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Πώς οργανώνουμε το διάβασμα;
Και φυσικά ένα από τα μεγάλα μας προβλήματα είναι το πώς θα
διαβάσουμε... Ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι μέχρι τώρα διαβάζαμε
χωρίς σύστημα ή ότι το σύστημα που είχαμε δεν μας καλύπτει πια.
Παλιότερα είχαμε τη μαμά πάνω από το κεφάλι μας. Τώρα ...
της Ειρήνης Ι. Ζαννάκη, φιλόλογος : Σελίδα 26

Καλοκαίρι και Ψυχολογία.

Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, ζέστη, φως, παραλία και χαρούμενη
διάθεση χαλάρωσης. Καλοκαίρι επίσης σημαίνει πως ...

Πιστέψτε στον εαυτό σας.

Οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στον εαυτό τους δεν προσπαθούν να
επιτύχουν πράγματα για αυτούς. Εκτιμήστε αυτό που είστε ....

της Αθηνάς Σκιαδοπούλου : Σελίδα 08

ΜΕΙΝΑΤΕ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
Αγαπητοί μου, το Ιερόν Ευαγγέλιον, που διαβάζεται σε όλες τις
Ορθόδοξες Εκκλησίες τη δεύτερη Κυριακή μετά την Ανάσταση του
Κυρίου μας θυμίζει το σεμνό όμιλο των Μυροφόρων γυναικών του
Χριστού. Εκείνες τις εκλεκτές ψυχές που στάθηκαν κοντά στο ....

Η Σκύρος είναι το νοτιότερο νησί των Βόρειων Σποράδων σε πολύ κοντινή απόσταση από
την Εύβοια. Στο νησί συνυπάρχουν αρμονικά το πράσινο της φύσης με το γαλάζιο της
θάλασσας. Ο επισκέπτης θα θαυμάσει βραχώδη ορεινά τοπία, ειδυλλιακές ... Σελίδα 14

του Πολυεύκτου Παν. Γεωργακάκη : Σελίδα 8

Και αν σου λέω... συνεχώς σκέψου θετικά, δεν είναι γιατί ...
Όταν ψάχνω, δεν εκφράζω. Μήπως ψάχνουμε πολύ ...
Χαρακτηρίζοντας το Δάσκαλο Ποια μπορεί να είναι τα
χαρακτηριστικά ενός Δάσκαλου; ...
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας : Σελίδα 09

Ολοένα και περισσότεροι πολίτες δεν θέλουν να
περιχαρακώνονται σε αφηρημένα ιδεολογήματα
επιζητώντας μία Ελλάδα ευημερούσα.
Η Ελλάς ποτέ δεν πεθαίνει ως πολιτισμική έννοια και αυτό είναι
απολύτως σίγουρο, ως κράτος όμως θέλει πολλή δουλειά ...

Ένα δημιουργικό διήμερο στο ελληνικό σχολείο στην Τούλτσεα, Ρουμανία ...

Σελίδα 21

του Χρήστου Τραϊκούδη : Σελίδα 10

Ο κλήδονας και οι φωτιές του Αϊ-Γιάννη.
Από έθιμο σε φολκλορική εκδήλωση
Στις 24 Ιουνίου ο χριστιανικός κόσμος εορτάζει το γενέθλιο
του Ιωάννη Προδρόμου. Εδώ υπενθυμίζουμε ότι ο Ιωάννης
ο Πρόδρομος ή Βαπτιστής είναι ο μοναδικός Άγιος της
χριστιανοσύνης που η Εκκλησία τιμά εορταστικά και ....
του Prof. Dr. Δημητρίου Μπενέκου : Σελίδα 11

Das Gebet der Heiligen. Orthodoxe Spiritualität heute
Impulsreferat für einen orthodoxen Gesprächskreis auf
dem Katholikentag in Münster, 11.5.2018
Beten mit den Heiligen. Wer eine orthodoxe Kirche irgendwo ....
von p. Martinos Petzolt : Seite 12

Ομορφιά Αισθητική
Αποτελεσματικές θεραπείες
Όμορφο βλέμμα.
Ιωάννα Μπέτση : Σελίδα 13

Η κάρτα τηςεφημερίδας μας

Σελίδα 03

Η Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας σε επίσημη εκδήλωση στη Βαυαρική Βουλή για
τους Σίντι και Ρομά.

Σελίδα 20
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Το σημείωμα του εκδότη

Αγαπητοί αναγνώστες του trigono.info σας ευχαριστούμε θερμά για την έως τώρα θερμή σας υποστήριξη
και θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν θα κυκλοφορήσουν καλοκαιρινά τεύχη της εφημερίδας.
Αυτό συμβαίνει εν εξελίξει αλλαγών που προετοιμάζονται στο σύνολο της εφημερίδας. Αλλαγές που
αφορούν στην ύλη και στο γενικότερο ύφος της. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας και
επιφυλασσόμεθα για την νέα σεζόν.
Ευχόμαστε σε όλες και όλους ένα όμορφο και ήρεμο καλοκαίρι δίδοντας την υπόσχεση για μια καλή
αντάμωση..!
Κων/νος Γκίκας

Κωνσταντίνος Γκίκας

Impressum
trigono.info
Εκδότης : Κων/νος Γκίκας
Ταχ. Διεύθυνση
Gikas Verlag
Postfach 2843
90013 Nürnberg
Τηλ.
Fax
Email
Web

0049 (0)911 264354
0049 (0)911 266538
kostas@gikas.net
www.trigono.info

Για όλα τα ενυπόγραφα άρθρα
την ευθύνη φέρουν οι εκάστοτε
αρθρογράφοι.

Γίνετε
συνδρομητής !
Η εφημερίδα ταχυδρομείται
δωρεάν
κάθε φορά σε τυχαίες διευθύνσεις
από μια μεγάλη τράπεζα
πληροφοριών.
Σε περίπτωση που ενοχλήστε με
την αποστολή, ενημερώστε μας
ώστε να σας διαγράψουμε από τη
λίστα επιλογής.
Γίνετε συνδρομητής με
10.00 EUR το χρόνο,
καταθέτοντας το ποσό στον
παρακάτω αριθμό λογαριασμού:

Gikas Verlag

IBAN : DE10 7605 0101 0001 2059 52
SWIFT-BIC : SSKNDE77
Sparkasse Nürnberg
Verwendung: ABO +
(Vorwahl mit Telefonnummer)

Εικόνες του Αγίου Παϊσίου / Τηλ. 017 17 263 262 ή στο εμαιλ : kostas@gikas.net
Σκαφτή : 18 cm x 23 cm : 10.00 EUR
Απλή : 12 cm x 18 cm : 5.00 EUR
9 cm x 12 cm : 4.00 EUR
6 cm x 9 cm : 3.00 EUR
4 cm x 5 cm : 2.00 EUR
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ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΕΛΠΙΔΑ
Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους του Θεού, από τους αγίους του Θεού είναι
συνηθισμένοι άνθρωποι που δεν διαφέρουν σε τίποτε από όλους εμάς ως προς τις
καταβολές τους, την οικογένεια, την καταγωγή, τον τρόπο ανατροφής, την εν γένει
πορεία τους μέσα στη ζωή.
Αυτό ισχύει και στην περίπτωση του π. Συμεών Κραγιόπουλου. Ο π. Συμεών
γεννήθηκε στη Ρητίνη Πιερίας στις 9 Μαρτίου 1926. Εκοιμήθη στις 30-9-2015.
Από τον Τόμο «Ο ΠΑΤΗΡ ΣΥΜΕΩΝ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ»
Ιερόν Ανδρώον Ησυχαστήριον «Η Αγία Τριάς» - Πανόραμα Θεσσαλονίκης Εκδόσεις
«Το Περιβόλι της Παναγίας», 2016

«Ο πόνος είναι ευλογία»
Ο πόνος, όταν τον πάρεις σωστά,πόνος είναι πάλι αλλά αλλιώτικος,
πόνος που σε αγιάζει. Το όποιο πρόβλημα που σε οδηγεί σε αδιέξοδο,
όταν το πάρεις σωστά, και αυτό σαν να είναι
χειροπιαστή ευλογία από το Θεό.
Και το άλλο... και το άλλλο... Και το άλλο.
Διαπιστώνω κάθε μέρα αδελφοί μου, ότι οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ πονεμένοι,
βασανισμένοι. Από το άλλο μέρος όμως, δεν μπορεί τίποτε να βγάλει από την ψυχή
μου την πίστη ότι ο Θεός τα ξέρει όλα, τα γνωρίζει όλα, και επομένως μπορούμε
να εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στο Θεό, αλλά όντως να εμπιστευόμαστε και να
αναπαυόμαστε , κι αν ακόμα βλέπουμε το χειρότερο πράγμα μπροστά μας. Ο ίδιος
ο Θεός είδε τον Υιό του να σταυρώνεται, φορτωμένος μάλιστα τις αμαρτίες των
ανθρώπων, πράγμα που τον έκανε να αποστρέψει τα μάτια του από τον Υιό του. Ο
Θεός Πατέρας το σήκωσε αυτό, και έμεινε παράδειγμα και για μας. Έτσι, άλλος από
μας θα σταυρωθεί, άλλος θα πονέσει από άλλη αιτία, άλλος θα πάθει το ένα, άλλος
το άλλο.
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Δεν αποκλείεται κανένας. Εάν κάποιος μένει έξω από τον αγιασμό, μένει έξω από τη
σωτηρία, μένει διότι μόνος του βγάζει τον εαυτό του. Άσχετα άν κάνει τον χριστιανό,
αν κάνει.... Το θέμα είναι θα σωθείς ή δεν θα σωθείς, θ’ αγιάσεις ή δεν θ’ αγιάσεις.
Μέσα σου σε καίει αυτό το θέμα της σωτηρίας, του αγιασμού ή απλώς χρησιμοποιείς
την όποια χριστιανική αλήθεια για να βολευτείς στη ζωή; Όποιος λοιπόν θέλει να
αγιασθεί, θα αγιασθεί, όποιος θέλει να σωθεί, θα σωθεί.

Άν δεν λειτουργήσει μέσα μας η αγάπη του Θεού...
«Ο Θεός αγάπη εστί. Ο μένων εν τη αγάπη εν τω Θεώ μένει και ο Θεός εν αυτώ». Μόνο
που η αγάπη δεν είναι όπως νομίζουμε. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με την παρουσία
του Αγίου Πνεύματος. Έχει κανείς κάποια χαρά, μια κάποια γαλήνη και νομίζει ότι είναι
πια μέσα του το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού θα αναπαυθεί μέσα σου, εάν
του δώσεις την άδεια να σε οδηγεί, να σε κυβερνά. Έτσι είναι και με την αγάπη. Δεν
είναι κάποιες ψευτοαγάπες που δείχνουμε μεταξύ μας, αλλά πρέπει να ρθεί μέσα μας
αυτή η αγάπη του Θεού. Ο Θεός δίνει την δική του ειρήνη, ο Θεός δίνει την δική του
αγάπη, ο Θεός δίνει....
Άλλο είναι η αρετή που φτιάχνουμε εμείς -η όποια αρετή- και άλλο είναι αυτό που
θα μας φτιάξει μέσα μας η Χάρις του Θεού, η Χάρις του Αγίου Πνεύματος. Έτσι έρχεται
και αυτό που λέει παρακάτω «η τελεία αγάπη έξω βάλλει τον φόβον». Πράγματι
έρχεται κάποτε τέτοια κατάσταση στον άνθρωπο -την δημιουργεί ο Θεός μέσα τουτέτοια κατάσταση που φεύγει ο φόβος από την ψυχή και μέσα στην ψυχή λειτουργεί
πλέον η αγάπη. Νιώθει την αγάπη του Θεού η ψυχή, αγαπά τον Θεό, αγαπά τους
συνανθρώπους, είναι προς πάσαν κατεύθυνσιν ανοικτή και δεν έχει φόβο κολάσεως,
γιατί αυτή «η αγάπη έξω βάλλει τον φόβον».
Και καταλήγει η αποστολική περικοπή «Ημείς αγαπώμεν αυτόν, ότι αυτός πρώτος
ηγάπησεν ημάς». Έτσι, ας πούμε, μπαίνει η σφραγίδα και ξεκαθαρίζουν τα πράγματα.
Η αγάπη του Θεού είναι εκείνη η οποία ξεχύνεται μέσα στον άνθρωπο και κάνει και
τον άνθρωπο να αγαπά.

Ο Θεός είναι Θεός αγάπης και ευσπλαχνίας και σε καμία περίπτωση δε θα ήθελε
να παιδεύεται ο άνθρωπος. Και όμως, τελικά ο άνθρωπος παιδεύεται. Και δεν
μπορούμε να πούμε ότι γίνεται αυτό ερήμην ή εν αγνοία του Θεού, ότι δεν το ξέρει ο
Θεός ή δεν μπορεί να το προλάβει. Όχι. Εάν φιλοσοφήσει κανείς, θα δει εδώ μεγάλο
μυστήριο. Αυτός ο Θεός της αγάπης, που είναι εντελώς αδύνατον να θέλει να πονάει
και να υποφέρει το πλάσμα του, τελικά το αφήνει να πονάει. Μόνο η πολλή αγάπη, η
μεγάλη αγάπη μπορεί να εκδηλώνεται έτσι, όσο κι αν μας φαίνεται παράξενο.

Και είναι και ένα σημάδι αυτό, για να καταλάβουμε και ως ανθρωπότητα που
βρισκόμαστε και ως μεμονωμένα, ας πούμε, πρόσωπα να καταλάβουμε που
βρισκόμαστε, το ότι δε νιώθουμε την αγάπη του Θεού και κυριαρχούν μέσα στην ψυχή
μας τόσα άλλα πράγματα. Εδώ νιώθουμε μερικές φορές ένας άνθρωπος να μας αγαπά
με ειλικρίνια, με ανιδιοτέλεια, με πολύ αγνή αγάπη -ανθρώπινη βέβαια αγάπη- και
μας λιώνει κυριολεκτικά.Τί θα γίνει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, όταν νιώσει αυτή
την αγάπη του Θεού.

«Όταν δεν μας λέει ούτε λέξη ο Κύριος,
τότε θα μας τα πει όλα»

Αυτή η ολίγη αγάπη που διαθέτει ο άνθρωπος, είναι απλώς το νεράκι που ρίχνουμε
στο πηγάδι, για ν’ αρχίσει έπειτα να βγαίνει το πολύ νερό. Αυτό το λίγο που διαθέτουμε
-μας έκανε έτσι ο Θεός- αλλά δεν θα ποτίσει αυτό το χωράφι, δεν θα ποτίσει αυτό τον
κήπο. Πρέπει να βγει το πολύ νερό. Όταν λοιπόν αυτήν την λίγη αγάπη που έχουμε
την στρέψουμε προς τον Θεό και προς τους συνσνθρώπους μας, έρχεται η αληθινή
αγάπη του Θεού -η αγάπη του Θεού είναι αληθινή πάντοτε- και έτσι μας κάνει και μας
να αγαπούμε.

Η θλίψη έρχεται και ζορίζει, στενεύει τον άνθρωπο. Και ο Θεός επεμβαίνει. Και
όχι απλώς φεύγει η θλίψη, αλλά πλαταίνει η καρδιά, η όλη ύπαρξη του ανθρώπου.
Αποκαλύπτεται ο Θεός. Φανερώνονται τα μυστήρια του Θεού. Όλο αυτό που είναι
φανερό μεν, αλλά δεν το βλέπει ο άνθρωπος ένεκα στενοχωρίας και φυλαυτίας.
Με τον καθένα μας ο Κύριος συμπορεύεται πλάι-πλάι και μας στηρίζει. Μας
παραστέκεται στα διάφορα εμπόδια, ακριβώς για να πεισθεί ο άνθρωπος να πάει
ελεύθερα στο Θεό. Ακόμη και ο διάβολος, που νομίζουμε ότι μας κάνει κακό, και
αυτός δεν φταίει. Όλο το πρόβλημα είναι εδώ μέσα μας, στην καρδιά του καθενός
μας.

Ο Χριστός κάπου σε περιμένει
Ίσως, αδελφέ μου, βρίσκεσαι σε τέτοια πνευματική κατάσταση, ώστε οι άνθρωποι
μη δυνάμενοι να σου προσφέρουν τίποτε άλλο, σε καταδικάζουν, σε προωθούν προς
τον πνευματικό τάφο. Πρόσεξε! Μή φοβάσαι. Μην απελπίζεσαι. Ο Χριστός κάπου
σε περιμένει να σου δώσει τη ζωή. Πίστεψε σ’ αυτόν με όλη την καρδιά σου. Ζήτησε
τη βοήθειά του, το έλεός του. Τρέξε σ’ έναν άγιο αντιπρόσωπό του και ταπεινά,
χωρίς επιφυλάξεις, ομολόγησε με μετάνοια όλα εκείνα, τα οποία έχουν προκαλέσει
τη φθορά και τη σήψη της ψυχής σου. Να είσαι βέβαιος ότι, αντί του πνευματικού
τάφου στον οποίο η κοινωνία σε οδηγεί, θα επιστρέψεις στο πατρικό σπίτι, το οποίο
έχει Πατέρα το Θεό. Όλα εκεί είναι ζωντανά, καθαρά, άγια, χαρούμενα.

Έτσι όλα αυτά τα πράγματα που φαίνονται δύσκολα, που μερικές φορές τα νιώθουμε
λίγο ξένα, λίγο μακρινά, λίγο...., είναι πολύ απλά. Διότι τα κάνει ο Θεός, δεν τα κάνουμε
εμείς. Μπορούμε ποτέ εμείς να κάνουμε τον εαυτό μαςπνευματικό άνθρωπο; Το
Πνεύμα του Θεού θα μας φτιάξει. Μπορούμε ποτέ εμείς νά ΄χουμε αληθινή αγάπη;
Όχι. Η αγάπη του Θεού είναι εκείνη, η οποία θα μας δώσειτην αληθινή αγάπη και θα
μας δώσει την αληθινή αγάπη και θα μας κάνει αήθινούς ανθρώπους και προς τον Θεό
και προς τους συνανθρώπους.
Εύχομαι, αδελφοί μου, να γίνουμε αληθινοί.
«... ελάβομεν Πνεύμα επουράνιον...»
Γυν. Ιερόν Ησυχαστήριον «Το Γενέσιον της Θεοτόκου»
Πανόραμα Θεσσαλονίκης, Ιούνιος 1998

Είναι των αδυνάτων αδύνατον να μείνει νέκρωση και θάνατος, διαφθορά και
σαπίλα, απελπισία και αγωνία, στενοχωρία και θλίψη εκεί όπου θα μπεί ο Χριστός. Ο
Χριστός δίνει ζωή και χαρά, καθαρότητα και αγιότητα.
Εις πείσμα του ότι επιμένουν τα βάσανα, εμείς πιστεύουμε ότι θα επέμβει ο Θεός.
Εις πείσμα του ότι σιωπά ο ουρανός, εμείς πιστεύουμε ότι θα επέμβει ο Θεός. Έτσι
αρχίζει να έρχεται όντως η άλλη κατάσταση. Πρέπει όμως να περάσει κανείς από
αυτή τη δοκιμασία.
«Ο πόνος είναι ευλογία»,
Απομαγνητοφωνημένες ομιλίες π. Συμεών Κραγιόπουλου
Β’ Έκδοση, Ιερόν Γυν. Ησυχαστήριον «Το Γενέσιον της Θεοτόκου»
Πανόραμα Θεσσαλονίκης, 2016

Το νόημα της εορτής των Αγίων Πάντων
Δεν έβαλαν τυχαία οι Πατέρες την εορτή αυτή στο τέλος του Πεντηκοσταρίου, δηλαδή
την Κυριακή μετά την Πεντηκοστή.
Ο Χριστός, στο δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ήρθε στον κόσμο ως άνθρωπος,
κήρυξε, εσταυρώθη, απέθανε, ετάφη, ανέστη, ανελήφθη στους ουρανούς και έστειλε
το Πνεύμα το Άγιο. Όλα αυτά είναι δεδομένα. Και φυσικά δεν έγιναν απλώς για να
΄χουμε γιορτές, αλλά έγιναν για να σωθεί ο άνθρωπος και ν’ αγιάσει ο άνθρωπος.
Ήθελαν η Εκκλησία και οι Πατέρες να τονίσουν με την εορτή των Αγίων Πάντων ότι
ναι, όντως έγινε αυτό. Δηλαδή, όχι απλώς ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, αλλά αγίασε
όλους εκείνους, οι οποίοι ήταν να αγιασθούν.

Η κάρτα trigono

Στα πλαίσια της ανανέωσης της εφημερίδας μας, κάτι νέο έρχεται να προστεθεί για
εσάς τους αναγνώστες μας. Πρόκειται για μια εξαιρετικά συμφέρουσα εφαρμογή,
την οποία προσφέρουμε σε όλους.
Η κάρτα trigono είναι μια κάρτα που λειτουργεί με ανταποδοτικό όφελος.
Συνεργαζόμαστε με πολλές επιχειρήσεις και οι αγορές σε αυτές πριμοδοτούνται με
πόντους οι οποίοι εξαργυρώνονται σε χρήματα στον τραπεζικό σας λογαριασμό.
Απλά, εύκολα και γρήγορα. Αρκεί να προτιμήσετε τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
και να έχετε μαζί σας την κάρτα trigono...
Έτσι, κάθε φορά που θα καταναλώνετε, θα βγαίνετε κερδισμένοι!
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την εφημερίδα μας.
Καλές αγορές ... πάντα με το trigono !!!
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Συμβουλές για ...
... το σπίτι
Μπορείτε να φανταστείτε τα φαγητά σας χωρίς αλάτι; Και βέβαια όχι...
Γιαυτό πάμε να δούμε πως μπορούμε να νοστιμεύσουμε το αγαπημένο μας
σε όλους αλάτι.
• Θα ξεκινήσουμε με το πως θα φτίαξετε αρωματικό αλάτι με μπαχαρικά :
Χρειάζεστε 2 κουταλιές της σούπας θυμάρι ψιλοκομμένο, 2 κουταλιές της σούπας
δεντρολίβανο ψιλοκομμένο, 1 κουταλιά της σούπας ρίγανη ψιλοκομμένη.
Επίσης, 150gr θαλασσινό αλάτι. Αφού ανακατέψετε καλά όλα τα συστατικά το
αρωματικό σας αλάτι είναι πανέτοιμο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στα
ψητά σας, σε grill κοκ..
• Αλάτι με σουσάμι :
Αναμιγνύετε πολύ καλά 2 κουταλιές της σούπας σουσάμι ψημένο, 2 κουταλιές
της σούπας πιπέρι τρίχρωμο ψιλοκομμένο, 1 κουταλιά της σούπας Wasabi –
σκόνη και 150gr θαλασσινό αλάτι.
• Αλάτι με αποξηραμένη ντομάτα :
Ανακατεύετε πολύ καλά 3 αποξηραμένες ντομάτες ψιλοκομμένες, 1 κουταλιά
της σούπας βασιλικό αποξηραμένο, 1 κουταλιά της σούπας σκόρδο σκόνη και
150gr θαλασσινό αλάτι.
Καλή σας όρεξη...

... την υγεία
Έχουμε επισημάνει επανειλημμένως, ότι η υγεία είναι το σημντικότερο
αγάθο και γι’ αυτό οφείλουμε να φροντίζουμε και να προσέχουμε τον εαυτό
μας καθώς και τον οργανισμό μας. Πάμε να δούμε ποιές τροφές συμβάλλουν
την ενίσχυση και δυνάμωση των οστών.
• Σπανάκι : Εάν καταναλωθεί μια μερίδα ημερησίως καλύπτεται το ¼
απαραίτητου ασβεστίου για τον οργανισμό.
• Ηλιόσπορος : Ο ηλιόσπορος είναι τροφή, η οποία δεν μας παρέχει μόνο
αρκετό ασβέστιο, αλλά και μαγνήσιο.
• Κους σκους – μπλιγούρι : Είναι συστατικό το οποίο εμπεριέχει αρκετό
ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδηρο καθώς και βιταμίνες Α και Ε. Χρησιμοποιήστε το
συχνά στις σαλάτες σας, που όχι μόνο θα νοστιμεύουν, αλλά θα κάνει καλό
και στα οστά σας.
Και ας μην ξεχνάμε.., αυτό που τρώμε.., είμαστε!

... την ομορφιά
Πώς να αποκτήσετε απαλή επιδερμίδα με πολύ εύκολους και οικονομικούς
τρόπους.
• Για χέρια τρυφερά το μόνο που χρειάζεται είναι : 5 κουταλιές της σούπας
νιφάδες βρώμης με βραστό νερό. Αφού τα ανακατέψε, αφήνετε έπειτα το
νερό να γίνει χλιαρό και τοποθετείτε τα χέρια σας μέσα μόνο για 10 λεπτά.
• Για την κρέμα που θα κάνει την επιδερμίδα σας ακόμα πιο απαλή
χρησιμοποιείτε ένα ποτήρι κίτρινες μαργαρίτες, τις οποίες τις ζεστένετε σε
250gr βαζελίνη. Το αφήνετε μια νύχτα μέσα στο κατσαρολάκι. Την επόμενη
μέρα το πρωί, αφου το στραγγίσετε, θα έχετε αποκτήσει μια θαυμάσια κρέμα.
• Για μεγαλύτερη χαλάρωση και απαλότητα της επιδερμίδας, μπορείτε να
ρίξετε στο μπάνιο σας 2 χούφτες ροδοπέταλα και να απολαύσετε αυτή την
αίσθηση χαλάρωσης και ζωντάνιας, όσο εσείς επιθυμείτε. Η επιδερμίδα σας
μετά το μπάνιο θα είναι όμορφη και απαλή.
Καλή αρχή...

Η ζήλια και ο φθόνος έχουν ένα καλό,
τρώει αυτόν που την έχει.
Η ασκητική της αγάπης

Würzburg
Alte Mainbrücke
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Η AHEPA (American Hellenic Educational Progressive Association)

Η AHEPA (American Hellenic Educational Progressive Association, στα Ελληνικά: ny» για το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο και τη χορηγία του ετήσιου Διαγωνισμού Ελληνικής
Ελληνοαμερικανικός Εκπαιδευτικός Προοδευτικός Σύνδεσμος) είναι η κορυφαία Ιστορίας όπου απονέμονται 10.000 δολάρια σε υποτροφίες.
ελληνική οργάνωση στον Κόσμο με διάρκεια ζωής 96 χρόνια.
9. Δωρίσαμε 10.000 δολάρια στο Ιονικό Χωριό, Κατασκηνωτικό Κέντρο της Ιεράς
Ιδρύθικε το 1922 απο 8 οραματιστές Έλληνες της διασποράς στην Ατλάντα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, για την ανακατασκευή του, μετά τις τελευταίες φυσικές
Γεωργίας, για να βοηθήσει τους Έλληνες των ΗΠΑ να προφυλαχτούν απο τον σωβινισμό καταστροφές.
και τις διακρίσεις της Κου Κλούξ Κλάν. Η ΑΧΕΠΑ προωθεί ενεργά την φιλανθρωπία και 10. Χορηγήσαμε 3.000 δολάρια σε τρεις Διαγωνισμούς Ελληνικής Ιστορίας.
υποστηρίζουν τις τοπικές κοινότητες όπου υπάρχει Ελληνισμός.
11. Δωρίσαμε 60.000 δολάρια στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Με τμήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία,
12. Συγκεντρώσαμε πάνω από 35.000 δολάρια για βοήθεια στους πληγέντες από
την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία
τον τυφώνα Sandy το 2012 και 100.000 δολάρια για βοήθεια στους πληγέντες από τον
και την Κωνσταντινούπολη, η εμβέλειά και η αποστολή της μεγαλύτερης οργάνωσης
τυφώνα Harvey το 2017.
της διασποράς αυξάνεται συνεχώς. Από το 1922 πέρασαν απο τις τάξεις της AHEPA πάνω από 500.000 μέλη στα 400 τμήματά της παγκοσμίως και σήμερα η ΑΧΕΠΑ 13. Χορηγήσαμε πάνω από 23.000 δολάρια από το 2012 για την υποστήριξη του
Μαραθωνίου της AHEPA της Αθήνας που γίνεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
μετράει πάνω απο 50.000 ενεργά μέλη σε όλο τον κόσμο.
Φυσικά η ΑΧΕΠΑ είναι γνωστή για το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης το 14. Συγκεντρώσαμε 5.000 δολάρια για παιχνίδια ως δωρεά στο Παιδικό Νοσοκομείο
οποίο ίδρυσε και στηρίζει ακόμη και σήμερα, καθώς και απο την πτέρυγα ΑΧΕΠΑ του κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων.
νοσοκομείου του Ευαγγελισμού στην Αθήνα.
15. Η Επιτροπή Βετεράνων της AHEPA εγκαινίασε ιστοσελίδα για την εγγραφή
Η εργασία της όμως συνεχίζει. Παρακάτω παρατίθεται ένα δείγμα των όσων πέτυχε βετεράνων μελών της AHEPA και για τη συγκέντρωση χρημάτων για το «Veteran’s Programs».
η ΑΧΕΠΑ τα 5 τελευταία χρόνια.
1. Πήραμε την πρωτοβουλία συγκέντρωσης κεφαλαίου αξίας 1 εκατομμυρίου 16. Δημοσιεύσαμε το τριμηνιαίο περιοδικό της AHEPA «AHEPAN».
δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου στο Παγκόσμιο 17. Συγκεντρώσαμε πάνω από 10.000 γαλόνια γάλακτος για τις οικογένειες που
Κέντρο Εμπορίου συγκεντρώνοντας πάνω από 816.780 δολάρια μέχρι σήμερα. Το δηλητηριάστηκαν από μόλυβδο στο Φλιντ του Μίσιγκαν.
συνολικό ποσό του 1 εκατομμυρίου δολαρίων θα παραδοθεί με την αποπεράτωση 18. Συγκέντρωση χρημάτων αλλά και ευαισθητοποίηση του κοινού για το πρόγραμμα
του Ναού.
«K-9 for Warriors», όπου η AHEPA αγόρασε 5 σκύλους αξίας 20.000 δολαρίων για

2. Συγκεντρώσαμε πάνω από 502.800 δολάρια για την εξασφάλιση της αποστολής βετεράνους του PTSD.
ιατρικών προμηθειών «Greek Relief» συνολικού κόστους 12 εκατομμυρίων δολαρίων. 19. Οργανώσαμε εκδηλώσεις ανά τις ΗΠΑ και τον Καναδά για την υποστήριξη των
3. Απονείμαμε τις Εκπαιδευτικές Υποτροφίες AHEPA ύψους 1.250.000 δολαρίων τμημάτων Νεολαίας της AHEPA «Sons and Maids» και πολλών άλλων έργων.
συνολικά για το 2017.
20. Χορηγήσαμε ποσό ύψους 50.000 δολαρίων στο «Religious Freedom Conference»
4. Απονείμαμε Υποτροφίες σε Αθλητικά Τμήματα, ύψους 54.750 δολαρίων.

της Ουάσιγκτον.
5. Παρείχαμε τα απαραίτητα σε δεκάδες χιλιάδες παιδιά και οικογένειες στην Ελλάδα 21. Ιδρύσαμε Τμήματα Ελληνικών Σπουδών σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του
από το 2011.
Καναδά. Η Οργάνωση AHEPA είναι η μακροβιοτερη οργάνωση του Ελληνισμού,
6. Παραλάβαμε δωρεά ύψους 1.249.000 δολαρίων από την περιουσία της Νάνσυ μοναδική στον Κόσμο και το έργο της ασύγκριτο.
Χόρτον, της οποίας οι τόκοι θα χορηγηθούν σε νοσοκομεία στην Ελλάδα.
Στην Γερμανία υπάρχουν σήμερα 3 τμήματα, ένα στην Στουτγάρδη, ένα στο
7. Χρηματοδοτούμε το πρόγραμμα της AHEPA «Journey to Greece», κατά το οποίο Βερολίνο και ένα στο Wiesbaden. Παράλληλα εκκολάπτωνται τμήματα στην περιοχή
25 φοιτητές καλούνται να συμμετάσχουν σε θερινό πρόγραμμα, χωρίς δίδακτρα και του Μονάχου, Νυρεμβέργης, Κολωνίας και Αμβούργου.
σε ετήσια βάση.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το secretary@ahepa-bw.de
8. Λάβαμε δωρεά ύψους 25.000 δολαρίων από την εταιρεία «L.M. Kohn and Compa-
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Η Στήλη Της Εκκλησίας
ΜΕΙΝΑΤΕ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

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

Αγαπητοί μου, το Ιερόν Ευαγγέλιον, που διαβάζεται σε όλες τις
Ορθόδοξες Εκκλησίες τη δεύτερη Κυριακή μετά την Ανάσταση του
Κυρίου μας θυμίζει το σεμνό όμιλο των Μυροφόρων γυναικών του
Χριστού. Εκείνες τις εκλεκτές ψυχές που στάθηκαν κοντά στο Θείο
Διδάσκαλο πιστές και αφοσιωμένες μέχρι το τέλος. Μας θυμίζει
τη Μαρία Μαγδαλινή, τη Μαρία του Κλωπα και τη Σαλώμη. Τις
τρεις αυτές ευλαβικές ψυχές που έδειξαν πιο πολύ αγάπη, θυσία
και λατρεία στον Μεγάλο Αγαπημένο τους Χριστό. Μας υπενθυμίζει και τις άλλες τέσσερις:
την Ιωάννα, την Μάρθα, την Μαρία και την Σουζάννα. Αλλά και όλες εκείνες τις άλλες, τις
ανώνυμες που ακολούθησαν τον Ιησούν σε κάθε περιοδεία και τον υπηρετούσαν.
Αυτές τις καλές ψυχές μας υπενθυμίζει η Ευαγγελική περικοπή την Κυριακή των
Μυροφόρων. Και μαζί την όμορφη ιστορία τους. Μια ιστορία που αρχίζει από τη γραφική
Γαλιλαία. Γιατι οι πιο πολλές Μυροφόρες από εκεί είναι. Εκεί εγνώρισαν για πρώτη φορά τον
καλό Ιησού. Και από τη στιγμή που τον εγνώρισαν δεν τον εγκατέλειψαν ποτέ. Αυτό θα πει
καλή γυναίκα. Αφοσίωση μέχρι θανάτου. Σε κάθε περιοδεία του Χριστού ήσαν παρούσες.
„Ηκολούθουν αυτώ και διηκόνουν αυτώ“. Και μάλιστα από „των υπαρχόντων αυταίς“. Από
τα δικά τους υλικά αγαθά. Με δικά τους χρήματα. Ιδεολογική αφοσίωσις. Αφού έδωσαν την
καρδιά τους στο Χριστό, αφού έδωσαν τη σκέψη τους, τη θέλησή τους, ύστερα έδωσαν και
τα υπάρχοντά τους και έγιναν Διακόνισσες. Οι πρώτες Διακόνισσες του Κυρίου. Τί τιμή;
Αλλά εκεί που η αφοσίωση των Μυροφόρων φαίνεται πιο πολύ είναι ο Γολογθάς. Όλοι
εκεί τον εγκαταλείπουν. Αυτές όμως όχι, ποτέ. Τις διώχνουν οι Ρωμαίοι φρουροί από το
Σταυρό, αλλά εκείνες δεν φεύγουν. Μόνο λίγο απομακρύνονται.Περισσότερο δεν μπορόυν.
Δεν έχουν δύναμη, δεν έχουν καρδιά. Εκεί μένουν και κλαίνε. Κλαίνε τη σταυρωμένη τους
αγάπη. Και όταν αργότερα ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος, με άδεια του Πιλάτου, κατεβάζουν από
το Σταυρό το τραυματσμένο και ματωμένο Σώμα του Ιησού, αυτές τρέχουν να προσφέρουν
τις τελευταίες υπηρεσίες τους. Συγκλονιστική η στιγμή και η σκηνή. Με πόνο που ματώνει
τις καρδιές τους, αφαιρούν το ακάνθινο στεφάνι. Με δυσκολία βγάζουν ένα, ένα τα μυτερά
αγκάθια που κόλλησαν στο δέρμα Του. Ξεμπλέγουν τα ματωμένα και κολλημένα μαλλιά της
κεφαλής Του. Κλείνουν τα μάτια Του. Σφραγίζουν το στόμα Του. Καθαρίζουν όλο το σώμα Του
από τις σκόνες και τα αίματα και κλαίνε. Πονεμένες μου Μυροφόρες, πού βρήκατε αυτή τη
μεγάλη δύναμη να στέκεσθε στα πόδια; Τα πολλά κιλά αρώματα είναι πολύ ολίγα μπροστά
στα δάκρυά τους. Έτσι εκαθάρισαν το σώμα Του. Με δάκρυα και αρώματα. Τυλίγουν ύστερα
το σάβανο, ασπάζονται το μέτωπό Του και οι δύο άνδρες με τη σειρά τους τοποθετούν τον
μεγάλο Νεκρό στον τάφο. Και έπειτα με σπαραγμούς καρδιάς και με μάτια αναμμένα από
αμέτρητα δάκρυα οι χερουβικέςΜυροφόρες γυρίζουν στην πόλη. Αλλά όχι για να ησυχάσουν,
αλλά για να αγοράσουν αρώματα και να ξαναγυρίσουν στον τάφο και να αρωματίσουν
πάλι το Σώμα του Σωτήρος και ξαναγύρισαν. Ήταν τα χαράματα της Κυριακής. Τότε όμως
εδοκίμασαν την πιο χαρούμενη έκπληξη της ζωής τους. Ένας Άγγελος τις ανήγγειλε ότι ο
Ιησούς „Ηγέρθη“ και δεν είναι εδώ. Ο Χριστός αναστήθηκε. Τι χαρά; Και η χαρά αυτή γεμίζει
τις επόμενες καρδιές τους. Τις καρδιές των Μαθητών, τις καρδιές όλων που αγάπησαν τον
Ιησού.
Αυτές είναι οι Μυροφόρες του Χριστού. Αυτή είναι η ιστορία τους. Ιστορία τόσο όμορφη
και γλυκιά. Μια ιστορία που συγκινεί, εμπνέει και δημιουργεί νέες Μυροφόρες σε κάθε
εποχή και στη σημερινή. Γιατί και σήμερα ανάμεσα στις κοσμικές, μοντέρνες και έξαλλες
γυναίκες υπάρχουν και οι Μυροφόρες του Χριστού, λίγες βέβαια. Έστω, όμως υπάρχουν. Ο
κόσμος που ζεί χωρίς Θεό δεν τις αγαπά. Μάλιστα τις διώκει με τον πιο σκληρό και άτιμο
τρόπο, με την ειρωνεία. Αλλά τι σημασία έχει αυτό; Αυτές ζουν για τον Χριστό. Αρκεί που τις
αγαπά ο Χριστός. Αρκεί που τις χαίρονται οι άγγελοι και τις καμαρώνει ο ουρανός. Αλλά με
λίγα λόγια ας δούμε αυτές τις σύγχρονες Μυροφόρες του Χριστού. Και ας αποτελέσουν οι
φτωχές μας γραμμές ένα μιρκό έπαινο για την καλή και όμορφη ζωή τους.
ΜΥΡΟΦΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΗ ΜΗΤΕΡΑ. Αυτή που πρωί-πρωί κάθε Κυριακή, σαν
άλλη Μαρία Μαγδαλινή, ξεκινά για την Εκκλησία για να προσφέρει στο Χριστό τα Μύρα
της λατρείας και της ευγνωμοσύνης. Αυτή που λιώνει σαν το κερί πάνω στη χριαστιανική
διαπαιδαγώγηση των παιδιών της. Στο ημερολόγιο αυτής της μητέρας διάβασαν τα εξής:
„...Ξαγρυπνώ με΄σα στο σπίτι σε ένα μικρό ανθρωπάκι και θα ήθελα πολύ να προμαντέψω
την τύχη και τους μελλοντικούς του πόθους. Θεέ μου, θα το κάνεις δικό Σου; ...Παιδί μου
θα γίνεις από εκείνους που ο Ιησούς τους λέγει < ακολούθει μοι > και γίνονται οδηγοί των
άλλων;“
ΜΥΡΟΦΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΗ ΣΥΖΥΓΟΣ. Η σύζυγος με την ταπείνωση, την καλοσύνη και
την υπομονή. Εκείνη που μένει πιστή στον άνδρα της μέχρι θανάτου. Πίστη στην χαρά, πίστη
και στον πόνο. Αυτή είναι η τίμια σύζυγος που ξέρει να υπακούει και να αγαπάτον άνδρα
της. Αυτή που κάνει το σπίτι της „κατ΄οίκον Εκκλησία“ για να λατρεύεται και εκεί ο Ιησούς
της αγάπης.
ΜΥΡΟΦΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΔΕΛΦΗ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΚΟΠΕΛΑ. Η αδελφή που θυμίζει τις
αδελφές του Λαζάρου, τη Μάρθα και τη Μαρία. Μια τέτοια αδελφή τίμια και εργατική.
Μια ψυχή χωρίς κοτσομπολιό, χωρίς πείσμα, χωρίς θυμό και υπερηφάνεια. Σεμνή και άξια
μαθήτρια του Κυρίου.
ΜΥΡΟΦΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΘΗΤΡΙΑ. Αυτή που λάπει σαν τον ήλιο με την όμορφη ζωή της.
Αυτή που μόνον δύο αγάπες γνώρισε στη ζωή της, την αγάπη στους γονείς της και την αγάπη
στον Ιησού. Ταπεινή, ευλαβής και ντροπαλή, μια αφοσιωμένη μαθήτρια του Χριστού.
ΜΥΡΟΦΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΔΕΛΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ. Ηρωίδα της αγάπης είναι η ψυχή αυτή,
άγγελος παρηγοριάς. Άγρυπνη στο προσκέφαλο του αρρώστου, του κάθε αρρώστου. Και
στο πρόσωπό του προσφέρει τη μεγάλη αγάπη.
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε κι άλλες Μυροφέρες της θυσίας και της προσφοράς στον
σύγχρονο κόσμο. Αρκούμεθα σε αυτές.
Σύγχρονες Μυροφόρες, μείνατε σταθερές στην πίστη σας. Σταθερές προς την αγάπη σας
για τον Χριστό. Μη σας πτοούν οι ειρωνείες του σύγχρονου κόσμου, μη σας επηρεάζει
τίποτε το κοσμικό, απολύτως τίποτε, κανένα εμπόδιο, καμία δυσκολία. Μείνατε αλύγιστες,
ασάλευτες, γυναίκες και κοπέλες. Μείνατε για πάντα Μυροφόρες, Μυροφόρες του Χριστού.
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Ψυχολογία
Της Αθηνάς Σκιαδοπούλου

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας,
Ειδική Art Therapist παιδιών & εφήβων
Ατομική και ομαδική υποστήριξη, Ψυχοθεραπεία.
Τερτσέτη 21 (2ος όροφος δίπλα στα Hontos center)
Τηλ. 0030 6987240872, e-mail : skiadopolou@trigono.info,
skype Αθηνά Σκιαδοπούλου

Καλοκαίρι και Ψυχολογία.

Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, ζέστη, φως, παραλία και
χαρούμενη διάθεση χαλάρωσης. Καλοκαίρι επίσης
σημαίνει πως κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν πιο σκληρά
ειδικά σε τουριστικές περιοχές. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν την δυνατότητα
να χαλαρώσουν όσο θα ήθελαν και να απολαύσουν τις χαρές του καλοκαιριού.
Αν θέλουν όμως πραγματικά θα βρουν τρόπο στο δικό τους χρόνο να το
απολαύσουν έστω και λίγο.
Το καλοκαίρι οι άνθρωποι επιδιώκουν την ξεγνοιασιά, την ανεμελιά, την
ευτυχία και τους έρωτές που θα ήθελαν να ζήσουν. Αν λοιπόν οι άνθρωποι
πιστεύουν πως το καλοκαίρι είναι μια ευτυχισμένη περίοδος και στην πορεία
τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι η απογοήτευση έρχεται αναπόφευκτα και
η Ψυχολογία πέφτει χωρίς να υπάρχει πολλές φορές πραγματικός λόγος απλώς
τα πράγματα δεν βγήκαν όπως τα είχαν ονειρευτεί. Μπορεί ο χειμώνας να
κλείνει τους ανθρώπους μέσα στο σπίτι λόγω καιρού και η ψυχολογία τους να
πέφτει, το καλοκαίρι όμως σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες οι περιπτώσεις
ανθρώπων με αυξημένα συμπτώματα κατάθλιψης και κακής ψυχολογίας με
ξαφνικές μεταπτώσεις την καλοκαιρινή περίοδο έχουν αυξηθεί.
Το καλοκαίρι δίνει χαρές αλλά δημιουργεί και απαιτήσεις από τους
ανθρώπους. Τα στερεότυπα, οι διαφημίσεις, δίνουν την εικόνα ανθρώπων
με τέλεια εξωτερική εμφάνιση η οποία εμφανίζεται σαν το μοναδικό κριτήριο
για την καλοκαιρινή μας Ψυχολογία. Απλά λοιπόν καθημερινά πράγματα που
κάποιος μπορεί να κάνει για να απολαύσει το καλοκαίρι όπως το να φορέσει
το μαγιό του και να πάει στην παραλία φαντάζει τόσο δύσκολο και αγχώνει σε
μεγαλύτερο ποσοστό το γυναικείο φύλο.
Καλό θα είναι οι άνθρωποι να εκτιμήσουν τον Εαυτό τους με τα όμορφα
σημεία τους και τα σημεία προς βελτίωσης. Οι δίαιτες της τελευταίας στιγμής
χαλάνε την ψυχική και την σωματική Υγεία και έχουν τα αντίθετα από τα
αναμενόμενα αποτελέσματα. Αγαπήστε τον εαυτό σας και προσπαθήστε
με υγιή τρόπο να αποκτήσετε την εξωτερική εμφάνιση που εσείς μπορείτε,
εξάλλου ο άνθρωπος τρέφεται με φαγητό και σκέψεις.
Το καλοκαίρι βοηθά στην καλή Ψυχολογία αρκεί να υπάρχει διάθεση και οι
άνθρωποι να μπορούν να δουν τα πλεονεκτήματα που τους προσφέρει και να
τα απολαύσουν.

Πιστέψτε στον εαυτό σας.

Οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στον εαυτό τους δεν προσπαθούν να
επιτύχουν πράγματα για αυτούς. Εκτιμήστε αυτό που είστε. Αν δώσουμε έναν
ορισμό της αυτοεκτίμησης είναι το σύνολο των απόψεων που έχουμε για
τον εαυτό μας. Οι απόψεις αυτές ξεκίνησαν από τα πρώτα χρόνια της ζωής
μας .Από τους ανθρώπους του στενού οικογενειακού μας περιβάλλοντος
από τον τρόπο που μας έκριναν αν μας ενθάρρυναν ή όχι, από τα μπράβο
που ακούσαμε και από το τι μας έδειχναν με το βλέμμα τους. Υπάρχουν και
άνθρωποι που στην πορεία της ζωής τους ήρθε μια απόρριψη μια αποτυχία η
και μια ασθένεια που τους έκανε να χάσουν την αυτοπεποίθηση τους. Ακόμα
και αν μας συμβεί κάτι τέτοιο δεν πρέπει να πτοηθούμε.
Μια αποτυχία σε κάποιο τομέα της ζωής δεν σημαίνει ανεπάρκεια. Σε
όλους τους ανθρώπους μπορεί να συμβεί, το σημαντικό όμως μέσα από κάθε
δυσκολία είναι να μαθαίνουμε μέσα από αυτή και να προχωράμε. Το παρελθόν
μας δεν έχουμε δυνατότητά να το αλλάξουμε μπορούμε όμως να αλλάξουμε
το παρόν και το μέλλον αρκεί να το θελήσουμε.
Πολλές είναι οι φορές που τα πράγματα δεν μας έρχονται όπως θα θέλαμε
για λόγους που δεν εξαρτώνται μόνο από εμάς και τότε χρειάζεται να
προχωρήσουμε, αν σταθούμε και <θρηνούμε> για αυτό που μας έτυχε το μόνο
που καταφέρνουμε πέρα από τα εμπόδια που μας έτυχαν να βάζουμε ακόμα
ένα. Αν θέλετε να επιτύχετε τους στόχους που βάζετε πιστέψτε πως μπορείτε
να τα καταφέρετε, μην σας πτοεί η γνώμη των άλλων μόνο εσείς γνωρίζεται τις
δυνατότητες σας. Και μην ξεχνάτε κανείς δεν είναι τέλειος.
Όλοι κάνουμε λάθη και μαθαίνουμε μέσα από αυτά. Η ζωή μας έχει δυσκολίες
αλλά και ευκαιρίες. Κάντε το επόμενο βήμα σκεπτόμενοι πως μπορείτε
διεκδικείστε τα όνειρα σας. Αγαπήστε τον εαυτό σας φροντίστε το σώμα αλλά
και την ψυχή σας.
Βρείτε χρόνο για να κάνετε ότι σας ευχαριστεί ... Βρείτε χρόνο με τον εαυτό
σας, ακουστέ τις επιθυμίες σας. Νιώστε τα σημάδια που ο εσωτερικός σας
κόσμος σας στέλνει. Ένα καθαρό μυαλό και ένα ξεκούραστο σώμα μπορεί να
καταφέρει πιο πολλά από όσα ο ανθρώπινος νους μπορεί να φανταστεί.
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Και αν σου λέω...

Και αν σου λέω συνεχώς σκέψου θετικά, δεν είναι γιατί θα λυθούν ως δια μαγείας όλα και θα γίνουν τότε καλύτερα! Στο
λέω γιατί έτσι δεν θα βραχυκυκλώνεις τη σκέψη σου και θα ρίχνεις καλύτερη ματιά γύρω σου.
Και αν σου λέω συνεχώς για το χαμόγελο, δεν είναι γιατί έτσι θα σου χαμογελάσει τελικά η ζωή, αλλά γιατί έτσι θα μάθεις
να της χαμογελάς εσύ.
Και αν για την αγάπη σου μιλώ, δεν είναι γιατί στα σίγουρα θα τη βρεις, αλλά στα σίγουρα όταν τη νοιώσεις, θα μπορέσεις
να τη δώσεις εσύ.
Και αν από τους φόβους σου ζητώ να σε αποτρέψω, δεν είναι γιατί έτσι θα μειώσεις τους κινδύνους και τα αναπάντεχα
αυτής της ζωής, αλλά γιατί έχεις το ελεύθερο της επιλογής της στάσης που θα κρατάς απέναντί τους.
Και αν σου μιλάω συνεχώς για τους στόχους σου, όχι, δεν θα σου εγγυηθώ ποτέ πως θα τους φτάσεις, αλλά θα έχεις τη
μαγκιά να χαμογελάς για τη διαδρομή που έκανες.
Και αν νοιώθεις όποτε σου μιλάω, με έχεις καλύψει, δεν θέλω κάτι άλλο, γιατί τα λόγια που δεν θα μείνουν στα αυτιά,
αλλά θα κατέβουν στην καρδιά, είναι αυτά που μας κάνουν ανθρώπους.
Και αν για την ομορφιά σου μιλώ, είναι γιατί δεν μπορώ να στη δείξω, δεν ξέρω που να τη δω γύρω μας για να τη δεις και
εσύ. Έμαθα όμορφα να κοιτώ, και γι αυτό σου μιλάω.
Και αν σου πω να κοιτάξεις το εκτελεστικό σου απόσπασμα στα μάτια, δεν είναι γιατί θα αλλάξουν πορεία οι σφαίρες
τους. Είναι γιατί έτσι θα τους προκαλέσεις εφιάλτες στον ύπνο τους και ίσως το ξανασκεφτούν για τον επόμενο.
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

Όταν ψάχνω, δεν εκφράζω.
Μήπως ψάχνουμε πολύ στη ζωή μας, με αποτέλεσμα να χάνουμε αυτό που έχουμε να εκφράσουμε;
Ψάχνουμε για την ευτυχία, και κάθε ψάξιμο θέτει βάσεις και περιορισμούς σε αυτό που θα βρούμε! Δεν ψάχνεις για
παράδειγμα μια μαϊμού έχοντας τα χαρακτηριστικά μιας γάτας στο μυαλό σου! Ψάχνεις με την εικόνα της μαϊμούς!
Τι χαρακτηριστικά έχουμε δώσει λοιπόν στην ευτυχία; Κάτι που βολεύει εμάς; Κάτι που βολεύει τις ελλείψεις μας; Κάτι
που βολεύει την άνεσή μας; Την ματαιοδοξία μας; Κάτι που το απαιτούμε από τους άλλους να μας το προσφέρουν; Είναι η
ευτυχία ίδια για όλους ή η ευτυχία η δικιά μου μπορεί να είναι δυστυχία για τον διπλανό μου; Κάποιος στη φυλακή μπορεί
να αισθάνεται ευτυχισμένος, και αν όχι, πόσο μακριά πρέπει να είναι από αυτήν και κάτω από ποιες συνθήκες για να την
αισθανθεί;
Ψάχνουμε σωστά εκεί έξω για όσα αναζητάμε; Μήπως, λέω τώρα, η ευτυχία είναι μία στάση ζωής η οποία πηγάζει από
μέσα μας, μαλακώνοντας τον κόσμο έξω μας, και απομυθοποιώντας το θηρίο που μας προσμένει ή που αναζητούμε;
Έχουμε και πολλά άλλα που ψάχνουμε εκεί έξω!
Μήπως αυτή η αγάπη, είναι και αυτή μια στάση ζωής; Απεξαρτώμενη από τα χαρακτηριστικά που την ντύνουμε για να
τη βρούμε, και μένοντας γυμνή, δεν γίνεται μια έκφραση της ψυχής μας; Δεν σταματάει έτσι το “σε αγαπώ αν…” και το σε
“αγαπώ γιατί…” και γίνεται αγαπάω γιατί έτσι;
Μήπως και με την ηρεμία και τη γαλήνη, μπορεί να γίνεται το ίδιο; Δεν χρειάζονται δηλαδή να έχουμε κατάλληλο
περιβάλλον για να τις βρούμε, αλλά κατάλληλο νου για να εκδηλωθούνε;
Μήπως περιμένουν σιωπηλά σε κάποια γωνία μας, να εκφραστούνε πρώτα όλα αυτά που εμείς τα ψάχνουμε κάπου εκεί
έξω;
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

Χαρακτηρίζοντας το Δάσκαλο
Ποια μπορεί να είναι τα χαρακτηριστικά ενός Δάσκαλου;
-Αυτός που μιλάει λίγο και πράττει πολύ, αλλά πάνω από όλα, αυτός που οι πράξεις του συμβαδίζουν με τα λόγια του. Η
ζωή του, είναι μια φυσική συνέπεια της αρμονίας του.
-Αυτός που ξέρει και αποφεύγει μια σύγκρουση, γιατί ο θυμός δεν είναι επιλογή του. Η σύγκρουση, θέλει δύο. Το μπαλάκι,
δεν το επιστρέφει.
-Αυτός που δεν παίρνει προσωπικά ότι συμβαίνει και λέγεται, γιατί γνωρίζει ότι ο κόσμος λατρεύει να κατακρίνει και να
αποποιείται τις ευθύνες του. Ξέρει ποιος είναι.
-Αυτός που ποτέ δεν συγκρίνει, γιατί στη σύγκριση χάνεται το βίωμα. Καλύτερο ή χειρότερο, παρελθόν ή μέλλον, άσπρο
ή μαύρο, περισσότερο ή λιγότερο, δεν έχουν νόημα. Αποδέχεται.
-Αυτός που ποτέ δεν νομίζει, επειδή ξέρει ότι πίσω από κάθε νομίζω κρύβονται εικασίες, πάθη, ελλιπής πληροφόρηση,
δογματισμός και φρίκη. Όταν μιλήσει, γνωρίζει.
-Αυτός που ποτέ δεν θα σου δώσει τη λύση στο πρόβλημά σου, αλλά θα εκμαιεύσει από μέσα σου αυτό που εσύ θεωρείς
ως ιδανική λύση. Διευκολύνει, δεν είναι ξερόλας.
-Αυτός που όταν μιλάς πολύ, δεν σε διακόπτει. Ξέρει ότι αν σε διακόψει, δεν θα ακούσεις αυτά που έχει εκείνος να σου
πει, επειδή μιλάς πολύ. Τα λόγια του, δεν τα χαραμίζει.
-Αυτός που δεν σπαταλάει το χρόνο του εκεί που δεν τον χρειάζονται. Δεν έχει ανάγκη να πείσει, ούτε να γίνει αποδεκτός.
Τα μαργαριτάρια του δεν τα σκορπάει στα χοιροστάσια.
-Αυτός που θα ξαπλώσει για να κοιμηθεί στο παιδικό του κρεβατάκι. Έτσι, δεν βλέπει κανένα σαν μικρότερό του και την
άλλη μέρα, έχει πάλι να μάθει πολλά. Είναι μαθητής μέχρι την τελευταία του αναπνοή.
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

Παραγγελίες βιβλίων
Demokrit Buchhandlung - 90443 Nürnberg - Am Plärrer 9
Τηλ. : 017 17 263 262

Ε-mail : kostas@gikas.net

Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

9,80 EUR

14,80 EUR

Βιβλία του συγγραφέα 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.

Δημήτρης Νομικός συγγραφέας
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επανάστασης και μετέπειτα αυτής;
Ολοένα και περισσότεροι πολίτες δεν θέλουν να
η Βόρεια Ελλάδα, όπου υφίστανται
περιχαρακώνονται σε αφηρημένα ιδεολογήματα οι-Γιατίμεγαλύτεροι
εξωτερικοί κίνδυνοι,
μένει στο θάλαμο της υπανάπτυξης και
επιζητώντας μία Ελλάδα ευημερούσα.

Η Ελλάς ποτέ δεν πεθαίνει ως πολιτισμική έννοια και αυτό είναι απολύτως
σίγουρο, ως κράτος όμως θέλει πολλή δουλειά για να γίνει κράτος δικαίου με
υποδομές, ανάπτυξη και ευημερία για τους περισσότερους. Στην γειτονική
Τουρκία το ΑΕΠ ξέφυγε πολύ προς τα πάνω τα τελευταία χρόνια σε σχέση με
τη δική μας στασιμότητα (ας το βαφτίσουμε επιεικώς στασιμότητα) και έτσι η
γείτονα χώρα έγινε μεγάλη αγορά όπερ και μπορεί στους μεγάλους να εγείρονται
περισσότερες ανησυχίες απ’ ότι αν εμείς είχαμε ξεκινήσει να ξανά πνιγόμαστε
στην σκοτεινή ιστορία μίας παρηκμασμένης αυτοκρατορίας όπως η Οθωμανική
και επειδή οι δικές μας σημερινές παθογένειες δείχνουνε ότι ποτέ δεν ξεφύγαμε
απόλυτα από το παρελθόν μας και στραβά αρμενίζουμε ακόμη δύσκολα θα
αποκτήσουμε την ισχύ την οποία θα έπρεπε να έχουμε στην γεωπολιτική σκακιέρα
για να αισθανόμαστε απολύτως ασφαλείς.
Αν δεν υπάρχει μία σταθερή εσωτερική πολιτική που να προάγει το κράτος
δικαίου και την ιδιωτική πρωτοβουλία, ποιος θα έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα;
Βρισκόμαστε σε μία εξόχως σημαντική γεωπολιτική θέση , βρεχόμαστε από
θάλασσα και από την άλλη όλα τα λιμάνια εκτός αυτού του Πειραιά, κυρίως της
Βορείου Ελλάδος θα έλεγε κανείς ότι ούτε καν υπο-λειτουργούν.
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το δημογραφικό πρόβλημα σε ορισμένες
περιοχές πλησίον των συνόρων διογκώνεται;
-Γιατί στην Ελλάδα γίνονται απεργίες για
αύξηση μισθών ενώ ποτέ δεν αναφέρονται
αιτήματα ο μισθός να συνδεθεί άμεσα με
την παραγωγικότητα και την απόδοση του
κάθε εργαζόμενου;
-Γιατί τα σημερινά δημοκρατικά κόμματα
στην Ελλάδα συνεχίζουν να κουβαλάνε
κάποια αρνητικά στοιχεία των τριών πρώτων
κομμάτων του Ελληνικού κράτους;
-Η Ελλάδα είναι μία μικρή εσωτερική
Χρήστος Τραϊκούδης
αγορά αλλά με τις κατάλληλες υποδομές
οι οποίες δεν γίνανε (ποιός αναρωτήθηκε τί έγινε το σχέδιο Marshall, τα πακέτα
Ντελόρ, οι επιδοτήσεις κ.α) θα μπορούσε να εξυπηρετεί καλύτερα την ευρύτερη
αγορά της Βαλκανικής και η Βόρεια Ελλάδα να μην είχε τα σοβαρά προβλήματα
τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα. Που τελικά πήγανε τόσα λεφτά;

Δυστυχώς χρειάζονται πολλά να αλλάξουν και σύντομα μάλιστα, από την άλλη
-Η Ελλάδα έχει υψηλή φορολογία και υψηλή φοροδιαφυγή (με την κατάλληλη
κάποιοι επιμένουν να χρησιμοποιούν ως δικαιολογίες ορισμένα ιδεολογήματα χρήση της τεχνολογίας και με θέληση μπορούν και τα δύο να πάρουν την κατιούσα.
για να μην αλλάξουν. Η έλλειψη ιστορικής ειλικρίνειας έχει φέρει αυτή την Γιατί άραγε η μηχανογράφηση δεν γίνεται πιο αποδοτική;)
πανέμορφη χώρα σε αυτήν την τραγελαφική κατάσταση.
-Γιατί οι έλληνες πολίτες καταντούν κάποιες φορές να γίνονται „γελοία“
Ας δούμε παρακάτω κάποια ερωτήματα τα οποία απασχολούν κάποιους πολίτες δικομανείς και κάποιοι άλλοι αν έχουν τα ψυχικά αποθέματα τρέχουν από
οι οποίοι θέλουν και επιζητούν άμεσα λύσεις και εξηγήσεις.
γραφείο σε γραφείο και από τη μία δικαστική αίθουσα στην άλλη για να βρούνε
-Πολλές βιομηχανίες, μάλλον οι περισσότερες δεν είναι εντάσεως εργασίας, στην το δίκιο τους ακόμη και απέναντι στο ίδιο το κράτος το οποίο θα έπρεπε να
Ελλάδα δε, το εργατικό κόστος δεν είναι και ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση με άλλα τους προστατέψει χωρίς να τους ταλαιπωρήσει; Πώς δημιουργείται μία τέτοια
κράτη της Ε.Ε οπότε δεν αποτελεί τροχοπέδη. Γιατί κάποιοι το προβάλλουν ως κατάσταση και γιατί;
τη βασικότερη δικαιολογία για την επιθυμία ξένων βιομηχανιών να επενδύσουν
-Γιατί ενώ πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας και διόδια, ορισμένοι δρόμοι μοιάζουν
στην Τουρκία και τα υπόλοιπα Βαλκάνια;
με βομβαρδισμένα τοπία; (είναι τελικά οι φόροι που πληρώνουμε ανταποδοτικοί
-Η Ελλάδα βρέχεται απο θάλασσα και έχει μία εξέχουσα θέση στη Μεσόγειο. ή καλύπτουν επιφανειακά άλλες τρύπες που κάθε φορά γίνονται μεγαλύτερες
Γίνανε τόσα χρόνια οι κατάλληλες υποδομές για να αναδείξουν περισσότερο αυτό άρα χρειάζονται ολοένα και μεγαλύτερους φόρους για να ξανά κλείσουν;)
το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας;
-Πόσες απο τις παθογένειες μπορούν να καταπολεμηθούν με τη σημερινή δομή
-Η Ελλάδα όμως χάνει εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο φεύγει σε άλλα κράτη του Ελληνικού κράτους;
τα οποία στηρίζουν επί το πλείστον τη ανάπτυξη τους στην αξιοκρατία και τον
Ένα είναι σίγουρο ότι χωρίς εξαγωγές, οι οποίες σημειωτέον θα πρέπει να
ανθρώπινο παράγοντα. Σκεφτήκατε ποτέ πώς αναπτύσσεται η τεχνολογία την ξεπερνούν τις εισαγωγές, αυτάρκεις δεν πρόκειται να γίνουμε εύκολα. Με τα
οποία τόσο ακριβά εισάγουμε; Σίγουρα όχι μέσω πελατειακών σχέσεων και περισσότερα από τα πάνω ερωτήματα να μένουν αναπάντητα και χωρίς λύσεις
συντεχνιών.
σίγουρα οι εξαγωγές θα μένουν στην καλύτερη στάσιμες. Αν σύντομα δε,
χρειαστούμε νέα βοήθεια ,πιθανώς τα ανταλλάγματα να είναι αρκετά επώδυνα,
-Η Ελλάδα πνίγεται ακόμη στην πολυνομία. Γιατί άραγε;
-Την Ελλάδα την σέρνει η ιστορίας της. Πώς φθάσαμε ακόμη μία φορά να όχι μόνο για την εθνική μας περηφάνια αλλά περισσότερο για την καθημερινότητα
μας.
τείνουμε το χέρι του ζητιάνου στους Ευρωπαίους;
Θα τονίσω για ακόμη μία φορά ότι ένα κράτος ευημερίας, για το οποίο όλοι
νοιάζονται και κόπτονται στα λόγια, δεν χτίζεται εν μία νυκτί και ούτε από
επαναστάσεις που έχουν αφηρημένα και εν τέλει ιδιοτελή κίνητρα. Ένα κράτος
ευημερίας προϋποθέτει ο κάθε πολίτης να καταλάβει ότι το κοινό καλό είναι μία
συνιστώσα του πρέπει να υπάρχει σε κάθε ατομικό και επιτρέψτε μου να δηλώσω
ότι αυτό δεν είναι σκοπός όσων πορεύονται στη ζωή τους με μοναδικό προσόν την
- Τί σημαίνουν για κάποιον που θα ανατρέξει στην σχετικά πρόσφατή ιστορία
κομματική τους ταυτότητα.
μας εκείνοι οι τρομεροί εμφύλιοι πόλεμοι κατά την διάρκεια της Ελληνικής
-Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι για τους ξένους πριν απο κάθε τι, η Ελλάδα είναι
μια πολιτιστική παγκόσμια έννοια και λιγότερο μία γεωγραφική περιοχή όπως
διαμορφώθηκε με τις συνθήκες μετά τους πολέμους, κυρίως με τη συνθήκη της
Λωζάννης. Κρατήστε αυτό θα μας χρειαστεί στο μέλλον ίσως αν δεν αλλάξουν
πολλά πράγματα στην όμορφη χώρα στην οποία γεννηθήκαμε.
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Ο κλήδονας και οι φωτιές του Αϊ-Γιάννη. Από έθιμο
σε φολκλορική εκδήλωση

Γράφει ο Δρ. Δημήτριος Μπενέκος
Αν. καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας

Στις 24 Ιουνίου ο χριστιανικός κόσμος εορτάζει το γενέθλιο του Ιωάννη Προδρόμου.
Εδώ υπενθυμίζουμε ότι ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ή Βαπτιστής είναι ο μοναδικός

Άγιος της χριστιανοσύνης που η Εκκλησία τιμά εορταστικά και την ημέρα των
γενεθλίων του και όχι όπως συμβαίνει με όλους τους άλλους που εορτάζεται η
ημέρα του θανάτου τους.
Η θερινή εορτή του Αϊ-Γιάννη, η οποία κατά τον αείμνηστο έλληνα λαογράφο
Δημήτριο Λουκάτο είναι «από τις ειδωλολατρικότερες του εορτολογίου μας»,
συνδυάζει χριστιανικά τελετές και ξεχασμένες ειδωλολατρικές τελετουργίες, οι
οποίες έχουν σχέση με τη λατρεία του Ήλιου των θερινών τροπών, μιας κατεξοχήν
χρονικής στιγμής για μαντικές πράξεις και καθαρμούς με φωτιές, επειδή αρχίζει η
ημέρα να μικραίνει και η φύση να οδεύει σταθερά προς τον χειμώνα.
Συνοδευτικά έθιμα της εορτής του Αγίου Ιωάννη σχετίζονταν με πηγαδομαντεία
, λεκανομαντεία και κατοπτρομαντεία. Σκοπός ήταν η μαντική πρόβλεψη
μελλοντικού γαμπρού και η πρόβλεψη του προσωπικού μέλλοντος, ενώ μας
είναι γνωστές διάφορες άλλες παραλλαγές, όπως η μαντική πρόγνωση γαμπρού
μετά το στιγμιαίο κοίταγμα του ήλιου και των σχημάτων που δημιουργούνται με
το πρόσκαιρο σκοτείνιασμα των ματιών, το ιαματικό βούτηγμα στα θαλασσινά
νερά, πριν ανατείλει ο ήλιος του Αϊ-Γιαννιού και η καταλληλότητα του χρόνου
για συλλογή θεραπευτικών βοτάνων (τονίζουμε την παρετυμολογία της λέξης
Γιάννης και γιάνω, δηλ. θεραπεύω) . Η ποικιλία των μαντικών ενεργειών και
ηλιολατρικών εθίμων γύρω από την εορτή του Αϊ-Γιάννη εντάσσονται σε τρεις
βασικές κατηγορίες: τις φωτιές, τα μαντικά ηλιοτροπικά έθιμα και τον κλήδονα.
Σχετικά με τις φωτιές, που ανάβονται το βράδυ της παραμονής της γιορτής
του Αϊ-Γιάννη, υπενθυμίζουμε ότι είναι λαϊκό έθιμο που έχει τις ρίζες του στην
ευρωπαϊκή προχριστιανική λαϊκή παράδοση. Σ’ όλη την Ελλάδα άναβαν σε κάθε
γειτονιά φωτιές και πηδούσαν από πάνω «για το καλό». Κατά τον Μεσαίωνα
ήταν πλατιά διαδομένο έθιμο, το οποίο διατηρήθηκε μέχρι και σήμερα σε
πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Εκκλησία αντικατέστησε τις ειδωλολατρικές
φωτιές με τις φωτιές του Αϊ-Γιάννη, χωρίς όμως να κατορθώσει να αλλοιώσει
τον ηλιολατρικό πυρήνα του εθίμου στη σκέψη του λαού, ο οποίος συνήθως
αδιαφορεί για θεολογικές απαγορεύσεις και επιστημονικές ερμηνείες .
Στην Αυστρία για παράδειγμα, οι χωρικοί παίρνουν αποκαΐδια από τις φωτιές
του Αϊ-Γιάννη και τα μπήγουν στα χωράφια ως φυλαχτά για να προφυλάσσουν τα
σπαρτά από τα ζιζάνια. Επίσης το πήδημα πάνω από τη φωτιά σήμαινε προφύλαξη
από τα μάγια και τα κακοποιά πνεύματα και προοιώνιζε την γρήγορη εύρεση
συζύγου. Εξάλλου, πίστευαν ότι τα νεαρά ζευγάρια που πηδούσαν μαζί πάνω από
τις φλόγες της φωτιάς θα είχαν ευτυχισμένη ζωή και θα αποκτούσαν πολλά παιδιά.
Σε άλλες περιοχές της Ευρώπης μαζί με τις φωτιές άναβαν τροχούς από άμαξες,
που αποκαλούσαν «ήλιους» και τους κυλούσαν ή τους άναβαν καρφωμένους σε
πασσάλους στις κορυφές των λόφων (Λεττονία) ή εκσφενδόνιζαν στον ουρανό
πυρακτωμένους δίσκους (Αυστρία). Εδώ είναι εμφανής ο συμβολισμός του
τροχού-ήλιου και των δίσκων με το ουράνιο σώμα.
Τις τελευταίες δεκαετίες σε διάφορες πόλεις της νότιας Ισπανίας διοργανώνονται
φολκλορικές εορτές με πυρήνα τα ηλιοτροπικά έθιμα και το άναμμα τεράστιων
πυρών ως μέρος τουριστικής ατραξιόν και προσέλκυσης ξένων επισκεπτών. Ως
παράδειγμα η ισπανική πόλη Αλικάντε, διαφημίζοντας στο δικτυακό τόπο της
τις πενθήμερες εκδηλώσεις γύρω από την εορτή του Αγίου Ιωάννη, προσκαλεί
τους τουρίστες απ’ όλο τον κόσμο να επισκεφθούν την πόλη και να ζήσουν από
κοντά τις φαντασμαγορικές παρελάσεις, να απολαύσουν υπέροχες μουσικές
βραδιές και να διασκεδάσουν χορεύοντας όλη τη νύχτα γύρω από τις τεράστιες
φωτιές, που φτάνουν μέχρι τα ουράνια. Τέλος, γάλλοι μετανάστες στον Καναδά
ανακήρυξαν τον Ιωάννη ως Άγιο προστάτη τους και από το 1834 η 24η Ιουνίου
καθιερώθηκε επίσημα ως εθνική εορτή της εθνοτικής ομάδας των Γαλλοκαναδών.
Πιο έντονα, πάντως, εορτάζεται ο εθιμικός κύκλος γύρω από την εορτή του ΑϊΓιάννη και των θερινών τροπών του ηλίου στις σκανδιναυικές χώρες και στη
Βαλτική Χερσόνησο. Στη Φινλανδία, μάλιστα, η νύχτα του θερινού ηλιοστασίου
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ονομάζεται «άνυχτη νύχτα». Στο Ελσίνκι εκμεταλλευόμενοι
την «άνυχτη νύχτα» διοργανώνουν θεαματικά υπαίθρια
φεστιβάλ (Open-Air-Festivals), τα οποία προσελκύουν
δεκάδες χιλιάδες επισκεπτών και αποτελούν πλέον μέρος
του σύγχρονου εορταστικού κύκλου της αστικής κοινωνίας
τους. Ήδη –και αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα- για τον
διεθνή τουρισμό η εορτή του Αγίου Ιωάννη με τα σχετικά
συνοδευτικά έθιμα αποτελεί βασικό πόλο έλξης ξένων και
θεωρείται ως σημαντικότατος οικονομικός παράγοντας.
Ας γυρίσουμε τώρα στο ελληνικό έθιμο του κλήδονα.
Το απόγευμα της παραμονής του Αϊ-Γιάννη δύο κορίτσια Prof. Dr. Dimitrios Benekos
πήγαιναν στη θάλασσα (ή σε βρύση) με ένα κατσαρολάκι
και έπαιρναν νερό. Μέχρι να το πάνε σε κάποιο σπίτι, δεν μιλούσανε σε κανένα
ούτε μεταξύ τους, γι αυτό και το νερό το έλεγαν «αμίλητο νερό». Το κατσαρολάκι
το κρεμούσαν σ’ ένα δέντρο και το σκέπαζαν με ένα κόκκινο πανί, αφού πρώτα τα
κορίτσια έβαζαν μέσα ένα δικό τους «σημάδι»: Δακτυλίδι, τσιμπιδάκι, καρφίτσα,
σκουλαρίκι κ.λπ. Ύστερα όλες μαζί έλεγαν ρυθμικά: «Κλειδώνουμε τον κλήδονα
με τ’ Αϊγαννιού τη χάρη / κι όποιος έχει καλό ριζικό να δώσει και να πάρει».
Την άλλη μέρα, πριν ανατείλει ο ήλιος, μαζεύονταν και πριν να ανοίξουν τον
κλήδονα έλεγαν το ποιηματάκι: «Ανοίξτε τον κλήδονα να βγει η χαριτωμένη / σ’
όλο το κόσμο ξακουστή και βγήκε μπερδεμένη». Κατόπιν πιάνοντας ένα «σημάδι»
στην τύχη από μέσα, έλεγαν ένα στιχάκι που αντιστοιχούσε στο κορίτσι που ήταν
δικό του αυτό το αντικείμενο. Αφού έπαιρνε κάθε ένα το δικό του «σημάδι»,
έβαζαν στο στόμα λίγο νερό και έκαναν μια βόλτα μήπως ακούσουν κάποιο όνομα
αντρικό. Αν άκουγαν, τότε αυτό το όνομα θα είχε και ο μελλοντικός σύζυγός τους.
Το λαϊκό έθιμο του κλήδονα, του οποίου ο πυρήνας είναι μια τελετουργική
μαντική πράξη που τελούν ανύπαντρες κοπέλες με σκοπό την αποκάλυψη της
ταυτότητας του μέλλοντα συζύγου, έχει τις ρίζες του στην ελληνική αρχαιότητα.
Στην ελληνική γλώσσα η λέξη «κληδών» σήμαινε φήμη, θεία φωνή, προφητεία,
οιωνό, μάντεμα, και υπήρξε ένα από τα πολλά επίθετα του Δία.
Η πρώτη, πάντως, γραπτή μαρτυρία του μαντικού εθίμου είναι γνωστή από
τη βυζαντινή εποχή και μάλιστα από τον 12ο αιώνα. Το βράδυ της παραμονής
του Αγίου Ιωάννη (δηλ. στις 23 Ιουνίου) οι άνθρωποι συναθροίζονταν σε σπίτια
ή σε γειτονιές, έντυναν ένα κορίτσι σα νύφη και έκαναν ένα φαγοπότι σαν να
επρόκειτο για γαμήλιο τραπέζι. Όλοι χόρευαν και τραγουδούσαν και μετά
έριχναν διάφορα προσωπικά αντικείμενα μέσα σ’ ένα δοχείο με νερό. Μετά, οι
παριστάμενοι ρωτούσαν κάτι και το «κορίτσι-νύφη» έβγαζε ένα αντικείμενο μέσα
από το αγγείο και θεωρούνταν ως μαντική απάντηση για τον κάτοχό του.
Στις μέρες μας, οι ζωντανές παραλλαγές του κλήδονα έχουν ατονήσει ή πήραν
άλλη μορφή. Ένας βασικότατος παράγοντας που έπαιξε ρόλο στην υποχώρησή
τους είναι η χειραφέτηση της γυναίκας, η επαγγελματική της κατάρτιση και η
οικονομική απεξάρτιση από τις αυστηρά ανδροκρατούμενες παραδοσιακές
κοινωνίες. Η γυναίκα, ιδίως η ανύπαντρη γυναίκα, που για αιώνες υπήρξε ο
βασικός εφαρμοστής των μαντικών εθίμων του κλήδονα, δεν έχει, πλέον, ανάγκη
πρόβλεψης του μελλοντικού συντρόφου της, επειδή αναλαμβάνει μόνη της τη
πρωτοβουλία στο ζήτημα του γάμου.
Σήμερα ο κλήδονας ικανοποιεί την νοσταλγική στροφή των ανθρώπων προς το
παρελθόν, προς τον «παλιό καλό καιρό», τη συνειδητή αναβίωση παλαιότερων
εθίμων και
προσπάθεια ένταξης αυτών στις σύγχρονες πολιτισμικές
αναγκαιότητες του κοινωνικού συνόλου με τη μορφή τουριστικών θεαματικών
εκδηλώσεων και μέσω του internet προσκαλούν επισκέπτες απ’ όλο τον κόσμο να
ζήσουν μαζί τους τα όμορφα καλοκαιρινά έθιμα του Αγίου Ιωάννη.
Επειδή η διατήρηση στοιχείων πολιτισμού και η μεταφορά τους από τη μία
εποχή στην άλλη είναι γεγονός αναμφισβήτητο, υποθέτουμε ότι ο λαϊκός μας
πολιτισμός με επαναλειτουργία στοιχείων του παρελθόντος θα αποτελέσει το
συνδετικό κρίκο μερικής επανασύνδεσης του χτες με το σήμερα ώστε η συνειδητή
στροφή προς την παράδοση, να χαρίσει στους ανθρώπους το ιδιαίτερο εκείνο
συναίσθημα που χορηγεί η γνώση και η επαφή με τον πολιτισμό, με τον λαϊκό
πολιτισμό, ο οποίος είναι πολιτισμός ζωής.

(Prof. Dr. Dimitrios Benekos)
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Das Gebet der Heiligen.
Orthodoxe Spiritualität heute
Impulsreferat für einen orthodoxen
Gesprächskreis auf dem Katholikentag in
Münster, 11.5.2018

von Erzpriester p. Martinos Petzolt

Beten mit den Heiligen
Wer eine orthodoxe Kirche irgendwo auf der
Welt betritt, findet sie von oben bis unten und
überall bemalt oder zumindest überall behängt
mit Ikonen. Vor allem fällt ins Auge, dass unmittelbar über den Sitzen der Gläubigen an den
Wänden des Kirchenschiffes Heiligenportraits
zu sehen sind. Gewissermaßen direkt über den
versammelten Gläubigen und rund um sie in der
zweiten Reihe sind die Heiligen präsent. Das Volk
Gottes versammelt sich in der Kirche zum Gottesdienst und um sie herum versammeln sich auch
die Heiligen. Das ganze Volk Gottes versammelt
sich eben, und das sind nicht nur die anwesenden Beter, sondern alle, auch diejenigen Abwesenden, für die die Gläubigen am Kircheneingang
eine Kerze angezündet haben um ihrer zu gedenken, aber auch alle Verstorbenen, die ebenfalls
zur Kirche gehören und derer die Gläubigen gedenken. Und in diesem Kosmos der Verstorbenen
befinden sich auch die bekannten und unbekannten Heiligen.
Man könnte es auch umgekehrt formulieren.
Zu den Engeln und Heiligen, die den ewigen Lobpreis Gottes vollziehen, gesellen sich die Gläubigen hinzu, um mit den Engeln und Heiligen das
Dreimal Heilig zu singen (Jes 6,3). Als eine hohe
Ehre und ein Vorgeschmack auf das himmlische
Königreich, so sollten wir die Liturgie verstehen,
wenn wir in das Gebet der Heiligen mit einstimmen.
Beten zu den Heiligen
Wenn die Gläubigen die Kirche betreten, gehen sie zunächst zu verschiedenen Ikonen, um
sich vor ihnen zu bekreuzigen und sie zu küssen
und bei manchen auch ein Kerzlein anzünden.
Sie begrüßen gewissermaßen die auf den Ikonen
abgebildeten Heiligen genauso wie auch manche ihre Sitznachbarn in der Kirche mit Küsschen
begrüßen. Hier zeigen sich Ehrfurcht und Frömmigkeit, aber auch Freundschaft und Liebe, eine
Vertrautheit mit den Heiligen im täglichen und
alltäglichen Umgang. Genauso hat ein Gläubiger
auch keine Scheu, die Reliquien der Heiligen zu
küssen, wenn sie zur Verehrung ausgestellt werden. So wie man jeden Freund begrüßt und küsst,
auch zum letzten Kuss vor der Beerdigung, so
kann man auch den Leib eines geliebten Heiligen
küssen, denn nicht nur die Seele, auch der Leib
ist, wie Paulus sagt, Tempel des Heiligen Geistes
(1Kor 6,19), der in der Taufe geheiligt wurde und
im asketischen heiligmäßigen Leben
Das Gebet zu den Heiligen ist für uns Orthodoxe sehr vertraut. Natürlich wissen wir, dass
die Anbetung Gott allein gebührt, natürlich wissen wir, dass unser einziger Mittler zum Vater
Christus ist (1Tim 2,5), und natürlich wissen wir,
dass wir direkt zum Vater sprechen dürfen: Vater
unser. Aber genau dies ist das Stichwort: Vater
unser. Nicht „Mein Vater“. Als Gemeinschaft, als
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Kirche beten wir zum Vater, gemeinsam miteinander und gemeinsam füreinander. Deshalb ist
das Fürbittgebet die authenische und ursprüngliche Form des Betens. Hier zeigt sich die Gemeinschaft, die Geschwisterlichkeit, das Familiäre
der Kirche, und keiner kommt zu kurz, wenn wir
wechselseitig beten. Im Vater unser heißt es ja
weiter: Dein Wille geschehe. Wenn Christen füreinander beten, ist dieses Gebet viel eher frei von
Egoismus, als wenn wir für uns selber beten würden, weil wir uns so gegenseitig dem Willen Gottes unterstellen und nicht schon von vornherein
wissen, was Gott zu machen hat entsprechend
unseren Vorstellungen, was für uns und unser
Heil gut sei. Aber auch diese Gemeinschaft des
füreinander Betens, der Fürbitte, beschränkt sich
nicht auf unsere Nachbarn, sondern auf die ganze
weltweite Kirche, zu der auch die Verstorbenen
gehören, für die wir beten, dass Gott ihnen vergeben möge, ihnen gnädig sei und ihnen die Ruhe
schenke. Und dazu gehören auch die Heiligen, die
zu deren Lebzeiten für die Menschen gebetet haben und es auch jetzt tun.
Gebet der Heiligen
Wir beten zu ihnen, dass sie für uns bitten. Das
ist keine Vermittlung, sondern Ausdruck einer
Gebetsgemeinschaft und der Ausdruck der Dankbarkeit, dass wir aufgrund der Fürbitten anderer
leben. Unsere Gottesdienste enden mit dem Satz:
Auf die Gebete unserer heiligen Väter, Herr Jesus
Christus, Gott, erbarme dich unser und rette uns.
Aufgrund und durch die Fürbitten und Gebete
der Heiligen leben wir und sind wir dankbar. Es ist
auch eine gewisse Form der Demut und Bescheidenheit, dass wir unser Leben und unser Wohlergehen nicht uns selbst verdanken, auch nicht unseren schwachen eigenen Gebeten, sondern den
Gebeten anderer, vor allem der Heiligen. Das gilt
für alle, für heilige Frauen und Männer, für geistliche Väter und geistliche Mütter.
Die Gebetsformel zum Schluss aller Gottesdienste hat allerdings einen konkreten Hintergrund und Rahmen, denn sie bezieht sich auf die
heiligen Hierarchen, angefangen von den Aposteln bis zum kleinen Dorfpfarrer. Denn sie sind es,
die dem Gebet der Gläubigen vorstehen, es sammeln und stellvertretend für das Volk vor Gott
bringen, die die Sakramente vollziehen und die
Segnungen spenden. Die Sakramente und Segnungen ermöglichen unser geistliches Leben, die
Gesundheit von Leib, Seele und Geist. Diese gottesdienstliche Gemeinschaft aller Gläubigen
im gemeinsamen Gebet und in der gemeinsamen Verherrlichung
Gottes soll diese Gebetsformel realisieren.
Heiligkeit der Heilig
ist Gott allein, dem wir
singen: Heiliger Gott,
Heiliger Starker, Heiliger Unsterblicher, erbarme Dich unser. Vor
der Kommunion gibt
es den Ausruf: „Das
Heilige den Heiligen“
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mit der einzig wahren Antwort: „Einer ist heilig,
einer der Herr, Jesus Christus, in der Herrlichkeit
Gottes, des Vaters.“ Aber auch die Empfänger
der heiligen eucharistischen Gaben als Heilige
zu bezeichnen, ist wahr. Wer am Heiligen Anteil
hat, wird selbst geheiligt, und wer der Heiligung
würdig ist, ist selbst heilig. Das meint der Apostel
Petrus, wenn er das Buch Levitikus (19,2) zitiert:
„Seid heilig, denn ich bin heilig“ (1Petr 1,16). Und
auch Paulus hat kein Problem, die Getauften als
Heilige zu bezeichnen (Hebr 13,24), die geheiligt
wurden durch Wasser und Heiligen Geist.
Tragisch nur, dass unsere konkrete Lebenssituation weit entfernt ist von dieser gottgeschenkten
Heiligkeit, dass Ideal und Realität so weit auseinanderklaffen. Aber daran können wir jeden Tag
arbeiten. Und wir haben Beispiele, ungezählte
Beispiele des Gelingens dieser Entsprechung von
Anspruch und Wirklichkeit, von sakramentaler
Gnade und Lebenswirklichkeit in den Heiligen unserer Kirche, die Beispiel und Richtschnur christlichen Lebens sind. Unsere Kirche hat auch zahlreiche Heilige, die in unserer Generation gelebt
haben. Viele haben sie persönlich erlebt dürfen,
vielen haben sie geholfen, ja sie sogar als geistliche Väter und Mütter begleitet, und zahlreiche
Wunder sind auf ihre Fürbitten hin geschehen.
Die Realität der Heiligkeit ist keine Theorie oder
Ideologie, sondern erlebbar. Deshalb sehen die
Gläubigen die Ikonen von Heiligen auch nicht als
Bilder historischer Personen, sondern so, wie sie
heute in der Herrlichkeit Gottes leben und uns
nahe sind. Die Heiligen sollen auf den Ikonen also
in ihrem Aussehen, wie sie vielleicht von Photos
bekannt sind, zwar erkennbar bleiben, aber nicht
naturalistisch wie ein Portrait oder eine historische Photographie dargestellt werden, sondern
den Gläubigen so begegnen, wie sie heute in der
Herrlichkeit Gottes und ihrer Heiligkeit leben.
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Αποτελεσματικές θεραπείες

της Ιωάννα Μπέτση
Ραγάδες.... ο κακός επισκέπτης της επιδερμίδας
Πρόκειται για ένα συνηθισμένο φαινόμενο του δέρματος, συνήθως μετά την εγκυμοσύνη, την
αυξομείωση βάρους, την εφηβεία.
Η επιδερμίδα λόγω της ελαστικότητάς της, δυσλειτουργεί, προκαλώντας τα σημάδια των ραγάδων.
Εμφανίζονται συνήθως σε χρώμα μοβ, ή κόκκινο, προκαλώντας μερικές φορές φαγούρα και δεν
διακρίνουν ηλικίες.Συχνά αναπτύσσονται στους γλουτούς, στο στήθος ή στους γοφούς.
Οι ραγάδες τείνουν να γίνονται λιγότερο ορατές με το πέρασμα του χρόνου.
Βοηθός τους, οι δερματολόγοι που μπορεί να μειώσουν την εμφάνιση τους.
Οι θεραπείες λέιζερ, δερμοαπόξενση, χημικό peeiling, θεραπεία με υπερήχους, αποτοξινώνουν και απαλύνουν την επιδερμίδα.
Κάποιες ειδικές κρέμες, gel, λοσιόν, βοηθούν στην εξομάλυνσή τους.
Η πρόληψη τους είναι εφικτή, μπορούμε να χρησιμοποιούμε αμυγδαλέλαιο, βιταμίνη Ε, καθώς και κάθε ενυδατική τόνωση.
Έτσι το δέρμα απαλύνεται και εκτίθεται λιγότερο στον κίνδυνο αφυδάτωσης της επιδερμίδας.

Ιωάννα Μπέτση

Όμορφο βλέμμα
της Ιωάννας Μπέτση

Καλοκαίρι...καλοκαιράκι,
με το βλέμμα στραμμένο στις πιο διάσημες γκαλερί.
Μοντέλα εσείς και πίνακες τα μαλλιά σας.
Οι τάσεις της μόδας προτείνουν bandanas στα μαλλιά.
Τα πιο όμορφα στολίδια για τις καλοκαιρινές σας εμφανίσεις.
Σε πολύ λίγο τα ατημέλητα μαλλιά σας αποκτούν στιλ.
Τα πολύχρωμα μαντήλια σε μεταξωτή ή βαμβακερή υφή, είναι ευκολοφόρετα και λανσάρονται σε πολλές παραλλαγές.
Στην παραλία, σε πικ - νικ με φίλους ή ακόμα γιατί όχι και στο γραφείο η κάθε bandana ψάχνει τη δική της περίσταση να
φορεθεί.Οι αστέρες του Hollywood φορούν την δική τους... εσείς ποια θα επιλέξετε;

Immobilien - Ακίνητα
ΠΑΤΡΑ ενοικιάζεται

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

Οικόπεδο 500 τ.μ. στο Αίγιο

Πληροφορίες 0049 911 95343715 και 0030 210 3003298

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.

Πωλείται
μονοκατοικία στα Τρίκαλα.
2-όροφη μονοκατοικία 116 τ.μ. ανά όροφο,
σε οικόπεδο 490 τ.μ. με αποθήκες εξωτερικές,
πάρκινγκ έως 3 αυτοκίνητα, αυτόνομη θέρμανση
ανά όροφο, κλιματιστικά.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Geheimtipp für Griechenland

εστιατόριο 55 θέσεων, με κήπο 75 θέσεις
διαμέρισμα 4 δωματίων
στη πόλη Zell am Main,
90 km από την Νυρεμβέργη.

Circa 3 km außerhalb von Gythio, Lakonias,
am schönen Strand von Mavrovouni,
befinden sich die Appartements von

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
0151 / 17320155.

Τηλ.: 0030 697 4005338

AGELIKO,
20 Meter vom Meer entfernt.

Πωλούνται

Tel.: 0030-27330-25178

δύο διαμερίσματα στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης,
75τ.μ και 140 τ.μ αντίστοιχα.

Handy 0030-6946917053

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με 00306972006646

Kontakt: Vasilios + Chrysanthi Karlafti

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

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
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Η Σκύρος είναι το νοτιότερο νησί των Βόρειων Σποράδων σε πολύ κοντινή απόσταση
από την Εύβοια. Στο νησί συνυπάρχουν αρμονικά το πράσινο της φύσης με το γαλάζιο
της θάλασσας. Ο επισκέπτης θα θαυμάσει βραχώδη ορεινά τοπία, ειδυλλιακές
ακρογιαλιές , θαλάσσιες σπηλιές και πανέμορφους όρμους.
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και αξίζει κανείς να επισκεφτεί. Το χωριό Ατσίτσα βρίσκεται σε ένα καταπράσινο τοπίο
πάνω στα γαλαζοπράσινα νερά της θάλασσας και το όνομά του το οφείλει στο μικρό
νησάκι που βρίσκεται απέναντι. Χαρακτηριστικό επίσης σημείο και αξιοθέατο του
νησιού αποτελούν οι πέτρινοι πυλώνες, απομεινάρια της σιδηροδρομικής γραμμής,
κατασκευασμένα από γερμανική εταιρεία στις αρχές του 1900. Άλλοι γραφικοί
οικισμοί που πρέπει κάποιος να επισκεφτεί στην Σκύρο είναι ο Πεύκος, η Καλαμίτσα
και τα Γυρίσματα.
Όσον αφορά στους αρχαιολογικούς χώρους , στην Χώρα θα συναντήσετε το
αρχαιολογικό μουσείο της Σκύρου, το οποίο ιδρύθηκε το 1963 και τα εκθέματά του
μαρτυρούν την μακραίωνη ιστορία του νησιού. Στο μουσείο υπάρχει ειδικός χώρος
όπου και αναπαριστάται το σκυριανό σπίτι όπως ακριβώς ήταν χρόνια πριν. Στο
βορειοανατολικό άκρο της Σκύρου, στο παλιό αρχοντικό των Φαλνταήδων συναντά
κανείς το μουσείο Μάνου Φαλτάιτς, το οποίο ιδρύθηκε το 1964 από τον Μάνο
Φαλτάιτς και θεωρείται ένα από τα πρώτα λαογραφικά μουσεία της Ελλάδας. Σε
αυτό το μουσείο υπάρχει μεγάλος αριθμός αντικειμένων της παραδοσιακής τέχνης
της Σκύρου αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας. Εξίσου αξιόλογος αρχαιολογικός χώρος
είναι το Κάστρο ακριβώς πάνω από την Χώρα με θέα στο πέλαγος και στις υπόλοιπες
Σποράδες. Τέλος, ανεβαίνοντας προς το Κάστρο, συναντά κανείς το δημοτικό Σκυριανό
παραδοσιακό σπίτι.

Στα νοτιοανατολικά της Σκύρου υπάρχουν τα όρη Κόχυλας, Κουμάρι, Φανόφτης
και Πιριώνες. Στην δυτική ακτή συναντάμε την Λιναριά, , που είναι το λιμάνι του Η Σκύρος έχει παραλίες που ικανοποιούν όλα τα γούστα με γνωστότερες την
νησιού ενώ πρωτεύουσα είναι η Σκύρος που την συναντάμε στην ανατολική ακτή σε οργανωμένη παραλία Μαγαζιά, την Ατσίτσα, την Καλαμίτσα, τον Μώλο. Η παραλία
απόσταση 11 χιλιομέτρων από το λιμάνι.
Πεύκος κοντά στο λιμάνι βρίσκεται δίπλα σε πυκνό πευκοδάσος, ιδανικό καταφύγιο
Η Σκύρος είναι ένα νησί με πολλές φυσικές ομορφιές. Στην περιοχή της Ατσίτσας για σκάφη αναψυχής. Οικογενειακές παραλίες οι Ασποί, Αχερούνες και κυρά-Παναγιά,
τα πεύκα φτάνουν μέχρι το νερό της θάλασσας ενώ στον Πουριά οι βράχοι και τα πιο απομακρυσμένες ο Άγιος Φωκάς και δύσβατες η Θεοτόκος, η Καρεφλού, ο Άγιος
ερείπια του αρχαίου λατομείου δημιουργούν ένα επιβλητικό τοπίο. Στο νότιο κομμάτι Πέτρος και η Κολυμπάδα. Το νησάκι Σαρακήνικο, όπου μπορείτε να πάτε μόνο με
του νησιού το περιβάλλον γίνεται πιο άγριο, όπου και ζούσαν παλιότερα τα σκυριανά βαρκάκι διαθέτει την εξαιρετική παραλία Γλυφάδα με ψιλή άμμο και τιρκουάζ νερά.
αλογάκια, τα οποία σήμερα είναι προστατευόμενο είδος.
Τα τοπικά προϊόντα της Σκύρου είναι γνωστά και εκλεκτά κυρίως γιατί
Κατά μήκος του νησιού, βρίσκουμε αρκετές βυζαντινές εκκλησίες, μνημεία από την
Βυζαντινή περίοδο, ενώ το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου σκαρφαλωμένο πάνω στον
βράχο στέκει αγέρωχο στο πέρασμα των αιώνων. Η Χώρα του νησιού είναι χτισμένη
αμφιθεατρικά κάτω από την σκιά ενός πανύψηλου βράχου. Είναι ιδιαιτέρως γραφική
με τα στενά, λιθόστρωτα σοκάκια και τα λευκά της σπίτια.

Στα νοτιοανατολικά της Σκύρου βρίσκεται ο οικισμός Ασπούς, ένα πανέμορφο
χωριό και δίπλα ακριβώς η παραλία Αχίλλι. Σύμφωνα με την μυθολογία, από
την συγκεκριμένη παραλία έπλευσε ο Αχιλλέας, για την Τροία. Σε απόσταση 10
χιλιομέτρων από την Χώρα βρίσκεται το παραθαλάσσιο χωριό Αχερούνες, το οποίο

χρησιμοποιούνται παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής. Βότανα, μέλι, κρέας
και τυριά θα σας εντυπωσιάσουν για την ποιότητά τους. Ο συνδυασμός
βουνού και θάλασσας δίνει την δυνατότητα σε κάποιον να κάνει διάφορες
δραστηριότητες όπως η ποδηλασία, το θαλάσσιο σκι , η αναρρίχηση, η
ορειβασία, η off road βόλτα με μηχανή. Είτε διαλέξει κανείς ήρεμες διακοπές,
είτε διαλέξει διακοπές με έντονο το στοιχείο των σπορ η Σκύρος σίγουρα δεν
θα τον απογοητεύσει.
Καλό σας ταξίδι!

Σ’ ένα τρένο κάθονται μαζί, ο ένας απέναντι από τον άλλον, ένας διάσημος βιολόγος
με διεθνή βραβεία, κι ένας σχεδόν αγράμματος αγρότης της περιοχής. Ο πρώτος,
φοράει ένα άψογο επίσημο κοστούμι, σε σκούρο γκρι’ ο άλλος, ένα φθαρμένο αλλά
καθαρό παντελόνι για τη δουλειά στα χωράφια.
Ο επιστήμονας έχει γύρω του βιβλία, ενώ ο επαρχιώτης ένα μικρό μπογαλάκι με
ρούχα.
«Θα διαβάσετε όλα αυτά τα βιβλία στο ταξίδι;» ρωτάει ο χωρικός.
«Όχι, αλλά ποτέ δεν ταξιδεύω χωρίς αυτά» αποκρίνεται ο βιολόγος.
«Και πότε θα τα διαβάσετε;»
«Τα έχω διαβάσει… και όχι μόνο μια φορά.»
«Και δεν τα θυμάστε;»
«Τα θυμάμαι, όπως κι άλλα, πολύ περισσότερα…»
«Τρομερό!!! Και για τι πράγμα μιλάνε αυτά τα βιβλία;»
«Για ζώα…»
«Τυχεροί θα είναι οι γείτονές σας, που έχουν κοντά έναν κτηνίατρο…»
«Δεν είμαι κτηνίατρος’ είμαι βιολόγος.»
«Ααααα!!! Και σε τι χρησιμεύουν όλα αυτά που ξέρετε αφού δεν γιατρεύετε ζώα;»
«Για να ξέρω. Να ξέρω όλο και περισσότερα… Να ξέρω περισσότερα από κάθε άλλον.»
«Κι αυτό σε τι χρησιμεύει;»
«Κοιτάξτε… Θα σας δείξω, και με την ευκαιρία θα κάνουμε πιο παραγωγικό αυτό το
ταξίδι. Ας υποθέσουμε ότι βάζουμε ένα στοίχημα. Ας πούμε ότι για κάθε ερώτηση που
σας κάνω σχετικά με ζώα και δεν ξέρετε να μου απαντήσετε, θα μου δίνετε ένα πέσο.
Και για κάθε ερώτηση που θα μου κάνετε εσείς σχετικά με ζώα κι εγώ δεν θα ξέρω να
σας απαντήσω, θα σας δίνω, ας πούμε, εκατό πέσος…
Παρόλη τη διαφορά της χρηματικής αποζημίωσης, οι γνώσεις μου θα συμβάλουν να
γείρει υπέρ μου η πλάστιγγα, και στο τέλος του ταξιδιού θα έχω κερδίσει και λίγα

χρήματα.»
Ο χωρικός σκέφτεται, σκέφτεται… Κάνει λογαριασμούς με το νου του και με τη
βοήθεια των δαχτύλων του.
Τελικά λέει:
«Είστε βέβαιος;»
«Απολύτως» απαντάει ο βιολόγος.
Ο άνθρωπος με τις χωριάτικες βράκες χώνει το χέρι στην τσέπη και βγάζει ένα κέρμα
του ενός πέσο (ένας χωρικός ποτέ δεν στοιχηματίζει εάν όεν έχει να πληρώσει).
«Ν’ αρχίσω εγώ πρώτος;» ρωτάει ο χωρικός.
«Αρχίστε» απαντάει με άνεση ο βιολόγος.
«Για ζώα;»
«Για ζώα…»
«Λοιπόν… Ποιο είναι το ζώο που έχει πούπουλα αλλά δεν γεννάει αβγά, όταν γεννιέται
έχει δυο κεφάλια, τρέφεται μονάχα με πράσινα φύλλα και πεθαίνει όταν του κόψεις
την ουρά;»
«Τι;» ρωτάει ο βιολόγος.
«Ρωτάω πώς λέγεται το ζώο που έχει πούπουλα αλλά δεν γεννάει αβγά, όταν γεννιέται
έχει δυο κεφάλια, τρέφεται μονάχα με πράσινα φύλλα και πεθαίνει όταν του κόψεις
την ουρά.»
Ο επιστήμονας μένει άναυδος και δείχνει συλλογισμένος.
Αμίλητος, ψάχνει μανιωδώς στη μνήμη του τη σωστή απάντηση…
Περνούν τα λεπτά.
Τότε, βρίσκει το θάρρος να ρωτήσει:
«Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα βιβλία μου;»
«Φυσικά!» απαντάει ο αγρότης.
Ο άνθρωπος της επιστήμης αρχίζει ν’ ανοίγει τον ένα τόμο μετά τον άλλον, ψάχνει στα
ευρετήρια, κοιτάζει τις φωτογραφίες… Μετά, βγάζει ένα χαρτί και κρατάει σημειώσεις.
Ύστερα κατεβάζει από το ράφι μια τεράστια βαλίτσα και βγάζει από μέσα τρία χοντρά
βιβλία που τα συμβουλεύεται.
Έχουν περάσει δύο ώρες και ο βιολόγος εξακολουθεί να ξεφυλλίζει βιβλία, να ψάχνει
και να μουρμουρίζει ενώ κάνει ακατανόητα σχήματα στο σημειωματάριό του.
Τελικά, από τα μεγάφωνα ανακοινώνουν ότι το τρένο φτάνει στον σταθμό.
Ο βιολόγος επιταχύνει, ενώ λαχανιάζει ταραγμένος. Δεν τα καταφέρνει. Όταν το
τρένο κόβει ταχύτητα, ο επιστήμονας βάζει το χέρι στην τσέπη, βγάζει ένα κολλαριστό
χαρτονόμισμα των εκατό πέσος και λέει στον χωρικό:
«Κερδίσατε… Ορίστε.»
Ο χωρικός σηκώνεται όρθιος, παίρνει το χαρτονόμισμα, το κοιτάζει ικανοποιημένος
και το χώνει στην τσέπη.
«Ευχαριστώ» του λέει, και παίρνοντας το δισάκι του πάει να φύγει.
«Περιμένετε, περιμένετε» τον σταματάει ο βιολόγος. «Ποιο είναι αυτό το ζώο;»
«Ααααα… Ούτε εγώ το ξέρω…» λέει ο αγρότης. Και χώνοντας πάλι το χέρι στην τσέπη,
βγάζει το ένα πέσο και το δίνει στον επιστήμονα, λέγοντας: «Ορίστε ένα πέσο. Χάρηκα
πολύ για τη γνωριμία, κύριε…»
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απίστους, οι οποίοι τον κρέμασαν και τον σκότωσαν τοξεύοντάς τον με 19 βέλη. Έτσι
παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού.
Η Επιστολή του Ιούδα απευθύνεται προς τους Χριστιανούς της Αντιόχειας και
πιθανότατα γράφτηκε στα Ιεροσόλυμα περί το 65-70 μ.Χ. Η θεόπνευστη αυτή επιστολή
είναι σύντομη, αλλά γεμάτη μηνύματα αληθινής ζωής, τα οποία χαρακτηρίζονται από
μια ιδιαίτερη σωτηριολογική σημασία. Στην επιστολή του ο Άγιος αναφέρει τα εξής:
«Σεις, όμως αγαπητοί, αντίθετα με το διεφθαρμένο κόσμο, να οικοδομείτε τους
εαυτούς σας πάνω στο θεμέλιο της αγιότατης πίστης σας με την προσευχή, που
θα κάνετε με την έμπνευση του αγίου Πνεύματος, φυλάξτε και διατηρείστε τους
εαυτούς σας στην αγάπη του Θεού, περιμένοντας με εμπιστοσύνη το έλεος του
Χριστού, για να πετύχουμε την αιώνια ζωή» (Επιστολή Ιούδα 20-21).

Προσευχή Εννεαημέρου

AΓΙΟΣ ΙΟΥΔΑΣ Ο ΘΑΔΔΑΙΟΣ

Αυτή η προσευχή λέγεται όταν συναντάμε προβλήματα ή όταν δεν φαίνεται να
υπάρχει βοήθεια και έχουμε σχεδόν απελπιστεί. Οι προσευχές του εννεαημέρου
πρέπει να απαγγέλλονται επτά (7) φορές την ημέρα, επί εννέα (9) ημέρες. Οι
προσευχές εισακούονται την εννάτη και πρίν και ποτέ μέχρι τώρα δεν απέτυχαν. Θα
λάβετε τη χάρη που ζητάτε, όσο απραγματοποίητη κι αν φαίνεται.

Δυστυχώς όμως είναι ένας „παρεξηγημένος“ άγιος λόγω της συνωνυμίας του με τον
Προσευχή στον Άγιο Ιούδα το Θαδδαίο
Ιούδα τον Ισκαριώτη. Γιαυτό και δεν είναι πολύ γνωστός και δεν εορτάζεται συχνά.
Έτσι αποφάσισαν οι πατέρες να τιμήσουν την ήμερα της μνήμης του αγίου. Λόγω Αγιώτατε Απόστολε, Άγιε Ιούδα Θαδδαίε, πιστέ υπηρέτη και φίλε του Ιησού,
του ονόματός του εθεωρείτω περιφρονημένος άγιος γιαυτό ο Κύριος του έδωσε η Ορθοδοξία, σ’ όλον τον κόσμο σε τιμά και σε επικαλείται ως Προστάτη των
το χάρισμα να δίνει λύσεις σε απέλπιδες καταστάσεις, όπως προβλήματα υγείας, απελπισμένων υποθέσεων, αυτών για τις οποίες έχει χαθεί κάθε ελπίδα.
οικογενειακά, ... Γιαυτό υπάρχει και σχετική προσευχή που τη διαβάζουμε 7 φορές Προσευχήσου για μένα. Είμαι τόσο απελπισμένος/η και μόνος/η. Σε ικετεύω κάνε
χρήση αυτής της ιδιαίτερης Χάρης που σου έχει δοθεί, να φέρνεις ορατή και γρήγορη
την ημέρα για 9 ημέρες.
βοήθεια όπου δεν υπάρχει καμία σχεδόν ελπίδα βοηθείας. Βοήθησέ με τούτη την
Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 19 Ιουνίου.
ώρα της ανάγκης, για να μπορέσω να λάβω την παρηγοριά και την βοήθεια της Αγίας
Ο Άγιος Ιούδας ήταν ένας από τους 12 Απόστολους. Ήταν αδελφός του Κυρίου, γιατί Τριάδος, σ’ όλες μου τις ανάγκες, δοκιμασίες, και βάσανα – (εδώ εκφράζετε το αίτημά
ήταν υιός του Μνήστορος Ιωσήφ, ένα δηλαδή εκ των τέκνων που είχε αποκτήσει ο σας) – και να μπορώ να υμνώ τον Χριστό μαζί με σένα και με όλους τους Ορθόδοξους
Ιωσήφ από γάμο του προτού μνηστευθεί την αειπάρθενο Θεοτόκο. Και δεν έχει καμιά Χριστιανούς.
σχέση με τον Ιούδα τον Ισκαριώτη. Ο Απόστολος Ιούδας έφερε και την προσωνυμία Υπόσχομαι, ω ευλογημένε Άγιε Ιούδα Θαδδαίε, να ενθυμούμαι πάντοτε αυτή τη
Θαδδαίος ή Λεββαίος. Στην υμνολογία της Εκκλησίας προσδιορίζεται ως «Χριστού μεγάλη Χάρη. Να σε τιμώ πάντοτε, ιδιαίτερα ως τον πιο δυνατό προστάτη μου, και μ’
συγγενής» και «απόστολος θεάδελφος». Ο Ιούδας λοιπόν, κατά την παράδοση, ευγνωμοσύνη να ενθαρρύνω την ευλάβεια προς εσένα, ΑΜΗΝ.
κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μεσοποταμία, επισκέφθηκε την Έδεσσα και στην πόλη Είθε το όνομα της Αγίας Τριαάδος να λατρεύεται και να υμνείται απ’ όλους τους
Αραράτ συνελήφθη από τους άπιστους, οι οποίοι τον εκτέλεσαν δια τοξευμού.
Ορθόδοξους Χριστιανούς, στους αιώνες των αιώνων, ΑΜΗΝ.
Ο Άγιος αυτός Απόστολος γιάτρευε, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, άτομα που Είθε το όνομα του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού, να υμνείται και να δοξάζεται τώρα
κατέφευγαν σε αυτόν, τα οποία έπασχαν από ανίατες ασθένειες, και το γεγονός αυτό και παντοτεινά, ΑΜΗΝ.
τους απομάκρυνε από τα είδωλα και τους ψεύτικους θεούς και τους έφερνε κοντά Άγιε Ιούδα Θαδδαίε δεήσου για μας και άκουσε τις προσευχές μας, ΑΜΗΝ.
στον αληθινό Θεό.
Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού.
Χαρακτηριστικό παραμένει το θαύμα της ιάσεως του ηγεμόνα της Συρίας Αύγαρου, Ας είναι ευλογημένο το όνομα της Υπεραγίας και Αειπαρθένου Μαρίας.
τον οποίο θεράπευσε πλήρως ο Άγιος Ιούδας παρόλο που έπασχε από λέπρα. Ο Ας είναι ευλογημένος ο Άγιος Ιούδας ο Θαδδαίος.
ηγεμόνας ανταπόδωσε το καλό που του έκανε ο Απόστολος οδηγώντας μεγάλο πλήθος Σ’ όλο τον κόσμο και σ’ όλους τους αιώνες, ΑΜΗΝ.
του λαού να βαπτιστεί στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, Πάτερ Ημών ……
όπως θα έκανε κάθε πραγματικός ηγέτης που ενδιαφέρεται για το καλό του λαού του. Θεοτόκε Παρθένε, Χαίρε Κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά Σου. Ευλογημένη συ
Όπως αναφέρει και μια προσευχή στον Άγιο Ιούδα το Θαδδαίο, θεωρείται προστάτης εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι Σωτήρα έτεκες των ψυχών
των απελπισμένων υποθέσεων, αυτών για τις οποίες έχει χαθεί κάθε ελπίδα.
ημών. Υπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε υπέρ ημών των αμαρτωλών νυν και αεί και την
Αφού περάτωσε το θείο έργο του, συνελήφθηκε στην πόλη Αραράτ από τους ώρα του θανάτου ημών, ΑΜΗΝ.

Η Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας σε επίσημη εκδήλωση
στη Βαυαρική Βουλή για τους Σίντι και Ρομά.

Όπως είναι γνωστό, οι Σίντι κιαι Ρομά είναι εγκατεστημένοι στη Γερμανία και Βαυαρία
ήδη από τον 15ο αιώνα μ.Χ.
Πάντα η βαυαρική κοινωνία αντιμετώπιζε αυτή την κοινωνική ομάδα με δυσπιστία και
κοινωνικό αποκλεισμό. Όμως πολλοί Σίντι και Ρομά κατόρθωσαν με την εργατικότητάς
τους, τη μουσική και την τέχνη τους να ριζώσουν στα διάφορα κοινωνικά επίπεδα της
Βαυαρίας και να επιτύχουν έτσι την ενσωμάτωσή τους. Την ομαλή διαβίωσή τους
κατέστρεψαν οι ναζιστές με διώξεις, στρατόπεδα συγκέντρωσης και ολοκαυτώματα,
όπως εκείνα των Εβραίων. Υπολογίζεται ότι 500 περίπου χιλιάδες Σίντι και Ρομά
βρήκαν τραγικό θάνατο στη ναζιστική Γερμανία.
Έκτοτε υπήρξαν πολλές προσπάθειες από τους συλλόγους και τις ομοσπονδίες
των Σίντι και Ρομά να αναγνωριστεί και επίσημα η γενοκτονία τους στο Γ΄Ράιχ και η
γενικώτερη αποκατάστασή τους στη σύγχρονη εποχή.
Στα πλαίσια της Διεθνούς Ημέρας για τους Σίντι και Ρομά, που καθιερώθηκε να
τελείται κάθε χρόνο στις 8 Απριλίου, η Βαυαρική Βουλή διοργάνωσε ειδική εκδήλωση,
με τον τίτλο „Ευθύνη-Συμφιλίωση-κοινό μέλλον“ με σκοπό την την επίσημη αναγνώρισή
τους, την παρουσίαση και γνωστοποίηση του έργου της Βαυαρικής Ομοσπονδίας και
των τοπικών συλλόγων των Σίντι και Ρομά και την προβολή των προβλημάτων της

μειονότητας αυτής στη βαυαρική κοινωνία.
Η εκδήλωση έλαβε χώρα στις 15 Απριλίου 2018 στην επίσημη αίθουσα τελετών της
Βουλής, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, των εκκλησιών και άλλων οργανισμών
και συλλόγων.
Η αντιπρόεδρος της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής κ. Claudia Roth, η
αντιπρόεδρος της Βαυαρικής Βουλής κ. Ulrike Gote και η υφυπουργός του Βαυαρικού
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Carolina Trautner αναφέρθηκαν, στους
χαιρετισμούς των, στην ανάγκη να στηριχθούν οι προσπάθειες των Σίντι και Ρομά για
ευρύτερη αναγνώρισή τους και αποδοχή τους σ΄όλα τα επίπεδα της καθημερινής ζωής.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Σίντι και Ρομά Βαυαρίας κ. Erich Schneeberger αναφέρθηκε στην ομιλία του στις μέχρι τώρα δυσκολίες των μελών των συλλογων
τους και ευχαρίστησε θερμά τη Βαυαρική Κυβέρνηση για τη πρόσφατη (Φεβρουάριος
2018) σύναψη σύμβασης μεταξύ της Βαυαρικής Πολιτείας και της Ομοσπονδίας του
για την πολύπλευρη οικονομική στήριξη του μορφωτικού, του πολιτιστικού και του
κοινωνικού έργου της μειονότητας στη Βαυαρία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βαυαρική Πολιτεία έχει συνάψει μέχρι σήμερα κρατικές
συμβάσεις, οικονομικής υφής, με την Ρωμαιοκαθολική και την Ευαγγελική Εκκλησία,
με την Εβραική Κοινότητα και με την Ομοσπονδία Σίντι και Ρομά.
Στην εκδήλωση παρέστησαν και επιζήσαντες Σίντι και Ρομά του Ολοκαυτώματος,
οι οποίοι και επέδειξαν τον αριθμό κρατουμένου που είχαν χαράξει στα χέρια τους
οι ναζιστές και αναφέρθηκαν στους διωγμούς και τα μαρτύρια που υπέστησαν στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Από πλευράς ορθόδοξης εκκλησίας προσκλήθηκε και παρέστη ο Αρχιερατικός
Επιτετραμμένος για τις δημόσιες σχέσεις με τη Βαυαρική Πολιτεία, Πρωτοπρεσβύτερος
Απόστολος Μαλαμούσης, ο οποίος και έχει μια ιδιαίτερη μακροχρόνια φιλική σχέση με
τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Σίντι και Ρομά, κ. Erich Schneeberger.
Στη φωτογραφία Sinti-Roma-1 ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης
με τον πρόεδρο της Βαυαρικής Ομοσπονδίας Σίντι και Ρομά κ. Erich Schneeberger
και στη φωτογραφία Sinti-Roma-2 με τον επιζήσαντα του Ολοκαυτώματος κ. Peter
Rauch (δεύτερος από δεξιά) και τους εκπροσώπους της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας
Βαυαρίας.
Και oi δύο φωτoγραφίες από τον κ. Rolf Poss.
Με ευχές
Απόστολος Μαλαμούσης
Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου
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Ένα δημιουργικό διήμερο στο
ελληνικό σχολείο στην Τούλτσεα,
Ρουμανία

Η Τούλτσεα ή Τούλτσα είναι πόλη/λιμάνι στη
νοτιοανατολική Ρουμανία. Είναι κτισμένη στη δεξιά
πλευρά του Δούναβη εκεί που αρχίζει το Δέλτα του. Η
πόλη ιδρύθηκε τον 7ο αιώνα π.Χ., από Έλληνες αποίκους
με το όνομα Αιγισσός.
Η ιστορία της Ελληνικής Κοινότητας Τούλτσεας αρχίζει
με την ίδρυσή της το 1835. Στην πορεία καταργήθηκε
από το καθεστώς της εποχής το 1947. Το 1990
επανιδρύθηκε ως κοινότητα, μέλος της Ελληνικής
Ένωσης της Ρουμανίας (UER). Το 2000 διεκδίκησε
και κέρδισε το κτίριο που της ανήκε από τα πρώτα
χρόνια της ίδρυσής της. Τα έργα εκσυγχρονισμού του
δυστυχώς δεν πραγματοποιήθηκαν έως σήμερα λόγω
μη χρηματοδότησης, αφού εντάχθηκε στην κατηγορία
«Διάφορα» από την Ελληνική Ένωση Ρουμανίας.
Τον Μάρτιο του 2007 μετά το συνέδριο της ΕΕΡ
συγκλήθηκε η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής
Κοινότητας Τούλτσεα στην οποία ψηφίστηκε ομόφωνα
το νέο Καταστατικό και η νέα ονομασία της Κοινότητας,
ως Ελληνική Κοινότητα του Δήμου Τούλτσεα. Ακόμη
εγκρίθηκε η αποχώρηση από την Ελληνική Ένωση
Ρουμανίας.
Τον Ιούνιο του 2007, η Ελληνική Κοινότητα Τούλτσεα
απέκτησε την ιδιότητα του Μοναδικού Συνεχιστή της
Ιστορικής Ελληνικής Κοινότητας της Τούλτσεα.
Στο σχολείο, το οποίο λειτουργεί στο κτίριο της
Κοινότητας, γίνονται μαθήματα μητρικής γλώσσας από
εκπαιδευτικούς του Υπουργείου Παιδείας. Διδάσκουν
μαθήματα ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, καθώς
και μαθήματα ιστορίας. Παράλληλα, μαθαίνουν έθιμα
και χορούς, προωθώντας έτσι το ελληνικό πνεύμα. Όλα
είναι δωρεάν, συμπεριλαμβανομένων των σχολικών
βιβλίων. Ο αριθμός των μαθητών κυμαίνεται από 30 έως
40, ανάλογα με τις μετακινήσεις των οικογενειών τους.
Η Πρόεδρος της Κοινότητας κα Αικατερίνη
Σταθοπούλου με την συνεργασία της δασκάλας κας
Γεωργίας Νταβαρίνου θέλοντας να προωθήσει την
Φιλαναγνωσία και την επαφή των μαθητών με την
ελληνική παιδική λογοτεχνία κάλεσε την Μαίρη
Κρητικού, οργανώτρια βιωματικών εργαστηρίων σε
σχολεία του απόδημου ελληνισμού και την Φιλομήλα
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Βακάλη-Συρογιαννοπούλου, συγγραφέα – εικονογράφο,
να επισκεφτούν το σχολείο και να πραγματοποιήσουν
εικαστικά εργαστήρια με τους μαθητές.
Με αφορμή τα δυο
λογοτεχνικά βιβλία, της
συγγραφέως, «Πούλια και Αυγερινός» και «Ο παράξενος
ταξιδιώτης» τα παιδιά άκουσαν τις ιστορίες και
συμμετείχαν στην εικαστική αποτύπωσή τους. Με τον
τρόπο αυτό, άφησαν την φαντασία τους να εκφραστεί με
σχήματα και χρώματα. Μαζί με τα παιδιά πήραν μέρος
και κάποιοι από τους γονείς. Το αποτέλεσμα άφησε τους
πάντες ικανοποιημένους και τα έργα κοσμούν ήδη τους
χώρους της Κοινότητας/σχολείου.
Τα εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν σε έναν εξαιρετικό
χώρο του Μουσείου Αβραμίδη, σωστό στολίδι της
μικρής πόλης, στις 11 και 12 Μαΐου 2018.
Μεταξύ μαθητών και δημιουργών προσφέρθηκαν
«πολύτιμα» δώρα! Οι μαθητές υποδέχθηκαν τις δυο
προσκεκλημένες με ελληνικές φορεσιές και λουλούδια
και στη συνέχεια χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς, οι δε
κυρίες Κρητικού και Βακάλη πρόσφεραν βιβλία για την
βιβλιοθήκη τους, η οποία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.
Η κα Βακάλη μας είπε για τις συναντήσεις αυτές:
Δυο ξεχωριστά, αλησμόνητα απομεσήμερα στο
Μέγαρο Αβραμίδη. Συγκινητικά! Δύο συναντήσεις
σωστό πανηγύρι χαράς και δημιουργικότητας με τα
παιδιά αλλά και τους γονείς της Ελληνικής κοινότητας
Τούλσεας- Ρουμανίας. Συνέβησαν, αν όχι όλα όσα θα
θέλαμε να πούμε και να κάνουμε, τουλάχιστον όλα
όσα μπορεί να χωρέσει ο περιορισμένος, φειδωλός
εκ των πραγμάτων, χρόνος. Αφήγηση, γόνιμο διάλογο,
εικαστική προσέγγιση των θεμάτων. Ίσως απλά
καθημερινά πράγματα να επαναλάβαμε, ωστόσο
εκείνες οι ώρες μοιάζαν μαγικές. Η επαφή μας, άγγιγμα
ελληνικής ψυχής, μας ένωσε με το παρελθόν. Φύγαμε
κουβαλώντας μια Ελλάδα διασπαρμένη στα πέρατα του
κόσμου, αδελφή ψυχή που χτυπά τόσο για τα απλά όσα
και για τα μεγάλα, διατηρώντας τις ρίζες της: Γλώσσα
και Πολιτισμό!
Η επαφή αυτή των παιδιών με έλληνες δημιουργούς
που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο
σχολείο τους είναι ίσως η αρχή και για άλλα που θα
ακολουθήσουν.
Η Ελληνική Κοινότητα Τούλτσεας απευθύνει τις θερμές
της ευχαριστίες στους δυο χορηγούς που συνέβαλαν
στην πραγματοποίηση αυτών των συναντήσεων:
MEGA IMAGE και AEGEAN AIR
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- Mobil: 017 17 263 262 - Email: info@demokrit.de
Έξοδα αποστολής στη Γερμανία 2,50 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

12,00 EUR

Ασημένια σειρά 1,50 EUR

Χρυσή σειρά 1,50 EUR
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„Ξεπέρνα τον φόβο Ζήσε το θαύμα“
16,60 EUR
Ένα θαύμα είναι η ζωή που αξίζει να το ζήσουμε ξεπερνώντας εμπόδια, δυσκολίες, φόβους πραγματικούς και πλασματικούς
προκειμένου όχι μόνο να ζήσουμε αλλά και να ευτυχίσουμε. «Ήρωας» και πηγή έμπνευσης του βιβλίου είναι ο σύγχρονος
άνθρωπος και η κοινωνία του. Ο άνθρωπος και ο σεβασμός στην μοναδικότητα του, ο οποίος σαν οντότητα ανεπανάληπτη πάνω
σε αυτή τη γη, αξίζει να ζήσει όπως επιθυμεί και του αναλογεί.
Αυτονόητο δικαίωμα το οποίο δεν του αναγνωρίζεται ούτε του δίνεται πάντα η ευκαιρία να το ζήσει. Εδώ, έρχεται η συγγραφή
του βιβλίου να στηρίξει την αναγκαία προσωπική του παρέμβαση προκειμένου να διεκδικήσει ότι δεν του «χαρίζεται».
Η δομή στήριξης του θέματος εκπληρώνεται μέσω της κεντρικής ηρωίδας, της Ελπίδας, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει το
απροσδόκητο του Ca μαστού.
Επισημαίνει την αγκαιότητα του προληπτικού ελέγχου για περισσότερη ευαισθητοποίηση των γυναικών που αποφεύγουν τον
έλεγχο από τον φόβο των εξετάσεων και των γνωματεύσεων.
Η ηρωίδα του βιβλίου μπροστά στην συνειδητοποίηση της προσωρινότητας της ζωής μετά το πρώτο ξάφνιασμα πιάνει δυναμικά
τη θέση της στη «μάχη»! Εστιάζει στην αξία της κάθε στιγμής για ζωή με ουσία και πληρότητα καθώς στην απουσία τους όσα χρόνια και αν δοθούν πάλι λίγα
θα είναι. Κατανοεί ότι δεν μπορεί να νοηθεί υγεία χωρίς την „υγεία“ και εξυγίανση της κοινωνίας γι αυτό , αν και στοχοπροσηλωμένη στην ενδεδειγμένη
ιατροφαρμακευτική της αγωγή και σε όσα στηρίζουν την ζωή μέσα στη καθημερινότητά της, παρατηρεί παράλληλα τη κοινωνία της με στόχο να ερμηνεύει
τα αίτια των συμπεριφορών της. Η γνώση τους, την οδηγεί σε ανάλογο προγραμματισμό για αντιμετώπισης τους. Συνειδητή είναι η επιδίωξης της αν δεν
μπορεί να αλλάξει τα δυσάρεστα της κοινωνίας τουλάχιστον να μη γίνεται συνένοχη σε αυτά!
Η προληπτική ιατρική που σώζει ζωές όταν στην απουσία της χάνονται εκατομμύρια, παράλληλα με τη πρόληψη όσων «νοσούν» την κοινωνία, στόχο έχουν
τον εντοπισμό του „εχθρού“, είτε της υγείας είτε της κοινωνίας , για έγκαιρη αντιμετώπισή του. Η διτή προληπτική άξία υγείας και κοινωνίας αποτελούν
τον κεντρικό άξονα του βιβλίου. Γύρω από τον άξονα. αυτό συστρέφονται αξίες και στάσεις ζωής ο φόβος, ο χρόνος, το απροσδόκητο, ο έρωτας, η
αγάπη, τα παιδιά οι σπουδές τα γεράματα , η η ξενητειά και όσα βαδίζουν παράλληλα με τη ζωή τα οποία μέσα από την πάλη των αντιθέσεων οδηγούν σε
επαναπροσδιορισμούς ζωής με στόχο να ανθίσουν χαμόγελά εκεί που δεν είναι αυτονήτα να υπάρχουν. Μέσα από τα δύσκολα!
Προσδοκία των μηνυμάτων του βιβλίου είναι να προσθέσουν το δικό τους « λιθαράκι» στήριξης μέσα στη γενικότερη κοινωνική προσπάθεια για καλύτερη
ποιότητα ζωής.
Πολύτιμο δώρο η ζωή! Αξίζει να το προστατεύουμε, να το φροντίζουμε και όπου δεν μας χαρίζεται να το διεκδικούμε!

19,90 EUR

17,70 EUR

15,50 EUR

16,60 EUR
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9.50 EUR

9.90 EUR

9.90 EUR

11.00 EUR
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Η γωνιά του μαθητή

Πώς οργανώνουμε το διάβασμα;

Και φυσικά ένα από τα μεγάλα μας προβλήματα
είναι το πώς θα διαβάσουμε.. Ξαφνικά
διαπιστώνουμε ότι μέχρι τώρα διαβάζαμε χωρίς
σύστημα ή ότι το σύστημα που είχαμε δεν μας
καλύπτει πια. Παλιότερα είχαμε τη μαμά πάνω από
το κεφάλι μας. Τώρα έχουμε το ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ!!
Και φυσικά τίποτα δε γίνεται με τρόπο μαγικό!
Υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα και τεχνικές για την
οργάνωση και την πορεία του διαβάσματός μας. Αν τα αξιοποιήσουμε κατάλληλα
θα μπορέσουμε να διαβάσουμε με τρόπο αποτελεσματικό και να αποδώσουμε
το μέγιστο των δυνατοτήτων μας
Ας δούμε μαζί μερικές τεχνικές που κάνουν το διάβασμα παιχνιδάκι!

SOMMER 2018

οι μαθητές πρέπει να οργανώσουν τον χρόνο τους ώστε τα πρωινά να διαβάζουν
εύκολη θεωρία και τα βράδια να λύνουν ασκήσεις ή ερωτήσεις κρίσεως.
• Όταν πρόκειται για αντικείμενα/ μαθήματα που δεν μας κινούν το ενδιαφέρον
ή δε μας αρέσουν καθόλου είναι ανάγκη να εφαρμόσουμε μικρές τεχνικές. α)
πρέπει να προσπαθήσουμε να νιώσουμε ενδιαφέρον γι’ αυτά που μελετούμε και
να νιώσουμε ότι η γνώση τους είναι χρήσιμη στη ζωή μας. β) να προσπαθήσουμε
να κατανοήσουμε απόλυτα αυτό που μελετούμε. Η πλήρης κατανόηση εγείρει
από μόνη της ευχαρίστηση, ακόμη και αν το αντικείμενο της κατανόησης μοιάζει
αδιάφορο. Αυτή η κατανόηση στη συνέχεια γίνεται πόλος έλξης για περισσότερη
ενασχόληση. Γι’ αυτό ας μη μένουμε στην επιφάνεια.. αλλά ας προσπαθήσουμε
να μπούμε στην καρδιά του αντικειμένου μας
• Είναι σημαντικό να ξανακοιτάζουμε τα διαγωνίσματα και τα τεστ που
γράφουμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς ώστε να έχουμε πάντα κατά νου τον
τύπο των ερωτήσεων, να εντοπίζουμε τα σημεία της αδυναμίας μας και να
διδασκόμαστε από τα λάθη μας
• Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι το κλειδί της σωστής εμπέδωσης και, κατά συνέπεια, της
επιτυχίας είναι οι συχνές επαναλήψεις. Οι επαναλήψεις δεν πρέπει να γίνονται
μόνο λίγο πριν τις εξετάσεις αλλά πολλές φορές μέσα στη χρονιά, κατά τη διάρκεια
των Σαββατοκύριακων και των διακοπών (και όποτε έχουμε χρόνο!!). Σε αυτό
βοηθάνε πολύ τα διαγωνίσματα που γράφουμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς που
μας οδηγούν σε επαναλήψεις σε συγκεκριμένα κομμάτια της ύλης. Γιατί είναι
τόσο σημαντικές οι επαναλήψεις; Με τις συχνές επαναλήψεις καταπολεμάμε το
φυσιολογικό άγχος, την ανασφάλεια και αποκτούμε αυτοπεποίθηση. Η μνήμη
χρειάζεται εξάσκηση σε τακτά χρονικά διαστήματα και οργανωμένα, ώστε να
γίνει μακροχρόνια μνήμη
• Είναι σημαντικός ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός κάθε δραστηριότητας.
Άλλωστε, ο χρόνος μας είναι πολύτιμος!!

Ποια είναι, λοιπόν, τα βήματα που ακολουθώ όταν κάθομαι να μελετήσω;
1. Αρχικά κάνουμε μια αναγνωριστική ανάγνωση του κειμένου προκειμένου να
αποκτήσουμε μια γενική εικόνα του. Αποκτούμε μια εξοικείωση με τους τίτλους,
τις εικόνες και τα διαγράμματα ή τους τύπους που τυχόν υπάρχουν. (έτσι, είμαστε
σε θέση να εκτιμήσουμε το περιεχόμενο, τις απαιτήσεις και τη δυσκολία του)
2. Στη συνέχεια περνάμε σε μια πιο προσεκτική μελέτη του κειμένου.
Εδώ, προσπαθούμε να κατανοήσουμε το κύριο νόημα και τις βασικές ιδέες
που υπάρχουν. Μπορούμε κατά την ανάγνωση να υπογραμμίσουμε, να
δημιουργήσουμε πλαγιότιτλους και να κρατήσουμε σημειώσεις. (επίσης,
σημειώνουμε τυχόν απορίες ή δύσκολα σημεία). Επιλέξτε μολύβια, πολύχρωμα
στυλό, υπογραμμιστές… μια όμορφη ή χαρακτηριστική εικόνα του βιβλίου σας
είναι πιο δελεαστική στην επανάληψη και μας φέρνει στο νου αμέσως τα βασικά
σημεία του κειμένου!!
3. Επαναλαμβάνουμε την προσεκτική και ενεργητική ανάγνωση όσες φορές
Πρέπει να ακούμε το σώμα μας:
χρειαστεί, ώσπου να απομνημονεύσουμε το περιεχόμενο.
Το σώμα μας είναι βασικός σύμμαχός μας. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο δε
Όταν δίνουμε εξετάσεις σε μεγάλο μέρος της ύλης ή σε όλη την ύλη ενός διαβάζουμε μόνο με το μυαλό. Το σώμα μας βοηθά στην καλύτερη αφομοίωση
μαθήματος, ακολουθούμε και πάλι την ίδια διαδικασία προσπαθώντας να της γνώσης και μας κάνει αποδοτικότερους. Έτσι πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι:
συγκρατήσουμε στο μυαλό μας τα κύρια σημεία. Δίνουμε όμως μεγαλύτερη • Η βραδινή μελέτη συγκρατείται καλύτερα στη μνήμη όταν την ακολουθεί
έμφαση στις επαναλήψεις. Σημαντικό, επίσης, είναι το να χωρίζουμε την ύλη σε αμέσως μετά ο ύπνος, παρά όταν παρεμβάλλεται άλλη δραστηριότητα.
μικρότερες ενότητες.
• Είναι πολύ σημαντική η στάση του σώματός μας κατά τη διάρκεια της μελέτης.
Η σπονδυλική μας στήλη θα πρέπει να βρίσκεται σε ευθεία στάση. Το σκύψιμο
Χρήσιμες συμβουλές για μια καλύτερη απόδοση:
• Ξεκινάμε πάντα με τα πιο δύσκολα κεφάλαια. Έτσι, όταν φτάσουμε στο σημείο (το οποίο όλοι συνηθίζουμε) προκαλεί προβλήματα στον αυχένα, περιορίζει
να κουραστούμε μας έχουν μείνει εύκολα αντικείμενα. Σκεφτείτε, άλλωστε, πως την άνετη αναπνοή και την καλή κυκλοφορία του αίματος, ενώ επηρεάζει
σημαντικά και την πνευματική μας διαύγεια!! Καλύτερη στάση σώματος σημαίνει
όταν αρχίζουμε από τα δύσκολα μας φεύγει το άγχος!!
• Όταν η ύλη μας είναι μεγάλη σε έκταση δεν πανικοβαλλόμαστε. Τη χωρίζουμε αποδοτικότερο διάβασμα!!
σε μικρότερα κομμάτια και διαβάζουμε σταδιακά. Στο τέλος κάνουμε τη συνολική • Πολλές φορές το άκουσμα μουσικής κατά τη διάρκεια της μελέτης είναι
σημαντικό και συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας αφού ενεργοποιεί
επανάληψη
• Δεν προχωρούμε παρακάτω αν δεν έχουμε καταλάβει τα προηγούμενα. Να το νου και μειώνει το άγχος. Ωστόσο, η μουσική δε θα πρέπει να μονοπωλεί το
είστε σίγουροι ότι ένα κενό ή μια εκκρεμότητα που αφήσαμε θα εμφανιστεί χρόνο του διαβάσματός μας και, βέβαια, η μουσική δεν πρέπει να έχει στίχους.
Πολύ καλή θεωρείται η κλασική και ιδιαίτερα η μπαρόκ μουσική
σίγουρα μπροστά μας κάποια στιγμή για να δημιουργήσει προβλήματα!
• Βάζουμε ρεαλιστικούς στόχους στο διάβασμά μας και προχωρούμε με μικρά • Σημαντικό είναι και το ζήτημα της διατροφής μας. Καλό είναι να τρώμε υγιεινά
αλλά μικρά γεύματα αφού όσο διάστημα διαρκεί η πέψη η διαύγεια και η οξύνοια
βήματα ώστε να μπορούμε να παίρνουμε επιβεβαίωση από μικρές νίκες
• Προσπαθούμε να μην αναβάλλουμε τη μελέτη, έστω κι αν δεν έχουμε διάθεση του νου μειώνονται αισθητά και νιώθουμε υπνηλία
• Είναι πολύ χρήσιμο (ιδιαίτερα στα θεωρητικά μαθήματα) να δημιουργούμε • Η γυμναστική σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ανώφελη δραστηριότητα
ένα σχεδιάγραμμα με τους βασικούς άξονες/ιδέες του κάθε μαθήματος. Αυτό και χάσιμο χρόνου από το διάβασμά μας. Αντίθετα, συμβάλλει στην αύξηση της
πρόσληψης οξυγόνου στον εγκέφαλο και, κατ’ επέκταση, σε βελτίωση της μνήμης
μας βοηθά ιδιαίτερα και στις επαναλήψεις μας
• Αν πρόκειται για θετικά και τεχνολογικά μαθήματα, οι μαθητές θα πρέπει και της σκέψης!
να ξέρουν ότι τα μαθήματα αυτά χρειάζονται υπομονή και σύστημα. Να • Η κούραση που προέρχεται από την πολύωρη μελέτη είναι περισσότερο
διαβάζουν κομμάτι κομμάτι, να μην προχωρούν παρακάτω αν δεν καταλάβουν πνευματική και νοητική παρά σωματική. Γι’ αυτό και καλό θα ήταν κάθε βράδυ
αυτό που διάβασαν προηγουμένως. Σε κάθε έννοια ή τύπο που συναντούν να πριν τον ύπνο να κάνουμε μια άσκηση χαλάρωσης. Έτσι, θα έχουμε καλύτερης
αναρωτιούνται αν καταλαβαίνουν με απλά λόγια τη φυσική σημασία του, τη ποιότητας ύπνο που μας ξεκουράζει πραγματικά, χωρίς να χρειάζεται να
λειτουργία του και τη χρησιμότητά του. Να αναρωτιούνται επίσης σε ποιες αυξήσουμε τις ώρες ξεκούρασής μας
Και δεν ξεχνάμε.. κάνουμε μόνο θετικές σκέψεις!!!
προηγούμενες γνώσεις στηρίζεται, σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται και ποιες
Ειρήνη Ι. Ζαννάκη, Φιλόλογος
συνέπειες έχει. Με αυτόν τον τρόπο να προσπαθούν να συνδέσουν τις ενότητες
email : zannaki@trigono.info
μεταξύ τους, ώστε να έχουν μια ολική εικόνα και κατανόηση στο μυαλό τους και
όχι μόνο αποσπασματικές πληροφορίες.
Η κ. Ζαννάκη είναι φιλόλογος και ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου στη
• Οι πρωινές ώρες είναι κατάλληλες για ενασχόληση με πιο θεωρητικά Θεσσαλονίκη.
μαθήματα. Δηλαδή για μάθηση που έχει σχέση με γεγονότα, λεπτομέρειες Συνεργάζεται με το κέντρο σπουδών «Δημόκριτος» και παραδίδει
και καινούργιες έννοιες. Το απόγευμα είναι καλύτερο για επαναλήψεις και για ηλεκτρονικά φροντιστηριακά μαθήματα.
μάθηση αντικειμένων που περιέχουν λιγότερες λεπτομέρειες. Οι βραδινές τέλος
Για πληροφορίες μπορείτε ν’ απευθυνθείτε στη διεύθυνση της εφημερίδας
ευνοούν την κριτική επεξεργασία. Έτσι, στον βαθμό που υπάρχει η δυνατότητα,
Τηλ. 0911 / 264354, εμαιλ : zannaki@trigono.info
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οι αγγελίες για εύρεση εργασίας ειναι δωρεάν
• Ζητείται ζευγάρι σε οικογενειακό εστιατόριο
Για εργασία στον χώρο της κουζίνας,
Ώρες εργασίας του εστιατορίου είναι
απογευματινές . Τηλ: 0174 2186759
• Ζητείται γυναίκα για 3 ώρες καθάρισμα
σε γραφείο στη Νυρεμβέργη. Δεν είναι
υποχρεωτικό
να
μιλάει
Γερμανικά.
Περισσότερες πληροφορίεςστα τηλέφωνα:
0911-7159572 ή 0173-9328757
• Ονομάζομε Κωνσταντίνος Τ. είμαι 43 ετών,
γνωρίζω μερικώς την Αγγλική και καθόλου
την Γερμανική γλώσσα. Ζητάω οποιαδήποτε
δουλειά στο Μόναχο, με μοναδική απαίτηση,
χρόνο για εκμάθηση της Γερμανικής γλώσσας.
Επικοινωνία στο email: makedonnas@gmail.
com, (05.04.17/024)
• Ζητείται γυναίκα για να προσφέρει βοήθεια,
δουλειές στο σπίτι, ψώνια, … σε ηλικιωμένο
57-χρονο με μικρό πρόβλημα υγείας. Διαμονή
δωρεάν. Πληροφορίες τηλ. 0152-51368386 κ.
Κώστας (04.04.17)
• Ζητείται ζευγάρι για κουζινα με εμπειρία.Τηλ
0911 6414540 (02.04.17)
• Ζητείται νεαρός για μπουφέ και σέρβις
για ημιαπασχόληση. Σε εστιατόριο στην
Νυρεμβέργη τηλ. 0911/6414540 (21.03.17)
• Ζητείται γυναίκα για κουζίνα σε ελληνικό
εστιατόριο κοντά στο Würzburg. Πληροφορίες
στο τηλ. 015254081218 Κώστας.
• 41 ετών από Γερμανία, Έμπειρος με
προϋπηρεσία στο μπουφέ και σέρβις ζητά
εργασία σε εστιατόριο, που να παρέχει
διαμονή, για μπουφέ επί το πλείστον. Τηλ.
επικοινωνίας 0030 6986664569 , email: cortex@spambog.de
• ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ / ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ με πολυετή
εμπειρία στην Ελλάδα ζητά εργασία στη
Γερμανία σε Ελληνικές επιχειρήσεις λόγω της
ελλειπούς γνώσης Γερμανικής γλώσσας. Τηλ.:
0030 6932740841. Email: lefkonto@gmail.
com.
• Ζητείται για Restaurant στο Μόναχο έμπειρος
ψήστης και μπάρμαν έως 45 ετών, μόνο
επαγγελματίες και με προϋπηρεσία στην
Γερμανία. Μισθός, διαμονή σε διαμέρισμα
εκτός του μαγαζιού, ασφάλεια και διατροφή.
Πληροφορίες στο τλφ. 6971854699
• Ζητείται μάγειρας ή μαγείρισσα με εμπειρία
για ελληνικό εστιατόριο στη Νυρεμβέργη.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 0049 (0)
1728983699.
• Σύντομα η γερμανική εταιρία … θα βρίσκεται
και στην Θεσσαλονίκη … Δραστηριοποιήστε
στον τομέα των δικτύων και της ηλεκτρονικής
τεχνολογίας! Ψάχνουμε απο IT Systems και
DevOps Engineer μέχρι Cloud, Virtualization Expert. Για περισσότερες πληροφορίες
στείλτε μας εμαιλ στο kostas@gikas.net.
• Έμπειρος ψήστης με δικό του γυράδικο
στην Ελλάδα, καλός γνώστης σε τηγανιά,
γύρο, παραδοσιακά φαγητά, …. το οποίο
έκλεισε λόγω κρίσης, ζητά εργασία σε
ελληνικό εστιατόριο στη Γερμανία με
διαμονή και διατροφή. Τηλ. 0030 6946058879
(018/20.05.16)
• Ζητείται γυναίκα για κουζίνα στη Νυρεμβέργη.
Τηλ. 0170 2933961 (014/16.04.16)
• Άτομο 30 ετών ζητά εργασία σε εστιατόριο
για μπουφέ – σέρβις (μέτρια γερμανικά)
ελληνικής καταγωγής από Τρίκαλα. Αν
είναι δυνατόν να παρέχει διαμονή. Περιοχή
Νυρεμβέργης Πληροφορίες 0157-36910355
Παναγιώτης. (013/09.04.16)
• Ζητείται βοηθός για σέρβις στο Μόναχο τηλ.
+49 151 17567365 (012/04.04.16)
• Μαγείρισσα με πτυχίο μαγειρικής ζητά
εργασία σε ελληνικό εστιατόριο που να
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παρέχει στέγη. Τηλ. 0030
6971887578
σταθερό 0030 2614 002023 (010/04.04.16).
Αναζητώ εργασία στη Βόρεια Γερμανία.
Κυρία με 6 χρονιά προϋπηρεσία σε κουζίνα.
Προϋπόθεση μαζί μου έχω κι ένα μικρό
σκυλάκι Μέλος της οικογένειας. Επικοινωνία
0030 6981059900 (008/03.04.16)
Ζητούνται σερβιτόρος ή σερβιτόρα με
απαραίτητες γνώσεις γερμανικής γλώσσας.
Εξασφαλισμένη
ασφάλιση,
διαμονή,
διατροφή, μόνιμη εργασία, καθαρός
μισθός και ένα ρεπό την εβδομάδα. Οι
ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν στο
τηλ. 08282-8900564 Krumbach, Bavaria
(007/25.03.16)
Ζητούνται δύο άτομα για Ελληνικό
εστιατόριο στη βόρεια Γερμανία. (Ζευγάρια
αποκλείονται). Ενας σερβιτόρος και ένας για
κουζίνα, έως 40 ετών. Ασφάλεια/Σύττιση/
Διαμονή. Τηλ:0176 22152172
ΨΗΣΤΗΣ έμπειρος και γυναίκα για κουζίνα
ζητείται για απογευματινής λειτουργίας
εστιατόριο στο Μόναχο για 6 ήμερα, μόνο
επαγγελματίες,
ελληνικής
καταγωγής,
παρέχεται διαμονή σε διαμέρισμα κοντά
στο εστιατόριο, ασφάλεια και διατροφή,
βιογραφικά με φωτογραφίες απαραίτητα tel.
6971/854699 email : kymata@web.de
ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ γυναικα μεχρι 35 ετων
και αντρας για BAR, εμφανισιμοι, εργατικοι
και ελληνικης καταγωγης για απογευματινής
λειτουργίας εστιατόριο στο Μόναχο (6 μερα).
Παρέχεται επιπλεον διαμονή σε διαμερισμα
κοντά στο εστιατόριο, ασφάλεια και διατροφή
tel. 6971 /854699 emial : kymata@web.de
Ζητείται μάγειρας, βοηθός μάγειρα για
ελληνική κουζίνα και γκαρσόν να ομιλεί
τουλάχιστον τα βασικά της γερμανικής
γλώσσας για εστιατόριο στο Toulnau δίπλα
στο κάστρο στην περιοχή του Kulmbach.
Προσφέρεται εκτός από μισθό διαμονή
και σίτιση. Πληροφορίες στο τηλ. 0049 (0)
92289974902 κ. Βασίλη η κ. Ευθύμη
Ζητείται ζευγάρι για κουζίνα με εμπειρία σε
ελληνικό εστιατόριο. Περιοχή Mönchengladbach. Tel. 015792323941 / Dimitris
Ζητάω δουλειά σε λάντζα στη Νυρεμβέργη.
Βραδινές ώρες ή Παρασκευή, Σάββατο,
Κυριακή. Τηλ. 0151-45740753.
Ενοικιάζεται ελληνικό εστιατόριο πλήρες
εξοπλισμένο στην περιοχή Oberpfalz με πολύ
καλό τζίρο. Οικογενειακό περιβάλλον και τιμή
συζητήσιμη. Μόνο σοβαρές προτάσεις στο
τηλ. 0049 (0) 151 66 81 31 24
Ζητείται γυναίκα βοηθός κουζίνας για εργασία
σε εστιατόριο κοντά στην Νυρεμβέργη,
Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Τηλ. 015257437908
Είμαι 31 ετών και ζητώ εργασία σε
εστιατόριο ή καθαριότητα. Μένω στο Pasing του Μονάχου και δεν μιλάω γερμανικά.
Επικοινωνία : z_spartalis@hotmail.com
Νέος 30 ετών, με εμπειρία, ζητεί εργασία σε
ελληνικό εστιατόριο για μπουφέ. Τηλ. 015736910355.
Ζητείται σερβιτόρος η βοηθός σερβιτόρου.
Τηλ. 0170-2933961
Ψήστης 46 ετών ζητά εργασία σε ελληνικό
εστιατόριο στη Γερμανία. Τηλ. 0151-75521474
Σπύρος (05.01.16).
Ζητείται μάγειρας ή μαγείρισσα και βοηθοί
κουζίνας στη Νυρεμβέργη για εστιατόριο με
διεθνείς γεύσεις. τηλ. 0176-32813935
Ζητείται κρεπιέρης, μπουφετζής-καφέ στο Ingolstadt. Tηλέφωνο : 0176-64636218
Ζευγάρι από τον νομό Θεσσαλονίκης
ζητά εργασία σε ελληνικό εστιατόριο στη
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Νυρεμβέργη και τη γύρο περιοχή. Τηλ. 0030
6978294506
Μαγείρισσα με μεγάλη εμπειρία στην
Ελληνική – Μεσογειακή κουζίνα, καθώς και
σε γκουρμέ – παραδοσιακές γεύσεις, ζητά
εργασία στην Νυρεμβέργη και τις γύρω
περιοχές της.
Τηλ. 0152 57437908 Κα. Πριτσή Μάρθα.
Μαρμαροπλακάς – οικοδόμος πετράς
(χτίστης) ζητάει εργασία τηλ. 015175864183
/ Toni (006:20.05.15).
Είμαι 38 ετών και αναζητώ δουλειά στην
Γερμανία σε εστιατόριο ή ξενοδοχείο.
Έχω εμπειρία 4 χρόνων σε εστιατόρια της
Γερμανίας και 6 χρόνων σε ξενοδοχεία της
Ελλάδος. Η μόνη διαφορά είναι ότι πρέπει
να πάρω μαζί μου τον γιό μου που είναι 10
ετών, γιατί δεν έχω να μου τον κρατήσει
κάποιος στην Ελλάδα. Αν ξέρει κάποιος κάτι
και μπορεί να βοηθήσει το εκτιμώ. Τηλ. 0030
6984384920 Φιλιππία. (005:16.05.15)
Ζητείται ζευγάρι για κουζίνα στο Pritzwalk.
Tel. 015783957530 (004:15.05.15)
Wir suchen engagierte Mitarbeiter/innen für
den Küchen- und Service- bereich. Nähere Infos unter : 0151 40047809 (003:13.05.15)
Ζητείται άτομο ευχάριστο, με ομαδικό
πνεύμα για προώθηση προϊόντων Marketing. Απαραίτητη προυπόθεση άριστη γνώση
της γερμανικής γλώσσας. Άριστες συνθήκες
εκπαίδευσης και εργασίας, ανταγωνιστικές
αποδοχές
(ασφάλιση,σταθερός
μισθός,προοπτική
αορίστου
σύμβασης
εργασίας), δυνατότητα μερικής κ πλήρους
απασχόλησης. Θα χαρούμε πολύ για το όποιο
ενδιαφέρον! Τηλ.: Κυρία Ντόρα 6978692258.
(002:12.05.15)
Motivierte, teamfähige Mitarbeiter gesucht
für den Vertrieb von Marketingprodukten.
Gutes Arbeitsklima, Gute Bezahlung nach
Vereinbarung, Voll und Teilzeitler gesucht. Bei
Interesse bitte melden. Wir freuen uns auf Sie!
Tel.: Frau Dora 6978692258. (001:12.05.15)
Σε τουριστική περιοχή της Γερμανίας,
στο πανέμορφο νησί Norderney ζητείται
προσωπικό, σε οικογενειακό περιβάλλον
: ζευγάρι, βοηθός μάγειρα ή ψήστης με
εμπειρία από το εξωτερικό (Αυστρία,
Γερμανία, Ολλανδία). Παρέχεται διαμονή,
σε ατομικό δωμάτιο, διατροφή, ασφάλεια
και αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα. Τηλ.
00491726040824
Ζητείται ΑΜΕΣΑ κοπέλα έως 30 ετών από
ελληνική καντίνα εντός αμερικανικής
κρατικής υπηρεσίας. Παρέχεται διαμέρισμα,
ασφάλεια κρατική και μισθός 900 ευρώ
καθαρά. Τηλ επικοινωνίας (0030)-6947225689
Ζητούνται επαγγελματίες οδηγοί Kraftfahrer, από την εταιρεία MEYER LOGISTIK,
στις αποθήκες REWE Raunheim και Rossmann-Drogerie, Rodgau. Ελάχιστα γερμανικά.
Πληροφορίες στα κεντρικά γραφεία 0049 (0)
6102/7485300, Neu-Isenburg.
Ζητούνται άτομα όλων των ειδικοτήτων για
εργασία σε ελληνικά εστιατόρια σε όλη τη
Γερμανία. Παρέχεται διαμονή, διατροφή,
ασφάλιση και μισθός ανάλογος των
προσόντων. Τηλ επικοινωνίας (0030)-6947225689
Ζητείται γυναίκα για να φροντίσει κατάκοιτη
ηλικιωμένη γυναίκα. Τηλ. 0911-776549/
Αθανάσιος.
Ζητά εργασία στη Γερμανία βραδινές ώρες.
Τηλ. (Ρουμανία) 0040724829902 Ελένη.
Τελειόφοιτη Λογιστικής, με καλή γνώση
αγγλικών, ελληνικών, office, outlook, data
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entry, προυπηρεσία σε loyalty programmes ως client operations officer, ζητά θέση
εργασίας στη περιοχή της Νυρεμβέργης. Τηλ.
015156727902
Ζητείται ανδρόγυνο για κουζίνα ή
μεμονωμένο άτομο ψήστης. Τηλ. 01629175620.
Ζητείται ανδρόγυνο για κουζίνα ή
σερβοτόρος. Τηλ. 0176-70195555.
Ελληνίδα βρεφοπαιδαγωγός που διαμένει
στη Νυρεμβέργη, γεννημένη και μεγαλωμένη
στο Μόναχο, με εμπειρία και συστάσεις, ζητά
εργασία σε οικογένεια με παιδιά ως εσωτερική,
σε όποια πόλη της Γερμανίας. Θα προτιμηθεί
το Μόναχο. Τηλέφωνα επικοινωνίας:
00491759708707 και 00302110176457.
Μαγείρισσα με προυπηρεσία και εμπειρία
ζητά εργασία στη περιοχή Νυρεμβέργης. Τηλ.
0911/339163
Ζητείται μάγειρας/μαγείρισσα για βραδυνή
απασχόληση σε φραγκική
μπυραρία.
Πληροφορίες τηλ. 0170/9453355.
Βοηθός κουζίνας τηλ. 0176 81624533.
Ζητείται Μάγειρας ή βοηθός μάγειρα σε
εστιατόριο στη Νυρεμβέργη. Πληροφορίες
στο τηλ. 0911 355587.
Ζητώ δουλειά για βοηθός κουζίνας, βάψιμο,
υδραυλικός, καθάρισμα. Τηλ. 0176081624533
Αντώνης.
Μάγειρας με προυπηρεσία, ζητά δουλειά.
Τηλ. 017637549004.
Ζητείται ανδρόγυνο ή μάγειρας για μόνιμη
εργασία σε εστιατόριο κοντά στη περιοχή
Kulmbach. Εξασφαλισμένη διαμονή, φαγητό
και ικανοποιητικός μισθός. Πληροφορίες στο
τηλ. 092209170480 κ. Βασίλη ή Θύμιο.
Ζητείται σερβιτόρος με γνώσεις γερμανικών
για απογευματινή εργασία (17.00-23.00). Τηλ.
0911-6414540
Ζητείται βοηθός για κουζίνα ή 2 άτομα για
πλήρη απασχόληση. Τηλ. 0911/6414540.
Ζητώ εργασία παντός είδους στη περιοχή
Νυρεμβέργης. Τηλ. 0162-8551623 / Σπύρος
Ζητείται έμπειρος Κρεπιέρης με προυπηρεσία
για εστιατόριο. Περιοχή 130 km από
Νυρεμβέργη για Τσεχία. Τηλ. 0160-6239668.
Ζητείται έμπειρος μάγειρας ή ανδρόγυνο
για μόνιμη εργασία σε εστιατόριο κοντά
στη περιοχή Νυρεμβέργης. Πληρ. στα τηλ.
016092887748 ή 0911 500200
Zητώ εργασία ως οδηγός σε ελαφρύ φορτηγό
ή σε Φίρμα. Μιλτιάδης Τηλ. 0162/6578947
Κοπέλα 38 ετών ενδιαφέρεται για εργασία
σε ελληνικό εστιατόριο στη Γερμανία.
Πληροφορίες στο τηλ. 0048506606191 από
11.00 – 20.00.
Κύριος και κυρία ψάχνουν για δουλειά
σε φίρμα καθαρισμού
ή καθαρισμούς
γενικότερα. Τηλ. : 0176-38566390 Σοφία.
Ζητώ εργασία ως Μάγειρας ή Σερβιτόρος στη
περιοχή Νυρεμβέργης. Τηλ. 0178/6593954
Δημήτρης.
Ζητείται Μάγειρας ή βοηθός μάγειρα
σε εστιατόριο στη περιοχή Würzburg.
Πληροφορίες στο τηλ. 09365 888927.
Ζευγάρι με προυπηρεσία, ψήστης, μάγειρας
ζητά εργασία σε ελληνικό εστιατόριο.
Πληροφορίες στο τηλ. 0030 697 8189176.
Ψήστης ή βοηθός μάγειρα ζητά εργασία σε
εστιατόριο. Πληροφορίες στο τηλ. 0030 694
2546873
Ζητείται γυναίκα για κουζίνα και βοηθός
μάγειρα, όχι ζευγάρι. Πληροφορίες στο τηλ.
0911/835913
Ζητείται ψήστης στη περιοχή Ερλάνγκεν.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.
0176/56449959 ή 09192/9986363.
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Ανέκδοτα με τον Τοτό

SUDOKU

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.

Σπαζοκεφαλιά
1. Ένας κατάσκοπος θέλοντας να μπει σε ένα στρατόπεδο παρακολουθεί την
πύλη, ώστε να μάθει το σύνθημα. Μετά από λίγο ένας φαντάρος πλησιάζει. Ο
σκοπός της πύλης του λέει «δώδεκα». Ο φαντάρος απαντά «έξι» και περνάει. Όταν
πλησιάζει ένας δεύτερος φαντάρος, ο σκοπός του φωνάζει «οκτώ». Ο φαντάρος
απαντά «τέσσερα» και περνάει μέσα και αυτός. Ο κατάσκοπος είναι σχεδόν
σίγουρος αλλά περιμένει και έναν τρίτο φαντάρο για να είναι απόλυτα βέβαιος.
Ο σκοπός ζητάει από το τρίτο φαντάρο να του απαντήσει λέγοντας του «έξι». Ο
τρίτος φαντάρος απαντά «τρία» και περνάει και αυτός. Τώρα πλέον ο κατάσκοπος
αισθάνεται απόλυτα βέβαιος για την απάντηση που πρέπει να δώσει και προχωρά
με αυτοπεποίθηση προς την πύλη. Ο σκοπός τον σταματά και του λέει «δέκα». Ο
κατάσκοπος απαντά «πέντε» και αμέσως ο σκοπός τον συλλαμβάνει και τον οδηγεί
στο κρατητήριο !
Τι έπρεπε να απαντήσει ο κατάσκοπος για να περάσει την πύλη ?
2. Από ένα καράβι κρέμεται μια σκάλα. Το κάθε σκαλί της σκάλας απέχει από το
επόμενο σκαλί ένα μέτρο. Τα τρία τελευταία σκαλιά της σκάλας αυτής βρίσκονται
μέσα στη θάλασσα. Αν αυξηθεί το ύψος της επιφάνειας του νερού κατά δυο μέτρα
πόσα θα είναι τότε τα σκαλιά που θα βρίσκονται μέσα στην θάλασσα;

Οι λύσεις στην ιστοσελίδα της εφημερίδας μας
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