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Σε ... ρυθμό αλλαγής!
Η έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, εκτός από νέες γνώσεις,
εμπειρίες και φίλους σηματοδοτείται και από κάτι ακόμα. Αλλαγές.
Το μακρόπνοο σχέδιο για την αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα
φαίνεται πως είναι φιλοδοξία κάθε πολιτικού που αναλα ....
της Ειρήνης Ι. Ζαννάκη, φιλόλογος : Σελίδα 26

Ο αποχωρισμός των γονιών από τα παιδιά τους όταν αυτά
φεύγουν για σπουδές.

Όταν τα παιδία φεύγουν για σπουδές οι γονείς τις περισσότερες
φορές δεν είναι έτοιμοι να το διαχειριστούν. Υπάρχουν γονείς που
και στην ιδέα του αποχωρισμού βιώνουν θλίψη και ....
της Αθηνάς Σκιαδοπούλου : Σελίδα 08

Μήνυμα Ινδίκτου 2018
Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ, Συνεπληρώθησαν ἤδη εἰκοσιεννέα ἔτη
ἀπό τῆς καθιερώσεως ὑπό τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας,
τῆς ἑορτῆς τῆς Ἰνδίκτου ὡς «Ἡμέρας Προστασίας τοῦ περιβάλλοντος».
Καθ᾿ ὅλον αὐτό τό διάστημα τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ὑπῆρξεν ...
Οικουμενικός Πατριάρχης : Σελίδα 8

Η Ύδρα θεωρείται το στολίδι του Αργοσαρωνικού καθώς είναι ιδιαιτέρως γραφικό νησί
με κοσμοπολίτικο αέρα. Αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό για ξένους επισκέπτες
αλλά και για πολλούς Αθηναίους λόγω της μικρής της απόστασης από την πρωτεύουσα.
Σελίδα 14
Πήρε το όνομά της από τα άφθονα νερά που ανάβλυζαν από τις πηγές ...

Οι αρχές της δημιουργικότητας.
Που χάσαμε την αγάπη μας;
Τον άνθρωπο που...
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας : Σελίδα 09

Είσαι ότι ψηφίζεις; Τι πιστεύεις;
Με το δικαίωμα ψήφου οι έλληνες πολίτες έχουν ένα πολύ
ισχυρό εργαλείο στα χέρια τους για να κρίνουν τα προσόντα των
υποψηφίων σε κάθε εκλογική διαδικασία.
Κράτος και κοινωνία πρέπει να σέβονται τις θεμελιώδες αξίες ...
του Χρήστου Τραϊκούδη : Σελίδα 10

ΝΑ ΖΗΣΕΤΕ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ
Εδώ και μήνες έλαβα στον Βόλο ένα κομψό προσκλητήριο γάμου
της διευθύντριας του γνωστού φροντιστηρίου «Δημόκριτος» της
Νυρεμβέργης. Η Ιωάννα («Άννυ») Γκίκα, λοιπόν, παντρεύεται και
μάλιστα στη Θεσσαλονίκη. Ευχάριστο νέο και προγραμμάτισα να
έχω τον απαιτούμενο ελεύθερο χρόνο. Όταν ήρθε η ώρα, ....
του Prof. Dr. Δημητρίου Μπενέκου : Σελίδα 11

Organspende aus orthodoxer Sicht - Die Stellungnahme
der Orthodoxen Bischofskonferenz
Im Jahr 2014 befasste sich die Orthodoxe Bischofskonferenz in
Deutschland sich mit der Frage der Organspende und ....
von p. Martinos Petzolt : Seite 12

Ομορφιά Αισθητική
Ροδόνερο...ο „εραστής“ της επιδερμίδας
„Μποέμικη Ομορφιά“
Ιωάννα Μπέτση : Σελίδα 13

«Με πάθος, αγάπη και συγκίνηση εορτάστηκαν τα 10α γενέθλια των Θεσσαλών»
Ολοκληρώθηκε το 10ο Παγκόσμιο συνέδριο και αντάμωμα στην Καρδίτσα
Με μία σημαντική δέσμευση των παριστάμενων πολιτικών προσώπων, ότι τα θέματα
που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του διαλόγου, θα φθάσουν μέχρι τη Βουλή, αλλά
και τη σημαντική επίσης ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, το «10ο
Παγκόσμιο Συνέδριο- Αντάμωμα Θεσσαλών» που πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα,
την Κυριακή 12 Αυγούστου 2018.....
Σελίδα 20

Πόσο επικίνδυνες είναι οι νέες τεχνολογίες

.... Το Bitcoin (εικονικό παγκόσμιο νόμισμα) αποτελεί σίγουρα ένα νέο τεχνολογικό
επίτευγμα με ραγδαία αύξηση της αξίας του, το οποίο παρόλο που δεν είναι ακόμα
και τόσο γνωστό στο ευρύ κοινό, είναι σίγουρο ότι θα επηρεάσει πολύ ισχυρά και
έντονα τον μελλοντικό τρόπο συναλλαγών. ....
του Διαμαντή Γκίκα : Σελίδα 10

36ο Παγκόσμιο Συνέδριο της ΙΒΒΥ στην Αθήνα: συνάντηση ιδεών και
πολιτισμών !
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, το Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2018, το 36ο Παγκόσμιο
Συνέδριο της ΙΒΒΥ στην Αθήνα. Για τρεις ημέρες η Ανατολή συνάντησε τη Δύση
μέσα από τα παιδικά βιβλία και τα παραμύθια, με τη συμμετοχή 500 συνέδρων που
ταξίδεψαν από όλον τον κόσμο στην Ελλάδα και εμπλούτισαν με τις σκέψεις και τις
ιδέες τους τον διεθνή επιστημονικό διάλογο για την παιδική και νεανική λογοτεχνία.
Το συνέδριο τελούσε υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου
Προκοπίου Παυλόπουλου και εντάχθηκε στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την
«Αθήνα - Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου 2018». ...
Σελίδα 3
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Πνευματικές συμβουλές (Αγίου Παϊσίου)
• “…Όσο περισσότερο ζει κανείς τη κοσμική ζωή,
τόσο περισσότερο άγχος κερδίζει. Μόνο κοντά στο
Χριστό κανείς ξεκουράζεται, γιατί ο άνθρωπος είναι
πλασμένος για το Θεό! Εκεί είναι το φυσικό του, να
βρίσκεται με το Θεό …”
• “…Η καρδιά καθαρίζει με δάκρυα και αναστεναγμούς.
Ένας αναστεναγμός με πόνο ψυχής ισοδυναμεί με
δυο κουβάδες δάκρυα …”
• “…Ο Θεός παρακολουθεί τη καρδιά μας και ελέγχει
το περιεχόμενό της. Να εξετάζουμε συνεχώς τον
εαυτό μας, να μετανοούμε για το παρελθόν και να
φοβόμαστε τις αδυναμίες μας. Να μην χάνουμε
όμως την ελπίδα της σωτηρίας μας …”
• “…Ρίξτε το μεγαλύτερο βάρος του αγώνα σας στη

Προσευχή, γιατί αυτή μας κρατάει σε επαφή με το
Θεό και η επαφή αυτή πρέπει να είναι συνεχής …”
• “…Εκείνος που αγωνίζεται πολύ καιρό και δε βλέπει
πνευματική πρόοδο, έχει υπερηφάνεια και εγωισμό.
Πνευματική πρόοδος υπάρχει εκεί που υπάρχει
πολλή ταπείνωση …”
• “…Ποτέ να μην κατακρίνουμε. Όταν βλέπουμε
κάποιον να πέφτει στην αμαρτία, να κλαίμε και να
παρακαλάμε το Θεό να τον συγχωρέσει …”
• “…Όταν μας κυριεύει ο εγωϊσμός, μικρό θέμα
μεγάλος καυγάς …”
• “…Εκείνος που βοηθά τον πλησίον του, λαμβάνει
βοήθεια από το Θεό. Εκείνος που κατηγορεί τον
συνάνθρωπό του με φθόνο, έχει κατήγορό του το
Θεό …”
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Καλλέργης, ο Μάνος Κοντολέων, η Κούλα Κουλουμπή, ο Μιχάλης Μερακλής, ο Κυριάκος
36ο Παγκόσμιο Συνέδριο της ΙΒΒΥ στην Αθήνα:
Ντελόπουλος, ο Κωνσταντίνος Μαλαφάντης η Αθηνά Μπίνιου, ο Γιάννης Παπαδάτος,
η Ηρώ Παπαμόσχου, η Διατσέντα Παρίση, η Γιολάντα Πατεράκη, η Λότη Πέτροβιτς
συνάντηση ιδεών και πολιτισμών !
Ανδρουτσοπούλου, η Ζάννα Φλώρου-Μελά, η Βάσω Ψαράκη και η Λίτσα Ψαραύτη.

Η Αντιπροσωπεία της Ρωσίας, διοργανώτριας χώρας του επόμενου συνεδρίου,
παρουσίασε την πρόοδο των εργασιών της και προσκάλεσε τους σύνεδρους να λάβουν
μέρος στο 37ο Συνέδριο της ΙΒΒΥ, το 2020 στη Μόσχα. Η τελετή λήξης ολοκληρώθηκε με
την παρουσίαση ελληνικών παραδοσιακών χορών με τη συμμετοχή όλων των συνέδρων.
O απερχόμενος πρόεδρος της ΙΒΒΥ Wally De Doncker, ο νέος πρόεδρος Mingzhou Zhang,
η Εxecutive Director Liz Page και τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της ΙΒΒΥ εξέφρασαν
την ικανοποίηση και τις θερμότερες ευχαριστίες τους στο Ελληνικό Τμήμα για την επιτυχή
διοργάνωση του συνεδρίου σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα -μόλις έναν χρόνο- από την
ανάθεσή του.
Ως Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στη Διεθνή Οργάνωση
Βιβλίων για τη Νεότητα (ΙΒΒΥ) για την τιμή της ανάθεσης, για την εμπιστοσύνη και
την αμέριστη συμπαράσταση σε όλη αυτή τη δύσκολη και συναρπαστική πορεία της
διοργάνωσης ενός διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου. Ως μέλη του Ελληνικού Τμήματος
της ΙΒΒΥ – Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου νιώθουμε περήφανοι που συμμετέχουμε
ενεργά σε αυτό το παγκόσμιο δίκτυο εθελοντών, οι οποίοι στόχο έχουν να φέρουν τα παιδιά
κοντά στο καλό βιβλίο ακόμη και στην τελευταία γωνιά του πλανήτη.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, το Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2018, το 36ο Παγκόσμιο
Συνέδριο της ΙΒΒΥ στην Αθήνα. Για τρεις ημέρες η Ανατολή συνάντησε τη Δύση μέσα από
τα παιδικά βιβλία και τα παραμύθια, με τη συμμετοχή 500 συνέδρων που ταξίδεψαν από
όλον τον κόσμο στην Ελλάδα και εμπλούτισαν με τις σκέψεις και τις ιδέες τους τον διεθνή
επιστημονικό διάλογο για την παιδική και νεανική λογοτεχνία. Το συνέδριο τελούσε υπό
την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλόπουλου και
εντάχθηκε στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την «Αθήνα - Παγκόσμια Πρωτεύουσα
Βιβλίου 2018».
H επίσημη έναρξη του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
σε κλίμα ενθουσιασμού. Η πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ – Κύκλος του
Ελληνικού Παιδικού Βασιλική Νίκα, στην εναρκτήρια ομιλία της, καλωσόρισε τους
συνέδρους, εισηγητές, συγγραφείς, εικονογράφους, εκδότες και ερευνητές από 65 χώρες.
Κατά τις τρεις ημέρες του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκαν επιστημονικές συζητήσεις,
εκθέσεις forum, βραβεύσεις, κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στο επιστημονικό
πρόγραμμα του συνεδρίου, συμμετείχαν έξι προσκεκλημένοι ομιλητές για τις κεντρικές
εισηγήσεις:
• ο Dr. Perry Nodelman, με τίτλο „Fish is People: What Posthumanism Can Teach Us about
Children’s Picture Books, and What Children’s Picture Books Can Teach Us about Posthumanism“
• η Dr. Kathy G. Short, με τίτλο “The Dangers and Possibilities of Reading Globally”
• η Dr. Leila (Roya) Maktabi Fard, με τίτλο „Two Women, Two Continents, One Aspiration”
• Η συγγραφέας και ακτιβίστρια κ. Deborah Ellis, με τίτλο «Before They Give The Order»
• ο συγγραφέας και reading promoter κ. Gregory Maguire, με τίτλο „The Light within the
Story: Fairy Tales in a Dark Time“
• ο εκδότης κ. Michael Neugebauer, με θέμα „Creating awareness of IBBY and their mission. Through the Hans Christian Andersen Award for Illustration exhibitions“
Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν επίσης σημαντικές βραβεύσεις:
• Η Αμερικανίδα συγγραφέας Katherine Paterson βραβεύτηκε με το τιμητικό βραβείο Jella
Lepman κατά την τελετή έναρξης. Στην ίδια τελετή η Maria Jesus Gil ανακηρύχθηκε σε
Honorary Member της ΙΒΒΥ.
• Η απονομή του IBBY - Asahi Reading Promotion Awards 2018. To βραβείο παρέλαβε, για
το πρόγραμμα Les Doigts Qui Rêvent (Reading fingers), ο Philipe Claudet.
• Η απονομή διπλωμάτων σε δημιουργούς και εκδότες βιβλία των οποίων περιλαμβάνονται
στους τιμητικούς πίνακες της ΙΒΒΥ (IBBY Honor List 2018). Για την Ελλάδα προτάθηκαν
οι δημιουργοί Άννα Κοντολέων (συγγραφή), Κέλλυ Ματαθία Κόβο (εικονογράφηση) και
Δήμητρα Δότση (μετάφραση), ύστερα από πρόταση του Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ.
H σημαντικότερη στιγμή των Συνεδρίων της ΙΒΒΥ είναι η τελετή απονομής των Διεθνών
Βραβείων Hans Christian Andersen Awards. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Νικητές του HCAA 2018 ήταν για τη συγγραφή η Eiko Kadono από την Ιαπωνία και, για
την εικονογράφηση, ο Igor Oleynikov από τη Ρωσία. Την απονομή έκανε η Πρόεδρος της
επιτροπής HCAA 2018 Patricia Aldana ενώ χαιρετισμό απηύθυνε, εκ μέρους του χορηγού
του βραβείου Nami Island Inc. η Αντιπρόεδρος του Nami Island κ. Lee Kye Young.
Στο συνέδριο της Αθήνας φιλοξενήθηκαν σημαντικές εκθέσεις της ΙΒΒΥ με βιβλία από
όλο τον κόσμο: η IBBY Honor List 2018, τα βιβλία των νικητών, των φιναλίστ και των
υποψηφίων για το HCAA 2018, η έκθεση IBBY Collection of Books for Young People with
Disabilities, η έκθεση Silent Books Final Destination Lampedusa καθώς επίσης και μέρος
της έκθεσης εικονογράφησης της Μπρατισλάβα.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου διοργανώθηκε στρογγυλό τραπέζι με θέμα “The Crisis
of Culture or The Culture of Crisis - The case of children and young people’s literature”.
Στη συζήτηση συμμετείχαν η συγγραφέας Λότη Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου και Honorary Member της IBBY, ο συγγραφέας Βαγγέλης Ηλιόπουλος και Πρεσβευτής 2018 για το
Παιδικό και Νεανικό Βιβλίο, η βραβευμένη με HCAA και ΑLMA Αμερικανίδα συγγραφέας
Katherine Paterson καθώς και οι φετινοί νικητές του ΗCAA 2018: η συγγραφέας Eiko Kadono από την Ιαπωνία και ο εικονογράφος Igor Oleynikov από τη Ρωσία.
Στην τελετή λήξης, ο νέος πρόεδρος της ΙΒΒΥ Mingzhou Zhang παρουσίασε τη νέα
εκτελεστική επιτροπή της ΙΒΒΥ, ενώ ανακοινώθηκε και η καθιέρωση διεθνούς βραβείου για
την προώθηση της φιλαναγνωσίας, το οποίο θα απονέμεται ανά διετία και θα ονομάζεται
ΙΒΒΥ i-READ Outstanding Reading Promotion Award.
Με αφορμή τα 50 χρόνια του Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ-Κύκλος του Ελληνικού
Παιδικού Βιβλίου, που συμπληρώνονται το 2019, τιμήθηκαν για την πολυετή προσφορά
τους στο Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ και στους σκοπούς του: ο Πάνος Αλέφαντος, ο Βασίλης
Αναγνωστόπουλος, ο Νικόλας Ανδρικόπουλος, η Φιλομήλα Βακάλη- Συρογιαννοπούλου,
η Αγγελική Βαρελλά, ο Ιωάννης Βασιλαράκης, η Άντα Κατσίκη- Γκίβαλου, ο Ηρακλής

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στην Α.Ε. τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας κύριο Προκόπιο Παυλόπουλο, που έθεσε το συνέδριο υπό την αιγίδα του.
To Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά:
Τους χορηγούς, υποστηρικτές και εκθέτες του συνεδρίου: τον ΟΣΔΕΛ, το Ελληνικό Ίδρυμα
Πολιτισμού, τις εκδόσεις Μεταίχμιο, τις εκδόσεις Ίκαρος, τις εκδόσεις Κόκκινη Κλωστή
Δεμένη, το Nami Island Inc., την εταιρεία ΙΚΕΑ, το Κοινωφελές Ίδρυμα «Λίλιαν Βουδούρη»,
το οινοποιείο Κατώγι Αβέρωφ, την εταιρεία Coca Cola, την ACVB, την εταιρεία Airotel Group
of Hotels, τον εκδοτικό οίκο Μέλισσα, τις εκδόσεις Πατάκη, την εταιρεία Pelikan, το MOMA,
τις εκδόσεις Νεφέλη και την εταιρεία Sam Mills Hellas.
Τους χορηγούς υποτροφιών: Gregory Maguire, Elizabeth Poe και το Public.
Τον χορηγό επικοινωνίας diastixo.gr.
Την επιστημονική επιτροπή: Evelyn Arizpe, Elizabeth Poe, Αγγελική Γιαννικοπούλου,
Σοφία Καλαντζάκου, Τζίνα Καλογήρου, Μένη Κανατσούλη, Βίκυ Πάτσιου, Δημήτρη Πολίτη,
Τασούλα Τσιλιμένη και τον πρόεδρο της επιτροπής Δρ. Πέτρο Πανάου.
Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής: Βασιλική Νίκα (πρόεδρος), Μαρία Δελάκη, Κατερίνα
Δερματά, Βαγγέλη Ηλιόπουλο, Εύα Καλισκάμη, Χρύσα Κουράκη, Μαρία Κουρκουμέλη,
Αθηνά Μπίνιου, Μαίρη Κρητικού, Πάττυ Παπαδήμου, ‘Ελενα Πατάκη, Άννυ Ραγιά, Κατερίνα
Σέρβη.
Την Εύη Καλιονάκη και τον Δικαίο Χατζηπλή, για τα γραφιστικά και το λογότυπο του
συνεδρίου.
Το γραφείο ΑFEA – Travel and Congress Services και ιδιαίτερα τις κυρίες Σίσσυ Λυγνού και
Κλεοπάτρα Γιάτσου και όλους τους συνεργάτες τους για την άψογη συνεργασία.
Το γραφείο Εscapeplans και την κυρία Άντζελα Παλαιολόγου, για την επιμέλεια του
παράλληλου ψυχαγωγικού πολιτιστικού προγράμματος.
Τους καλλιτεχνικούς συνεργάτες: «Λύραυλος», τη σοπράνο Ζαφειρώ Χατζηφωτίου και τον
μουσικό Παναγιώτη Στέφο, το Εθνικό Ωδείο και τους μουσικούς Μυρτώ Ξαρουχάκη, Μιχάλη
Γεννάδη και Ηλία Γυφτονικολό, την Ένωση Θεσσαλών Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου, Φυλής
«Ρήγας Φεραίος» και την Εταιρεία Ορχηστικής Τέχνης «Βάκχαι».
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί από καρδιάς τους εθελοντές Θοδωρή
Αργυράκη, Μαρία Κουτούπη, Κατερίνα Κουτσοσπύρου, Γιούλα Λυμπεράκη, Δήμητρα
Μαναβή, Άσπα Μανώλη, Εύη Μυλωνά, Αιμιλία Φουντούκη, Εύη Χρηστομάτη, τα μέλη μας
Δώρα Δώριζα, Σοφία Κανλή και Ευαγγελία Κληρονόμου, τη Δήμητρα Φώτου και τα παιδιά
Πάρι Τσαγγαίο, Μελίτη Τσαγγαίου και Άννυ Μαρκοπούλου, για τη βοήθεια, τη θετική τους
διάθεση και τον ενθουσιασμό τους.
Ραντεβού το 2020 στο 37ο Συνέδριο της ΙΒΒΥ στη Μόσχα!

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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ΟΜΟΡΦΙΑ

Συμβουλές για ...
... το σπίτι
Για άλλη μια φορά η στήλη του σπιτιού είναι εδώ για να σας δώσει τις
καλύτερες και πιο αποτελεσματικές συμβουλές.
• Ο μόνος τρόπος για να απαλλαγείτε από δύσκολους λεκέδες, οι οποίοι
προέρχονται από φρούτα, η λύση είναι να βάλετε το στεγνό όπως είναι ρούχο
μέσα στο γάλα. Την άλλη μέρα, αφού το πλύνετε κανονικά, ο λεκές θα έχει
εξαφανιστεί.
• Αν στο νοικοκυριό σας περισσεύσει κάποια ποσότητα μαγιάς, μην την πετάτε.
Διαλύστε τη σε νερό και ρίξτε το στις γλάστρες. Αυτό το μείγμα λειτουργεί σαν
λίπασμα για τα φυτά και με αυτό τον τρόπο θα είναι γερά και όμορφα.
• Έχετε παρατηρήσει, ότι κάποιες φορές, όταν βράζετε γάλα μπορεί να
κολλήσει λίγο. Αν θέλετε να το αποφύγετε, όταν βράζετε το γάλα , βάλτε στο
κατσαρολάκι σας ένα γυάλινο.
Καλά αποτελέσματα ...

... την υγεία
Πάμε να δούμε λοιπόν πως θα ενισχύσουμε τον οργανισμό μας για να
λειτουργεί καλύτερα και να αισθανόμαστε σαφώς πιο δυνατοί και υγιείς.
• Όλοι γνωρίζουμε, ότι κατά την καλοκαιρινή περίοδο ιδρώνουμε περισσότερο
από το κανονικό. Για να το αποφύγετε, αρκεί να πίνετε για 4 εβδομάδες
καθημερινά 3 φλιτζάνια τσάι από φασκόμηλο. Τα υλικά για το φασκόμηλο
είναι τα εξής : 1 κουταλάκι του γλυκού φασκόμηλο και 1 φλιτζάνι νερό. Με
αυτό τον τρόπο λοιπόν ο ιδρώτας θα ανήκει στο παρελθόν!
• Όσοι από εσάς παίρνετε χάπια σιδήρου, πρέπει να προσέξετε να μην τα
συνδυάζετε με γαλακτοκομικά προϊόντα, τσάι και κόκκινο κρασί .
• Από την άλλη μεριά, η βιταμίνη C, την οποία την βρίσκετε μέσα στο
γευστικότατο χυμό πορτοκαλιού, συμβάλλει στο να απορροφηθεί ο σίδηρος
καλύτερα από τον οργανισμό σας.
Ο οργανισμός θέλει φροντίδα και έξυπνες συμβουλές. Ακολουθήστε τες και
δεν θα χάσετε...

Amouliani

... την ομορφιά
Σε αυτή την στήλη της ομορφιάς, θα επικεντρωθούμε στην περιποίηση των
μαλλιών και της επιδερμίδας.
• Πάμε να δούμε πως θα φτιάξετε μόνοι σας μια μάσκα από ελαιόλαδο, η
οποία θα συμβάλλει στο να καθαρίσει και να ανανεώσει την επιδερμίδα σας.
Χρειάζεστε : 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και 2 κουταλιές της σούπας
σκόνη αργίλου ( Tonerde ). Αφού ανακατέψετε καλά το μείγμα, το απλώνετε
με απαλές κινήσεις στο πρόσωπό σας και το αφήνετε να ξεραθεί. Στη συνέχεια
ξεπλένετε με χλιαρό νερό και η επιδερμίδα σας είναι πιο λεία και απαλή από
ποτέ.
• Έχουν κάνει ήδη την εμφάνιση τους και σας προκαλούν δυσαρέσκεια ; Μην
σας απασχολεί καθόλου. Η κρέμα από ελαιόλαδο κατά των ρυτίδων, που θα
πούμε αμέσως τώρα θα σας ηρεμήσει και θα σας βοηθήσει να καταπολεμήσετε
τις ανεπιθύμητες ρυτίδες. Τα συστατικά είναι τα ακόλουθα : 1 κουταλιά της
σούπας ελαιόλαδο και χυμό από ½ λεμόνι . Πριν κοιμηθείτε λοιπόν, κάνετε
μασάζ στο πρόσωπό σας με αυτή την κρέμα, κάτι το οποίο το επαναλαμβάνετε
2 – 3 φορές την εβδομάδα. Ξεκινήστε το.. και θα με θυμηθείτε.
• Ας μην αφήσουμε όμως τα μαλλιά σας παραπονεμένα.. Η μάσκα μαλλιών από
ελαιόλαδο θα δυναμώσει την τρίχα του μαλλιού σας και θα γίνουν πιο πυκνά
και λαμπερά. Για την μάσκα θα χρειαστείτε : 3 κουταλιές της σούπας ζεστό
ελαιόλαδο. Το απλώνετε κάνοντας μασάζ στα μαλλιά σας, το αφήνετε μια ώρα
και έπειτα λούζεστε κανονικά με σαμπουάν. Η αλλαγή από την πρώτη κιόλας
εφαρμογή, θα σας εντυπωσιάσει.
Μην χάνετε χρόνο λοιπόν.. αρχίστε από σήμερα !!

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

Ouranoupoli - Berg Athos
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Η Στήλη Της Εκκλησίας
Οικουμενικός Πατριάρχης – Μήνυμα Ινδίκτου 2018
†ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ
ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Συνεπληρώθησαν ἤδη εἰκοσιεννέα ἔτη ἀπό τῆς
καθιερώσεως ὑπό τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας,
τῆς ἑορτῆς τῆς Ἰνδίκτου ὡς «Ἡμέρας Προστασίας τοῦ
περιβάλλοντος». Καθ᾿ ὅλον αὐτό τό διάστημα τό Οἰκουμενικόν
Πατριαρχεῖον ὑπῆρξεν ἐμπνευστής καί πρωταγωνιστής ποικίλων δράσεων, αἱ ὁποῖαι
ἐκαρποφόρησαν πλουσίως καί ἀνέδειξαν τό οἰκολογικόν πνευματικόν δυναμικόν τῆς
ὀρθοδόξου ἡμῶν παραδόσεως.
Αἱ οἰκολογικαί πρωτοβουλίαι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀπετέλεσαν
ἔναυσμα διά τήν θεολογίαν, διά νά ἀναδείξῃ τάς οἰκοφιλικάς ἀρχάς τῆς χριστιανικῆς
ἀνθρωπολογίας καί κοσμολογίας καί νά προβάλῃ τήν ἀλήθειαν ὅτι οὐδέν ὅραμα διά
τήν πορείαν τῆς ἀνθρωπότητος ἐν τῇ ἱστορίᾳ ἔχει ἀξίαν, ἐάν δέν περιλαμβάνῃ καί
τήν προσδοκίαν ἑνός κόσμου, ὁ ὁποῖος θά λειτουργῇ ὡς πραγματικός «οἶκος» τοῦ
ἀνθρώπου, εἰς μίαν ἐποχήν κατά τήν ὁποίαν ἡ συνεχῶς διογκουμένη ἀπειλή κατά
τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος κυοφορεῖ μίαν παγκόσμιον οἰκολογικήν καταστροφήν.
Ἡ ἐξέλιξις αὕτη εἶναι ἡ συνέπεια μιᾶς συγκεκριμένης ἐπιλογῆς τρόπου οἰκονομικῆς,
τεχνολογικῆς καί κοινωνικῆς ἀναπτύξεως, ἡ ὁποία δέν σέβεται οὔτε τήν ἀξίαν
τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, οὔτε τήν ἱερότητα τῆς φύσεως. Εἶναι ἀδύνατον νά
ἐνδιαφερώμεθα πραγματικῶς διά τό ἀνθρώπινον πρόσωπον καί ταυτοχρόνως νά
καταστρέφωμεν τό φυσικόν περιβάλλον, τήν βάσιν τῆς ζωῆς, κατ᾿ οὐσίαν δηλαδή νά
ὑπονομεύωμεν τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος.
Παρά τό γεγονός ὅτι δέν θεωροῦμεν ὀρθόν νά κρίνωμεν τόν νεωτερικόν πολιτισμόν
ἐπί τῇ βάσει «ἁμαρτολογικῶν κριτηρίων», ἐπιθυμοῦμεν νά ὑπογραμμίσωμεν ὅτι
ἡ καταστροφή τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος εἰς τήν ἐποχήν μας συνδέεται μέ τήν
ἀλαζονείαν τοῦ ἀνθρώπου ἔναντι τῆς φύσεως καί τήν ἐξουσιαστικήν σχέσιν του πρός
αὐτήν, καθώς καί μέ τό εὐδαιμονιστικόν πρότυπον τοῦ «πολλῶν δεῖσθαι» ὡς γενικῆς
στάσεως ζωῆς. Ὅσον λανθασμένον εἶναι τό νά πιστεύωμεν ὅτι εἰς τό παρελθόν ὅλα
ἦσαν καλλίτερα, τόσον ἄτοπον εἶναι νά κλείωμεν τά ὄμματα ἐνώπιον ὅσων συμβαίνουν
σήμερον. Δέν ἀνήκει τό μέλλον εἰς τόν ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος ἀναζητεῖ ἀκαταπαύστως
τεχνητάς ἀπολαύσεις καί νέας ἱκανοποιήσεις, ὁ ὁποῖος ζῇ διά τόν ἑαυτόν του καί ἀγνοεῖ
τόν πλησίον, εἰς τόν ἄνθρωπον τῆς προκλητικῆς σπατάλης, οὔτε εἰς τόν ἀδικητήν καί
ἐκμεταλλευτήν τῶν ἀδυνάτων. Τό μέλλον ἀνήκει εἰς τήν δικαιοσύνην καί τήν ἀγάπην,
εἰς τόν μετοχικόν πολιτισμόν τῆς ἀλληλεγγύης καί τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἀκεραιότητος τῆς
δημιουργίας.
Τοιοῦτον ἦθος καί τοιοῦτος πολιτισμός διασώζεται εἰς τήν θεανθρωπίνην
ἐκκλησιαστικήν παράδοσιν τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἰς τήν μυστηριακήν καί λατρευτικήν ζωήν
τῆς Ἐκκλησίας βιοῦται καί ἐκφράζεται ἡ εὐχαριστιακή θεώρησις, νοηματοδότησις καί
χρῆσις τῆς δημιουργίας. Αὐτή ἡ σχέσις μέ τόν κόσμον εἶναι ἀσύμβατος μέ κάθε εἴδους
ἐσωστρέφειαν καί ἀδιαφορίαν διά τήν πλάσιν, μέ κάθε μορφῆς δυϊσμόν πνεύματος
καί ὕλης καί ὑποτίμησιν τῆς ὑλικῆς πραγματικότητος. Τοὐναντίον, ἡ εὐχαριστιακή
ἐμπειρία εὐαισθητοποιεῖ καί κινητοποιεῖ τόν πιστόν εἰς οἰκοφιλικήν δρᾶσιν ἐν τῷ
κόσμῳ. Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
ὑπεγράμμισεν ὅτι εἰς τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας «καταφάσκεται ἡ δημιουργία καί
ὁ ἄνθρωπος ἐνδυναμώνεται διά νά λειτουργῇ ὡς οἰκονόμος, φύλαξ καί „ἱερεύς“
αὐτῆς, προσάγων ταύτην δοξολογικῶς τῷ Δημιουργῷ» (Ἐγκύκλιος, §14). Κάθε εἴδους
κατάχρησις καί καταστροφή τῆς κτίσεως καί ἡ μετατροπή της εἰς ἀντικείμενον πρός
ἐκμετάλλευσιν ἀποτελεῖ διαστρέβλωσιν τοῦ πνεύματος τοῦ χριστιανικοῦ Εὐαγγελίου.
Δέν εἶναι διόλου τυχαῖον, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐχαρακτηρίσθη ὡς ἡ «οἰκολογική
μορφή» τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἐφ᾿ ὅσον εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία διέσωσε τήν Θείαν
Εὐχαριστίαν ὡς πυρῆνα τῆς ζωῆς της.
Συνεπῶς, ἡ οἰκολογική δραστηριοποίησις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου δέν
ἀνεπτύχθη ἁπλῶς ὡς ἀντίδρασις εἰς τήν σύγχρονον πρωτοφανῆ οἰκολογικήν κρίσιν,
δέν ἐδημιουργήθη ἀπό αὐτήν, ἀλλά ἀποτελεῖ ἔκφρασιν τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας,
προέκτασιν τοῦ εὐχαριστιακοῦ ἤθους εἰς τήν σχέσιν τοῦ πιστοῦ μέ τήν φύσιν. Αὐτή ἡ
ἐγγενής οἰκολογική συνείδησις τῆς Ἐκκλησίας ἐξεδηλώθη εὐθαρσῶς καί εὐστόχως ἐν
ὄψει τῶν συγχρόνων ἀπειλῶν κατά τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Ἡ ζωή τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας εἶναι βιωμένη οἰκολογία, ἔμπρακτος καί ἀκατάλυτος σεβασμός τῆς κτίσεως.
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι γεγονός κοινωνίας, νίκη κατά τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου, κατά τῆς
αὐτοδικαιώσεως καί τοῦ ἀτομοκεντρισμοῦ, ἀπό τά ὁποῖα ἐκπορεύεται ἡ καταστροφή
τοῦ περιβάλλοντος. Ὁ Ὀρθόδοξος πιστός εἶναι ἀδύνατον νά παραμένῃ ἀδιάφορος
ἔναντι τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως. Ἡ μέριμνα καί ἡ φροντίς διά τήν πλάσιν εἶναι συνέπεια
καί ἔκφρασις τῆς πίστεως καί τοῦ εὐχαριστιακοῦ ἤθους του.
Εἶναι προφανές ὅτι διά τήν ἀποτελεσματικήν συμβολήν εἰς τήν ἀντιμετώπισιν
τῶν οἰκολογικῶν προβλημάτων ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νά τά γνωρίζῃ καί νά τά μελετᾷ.
Γνωρίζομεν ἅπαντες ὅτι ἡ μεγαλυτέρα ἀπειλή διά τό περιβάλλον καί τήν ἀνθρωπότητα
εἶναι σήμερον ἡ κλιματική ἀλλαγή καί αἱ καταστροφικαί ἐπιπτώσεις της δι᾿ αὐτήν
ταύτην τήν ζωήν ἐπί τῆς γῆς. Αὐτή ἡ θεματική ἐκυριάρχησε καί κατά τό ἕνατον
οἰκολογικόν Συμπόσιον, τό ὁποῖον διωργάνωσε τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τόν
παρελθόντα Ἰούνιον εἰς τάς νήσους τοῦ Σαρωνικοῦ Σπέτσες καί Ὕδραν, μέ τίτλον
«Γιά μιά πιό πράσινη Ἀττική. Διασώζοντας τόν πλανήτη καί προστατεύοντας τούς
κατοίκους του». Δυστυχῶς, ἡ πρόσφατος καταστροφική πυρκαϊά εἰς τήν Ἀττικήν καί αἱ
ἀναμενόμεναι συνέπειαι τῆς προκληθείσης μεγάλης περιβαλλοντικῆς καταστροφῆς
ἀποτελοῦν τραγικήν ἐπιβεβαίωσιν τῶν θέσεων τῶν συνέδρων διά τήν σοβαρότητα τῆς
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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

Ο αποχωρισμός των γονιών από τα παιδιά τους
όταν αυτά φεύγουν για σπουδές.
Όταν τα παιδία φεύγουν για σπουδές οι γονείς τις
περισσότερες φορές δεν είναι έτοιμοι να το διαχειριστούν.
Υπάρχουν γονείς που και στην ιδέα του αποχωρισμού
βιώνουν θλίψη και στεναχώρια, ιδιαίτερα οι μητέρες οι οποίες θεωρείται ότι έχουν
περισσότερη προσκόλληση από ότι οι πατεράδες τους. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
και αυτοί δεν βιώνουν παρόμοια συναισθήματα με την αναχώρηση των παιδιών τους
από το σπίτι. Πως λοιπόν οι γονείς μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα αρνητικά
συναισθήματα που τους προκαλεί << το προχώρημα>> και η επιτυχία του παιδιού
τους να κάνει το επόμενο βήμα στην ζωή του; Όλα αυτά τα συναισθήματα μέχρι ενός
σημείου είναι κατανοητά να τα βιώνει ένας γονιός αλλά όχι με υπερβολές. Καλό θα
ήταν να σκεφτεί θετικά βλέποντας τον αποχωρισμό αυτό σαν κάτι που πρέπει να
συμβεί για να ξεκινήσει το παιδί να παίρνει την ζωή στα χέρια του. Αμήν τι άλλο τα
παιδιά σας δεν είναι ιδιοκτησία σας αλλά ελεύθερα να ξεκινήσουν την ζωή τους. Στην
περίπτωση που το ζευγάρι έβρισκε νόημα μόνο στο γονεικό του ρολό και για αυτό έμεινε
παντρεμένο τα πράγματα εκεί είναι πιο σύνθετα. Ο <<απογαλακτισμός>> σίγουρα δεν
γίνεται όταν έρχεται η ώρα για σπουδές αλλά σταδιακά. Ακόμα και αν δεν έχει συμβεί
αυτό ποτέ δεν είναι αργά, δείτε την πραγματικότητα το παιδί μεγάλωσε και έφτασε
η ώρα να πάρει την ζωή στα χέρια του να αντιμετωπίσει τις δικές του δυσκολίες. Οι
γονείς δεν θα πρέπει να δείχνουν ούτε με το βλέμμα τους την θλίψη και το άγχος,
από εσάς χρειάζεται δύναμη και αγάπη για να προχωρήσει. Η καθημερινότητα σας
μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο αρκεί εσείς να το θελήσετε σίγουρα θα έχετε
περισσότερο χρόνο να φροντίσετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους που έχετε γύρω
σας. Οι γονείς οι οποίοι είχαν αφιερώσει ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά τους είναι πιο
συνειδητοποιημένοι σε αυτό τον αποχωρισμό. Οι γονείς ποτέ δεν θα σταματήσουν να
ενδιαφέρονται και να στηρίζουν με όποιον τρόπο τα παιδιά τους. Μπορεί να υπάρχει
απόσταση ανάμεσα στους γονείς και το παιδί αλλά σίγουρα θα υπάρχει επικοινωνία
μεταξύ τους. Σημαντικό για τους γονείς είναι να κατανοήσουν για πιο λόγο βιώνουν
αυτή την θλίψη και σιγά σιγά να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Είναι σημαντικό
να είστε εσείς καλά και ισορροπημένοι για να μπορέσει και το παιδί να ανοίξει τα
φτερά του βιώνοντας και αυτό μια αλλαγή προσπαθώντας να πραγματοποιήσει τα
όνειρα του.

οἰκολογικῆς ἀπειλῆς.
Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Ὁ οἰκολογικός πολιτισμός τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ἡ ὑλοποίησις τοῦ εὐχαριστιακοῦ
ὁράματος τῆς δημιουργίας, τό ὁποῖον συμπυκνοῦται καί ἐκφράζεται εἰς τήν συνολικήν
λειτουργίαν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Αὐτό εἶναι τό αἰώνιον μήνυμα τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας εἰς τό θέμα τῆς οἰκολογίας. Ἡ Ἐκκλησία λέγει καί κηρύττει «ἀεί ταὐτά»
καί «περί τῶν αὐτῶν», συμφώνως καί πρός τά ἀνυπέρβλητα λόγια τοῦ Ἱδρυτοῦ καί
κεφαλῆς αὐτῆς: «ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δέ λόγοι μου οὐ μή παρέλθωσι»
(Λουκ. κα’, 33). Στοιχοῦσα τῷ πνεύματι τούτῳ, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία καλεῖ τάς ἀνά τήν
οἰκουμένην Ἀρχιεπισκοπάς καί Μητροπόλεις αὐτῆς, τάς ἐνορίας καί τάς ἱεράς Μονάς, νά
ἀναπτύξουν πρωτοβουλίας καί συντονισμένας δράσεις, προγράμματα περιβαλλοντικῆς
εὐαισθητοποιήσεως, νά ὀργανώσουν συνέδρια καί ὁμιλίας, ὥστε οἱ πιστοί νά
συνειδητοποιήσουν ὅτι ἡ προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος εἶναι πνευματική
εὐθύνη ἑκάστου ἐξ ἡμῶν. Τό φλέγον θέμα τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, τά αἴτια καί αἱ
ἐπιπτώσεις του διά τόν πλανήτην καί τήν καθημερινότητα τῶν ἀνθρώπων ἀποτελοῦν
εὐκαιρίαν διά προσεγγίσεις καί συζητήσεις ἐπί τῇ βάσει τῶν ἀρχῶν τῆς θεολογικῆς
οἰκολογίας καί διά συγκεκριμένας πρακτικάς παρεμβάσεις. Εἶναι ζωτικῆς σημασίας νά
δοθῇ ἔμφασις εἰς τήν δρᾶσιν εἰς τοπικόν ἐπίπεδον. Ἡ ἐνορία ἀποτελεῖ τό κύτταρον τῆς
ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, χῶρον προσωπικῆς παρουσίας καί μαρτυρίας, ἐπικοινωνίας καί
συνεργασίας, λειτουργικήν καί διακονικήν κοινότητα.
Ἰδιαιτέρα μέριμνα πρέπει νά ἐπιδειχθῇ διά τήν ὀργάνωσιν τῆς ἐν Χριστῷ
διαπαιδαγωγήσεως τῆς νέας γενεᾶς, ὥστε νά καλλιεργῆται εἰς αὐτήν τό οἰκολογικόν
ἦθος. Ἡ ἐκκλησιαστική κατήχησις πρέπει νά ἐνσταλάζῃ εἰς τήν ψυχήν τῶν παιδίων καί
τῶν νέων τόν σεβασμόν πρός τήν «καλήν λίαν» πλᾶσιν, κίνητρα διά δραστηριοποίησιν
εἰς τήν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος καί τήν ἐλευθεροποιόν ἀλήθειαν τῆς ἁπλότητος,
καί τῆς λιτότητος καί τοῦ ἀσκητικοῦ ἤθους, τοῦ μετοχικοῦ τρόπου τοῦ βίου καί τῆς
θυσιαστικῆς ἀγάπης. Εἶναι ἀπαραίτητον, οἱ νέοι νά κατανοήσουν τήν εὐθύνην των διά
τήν ἐφαρμογήν ἐν τῇ πράξει τῶν οἰκολογικῶν συνεπειῶν τῆς πίστεώς μας, νά γνωρίσουν
καί νά γνωστοποιήσουν τήν καθοριστικήν συμβολήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου εἰς τήν
ὑπόθεσιν τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.
Περαίνοντες τόν λόγον, εὐχόμεθα πᾶσιν ὑμῖν εὐλογημένον ἐκκλησιαστικόν ἔτος καί
δαψιλῆ καρποφορίαν τῶν πνευματικῶν ὑμῶν ἀγώνων, ἐπικαλούμεθα δέ ἐφ᾿ ὑμᾶς τήν
ζωηφόρον χάριν καί τό ἀμέτρητον ἔλεος τοῦ πανδώρου Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἀρχηγοῦ καί τελειωτοῦ τῆς πίστεως ἡμῶν, πρεσβείαις τῆς
Παναγίας τῆς Παμμακαρίστου, ἧς τήν τιμίαν εἰκόνα, τό σεπτόν κειμήλιον τοῦ Γένους,
ἑορτίως, εὐσεβοφρόνως καί ἐν ταπεινώσει σήμερον κατασπαζόμεθα.
,βιη’ Σεπτεμβρίου α’
Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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«Καθαρίζοντας το μονοπάτι μου»
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Οι αρχές της δημιουργικότητας

-Δάσκαλε, έχει η δημιουργικότητα αρχές;
-Βρες εκείνη τη μικρή στιγμή της ιστορίας της ζωής σου, κατά την οποία αυτό που μέσα σου γεννήθηκε σαν όνειρο, αποτέλεσε
ένα λεπτό ιστό αράχνης, ο οποίος συνέδεσε το ποιος είσαι, το γιατί είσαι, το που πας και το πόσο δυνατά φαντάζεσαι τον εαυτό
σου να φτάνει εκεί που πας.
Στην αρχή γιε μου, ο ιστός αυτός είναι αχνός και αδύναμος. Τότε είναι που θα φανεί ο σκοπός σου. Στις άστοχες κινήσεις σου,
στις αποτυχημένες προσπάθειές σου, στα πράγματα που τον πρώτο καιρό δεν πάνε καθόλου καλά, στην πίστη που σε έβαλε στο
παιχνίδι, πόσο φονικός έχεις σκοπό να αποδειχτεί αυτός ο ιστός;
Κατά τη διάρκεια, φαντάσου ότι γράφεις ένα βιβλίο. Είσαι ο πρωταγωνιστής και ο συγγραφέας του ταυτόχρονα. Θα
ενδιαφερόσουνα εσύ να διαβάσεις αυτήν την ιστορία που εσύ πλέκεις; Πηγαίνει ο ήρωας σου πουθενά ή είναι μια βαρετή
ιστορία χωρίς κανένα ενδιαφέρον για το τέλος της; Στον ιστό σου, θα πιάσεις κουνουπάκια ή λιοντάρια;

Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

Θα καθόσουν παρέα με εσένα; Αν θεωρείς τον εαυτό σου παράξενο ή ανεπιθύμητο, σκέψου οι άλλοι πως θα σε δουν! Δίνεις ή
μόνο παίρνεις; Συμμετέχεις ή μόνο αποζητάς ακροατήρια; Δίνεις την προσοχή σου ή μόνο την απαιτείς; Είσαι κρίκος της αλυσίδας,
ή πιστεύεις ότι είσαι το κέντρο του σύμπαντος; Στο κέντρο του ιστού, δεν ζει η αράχνη, αλλά εκεί είναι όλη η ομορφιά του πλεκτού
της.
Και αν το παίζεις μοναχικός λύκος, αν οι Θεοί δεν έχουν σκοντάψει πάνω σου, μοναχικός θα μείνεις. Υπάρχουν πολλοί που έχουν
και εκείνοι το δικό σου όνειρο ή που συγκινούνται από αυτό. Μείνε μαζί τους. Έτσι θα μάθετε την τελειοποίηση του ιστού σας. Οι
Αφρικανοί λένε ότι όλες οι αράχνες του δάσους αν πλέξουν μαζί, θα παγιδεύσουν ακόμα και το λιοντάρι.
Η δημιουργικότητα, ποτέ δεν μπορεί να σταματήσει. Αλλά μπορεί να εγκαταλειφτεί κάτω από τόνους δικαιολογιών. Μόνο ο
διαιτητής μπορεί να σφυρίξει τη λήξη του αγώνα.

Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

Που χάσαμε την αγάπη μας;
-Δάσκαλε, που χάσαμε την αγάπη μας;
-Στη μετάφραση γιόκα μου!
Σε αγαπώ και θέλω να σε γνωρίσω. Αυτό το γνωρίσω, σημαίνει να μάθω για σένα, να μάθω εσένα. Δεν σημαίνει να σε αλλάξω,
να σου επιβάλλω, να σε φέρω στα μέτρα μου και στα σταθμά μου, να ζήσεις εσύ τη ζωή τη δική μου ή να απαιτήσω από εσένα
τη ζωή που δεν έζησα.
Σε αγαπώ που υπάρχεις. Αυτό που υπάρχεις. Όχι αυτό που φαντάζομαι, που επιθυμώ, που μου λείπει, που έχω στερηθεί, που
διάβασα στα παραμύθια ή που μου είπαν ότι είναι αγάπη.
Σε αγαπώ και επιθυμώ να αυξηθείς στο δρόμο το δικό σου, και κάνω και ότι μπορώ γι αυτό. Αυτός, είναι ο μόνος λόγος που
βρίσκομαι μαζί σου. Να αυξηθείς, να γίνεις περισσότερο, να κατακτήσεις τον εαυτό σου και όχι να ανταποκριθείς στις προσδοκίες
μου.
Σε αγαπώ χωρίς να φοβάμαι γι αυτό. Ο κίνδυνος είναι πραγματικός. Μπορεί να με κοροϊδέψεις, να με πληγώσεις, να με
εκμεταλλευτείς. Ο φόβος όμως του αν θα συμβεί αυτό, δεν είναι επιλογή μου. Αν τον επιλέξω, θα ζω σε μια φυλακή που εγώ θα
την έχω χτίσει. Και σε αυτή τη φυλακή, θα θελήσω να βάλω και εσένα περιορίζοντάς σε σε τοίχους από νομίζω, υποθέτω, θεωρώ,
παρακολουθώ, συμπεραίνω. Αν είναι να φύγεις, τα δεσμά που θα σου βάλω δεν θα σε κρατήσουν, ποτέ δεν το έχουν καταφέρει,
αλλά αν είναι να μείνεις αυτά τα δεσμά θα σε κουράσουν κάποια στιγμή. Επιλέγω να σε αγαπώ χωρίς το φόβο και τις συνέπειές
του.
Σε αγαπώ και κάνω βήματα προς το μέρος σου επιθυμώντας να επικοινωνήσουμε τις ανάγκες μας και όχι να τις απαιτήσουμε.
Έτσι θα μάθεις τι με ευχαριστεί και θα γνωρίσω τι σε ευχαριστεί.
Σε αγαπώ επειδή νοιώθω ολόκληρος. Έτσι δεν σε δεσμεύω στην ανάγκη για το άλλο μισό, μια ανάγκη που βάζει δυσβάσταχτο
βάρος πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις αφού σχεδόν κανένας δεν μπορεί να γίνει αυτό που δεν είναι.
Και πάνω από όλα, σε αγαπώ γιατί έτσι. Επειδή η αγάπη, δεν έχει γιατί.
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

Τον άνθρωπο που...
Τον άνθρωπο που θα σε καρφώσει στα μάτια, ω ναι, αυτόν να τον κοιτάξεις. Έχει ειλικρίνεια μέσα του.
Τον άνθρωπο που ταιριάζει με τις πράξεις του τα λίγα λόγια του, ω ναι, αυτόν να τον πιστέψεις. Δεν είναι φαφλατάς.
Τον άνθρωπο που κάνει λίγο θόρυβο, ω ναι, αυτόν να τον ακούσεις. Δεν είναι επιδειξίας ενός κενού τρόπου ζωής.
Τον άνθρωπο που μπορεί να μείνει μόνος, ω ναι, μαζί του μείνε. Ξέρει να δουλεύει με τον εαυτό του και δεν θα σε έχει για
δεκανίκι.
Τον άνθρωπο που δεν σε διακόπτει όταν μιλάς, ω ναι, σε αυτόν μίλα του. Ξέρει να ακούει, και όταν μιλήσει θα πει αυτά που
πρέπει να ακούσεις.
Τον άνθρωπο που δεν θα κόψει ένα λουλούδι αλλά μόνο θα το μυρίσει, ω ναι, αυτόν να τον ακολουθήσεις. Ξέρει τη ζωή να την
αγαπά.
Τον άνθρωπο που δακρύζει στον πόνο του άλλου, ω ναι, αυτόν αγάπα τον. Έχει συναισθήματα μέσα του.
Τον άνθρωπο που με γαλήνη σηκώνει το σταυρό του, ω ναι, από αυτόν μάθε. Ξέρει πως μετά το Γολγοθά του, το έργο του θα
αναστηθεί.
Τον άνθρωπο που λυγίζει έχοντας πύρινο βλέμμα, ω ναι, γι αυτόν χαμογέλα. Ξέρει το χρόνο του να διαχειρίζεται και η ανατροπή
δεν είναι μακριά.
Τον άνθρωπο που με θάρρος όρμησε στο άγνωστο μπροστά του, ω ναι, κάνε τον δάσκαλό σου. Ο φόβος δεν αποτελεί επιλογή
του.

Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

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

Ε-mail : kostas@gikas.net

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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να απαλλαχθεί
Είσαι ότι ψηφίζεις; Τι πιστεύεις;

Με το δικαίωμα ψήφου οι έλληνες πολίτες έχουν ένα πολύ ισχυρό εργαλείο
στα χέρια τους για να κρίνουν τα προσόντα των υποψηφίων σε κάθε εκλογική
διαδικασία.
Κράτος και κοινωνία πρέπει να σέβονται τις θεμελιώδες αξίες της
ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του σεβασμού των ανθρώπινων
δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου ώστε από κάθε δραστηριότητα και
πολιτική να προκύπτει ένα θετικό αποτέλεσμα.
Στην Ελλάδα δυστυχώς η ιστορία είναι αμείλικτη σχετικά με γεγονότα που
επιβεβαιώνουν ότι τα αποτελέσματα από κάποιες διαδικασίες δεν ήταν και
τόσο θετικά παρόλο που αυτά προήλθαν από αποφάσεις ανθρώπων οι οποίοι
εξελέγησαν μέσα απο την συμμετοχή των πολιτών στις εκλογικές διαδικασίες
και όχι από απολυταρχικά καθεστώτα τα οποία και αυτά θα συναντήσουμε
στην ιστορική διαδρομή γιατί η δημοκρατία τελικά δεν είχε και δεν έχει
στηριχθεί στις παραπάνω θεμελιώδες αξίες αλλά πολύ περισσότερο στην
προσπάθεια της πνευματικής ανόδου των πολιτών.
Δεν υπάρχει πολιτιστική ιδιαιτερότητα αν δεν υπάρχει ιδιαιτερότητα
στον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς έγραφε ο Χουιζίνγκα. Πολιτισμός
λοιπόν είναι τα πάρκα, οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια, οι πλατείες, τα θέατρα,
ότι τέλος πάντων έχει να κάνει με μία καλύτερη καθημερινότητα και όχι ο
λαϊκισμός και το θεαθήναι, όπερ και σημαίνει ότι ο καλός πολιτικός έχει
ως προτεραιότητα την ανάπτυξη και εν συνεχεία τη διατήρηση αυτής της
πολιτιστικής ιδιαιτερότητας.
Θα πρέπει να έχουμε σοβαρά υπόψη ότι κανένα κράτος και κανένας
κοινωνικός σχηματισμός δεν αναπτύσσεται αν κάποιοι στοχεύουν στο
πνευματικό κατέβασμα των πολιτών και στη μη συμμετοχή τους στα κοινά.
Αυτός ο οποίος λαϊκίζει θέλει τους υπόλοιπους από ημιμαθείς ως
απαίδευτους, ανίκανους δηλαδή να διακρίνουν τον άριστο άρα και εχθρούς
της πραγματικής Δημοκρατίας.
Θα αλλάξει επομένως μία απολιτίκ στάση όλη αυτήν την κατάσταση; Σαφώς
και όχι. Αυτό δεν είναι ούτε επανάσταση αλλά ούτε και αντίδραση απέναντι
στους πολιτικούς και την κοινωνία αλλά αρωγή βοηθώντας έστω και έμμεσα
αυτούς που δομούν με τις αποφάσεις τους την καθημερινότητα όλων των
πολιτών και συμβάλλουν στη συνέχεια ενός φαύλου κύκλου που κανείς δεν
γνωρίζει που θα οδηγήσει.
Δυστυχώς είναι πολύ πιθανό για ακόμη μία φορά να παρασυρθούν
οι πολίτες απο αφηρημένα ιδεολογήματα και να μείνουν αμέτοχοι και
απαθείς. Χρειάζεται πέρα από κάθε τι ο καθένας να κάνει μία προσπάθεια
και να βρεθεί ακόμη και αντιμέτωπος με το ίδιο το παρελθόν του ώστε

Πόσο επικίνδυνες είναι οι νέες τεχνολογίες

Γράφει ο Διαμαντής Γκίκας
Διανύουμε πλέον την τέταρτη
βιομηχανική επανάσταση και ενώ
δε θα προλάβει να τελειώσει, ήδη
προμηνύεται η επόμενη εφόσον και
οι νέες τεχνολογίες χρειάζονται όλο
και πιο ελάχιστο χρονικό διάστημα για
να διεισδύσουν στην καθημερινότητά
μας.
Νέες
τεχνολογίες,
οι
οποίες
απλουστεύουν την ζωή μας και
την κάνουν πιο ευχάριστη, την
προστατεύουν καλύτερα με σύγχρονα
ιατροδιαγνωστικά
εργαλεία
και
μεθόδους, αναβαθμίζουν τομείς όπως
μεταξύ άλλων την εκπαίδευση, την
μεταφορά, την επικοινωνία, ακόμα
και τον πολιτισμό με την εισαγωγή
καινοτόμων εφευρέσεων. Επιπλέον, σιγουρεύουν την αυξημένη και ολοένα
απαιτούμενη παραγωγή ενέργειας με νέες εναλλακτικές λύσεις και τέλος
προσφέρουν προϊόντα νέων τεχνολογιών σε προσιτή τιμή με σκοπό να είναι
διαθέσιμα στο ευρύτερο αγοραστικό κοινό.
Οι ίδιες τεχνολογίες ενώ ωφελούν την ανθρωπότητα και προσφέρουν στην
κοινωνία παρουσιάζουν σίγουρα και μια δεύτερη όψη. Κρύβουν άμεσα
ή έμμεσα κινδύνους που άλλοτε έχουν αστραπιαίο αντίκτυπο και άλλοτε
εμφανίζουν μακροχρόνιες επιδράσεις.
Το Bitcoin (εικονικό παγκόσμιο νόμισμα) αποτελεί σίγουρα ένα νέο
τεχνολογικό επίτευγμα με ραγδαία αύξηση της αξίας του, το οποίο παρόλο
που δεν είναι ακόμα και τόσο γνωστό στο ευρύ κοινό, είναι σίγουρο ότι θα
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απο όσα το δυνατόν
περισσότερα κατάλοιπα απέκτησε, , μέσα
απο την κάπως τραγελαφική, συγνώμη
αν γίνομαι λίγο υπερβολικός, σύγχρονη
ιστορία τούτου του τόπου.
Όσο κάποιοι επιμένουν να μιλάνε
για ανάπτυξη ενώ οι ίδιοι αγνοούνε
να μας εξηγήσουν πώς αναπτύσσεται
η τεχνολογία στην αλλοδαπή και γιατί
κάποια στιγμή δεν θα μπορούμε να την
εισάγουμε αφού θα πνιγούμε στους
φόρους τόσο θα πλησιάζει η ώρα που η
ιστορία θα μας χαμογελάσει ειρωνικά.
Αντέχει η Ελλάδα άλλα
δάνεια; Είναι τόσο σίγουροι οι Έλληνες
Χρήστος Τραϊκούδης
πολιτικοί ότι οι σημερινές προστάτιδες
δυνάμεις έχουν ανάγκη μία Ελλάδα όπως λειτουργεί σήμερα ώστε να την
ανατροφοδοτήσουν με νέα δάνεια;
Δεν είναι καιρός πια να διεξάγουμε μία πιο ενδελεχή έρευνα για το ποιόν
θα επιλέξουμε να μας διοικεί; Ενώ καθόμαστε με τις ώρες να ψάχνουμε στο
διαδίκτυο, σε περιοδικά, να ρωτάμε γνωστούς και φίλους όταν πρόκειται να
αγοράσουμε ένα κινητό τηλέφωνο ή ένα αυτοκίνητο εντούτοις πρίν πάμε
στην κάλπη δεν διεξάγουμε μία τόσο πολύωρη και σχολαστική έρευνα για το
ποιόν θα ψηφίσουμε. Με το διαδίκτυο σήμερα μπορούμε να βρούμε πολλά
στοιχεία. Η πεποίθηση μερικών ότι ούτε και η ανέλιξη μερικών είναι τόσο
αξιοκρατική δεν μπορεί να θεωρηθεί μεροληπτική.
Η ελπίδα και ένα πολύ θετικό σημάδι είναι ότι όλο και περισσότεροι
συζητούν περί της ανάγκης μία πνευματικής αφύπνισης. Η πνευματική
αφύπνιση όμως δεν θα προέλθει από μόνη της ή από τα ξένα δάνεια που
ως λογικό θα συνοδεύονται από συμβάσεις-μνημόνια, θα προέλθει από
ανθρώπους που πρωτίστως έχουν αντιληφθεί ότι η ιστορία δεν πρέπει να
επαναλαμβάνεται με σχεδόν ίδιο τρόπο και πάντα προς τέρψιν των ιδίων
συμφερόντων.
Προσωπική μου πρόταση κλείνοντας είναι να δημιουργηθεί μία επιτροπή
που θα ελέγχει τα όσα δηλώνουν οι υποψήφιοι σε κάθε εκλογική μάχη
σχετικά με τα προσόντα που αναφέρονται στα διαφημιστικά τους φυλλάδια.
Άλλωστε περί διαφάνειας και αλήθειας δεν γίνεται τόσα χρόνια τόσος ντόρος;
Μετά από αυτό το άρθρο σκέψου έλληνα πολίτη ποιόν και γιατί θα
τον ψηφίσεις και φυσικά μην μείνεις μόνο στη ψήφο αλλά γίνει ενεργός
πολίτης για όλη σου τη ζωή.

επηρεάσει πολύ ισχυρά και έντονα τον μελλοντικό τρόπο συναλλαγών.
Το Bitcoin, πρωτοεμφανίστηκε πριν περίπου δέκα χρόνια, αμέσως μετά το
οικονομικό «crash» στις ΗΠΑ και βασίζεται σε ένα πολύ έξυπνο κρυπτογραφικό
σύστημα (Blockchain) , που δύσκολα μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί. Το νέο
ψηφιακό νόμισμα θα αντικαταστήσει σταδιακά τα υπάρχοντα νομίσματα και
θα αναβαθμίσει τις αγοραπωλησίες, οι οποίες θα βασίζονται σε ένα ψηφιακό
σύστημα εμπιστοσύνης μιας και οι συναλλαγές δεν θα καταχωρούνται σε
ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου αλλά η διεκπεραίωση θα μοιράζεται σε
πολλούς χρήστες που θα συμμετέχουν στο τραπεζικό σύστημα. Με την
αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική του αποτελεί το πρώτο εντελώς ανοικτό
χρηματοπιστωτικό δίκτυο του κόσμου.
Όταν μια συναλλαγή ολοκληρωθεί θα είναι αμετάκλητη αφού θα
ενημερώνονται παράλληλα πάρα πολλοί χρήστες και έτσι δεν θα μπορεί να
γίνεται παραλλαγή αυτής. Το νέο κρυπτογραφικό σύστημα δεν θα επιτρέπει
σε Hackers να το πλαστογραφήσουν ή να το παραχαράξουν και να ακόμη να
διατελέσουν συναλλαγές από ψεύτικους λογαριασμούς. Με την εισαγωγή
του ψηφιακού νομίσματος θα ακολουθήσουν και οι ψηφιακές τράπεζες που
θα ασφαλίζουν και θα διαφυλάττουν το νέο παγκόσμιο εικονικό νόμισμα.
Σίγουρα το νέο νόμισμα που έχει αρκετά πλεονεκτήματα αφού η χρήση θα
είναι πιο εύκολη και ευέλικτη φέρνει και κάποιους κινδύνους. Η αξία του
ψηφιακού νομίσματός σας μπορεί να αλλάξει μέσα σε ένα σύντομο χρονικό
διάστημα και μπορεί ακόμη και να μηδενιστεί. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές
με το νέο νόμισμα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο κατάχρησης
εγκληματικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες.
Μπορεί να χάσετε τα χρήματά σας στην πλατφόρμα ανταλλαγής αν δεν
έχετε κατάλληλη τεχνολογική εκπαίδευση στην χρήση των αντίστοιχων
εφαρμογών. Αν χάσετε το Κλειδί ή τον κωδικό από το νέο σας ηλεκτρονικό
πορτοφόλι χάνετε και την συνολική αξία και σε αυτήν την περίπτωση κανείς
δε θα μπορέσει να σας βοηθήσει να ξαναβρείτε τα χρήματα σας.
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Γράφει ο Δρ. Δημήτριος Μπενέκος
Αν. καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας

Εδώ και μήνες έλαβα στον Βόλο ένα κομψό προσκλητήριο γάμου
της διευθύντριας του γνωστού φροντιστηρίου «Δημόκριτος» της
Νυρεμβέργης.

Η Ιωάννα («Άννυ») Γκίκα, λοιπόν,
παντρεύεται και μάλιστα στη
Θεσσαλονίκη.
Ευχάριστο νέο και προγραμμάτισα
να έχω τον απαιτούμενο ελεύθερο
χρόνο. Όταν ήρθε η ώρα, ταξίδεψα
με την κόρη μου Αριάδνη για τη
Θεσσαλονίκη.
Το απόγευμα, πριν από τη στέψη,
βρεθήκαμε σε ένα χαρούμενο,
πανηγυρικό περιβάλλον στο σπίτι
των γονέων της Ιωάννας στην Πυλαία
Θεσσαλονίκης, του εκδότη της
ομογενειακής εφημερίδας trigono.
info Κώστα Γκίκα και της συζύγου του
Ελπινίκης. Φίλοι, γνωστοί, γείτονες και συγγενείς ήταν συγκεντρωμένοι
στην αυλή και με εκλεκτούς νοστιμότατους μεζέδες, τοπικές λιχουδιές,
με χορό και τραγούδι γλεντούσαν τα προεόρτια μέχρι αργά τη νύχτα.
Ξημέρωσε η άλλη μέρα. Σάββατο 18 Αυγούστου, ημέρα της στέψης.
Ήταν ένα ζεστό καλοκαιρινό απόγευμα, με πολύ ελαφρό θαλασσινό
γλυκό αεράκι, όταν ανηφορίσαμε από το ξενοδοχείο “Queen Olga” για
την Πυλαία Θεσσαλονίκης. Φτάσαμε στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία,
όπου θα τελούταν το μυστήριο του γάμου και θα λάβαινε χώρα η στέψη.

Το ευρύχωρο προαύλιο του Ναού ήταν γεμάτο από συγγενείς,
φίλους και γνωστούς των οικογενειών των νεονύμφων, που με χαρά
ανταποκρίθηκαν στις προσκλήσεις και έφτασαν από τη Γερμανία και από
πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδας.
Όλα ήταν έτοιμα. Και όπως ορίζει το πατροπαράδοτο ελληνικό έθιμο,
ο γαμπρός, Χρυσοβαλάντης Χικιμτζής, ήταν ήδη εκεί με τους γονείς του,
αναμένοντας την άφιξη της εκλεκτής της καρδιάς του.
Και να! Δεν άργησε να εμφανιστεί η νύφη με τη συνοδεία της. Όλων τα
βλέμματα ήταν στραμμένα πάνω της. Η Ιωάννα («Άννυ») Γκίκα κατέρχεται
τα σκαλοπάτια του Ναού του Προφήτη Ηλία της Πυλαίας εν μέσω των
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γονέων της και του αδελφού της κατευθυνόμενοι,
όπως θέλει το εθιμοτυπικό, προς το μέρος του
γαμπρού.
Η νύφη, χαριτωμένη και κομψότατη στα λευκά,
με τις χρυσές μπούκλες των μαλλιών χυτές στους
ώμους, έλαμπε στην ομορφιά της και δε έπαυε να
χαμογελά και να εκδηλώνει τη μεγάλη της ευτυχία.
Ακολούθησε η στέψη. Ο επιβλητικός με τις βυζαντινές
αγιογραφίες ναός δέχτηκε τους νεόνυμφους και
Prof. Dr. Dimitrios Benekos
τις εκατοντάδες των προσκεκλημένων. Ωραιότατη
γαμήλια τελετή με, ομολογουμένως, καλλίφωνους
ιερείς.
Τα στέφανα άλλαξε ο αδελφός της νύφης, ο Στέλιος Γκίκας.
Μετά το πέρας της στέψης, συγγενείς και φίλοι αναχώρησαν για τον
χώρο της γαμήλιας δεξίωσης, λίγο πιο έξω από τη Θεσσαλονίκη, στο
“Noesis Planetarium Barestau” της Θέρμης. Εκεί μας περίμενε μια ακόμη

ευχάριστη και αξέχαστη έκπληξη. Στην κορυφή του καταπράσινου λόφου,
στον προαύλιο χώρο του πολυτελούς κέντρου, ομορφοστολισμένα
τραπέζια περίμεναν τις δεκάδες των επισκεπτών, των οποίων τα
βλέμματα απολάμβαναν την εκπληκτική δαντελωτή ακτογραμμή του
Θερμαϊκού κόλπου, μέχρι το αεροδρόμιο. Υπέροχη θέα σε πολυτελές
περιβάλλον.
Οι προσκεκλημένοι απόλαυσαν τις πλουσιοπάροχες και νοστιμότατες
γαστρονομικές προσφορές μεγάλης γκάμας σε φαγητά, σε φρούτα,

γλυκίσματα και παγωτά, που προετοίμασε με υψηλό επαγγελματισμό
και περισσή φροντίδα το προσωπικό του κέντρου, το οποίο ευγενέστατο
και προθυμότατο φρόντιζε να εκπληρώνει άμεσα κάθε επιθυμία.
Δεν άργησε πολύ και άναψε το γλέντι. Χορός και ξανά χορός. Λίγη
ανάπαυση και πάλι χορός, που κράτησε μέχρι αργά, πολύ αργά, πάνω
στο λόφο του Πλανηταρίου.
Νοερά, στέλνουμε τις πιο θερμές ευχές μας στους νεονύμφους,
Χρυσοβαλάντη και Ιωάννα, να έχουν βίο ανέφελο και ευτυχισμένο,
δωρίζοντας στους γονείς τους «ένα γιο και μία κόρη».
ΝΑ ΖΗΣΕΤΕ !
(Prof. Dr. Dimitrios Benekos)
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tivation, sich vom Jugendalter an mit dieser Frage zu beschäftigen.
Die Angst mancher Gläubigen, ihnen würde beim Jüngsten Gericht Körperteile fehlen, ist freilich unbegründet, da wir zwar an die
Auferstehung des Fleisches glauben, aber an eine neue Schöpfung,
an eine „Auferstehung in Unverweslichkeit“ (1Kor 15,42.52), die
eine Identität der Person, auch eine Identität der körperlichen Erscheinung, aber keine Identität der Materie bedeutet, wie man an
den Erscheinungen des Auferstandenen Christus bei seinen Jüngern
deutlich sehen kann.

Im Jahr 2014 befasste sich die Orthodoxe Bischofskonferenz in
Deutschland sich mit der Frage der Organspende und veröffentlichte eine offizielle Stellungnahme aller orthodoxen Hierarchen und
orthodoxen Kirchen in Deutschland: „Organspende und -transplanDer Arzt
tation“. Dies ist also nicht nur eine Position etwa der griechischen
Für den behandelnden Arzt, der den klinischen Tod des Spenders
orthodoxen Kirche, sondern eine gemeinsame Stimme aller Ortho- feststellen muss, um ihm Organe möglichst rasch und unversehrt zu
doxen Christen in Deutschland, auch der russischen, serbischen, ru- entnehmen, ist das ethische Problem erheblich heikler. Schließlich
mänischen, arabischen, bulgarischen und georgischen Kirche.
ist er durch den Eid des Hypokrates gebunden, zu heilen statt zu
töten. Von ihm wird freilich kein persönliches Opfer verlangt, sonGrundlagen
dern er muss gerecht, korrekt und kompetent sein. Vor allem sollte
Der wohl wichtigste Punkt, der auch an erster Stelle bei den er fair und umfassend informieren, um die Patienten in die Lage zu
pastoralen und praktischen Hinweisen der „Stellungnahme“ ge- versetzen, ihre Entscheidungsfreiheit richtig zu gebrauchen, nicht
nannt wird, ist die Berufung zur Freiheit (Gal 5,13), die aber nicht nur den Spender, sondern vor allem den Empfänger, der ein Organ
dem Egoismus, sondern dem gegenseitigen Dienst in Liebe die- braucht oder möchte.
Einen Tod des Organspenders zu diagnostizieren mag für einen
nen soll. Damit ist der grundsätzliche Schlüssel für alle Fragen an
die Hand gegeben, dass alles, was entschieden werden soll oder Arzt im Normalfall jedoch einigermaßen eindeutig sein, und auch
geschieht, in Freiheit geschieht und nicht durch Zwang oder Vor- die Kirche akzeptiert die wissenschaftlich ge-sicherten Feststellunschrift. Diese dienende Freiheit hat ihre Grundlage und Grenze in gen des Todeszeitpunktes, etwa den Hirntod als den „Zustand der
den beiden theologischen Grundsätzen: „Der Mensch als Geschöpf unumkehrbaren (irreversibel) erloschenen Funktionen des gesamGottes, das nach seinem Bilde geschaffen wurde“ (Gen 1,27) und ten Gehirns“ (Stellung-nahme).
Trotzdem bleibt der Tod ein Mysterium, wenn er als das Zerdie Nächstenliebe.
Das ist sicherlich eine der Stärken der orthodoxen Kirche, dass brechen der von Gott geschaffene Einheit von Leib und Geistseele
uns diese theologischen Grundpfeiler sowie Leben und Vorbild der verstanden wird, da der Arzt nur die physische Seite dieser Einheit
Heiligen für das konkrete Handeln genügen, ohne dass wir für das messen und beurteilen kann. Niemand weiß, wann die Geistseele
konkrete Handeln in besonderen Situationen auf eine generelle und den Körper unwiderruflich verlässt bzw. genauer, wann Christus
kommt und die Seele zu sich nimmt, wie auf der Ikone der Entschlaunfehlbare Entscheidung von oberster Stelle warten müssen.
Gerade die Organspende ist ein so vielschichtiges aber trotzdem fung der Gottesmutter anschaulich zu sehen ist. Denn die Geistseekein extrem kompliziertes Thema, aber ganz sicher eine große He- le, so glauben wir, und so ist es auch philosophisch nicht anders
rausforderung an die gesellschaftliche Ethik und an die christliche denkbar, ist nicht physisch-materiell, so es sie gibt, und kann daher
Moral, dass niemand mit einfachen Rezepten die universale Lösung auch von einem physischen Tod nicht betroffen sein, verliert aber
präsentieren kann. Deshalb wäre in unseren Augen auch eine Mora- ihre Einheit mit dem physisch-psychischen Menschen und verliert
lenzyklika als allgemeinverbindliche Handlungsanweisung vermes- auch jegliches Ausdrucksmedium, welches der menschliche Körper
sen. Aber weniger, weil das Thema zu kompliziert oder zu undurch- ist, und existiert weiter außerhalb des uns bekannten Raum-Zeitsichtig sei, sondern weil es immer ein sehr persönliches Thema kontinuums in der Wirklichkeit Gottes, der unser Raum-Zeitkontibleibt, das mit persönlichen und außergewöhnlichen Schicksalen nuum transzendiert. Aber gerade diese Geistseele macht den Menzu tun hat. Synoden und auch solche Stellungnahmen von Bischofs- schen zur Person, unterscheidet ihn von einem Säugetier, macht ihn
konferenzen können nur Eckpfeiler des christlichen Verhaltens im zu einem Wesen, welches frei ist, über Instinkte und Triebe hinaus
Lichte des Evangeliums und im Sinne der Heiligen Väter der Kirche lieben, künstlerisch kreativ, verantwortlich sein kann, aber ihn auch
benennen, aber nicht einen einzigen Fall entscheiden. Denn jeder schuldig werden lassen kann.
Kürzlich hat ein griechischer Vater erzählt, wie seine Tochter, die
einzelne Fall unterliegt letztlich dem persönlichen Gewissen und
sollte begleitet und geführt werden durch den Rat und die Hilfe- er zur Organentnahme freigegeben hatte, am Tag der Operation aus
stellung eines geistlichen Vaters und steht in der Oikonomia (dem dem Koma erwacht ist. Wir wissen freilich auch, zu welchen Heiligen er täglich gebetet hat und wie viele Menschen für das Mädchen
Heilshandeln) Gottes, der das Heil aller Menschen will.
Auch diese Überlegungen können das Thema nur beschreiben, beteten.
ein Nachdenken anregen, das Gespräch provozieren und vor allem
Der Organempfänger
verschiedene Aspekte neu sortieren. Dazu gehört: Eine Organspende und ihre möglichen ethischen Implikationen betreffen drei PerBleibt jedoch noch der Dritte in der Kette der Organverschiebung,
sonen: Den Spender, den Arzt und den Empfänger.
der bislang wenig in den ethischen und moralischen Blick genommen wird, weil er doch als das Opfer erscheint, der schwerst erDer Organspender
krankt mit versagenden Organen auf den letzten Strohhalm wartet
„Die Orthodoxe Bischofskonferenz in Deutschland versteht die um sein Leben zu retten oder wieder lebenswert zu machen, der
Organspende als eine Form der Nächstenliebe in der Nachahmung vom Schicksal benachteiligt auf fremde Hilfe restlos angewiesen ist,
der bereits seit langem verzweifelt wartet, dass ihm geholfen wird
Christi“, formuliert ihre Stellungnahme.
Jeder Christ ist freilich verpflichtet, seinen Leib zu pflegen und und dass er ein lebenswertes Leben nach furchtbaren Torturen endzu schützen, da er durch die heilige Taufe Tempel des Heiligen Geis- lich weiterführen kann.
Ein Arzt hat nicht zu werten oder zu bewerten, er muss nach
tes geworden und Gott übereignet worden ist - symbolisch wird
das durch den antiken Ritus des Haareschneidens bei der Taufe medizinischen Gesichts-punkten und in absoluter Gleichheit behanange-deutet -, doch dient er in erster Linie als ein Werkzeug der deln. Auch auch wir, die wir uns ethische Gedanken machen, haben
Liebe, genauer der Nächsten-liebe. Wenn also ein Mensch etwas nicht zu bewerten oder zu urteilen. Es sollte jedoch bei allen Beherschenkt, ja sogar etwas von sich selber, mög-licherweise mit teiligten nicht das Bewusstsein verloren gehen, dass diese Art von
dem Risiko, der eigenen Gesundheit zu schaden, so ist das doch Therapie etwas Besonderes ist, mehr als jede andere Personen beein großartiges Werk der Nächstenliebe und ein Gleichwerden mit trifft und Ausnahmecharakter hat. Ein gespendetes Organ ist nicht
Christus, der sogar sein Leben hingegeben hat und dies auch von mit einer künstlichen Hüfte vergleichbar und wir können nicht beseinen Jüngern erwartet: „Eine größere Liebe hat niemand, als wer liebig in einen Ersatzteilfundus
sein Leben hingibt für seine Freunde“ (Joh 15,13). Sogar wenn auf zurückgreifen und grenzenlos
seinen Tod als Patient gewartet wird, um die Organe an seiner noch austauschen.
Niemand hat das Recht, Gewarmen Leiche vorzunehmen, auch wenn niemand mit Gewissheit
sagen kann, ob der Mensch aus der Sicht Gottes bereits wirklich ge- sundheit höher oder geringer zu
storben ist oder durch die Operation erst endgültig stirbt, besteht werten, den Überlebenswillen
für ihn kein moralisches Problem. Auch wenn ein Komapatient ei- eines Kranken in Frage zu stelnen Hauch einer Chance zum Überleben gehabt hätte, die ihm die len oder eine letzte Hoffnung
Operation zur Organentnahme zunichte gemacht wir, hat ein christ- zu zerstören. Auch die ortholicher Spender die Gewissheit, dass er sein Leben hingegeben hat doxe Kirche sieht im Bemühen
um eine Lebensverlängerung
und so Christus nachgefolgt ist.
Für den orthodoxen Totengottesdienst - möglichst mit offenem einen unbedingten Wert, denn
Sarg zum letzten Kuss - wäre es freilich wünschenswert, dass die sie sieht darin die Möglichkeit:
Organentnahme in würdiger Form stattfindet und eine Leiche von „in Christus zu leben, Gott durch
die Umkehr näher zu kommen
den Ärzten nicht vollständig zerpflückt wird.
Zur Freiheit gehört allerdings auch, dass ein Mensch nicht dafür und sich spirituell zu entfalten“
kritisiert oder diskreditiert werden darf, wenn er eine Organspende (Stellungnahme). Die Kirche
verweigert, ebenso, dass Alleinstehende, sozial Schwache oder ille- sieht den Wert allerdings geistgal Eingewanderte ohne Zustimmung nicht automatisch zur freien lich, nicht naturalistisch. Auf
Ver-fügung der Ärzte stehen. Die Kirche hält umwillen der Freiheit eine solche naturalistische Arjedes Menschen daran fest, dass es einer positiven Willenserklä- gumen-tationsebene sollte sich
rung zur Organspende bedarf, begrüßt aber auch jede Form der Mo- Theologie niemals begeben, weil

sie unstimmig ist. Nur ein Bei-spiel: Eine ständige jahrelange Dialyse
ist sicherlich nicht naturnäher als ein Organtausch. Deshalb wendet sich die orthodoxe Bischofskonferenz auch gegen die Ideologie,
eine Organtransplantation könne die Identität eines Menschen beeinträchtigen, da die physische Identität weder einen Wert an sich
darstellt noch eine statische Größe ist, sondern sich durch äußere
Einflüsse zwar ständig verändert, aber der „Mensch in Harmonie
mit sich selbst und als er selbst erkennbar“ ist, da die Identität in
der gesamten Person beruht.
Bei der Frage des Herzens wird dieses Thema allerdings besonders sensibel, da sowohl die Bibel als auch das gesamte geistliche
Schrifttum der Kirchenväter dem Herzen den Nous zuordnen, der
Intellekt oder vielleicht besser die Geistseele, die zu geistigen Akten
fähig ist, erkennt, liebt, mit Gott kommuniziert. Doch bei genauem
Hinsehen ist dieser Nous nicht im biologischen Herzen lokalisiert
oder mit dem Herzen identisch, sondern beim Herzen - gewissermaßen im Innersten des Menschen, sodass kein Mediziner daran
gehindert ist, das Herz weiterhin als einen Muskel zu sehen und zu
behandeln. Umgekehrt steht es einem Gläubigen frei, sein Herz mit
allen persönlichen Assoziationen gesondert von anderen Organen
anders und persönlicher zu bewerten.
Es bleibt unbestritten, dass der Wert eines Lebens eigentlich
unbegrenzt ist. Aber vielleicht wirklich nur „eigentlich“. Der Organspender jedenfalls relativiert mutig selbst den Wert seines eigenen
Lebens, wenn er sich jemand anderem zur Verfügung stellt.
Auch für den Organempfänger gilt dieses „eigentlich“ und damit
eine gewisse Relativierung des Wertes des Lebens, wenn er sich
mit seiner Endlichkeit auseinandersetzt und Krankheit, körperliche
Einschränkung und das Sterben als zum Leben nach dem Sündenfall gehörig akzeptiert. Dann zieht er möglicherweise die Grenzen
medizinischer Hilfe und ärztlicher Kunst enger und geht nicht bis
zum Äußersten technischer Möglichkeiten. Das ist freilich eine Gewissensentscheidung, die niemand von außen fordern kann, nicht
einmal von der Kanzel.
Aber es muss zumindest diese Frage erlaubt sein und dringend
gestellt werden, ob nur das irdische zeitliche Leben zählt, gilt und zu
erhalten ist, oder ob der Blick nicht verstärkt - und im Erleben von
Krankheit, Schwäche und Endlichkeit von ganz Neuem - auf das Königreich der Himmel und das endgültige Leben bei und mit Christus
gelenkt werden sollte. Ohne Frage gibt es einen berechtigten Überlebenswillen hier auf Erden. Aber gibt es nicht auch eine berechtigte
Annahme der Krankheit und des Todes sowie eine entsprechende
Vorbereitung auf das ewige Leben, an das wir glauben? Christen
dürften hier kein Fragezeichen setzen. Sie nehmen ihr Leben als
Geschenk an ohne das Recht, es wegzuwerfen, etwa durch Selbstmord oder Sterbehilfe, und sie nehmen auch das Ende und den Tod
an, auch wenn er zu früh kommt. Die orthodoxe Bischofskonferenz
stellt den „einzigartigen und unwiederholbaren Wert“ des menschlichen Lebens in den Horizont des „neuen Lebens“, das durch die
Auferstehung Christi eröffnet ist und bereits in der Taufe begonnen
hat. Sie warnen mit dem Apostel Paulus: „Wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, so sind wir
die elendsten aller Menschen (1Kor 15,19).
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ΟΜΟΡΦΙΑ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Ροδόνερο...ο „εραστής“ της επιδερμίδας
της Ιωάννα Μπέτση
Αισθητικός - στυλίστρια

ενισχύει την ελαστικότητα της επιδερμίδας.
Το
ανθόνερο
τριαντάφυλλου
χαρίζει
τις
αντιγηραντικές αναγεννητικές του προσφορές,
Τα οφέλη του αμέτρητα...
ωφέλιμες για την επιδερμίδα και το κουρασμένο
ο σύντροφος της επιδερμίδας από τα αρχαία χρόνια.
δέρμα.
Η Κλεοπάτρα το χρησιμοποίησε για να κρατήσει δροσερό και ελαστικό το
Στην Ινδία και Μέση Ανατολή το προσθέτουν
δέρμα της.
στη μαγειρική σε πολλά φαγητά, καθώς και σε
Έχει την ιδιότητα να εξομαλύνει, να θρέφει και να αναζωογονεί.
ροφήματα, χαρίζει μία λεπτή γεύση και το άρωμά
Αντιφλεγμονώδης, καταπραυντικό και στυπτικό, ταιριάζει σε όλους τους του είναι εξαιρετικό.
τύπους δέρματος.
Η υγεία και ευεξία είναι στα χέρια σας.
Ενυδατώνει σε βάθος προσφέροντας ζωντάνια και λάμψη.
Δώστε ζωή στη ζωή σας.
Διατηρεί την ισορροπία του φυσικού PH, η περιεκτικότητά του σε βιταμίνη C

της Ιωάννα Μπέτση
Αισθητικός - στυλίστρια

Ιωάννα Μπέτση

„Μποέμικη Ομορφιά“

Τέλος καλοκαιριού;
στη Μύκονο το καλοκαίρι διαρκεί όλο το χρόνο, με ανάπαυλα λίγων ημερών.
Για τους λάτρεις των ταξιδιών και την κοινωνία των πλέον jet setter, η Ελλάδα
βγαίνει μπροστά με το απλό αλλά απίστευτο γιαούρτι της.
Σε συνδυασμό με τη γέλη της αλόη είναι ότι πιο δροσιστικό, μα παράλληλα
ενυδατικό για το δέρμα.
Η ένταση όλης της ημέρας κάνει ανάπαυλα στην τοπική σοφία της ομορφιάς.
Αποχρώσεις του άσπρου - μπλε και κοσμήματα στα σανδάλια.

Το ελληνικό στοιχείο στην απόλυτη κυριαρχία του.
Στο νησί των ανέμων απολαμβάνεις τον „ξένοιαστο“ ήλιο χρησιμοποιώντας
την κατάλληλη σύνθεση για μετά την έκθεση στην άμμο και τον καυτό ήλιο
του Αιγαίου πελάγους.
Η απόλυτη λεπτή υφή του γιαουρτιού + αλόη, προσφέρουν στο δέρμα
σφριγηλότητα και λάμψη.
Μέσα από ένα χαλαρωτικό μασάζ το δέρμα καταπραύνεται, κρατώντας τη
δροσιά του ανέμου σε κάθε σας κίνηση.
Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσεται...
τονώστε την επιδερμίδα σας και αφεθείτε στα ελληνικά χέρια.

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

Πωλείται
πλήρως εξοπλισμένο & ανακαινισμένο το
Restaurant Poseidon
στο Lauingen της Γερμανίας.
250τ.μ. 70 θέσεων και Grill στον κήπο 120 θέσεων.
Κόστος: 100.000 Ευρώ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +49 0171 750 6999

Πωλείται
το ζαχαροπλαστείο

ΜΕΓΑΣ
στα Τρίκαλα
Τηλ. 697 731 4396

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

Πωλείται
πλήρως εξοπλισμένο & ανακαινισμένο
Γυράδικο με κάρβουνα
στο Lauingen της Γερμανίας.
20 θέσεων και στον κήπο 25 θέσεων.
Κόστος: 50.000 Ευρώ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +49 0171 750 6999
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Η Ύδρα θεωρείται το στολίδι του Αργοσαρωνικού καθώς είναι ιδιαιτέρως
γραφικό νησί με κοσμοπολίτικο αέρα. Αποτελεί δημοφιλή τουριστικό
προορισμό για ξένους επισκέπτες αλλά και για πολλούς Αθηναίους λόγω της
μικρής της απόστασης από την πρωτεύουσα.
Πήρε το όνομά της από τα άφθονα νερά που ανάβλυζαν από τις πηγές τις
κατά την αρχαιότητα.

Το γραφικό λιμάνι με τα κανόνια και τις πολεμίστρες, τα μοναστήρια, τα
μουσεία και η ναυτική σχολή μαρτυρούν την μεγάλη ιστορική της σημασία.
Κατά την διάρκεια της ελληνικής επανάστασης του 1821, η Ύδρα μαζί με τα
Ψαρά και τις Σπέτσες έπαιξαν σημαντικό ρόλο εξαιτίας της ναυτικής δύναμης
που διέθεταν. Σπουδαίοι άντρες της ιστορίας και της πολιτικής κατάγονταν
από την Ύδρα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον Τομπάζη, τον Κουντουριώτη, τον
Μιαούλη, τον Τσαμαδό. Η ναυτική παράδοση του νησιου συνεχίζεται και
στις μέρες μας με την Ακαδημία Εμποροπλοιάρχων, η οποία λειτούργησε για
πρώτη φορά αμέσως μετά το 1821. Η συγκεκριμένη σχολή είναι η παλαιότερη
σχολή εμποροπλοιάρχων της Ανατολικής Μεσογείου και στεγάζεται στο
αρχοντικό του Λάζαρου Τσαμαδού.
Η Ύδρα ενέπνευσε μεγάλους Έλληνες και ξένους ζωγράφους να αποτυπώσουν
σε σχέδιο τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο νησί
υπάρχει παράρτημα της Σχολής Καλών Τεχνών, το οποίο στεγάζεται στο
αρχοντικό του Εμμανουήλ Τομπάζη και Ξανθής Σαχίνη.
Η πόλη της Ύδρας απλώνεται σε δύο βραχώδεις λόφους και είναι γεμάτη με
αρχοντικά και παραδοσιακά σπίτια. Η πρώτη εντύπωση που σχηματίζει κανείς
προσεγγίζοντας το νησί είναι πως πρόκειται για έργο τέχνης με όλα αυτά
τα πετρόχτιστα κτίρια και τα γαϊδουράκια που είναι και το μοναδικό μέσο
μεταφοράς αφού η πόλη έχει ανακηρυχτεί διατηρητέα και απαγορεύονται
τα τροχοφόρα.
Ακολουθώντας το μονοπάτι δίπλα από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως της
Θεοτόκου θα συναντήσετε την παλιά πόλη. Εκεί βρίσκεται ο ναός της
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Υπαπαντής και το αρχοντικό του Λάζαρου Κουντουριώτη. Ο κεντρικός δρόμος
οδηγεί στα Καλά Πηγάδια και στην νοσταλγική συνοικία Κιάφα. Συνεχίζοντας
θα προσεγγίσετε το υψηλότερο σημείο της περιοχής, τον Άγιο Κωνσταντίνο.
Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε το παλαιότερο φαρμακείο του νησιού, το
οποίο και βρίσκεται εκεί από τον 19ο αιώνα.
Το λιμάνι της Ύδρας πάντοτε επιβλητικό με τα εντυπωσιακά σκάφη, τα
κρουαζιερόπλοια και τις βαρκούλες που κάνουν βόλτες τους επισκέπτες. Το
άγαλμα του Ανδρέα Μιαούλη δεσπόζει στην αριστερή πλευρά του λιμανιού.
Στο κέντρο του λιμανιού βρίσκεται ο καθεδρικός ναός του νησιού που
χτίστηκε το 1648 και ανακατασκευάστηκε το 1774. Εντός του καθεδρικού
ναού λειτουργεί το Δημαρχείο και το Εκκλησιαστικό Μουσείο. Επισκεφτείτε
το Μουσείο Μεταβυζαντινής Τέχνης και Ιστορίας στο αρχοντικό του Γεώργιου
Κουντουριώτη. Το μουσείο βρίσκεται στην δυτική πλευρά του νησιού
πάνω από έναν αιώνα. Στο κτίριο στεγάζονται κειμήλια της οικογένειας
Κουντουριώτη και εκθέματα από την νεότερη ιστορία της Ύδρας. Αξίζει επίσης
να δείτε το Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ύδρας στο λιμάνι του νησιού.
Στο νησί βρίσκονται 300 εκκλησίες και 6 μοναστήρια, πολύ μεγάλος αριθμός
αναλογικά με το μέγεθος του νησιού. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα
μοναστήρια της Αγίας Ευπραξίας και του Προφήτη Ηλία, της Αγίας Τριάδας,
της Θεοτόκου της Ζούρβας αλλά και οι εκκλησίες του Αι Γιάννη του Νηστευτή
και της Υπαπαντής με τις σπάνιες τοιχογραφίες του 18ου αιώνα.
Αναφορικά με τις παραλίες, η πρώτη που συναντά κανείς στα βράχια έξω
από το λιμάνι είναι η Σπηλιά που προσφέρεται για μακροβούτια στα βαθιά
και πεντακάθαρα νερά της. Η Υδρονέτα βρίσκεται επίσης πάνω στα βράχια
στην ίδια περιοχή με την Σπηλιά. Αμέσως μετά την Ύδρονέτα βρίσκεται το
Αυλάκι, μια μικρή παραλία γεμάτη βότσαλα όπου κάθε βράδυ φωταγωγείται
προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα. Υπάρχουν όμως και παραλίες σε
απόσταση αναπνοής από την πόλη της Ύδρας, στις οποίες φτάνει κανείς με
θαλάσσια ταξί ή καΐκια. Πρώτη στάση το Καμίνι, ένα μικρό ψαρολίμανο στο
οποίο βρίσκονται το παλιό σπίτι του Μιαούλη. Ακριβώς δίπλα είναι το Μικρό
Καμίνι, μια οργανωμένη παραλία με βότσαλο. Ακολουθώντας τον παραλιακό
δρόμο φτάνουμε στον οικισμό του Βλυχού με τα κατάλευκα εξοχικά σπίτια
και τις ολάνθιστες αυλές. Η γραφική παραλία του Βλυχού έχει γκρίζα και
κοκκινωπά βότσαλα και είναι ιδανική για μικρά παιδιά. Επισκεφτείτε επίσης
τις παραλίες Παλαμιδά, το Μπίστι, τον Μώλο, το Κλιμάκι, την Λιμνιώνιζα, το
Μανδράκι.
Να κάνετε οπωσδήποτε την παραδοσιακή βόλτα με το γαϊδουράκι όπου θα
έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε το νησί από ψηλά. Περπατήστε στα σοκάκια
και νιώστε τον αέρα μιας άλλης εποχής. Η Ύδρα είναι το νησί που μαγεύει
όσους την επισκέπτονται και τους δημιουργεί την ανάγκη να την ξαναδούν.
Καλό σας ταξίδι!
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Με πάθος, αγάπη και συγκίνηση εορτάστηκαν τα 10α γενέθλια των Θεσσαλών»
Ολοκληρώθηκε το 10ο Παγκόσμιο συνέδριο και αντάμωμα στην Καρδίτσα

Με
μία
σημαντική
δέσμευση
των
παριστάμενων
πολιτικών
προσώπων, ότι τα θέματα που
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του
διαλόγου, θα φθάσουν μέχρι τη
Βουλή, αλλά και τη σημαντική
επίσης ανακοίνωση της ιδρυτικής
διακήρυξης
της
Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία,
το «10ο Παγκόσμιο Συνέδριο- Αντάμωμα Θεσσαλών» που πραγματοποιήθηκε
στην Καρδίτσα, την Κυριακή 12 Αυγούστου 2018.
Σε μια κατάμεστη για αρκετές ώρες που διήρκησε το συνέδριο, αίθουσα
του «Thessalikon Grand Hotel», όπου εκφράστηκαν απ΄ όλους καταρχήν, τα
ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων από την πρόσφατη
φονική πυρκαγιά στην Αττική, έγινε σοβαρή κατάθεση προτάσεων, αλλά και
προβληματισμών, για μια σειρά θεμάτων που απασχολούν τους απόδημους,
ενώ ταυτόχρονα, επικράτησε μια πανηγυρική ατμόσφαιρα, καθώς έγινε ο
εορτασμός των δεκάχρονων της Συνομοσπονδίας, που με ιδιαίτερη χαρά και
συγκίνηση, όπως και πολλές εκπλήξεις, παρουσιάστηκαν με την ευθύνη του
προέδρου κ. Διαμαντή Γκίκα.
Την κήρυξη έναρξης των εργασιών του συνεδρίου, έκανε ο πρόεδρος του
προεδρείου κ. Ηλίας Κουτσερής, που αφού καλωσόρισε τους απόδημους,
τους εκπροσώπους των φορέων, τους ομιλητές και το πλήθος κόσμου που
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, έδωσε τη σκυτάλη στην εντεταλμένη σύμβουλο
Πολιτισμού του Δήμου Καρδίτσας κ. Σωτηρία Μπακαλάκου, που παρουσίασε
με επιτυχία το πρόγραμμα και τόνισε το «πόσο σημαντικό κεφάλαιο αποτελούν
για τον τόπο μας οι απόδημοι». Τους δικούς τους χαιρετισμούς, έκαναν και
τα υπόλοιπα μέλη του προεδρείου κ. Ρεγγίνα Καμπίτσα που καλωσόρισε τα
μέλη στις εργασίες, και η κ. Μαρία Ρίγγα που ευχήθηκε να υπάρξουν χρήσιμα
συμπεράσματα.
Την έναρξη των χαιρετισμών, έκανε ο εκπρόσωπος του Σεβασμιοτάτου
Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, που μεταφέροντας τις
ευχές για καλή επιτυχία, του κ. Τιμόθεου (ο οποίος παραβρέθηκε λίγη ώρα
αργότερα στο Συνέδριο), ευλόγησε και την πορεία τόσο των εργασιών, όσο και
των δράσεων της Συνομοσπονδίας.
Ο δήμαρχος Καρδίτσας κ. Φώτης Αλεξάκος που φιλοξένησε και μαζί με την
«Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών» συνδιοργάνωσαν το ΣυνέδριοΑντάμωμα, στο χαιρετισμό του, τόνισε ότι ο τόπος μας πρέπει να προοδεύει και
με τη συνδρομή των αποδήμων, μπορούν να επιτευχθούν πολλά.
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας κ. Παναγιώτα Βράντζα, τόνισε στο χαιρετισμό
της, ότι «οι ομογενείς μπορούν να προκαλέσουν ευκαιρίες ανάπτυξης για
τις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Μέσα από τις πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και
επιχειρηματικές δράσεις, μεταξύ των φορέων του απόδημου Ελληνισμού, με
την Ελληνική Περιφέρεια, προσφέρουν, στην τόνωση των τοπικών κοινωνιών».
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας κ. Χρυσούλα Κατσαβριά-Σιωροπούλου,
υποστήριξε ότι «ανάμεσα στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Θεσσαλίας, είναι
οι απόδημοι Θεσσαλοί, οι καλύτεροι πρεσβευτές του ελληνισμού», τονίζοντας
επίσης, ότι η πολιτεία είναι σε εγρήγορση, προκειμένου να αντιμετωπίζονται
αποτελεσματικά τα προβλήματα εκπαίδευσης και διοικητικής εξυπηρέτησης
των αδελφών μας που ζουν στο εξωτερικό».
Ο βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σάκης Παπαδόπουλος, χαιρέτισε τις
εργασίες του Συνεδρίου, λέγοντας ότι οι προσπάθειες εστιάζονται στην όποια
υποστήριξη είναι δυνατόν να παρέχει η πολιτεία στους απόδημους, τονίζοντας
την συνεργασία που πρέπει να υπάρχει.
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτριος Παπαστεργίου, αναφέρθηκε στην
άριστη συνεργασία με τους απόδημους και την Παγκόσμια Συνομοσπονδία
«Ασκληπιός», τονίζοντας ότι «όποτε χρειαστήκαμε βοήθεια, δε διστάσατε
να ανταποκριθείτε», σημειώνοντας ότι «το Κράτος πρέπει να δουλέψει υπό
διαφορετικές συνθήκες σε σχέση με τους απόδημους και όταν είμαστε όλοι
μαζί, μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα».
Ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Τρικάλων κ. Κωνσταντίνος Τρέλλης, υποστήριξε ότι «η
Ελλάδα οφείλει πολλά στους απόδημους και πρέπει να το δείξει έμπρακτα,
όπως με την ψήφο στους τόπους διαμονής», μεταφέροντας τις ευχές για καλή
επιτυχία και του προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών, κ. Διαμαντής Γκίκας,
εμφανώς συγκινημένος για τα 10χρονα της Συνομοσπονδίας, έκανε λεπτομερή
αναφορά στην πορεία των χρόνων αυτών, με τις συγκινήσεις και τους στόχους,
με τα παγκόσμια συνέδρια, αλλά και τα πρόσωπα τα οποία συνδέθηκαν
με την πορεία της Παγκόσμιας, όπως όλα τα Δ.Σ. Η ίδρυση όπως είπε, έγινε
στις 17 Αυγούστου 2007, ενώ ανέλυσε στους συμμετέχοντες, τη δομή της
Συνομοσπονδίας και τον τρόπο λειτουργίας. Τέλος παρουσίασε και το βιβλίο,

αφιέρωμα για τα δέκα χρόνια της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών, που
θα εκδοθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή μετά το τέλος του συνεδρίου.
Σε ένα όμορφο, πανηγυρικό πραγματικά κλίμα, ο κ. Διαμαντής Γκίκας, μαζί
με την Γραμματέα Παγκόσμιου Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού κ. Όλγα
Σαραντοπούλου, έκοψαν την τούρτα των γενεθλίων των 10 χρόνων, που
μοιράστηκε στους παριστάμενους.
Μετά από απόφαση της Συνομοσπονδίας, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας,
απένειμε τιμητικές διακρίσεις για τη δράση τους και την εν γένει βοήθεια
και συμπαράστασή τους προς τον «Ασκληπιό», στον κ. Ηλία Κουτσερή
δημοσιογράφο, τόσο προσωπικά όσο και στο όνομα των δημοσιογράφων που
αναφέρονται στο έργο της Παγκόσμιας, στον κ. Στέφανο Κούτρα Πρόεδρο
της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Σωματείων Αττικής (Ελλάδα) και την κ. Όλγα
Σαραντοπούλου Γραμματέα Παγκόσμιου Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, η
οποία ήταν και η «νονά» όπως είπε ο κ. Διαμαντής Γκίκας, της Συνομοσπονδίας.
Επίσης έγινε ειδική ευχαριστία στους πρώην προέδρους της παγκόσμιας
Συνομοσπονδίας κ. Γιώργο Βόμπρα και κ. Γεώργιο Πορνάρα.
Αντίστοιχα, τιμητικές πλακέτες δόθηκαν από την Γραμματέα Παγκόσμιου
Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού κ. Όλγα Σαραντοπούλου στον πρόεδρο
της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας και Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Θεσσαλών
Ευρώπης κ. Διαμαντή Γκίκα, στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Θεσσαλών Καναδά
κ. Νικηφόρο Λαμπίρη, στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Θεσσαλών κ. Απόστολο
Χουτέα και στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Σωματείων Αττικής κ.
Στέφανο Κούτρα.
Χαιρετισμούς απέστειλαν, η Υφυπουργός Οικονομικών κ. Κατερίνα
Παπανάτσιου, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βασίλειος Κόκκαλης, ο
βουλευτής ΝΔ κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας και ο πρόεδρος της Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας (Π.Ε.Δ.) κ. Γεώργιος Κωτσός.
Ανακοινώθηκε η Ιδρυτική Διακήρυξη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεσσαλών
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Σωματείων Αττικής κ. Στέφανος
Κούτρας, ανακοίνωσε την Ιδρυτική Διακήρυξη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Θεσσαλών, ένα όραμα πολλών ετών, και η οποία θα λάβει σάρκα και οστά σε
μια προσυνεδριακη διαδικασία ίδρυσης της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας
Θεσσαλών που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018 παραμονή
του εορτασμού της 137ης Επετείου Απελευθέρωσης της Θεσσαλίας, οπότε και
θα συνυπογραφεί από όλα τα θεσσαλικά σωματεία. Για το λόγο αυτό μάλιστα,
ο κ. Στέφανος Κούτρας, κάλεσε όλες τις θεσσαλικές συλλογικότητες να την
στηρίξουν, τονίζοντας παράλληλα, ότι
η Παιδεία και ο Πολιτισμός, αποτελούν
τα ισχυρά μας «όπλα».
Η κ. Όλγα Σαραντοπούλου, έκανε
ιδιαίτερη αναφορά στην ίδρυση
του «Ασκληπιού», με δράσεις που
πετυχαίνουν τους σκοπούς της, με
στόχο την ανάπτυξη και διάδοση
των ιδεωδών και των αξιών, του ελληνικού πολιτισμού, καλώντας και τους
υπόλοιπους Θεσσαλούς, να έρθουν πιο κοντά, ενώ εξήρε τον δυναμισμό του
προέδρου και ιδρυτή της Συνομοσπονδίας κ. Διαμαντή Γκίκα.
Ο Πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης Αθήνας κ. Κρις Σπύρου,
αναφέρθηκε στον χαιρετισμό του, στο θέμα της επιστολικής ψήφου, όχι σαν
δικαίωμα που είναι αναφαίρετο, αλλά κυρίως στον τρόπο που θα πρέπει να βρει
και να τη στηρίξει η ελληνική πολιτεία. Όπως τόνισε «μακάρι να σκεφτόμασταν
ως χώρα, τι πολύτιμο κομμάτι ανθρώπων, υπάρχει στο εξωτερικό, που θα
μπορούσε να βοηθήσει τη γενέτειρα».
Ο κ. Αποστόλης Χουτέας Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θεσσαλών της Αυστραλίας
τόνισε, ότι «οι Έλληνες της Αυστραλίας, αγαπάμε την Ελλάδα και έχουμε
ιδιαίτερο άγχος, αυτή την αγάπη να την περάσουμε όχι μόνο στα παιδιά μας,
αλλά κυρίως στα εγγόνια μας και τις επόμενες γενιές, ώστε να διατηρηθούν οι
δεσμοί».
Λόγω απουσίας του προέδρου της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών
Καναδά κ. Νικηφόρου Λαμπίρη, διαβάστηκε ο χαιρετισμός του, στον οποίο
αναφέρονταν μεταξύ άλλων, ότι οι «Έλληνες της διασποράς θα συνεχίσουμε
να αγωνιζόμαστε για το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου, παρόλο που υπάρχει
στο Σύνταγμα, αλλά εσείς απλά δεν θέλετε να μας δώσετε την επιστολική ψήφο,
φοβούμενοι να μην αλλάξουμε τα σημερινά δεδομένα», αναφερόμενους στους
πολιτικούς.
Ιδιαίτερη αναφορά, έγινε στο θέμα της Μακεδονίας, όπου η κ. Όλγα
Σαραντοπούλου, ενημέρωσε για το πώς κινούνται τόσο στην Ε.Ε. όσο και
γενικότερα στις άλλες χώρες οι Σκοπιανοί, αναφορικά με τα αιτήματά τους.
Θεωρεί χρέος μας την στήριξη των δίκαιων αιτημάτων των Παμμακεδονικών
οργανώσεων ανά τον κόσμο. Ο ελληνισμός του εξωτερικού ήταν πάντοτε στο
πλευρό της Ελλάδας ιδίως στις κρίσιμες στιγμές και ο απόδημος ελληνισμός
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πρόσβλεπε πάντα σε μια αγαστή συνεργασία με την εκάστοτε ελληνική
π[πολιτεία, σε μια αμφίδρομη σχέση αλληλοϋποστήριξης και αλληλοσεβασμού
οπού θα εισακούγονται τα αιτήματα της ομογένειας.
Ο αντιδήμαρχος Πύλης κ. Αθανάσιος Κωστάκης, μεταφέροντας και τις ευχές
του δημάρχου κ. Κώστα Μαράβα, γνωστοποίησε πρόσκληση για την διεξαγωγή
μιας επόμενης εκδήλωσης των Θεσσαλών σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο
Πύλη, τονίζοντας ότι «οι απόδημοι είναι δύο φορές Θεσσαλοί».
Εισηγήσεις
Ιδιαίτερα θετικά σχόλια, απέσπασαν όλες οι εισηγήσεις οι οποίες έγιναν, από
νέους επιστήμονες με καταγωγή από την Θεσσαλία και εξήχθησαν χρήσιμα
και πολύτιμα ουσιαστικά συμπεράσματα για τους «Κρυφούς θησαυρούς
της Θεσσαλίας, από την πατρίδα στο κόσμο», αλλά και για την «Ανάπτυξη
της Θεσσαλίας μέσα απ΄τον σημαντικό ρόλο των Αποδήμων Θεσσαλών».
Αναζητήθηκε παράλληλα και ο σκοπός του «Απόδημου «Ασκληπιού» στη
σύγχρονη κοινωνία», ενώ στοχεύοντας σε πρόταση που μπορεί να αποτελέσει
στήριγμα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, εξετάστηκαν οι προοπτικές
για τα «Αγροτοδιατροφικά θεσσαλικά Προϊόντα: Με το βλέμμα στο Μέλλον».
Ο κ. Θωμάς Καραγιάννης-Κρανίδης, Χημικός Μηχανικός, με εμπειρία στο
Άμπου Ντάμπι, (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), παραλλήλισε τα μυρμήγκια με
τους ανθρώπους, που όλοι μαζί μπορούν να καταφέρουν πολλά, όπως για
παράδειγμα οι Θεσσαλοί, που μέσω ομαδικής δουλειάς, ένας διατροφικός
θησαυρός όπως το αμύγδαλο, μπορεί από τη Θεσσαλία, να φθάσει σε ολόκληρο
τον κόσμο.
Ο κ. Νίκος Κουτσιμπογιώργος – Πολιτικός επιστήμονας Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παν. Πειραιώς, που δραστηριοποιείται στο Βέλγιο,
έκανε μια συναισθηματική ομιλία, κάνοντας ιδιαίτερες αναφορές σε πρόσωπα
της Θεσσαλίας, όπως ο Ρήγας, τονίζοντας ότι ο «κρυμμένος θησαυρός» των
Θεσσαλών, είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι, ταπεινοί, συνεπείς, που δουλεύουν με
ευθύτητα.
Ο κ. Θεοχάρης Γιαννακόπουλος, φοιτητής της Ιατρικής του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου, αναφέρθηκε στη σημαντική ιστορία της χώρας μας στην
ιατρική, εξηγώντας αναλυτικά τα όσα αφορούν και στον «Ασκληπιό» που
σηματοδοτεί με το όνομά του και την Συνομοσπονδία των Θεσσαλών, δίνοντας
παράλληλα σημαντικά στοιχεία, που αφορούν στην εφαρμογή της ιατρικής,
στην σύγχρονη πλέον κοινωνία.
Η κ. Άρτεμις Πυργιώτη, Γεωπόνος του Πανεπιστημίου Αθηνών, έκανε αναφορά
σε αρκετά από τα προϊόντα που παράγονται, συσκευάζονται και πωλούνται,
προερχόμενα από τη Θεσσαλία, η οποία είναι τόπος παραγωγής, πολλών
αγροτικών και βιομηχανικών προϊόντων. Πρότεινε, οι αγρότες να είναι δεκτικοί
σε συμβουλές και να επανέλθουμε στον τρόπο καλλιέργειας των παλαιότερων
γενεών.
Πάνελ συζήτησης και συμπερασμάτων
Μέσα σε ένα όμορφο κλίμα διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων, κατάθεσης
απόψεων και ειλικρινούς καταγραφής, των όποιων προβλημάτων έχουν
εντοπίσει οι ομογενείς, πραγματοποιήθηκε στην πορεία, το πάνελ συζήτησης
που συντόνισε ο δημοσιογράφος κ. Ηλίας Κουτσερής με θέμα «Οι Θεσσαλοί
του κόσμου – Στρατηγική και Όραμα - Προβληματισμοί και αναγκαιότητες»,
όπου θα τέθηκαν επί τάπητος, όλα αυτά τα δεδομένα, που μπορούν να δώσουν
ένα όραμα για τον τόπο μας, με πρωταγωνιστή τον Θεσσαλό του κόσμου. Στο
τραπέζι της συζήτησης συμμετείχαν: κ. Πολυάνθη Γιάνναρου εκπρόσωπος
Ομοσπονδίας Θεσσαλών Ευρώπης, κ. Λάρρης Ζίγρας Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας
Τορόντο Καναδά, κ. Αποστόλης Χουτέας Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θεσσαλών
Αυστραλίας, κ. Στέφανος Κούτρας Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών

Σωματείων Αττικής-Ελλάδα, οι δύο βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτα Βράντζα και
κ. Σάκης Παπαδόπουλος και ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Τρικάλων κ. Κωνσταντίνος
Τρέλλης.
Η κ. Πολυάνθη Γιάνναρου εκπαιδευτικός, αναφέρθηκε στη συγκινητική δουλειά
που γίνεται στα σχολεία της Ευρώπης, με συνέπεια η Ελλάδα να είναι ζωντανή
σε κάθε γωνιά. Υπήρξε μια πτώση σε ότι αφορά στο έμψυχο δυναμικό τα
τελευταία χρόνια, όμως διαφαίνεται πλέον μια ανάκαμψη, όπως τόνισε.
Ο κ. Λάρρης Ζίγρας εστίασε στα ζητήματα που απασχολούν τους απόδημους,
όπως η επιστολική ψήφος, το θέμα της Μακεδονίας, των προβλημάτων που
προκύπτουν σε θέματα περίθαλψης για όσους έρχονται στην Ελλάδα από τον
Καναδά κ.α.
Ο κ. Αποστόλης Χουτέας, υποστήριξε ότι η ελληνική κοινότητα γενικότερα,
γερνάει, γι΄ αυτό και η αγάπη για την Ελλάδα θα πρέπει να μεταλαμπαδευτεί
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στους νεότερους. Επιθυμία για βοήθεια του ελληνικού κράτους υπάρχει, όπως
τόνισε.
Ο κ. Ηλίας Κουτσερής, με την ιδιότητα παράλληλα του προέδρου της Ένωσης
Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Βόλου, πρότεινε μια συνεργασία και των
άλλων ίσως Ενώσεων της Θεσσαλίας, για την αξιοποίηση πρωτοβουλιών
ανταλλαγής παιδιών με την ευθύνη και συμμετοχή των γονέων κ.α.
Ο κ. Στέφανος Κούτρας ζήτησε να αλλάξουμε νοοτροπία και πρότεινε να
αξιοποιηθούν κατασκηνώσεις της Θεσσαλίας, ώστε να έρχονται παιδιά
αποδήμων, ώστε να ενισχύονται οι «δεσμοί», αλλά και να καθιερωθεί ημέρα
βράβευσης παιδιών που διαμένουν στο εξωτερικό.
Στη διάρκεια της συζήτησης, έγιναν τοποθετήσεις και άλλων εκπροσώπων
θεσσαλικών συλλόγων, ενώ κατατέθηκαν διάφορες προτάσεις. Κλείνοντας
το πάνελ συζήτησης, η βουλευτής κ. Παναγιώτα Βράντζα που συμμετέχει και
στην Επιτροπή Ελληνισμού Διασποράς, τόνισε ότι θα γίνει προσπάθεια, να
εντοπιστούν τα τεχνικά ζητήματα ώστε να λυθούν, να αναδειχθούν περισσότερο
τα θεσσαλικά προϊόντα, είπε «ναι» στη ψήφο των αποδήμων, αλλά υπό
προϋποθέσεις, δεσμευόμενη να έρθουν τα ζητήματα στη βουλή.
Ο βουλευτής κ. Σάκης Παπαδόπουλος, είπε ότι έλαβε ουσιαστικά ερεθίσματα
μέσα από το Συνέδριο και πλέον πέρα από τις παρεμβάσεις που πρέπει να
γίνουν στη Βουλή, είπε ότι είναι αυτονόητο το δικαίωμα των αποδήμων να
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Ελλάδας, μετά από αυτή την μεγάλη περιπέτεια,
την οικονομική, που πέρασε η χώρα.
Ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ κ. Κωνσταντίνος Τρέλλης δήλωσε, ότι όλα τα ζητήματα
που τέθηκαν, θα βρεθούν πλέον στα χέρια του προέδρου του κόμματος, ώστε
να υποστηριχθούν και κυρίως τα θέματα που αφορούν στην Παιδεία και τον
Πολιτισμό, αλλά και την ψήφο των αποδήμων που υποστηρίζει η Ν.Δ.
Στο συνέδριο συμμετείχαν εκτός των προαναφερόμενων, αρκετά ακόμη
μέλη των Ομοσπονδιών Ευρώπης, Καναδά, Αυστραλίας, Αττικής, πρόεδροι
θεσσαλικών συλλόγων από διάφορα σημεία της Ελλάδας, εκπρόσωποι άλλων
συλλογικοτήτων, αντιδήμαρχοι, πρώην βουλευτές, δημοτικοί και περιφερειακοί
σύμβουλοι κ.α. Στη Γραμματεία του Συνεδρίου, ήταν η κ. Φωτεινή Μίχου και η
κ. Φωτεινή Κόκκινου.
Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών κ. Διαμαντής Γκίκας εκ
μέρος όλων των Θεσσαλών Αποδήμων ευχαρίστησε το Υπουργείο Εξωτερικών
και την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού για την βοήθεια και
οικονομική χορηγία καθώς και τον Δήμο Καρδίτσας και τον Δήμαρχο κ. Φώτιο
Αλεξάκο για την άριστη συνεργασία στην συνδιοργάνωση του συνεδρίου, για
την ζεστή φιλοξενία που είχαν όλοι οι σύνεδροι Θεσσαλοί Απόδημοι και για
την ενίσχυση για την κάλυψη μεγάλου μέρος των αναγκών του συνεδρίου και
ανταμώματος.
Η παγκόσμια Συνομοσπονδία ευχαριστεί θερμά και από καρδιάς τον χορηγό
της εκδήλωσης, κατάστημα ΚΕΝ Καρδίτσας (Ιεζεκιήλ 24 πάροχος ηλεκτρικής
ενέργειας).
Το απόγευμα, ακολούθησε συνάντηση στη δημοτική αγορά Καρδίτσας με
ξενάγηση στον Ανδριάντα του Καραϊσκάκη, στον Ανδριάντα του Ν. Πλαστήρα
και στο Μουσείο Πόλης. Κατά τις βραδινές ώρες ακολούθησε γλέντι στο
Παυσίλυπο και αναβίωσε την μεγάλη παράδοση και την ιστορία του πολιτισμού
της Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα της βραδιάς παρουσίασε η εντεταλμένη
σύμβουλος Τουρισμού του Δ. Καρδίτσας κ. Άλκηστις Κολοκυθά. Η λαογράφος
και κατασκευάστρια παραδοσιακών ενδυμασιών κ. Μαρία Αλεξίου έκανε
μια πλήρη αναφορά σε ένα πανέμορφο «Σεργιάνι στην Παράδοση με την
Καραγκούνικη φορεσιά». Ακολούθησε ένα όμορφο και ενδιαφέρον θεατρικό
δρώμενο με την επιμέλεια της κ. Κατερίνας Σταθοπούλου «Για την Ξενιτιά».
Στη συνέχεια το Θεσσαλικό χοροστάσι παρουσίασε διάφορους παραδοσιακούς
χορούς με Υπεύθυνη του Συλλόγου κ. Αθηνά Σιδέρη-Μιχαλάκη. Η πολιτιστική
βραδιά έκλεισε με πολύ χορό και μουσική με την ορχήστρα του κ. Βασίλη
Νταράλα.
Την επόμενη ημέρα, τη Δευτέρα 13 Αυγούστου, τα μέλη του «Ασκληπιού»
συναντήθηκαν, πραγματοποιώντας τον εσωτερικό απολογισμό τους και
τη γενική συνέλευση, ανανεώνοντας το ραντεβού τους πλέον, για το «11ο
Παγκόσμιο Συνέδριο- Αντάμωμα Θεσσαλών» το καλοκαίρι του 2019! Τέλος θα
θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα άτομα που πήραν μέρος στην οργάνωση
αυτής της μεγάλης εκδήλωσης και τους ευχόμαστε να είναι πάντα καλά και να
ξανανταμώσουμε του χρόνου.
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Demokrit Buchhandlung

90443 Nürnberg - Am Plärrer 9 Βιβλία σε τιμές Ελλάδος

Tel.: 0911 264354

- 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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Demokrit Buchhandlung

90443 Nürnberg - Am Plärrer 9 Βιβλία σε τιμές Ελλάδος

Tel.: 0911 264354

- Mobil: 017 17 263 262 - Email: info@demokrit.de
Έξοδα αποστολής στη Γερμανία 2,50 EUR

„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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Demokrit Buchhandlung

90443 Nürnberg - Am Plärrer 9 Βιβλία σε τιμές Ελλάδος

Tel.: 0911 264354

- Mobil: 017 17 263 262 - Email: info@demokrit.de
Έξοδα αποστολής στη Γερμανία 2,50 EUR

9.50 EUR

9.90 EUR

9.90 EUR

11.00 EUR
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Η γωνιά του μαθητή

Σε .. ρυθμό αλλαγής!

Η έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, εκτός από
νέες γνώσεις, εμπειρίες και φίλους σηματοδοτείται
και από κάτι ακόμα. Αλλαγές. Το μακρόπνοο
σχέδιο για την αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα
φαίνεται πως είναι φιλοδοξία κάθε πολιτικού που
αναλαμβάνει τα ηνία του Υπουργείου Παιδείας.
Φέτος, οι αλλαγές σημαντικές. Η κατάργηση
του μαθήματος των λατινικών και η εισαγωγή
της Κοινωνιολογίας σαφώς τάραξαν τα νερά της
εκπαιδευτικής κοινότητας, το ίδιο και η συνεξέταση του μαθήματος της Έκθεσης
με τη λογοτεχνία. Αυτή η καινοτομία εφαρμόσθηκε ήδη από την προηγούμενη
σχολική χρονιά στα επαγγελματικά λύκεια. Μηχανογραφικό ήδη από τη Β Λυκείου
και εισαγωγή σε κάποιες σχολές χωρίς εξετάσεις.
Στην πραγματικότητα έχουμε την επαναφορά του συστήματος των δεσμών από το
παρελθόν και την αναβάθμιση του ρόλου του σχολείου με την αύξηση των ωρών
διδασκαλίας στα μαθήματα της κατεύθυνσης. Την επιτυχία του νέου συστήματος
μόνον ο χρόνος θα καταδείξει.

Εξετάσεις και Ομογενείς

Σε εξέλιξη, όμως, βρίσκονται και οι εισαγωγικές εξετάσεις των Ελλήνων Ομογενών
και τέκνων του Εξωτερικού. Η πρεμιέρα έγινε με το μάθημα της Νεοελληνικής
Γλώσσας. Το κείμενο που επιλέχθηκε υπογράφει η Άννα Φραγκουδάκη, κείμενα
της οποίας έχουν πολλές φορές αξιοποιηθεί κατά τη διδασκαλία του μαθήματος.
Το κείμενο μπορεί να χαρακτηρισθεί προσιτό για τους μαθητές. Το ίδιο και οι
ασκήσεις, οι οποίες καλύπτουν σημαντικές ενότητες της θεωρίας και μπορούσαν
ν’ απαντηθούν ακόμα και από μέτρια προετοιμασμένους μαθητές. Το θέμα της
έκθεσης είναι ήδη γνωστό από την πρώτη τάξη του Λυκείου (εφόσον η θεματική
ενότητα ανήκει στην ύλη της συγκεκριμένης τάξης). Σε γενικές γραμμές, τα θέματα
κρίνονται ικανοποιητικά.
Επιτυχία και καλά αποτελέσματα σε όλους τους μαθητές!
Ειρήνη Ι. Ζαννάκη, Φιλόλογος
email : zannaki@trigono.info
Η κ. Ζαννάκη είναι φιλόλογος και ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου στη Θεσσαλονίκη.
Συνεργάζεται με το κέντρο σπουδών «Δημόκριτος» και παραδίδει ηλεκτρονικά
φροντιστηριακά μαθήματα.
Για πληροφορίες μπορείτε ν’ απευθυνθείτε στη διεύθυνση της εφημερίδας
Τηλ. 0911 / 264354, εμαιλ : zannaki@trigono.info
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ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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
• Νέος ζητείται σε ψησταριά στην γερμανία
(ντίσελντορφ) παρέχεται διαμονή, διατροφή
κ ασφάλιση, ικανοποιητικός μισθός κ. θωμάς
τηλ. 004921322983
• 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
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
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
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αγγλικών, ελληνικών, office, outlook, data
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
Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλο τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από
την αίθουσα και λέει στον Τοτό:
- „Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολωκοτρόνης και η τρίτη δεν
ξέρουμε ερευνάται ακόμα.“
Μπαίνει στην αίθουσα ο Τοτός και τον ρωτά ο δάσκαλος:
- „Πότε γεννήθηκες;“
- „Το 1821!“
- „Πως σε λένε;“
- „Θεόδωρο Κολωκοτρόνη!“
- „Μα καλά τι λες, τρελάθηκες;“
- „Δεν ξέρουμε, ερευνάται ακόμα!“

SUDOKU

Η κυρία ρωτάει τον Τοτό:
Τοτό, πόσοι είναι οι μαθητές του Χριστού;
Ο Τοτός δεν ήξερε και ο Πέτρος του λέει για να τον βοηθήσει:
Όσες είναι και οι ώρες του ρολογιού.
Τότε ο Τοτός κοιτάει το ρολόι και λέει:
Έντεκα παρά τέταρτο, κυρία!
Πηγαίνει ο Τοτός στο δάσκαλο και του λέει:
- Κύριε, αν δε μου βάλετε καλό βαθμό θα πέσω στη θάλασσα να πνίγω!
Και ο δάσκαλος απαντάει:
- Δεν πειράζει παιδί μου, τα κούτσουρα επιπλέουν!
Ο Τοτός κάνει φάρσα σε ένα κρεοπωλείο:
- Κρεοπωλείο „Το Χοιρομέρι“. Τι θα θέλατε;
- Έχετε μοσχαρίσια πόδια;
- Ναι.
- Αυτιά προβατίνας;
- Ασφαλώς.
- Κοιλιά γουρουνιού;
- Μα και βέβαια.
- Καλά φίλε πρέπει να μοιάζεις με τέρας! απαντά ο Τοτός.
Ο Τοτός γυρίζει από τις εξετάσεις αισιόδοξος .
- Πώς τα πήγες ; τον ρωτάει ο πατέρας του .
- Πολύ καλά . Δεν έχουμε παρά να περιμένουμε τα αποτελέσματα .
- Ωραία , απαντάει ο πατέρας του , αλλά δεν μπόρεσες να καταλάβεις πώς τα πήγες
στα προφορικά ; Τι είδους άνθρωπος ήταν το εξεταστής σου ;
- Πολύ θρήσκος . Κάθε φορά που απαντούσα σε μια ερώτησή του , κοίταζε τον
ουρανό , έκανε το σταυρό του και διαρκώς έλεγε :
„ Έλα Χριστέ και Παναγιά „.
Λέει η δασκάλα τον Τοτό:
- „Τοτέ, κλείνε μας μια Αντωνυμία.“
Απαντάει ο Τοτός:
- „Αντώνη- μια, Αντώνη- δυο, Αντώνη- τρία.“
Κάποτε η μαμά του Τοτού τον έστειλε να αγοράσει τρία γάλατα Νουνού. Φτάνει ο
Τοτός στο Σούπερ Μάρκετ και βλέπει μια αφίσα που λέει:
- „Γάλατα υπάρχουν πολλά, Νουνού όμως ένα.“
Ο Τοτός γυρνάει σπίτι του χωρίς να αγοράσει γάλα. Τον ρωτάει η μαμά του:
- Πού είναι Τοτέ τα γάλατα;
- Μα μαμά έξω από το Σούπερ Μάρκετ υπήρχε μια αφίσα που έλεγε:
„Γάλατα υπάρχουν πολλά, Νουνού όμως ένα.“
Καθηγητής χημικός θέλοντας να δείξει στους έφηβους τις ολέθριες συνέπειες του
αλκοόλ φέρνει στην τάξη δυο ποτήρια, ένα με νερό και ένα με ουίσκι και δυο
σκουλήκια. Ρίχνει στο ποτήρι με το νερό το πρώτο σκουλήκι, το οποίο πανευτυχές
-σαν σκουλήκι στο νερό- κολυμπάει ρίχνει κωλοτούμπες, με δυο λόγια είναι η
προσωποποίηση της αγαλλίασης. Μετά ρίχνει το δεύτερο στο ποτήρι με το ουίσκι
αυτό συσπάτε υποφέροντας φριχτά και σε λίγο χρόνο πέφτει ξερό στο πάτο του
ποτηριού.
«Τι μας δείχνει αυτό το πείραμα?»
Απαντά ο Τοτος από το τελευταίο θρανίο:
«πως πρέπει να πίνουμε ουίσκι για να μην πιάσουμε σκουλήκια»
Λέει η μάνα του Τοτού στον Τοτό:
- Τοτέ εάν κοπείς στα μαθήματα της εξεταστικής ξέχνα ότι είσαι παιδί μου.
Μετά από μερικές ώρες τον ξαναρωτάει :
- Πώς τα πήγες;
Τοτός : - Γνωριζόμαστε κυρία μου;
Την Ημέρα της Μητέρας δασκάλα έβαλε στα παιδιά να γράψουν μια έκθεση, που να
τελειώνει με τη φράση «Μάνα είναι μόνο μία.»
Όλα τα παιδάκια έγραφαν η μαμά μου με αγαπάει, με φροντίζει και στο τέλος «Μάνα
είναι μόνο μία»…
Ο Τοτός έγραψε: «Μια μέρα ήρθε στο σπίτι μια φίλη της μαμάς μου. Η μαμά μου, τη
ρώτησε τι θα πιει και η φίλη της απάντησε μια πορτοκαλάδα. Τότε η μαμά μου, μου
είπε να φέρω δύο απο το ψυγείο. Όταν πήγα στο ψυγείο είδα ότι υπήρχε μόνο μία
πορτοκαλάδα και φώναξα: «Μάνα, είναι μόνο μία!»

Σπαζοκεφαλιά
1. Συναντιώνται δύο φίλοι. Λέει ο ένας στον άλλον ότι απέκτησε τρεις κόρες. Τον
ρωτά ο φίλος του τι ηλικία έχουν και εκείνος του απαντά:
- „Δεν θα σου πω πόσο χρονών είναι αλλά θα σου πω ότι το γινόμενο των
ηλικιών των κοριτσιών μου είναι 36, το άθροισμα είναι ο αριθμός της απέναντι
πολυκατοικίας που βλέπεις και η μεγαλύτερη κόρη μου έχει γαλάζια μάτια.“
Και άλλος του απαντά:
- „Ωραία, το βρήκα.“
Ποιες είναι τελικά οι ηλικίες των τριών κοριτσιών;;;
2. Ένας βοσκός βρίσκεται στην άκρη ενός ποταμού έχοντας ένα πρόβατο, σανό
και ένα κακό λύκο. Το πρόβατο τρώει το σανό και ο λύκος το πρόβατο, αλλά όταν
είναι και ο βοσκός μαζί κάθονται φρόνιμα.
Θέλουν να περάσουν ένα ποτάμι με μια βάρκα η οποία όμως χωράει πάντα 2
άτομα.
Πώς θα περάσουν χωρίς να φαγωθεί κανείς;

Οι λύσεις στην ιστοσελίδα της εφημερίδας μας
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PORTOKALIDIS TOURS
Ιασωνίδου 1 & Εγνατία Γωνία

Τηλ.: 2310 262 163

-

FAX 2310 269 535

54635 Θεσσαλονίκη

e-mail portok@otenet.gr
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