσματα που έβγαλα από αυτές τις δύο βόλτες.
Επειδή και τις δύο φορές, σε διαφορετικές γειτονιές της πόλης μου βρέθηκα.
Οι άνθρωποι ήταν που είχαν κάνει τις επιλογές τους.
Η ζωή, συμβαίνει. Ο φόβος ή η αγάπη, είναι η επιλογή μας που θα τη
σχηματίσει.
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

Για την ηρεμία

-Δάσκαλε, την ηρεμία πως την κατακτάς;
-Η ζωή παιδί μου, είναι ροή. Προχωράει αδιάκοπα και δεν νοιάζεται για τη
δική σου κατάσταση.
Η ζωή ακόμα, είναι δημιουργία. Κάθε στιγμή, αναπλάθει τον εαυτό της και
ξαναδημιουργείται. Όλα τα τμήματά της συμβάλλουν σε αυτό. Ακόμα και η
δική σου στάση.
Μπροστά μας, βγαίνουν προβλήματα. Καλούμαστε να τα επιλύσουμε. Άλλο
πράγμα το πρόβλημα, άλλο πράγμα η λύση του.
Το μπλοκάρισμα προκαλείται όταν ο νους εστιάζει στο πρόβλημα και όχι στη
λύση του. Όταν το κοιτάς, το γιγαντώνεις, ενώ θα έπρεπε να διαθέτεις την
ενέργειά σου στη λύση. Εκεί βρίσκεται η απάντηση που ψάχνεις. Στη λύση.
Όποτε κάνεις βήματα για τη λύση, δημιουργείς, και είσαι σύμφωνος με τη
ροή.
Όποτε εστιάζεις στο πρόβλημα, κολλάς στο παρελθόν, και η ζωή σε
προσπερνάει. Το πρόβλημα, κάποτε γεννήθηκε. Τώρα, είναι παρελθόν. Η
εστίαση σε αυτό, φέρνει ταραχή. Η χρόνια ταραχή, σωματοποιείται, και
εκφράζεται με την ασθένεια. Έτσι δημιουργείς σε αντίθεση με τη ροή, και
διαμέσου του ταραγμένου νου.
Αν ξέρεις τη λύση στο πρόβλημά σου, βάδισε προς αυτή, και ξεκίνα να
δημιουργείς. Έτσι ο νους ευφραίνεται, μπαίνει σε καινούργια μονοπάτια, και η
δημιουργία σου έχει ξεφύγει από το πρόβλημα που γεννήθηκε στο παρελθόν,
και μπαίνει στη διαδρομή της ροής, η οποία δεν κοιτάζει πίσω.
Αν δεν ξέρεις τη λύση, εμπιστεύσου λίγο περισσότερο τη δύναμη της ζωής σε
αυτό. Ίσως η λογική σου να μην βλέπει όλες τις πληροφορίες, οι πεποιθήσεις
σου να είναι πολύ παγιωμένες, η αντίληψή σου ελλιπής, ο φόβος σου πολύ
μεγάλος. Ίσως κάνεις μεγάλο θόρυβο και δεν ακούς την απάντηση. Ίσως την
απορρίπτεις χωρίς να έχεις αφήσει περιθώριο στην καρδιά σου να σου μιλήσει.
Και πάνω από όλα, μέσα στη ταραχή και τον εγκλωβισμό που δημιουργεί ένα
πρόβλημα, ζήτησες ποτέ να ακούσεις κάποια λύση, δείχνοντας εμπιστοσύνη
στο καινούργιο, και επιτρέποντας στο παλιό να αποχωρήσει;
Να ξέρεις, η ροή, ζητάει θυσία. Η ζωή, θα προχωρήσει αδιαφορώντας για τις
πεποιθήσεις σου.
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας
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Θεός για μια μέρα.

Αν ήμουνα Θεός για μια μέρα, όχι, δεν θα σε
γέμιζα με πλούτη, αξίες και δόξα! Αν στα δώσω,
θα τα χάσεις πολύ γρήγορα, γιατί δεν θα ξέρεις
πως βγαίνουν. Θα σου έδειχνα τον πλούτο της
προσωπικότητάς σου, την αξία της μοναδικότητάς
σου και τη δόξα της ύπαρξής σου. Όταν τα δεις
αυτά, μπορείς να αποκτήσεις ότι θέλεις!
Αν ήμουνα Θεός για μια μέρα, όχι, δεν θα σε
απάλλασσα από την κακομοιριά σου! Αν το κάνω,
σύντομα πάλι εκεί θα ξαναβρεθείς. Θα σου τόνιζα Δημήτρης Νομικός συγγραφέας
συνεχώς ότι δεν σε έκανα δέντρο για να μην
μπορείς να κουνηθείς από εκεί που βρίσκεσαι. Δράσε!
Αν ήμουνα Θεός για μια μέρα, όχι, δεν θα σου χάριζα την αγάπη. Αν το
κάνω, είναι σαν να απορρίπτω την ελεύθερη βούληση του δημιουργήματός
μου. Γεννήθηκες αγάπη και εκπαιδεύτηκες στο φόβο. Κάποια στιγμή, άρχισε
επιτέλους να επιλέγεις πιο προσεκτικά τις επιρροές σου!
Αν ήμουνα Θεός για μια μέρα, όχι, δεν θα σε γέμιζα ευτυχία. Το ξέρω ότι την
ψάχνεις, και γι αυτό δεν μπορώ να στη δώσω. Θα σου φωνάζω όμως συνέχεια
να πάψεις να την ψάχνεις και να αρχίσεις να την αισθάνεσαι. Γίνε ευτυχισμένος,
εκεί που είσαι, με αυτά που έχεις, και τότε ομορφότερα πράγματα θα συμβούν
στη ζωή σου. Μην περιμένεις να έρθουν τα ωραία για να γίνεις ευτυχισμένος!
Αν ήμουνα Θεός για μια μέρα, όχι, δεν θα πραγματοποιούσα τα όνειρά
σου. Αλλάζεις τόσα πολλά, τόσο γρήγορα επειδή τα παρατάς συνέχεια! Θα
σου δείξω ότι έχεις τη δύναμη να τα αποκτήσεις, επειδή σου έδωσα θέληση,
επιμονή, υπομονή, πίστη, ελπίδα, προορισμό, προσδοκία, σε γέννησα αγάπη
και σε έκανα να γελάς! Αλλά πάνω από όλα, είσαι ελεύθερος να μην τα
χρησιμοποιείς!
Δεν είμαι Θεός για μια μέρα! Ευτυχώς, είμαι ο προσωπικός μου Θεός για το
υπόλοιπο της ζωής μου! Ευτυχώς, αναλαμβάνω κάθε στιγμή την ευθύνη της
δημιουργίας μου και επιλέγω το επόμενό μου βήμα.
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

Μια στιγμή!

Μια στιγμή να είχα μονάχα ακόμα!
Μια στιγμή για να σου πω το πόσο πολύτιμη ήταν η παρουσία σου για τη
ζωή μου. Πέρασες δίπλα μου φίλε μου, γνωστέ μου, ταίρι μου, συγγενή μου,
άγνωστέ μου, περαστικέ μου, και μου άλλαξες τη ζωή.
Ναι, και μόνο που πέρασες από δίπλα μου, και μόνο που σε είδα, και μόνο που
σου μίλησα, και μόνο που ανταλλάξαμε ματιές, και μόνο που ενώθηκαν για λίγο
οι αναπνοές μας, οι σκέψεις μας, τα όνειρά μας, ήταν αρκετό.
Δεν σου το έχω πει ξανά μέχρι τώρα, αλλά με επηρέασες.
Ακόμα και αν σαν άγνωστοι, ποτέ δεν μιλήσαμε. Κάτι από τη θωριά σου, από
το άρωμά σου, από την παρουσία σου, μου έμεινε. Μια εικόνα, μια λέξη, μια
κίνηση. Και με επηρέασε.
Εκεί, στο λεωφορείο, στο δρόμο που περνούσαμε, στην ουρά του ταμείου,
στο μαγαζί που ψωνίζαμε. Όπου βλέπουν τα μάτια, και ακούνε τα αυτιά. Με
επηρέαζες και εξακολουθείς να με επηρεάζεις.
Περισσότερο δε, αν ανταλλάσουμε μαζί τις εμπειρίες μας. Όποια και αν είναι
η σχέση μας. Εκεί να δεις πόσο με επηρεάζεις. Πόσο με διαμορφώνεις. Πόσο με
καψαλίζεις. Πόσο με αναγεννάς.
Είσαι το πολύτιμό μου.
Χωρίς εσένα, ταυτότητα δεν θα είχα. Τι αντίλαλο μπορούν να έχουν οι σκέψεις
που δεν ακούγονται; Τι αντίκτυπο να έχουν τα όνειρα που δεν μοιράζονται; Τι
νόημα να έχουν τα λόγια που δεν ακούγονται; Τι βάθος να έχουν οι πράξεις
που δεν εισπράττονται; Τι αίσθηση να έχουν τα συναισθήματα που δεν έχουν
αντίκρισμα;
Πολύτιμό μου, με επηρεάζεις σου λέω!
Γι αυτό χρειάζομαι μια στιγμή για να στο πω. Μια στιγμή για να σε ευλογήσω
που συναντηθήκαμε. Μια στιγμή για να σου πω πόσο σε ευχαριστώ. Μια στιγμή
για να σε λατρέψω επειδή υπάρχεις. Μια στιγμή ακινησίας, κατά την οποία οι
ζωές μας γίνονται μία. Ακόμα και αν όλος ο χρόνος που έχουμε μαζί, είναι ένα
συναπάντημα σε μια διασταύρωση.
Γιατί ταυτόχρονα ξέρω πολύτιμό μου, ότι και εγώ σε επηρεάζω.
Τώρα καταλαβαίνεις γιατί όποτε με συναντάς σου χαμογελάω!
Σε ευχαριστώ πολύτιμό μου. Και εύχομαι, να σε επηρέασα όσο πιο όμορφα
γίνεται.
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας
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Δεν είναι λίγοι πια αυτοί που πιστεύουν ότι σε τούτο τον τόπο όλα πήγαν
κάπως στραβά από την αρχή και συνεχίζουν να πηγαίνουν στραβά ακόμη και
σήμερα αφού διακρίνουν πολλές σχεδόν παράλληλες ιστορίες.
Γιατί όμως παρόλο που όλο και περισσότεροι ξεκινούν να κάνουν
μία αρνητική κρίση της ιστορίας τίποτα δεν φαίνεται να δίνει μία νότα
αισιοδοξίας;
Που τοποθετούμε την επιστήμη στην χώρα μας και γιατί κάποιοι την
υποσκελίζουν χρησιμοποιώντας ιδεοληψίες ώστε ορισμένοι εξ αυτών να
αυτοχαρακτηρίζονται σαν δεξιοί ή αριστεροί;
Έχουν θεραπευτεί οριστικά τα απομεινάρια των σχιζοφρενών εμφυλίων
που έλαβαν χώρα σε τούτο το κράτος;
Γιατί παρόλο που η Ελλάς χρωστάει σχεδόν τα πάντα στους Έλληνες της
διασποράς εντούτοις οι Έλληνες του εξωτερικού δεν έχουν δικαίωμα ψήφου;
Βολεύει το πελατειακό σύστημα αυτή η ομολογουμένως περιχαρακωμένη
εντός ελληνικής επικράτειας έννοια του πολίτη;
Γιατί η αποκέντρωση έχει μείνει μόνο στα χαρτιά και στα λόγια ενώ τα σύνορα
της χώρας μένουν οικονομικώς ανοχύρωτα και κατά ένα μεγάλο βαθμό
εντελώς ανοχύρωτα ενώ οι αμυντικές δαπάνες οι οποίες θα μπορούσαν να
είναι λιγότερες έχουν απειλήσει ουκ ολίγες φορές την ανάκαμψη της εθνικής
οικονομίας;
Τα μνημόνια στέκονται μόνο σε αριθμούς όπως συχνά γίνεται περισσότερο
αντιληπτό από μέσα μαζικής ενημέρωσης ή στοχεύουν σε μία μετάλλαξη
της ελληνικής κοινωνίας ώστε να συγκλίνει περισσότερο στα ευρωπαϊκά
πρότυπα; Ποιοι άραγε ευθύνονται περισσότερο για την σημερινή κατάσταση
και την συνεχή ύφεση, οι αυτόχθονες ή οι εξωγενείς παράγοντες;
Ενώ λίγο πολύ ήταν γνωστό ότι τόσο η είσοδος της Ελλάδος στην Ε.Ε όσο και
στην Ο.Ν.Ε έγινε για πολιτικούς λόγους και όχι γιατί και κυρίως στην δεύτερη
περίπτωση οι δείκτες προσεγγίζανε τους όρους της συνθήκης εντούτοις
δεν έγινε σχεδόν τίποτα που θα βοηθούσε ώστε η Ελλάς να γίνει μία χώρα
ανταγωνιστική με υποδομές και μία γραφειοκρατία αρωγό παρά εμπόδιο
στην επιχειρηματικότητα;
Υπήρξαν ουσιαστικοί νόμοι στην Ελλάδα όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη
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ή οι νομοθέτες στεκόταν περισσότερο
στη δημιουργία τυπικών νόμων που
υποχρέωναν ασυνείδητα και κάποιους
ευσυνείδητους και άκακους πολίτες να
κινηθούν όπως εκείνος επιθυμούσε ή
αυτοί που τους βόλευε η τυπικότητα των
νόμων;
Γιατί ενώ το Σύνταγμα έχει αναθεωρηθεί
ουκ ολίγες φορές εντούτοις η ευνομία
αυτού του κράτους δεν ήταν αυτή που
θα περίμενε κανείς και το Σύνταγμα δεν
λειτούργησε ως νομικό θεμέλιο;
Γιατί λοιπόν και αφού η μόνη οδός
για εθνική οικονομική ανάκαμψη είναι
οι εξαγωγές δεν διαφαίνεται καμία
Χρήστος Τραϊκούδης
επιτάχυνση των διαδικασιών ώστε να
δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές;
Γιατί οι χώρες της Ευρώπης με έντονη εξωστρέφεια επενδύουν στον
ανθρώπινο δυναμικό επιλέγοντας το αξιοκρατικά;
Θέτω τα παραπάνω ερωτήματα και για να τα δέσω με τον τίτλο πιστεύω
ότι για έναν ιστορικό μελετητή αλλά και για οποιονδήποτε θα προσπαθούσε
με μία πιο καθαρή ματιά να δει την ιστορία του Ελληνικού κράτους θα ήταν
σε θέση να τα σκεφτεί σε κάθε περίοδο ή βέβαια και σε όλη την πορεία του
κράτους από την αρχή δόμησης του ως και τα σήμερα. Βέβαια να κάνω μία
παρατήρηση ότι το Ελληνικό κράτος έχει συνάψει δανειακές συμβάσεις
αυτές που λέγονται σήμερα και μνημόνια και έχει χρεοκοπήσει επίσης ουκ
ολίγες φορές από τη γέννηση του ως τα σήμερα.
Ένα θετικό σημάδι ώστε να μην υφίσταται αυτή η επανάληψη των
γεγονότων με σχεδόν πανομοιότυπο τρόπο είναι το γεγονός ότι δειλά-δειλά
και κυρίως ορισμένοι νέοι, αυτοί που θέλουν να προσφέρουν και όχι να
τους προσφέρουν μόνο, έχουν αντιληφθεί ότι ούτε διαπραγμάτευση στο
εξωτερικό θα κάνουμε επικαλούμενοι μονίμως τους αρχαίους έλληνες αλλά
ούτε και προκοπή θα δούμε ως τόπος αν αυτοί που άρχουν δεν έχουν την
ικανότητα να προβλέπουν αλλά και να πράττουν με βάση το κοινό συμφέρον.

Demokrit Buchhandlung - Tel. 0911/264354
Περιγραφή των βιβλίων
Το Σεπτέμβριο του 2010 εκδόθηκε το πρώτο μου βιβλίο με τίτλο
''Mια μέρα, μια ψυχή, τρεις ζωές'' από τις εκδόσεις Κριτονού.
Μια συνηθισμένη μέρα. Ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος. Τη
βιώνει σε τρεις ξεχωριστές πραγματικότητες. Ένα φανταστικό
σενάριο για μια τριχασμένη προσωπικότητα. Μια πιθανολογία
της καθημερινότητας, όπου ο συγγραφέας δείχνει με περιγραφικό
τρόπο πως η ζωή μας εξαρτάται από τη στάση μας και όχι από τις
συνθήκες ή τα γεγονότα που ζούμε. Ένα ασυνήθιστο, πρωτότυπο
βιβλίο που θα σας προβληματίσει τόσο ώστε να θελήσετε να
μάθετε περισσότερα και τότε ξαφνικά οι πληροφορίες θα έρθουν
από παντού. Όταν είσαι έτοιμος, το σύμπαν φροντίζει τη συνέχεια.
Τον Οκτώβριο του 2014 κυκλοφόρησε το δεύτερο βιβλίο μου με
τίτλο Γεύματα… ζωής από τις εκδόσεις Κριτονού.
Μπήκα εδώ μέσα για να φάω ένα πιάτο φαγητό, προσκαλεσμένος
από αυτόν που αποδείχτηκε ο αρχιμάγειρας όχι μόνο της
γευσιγνωσίας, αλλά και του πως και του γιατί της ζωής μας. Ένας
σεφ, ο οποίος ξεδίπλωσε μπροστά στα μάτια μου τα μεγαλύτερα
μυστικά του μαγειρέματος όλων των επιθυμιών μας, των
προσδοκιών μας και του τρόπου για να τις αποκτήσουμε. Έφτασε
ένα γεύμα για να μου δείξει το πόσο ελλιπή αντίληψη είχα για
το πως λειτουργούμε ως άνθρωποι. Αυτά είναι γεύματα ζωής
που αξίζουν, για να γνωρίσουμε όλοι το τι και το πως πρέπει να
παραγγέλνουμε, ώστε να απολαύσουμε ότι καλύτερο πραγματικά
μας αξίζει.
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Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

τ. Αν. Καθηγητής Δρ. Δημήτριος Μπενέκος
(Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Η λαϊκή παράδοση είναι μια ακένωτη δεξαμενή πολιτισμικής ύλης και το
παραμύθι κατέχει για τον λαϊκό πολιτισμό, την θέση που έχει το μυθιστόρημα
για τη λογοτεχνία. Είναι ένα, πολλές φορές, μακροσκελές λαϊκό αφηγηματικό
είδος της φιλολογικής Λαογραφίας που έχει συντεθεί από περισσότερους
αυτοτελείς πυρήνες, τα μοτίβα, που προέρχονται από διάφορους μύθους.
Τα λαϊκά παραμύθια είναι η πιο γνωστή περιπετειακή αφηγηματική
μορφή που συναντάται στους λαούς όλου του κόσμου, αν και τελευταία
ο παραδοσιακός τρόπος μετάδοσής τους, από τον παππού ή γιαγιά στα
εγγόνια, υποχωρεί και αντικαθίσταται από έντεχνα ή και παραδοσιακά
παραμύθια που δεν στηρίζονται αποκλειστικά στον προφορικό λόγο αλλά
στην εικόνα.
Ως γνωστόν, έχουν γυριστεί και διαρκώς γυρίζονται ταινίες υψηλής
τεχνολογικής τελειότητας με υπόθεση τα παραμύθια, που έχουν να
επιδείξουν απαράμιλλες συνθέσεις χρωμάτων, τελειότητα κίνησης με
αρμονικότατη μουσική υπόκρουση και τα οποία προβάλλονται στον
κινηματογράφο, στην τηλεόραση ή πωλούνται σε DVD.
Ήδη, όταν η κινηματογραφική Τέχνη ήταν ακόμη στα σπάργανα, έγιναν
προσπάθειες μεταφοράς παραμυθιών στη μεγάλη οθόνη, με πρώτη ταινία
την «Ωραία κοιμωμένη», το 1917. Από το 1920 και μετά ο Walt Disney γυρίζει
στα στούντιο της εταιρίας του μικρά φιλμ με παραμυθιακούς ήρωες, με
αποκορύφωμα τη «Χιονάτη», το 1937, καθιστώντας το παραμύθι παγκόσμιο
πολιτισμικό αγαθό και μια άκρως ενδιαφέρουσα σκηνοθετική κατηγορία της
7ης Τέχνης. Από τότε και μετά σκηνοθέτες από όλες τις χώρες του κόσμου
δεν παύουν να πειραματίζονται πάνω στην κινηματογραφική κατηγορία
«παραμύθι» και να δημιουργούν έργα τέχνης, από απλές μεταφορές
παραμυθιών στην οθόνη μέχρι και σύνθετες παραγωγές που συνδυάζουν
ζωντανές σκηνές με κινούμενα σχέδια. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένοι
τίτλοι από παραδοσιακά και έντεχνα παραμύθια. Das kalte Herz (Αν.
Γερμανία 1950), Das tapfere Schneiderlein (Αν. Γερμανία 1956), Der falsche
Prinz (Βουλγαρία 1956), Die Schneekönigin (Ρωσία 1966), Η Ωραία κοιμωμένη
(Τσεχοσλοβακία 1977), Schneeweißchen und Rosenrot (Αν. Γερμανία 1978),
Frau Holle (Γερμανία/Αυστρία 1984), Hänsel und Gretel (ΗΠΑ 1986), Ο
παπουτσωμένος γάτος (ΗΠΑ 1987), Το κορίτσι με τα σπίρτα (ΗΠΑ 1987),
Die Seekönigin (Γερμανία/Τσεχία 1997), Hans im Glück (Γερμανία 1998), Η
Σταχτοπούτα (Καναδάς 2001), Rumpelstilzchen (Αν. Γερμανία 1960, Τσεχία
1997, Αυστρία/Γερμανία 2006) και άλλα πολλά.
Τα παραμύθια με την τεχνολογικά εφικτή μεταφορά των φανταστικών
περιπετειών και κατορθωμάτων των πρωταγωνιστών τους στην μικρή και
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μεγάλη οθόνη συναρπάζουν στο έπακρο τους θεατές.
Ο δράκος, για παράδειγμα, ζωντανεύει και γίνεται
πραγματικότητα, ναι μεν εικονική πραγματικότητα,
αλλά για το παιδί είναι πλέον υπαρκτός και ζωντανός.
Τον βλέπει να πετάει και να βγάζει φλόγες και καπνούς
από το στόμα και τα ρουθούνια του, παρακολουθεί
την έκφραση των ματιών του, καθηλώνεται από την
βαρυτονική έως βαθύφωνη ομιλία του που προξενεί
ανατριχίλα. Η νεράιδα έχει μορφή, τα πλούσια χυτά
μαλλιά της λάμπουν σε χρυσαφένιο ξανθό χρώμα,
που ανάμεσά τους αστράφτουν μικρά αστεράκια, το Prof. Dr. Dimitrios Benekos
μαγικό της ραβδί σαν κομήτης αφήνει νεραϊδόσκονη
και οι μεταμορφώσεις λαβαίνουν χώρα με άψογη τελειότητα. Το τεχνολογικά
υποστηριζόμενο παραμύθι κατευθύνει την φαντασία του θεατή-παιδιού
χορηγώντας και άλλα στοιχεία που συμβάλλουν στην περαιτέρω συνθετική
ανάπτυξή της.
Τα παραμύθια, έντεχνα ή παραδοσιακά, φαίνεται ότι αποτελούν ένα πολύ
αγαπητό είδος για τους καλλιτέχνες όλου του κόσμου, οι οποίοι εμπνεόμενοι
από τον χωρίς όρια φανταστικό κόσμο των παραμυθιών δοκιμάζουν το
ταλέντο τους και δημιουργούν συμπληρωματικές ζωγραφικές συνθέσεις με
πλούσια απεικόνιση, γεγονός που καθιστά το παραμύθι διεθνές λαογραφικό
είδος.
Για να γίνει αντιληπτή η διείσδυση του παραμυθιού μέσω των
κινηματογραφικών ταινιών στο χώρο του σπιτιού αρκεί να αναφέρουμε ότι
τις ημέρες των Χριστουγέννων τα γερμανικά τηλεοπτικά κανάλια προβάλουν
δεκάδες ταινιών με παραδοσιακά παραμύθια από ευρωπαϊκές κυρίως
χώρες, ενώ παρατηρείται μια έξαρση στην αγορά εικονογραφημένων
παραμυθιών. Έτσι τα παραμύθια από διάφορους λαούς της γης με την
πλούσια εικονογράφησή τους γίνονται κοινό ανάγνωσμα των παιδιών του
κόσμου.
Τα παραδοσιακά παραμύθια αντικατοπτρίζουν λαϊκές δοξασίες, κοινωνικές
δομές, λαϊκή πίστη, την καθημερινότητα ανθρώπων και τον πολιτισμός
τους, που ανάγονται σε μια παλαιότερη εποχή. Γεγονότα δηλαδή που
διαδραματίζονταν μακριά και έξω από συμβάντα με παγκόσμια ιστορική
σημασία.
Το παραμύθι είναι στην ουσία μια ιστορία με θαύματα γεμάτη από
φανταστικά στοιχεία. Δεν προσδιορίζεται ούτε ο τόπος ούτε και χρόνος της
εξέλιξης των γεγονότων. Όλα αναφέρονται εντελώς αόριστα (μια γυναίκα,
ένας βασιλιάς, μια μάγισσα, ένα παιδί, κάποια χρονιά, μια μέρα...).
Στη σημερινή εποχή του διαδικτύου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης
και επικοινωνίας, φαίνεται κάπως παράξενο να υπάρχουν ιστορίες που
γεννήθηκαν εδώ και αιώνες και όμως να παραμένουν επίκαιρες και μάλιστα
σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι αφηγήσεις που μιλούν για θαρραλέους
πρίγκιπες, φτωχά κορίτσια, κακές μάγισσες, καλές νεράιδες, φοβερούς
δράκους, γίγαντες και για τόσα άλλα μαγικά όντα που βασικά έχουν θέση
μόνο στη φαντασία των ανθρώπων. Και όμως όλα αυτά φαίνεται ότι όχι μόνο
δεν απαλείφθηκαν από τη μνήμη των λαών, αλλά συνεχίζουν να φτερώνουν
τη φαντασία των παιδιών και να τα ενθουσιάζουν.
Το παραμύθι, ως λαϊκό αφηγηματικό είδος, αποτελείται από μια αλυσίδα
από επί μέρους μοτίβα στα οποία συνυφαίνονται με αυτονόητο τρόπο
φανταστικά και πραγματικά γεγονότα. Τα πρόσωπα που παίρνουν μέρος
έχουν απολύτως αντιθετικές ιδιότητες και χαρακτήρες, ώστε ο διαχωρισμός
σε αντίθετα «καλός-κακός», σε «έξυπνος-κουτός», σε «ωραίος-άσχημος»,
κλπ. να είναι ξεκάθαρος και να μην χωράει αμφισβήτηση. Ένας τέτοιος
διαχωρισμός, που αποκλείει τη δυνατότητα το ίδιο πρόσωπο να μπορεί να
είναι και καλό και κακό και το ένα και το άλλο, βοηθά το παιδί να αντιληφθεί
τα γεγονότα και τις διαφορές με καθαρότητα, επειδή η παιδική αντίληψη και
κατανόηση κινείται με καθαρώς αντιθετικά σχήματα.
... συνεχίζεται
(Prof. Dr. Dimitrios Benekos)
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lesenenGutenachtgeschichte langsam einschlummern,
die Stimme der vertrauten und geliebten Eltern im Ohr.
Wenn die Kinder freilich tagsüber ständig heftige Streitigkeiten des Ehepaares miterleben, zwischen den Parteien hin- und hergerissen sind, vielleicht sogar von der
jeweiligen Partei für ihre Zwecke benutzt werden, wenn
sie Angst um den Verlust der Eltern oder ihrer Liebe spüren, welche Träume werden sie dann in der Nacht haben? Da brauchen wir nicht nach Dämonen oder Verfluchungen suchen, wo wir selber die direkte Ursache sind.

„Pater, kannst Du mir ein Gebet gegen vaskania lesen? Ich habe so schlechte Träume und dauernd geht
etwas schief. Ich glaube, meine Tante in Griechenland
macht mir Magie …“, werde ich oft gefragt. „Selbstverständlich lese ich Dir ein Gebet, aber sei mal vorsichtig,
Deine Tante zu beschuldigen, solange Du keine sicheren
Beweise hast“, muss ich dann antworten. Oft geht der
Dialog dann aber weiter: „Gibt es denn so etwas wirkUnsichtbares
lich? Kann mir jemand etwas Böses wünschen oder
Das alles bedeutet nicht, dass es nicht tatsächlich
tun? Oder ist das alles nur Einbildung? Wenn ich ständig
auch dämonische Einflüsse und Angriffe gibt. Im Glauschlechte Träume habe, gar Stimmen höre oder mir ofbensbekenntnis sprechen wir von Gott, dem Vater, dem
fensichtlich dauernd Schlechtes widerfährt, bin ich dann
Allherrscher, dem Schöpfer des Himmels und der Erde.
vielleicht sogar verrückt?“
Doch jetzt kommt das Entscheidende: Er ist der SchöpTräume
fer „alles Sichtbaren und Unsichtbaren“. Es gibt keine
Doch zunächst sollte man die verschiedenen Phä- doppelte Schöpfung und auch nicht zwei Welten, aber
nomene sortieren und unterscheiden, weil sie völlig in diesem einen Kosmos des Himmels und der Erde gibt
verschiedener Natur sind. Da gibt es zunächst einmal es Sichtbares und Unsichtbares, und zwar sowohl im
die Träume, von denen viele geplagt werden. Dafür Himmel wie auf der Erde. Die Schöpfung ist nicht sorist niemand schuldig zu sprechen, und bevor jemand tiert, dass das Unsichtbare im Himmel und das Sichteinen Schuldigen außerhalb von sich sucht, sollte je- bare auf Erden sei, denn am Himmel stehen die Sterne
der einmal selbst reflektieren, mit welchen Bildern er und auf der Erde hat jedes Ding eine Gestalt, hat jeder
seinen Kopf tagsüber und am Abend vor dem Zubett- Mensch eine Geistseele und einen Geist, gibt es geistige
gehen füllt. Denn in der Nacht, insbesondere auch in Phänomene, Bilder, Ideen, Kunst, die uns offenbaren,
den Träumen, versucht das Gehirn sich zu erholen, die dass es mehr als nur sichtbare Materie gibt, aber auch
Erlebnisse zu verarbeiten und die Bilder zu sortieren eine geistige Welt und zwar hier auf der Erde, die freilich
und aufzuräumen, mit denen es tagsüber gefüllt wur- mit der Materie verbunden ist, sie prägt und sich in ihr
de. In diesen natürlichen und notwendigen Prozess verwirklicht.
können wir nicht eingreifen und sind dafür auch nicht
Engel
verantwortlich, auch wenn die Träume schrecklich oder
Außerdem gibt es außer den Menschen, die geistleibschmutzig sein sollten. Auch wenn man manchmal von
liche Wesen sind, auch rein geistige Geschöpfe, die Ensündhaften Träumen spricht, im Traum kann ein Mensch
gel. So wie es gute und böse Menschen gibt, gibt es auch
aber gar nicht sündigen, weil er ja nichts bewusst tut
gute und böse geistige Geschöpfe. So wie jeder Mensch
und nicht einmal den sündigen Gedanken zustimmen
frei entscheiden kann, ob er für oder gegen Gott ist, hat
oder sie stoppen kann. Wofür aber jeder verantwortlich
Gott auch den geistigen Wesen die Freiheit gegeben,
ist, sind die Bilder, die sündigen Gedanken, Vorstellunsich für oder gegen ihn zu entscheiden, nur mit dem
gen, Fantasien und auch Taten, mit denen ein Jeder sich
Unterschied, dass die Menschen ein Leben lang Zeit
tagsüber beschäftigt. Ein Mönch, der mit dem Gebet
haben, ihre Entscheidung zu fällen oder auch zu veränauf den Lippen, im Geist und im Herzen aufwacht und
dern bis zum letzten Augenblick, die Engel dagegen nur
zu Bett geht, und nicht von den Reizen, denen man in
einen einzigen Augenblick. Denn als Geistwesen leben
der Welt ausgesetzt ist, geplagt wird, wird eher den
sie nicht im Raumzeitkontinuum und können deshalb
Heiligen im Traum begegnen, mit denen er sich auch
auch nur unmittelbar, aber nicht in einem zeitlichen
tagsüber beschäftigt hat, als jemand, der sich nur mit
Prozess ihre Entscheidung fällen, verwerfen, verändern.
unheiligen Dingen umgibt und beschäftigt. Mir hat allerDer Mensch aber ist durch seinen Leib in Raum und Zeit
dings ein Mönch erzählt, dass er von seinem sündhaften
gestellt und hat deshalb diese ganze Lebenszeit, die alLeben, das er vor seiner Mönchsweihe in der Welt gelerdings auch zu Ende geht. Gleich aber zwischen Engeln
lebt hat, auch noch nach vielen Jahren in jeder Nacht
und Menschen ist die Freiheit ihres Geistes, sich für die
heimgesucht wird. Und natürlich kann Gott solche VerAnbetung Gottes zu entscheiden und ihm zu dienen
suchungen auch beim heiligsten Asketen und auch bei
oder selbstverliebt sich selbst anzubeten und nur nach
uns Weltmenschen zulassen, um zu erproben, ob wir
seinem eigenen Willen zu leben und Gott abzulehnen.
vielleicht am Tag diesen Traumbildern der Nacht auch
Die heiligen Väter der Kirche haben im Zentrum der
in der realen Welt weiter und bewusst nachgehen und
Entscheidung
der Engel den menschgewordenen Gott
vielleicht durch die Bilder angestachelt und getrieben
schließlich zur sündigen Tat schreiten. In jedem Fall aber gesehen, Christus, das Ebenbild des Vaters, der Mensch
ist es wichtig, da wir die Träume, wenn sie vor unseren geworden ist und sich seinem Bild gezeigt hat, dem
inneren Augen ablaufen, nicht direkt beeinflussen kön- Menschen, der nach seinem Bild und Gleichnis geschafnen, dass wir uns im bewussten Zustand am Tage vor fen worden ist. Luzifer und seine Engelfreunde hätten
unreinen Bildern und Fantasien schützen und unseren vielleicht noch Gott angebetet, aber einen menschgeGeist auf heilige Dinge lenken und vom Heiligen Geist wordenen Gott niemals. Unvorstellbar für sie, dass Gott
ein in ihren Augen niederes Wesen so emporhebt und
füllen lassen.
selbst Mensch wird, ja sogar am Kreuz stirbt. Dabei ist
Vor allem bei Kindern, die unruhig schlafen und
die Funktion der Engel tatsächlich das Dienen vor Gottes
schlecht träumen, sollten die Eltern überprüfen, welThron, als seine Boten und schließlich als auch Beschütche Filme und Fernsehsendungen die Kinder schauen,
zer, Begleiter und Führer der Menschen. Aber weder anwie lange und wie spät. Auch scheinbar harmlose Filme
beten noch dienen wollten die Engel, die in ihrer Selbstkönnen die Fantasie der Kinder sehr beschäftigen und
liebe Dämonen geworden sind.
unruhige Nächte verursachen. Vor allem das Bild- und
Nun haben auch die gefallenen Engel ihre natürlichen
Szenentempo der Filme ist meist sehr hoch, die Blitze
Fähigkeiten
als Geistwesen nicht eingebüßt, ebensoweund Lichter und auch die dramatische Musik stellen
eine hohe Belastung der kindlichen Fantasie dar. Welch nig wie schlechte Menschen ihre Intelligenz und Kraft.
ein Unterschied ist es, wenn Kinder nicht nach einem Nur setzen sie ihre Fähigkeiten nicht mehr richtig und
bis zur letzten Sekunde spannenden Film zu Bett gehen, gottgewollt ein, machen nur, was sie selbst tun wollen,
sondern mit den Eltern beten, sich bekreuzigen, eine arbeiten gegen Gott und verderben Gottes gute SchöpIkone küssen und bei einer von den Eltern ruhig vorge- fung. Auch hier handeln Engel im Prinzip nicht anders
als Menschen, die auch für oder gegen Gott und seine

gute Schöpfung wirken. Die Dämonen dienen nun nicht
mehr Gott und den Menschen, sondern handeln gegen
sie, mit den selben Fähigkeiten, die die guten Engel haben und mit der Zulassung Gottes, der in seiner Liebe
die Freiheit eines jeden Geschöpfes achtet. So wie Engel
den Menschen führen, so ver-führen nun die gefallenen
Engel denselben Menschen.
Vaskania
Und so wie wir im Gebet die guten Engel um Hilfe
bitten können, so können schlechte Menschen auch
die Dämonen herbeirufen, zu versuchen, zu verwirren,
zu schaden. Damit sind wir bei der Vaskania, der Verwünschung, der Verfluchung, des Unsegens, angekommen. Im Gebet können wir die Engel und Heiligen bitten,
uns zu segnen und uns ihre Hilfe zukommen zu lassen, in
der Verfluchung können schlechte Menschen die Un-Engel, die gefallenen Engel, die Dämonen bitten, ihre Fähigkeiten zur Störung und Zerstörung einzusetzen.
Das Gebet der Vaskania, gegen das „böse Auge“,
gegen die Verwünschung, gegen den Fluch löst diese
Verbindungen zu den dunklen Mächten durch die Kraft
des Kreuzes und die Hilfe der guten Engel, der Heiligen
und Gottes selbst. Deshalb braucht ein Gläubiger auch
keine Angst haben. Als getaufter Christ ist er im Prinzip
geschützt, in der Taufe wurden durch die Exozismen alle
Dämonen vertrieben, und er wurde ein Kind Gottes. Er
wurde immunisiert gegen alles Böse. Freilich bekommt
das Immunsystem im Laufe der Zeit Löcher durch unsere Sünden. Doch bietet die Kirche alle Heilmittel der
Therapie und Gesundung, vor allem das Sakrament der
Beichte, das das beschädigte Immunsystem wieder repariert. Die Frage ist nur, ob wir diese Therapien der Kirche annehmen und die notwendige geistliche Medizin
regelmäßig nehmen.
Heilung
Das Verhältnis zwischen den dunklen Mächten und
der göttlichen Herrlichkeit und Wirklichkeit ist aber
nicht symmetrisch. Der Mensch steht nicht eingeklemmt zwischen Mächten, die mit ihm spielen und
denen er ausgeliefert ist. Das ist eine alte Häresie, die
die Kirche immer wieder verurteilt hat. Im Segensgebet
wird zitiert: „Der Herr ist mein Helfer und ich fürchte
nichts, was Menschen mir auch antun könnten“, und
weiter: „Ich fürchte nichts Böses, denn du bist bei mir;
denn du bist mein Gott, meine Stärke, Mächtiger, Fürst
des Friedens, Vater des kommenden Äons“.
Der Priester kann nur wie ein Arzt helfen und die
geistlichen Medikamente bereitstellen und empfehlen.
Es hängt letztlich vom Gläubigen selbst ab, ob er sich
eindeutig auf die Seite Gottes stellt, oder doch mit den
dunklen Mächten liebäugelt. Wer sich zur Sicherheit
ein Auge in einem blauen Glasstein ins Auto oder an
die Halskette hängt, statt ein Kreuz, stellt sich auf die
falsche Seite und vertraut den falschen Mächten. Auch
ein Arzt kann einen Patienten nicht heilen, der lieber
einem Schamanen vertraut und statt der Tabletten sich
mit Schlamm einreibt oder merkwürdige Kräuter raucht.
Stellen wir uns aber unter das Kreuz, das alle Macht hat
im Himmel und auf der Erde, nehmen wir am Leben der
Kirche teil, an den Gottesdiensten und Sakramenten,
dann fürchten wir nichts, denn Gott ist mit uns.
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ΟΜΟΡΦΙΑ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
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Αγαπητοί αναγνώστες μας, εμπλουτίζοντας τη θεματολογία της εφημερίδας μας TRIGONO.info, εγκαινιάζουμε τη νέα στήλη
„ΟΜΟΡΦΙΑ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ“ που θα επιμελείται η πτυχιούχος αισθητικής Ιωάννα Μπέτση, και θα απευθύνεται σε γυναίκες και
άνδρες που δίνουν σημασία στην ομορφιά και την άψογη εμφάνισή τους.

Η ομορφιά...μέσα από το στιλ

Όλα

τα

παραπάνω

δημιουργούν

μια

της Ιωάννας Μπέτση εικόνα (image), την εικόνα του σύγχρονου

„Μόδα“... μια λέξη χωρίς αρχή και τέλος.
Αντηχεί στα αυτιά μας σαν το νοσταλγικό κουδούνισα από το καμπανάκι του
Άη Βασίλη και εκτυλίσσεται μπροστά μας, σαν όνειρο.
Ένα παρελθόν, που στοχεύει μπροστά, ατενίζοντας έναν
κόσμο γεμάτο εκπλήξεις, τον κόσμο της μόδας και της
αισθητικής και του υπέροχου μακιγιάζ.
Τρεις λέξεις που συγγενεύουν μεταξύ τους αρμονικά.
Το κάλος υπήρχε από τα αρχαία χρόνια, δίνοντας στο πέρασμα του χρόνου το
σκήπτρο για το προβάδισμα μιας νέας εποχής.
Μόδα : γούστο και όραμα
Αισθητική : ομορφιά και καλαισθησία
Μακιγιάζ : έκρηξη ζωντάνιας των χρωμάτων

Έλξη για ζωή

της Ιωάννας Μπέτση

Με το νέο χρόνο να ξετυλίγεται μπροστά μας, το ενδιαφέρον
μας για καλύτερες αλλαγές στη ζωή μας όλο και μεγαλώνει.
Το δέρμα και παράλληλα το σώμα μας „διψούν“ για

ενέργεια.
Είναι η κατάλληλη περίοδος να τα φροντίσουμε, μετά από τις σαγηνευτικές
ημέρες των εορτών. Χρειαζόμαστε δύο καλούς μας συμμάχους, διατροφή
και άσκηση. Απαραίτητη στον οργανισμό η αντιοξείδωση, ειδικά αυτή την
περίοδο του χειμώνα που διανύουμε.
Πριν το πρωινό μας, τα ροφήματα ροδιού ή λεμονιού μας προσφέρουν την
Η μετάφραση πραγματοποιήθηκε από το
Κέντρο Εκμάθησης Ρωσικής Γλώσσας του
Δήμου Ασπροπύργου, ο οποίος ανέλαβε και
την έκδοσή του.
Η Βιβλιοπαρουσίαση άρχισε με την
καταπληκτική ερμηνεία του Ύμνου της Νίκης
(στο Β΄.Π.Π.) κατά του ολοκληρωτισμού,
από τη μαθήτρια Ελευθερία Παραδιά, η
οποία στη συνέχεια της εκδήλωσης διάβασε
αποσπάσματα από το βιβλίο και στις δυο
γλώσσες.
Για την εξαιρετική αυτή δουλειά μίλησαν
εκ μέρους του Δήμου, ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας,
του Δήμου Ασπροπύργου, κ. Αναστάσιος
Παπαδόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε
τη σημασία που αποδίδει η πόλη και
η Δημοτική Αρχή, στο «διάλογο πολιτισμών», μεταξύ των κατοίκων, στη
διατήρηση της γλώσσας και της κληρονομιάς όλων των πολιτών.
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Τέρενς Κουίκ, που έλαβε το λόγο αμέσως μετά,
στάθηκε ιδιαίτερα «στη συγγραφική έμπνευση και την ιστορική Έρευνα των
μαθητών του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας της Μόσχας, στην αξιοθαύμαστη
χορηγία του Δήμου Ασπροπύργου, και στο Κέντρο Εκμάθησης Ρώσικης
Γλώσσας του Δήμου, που μετέφρασε το βιβλίο!». Επίσης, χαρακτήρισε την
προσπάθεια αυτή ως «γέφυρα μεταξύ Ελληνικού και Ρώσικου Πολιτισμού.
Ένα βιβλίο που τιμά το 2016, ως έτος σύσφιξης των φιλικών και δημιουργικών
σχέσεων των δύο λαών, Ελλάδας και Ρωσίας, που συμβάλλει στην περαιτέρω
εμβάθυνση των παραδοσιακών σχέσεων φιλίας ανάμεσά τους».
Την Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Αθήνα και του Ρωσικού
Πολιτιστικού και Επιστημονικού Κέντρου στην Ελληνική πρωτεύουσα
εκπροσώπησε ο κ. Γενάντι Ραγκιαλόβ, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στη
λειτουργία του Κέντρου εκμάθησης Ρωσικής Γλώσσας, που ίδρυσε και
λειτουργεί (εδώ και 3 χρόνια), ο Δήμος Ασπροπύργου, με εκπληκτική επιτυχία,
απευθύνοντας ευχαριστίες και συγχαρητήρια στον Δήμαρχο κ. Νικόλαο
Μελετίου, και τους συνεργάτες του. Με έμφαση, υπογράμμισε την απόφαση
της Κυβέρνησης της χώρας του, να εισαχθεί η Ελληνική Γλώσσα, ως δεύτερη
ξένη γλώσσα, σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης της Ρωσίας.
Αμέσως μετά οι επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού,
κ.κ. Μιχάλης Κόκκινος και Δημήτρης Πλευράκης, επισήμαναν ότι, το βιβλίο

μοντέρνου ανθρώπου (άνδρας - γυναίκα =
δημιουργία).
Οι τάσεις του 2017 θέλουν τη γυναίκα ...
όμορφη, αισθησιακή, ευέλικτη, γεμάτη από
αυτοπεποίθηση, ικανή να αντιμετωπίζει τη
ζωή σε όλες της τις διακυμάνσεις.
Ο άντρας με τη σειρά του είναι δυναμικός,
αρρενωπός, στιλάτος, γοητευτικός.
Ο ένας συμπληρώνει τον άλλο με το δικό του
ύφος, εικόνα και τη φυσική του ομορφιά.
Η ομορφιά δεν κρύβεται ... είναι ωραίο να
επιδεικνύεται και να προβάλλεται

Ιωάννα Μπέτση

ευεξία που χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε τη μέρα μας.
Οι βιταμίνες C, Β σημαντικοί παράγοντες στη θωράκιση του οργανισμού.
Το πράσινο τσάι, ενδεικτικό ρόφημα που με τη σειρά του χαρίζει ζωντάνια και
πληρότητα στο χρόνο.
Σημαντικό ρόλο λαμβάνει η διατροφή που αποτελεί το Α και το Ω στην
καθημερινότητά μας.
Η καθημερινή άσκηση δίνει με τη σειρά της το προβάδισμα στη δύναμη
να οριοθετήσει καλύτερα το σώμα μας, κάνοντας το σφριγηλό και υγιή. Η
διάθεση αποκτά καινούριο ενδιαφέρον, κρατώντας το κλειδί της θετικής
ενέργειας για μια καλύτερη ζωή.
για παιδιά «Μόσχος και Αθηνά, PLAGA BOVLU», είναι η κορωνίδα μιας
παραδειγματικής συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας, με ένα οραματικό
φορέα της Αυτοδιοίκησης, το Δήμο Ασπροπύργου. Απ’ τη συνεργασία αυτή
αξίζει να εμπνευσθούν και άλλοι Δήμοι της χώρας, ιδιαίτερα από τη διάθεση
και το μεράκι, με το οποίο έφεραν σε πέρας τη φιλοξενία των παιδιών από
τη Ρωσική Ομοσπονδία και τις χώρες της Κ.Α.Κ. το καλοκαίρι, δουλεύοντας
ασταμάτητα και σε εθελοντική βάση, δεκάδες άνθρωποι, Δημοτικοί Υπάλληλοι
και στελέχη της Δημοτικής Αρχής. Ο κ. Κόκκινος, επιπλέον έδωσε ιδιαίτερη
σημασία στη συλλογική αυτή προσπάθεια και από τα δυο μέρη, ειδικά στη
δύσκολη αυτή περίοδο, και τόνισε ότι το βιβλίο «Μόσχος και Αθηνά – PIAGA
BOVLU», συνιστά ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας, αισιοδοξίας και ειρήνης, που
τόσο έχει ανάγκη ο κόσμος.
Η κα Βερόνικα Σκόπινα, καθηγήτρια του Κέντρου εκμάθησης Ρωσικής γλώσσας
του Δήμου, η οποία έκανε τη μετάφραση της ιστορίας, αναφέρθηκε στο
λογοτεχνικό και μεταφραστικό μέρος του βιβλίου, λέγοντας ότι κύριο μέλημά
της ήταν ο σεβασμός στην πολιτιστική παράδοση της Ρωσίας ώστε το βιβλίο
να είναι το ίδιο ελκυστικό και για τους Ρώσους αναγνώστες.
Η διεθνούς φήμης σοπράνο, κ. Σόνια Θεοδωρίδου μίλησε θερμά για τη συνολική
προσπάθεια του Δήμου Ασπροπύργου, μετά από πρόσφατες συνεργασίες μαζί
του, ενώ εξαιρετικά ήταν τα σχόλια της κ. Μαίρης Κρητικού, για μια δεκαετία
υπεύθυνη των παιδικών λογοτεχνικών εκδόσεων της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. και μέλος του
Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου/Ελληνικό Τμήμα ΙΒΒΥ. Με γραπτό του
μήνυμα προς τους διοργανωτές της εκδήλωσης ο γνωστός και αγαπημένος
συγγραφέας Βαγγέλης Ηλιόπουλος εκφράστηκε με πολύ θετικά λόγια.
Το περιεχόμενο του βιβλίου αναδεικνύει όλα όσα συνδέουν τους δυο λαούς
μέσα από μια ταξιδιωτική, μυθοπλαστική ιστορία. Οι ήρωες της ιστορίας είναι
δυο αδελφάκια, ο Μόσχος και η Αθηνά γεννημένα στην Αθήνα. Η δουλειά του
μπαμπά τους, τα χωρίζει για ένα διάστημα , αφού η Αθηνά θα μείνει με τη
μαμά στην Αθήνα ενώ ο Μόσχος θα συνοδεύσει τον μπαμπά στη Μόσχα. Τα
δυο αδέλφια θα βρουν ένα τρόπο «επικοινωνίας» και μαζί θα ανακαλύψουν
μέσα από τα Μνημεία των δυο πόλεων την πορεία των λαών ακολουθώντας
τα ίχνη που άφησαν πίσω τους.
Την εικονογράφησή του βιβλίου ανέλαβε η Μυρσίνη Γρίβα, μαθήτρια της Ε’
Δημοτικού του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας της Μόσχας, ενώ το εξώφυλλο
και τα γραφιστικά έκανε η Στόικα Φράγκου, γονέας.
Πρόκειται για μια καλαίσθητη έκδοση και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους
όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίησή του.
Είθε να βρεθούν μιμητές του εγχειρήματος, το οποίο προάγει τον πολιτισμό
και τις φιλίες των Λαών!
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από μία ημέρα, η αξία του bitcoin έπεσε κάτω από τα 550 δολάρια. Γενικά,
ΜΠΙΤΚΟΙΝ (bitcoin) ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑ
πάντως, η αξία του Bitcoin είναι ασταθής.
Φούσκα ή Πυραμίδα; Υποστηρίζεται από πολλούς, ότι το Μπιτκόιν αποτελεί μία δύναμη
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ
εκδημοκρατισμού και μετάλλαξης του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ιστορικά, τα εθνικά νομίσματα αντέχουν κατά μέσο όρο περίπου τριάντα
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αναγνώστης των άρθρων μας,
πρότεινε να περιγράψουμε και να
παρουσιάσουμε τα χαρακτηριστικά
και την «ταυτότητα» του λεγόμενου
Bitcoin. Θα προσπαθήσουμε, όσο
πιο απλά γίνεται, να δώσουμε στον
απλό αναγνώστη όλα τα στοιχεία
που αφορούν στο Μπιτκόιν από την καθιέρωσή του μέχρι σήμερα.

Μπιτκόιν (Bitcoin) τι είναι:
Το Bitcoin είναι ένα ψηφιακό νόμισμα το οποίο δεν υπάρχει επισήμως σε
καμία φυσική μορφή, κερμάτων ή χαρτονομισμάτων. Δεν παράγεται από
καμία συγκεκριμένη χώρα. Δεν ελέγχεται από καμία συγκεκριμένη τράπεζα
ή κυβέρνηση. Η παραγωγή του, η αποθήκευσή του, η διακίνησή του, και
όλες οι συναλλαγές με αυτό γίνονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.
Χρησιμοποιείται όπως τα μετρητά. Μπορείς να το στέλνεις μέσω e-mail από
τον έναν στον άλλο, σχεδόν στιγμιαία, οπουδήποτε στον κόσμο. „Μεγάλωσε“
με το Ίντερνετ και αποτελεί μία μορφή χρήματος για το Ίντερνετ.
Κρυπτονόμισμα και κρυπτογραφία:
Το Bitcoin είναι ένα ίσος προς ίσον (peer-to-peer) σύστημα πληρωμών και ένα
ψηφιακό συνάλλαγμα ανοιχτού κώδικα.
Ουσιαστικά ανήκει στην κατηγορία του κρυπτονομίσματος (cryptocurrency), καθώς χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογραφίας για τη δημιουργία και
διαχείριση των χρημάτων, και για την επιβεβαίωση της εγκυρότητας των
συναλλαγών.
Κρυπτονόμισμα, σε γενικές γραμμές, είναι ένα νομισματικό σύστημα, που τα
κύρια χαρακτηριστικά του είναι: η σταθερότητα, η ασφάλεια, η ανωνυμία,
και η ιχνηλασιμότητα. Για να επιτευχθεί αυτό, το σύστημα χρησιμοποιεί δύο
εργαλεία: την κρυπτογραφία και έναν κατάλογο δημόσιων καταχωρήσεων.
Σε αυτόν τον κατάλογο, ο καθένας μπορεί να μάθει όλες τις λεπτομέρειες της
κάθε συναλλαγής.
Το όνομα «κρυπτο-νόμισμα» προέρχεται από το όνομα της επιστήμης
„κρυπτογραφία“. Κρυπτογραφία είναι η επιστήμη των μεθόδων
κρυπτογράφησης δεδομένων. Υπάρχουν δύο σκοποί για τη χρήση
κρυπτογράφησης. Ο πρώτος είναι να στέλνει μηνύματα με ασφάλεια και
εχεμύθεια. Ο δεύτερος είναι να υπάρχει μια λύση διαφόρων προβλημάτων
στον τομέα της ασφάλειας των δεδομένων και της αυθεντικότητας. Το
Κρυπτο-νόμισμα ενσωματώνει μια ποικιλία τεχνολογιών και θεωριών
που αναπτύχθηκαν από κρυπτογράφους. Ο κύριος στόχος αυτών είναι η
δημιουργία ενός συστήματος ψηφιακού χρήματος με υψηλή ασφάλεια το
οποίο θα πρέπει να είναι ανθεκτικό στη λογοκρισία και στην απάτη.
Η δημιουργία και η λειτουργία του Μπιτκόιν:
Το 2008, πιθανότατα με έμπνευση και αφορμή την οικονομική κρίση, έγινε
η πρώτη επιστημονική δημοσίευση που περιέγραφε το Bitcoin. Το 2009
έκανε την πρώτη του λειτουργική εμφάνιση, με την κυκλοφορία του πρώτου
πελάτη ανοιχτού κώδικα, και την δημιουργία των αντίστοιχων Bitcoins. Ο
συγγραφέας της δημοσίευσης, και δημιουργός του αντίστοιχου λογισμικού,
παρέμεινε ανώνυμος, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Satoshi Nakamoto. Η
πραγματική ταυτότητά του, ή ακόμα και το αν πρόκειται για ένα άτομο ή για
μία ομάδα, παραμένει άγνωστο μέχρι και σήμερα. Οι υποθέσεις σε σχέση με
την ταυτότητά του αναφέρονται σε μαθηματικές ιδιοφυΐες, επιστήμονες των
υπολογιστών, οικονομικούς κοινωνιολόγους με γνώσεις προγραμματισμού και
ομάδες κρυπτογράφων. Υπάρχουν επίσης θεωρίες, όπως πχ ότι οι εταιρείες
Samsung, Toshiba, Nakamichi και Motorola κρύβονται πίσω από το Bitcoin.
Από το 2009 μέχρι και τις αρχές του 2010 το Bitcoin δεν είχε καμία
απολύτως αξία. Τον Απρίλιο του 2010 ξεκίνησαν οι πρώτες συναλλαγές
στις χρηματαγορές, με την αξία του κάθε Bitcoin να μην ξεπερνάει τα 0,14
δολάρια. Η πρώτη εμπορική συναλλαγή με το νέο ψηφιακό νόμισμα έγινε στις
18 Μαΐου 2010, όταν ο προγραμματιστής Laszlo Hanyecs, από την Φλόριντα
των Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε μια δημοσίευση στο Forum BitcoinTalk.org,
προσφέροντας 10.000 bitcoins σε όποιον του παράγγελνε δυο πίτσες. Στις 22
Μαΐου, ο αγρότης David Forster από την Μασαχουσέτη, με το ψευδώνυμο
Jarcos στο forum, δέχτηκε τη συναλλαγή. Ο Laszlo έλαβε τις δύο πίτσες από
την αλυσίδα Papa John‘s. Την άνοιξη του 2011, τα 10.000 εκείνα bitcoins θα
έφταναν να αξίζουν 272.329,00 δολάρια.
Στις αρχές Δεκεμβρίου 2013 το Bitcoin είχε φτάσει να αξίζει μεταξύ 1.200 και
1.400 δολαρίων το καθένα, κάνοντας την πίτσα εκείνη να αξίζει περίπου όσο
ένα ιδιωτικό νησί. Στον αντίποδα, στα μέσα Δεκεμβρίου και μέσα σε λιγότερη

χρόνια, προτού κυλήσουν στον υπερπληθωρισμό, την υποτίμηση και εκεί που οι
κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τη δύναμη του νομίσματος για να δημιουργήσουν
κρυμμένους φόρους μέσα από τον πληθωρισμό. Να αφαιρέσουν χρήματα από
συνταξιούχους, αποταμιεύσεις αλλά και επενδυτές, για να καλύψουν τα χρέη
τους. Ελάχιστα είναι τα νομίσματα που άντεξαν περισσότερο από 30 χρόνια
και δεν αντιμετώπισαν τέτοια φαινόμενα. Το bitcoin είναι μία νέα επιλογή,
μία νέα μορφή νομίσματος, ένα σύστημα νομίσματος που δεν ελέγχεται από
κυβερνήσεις και λειτουργεί στο Ίντερνετ, χρησιμοποιώντας ένα διαδικτυακό
πρωτόκολλο από το οποίο εξασφαλίζεται η λειτουργία του από τη συνεργασία
χιλιάδων συμμετεχόντων εκ των οποίων κανένας δεν έχει τον έλεγχο. Δεν
υπάρχει καμία κεντρική τοποθεσία, όπως άλλωστε είναι η δομή του Web και
του email. Το Μπιτκόιν (bitcoin) έφερε την απελευθέρωση του νομίσματος
στους ιδιώτες. Και μοιάζει να είναι μία ιδέα που προχωράει και επεκτείνεται
και θα ανέβει ψηλά. Θα δούμε όμως ακόμη πολλές αναταράξεις, μεγάλη
ένταση που θα ανεβαίνει ψηλά πολύ γρήγορα και πιθανότατα, θα πέφτει
χαμηλά πολύ γρήγορα. Θα έχει πολλές διακυμάνσεις. Είναι ακόμη ένα μικρό
νόμισμα που χρησιμοποιείται ως “καταφύγιο” για πολύ μεγάλες οικονομίες.
Για παράδειγμα, οι Κινέζοι το χρησιμοποιούν ως μέσο αποφυγής ελέγχου των
ισοτιμιών και της υποτίμησης του δικού τους νομίσματος.
Δεν θα έπρεπε, νομίζω, κάποια χώρα να υιοθετήσει το bitcoin ως εθνικό
νόμισμα. Η ιδέα των εθνικών νομισμάτων ως μορφή μονοπωλίου των
κυβερνήσεων η οποία επιβάλλεται στους πολίτες είναι και ο λόγος που
υπάρχει το χάος των ισοτιμιών των νομισμάτων σήμερα. Αντίθετα, το bitcoin
αποτελεί μία δυνατότητα επιλογής για τους πολίτες να το υιοθετήσουν αν
το επιθυμούν. Στην πραγματικότητα, αποτελεί το αντίθετο της επιβολής ενός
κρατικού νομίσματος.
Μήπως είναι φούσκα ή πυραμίδα;
Μήπως όμως πρόκειται για ένα Σχήμα Πόντσι ή μία οικονομική φούσκα
που σε λίγο θα σκάσει; O όρος «Σχήμα Πόντσι» (Ponzi Scheme) αναφέρεται
σε οποιαδήποτε χρηματική απάτη στηρίζεται σε «πυραμίδα» επενδυτών.
Η πυραμίδα επενδυτών αποτελεί ένα παράνομο επενδυτικό σχήμα που
περιλαμβάνει την πληρωμή απόδοσης σε επενδυτές από τα χρήματα που
πληρώνονται από μεταγενέστερους επενδυτές, αντί από τα καθαρά κέρδη
που συγκεντρώνονται από πραγματικές πωλήσεις.
Για να υπάρχει όμως ένα Σχήμα Πόντσι, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος που
να ωφελείται απευθείας από το Σχήμα Πόντσι δηλαδή την πυραμίδα. Εδώ
όμως, δεν υπάρχει κανείς που να το ελέγχει ή να ωφελείται απευθείας από
την ανάπτυξη του bitcoin, πέρα από το γεγονός ότι οι άνθρωποι που έχουν
επενδύσει στο bitcoin έχουν κάτι να κερδίσουν αν γίνει δημοφιλές. Με
αυτόν τον τρόπο, κάθε νόμισμα ευνοεί αυτούς που το υιοθέτησαν πρώτοι.
Κάθε τεχνολογία έχει παρόμοιο μονοπάτι. Οι πρώτοι που το υιοθετούν,
κερδίζουν τα περισσότερα, όπως οι πρώτοι άνθρωποι που υιοθέτησαν το
Ιντερνέτ κέρδισαν τα περισσότερα από το Διαδίκτυο. Δεν μπορούμε να το
θεωρήσουμε ένα Σχήμα Πόντζι ή πυραμίδα για αυτόν το λόγο.
Αν όμως το Μπιτκόιν δεν αποτελεί πυραμίδα ή Σχήμα Πόντσι θα μπορεί να
γίνει μια φούσκα. Δεν είναι η πρώτη άλλωστε, είναι η πέμπτη φορά που
συμβαίνει. Ένας λόγος για τον οποίο το Bitcoin δημιουργεί αυτές τις φούσκες
είναι ότι πρόκειται για ένα μικρό νόμισμα, είναι παγκόσμιας εμβέλειας, είναι
πολύ ανοιχτό στις διαπραγματεύσεις και ως αποτέλεσμα έχεις αυτές τις
συναισθηματικές αποκρίσεις. Ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος που ανεβαίνει
η τιμή και αυτό θα προκαλέσει την άνοδό του σε τιμές που δεν μπορούν να
υποστηριχθούν. Και μετά η τιμή θα ξαναπέσει. Έχουμε δει αυτές τις μεταβολές
όπου πάει γρήγορα πολύ ψηλά και με τον ίδιο τρόπο πολύ χαμηλά.
Το μέλλον του Μπιτκόιν:
Στο μέλλον θα δούμε, πιθανότατα, έναν κόσμο με ψηφιακά νομίσματα,
ανεξάρτητα, μη κρατικά, όπως το bitcoin, αποκεντρωμένα που δεν θα
ελέγχονται από κανέναν, που θα βασίζονται σε δικτυακή συνεργασία στο
διαδίκτυο, με ανοιχτή πρόσβαση για όλους. Θα μπορέσουν, πιθανότατα,
να συνυπάρξουν με επιτυχία μαζί και με τα εθνικά νομίσματα. Στο μέλλον
θα σπάσει το μονοπώλιο των εθνικών νομισμάτων και θα δούμε αρκετά
ψηφιακά νομίσματα που θα βασίζονται στη διαδικτυακή συνεργασία. Είτε
αυτά θα είναι το bitcoin, είτε κάτι άλλο, είτε με άλλο όνομα ή με διαφορετική
τεχνολογία. Στο μέλλον θα έχουμε εθνικά ψηφιακά νομίσματα, καθώς
και ιδιωτικά ψηφιακά νομίσματα που δεν θα ελέγχονται από τράπεζες και
κυβερνήσεις.
Για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας ή για να προτείνετε θέματα για
παρουσίαση και ανάπτυξη επικοινωνήστε μαζί μας: manolatos@trigono.info
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ΛΙΒΑΔΕΙΑ, Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ.

Η πόλη της Λιβαδειάς βρίσκεται σε απόσταση 130 χιλιομέτρων βορειοδυτικά
της Αθήνας στους πρόποδες του Ελικώνα και με τον ποταμό Έρκυνα να
διαρρέει την πόλη από νότο προς βορρά. Χτισμένη ανάμεσα σε δύο βουνά
τον Παρνασσό και τον Ελικώνα αντικατοπτρίζει ολόκληρη την παράδοση της
Ρούμελης.
Είναι αγροτικό κέντρο που παράγει βαμβάκι, καπνό, σιτηρά και κτηνοτροφικά
προϊόντα. Σημαντικά ανεπτυγμένη επίσης στον κλάδο της βιοτεχνίας και
ειδών λαϊκής τέχνης. Η Λιβαδειά αποτελεί οδικό κόμβο μιας και είναι
πέρασμα για Δελφούς, Παρνασσό και Αράχοβα για αυτό και έχει μεγάλη
τουριστική κίνηση.
Κατά την παράδοση, η πόλη ονομαζόταν Μίδεια και ήταν χτισμένη σε
λόφο. Αργότερα μετονομάστηκε σε Λεβάδεια από τον Αθηναίο Λέβαδο που
εγκατέστησε τους κατοίκους στην πεδιάδα. Η Λιβαδειά ήταν γνωστή για το
αρχαίο Μαντείο του Τροφωνίου. Το 395 π.χ. λεηλατήθηκε από τον Λύσανδρο
και το 86 π.χ. από τον Μιθριδάτη. Στους πρώτους αιώνες της Βυζαντινής
περιόδου η πόλη δεν παρουσίασε ιδιαίτερη ανάπτυξη αλλά τον 9ο αιώνα
στα πλαίσια της γενικότερης οικονομικής προόδου αναπτύχθηκε οικονομικά.
Στην εποχή της Φραγκοκρατίας μετά την κατάληψη της νότιας Ελλάδας
από τους Φράγκους, η Λιβαδειά παραχωρήθηκε στον Όθωνα Δελαρός και
έναν αιώνα αργότερα μετά την ήττα των Φράγκων από τους Καταλανούς ,
οι κάτοικοι παρέδωσαν το κάστρο της πόλης στους νικητές με αντάλλαγμα
κάποια προνόμια. Η καταλανικη κυριαρχία συνεχίστηκε με τον βασιλιά της
Σικελίας Φρειδερίκο έως και τον Μάιο του 1388 οπότε και η περιοχή του
δουκάτου των Αθηνών περιήλθε στον Νέριο Ατζαγιόλι. Δύο χρόνια μετά την
παράδοση της Αθήνας στον Μωάμεθ Β τον Πορθητή, η Λιβαδειά περιήλθε
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η πόλη υπέστη μεγάλες καταστροφές από τις
πολεμικές συγκρούσεις στην Βοιωτία κατά την διάρκεια του Τουρκοβενετικού
πολέμου το 1684-1699. Μετά όμως τον 18ο αιώνα δόθηκαν στους κατοίκους
κάποια προνόμια, ενισχύθηκαν οι κοινοτικοί θεσμοί και δημιουργήθηκε
η τάξη των αρχόντων. Περίπου στις δέκα οικογένειες αποτελούσαν την
αριστοκρατία της πόλης και καμμία απόφαση δεν μπορούσε να ληφθεί
χωρίς την έγκριση των κοτζαμπάσηδων. Το 1820 και λίγο πριν ξεσπάσει η
επανάσταση η Λιβαδειά ήταν το κέντρο των ενεργειών της Φιλικής Εταιρείας.
Κατά την επανάσταση η πόλη δέχτηκε πολλές επιθέσεις από τις τουρκικές
στρατιές που κατευθύνονταν στην Πελοπόννησο και στην περιοχή δόθηκαν
οι τελευταίες μάχες του Αγώνα. Το 1841 η πόλη αποτελούσε ένα από τα πιο
ανεπτυγμένα οικονομικά κέντρα του νεοελληνικού κράτους.
Γεωγραφικά η πόλη διασχίζεται από το ποτάμι της Έρκυνας και η περιοχή των
πηγών του ποταμού, γνωστή και ως Κρύα, βρίσκεται στην έξοδο φαραγγιού.
Σε αυτό το φαράγγι υπάρχει ανοιχτό πέτρινο θέατρο με πολύ καλή ακουστική.
Η Κρύα είναι τόπος αναψυχής για τους κατοίκους της περιοχής με αιωνόβια
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πλατάνια και μικρούς καταρράκτες. Στα δυτικά της Κρύας βρίσκεται το
μεσαιωνικό κάστρο της Λιβαδειάς. Νότια της πόλης συναντάμε το ιστορικό
όρος του Ελικώνα γνωστό και ως όρος των Μουσών. Ο Ελικώνας είναι άμεσα
προσβάσιμος από την πόλη με πολύ καλό οδικό δίκτυο.
Τα αξιοθέατα της πόλης πολλά αξίζει κανείς να περάσει από την Κεντρική
πλατεία, τον Μύλο, την πλατεία Λάμπρου Κατσώνη, την Μητρόπολη. Μην
παραλείψετε να επισκεφτείτε τα ερείπια του Μαντείου του Τροφωνίου, το
εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, την Μονή Λυκουρέση, το εκκλησάκι της Αγίας
Ιερουσαλήμ και τον Πύργο του Ρολογιού. Ο Πύργος του Ρολογιού είναι ίσως
το πιο χαρακτηριστικό σημείο της πόλης και αξίζει να αναφερθεί η ιστορία
του. Το 1803 ο Λόρδος Έλγιν χάρισε στην πόλη ένα ρολόι , ώστε οι ντόπιοι
κοτζαμπάσηδες και αγάδες να του επιτρέψουν τις ανασκαφές του Μαντείου
του Τροφωνείου και στην συνέχεια το ρολόι τοποθετήθηκε στον Πύργο λόγω
της θέσης του.
Κάθε Σεπτέμβριιο διοργανώνονται τα Τροφώνεια, εκδηλώσεις πολιτιστικού
χαρακτήρα με θεατρικές, χορευτικές παραστάσεις και πολλές συναυλίες.
Φυσικά αξίζει να αναφέρουμε το παραδοσιακό Πάσχα της Λιβαδειάς που
συγκεντρώνει εκατοντάδες επισκεπτών κάθε χρόνο. Εκεί το Πάσχα εορτάζεται
με τον πλέον παραδοσιακό τρόπο με το καθιερωμένο ψήσιμο του οβελία σε
κάθε γωνιά της πόλης συνοδευόμενο από δημοτική μουσική και χορό.
Μια πόλη λοιπόν που συνδυάζει άριστα βουνό και θάλασσα μιας και
η απόσταση από τις παραλίες του Ευβοϊκού κόλπου είναι πολύ μικρή
και σε απόσταση αναπνοής για εξορμήσεις σε δημοφιλείς τουριστικούς
προορισμούς. Όποια εποχή και αν επιλέξετε να την επισκεφτείτε σίγουρα θα
βιώσετε πολύ έντονα την φιλοξενία και την παράδοση.
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Demokrit Buchhandlung - Tel. 0911/264354
ΤΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΕΑ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΛΑΪΚΑ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΑΚΙΤΖΗ.
38 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΚΑΙ 4 ΝΕΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ!
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GENERAL MUSIC,
ΤΑΥΓΕΤΟΥ 19 Τ.Κ 17343 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛ. : 2105227696
facebook ΤΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΕΛΙΔΑ ΦΙΛΩΝ

Τιμή : 9,50 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

Μάθε μόνος σου
Γερμανικά
Μέθοδος
απλή
κατανοητή
19.00 EUR
15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

29,00 EUR

15,00 EUR
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παρεβρισκόμενους και ανάμεσα στα άλλα τόνισε τα χαρακτηριστικά των
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ/ ΕΣΣΗΣ
Ελλήνων Μεταναστών που είναι η ΑΓΑΠΗ στην ΠΑΤΡΙΔΑ, η χρησιμοποίηση
60 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ.
της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ και η ΠΙΣΤΗ που χαρακτηρίζει τους Έλληνες εκτός

γράφει ο Κώστας Ιατρίδης, συνταξιούχος δάσκαλος Ελλάδος. Κατέληξε με την ευχή ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.
Ο Berthold Böhm Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Συλλόγου Vorsitzender
der Deutsch-Griechischen Gesellschaft Frankfurt στην πολύ περιεκτική
ομιλία του, αναφέρθηκε στην πορεία των Ελήνων της Φρανκφούρτης.
Ήταν Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,αρχαίων ελληνικών σε ένα
γερμανικό Γυμνάσιο της Φρανκφούρτης.
Αξιοσημείωτη ήταν η αναφορά στους Έλληνες της Λειψίας. Είχαν έρθει στη
Φρανκφούρτη, φέροντας μαζί τους γνώσεις και δραστηριότητες. Άρχισαν να
ασχολούνται με τις δερμάτινες βιοτεχνίες και άλλες ιδιωτικές δραστηριότητες,
όπως εστιατόρια κτλ. Τονίστηκε η σημασία της ίδρυσης του Ελληνικού
Νηπιαγωγείου Φρανκφούρτης, για την ειρηνική ένταξη των Ελλήνων στη νέα
τους πατρίδα, για την πρώτη Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία Άγιος Γεώργιος η
οποία οικοδομήθηκε στο Πάρκο Grüneburg Park Frankfurt, για την ειρηνική
πολιτική δραστηριότητα των Ελλήνων της περιοχής.
Σημαντικός ήταν ο ρόλος του Συλλόγου Γουνοποιών και Γουνεμπόρων
Φραμκφούρτης και ιδιαίτερα του πρωτεργάτη, μέλους της Κοινότητας
ο Δήμαρχος Φρανκφούρτης Peter Feldmann
Δημητρίου Εμμανουηλίδη, καθώς και του Kulturzentrum Adalbertraße 23.
O Νικόλαος Αθανασιάδης,Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Φρανκφούρτης
60 JAHRE GRIECHISCHE GEMEINDE FRANKFURT/ HESSEN, 60-jähriges Jubilä- Έσσης τόνισε τη μεγάλη σημασία της Ίδρυσης του παραπάνω Συλλόγου.
um-Feier, im Kaisersaal, Rathaus RÖMER Frankfurt am Main .
Χρησιμοποίησε πολύ επαινετικά λόγια για τον πολύ θετικό ρόλο του
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ των 60 χρόνων της Ελληνικής Κοινότητας Δημητρίου Εμμανουηλίδη. Πρωτοστάτησε στην ίδρυση του παραπάνω
Φρανκφούρτης-Έσσης. Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2016 Συλλόγου στην Adalbertstraße 23, στη Φρανκφούρτη και στο ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ
στο Δημαρχείο Φρανκφούρτης, Rathaus Römer Kaisersaal, στην αίθουσα ΙΔΡΥΜΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. Ιδρύθηκε σε συνεργασία με το
των Αυτοκρατόρων, υπό την αιγίδα του Δημάρχου Φρανκφούρτης Peter Σύλλογο Γουνοποιών και Γουνεμπόρων Φρανκφούρτης. ΄Εγινε αναφορά και
Feldmann. Η μεγάλη αίθουσα ήταν πλήρης με προσκεκλημένους Έλληνες και στο Πρώτο Ελληνικό Νηπιαγωγείο στη Φρανκφούρτη, το οποίο συνεχίζει το
Γερμανούς.
σημαντικό έργο του, μια λαμπρή πορεία 44 χρόνων, πάντα στην υπηρεσία
Μια θαυμάσια ευκαιρία να τιμηθούν όσοι εργάστηκαν και πέτυχαν πάρα του παιδιού.
πολλά. Ευκαιρία να συναντηθούν πολλοί, γνώριμοι από παλιά.
Ένας εορτασμός ιωβηλαίων έχει πάντα περισσότερους λόγους. Δεν πρόκειται
Να μιλήσουν, να συγκινηθούν, να σκεφτούν, να χαρούν, να ακούσουν και στις για μια απλή γιορτή. Αυτό παρέχει τη δυνατότητα για ικανοποίηση και
δύο γλώσσες πολλά σημαντικά. Η εκδήλωση άρχισε με τη μουσική μελωδία υπερηφάνεια κοιτώντας τις επιδόσεις του παρελθόντος. Μπορεί επίσης
στο πιάνο «Χάρτινο το φεγγαράκι» του Μάνου Χατζηδάκη με την Δέσποινα ακόμη να αποτελεί κίνητρο για επέκταση αυτών των επιδόσεων και στην
Αποστόλου. Ο δήμαρχος Φρανκφούρτης Peter Feldmann καλωσόρισε τους ανάπτυξη τους στο μέλλον.
παρόντες. Μίλησε για την άφιξη των πρώτων Ελλήνων στη Φρανκφούρτη.
Η Ελληνική Κοινότητα Φρανκφούρτης, επίσημα αναγνωρισμένος σύλλογος,
Τόνισε ότι έφεραν μαζί τους, μαζί με το σώμα τους, τις παραδόσεις τους, τις έχει προσφέρει πολλά στα περασμένα 60 χρόνια. Έχει επίσης τόσους πολλούς
γνώσεις τους και τη διάθεση να εργαστούν και να προοδεύσουν. Έφεραν τα στόχους για το μέλλον, που υπάρχει λόγος να μιλήσει κανείς δημόσια γι΄αυτά.
έθιμά τους, τη γλώσσα τους και τον πολιτισμό τους. Αναφέρθηκε και στους Συμπερασματικά, το 60ο ιωβηλαίο προσφέρει επίσης τη δυνατότητα να
πολίτες των 151 εθνικοτήτων που ζουν ειρηνικά σε αυτή την ωραία πόλη της ευχαριστήσει κανείς όλους αυτούς τους πολυάριθμους ανθρώπους που
Έσσης, τη Φρανκφούρτη. Τόνισε την επιλογή των Ελλήνων να ακολουθούν χωρίς τίτλους και αξιώματα έθεσαν στην υπηρεσία της Κοινότητας, τον χρόνο,
την ειρηνική, συνεργατική προσαρμογή και για τους ίδιους και για τα παιδιά την ενέργεια και ακόμα τα χρήματά τους. Αυτοί οι άνθρωποι αποτελούν την
τους. Μίλησε και για την διγλωσσία, Bilinqualität , τη χρησιμοποίηση και εγγύηση πως θα γιορτάσουμε περισσότερα ιωβηλαία στο μέλλον!
της δικής τους γλώσσας μαζί με τη
Κώστας Ιατρίδης iatridis@web.de
γλώσσα της χώρας που επέλεξαν, τη
γερμανική.
Ακολούθησε η πολυγλωσσία και η
ειρηνική ένταξη στην εδώ κοινωνία.
Η ζωή συνεχιζόταν και συνεχίζεται
ειρηνικά
χωρίς
διακρίσεις.
«Χαιρόμαστε, τόνισε, που εσείς
οι Έλληνες, συνεχίζετε σε αυτή τη
δεύτερη πατρίδας σας, να ζείτε
ειρηνικά και δημιουργικά» . ...
Χαιρετισμό απήυθυνε και η Ελληνίδα
Γενική Πρόξενος στη Φρανκφούρτη,
κυρία Μαρία Ζήση.
Ο Έλληνας Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας
Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Ζηλιακόπουλος Ζηλιακόπουλος
χαιρέτησε
τους
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Πόσο σας κεντρίζει η ιδέα να εικονογραφήσετε ένα κλασικό παραμύθι που
έχει εικονογραφηθεί πολλές φορές. Τι καινούριο θα προσθέτατε?
Ανακαλύπτοντας τα μυστικά και τα μυστήρια του κόσμου των παιδιών Μέχρι στιγμής δεν το έχω επιθυμήσει άρα δεν το έχω σκεφτεί. Εάν το
επιθυμήσω ή μου προταθεί θα σας πω.
Έχετε τιμηθεί με πολλά βραβεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τι
σημαίνει ένα βραβείο για εσάς?
Μια επιβεβαίωση του έργου μου και ένα κίνητρο για μη έκπτωση προσπάθειας
και ποιότητας.
Είστε αισιόδοξος για το μέλλον του βιβλίου και ιδιαίτερα του παιδικού
βιβλίου στην Ελλάδα του 2017?
Για το παιδικό, ναι μάλλον είμαι αισιόδοξος. Γιατί έχει ανέβει πολύ το επίπεδο
εικονογράφησης και αρκετά των κειμένων. Σ’ ότι αφορά τα e-books ακόμα δεν
μπορούν να ανταγωνιστούν.
Η εικονογράφηση στην Ελλάδα κινείτε σε ικανοποιητικά επίπεδα σε σχέση
με τη διεθνή εικονογράφηση?
Για πολλοστή φορά, λέω ότι είναι άδικο και ασύμμετρο να συγκρίνουμε δύο
τέτοια μεγέθη. Από τη μια ένας πληθυσμός έντεκα εκατομμυρίων, που είναι
η Ελλάδα και από την άλλη επτά δισεκατομμυρίων που είναι ο παγκόσμιος
πληθυσμός. Θα ήταν δίκαιο να συγκρίνουμε την εικονογράφηση της Ελλάδας
με μιας άλλης χώρας. Τότε θα μπορούσαμε να έχουμε μια απάντηση. Γενικώς
όμως όπως είπα και στην προηγούμενη ερώτηση, το επίπεδο εικονογράφησης
στη χώρα μας έχει ανέβει.

Έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε το Νικόλα Ανδρικόπουλο, αγαπημένο
δημιουργό συγγραφέα-εικαστικό στο χώρο του παιδικού βιβλίου. Η πέννα
του και στις δυο περιπτώσεις, κείμενο-εικονογράφηση, αφήνει ανεξίτηλη την
σφραγίδα της. Η ιστορικός τέχνης Ίρις Κρητικού έγραψε, μεταξύ άλλων, για
το έργο του, κατά την διάρκεια της ατομικής του έκθεσης «Παραμύθια και
Αλήθειες…» στο πολυχώρο «Μελίνα Μερκούρη» στην Αθήνα.
Θέλετε να στείλετε ένα χαιρετισμό στους αναγνώστες της εφημερίδας
Εισχωρώντας με εξαιρετική διαύγεια στο σκληρό κουκούτσι κάθε «Τρίγωνο», η οποία εκδίδεται στη Νυρεμβέργη?
ιστορίας, προχωρά με θαυμαστή σχεδιαστική ευχέρεια σε μια προσωπική Ναι. Να κρατάνε στη ψυχή τους την Ελληνικότητά τους, που σημαίνει,
αναπαράσταση του κόσμου, όπου το υπαρκτό συνομιλεί με το φανταστικό. είμαι πολίτης του κόσμου κι ο πολιτισμός μου είναι -συναλλάσσομαι και
Περιδιαβαίνοντας τον κόσμο του Ανδρικόπουλου, όπου συχνά η γλώσσα συνδιαλέγομαι με όλους, αποδεχόμενος τη διαφορετικότητα- που μόνο
συνεπικουρεί τη ζωγραφική, δεν μπορώ παρά να σταθώ στην εξαιρετικά κέρδος μπορεί να μου φέρει.

ισχυρή επιθυμία του να μιλήσει και για το δικό μας κόσμο, για τον κόσμο Ευχαριστούμε πολύ τον Νικόλα Ανδρικόπουλο και του ευχόμαστε να
όπου, όπως συμβαίνει ενίοτε και στα παραμύθια, δεν επιφυλάσσεται συνεχίζει να «κολυμπά στα χρώματα και να κάνει συννεφένιες σκέψεις»,
πάντοτε μια «παραμυθένια» ζωή στους ήρωες.
όπως ο ίδιος αναφέρει σε παλαιότερο σημείωμά του.
Ας τον γνωρίσουμε λοιπόν λίγο περισσότερο με την παρακάτω συνέντευξη:
Σπουδάσατε την γραφιστική τέχνη στο Κέντρο Τεχνολογικών Εφαρμογών
(Κ.Τ.Ε.). Πόσο απέχει ή πόσο κοντά είναι η εικονογράφηση?
Αρκετά μακριά. Όμως οι γνώσεις της γραφιστικής του τότε (1972-1978) έδινε
αρκετά έως πολλά εφόδια για την εικονογράφηση. Είχαμε 12-18 ώρες την
εβδομάδα ελεύθερο σχέδιο και ζωντανό μοντέλο. Τεχνικές απεικόνισης όπως
χαρακτική, ματιέρες, κολάζ κ.λπ. Αλλά και marketing. Αυτό το τελευταίο μας
έμαθε κανόνες προβολής στην αγορά.
Διαβάζετε το κείμενο που καλείστε να εικονογραφήσετε. Πως καταλήγετε
στις εικόνες που δημιουργείτε;
Κάνω μια γρήγορη ανάγνωση στο κείμενο, αφήνοντας το συναίσθημα
ευάλωτο. Μετά επεξεργάζομαι νοητικά και νοηματικά, μία μία τις σελίδες,
κάνοντας πια το συναίσθημα διαχειρίσιμο και μετουσιωμένο σε εικόνα.
Έχει τύχει να ζωγραφίσετε μια εικόνα και να μην μείνετε ικανοποιημένος?
Όσο η εικόνα είναι στα χέρια μου, όχι. Όταν όμως αποστασιοποιηθώ χρονικά
απ’ αυτήν, έχει τύχει να πω, ότι αυτό έπρεπε να το κάνω διαφορετικά. Ίσως
καλύτερα.
Μέσα από τις ιστορίες σας «αγγίζετε» δύσκολα θέματα για τα παιδιά, όπως
η διαφορετικότητα, ο θάνατος…. Πιστεύετε ότι οι ιστορίες/τα παραμύθια
βοηθάνε τα παιδιά να τα κατανοήσουν καλύτερα?
Νομίζω πως ναι. Και με τη βοήθεια του μεγαλύτερου που συνεπεξεργάζεται
με το παιδί το βιβλίο, εικόνα και κείμενο, σχεδόν σίγουρα.
Υπάρχουν περιπτώσεις που η εικονογράφηση «βοηθάει» το κείμενο ή το
αντίθετο?
Βεβαίως. Όμως μπορεί και να το αδικεί.
Στις συναντήσεις σας με τους μαθητές τους βάζετε να παρατηρούν τις
εικόνες. Αλήθεια, τα παιδιά είναι καλοί παρατηρητές?
Καλύτεροι απ’ όσο φαντάζεστε. Καλύτεροι κι από τους ενηλίκους.
Πως είναι το γραφείο ή ο χώρος που δουλεύει ένας/μια εικονογράφος.
Θέλετε να μας περιγράψετε το δικό σας?
Με ένα πολύ μεγάλο πάγκο εργασίας, ο οποίος έχει επάνω όλα τα χρήσιμα
υλικά. Δηλαδή τέμπερες, ακουαρέλες, χρωματιστά μολύβια, βαζάκια με
νερό, δύο αερογράφους, υπολογιστή, ραδιόφωνο, και τηλέφωνα. Υπάρχουν
δύο συρταριέρες με πολλά συρτάρια που έχουν μέσα εργαλεία της δουλειάς
και υλικά. Μια μεγάλη βιβλιοθήκη με πολλά βιβλία τέχνης και παιδικά.
Επειδή όμως το εργαστήρι βρίσκεται μέσα στο σπίτι, υπάρχουν άλλες δύο
βιβλιοθήκες διασκορπισμένες μέσα σ’ αυτό. Μία μεγάλη ντουλάπα με χαρτιά
και όλα τα έργα μου και ένα καβαλέτο ζωγραφικής μ’ ένα τετράγωνο μεγάλο
ξύλο, προετοιμασμένο έτοιμο να ζωγραφιστεί. Και διάφορα έργα κρεμασμένα
στους τοίχους.

Περισσότερες φωτογραφίες στην ιστοσελίδα της εφημερίδας
www.trigono.info
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οι αγγελίες για εύρεση εργασίας ειναι δωρεάν
• Ζητείται ανδρόγυνο για δουλειά σε εστιατόριο. Τηλ. 07731 • Ζητείται σερβιτόρος η βοηθός σερβιτόρου. Τηλ. 0170- • Ζητείται ανδρόγυνο για κουζίνα ή σερβοτόρος. Τηλ. 017670195555.
2933961
926818 (016/22.04.16)
• Ζητείται ζευγάρι Ελλήνων για μόνιμη Εργασία σε Ελληνικό • Ψήστης 46 ετών ζητά εργασία σε ελληνικό εστιατόριο στη • Ελληνίδα βρεφοπαιδαγωγός που διαμένει στη Νυρεμβέργη,
γεννημένη και μεγαλωμένη στο Μόναχο, με εμπειρία
Εστιατόριο στην Γερμανία για κουζίνα και σέρβις. Γερμανία. Τηλ. 0151-75521474 Σπύρος (05.01.16).
Ηλικία έως 40 ετών καλές αποδοχές ασφάλιση διαμονή • Ζητείται μάγειρας ή μαγείρισσα και βοηθοί κουζίνας στη και συστάσεις, ζητά εργασία σε οικογένεια με παιδιά ως
διατροφή τηλέφωνο επικοινωνίας από 11.00 έως 23.00 τηλ Νυρεμβέργη για εστιατόριο με διεθνείς γεύσεις. τηλ. 0176- εσωτερική, σε όποια πόλη της Γερμανίας. Θα προτιμηθεί
το Μόναχο. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 00491759708707 και
015167707209 (015/20.04.16)
32813935
• Ζητείται γυναίκα για κουζίνα στη Νυρεμβέργη. Τηλ. 0170 • Ζητείται κρεπιέρης, μπουφετζής-καφέ στο Ingolstadt. 00302110176457.
• Μαγείρισσα με προυπηρεσία και εμπειρία ζητά εργασία στη
2933961 (014/16.04.16)
Tηλέφωνο : 0176-64636218
• Άτομο 30 ετών ζητά εργασία σε εστιατόριο για μπουφέ – • Ζευγάρι από τον νομό Θεσσαλονίκης ζητά εργασία σε περιοχή Νυρεμβέργης. Τηλ. 0911/339163
σέρβις (μέτρια γερμανικά) ελληνικής καταγωγής από Τρίκαλα. ελληνικό εστιατόριο στη Νυρεμβέργη και τη γύρο περιοχή. • Ζητά εργασία ως βοηθός κουζίνας, ετών 38, Τηλ.: 0157
74661776 κ. Ντίνος
Αν είναι δυνατόν να παρέχει διαμονή. Περιοχή Νυρεμβέργης Τηλ. 0030 6978294506
Πληροφορίες 0157-36910355 Παναγιώτης. (013/09.04.16)
•
• Μαγείρισσα με μεγάλη εμπειρία στην Ελληνική – Μεσογειακή Μόναχο : Ζητείται κυρία γηροκόμος + οικιακά με εμπειρία
• Ζητείται βοηθός για σέρβις στο Μόναχο τηλ. +49 151 κουζίνα, καθώς και σε γκουρμέ – παραδοσιακές γεύσεις, ζητά μέχρι 55 ετών για κυρία με αλτσχάιμερ. Εισητήρια, διατροφή,
διαμονή εξασφαλισμένη. Μισθός 800,00 EUR. Πληροφορίες
17567365 (012/04.04.16)
εργασία στην Νυρεμβέργη και τις γύρω περιοχές της.
στο τηλ. : 01515 60 800 66 κ. Ελένη.
• Ονομάζομαι Αναστάσιος είμαι 21 χρονών, κατάγομαι • Τηλ. 0152 57437908 Κα. Πριτσή Μάρθα.
• Γυναίκα ζητά εργασία σε εστιατόριο με διαμονή. Τηλ.
από Καστοριά και μένω Νυρεμβέργη, Ψάχνω για κάποια
λάντζα και γενικά οτιδήποτε θα μου έφερνε μεροκάματο. • Μαρμαροπλακάς – οικοδόμος πετράς (χτίστης) ζητάει 0176/88467723 Κατερίνα.
Για πληροφορίες bangingzor@gmail.com ή στο τηλ. +49 εργασία τηλ. 015175864183 / Toni (006:20.05.15).
• Ζητά εργασία για λάντζα και καθάρισμα. Τηλ.: 0157-84896466
• Είμαι 38 ετών και αναζητώ δουλειά στην Γερμανία σε Εύα.
16093483349 (011/04.04.16)
• Μαγείρισσα με πτυχίο μαγειρικής ζητά εργασία σε ελληνικό εστιατόριο ή ξενοδοχείο. Έχω εμπειρία 4 χρόνων σε • Ζητείται μάγειρας/μαγείρισσα για βραδυνή απασχόληση σε
εστιατόριο που να παρέχει στέγη. Τηλ. 0030 6971887578 εστιατόρια της Γερμανίας και 6 χρόνων σε ξενοδοχεία της φραγκική μπυραρία. Πληροφορίες τηλ. 0170/9453355.
Ελλάδος. Η μόνη διαφορά είναι ότι πρέπει να πάρω μαζί
σταθερό 0030 2614 002023 (010/04.04.16).
μου τον γιό μου που είναι 10 ετών, γιατί δεν έχω να μου • Βοηθός κουζίνας τηλ. 0176 81624533.
• Αναζητώ εργασία στη Βόρεια Γερμανία. Κυρία με 6 χρονιά τον κρατήσει κάποιος στην Ελλάδα. Αν ξέρει κάποιος κάτι
• Ζητείται Μάγειρας ή βοηθός μάγειρα σε εστιατόριο στη
προϋπηρεσία σε κουζίνα. Προϋπόθεση μαζί μου έχω κι ένα και μπορεί να βοηθήσει το εκτιμώ. Τηλ. 0030 6984384920
Νυρεμβέργη. Πληροφορίες στο τηλ. 0911 355587.
μικρό σκυλάκι Μέλος της οικογένειας. Επικοινωνία 0030 Φιλιππία. (005:16.05.15)
• Ζητώ δουλειά για βοηθός κουζίνας, βάψιμο, υδραυλικός,
6981059900 (008/03.04.16)
• Ζητείται ζευγάρι για κουζίνα στο Pritzwalk. Tel. 015783957530 καθάρισμα. Τηλ. 0176081624533 Αντώνης.
• ZΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ H ΣΕΡΒΙΤΟΡA *με απαραιτητες* (004:15.05.15)
• Μάγειρας με προυπηρεσία, ζητά δουλειά. Τηλ. 017637549004.
ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, • Wir suchen engagierte Mitarbeiter/innen für den Küchen- • Ζητείται ανδρόγυνο ή μάγειρας για μόνιμη εργασία σε
ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΚΑΙ ΕΝΑ ΡΕΠΩ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. ΟΙ und Service- bereich. Nähere Infos unter : 0151 40047809 εστιατόριο κοντά στη περιοχή Kulmbach. Εξασφαλισμένη
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ (003:13.05.15)
διαμονή, φαγητό και ικανοποιητικός μισθός. Πληροφορίες
• Ζητείται άτομο ευχάριστο, με ομαδικό πνεύμα για προώθηση στο τηλ. 092209170480 κ. Βασίλη ή Θύμιο.
08282-8900564, Krumbach, Bavaria (007/25.03.16).
• Ζητούνται δύο άτομα για Ελληνικό εστιατόριο στη βόρεια προϊόντων Marketing. Απαραίτητη προυπόθεση άριστη • Ζητείται σερβιτόρος με γνώσεις γερμανικών για απογευματινή
Γερμανία. (Ζευγάρια αποκλείονται). Ενας σερβιτόρος και γνώση της γερμανικής γλώσσας. Άριστες συνθήκες εργασία (17.00-23.00). Τηλ. 0911-6414540
ένας για κουζίνα, έως 40 ετών. Ασφάλεια/Σύττιση/Διαμονή. εκπαίδευσης και εργασίας, ανταγωνιστικές αποδοχές
(ασφάλιση,σταθερός μισθός,προοπτική αορίστου σύμβασης • Ζητείται βοηθός για κουζίνα ή 2 άτομα για πλήρη
Τηλ:0176 22152172
εργασίας), δυνατότητα μερικής κ πλήρους απασχόλησης. Θα απασχόληση. Τηλ. 0911/6414540.
• ΨΗΣΤΗΣ έμπειρος και γυναίκα για κουζίνα ζητείται για χαρούμε πολύ για το όποιο ενδιαφέρον! Τηλ.: Κυρία Ντόρα
• Ζητώ εργασία παντός είδους στη περιοχή Νυρεμβέργης. Τηλ.
απογευματινής λειτουργίας εστιατόριο στο Μόναχο για 6 6978692258. (002:12.05.15)
0162-8551623 / Σπύρος
ήμερα, μόνο επαγγελματίες, ελληνικής καταγωγής, παρέχεται
•
Motivierte,
teamfähige
Mitarbeiter
gesucht
für
den
Vertrieb
•
Ζητείται έμπειρος Κρεπιέρης με προυπηρεσία για εστιατόριο.
διαμονή σε διαμέρισμα κοντά στο εστιατόριο, ασφάλεια
και διατροφή, βιογραφικά με φωτογραφίες απαραίτητα tel. von Marketingprodukten. Gutes Arbeitsklima, Gute Bezah- Περιοχή 130 km από Νυρεμβέργη για Τσεχία. Τηλ. 0160lung nach Vereinbarung, Voll und Teilzeitler gesucht. Bei In- 6239668.
6971/854699 email : kymata@web.de
teresse bitte melden. Wir freuen uns auf Sie! Tel.: Frau Dora
• Ζητείται έμπειρος μάγειρας ή ανδρόγυνο για μόνιμη εργασία
• ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ γυναικα μεχρι 35 ετων και αντρας 6978692258. (001:12.05.15)
σε εστιατόριο κοντά στη περιοχή Νυρεμβέργης. Πληρ. στα
για BAR, εμφανισιμοι, εργατικοι και ελληνικης καταγωγης
για απογευματινής λειτουργίας εστιατόριο στο Μόναχο (6 • Σε τουριστική περιοχή της Γερμανίας, στο πανέμορφο νησί τηλ. 016092887748 ή 0911 500200
μερα). Παρέχεται επιπλεον διαμονή σε διαμερισμα κοντά στο Norderney ζητείται προσωπικό, σε οικογενειακό περιβάλλον • Zητώ εργασία ως οδηγός σε ελαφρύ φορτηγό ή σε Φίρμα.
εστιατόριο, ασφάλεια και διατροφή tel. 6971 /854699 emial : : ζευγάρι, βοηθός μάγειρα ή ψήστης με εμπειρία από Μιλτιάδης Τηλ. 0162/6578947
το εξωτερικό (Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία). Παρέχεται
kymata@web.de
διαμονή, σε ατομικό δωμάτιο, διατροφή, ασφάλεια και • Κοπέλα 38 ετών ενδιαφέρεται για εργασία σε ελληνικό
• Ζητείται μάγειρας, βοηθός μάγειρα για ελληνική κουζίνα και αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα. Τηλ. 00491726040824
εστιατόριο στη Γερμανία. Πληροφορίες στο τηλ.
γκαρσόν να ομιλεί τουλάχιστον τα βασικά της γερμανικής
0048506606191 από 11.00 – 20.00.
•
Ζητείται
ΑΜΕΣΑ
κοπέλα
έως
30
ετών
από
ελληνική
καντίνα
γλώσσας για εστιατόριο στο Toulnau δίπλα στο κάστρο
•
Κύριος και κυρία ψάχνουν για δουλειά σε φίρμα καθαρισμού
στην περιοχή του Kulmbach. Προσφέρεται εκτός από εντός αμερικανικής κρατικής υπηρεσίας. Παρέχεται ή καθαρισμούς γενικότερα. Τηλ. : 0176-38566390 Σοφία.
διαμέρισμα,
ασφάλεια
κρατική
και
μισθός
900
ευρώ
καθαρά.
μισθό διαμονή και σίτιση. Πληροφορίες στο τηλ. 0049 (0)
Τηλ επικοινωνίας (0030)-6947-225689
• Ζητώ εργασία ως Μάγειρας ή Σερβιτόρος στη περιοχή
92289974902 κ. Βασίλη η κ. Ευθύμη
Νυρεμβέργης. Τηλ. 0178/6593954 Δημήτρης.
•
Ζητούνται
επαγγελματίες
οδηγοί
Kraftfahrer,
από
την
εταιρεία
• Ζητείται ζευγάρι για κουζίνα με εμπειρία σε ελληνικό
MEYER
LOGISTIK,
στις
αποθήκες
REWE
Raunheim
και
Ross•
Ζητείται μάγειρας ή βοηθός. Τηλ. 0911/603578
εστιατόριο. Περιοχή Mönchengladbach. Tel. 015792323941
mann-Drogerie,
Rodgau.
Ελάχιστα
γερμανικά.
Πληροφορίες
•
Νεαρός ζητάει οποιαδήποτε εργασία καθώς και γκαρσονιέρα
/ Dimitris
στα κεντρικά γραφεία 0049 (0) 6102/7485300, Neu-Isenburg. για ενοικίαση. Τηλ.0176/36929240.
• Ζητάω δουλειά σε λάντζα στη Νυρεμβέργη. Βραδινές ώρες ή
• Ζητούνται άτομα όλων των ειδικοτήτων για εργασία σε • Ζητείται Μάγειρας ή βοηθός μάγειρα σε εστιατόριο στη
Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Τηλ. 0151-45740753.
ελληνικά εστιατόρια σε όλη τη Γερμανία. Παρέχεται διαμονή,
• Ενοικιάζεται ελληνικό εστιατόριο πλήρες εξοπλισμένο διατροφή, ασφάλιση και μισθός ανάλογος των προσόντων. περιοχή Würzburg. Πληροφορίες στο τηλ. 09365 888927.
• Ζευγάρι με προυπηρεσία, ψήστης, μάγειρας ζητά εργασία
στην περιοχή Oberpfalz με πολύ καλό τζίρο. Οικογενειακό Τηλ επικοινωνίας (0030)-6947-225689
σε ελληνικό εστιατόριο. Πληροφορίες στο τηλ. 0030 697
περιβάλλον και τιμή συζητήσιμη. Μόνο σοβαρές προτάσεις
• Ζητείται γυναίκα για να φροντίσει κατάκοιτη ηλικιωμένη 8189176.
στο τηλ. 0049 (0) 151 66 81 31 24
γυναίκα. Τηλ. 0911-776549/Αθανάσιος.
• Ψήστης ή βοηθός μάγειρα ζητά εργασία σε εστιατόριο.
• Ζητείται γυναίκα βοηθός κουζίνας για εργασία σε εστιατόριο
•
κοντά στην Νυρεμβέργη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ζητά εργασία στη Γερμανία βραδινές ώρες. Τηλ. (Ρουμανία) Πληροφορίες στο τηλ. 0030 694 2546873
0040724829902 Ελένη.
Τηλ. 0152-57437908
• Ζητείται γυναίκα για κουζίνα και βοηθός μάγειρα, όχι ζευγάρι.
•
• Είμαι 31 ετών και ζητώ εργασία σε εστιατόριο ή καθαριότητα. Τελειόφοιτη Λογιστικής, με καλή γνώση αγγλικών, ελληνικών, Πληροφορίες στο τηλ. 0911/835913
Μένω στο Pasing του Μονάχου και δεν μιλάω γερμανικά. office, outlook, data entry, προυπηρεσία σε loyalty program- • Σερβιτόρος και δύο βοηθοί κουζίνας ζητούν εργασία σε
mes ως client operations officer, ζητά θέση εργασίας στη
Επικοινωνία : z_spartalis@hotmail.com
ελληνικό εστιατόριο. Τηλ. 015166929877
περιοχή της Νυρεμβέργης. Τηλ. 015156727902
• Νέος 30 ετών, με εμπειρία, ζητεί εργασία σε ελληνικό
•
• Ζητείται ανδρόγυνο για κουζίνα ή μεμονωμένο άτομο Ζητείται ψήστης στη περιοχή Ερλάνγκεν. Περισσότερες
εστιατόριο για μπουφέ. Τηλ. 0157-36910355.
πληροφορίες στα τηλ. 0176/56449959 ή 09192/9986363.
ψήστης. Τηλ. 0162-9175620.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΠΑΤΡΑ ενοικιάζεται

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

διαμέρισμα 1ου ορόφου κατασκευής 2010, 54 τ.μ. στην
περιοχή Αγίας Σοφίας στον Πειραιά.
Είναι διαμπερές και αποτελείται απο κουζίνα σαλόνι μια
κρεβατοκάμαρα και μπάνιο.

διαμέρισμα 93 τμ. 4ου ορόφου με ασανσέρ στην πλατεία
Πυροσβεστείου στην Πάτρα, με άμεση πρόσβαση προς το
Πανεπιστήμιο.

Οικόπεδο 500 τ.μ. στο Αίγιο

Διαθέτει αυτόνομη θέρμανση μπόιλερ αιρ κοντίσιον πόρτα
ασφαλείας μια θέση στάθμευσης και αποθήκη.
Πολύ καλή κατασκευή - Ευκαιρία.
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 00306973208740
00306981020270

Geheimtipp für Griechenland
Circa 3 km außerhalb von Gythio, Lakonias,
am schönen Strand von Mavrovouni,
befinden sich die Appartements von
AGELIKO,
20 Meter vom Meer entfernt.
Kontakt: Vasilios + Chrysanthi Karlafti
Tel.: 0030-27330-25178
Handy 0030-6946917053

Πωλούνται
δύο διαμερίσματα στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης,
75τ.μ και 140 τ.μ αντίστοιχα.
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με 00306972006646

Kneipe mit Küche zu verkaufen.
(Umkreis 40 km von Nürnberg)
Garten für ca. 250 Gäste.
Ablöse nach VB
Bitte seriöse Anfragen
Tel. 0176/99275413

Πληροφορίες 0049 911 95343715 και 0030 211 7707542

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
εστιατόριο στο
Μάγκντεμπουργκ (Magdeburg)
λόγο αναχώρησης για Ελλάδα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
039166291903 κ. Τάσος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
πολύ καλό εστιατόριο μέσα στο Μόναχο.
Διαθέτει 90 θέσεις μέσα καθώς και
45 στο κήπο.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
0030-6974830382,
004917626557946 κ. Νίκος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
γκαρσονιέρα 35 τ.μ. στο 1ο όροφο με μπαλκόνι
στη Καλλιθέα Αθηνών, κοντά στη Πάντειο σχολή.

Τιμή 39.400 EUR
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με
0030 6983523919 ή 0049 1726566079

μαζί με άδεια οικοδομής 80 τ.μ. οικείας
18.000 ευρώ.
Αναλαμβάνουμε την κατασκευή κατοικίας
συνολικής αξίας οικοπέδου και κατοικίας (80 τ.μ.)
95.000 ευρώ με το κλειδί στο χέρι.
Τηλ. 0030 26911 10881,
0030 6986120116, 0030 6934912712
Κουιτώρος Σωτήρης / Αίγιο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ / ZU VERKAUFEN
στο Αίγιο 2όροφη κατοικία
εντός σχεδίου σε 1700 τ.μ.
με θέρμανση, θέα προς τη θάλασσα και βουνό.
Έχει μέσα λεμονιές και ελιές.
Tel. 0030 697 186 1339
Haus in Aigio/GR : 2 Stockwerke
mit Heizung, 1700qm Grundstück
mit Zitronen und Olivenbäumen,
Panoramabiick : Meer, Berg

• Καθηγήτρια Μουσικής, Διπλωματούχα πιάνου και συνθέτης
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Πιάνου και Αρμόνιο και
ανώτερα θεωριτικά στη περιοχή Μονάχου. Τιμή 12 EUR/h.
Τηλ.: 017 29961120.
• Τελειόφοιτη Α.Ε.Ι παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε
μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, και σε αρχάριους της
Γερμανικής γλώσσας σε προσιτές τιμές. Νυρεμβέργη. Τηλ:
0176 55452488.
• Πωλούνται χειροποίητα κεντήματα και πλεκτά.
Αναλαμβάνουμε προίκες στο χέρι. Τηλ. 0911 89374096

• Πωλείται εστιατόριο πλήρως εξοπλισμένο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης • Πωλείται πολύ καλό εστιατόριο μέσα στο Μόναχο. Διαθέτει 90 θέσεις
με εγκαταστημένο φουγάρο. Πληροφορίες στο.στο τηλ 6945051953 μέσα και 45 στο κήπο. Τηλ. επικοινωνίας : 0030 6974830382 και
0049 17626557946 κ. Νίκος.
και στο email:promet.a2@gmail.com
• Λόγω επαναπατρισμού δίδεται καλά εξοπλισμένο εστιατόριο με άριστη • Πωλείται στο Αίγιο 2όροφη κατοικία εντός σχεδίου σε 1700 τ.μ. με
πελατεία στη περιοχή Donauwörth. 80 θέσεις, σάλα εκδηλώσεων 250 θέρμανση, θέα προς τη θάλασσα και βουνό. Έχει μέσα λεμονιές και
θέσεις, κήπος 70 θέσεις, σπίτι 5 δωματίων, ενοίκιο 1250.00 EUR ελιές. Tel. 0030 697 186 1339
Brutto. Tel. 09090-2538 (Αποστόλης).
• Πωλείται εστιατόριο στο Magdeburg. Λόγω αναχώρησης για Ελλάδα.
• Πωλείται Imbiss (κοτάδικο) κοντά στο Ντυσσελντορφ (Düsseldorf) Τηλ. επικοινωνίας 0391-66291903 κ. Τάσσος
σε καλή τοποθεσία, με σταθερή πελατεία και κατ’ οίκον διανομή Lie- • Geheim Tipp für Griechenland. Circa 3 km außerhalb von Gythio,
ferservice, Delivery). Πληροφορίες στο κινητό 0151 26552534
Lakonias, am schönen Strand von Mavrovouni, befinden sich die

• Σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία των Χανίων !!! και συγκεκριμένα Appartements von AGELIKO, 20 Meter vom Meer entfernt. Kontakt:
στην οδό Μπονιάλη 11 πωλείται διαμέρισμα 85 τ.μ. υπερυψωμένο Vasilios+Chrysanthi Karlafti, Tel.: 0030-27330-25178, Handy 0030ισόγειο κατάλληλο για επαγγελματική στέγη ή για ζευγάρι και 6946917053
φοιτητές … τηλ. 0030 28210 56182 και 0030 6978 536040 κα Ελένη. • Zu Verkaufen Haus in Aigio/GR : 2 Stockwerke mit Heizung, 1700
Η αξία του 90.000 EUR. (17.02.16)
qm Grundstück mit Zitronen und Olivenbäumen, Panoramablick :
• Γνωστός Έλληνας τραγουδιστής αναζητεί εστιατόριο ή σάλα 180 έως Meer, Berg. Tel. 0030 697 186 1339
300 θέσεων στη περιοχή του Μονάχου. Πληροφορίες στη εφημερίδα
Τηλ. 01772754943
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ΕΛΛΑΔΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ
PORTOKALIDIS TOURS
Ιασωνίδου 1 & Εγνατία Γωνία

Τηλ.: 2310 262 163

-

FAX 2310 269 535

54635 Θεσσαλονίκη

e-mail portok@otenet.gr
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Ανέκδοτα με τον Τοτό
Στην τάξη προσεύχεται ο Τοτός την ώρα του μαθήματος και τον ρωτάει η δασκάλα:
- Τοτό γιατί προσεύχεσαι;
- Η μητέρα μου είπε, πριν κοιμηθούμε πρέπει να κάνουμε την προσευχή μας!
Ο Τοτός γυρίζει από το σχολείο στο σπίτι του κλαίγοντας.
- Τι έχεις; Γιατί κλαις; τον ρωτά η μητέρα του.
- Με χτύπησε ο δάσκαλος.
- Και γιατί σε χτύπησε;
- Να, γιατί απάντησα σε μια ερώτηση που κανείς άλλος δεν μπορούσε να απαντήσει.
- Τι; Και αντί να σου βάλει άριστα σε χτύπησε; Και ποια ήταν αυτή η ερώτηση;
- Ποιος έσπασε το τζάμι του σχολείου...
Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του
ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές:
– Μαμά πες μου μια πρόταση.
– Ασε με τώρα δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει.
Μετά πηγαίνει στον αδερφό του που έπαιζε ηλεκτρονικό:
– Αδερφέ μου πες μου μια πρόταση.
– Είμαι ο Μπάτμαν, ο Μπάτμαν, ο Μπάτμαν.
Πάει και τη γράφει. Μετά πηγαίνει στον πατέρα του που μιλούσε στο τηλέφωνο:
– Μπαμπά, πες μου μια πρόταση.
– Ποιον εκείνο το χοντρό με τη φαλάκρα;
Πάει και τη γράφει. Την άλλη μέρα στο σχολείο ρωτάει η δασκάλα τον Τοτό:
– Τοτό έγραψες τις προτάσεις;
– Ναι, κυρία.
– Για πες μου τις.
– Ασε με τώρα δεν μπορώ.
– Τοτό ποιον παριστάνεις;
– Είμαι ο Μπάτμαν, ο Μπάτμαν, ο Μπάτμαν.
– Τοτό θα σε πάω στο διευθυντή.
– Ποιον εκείνο το χοντρό με τη φαλάκρα;
Στην τάξη του Τοτού ρωτάει ο δάσκαλος τα παιδιά :
– Για πείτε μου παιδιά ποιο είναι το γρηγορότερο πράγμα στον κόσμο;
– Το φως κύριε! λέει η Αννούλα
– Μπράβο Αννούλα, μας εξηγείς το γιατί;
– Γιατί τρέχει με 300.000 χιλιόμετρα κύριε!
– Μπράβο Αννούλα!
Πετάγεται η Μαρία από διπλά και λέει :
– Όχι κύριε η σκέψη είναι το ποιο γρήγορο πράγμα στον κόσμο!!
– Μπράβο Μαρία, λέει ο δάσκαλος, μας εξηγείς το γιατί;
– Γιατί όταν σκεφτούμε κάτι τότε έχουμε κατευθείαν την εικόνα στο μυαλό μας!
– Μπράβο παιδί μου!!
Πετάγετε και ο Τοτός από δίπλα και λέει φωνάζοντας :
– Όχι κύριε λάθος το είπανε! Το ποιο γρήγορο πράγμα στον κόσμο είναι το κόψιμο!
– Τι λές Τοτέ, λέει ο δάσκαλος, μπορείς να μου το εξηγήσεις γιατί πρώτη φορά ακούω κάτι
τέτοιο;
– Μάλιστα κύριε!! Εγώ μια φορά που με έπιασε κόψιμο και πήγα στην τουαλέτα ούτε να
το σκεφτώ πρόλαβα, ούτε το φως να ανάψω!!!!
Ο Τοτός επιστρέφει σπίτι του απ το σχολείο και λέει στη μητέρα του :
– Μαμά, η δασκάλα με ρώτησε σήμερα αν έχω άλλους αδελφούς ή αδελφές, που θα πάνε
κι αυτοί στο ίδιο σχολείο.
– Πολύ ευγενικό το ενδιαφέρον της, λέει η μαμά. Και τι είπε όταν της είπες ότι είσαι
μοναχοπαίδι;
– Δόξα σοι ο θεός !
Ο Τοτός στην Δασκάλα:
-Συγγνώμη κυρία, να διακόψω λίγο;
-Ναι, πες μας Τοτέ.
-Τίποτα, να διακόψω ήθελα μόνο.
Ο Τοτός αναρωτιέται γιατί μηδενίστηκε στο διαγώνισμα που τους έβαλε η δασκάλα αφού
απάντησε σε όλες τις απαντήσεις σωστά:
- Σε ποια μάχη σκοτώθηκε ο Λεωνίδας;
- Στην τελευταία του.
- Πού υπογράφηκε η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας;
- Στο κάτω μέρος της σελίδας.
- Αν ρίξεις ένα βότσαλο σε μια λίμνη, τι θα συμβεί;
- Θα βραχεί.
- Πώς μπορεί κάποιος να ζήσει 8 ημέρες άυπνος;
- Κανένα πρόβλημα. Θα κοιμάται τις νύχτες.
- Αν έχεις στο ένα χέρι 3 μήλα και 4 πορτοκάλια και στο άλλο χέρι 4 μήλα και 3 πορτοκάλια,
τι έχεις;
- Πολύ μεγάλα χέρια.
- Εάν πάρει 10 ώρες σε 8 άντρες να χτίσουν έναν τοίχο, πόση ώρα θα πάρει σε 4 άντρες
για να τον χτίσουν;
- Μηδέν χρόνο, γιατί είναι ήδη χτισμένος.
- Πώς μπορείς να πετάξεις ένα αυγό σε τσιμεντένιο πάτωμα χωρίς να το σπάσεις;
- Με όποιο τρόπο θέλεις, τα τσιμεντένια πατώματα δεν σπάζουν.

SUDOKU
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Rechtsanwaltskanzlei

Spyridis LL.M.

Fürther Str. 4a · 90429 Nürnberg
(Haltestelle Plärrer)

Tel. : 0911 25 368 101
Fax : 0911 25 368 102
info@kanzlei-spyridis.de
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