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«Παραδοσιακά Χριστούγεννα στη Νυρεμβέργη»

του Διαμαντή Γκίκα : Σελίδα 15

ΑΝΑΦΙΩΤΙΚΑ

Σελίδα 26-27

«Ο Σωκράτης ξυπόλητος στην Αθήνα»

Σελίδα 06

Ταξίδι στην Ελλάδα / Viaggio in Grecia
Σελίδα 21

Πώς διαβάζω για την έκθεση;
(Για να ακριβολογούμε, το ερώτημα είναι: χρειάζεται διάβασμα η
έκθεση; Και η απάντηση που συνήθως αποφασίζετε να δώσετε είναι:
«Σιγά μη διαβάσω για την έκθεση». Και είναι το μεγαλύτερο λάθος
που μπορείτε να κάνετε, αφού η έκθεση απαιτεί διάβασμα). ....
της Ειρήνης Ι. Ζαννάκη, φιλόλογος : Σελίδα 13

Πόσο οι άλλοι μπορούν να μας χαλάσουν την ψυχολογία μας.

Oι άνθρωποι καθημερινά έχουν να αντιμετωπίσουν διάφορες
καταστάσεις ευχάριστες ή δυσάρεστες και καλό θα ήταν να είναι
έτοιμοι να μπορούν να τις διαχειριστούν. Το ευχάριστο βέβαια ή
το δυσάρεστο είναι πολύ υποκειμενικό για τον καθένα από εμάς,
εξάλλου πέρα από σοβαρά θέματα υγείας που εκεί χρειάζεται ...
της Αθηνάς Σκιαδοπούλου : Σελίδα 08

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ, ΑΛΛΟΙ ΠΕΙΝΑΝΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ... ΤΑ ΣΠΑΝΕ
Αγαπητοί μου, ότι οι καιροί μας είναι πολύ κρίσιμοι, όλοι το
διαπιστώνουμε καθημερινά. Η οικονομική στενότητα και η ανεργία
μεγαλώνουν συνεχώς. Οι οικογενειάρχες στενάζουν κάτω από το
βάρος των εξόδων της ανατροφής και των σπουδών των ....
του Πολυεύκτου Παν. Γεωργακάκη : Σελίδα 8

Κάποιοι με ρωτάνε, τι να κάνουν αυτήν την εποχή!
Αν τον δικό σου εαυτό δεν τον έχεις αγαπήσει ...
Διαχώρισε
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας : Σελίδα 09

Εξαγωγές θέλουμε για να σταθούμε μόνοι μας όρθιοι ως
κράτος.
Ενώ η Βουλγαρία και η Τουρκία βρίσκονται σε „κόντρα“ για το
που θα γίνει το νέο εργοστάσιο αυτοκινητοβιομηχανίας από τη
Τσεχία, η Ελλάδα προσπαθεί να κάνει τα πρώτα βήματα ...
του Χρήστου Τραϊκούδη : Σελίδα 10

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΙΟΡΤΗ

Η γνώση λαογραφικών θεμάτων που συνοδεύουν σημαντικές
θρησκευτικές εορτές στον ετήσιο ημερολογιακό κύκλο οδηγούν
τον αναγνώστη σε βαθύτερη επαφή με ιδιαιτερότητες του Έθνους
μας. Τα Χριστούγεννα έχουν διαχρονική σημασία, είναι για κάθε
εποχή επίκαιρα, επειδή με παραδοσιακή συνέπεια συνδέουν το
μακραίωνο παρελθόν του Ελληνισμού με το σύγχρονο ...
του Prof. Dr. Δημητρίου Μπενέκου : Σελίδα 11

Katechese und Konversion - Ein Blick in die konkrete Realität
Es wäre zu wünschen, dass jemand, der in die Orthodoxe Kirche
eintreten möchte, einen guten und soliden Katecheseunterricht
erhält und am gottesdienstlichen Leben der Gemeinde ....
von p. Martinos Petzolt : Seite 12

Ομορφιά Αισθητική
Μοδάτη διάθεση
Χριστουγεννιάτικες οπτασίες
Ιωάννα Μπέτση : Σελίδα 13

Στην Κεντρική Ελλάδα, ανάμεσα στα Χάσια και την Πίνδο υψώνονται πελώριοι βράχοι που
δημιουργούν ένα μοναδικό θέαμα. Τα Μετέωρα με τους τεράστιους βράχους δεσπόζουν
στην Καλαμπάκα μεταξύ των βουνών Κόζιακα και Αντιχασίων. Είναι ένα γεωλογικό θαύμα
και συνάμα ένα μοναδικό μνημείο της Ορθοδοξίας. Κάθε επισκέπτης εντυπωσιάζεται
από την σπάνια ομορφιά του γιγάντιου πέτρινου συμπλέγματος. Για το πώς ακριβώς
προέκυψαν αυτοί οι βράχοι υπάρχουν .....
Σελίδα 14
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Εικόνες του Αγίου Παϊσίου / Τηλ. 017 17 263 262 ή στο εμαιλ : kostas@gikas.net
Σκαφτή : 18 cm x 23 cm : 10.00 EUR
Απλή : 12 cm x 18 cm : 5.00 EUR
9 cm x 12 cm : 4.00 EUR
6 cm x 9 cm : 3.00 EUR
4 cm x 5 cm : 2.00 EUR

Κωνσταντίνος Γκίκας

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

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

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

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

Gikas Verlag

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

Πνευματικές συμβουλές (Αγίου Παϊσίου)
• “…Ποιός ενδιαφέρεται σήμερα για τον άλλο; Κανείς.
Όλοι ενδιαφερόμαστε για τον εαυτό μας, για τον
άλλο τίποτα. Γι’αυτό θα δώσουμε λόγο. Γιατί ο Θεός
που είναι όλος αγάπη δε θα μας συγχωρέσει αυτή
την αδιαφορία για τον πλησίον μας…”
• “…Δώστε εξ’ ολοκλήρου τη καρδιά σας στο Θεό, όχι
στο κόσμο. Εκείνος που έχει δώσει τη καρδιά του
στο κόσμο, είναι εχθρός του Θεού…”
• “…Ο άνθρωπος που κινείται από το συμφέρον του
μόνο, είναι άχρηστος άνθρωπος…”
• “…Μην έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Η
αυτοπεποίθηση είναι μέγα εμπόδιο στη Θεία Χάρη.
Εμπιστοσύνη απόλυτη να έχουμε μόνο στο Θεό.

Όταν εμείς εναποθέτουμε τα πάντα σε αυτόν, ο
Θεός υποχρεώνεται να μας βοηθήσει…”
• “…Να ζείτε σε διαρκή δοξολογία και ευχαριστία προς
τον Θεό, διότι μεγαλύτερη αμαρτία είναι η αχαριστία
και μεγαλύτερος αμαρτωλός ο αχάριστος…”
• “…Ο χρόνος μας δόθηκε από τον Θεό για να κάνουμε
καλή χρήση αυτού, αγωνιζόμενοι συνεχώς για τη
σωτηρία της ψυχής μας…”
• Για ν‘ απαντήσει ο Θεός στο αίτημα μας και να μας
δώσει ότι του ζητάμε, πρέπει πρώτα απ‘ όλα να
έχουμε ταπείνωση, την οποία εμείς δεν έχουμε. Όλοι
μας, μικροί και μεγάλοι, έχουμε πολύ εγωισμό και
δεν δεχόμαστε υπόδειξη και παρατήρηση. Όλα τα
γνωρίζουμε, είμεθα όλοι σοφοί. Όταν μας κυριεύει
ο εγωισμός, μικρό θέμα, μεγάλος καυγάς.
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ΟΜΟΡΦΙΑ

Συμβουλές για ...
... το σπίτι
Αν επιθυμείτε περισσότερη οικονομία, όταν θέλετε να βράσετε μακαρόνια
βράστε το νερό στον ταχυβραστήρα. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με ό,τι
ενδέχεται βράσιμο .
• Για να αποκτήσουν τα πλακάκια του μπάνιου σας περισσότερη λάμψη,αγοράστε
Spiritus, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε στα φαρμακεία. Το βάζετε σ’
ένα πανί και τρίβετε τα πλακάκια σας. Το αποτέλεσμα θα σας εντυπωσιάσει.
• Επιπροσθέτως, μπορείτε να καθαρίσετε τις ρίλες που έχουν μαυρίσει ανάμεσα
στα πλακάκια σας, χρησιμοποιώντας ξύδι πάνω σ’ ένα βουρτσάκι.
Δοκιμάστε τα και δεν θα χάσετε..

... την υγεία
Για όσους ταλαιπωρούνται απο βήχα, το μυστικό καταπολέμησης είναι το
εξής : Χρησιμοποιήστε φέτες λεμονιού και προσθέστε ζάχαρη. Το αφήνετε
μια ημέρα. Πίνετε 3 φορές την ημέρα μ’ ένα κουταλάκι του γλυκού.
• Αν ο βήχας συνεχιστεί και γίνει ακόμα πιο έντονος, είναι πολυ βοηθητικό
να πιείτε ελαιόλαδο. 4 κουταλιές τις σούπας κατα προτίμηση βιολογικό
συνοδεύοντάς το με 4 κουταλιές χυμό πορτοκαλιού. Το ανακατεύετε πολυ
καλά και κάθε ώρα πίνετε μια γουλιά.
• Ας μην ξεχνάμε λοιπόν, ότι το ευεργετικό μας ελαιόλαδο βοηθάει πάρα πολύ
επίσης για την εκκένωση του εντέρου και πίνετε κάθε πρωί, χωρίς να έχετε
φάει μια κουταλιά της σούπας.
Καλή ανάρρωση.. και σίγουρα θα έρθει γρήγορα με αυτά τα έξυπνα tips!!!

... την ομορφιά
• Για την καταπολέμηση των ρυτίδων αρκεί μόνο 3 κουταλιές της σούπας
ελαιόλαδο και 2 κουταλιές της σούπας αργίλου, το οποίο μπορείτε να
αγοράσετε απ’ το φαρμακείο. Τα ανακατεύετε καλά και το απλώνετε στην
επιφάνεια του προσώπου με απαλές κινήσεις. Το αφήνετε μέχρι να στεγνώσει.
Στην συνέχεια το αφαιρείτε με χλιαρό νερό.
• Αν αισθάνεστε κουρασμένοι ή αγχωμένοι ένα μασάζ προσώπου θα σας
ανακουφίσει και θα σας χαλαρώσει. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ½ χυμό
λεμονιού και μια κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Το χρησιμοποιείτε 2 με 3
φορές την εβδομάδα πριν κοιμηθείτε, κάνοντας μασάζ στο πρόσωπό σας.
Σας εύχομαι καλά αποτελέσματα.. Ξεκινήστε απο σήμερα!!!

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 !!!

ΜΕΤΕΩΡΑ
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«Ο Σωκράτης ξυπόλητος στην Αθήνα» από το Εθνικό Θέατρο της Αιθιοπίας

Τα 100 χρόνια διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας-Αιθιοπίας
γιορτάστηκαν με την παράσταση «Ο Σωκράτης ξυπόλητος στην Αθήνα», η
οποία παρουσιάστηκε στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού την 1η Οκτωβρίου.
Το Εθνικό Θέατρο Αιθιοπίας, με μια πλειάδα εξαιρετικών ηθοποιών, έπαιξε
στη χώρα μας, για πρώτη φορά και εντυπωσίασε τους θεατές, που κατέκλυσαν
τις κερκίδες του!
Το έργο, το οποίο έχει ανέβει στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου της Αντίς

Αμπέμπα από τον Οκτώβριο του 2017 και συνεχίζει τις παραστάσεις του με
μεγάλη επιτυχία, είναι βασισμένο στους Διαλόγους «Φαίδων» και «Κρίτων»
του Πλούτωνα και στην «Απολογία του Σωκράτη».
Για την Αθηναϊκή παράσταση είναι σημαντικό να αναφέρουμε τη συμβολή
του κ. Νικόλαου Χ. Πατακιά, Πρέσβη της Ελλάδας στην Αιθιοπία και μόνιμου
αντιπροσώπου στην Αφρικανική Ένωση. Όπως εξήγησε και ο ίδιος στον
χαιρετισμό που απηύθυνε πριν την παράσταση, ήταν μια δική του ιδέα, για
την οποία κατέβαλε κάθε προσπάθεια ώστε να γίνει πραγματικότητα.
Ιδιαίτερη και η συμβολή των μελών του ΚΑΣ (Κεντρικό Αρχαιολογικό
Συμβούλιο), που παρεχώρησαν ομόφωνα το χώρο του Ωδείου Ηρώδου
Αττικού και έτσι η είσοδος στους θεατές ήταν ελεύθερη. Επίσης υπήρξαν και
κάποιες χορηγίες, οι οποίες συνέβαλαν στην πραγματοποίησή της, ενώ και
ο Σύλλογος Ελλήνων Αιθιοπίας κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την
επιτυχία της βραδιάς!
Χαιρετισμό στους θεατές απηύθυνε και ο ηθοποιός Debebe Eshetu, μια
ξεχωριστή προσωπικότητα στη χώρα του αλλά και διεθνώς, γνωστός όχι
μόνο από την καριέρα του αλλά και από τους αγώνες που έχει δώσει για
τη Δημοκρατία στη χώρα του. Φανερά συγκινημένος , ευχαρίστησε για
την τύχη να βρεθεί στον επιβλητικό αυτό χώρο κάτω από την Ακρόπολη με
το συγκεκριμένο έργο για τη ζωή του Αθηναίου Φιλοσόφου Σωκράτη, ο
οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις έννοιες της Δημοκρατίας, της
Δικαιοσύνης, της Ελευθερίας. Μια από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του
Παγκόσμιου Πνεύματος και Πολιτισμού!
Λόγοι υγείας του στέρησαν τη χαρά να παίξει στη σκηνή και τον ρόλο
ερμήνευσε ο ομολογουμένως εξαίρετος ηθοποιός Henok Therabrurck.
Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους συντελεστές της παράστασης, οι οποίοι
απέδωσαν με ευλάβεια τις συγκλονιστικές στιγμές του Σωκράτη, των μελών
της οικογένειάς του, των φίλων του και μας έκαναν να αποστρέψουμε το
βλέμμα από τους εχθρούς του.
Το έργο αποδόθηκε στην αχμαρική, την επίσημη γλώσσα της Αιθιοπίας και
αυτό το χάρηκαν ιδιαίτερα οι θεατές από την Αιθιοπία, ενώ όλοι οι άλλοι
διάβαζαν τους υπέρτιτλους στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
Οι θεατές συγκινημένοι χειροκρότησαν για πολύ ώρα στο τέλος της
παράστασης, επευφημώντας τους συντελεστές!
Φωτογραφίες: Χριστίνα Βάζου
http://www.christinavazou.com/
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Η Στήλη Της Εκκλησίας
ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ, ΑΛΛΟΙ ΠΕΙΝΑΝΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ... ΤΑ ΣΠΑΝΕ

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

Αγαπητοί μου,
ότι οι καιροί μας είναι πολύ κρίσιμοι, όλοι το
διαπιστώνουμε καθημερινά. Η οικονομική στενότητα
και η ανεργία μεγαλώνουν συνεχώς. Οι οικογενειάρχες
στενάζουν κάτω από το βάρος των εξόδων της ανατροφής
και των σπουδών των παιδιών τους. Αποσύρουν και αυτούς
τους γέροντές τους από τα γηροκομεία για να βοηθηθούν στα έξοδά τους και
από την πενιχρή σύνταξη των γερόντων. Παιδιά λιποθυμούν στις σχολικές τάξεις,
διότι έμειναν χωρίς τροφή δύο ή και τρεις ημέρες. Το φαινόμενο ανθρώπων που
ψάχνουν στους κάδους απορριμάτων να βρουν κάτι να ικανοποιήσουν την πείνα
τους είναι καθημερινό. Ενώ οι άστεγοι διανυχτερεύουν στα παγκάκια των πάρκων
ή έξω από τις εισόδους πολυκατοικιών.
Ενώ όμως αυτά τα κατ‘ εξοχήν οδυνηρά φαινόμενα δυστυχώς πληθαίνουν,
διαβάζουμε στον καθημερινό τύπο για συμπεριφορές όχι απλώς απαράδεκτες
αλλά κυριολεκτικά εγκληματικές.
Έτσι διαβάσαμε ότι ορισμένοι ασυνείδητοι “ξορκίζουν” την χρύση στην πίστα!
Στα νυχτικιά και στα μπαρ, λέει το άρθρο που έχει τον τίτλο αυτόν, πετούν στις
πίστες των τραγουδιστών και των τραγουδιστριών λουλούδια από πανέρια. Κάθε
τίναγμα του χεριού 150 ευρώ! Στοίβες από πανέρια πηγαινοέρχονται. Κάθε πανέρι
με λουλούδια αξίας 15 ευρώ. Αγόρια πλουσιών συνοστίζονται πλαϊ σε μισόγυμνες
νεαρές πετώντας γαρίφαλα με τόσο γρήγορο ρυθμό σαν να παίζουν βόλεϋ. “Σε
δύο λεπτά χύνονται πάνω από 100 δίσκοι.” Και ο τραγουδιστής τραγουδάει
σκαρφαλωμένος στο Έβερεστ της σπατάλης, μια γιγαντιαία σκουπιδομάζα, γράφει
απτόπτης αρθρογράφος “από λιωμένα γαρίφαλα και σπασμένα πλαστικά πανέρια,
που πληρώθηκε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.” “Νιώθω σαν να με ρούφηξε
η μαύρη τρύπα της χρήσης και να με έφτυσε σε μίαν άλλη Ελλάδα”. “Μου φαίνεται
τόσο αλλόκωτο” όλο αυτό το θέαμα, “που φοβάμαι πως στην εφημερίδα δεν θα
με πιστεύουν”. “Τα σεληνιασμένα εικοσάχρονα έχουν εξαπλωθεί σε κάθε γωνία
του μαγαζιού χοροπηδούν ξεφωνίζοντας <είσαι το λάθος μου το τελευταίο>. Τα
γαρίφαλα έχουν ξεχειλίσει από την πίστα στους διαδρόμους και ο μπροστινός μου
αρπάζει χούφτες από το πάτωμα, τις πετάει απέναντι” (Καθημερινή, 16.10.2011).
Την επομένη της δημοσιεύσεως των πιό πάνω είδαμε σε ιστότοπο ξέφρενο
πλήθος νεαρών και ώριμων να χορεύουν καταμεσής ενός πλατιού ελληνικού
νησιώτικου δρόμου στο συρτάκι του Ζορμπά υπό τους ήχους μουσικής και στο
τέλος κάποιος να σπάζει σωρό από πιάτα, υπό ... ενθουσιαστικά χειροκροτήματα
του πλήθους! ...
Τέτοια συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα, που πένεται και ζητιανεύει από χώρα
σε χώρα και από ταμείο σε ταμείο και βουλιάζει ολοένα και βαθύτερα μέσα στο
πέλαγος του ασήκωτου χρέους. Αυτό το άηθες ήθος, αυτή η συμπεριφορά, που
είναι ολωσδιόλου αντίθετη στην στοιχειώδη ηθική και χαρακτιρίζεται από μια
θρασύτητα και ιταμότητα θυμίζει τον λόγο του Αποστόλου Παύλου προς τους
Κορινθίους της εποχής του σε όποιους έγραφε: Σε σας παρατηρείτε τούτο το
φαινόμενο: “Ός μεν πεινά, ός δε μεθύει” (Α‘ Κορ., ια‘ 21). Άλλος μεν φτωχότερος
πεινάει, ενώ άλλος πλουσιότερος μεθάει!
Σχολιάζοντας τον αποστολικό αυτόν λόγο ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει: Ο
απόστολος δεν είπε, άλλος μεν φτωχότερος πεινάει, άλλος δε πλουσιότερος τρώει.
Αλλά με το όνομα της μέθης τους ελέγχει σφοδρότερα. Σύ μεν από την πολυφαγία
κυριολεκτικά σκάζεις, εκείνος δε λιώνει από την πείνα. Σύ απολαμβάνεις και τα
μη αναγκαία, εκείνος δε δεν γεύεται ούτε τα αναγκαία, με όλα αυτά, προσθέτει,
κατεξευτελίζεται τους φτωχούς. Διότι δεν στενοχωρεί τον φτωχό τόσο η τροφή,
όσο η ύβρις.
Αλλά η συμπεριφορά αυτή δεν είναι μόνο περιφρόνηση ή καταφρόνηση
του φτωχού. Είναι θρασύτητα και ιταμότητα. Είναι φρικιαστικός σαδισμός.
Διότι γλεντούν, και πετούν τα ευρώ σαν να είναι φεϊγ βολάν, ενώ ξέρουν ότι
άλλοι λιποθυμούν από την ασιτία ή καίγονται σε καμίνι θλήψεος και αγωνίας!
Οργιάζουν, ενώ ξέρουν ότι οι διπλανοί τους είναι καταχρεωμένοι, αφού ο μισθός
τους δεν επαρκεί ούτε για τις στοιχειώδεις ανάγκες της οικογένειάς τους. Είναι
αυτή η συμπεριφορά κάτι ακόμη περισσότερο από θρασύτητα, είναι ύβρις και
προς τον ίδιο τον Θεό. Διότι εξανεμίζουμε και σπαταλούμε ό,τι Εκείνος μας δίνει,
παραβλέποντας με τρόπο καθαρά εωσφορικό τον συνανθρωπό μας, την εικόνα
του, αφού όλοι οι άνθρωποι έχουμε δημιουργηθεί κατ‘ εικόνα και καθ‘ομοιοσιν
Θεού.
Όμως με τέτοιες κατ‘εξοχήν υβριστικές συμπεριφορές προς τον κυβερνήτη
του κόσμου, τον Θεό, και προς τα λογικά πλάσματά του είναι αδύνατο όχι να
ευημερήσει, αλλά ούτε καν να ορθοποδήσει η κοινωνία μας. Και μάλιστα η
ελληνική με τα αδιέξοδα τα οποία αντιμετωπίζει. Αν λοιπόν πράγματι θέλουμε να
δούμε καλύτερες μέρες, δεν έχουμε παρά να αρνηθούμε τον εγωιστή εαυτό μας,
να μετανοήσουμε και να σκύψουμε με πόνο και έμπρακτη αγάπη στα προβλήματα
των αδελφών μας. Και όλοι μαζί να πέσουμε στα γόνατα ζητώντας όχι μόνο
συγνώμη από τον δικαιοκρίτη Θεό, αλλά και την ευλογία του, σε αυτούς τους
αφάνταστα δύσκολους καιρούς για την πατρίδα μας.
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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

Πόσο οι άλλοι μπορούν να μας χαλάσουν
την ψυχολογία μας.
Oι άνθρωποι καθημερινά έχουν να αντιμετωπίσουν
διάφορες καταστάσεις ευχάριστες ή δυσάρεστες και
καλό θα ήταν να είναι έτοιμοι να μπορούν να τις διαχειριστούν. Το ευχάριστο
βέβαια ή το δυσάρεστο είναι πολύ υποκειμενικό για τον καθένα από εμάς,
εξάλλου πέρα από σοβαρά θέματα υγείας που εκεί χρειάζεται ιδιαίτερος
τρόπος αντιμετώπισης ο τρόπος που εμείς βλέπουμε τα πράγματα μας
κάνει να είμαστε ευτυχισμένοι ή όχι.
Στην καθημερινότητα μας ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους είτε μέσα από
την εργασία μας είτε μέσα από τις φιλικές ή τις γενικές μας συναναστροφές.
Μέσα από τις διαπροσωπικές μας σχέσεις αντλούμε ευχαρίστηση ή
δυσαρέσκεια. Καλό θα ήταν έχοντας επίγνωση του ποιοι είμαστε και τι
πραγματικά θέλουμε να βάζουμε ένα αόρατο τείχος που κανένας να μην
μπορεί να εισβάλει σε αυτό παρά μόνο όταν εμείς θελήσουμε. Αν αφήσετε
τους τοξικούς ανθρώπους να σας χαλάσουν την διάθεση και η παρουσία
τους και μόνο σας κουράζει το μόνο που θα καταφέρετε είναι να χαλάσετε
την ψυχική σας αλλά και την σωματική σας υγεία.
Τι είναι λοιπόν οι τοξικοί άνθρωποι; Είναι αυτοί που μας προκαλούν με
την συμπεριφορά τους νεύρα, θλίψη και απογοήτευση. Είναι συνεχώς
αρνητικοί και μας κρίνουν. Τους ενδιαφέρει μόνο ο εαυτό τους και πάντα
μιλούν βλέποντας την αρνητική πλευρά της ζωής και γενικά δεν έχουν ζωή
και τους θρέφει το να χαλούν την ζωή των άλλων με την αρνητική τους
συμπεριφορά. Χωρίς να σημαίνει πως ο καθένας από εμάς δεν έχει το
δικαίωμα για ένα διάστημα της ζωής του να έχει αυτή την συμπεριφορά.
Τοξικούς θα χαρακτηρίσουμε τους ανθρώπους που αυτά που προανέφερα
τους χαρακτηρίζουν σε έντονο βαθμό και σε σημείο που να επηρεάζουν την
ζωή μας και να χαλάνε την ψυχολογία μας.
Όποια και αν είναι η σχέση που έχετε μαζί τους φιλική, ερωτική, ή συγγενική
κάντε προσπάθεια και εξηγήστε τους τι σας ενοχλεί στην συμπεριφορά
τους και αν δεν αλλάξουν βάλτε τα όρια σας και μείνετε πιστοί σε αυτά
και τότε μόνο θα απαλλαγείτε από αυτούς. Φροντίστε τον εαυτό σας με
αυτόν τον τρόπο και το εγώ σας και φυσικά δεν μιλάω για το εγωιστικό εγώ
αλλά για την ύπαρξη μας που το καλύτερο φάρμακο για αυτήν είναι η καλή
ψυχολογία. Εντοπίστε λοιπόν στην καθημερινότητα σας που σε μερικούς
είναι πιο σκληρή από κάποιους άλλους ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που
σας χαλάνε την ψυχολογία τότε θα έχετε κάνει το πρώτο βήμα για την δική
σας ευτυχία.
Η ευτυχία είναι σαν ένα λουλούδι που έχει χρώματα και αρώματα που
κάποιοι από εμάς μπορούν να το έχουν και κάποιοι άλλοι θα πρέπει να πάνε
οι ίδιοι να το πάρουν να το κρατήσουν και να το χαρούν. Ο τρόπος λοιπόν
μπορεί να αλλάζει σχετικά με την προσπάθεια που κάνουμε για να νιώσουμε
την πληρότητα και την ισορροπία. Η ζωή μας ανήκει και δεν θα αφήσουμε
κανέναν να μας χαλάσει την ψυχολογία επειδή αυτός έχει μάθει να παίρνει
ζωή μέσα από αυτό. Δώστε ζωή και νόημα στην ζωή σας με ανθρώπους που
σας κάνουν να χαμογελάτε από καρδιάς.
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Κάποιοι με ρωτάνε, τι να κάνουν αυτήν την εποχή!

-Μακριά από την αδράνεια, απαντώ! Δημιουργία την κάθε στιγμή, σε κάθε τι, με κάθε μέσον! Ενσυνείδητη δημιουργία και όχι
τυχαία ανάλωση του χρόνου μας.
Κάποιοι απαντούν ότι έτσι δεν βλέπουν απόδοση.
-Και ρωτάω! Αν μένεις ακίνητος και παγωμένος, εισπράττεις αποδόσεις; Δεν βλέπεις απόδοση στη χαρά της προσωπικής σου
δημιουργίας; Στο να ξέρεις ότι εσύ έχεις ολοκληρώσει το δικό σου έργο; Δεν μπορείς να ευτυχήσεις από τις πράξεις σου, αλλά
μόνο από το αποτέλεσμά τους την ψάχνεις; Τότε μάλλον σε κάποια παγίδα είχαμε πέσει τα χρόνια τα παλιά.
Κάποιοι μου λένε πως τρέμουν με την έλλειψη προοπτικών.
-Και εγώ τρέμω, απαντάω! Γιατί το θηρίο είναι εκεί και μας απειλεί! Δεν υπάρχει όμως τίποτα στον κόσμο αυτό, που να με
εμποδίζει στα μάτια να το κοιτώ, ολόρθος και με το χαμόγελο στα χείλη. Όσες σφαλιάρες και αν έχω φάει από αυτό! Η επιλογή για
το πώς θα αντιδράσω, είναι δική μου! Η ευελιξία ανάμεσα στα πλοκάμια του τέρατος είναι η απόφασή μου. Η ανάληψη δράσης
πριν με παγώσει η αναπνοή του είναι το όπλο μου. Ο φόβος του, δεν γίνεται από μένα αποδεκτός. Έχω πολύ αγαπήσει αυτό που
είμαι, ώστε να επιτρέψω να γίνω αυτό που θέλουν.

Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

Κάποιοι, με λένε τρελό γι αυτά που λέω.
-Και μένω να σκέφτομαι χωρίς να απαντάω! Αυτό το τρελοκομείο που έχουμε για κόσμο γύρω μας, οι λογικοί τον έφτιαξαν! Ας
δοκιμάσουμε και κάτι άλλο.

Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

Αν τον δικό σου εαυτό δεν τον έχεις αγαπήσει,
αλλά τον φτύνεις μπροστά στον καθρέφτη κατηγορώντας τον, τότε αγάπη πως λες ότι μπορείς να δώσεις; Πως θα δώσεις κάτι
που δεν το κατέχεις; Μήπως ανάγκη δίνεις, γιατί ανάγκη έχεις; Ανάγκη να σε αγαπήσουν, αφού δεν τα έχεις καταφέρει, ανάγκη να
σε επιβεβαιώσουν, αφού έχεις χαμηλή αυτοπεποίθηση, ανάγκη να βρεις το άλλο σου μισό, αφού εσύ ολόκληρος δεν αισθάνεσαι,
ανάγκη να στηριχτείς, αφού μόνος δεν μπορείς, ανάγκη να σε αγαπούν οι άλλοι, αφού δεν σε εκτιμάς τόσο όσο από μόνος σου
να αναγνωρίσεις το μεγαλειώδες του εαυτού σου.
Όταν όμως φίλε μου, σου δίνουν επειδή εσύ έχεις ανάγκη, αυτό δεν σε χορταίνει ποτέ! Αυτήν την ανάγκη, μόνος σου καλείσαι
να την μεταμορφώσεις. Είναι βλέπεις ένα πιθάρι χωρίς πάτο. Όσο και να σε ταΐζουν, αδειανός μένεις και γι αυτό επιζητάς συνεχώς
περισσότερο. Δες τις απαιτήσεις που έχεις από αυτούς που αγαπάς, και θα καταλάβεις τι εννοώ!
Και ίσως με ρωτήσεις, όταν αγαπάς δεν έχεις απαιτήσεις; Όχι θα σου απαντήσω! Γιατί θα πρέπει να έχεις; Ποιος σε όρισε κριτή
και διαιτητή της ζωής του άλλου; Αν δεν έχεις καταφέρει να βγάλεις τον εαυτό σου από τις ανάγκες του, θεωρείς ότι προσφέρεις ή
ότι συναλλάσσεσαι έναντι αμοιβής; Ποιας αμοιβής; Για θυμήσου πόσα “σε αγαπώ αν…” έχεις πει και θα καταλάβεις τη συναλλαγή.
Ίσως η μόνη απαίτηση όταν αγαπάς είναι, ότι επιθυμείς ο άλλος να διευρύνεται και να γίνεται περισσότερο από αυτό που τώρα
είναι, στο βαθμό που εκείνος επιθυμεί, με τον δικό του τρόπο, και εσύ κάνεις ότι μπορείς γι αυτό. Μια απαίτηση που έχει να κάνει
με σένα και μόνο.
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

............. Διαχώρισε

...............

…… Άλλο είναι το: ………………………… Και άλλο το: …………
……..Επιτυχία………………………………. Ευτυχία……………
……….Έχω…………………………………... Είμαι………………
………Νομίζω………………………………. Γνωρίζω……………
……..Παθαίνω……………………………… Μαθαίνω…………...
…….Δικαιολογίες…………………………. Δημιουργίες…………
…….Αντιγράφω………………………….. Πρωτοτυπώ…………
……Αποτυγχάνω………………………….. Δοκιμάζω…………..
………Φταις………………………………. Ενοχλήθηκα…………
……Εγκαταλείπω………………………….. Επιμένω……………
………Απαιτώ.……………………………… Επιθυμώ…………..
………Δικάζω………………………………. Συγχωρώ…………..
……..Κατακρίνω…………………………….. Κρίνω……………..
……..Υποφέρω…………………………….. Υπομένω…………..
……..Αγανακτώ…………………………….. Καρτερώ…………..
……...Φαίνεσθε……………………………….. Ήθος…………….
…….Αναγκάστηκα………………………….. Επέλεξα……………
………Λάθος………………………………… Εμπειρία…………..
………Ενοχή………………………………… Μετάνοια………….
………..Όλα…………….…..…………………. Μέτρο……………
……..Δικαιούμαι…………………………… Υποχρεούμαι……....

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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φόρους για να τη συντηρούν.
Εξαγωγές θέλουμε για να σταθούμε μόνοι μας
Το brain drain, το οποίο
όρθιοι ως κράτος.

Ενώ η Βουλγαρία και η Τουρκία βρίσκονται σε „κόντρα“ για το που θα
γίνει το νέο εργοστάσιο αυτοκινητοβιομηχανίας από τη Τσεχία, η Ελλάδα
προσπαθεί να κάνει τα πρώτα βήματα της δήθεν μετά-μνημονιακής της
εποχής της.
Με λυπεί το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν διεκδικεί την εγκατάσταση μιας τέτοιας
εξαιρετικής σημασίας άμεση ξένη επένδυση. Ενώ περιχαρακωνόμαστε σε
αυξήσεις δαπανών όπου δεν φέρουν καμία ανάπτυξη, οι υποδομές μας
παραμένουν παρωχημένες. Οι γείτονες δεν κονταροχτυπιούνται άνευ λόγου
για το αν ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων θα εγκατασταθεί στη χώρα τους διότι
γνωρίζουν ότι έτσι δημιουργούν τις συνθήκες να έρθουν και άλλα εργοστάσια
που έχουν άμεση σχέση με αυτή την παραγωγή. Φανταστείτε λοιπόν τα
οφέλη που θα δημιουργηθούν στην κοινωνία και πόσο η εξειδίκευση που θα
αποκτήσουν οι εργαζόμενοι θα βοηθήσει σταδιακά στη βελτίωση του βιοτικού
τους επιπέδου και τη δημιουργία επιχειρήσεων που θα λειτουργούν ως clusters. Εδώ ακόμη προωθούνται πολιτικές του θεαθήναι και της ψηφοθηρίας,
οι υποδομές κυρίως σε βιομηχανικές ζώνες, βιομηχανικά πάρκα και λιμάνια
παραμένουν σε κακή κατάσταση και οι πολίτες περιμένουν το μάνα εξ
ουρανού το οποίο όπως και ανέκαθεν είναι ξένα δάνεια . Η γραφειοκρατία,
οι αμυντικές δαπάνες χωρίς μέτρο και τα θεάματα σε κάθε Μ.Μ.Ε δεν θα μας
πλουτίσουν, υποδομές, παραγωγή και εξαγωγές χρειαζόμαστε.
Όπως είχα γράψει στο παρελθόν και είναι λίγο πολύ γνωστό σε όλους μας
η πατρίδα μας είναι στην πραγματικότητα ένας από τους ουραγούς στην
ανάπτυξη μέσα στην Ευρώπη. Είναι όμως λογικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο διότι
στην πατρίδα μας υφίστανται δομικά προβλήματα όπου στα άλλα κράτη είτε
δεν υπήρξαν στο βαθμό που υπάρχουν εδώ, είτε υπήρξαν οι άνθρωποι που
καθοδήγησαν ορθότερα τους πολίτες στην οδό της λογικής και του μέτρου.
Δυστυχώς είναι πολύ πιθανό για ακόμη μία φορά να παρασυρθούν οι πολίτες
απο αφηρημένα ιδεολογήματα και να μείνουν αμέτοχοι και απαθείς.
Γερνάει η ελληνική κοινωνία, η οποία συνεχίζει να παραμένει
περιχαρακωμένη σε μία ακριβή γραφειοκρατία και στους υπέρογκους
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είναι το
σημαντικότερο πρόβλημα κατά την άποψη
μου, είναι ακόμη σε ανοδική τροχιά και
έτσι είναι απολύτως λογικό να υφίσταται
και business drain και αν πάμε και λίγο
παραπέρα και το democratic drain οπότε
και όπως καταλαβαίνετε είναι αρκετά
δύσκολο να κρατηθεί όρθια η ελπίδα για
ένα καλύτερο μέλλον χωρίς κοινωνικές
αναταράξεις αν πολίτες και πολιτικοί
δεν σκέφτονται μόνο ψηφοθηρικά και
σφετεριστικά .
Όσο για τα Πανεπιστήμια όπου εκεί
θα έπρεπε να βρίσκεται η δεξαμενή
Χρήστος Τραϊκούδης
της ελπίδας του ελληνικού έθνους και
του ελληνικού κράτους για ένα καλύτερο μέλλον, δυστυχώς βρίσκονται
στο έλεος του περιβόητου ασύλου όχι των ιδεών και της έρευνας αλλά της
ανομίας (δεν κατάλαβα ποτέ ότι έχει άσυλο αυτός που ρημάζει και κάνει
γενικά άνομες πράξεις μέσα σε ένα Πανεπιστήμιο το οποίο όμως φαίνεται
σήμερα περισσότερο από ποτέ ίσως ως ένα ξέφραγο αμπέλι. Εφόσον όμως
γίνονται όλα αυτά τότε πολλά μπορεί να υποθέσει κανείς ). Το Πανεπιστήμιο
είναι για να προωθεί τη σκέψη και την έρευνα και να συνεισφέρει στην
καλυτέρευση των όρων ζωής της κοινωνίας. Ποιος όμως νοιάζεται πραγματικά
για την εξέλιξη; Μήπως τελικά βολεύει κάποιους να διατηρούν τους άλλους
ημιμαθείς και απαίδευτους; Για σκεφτείτε όμως πόσο θα αντέξει κάτι τέτοιο
ένας κοινωνικός σχηματισμός ο οποίος πρέπει να ανταγωνιστεί άλλους πιο
προηγμένους;
Χωρίς εξαγωγές και εθνική παραγωγή ούτε αυτάρκεις θα γίνουμε αλλά
ούτε και πλούσιοι κάποια στιγμή. Το πιο πιθανό είναι αν δεν γίνουν σύντομα
κάποια πράγματα να πνιγούμε και πάλι στους φόρους και να χάσουμε κάθε
τι που ακόμη κάποιοι το θεωρούμε κεκτημένο.
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΙΟΡΤΗ

τ. Αν. Καθηγητής Δρ. Δημήτριος Μπενέκος

Η γνώση λαογραφικών θεμάτων που συνοδεύουν σημαντικές θρησκευτικές
εορτές στον ετήσιο ημερολογιακό κύκλο οδηγούν τον αναγνώστη σε
βαθύτερη επαφή με ιδιαιτερότητες του Έθνους μας. Τα Χριστούγεννα έχουν
διαχρονική σημασία, είναι για κάθε εποχή επίκαιρα, επειδή με παραδοσιακή
συνέπεια συνδέουν το μακραίωνο παρελθόν του Ελληνισμού με το σύγχρονο
παρόν, με την εκάστοτε σύγχρονη εποχή σε οποιαδήποτε χώρα της Γης.
Τα Χριστούγεννα, ένας εξαιρετικά πλούσιος σε έθιμα και εκδηλώσεις
ημερολογιακός σταθμός, θεωρούνται από όλους τους χριστιανικούς
λαούς του πλανήτη μας ως η κατεξοχήν οικογενειακή και παραδοσιακή
εορτή. Από την άλλη πλευρά, πάλι, τα Χριστούγεννα εξελίχθηκαν στην πιο
παγκοσμιοποιημένη θρησκευτική γιορτή που συνδέεται με ιδεώδη τρόπο
με την οικονομία. Ο πολυήμερος εορτασμός τους, που αρχίζει πολύ πριν
από την 25 Δεκεμβρίου και επεκτείνεται μέχρι την πρωτοχρονιά και ακόμη
πιο πέρα, είναι έντονος σε όλες τις ηπείρους και όχι αποκλειστικά στον
χριστιανικό κόσμο.
Εδώ θα κάνουμε μερικές ενδιαφέρουσες επισημάνσεις που εξηγούν
λαογραφικά την ευρεία αποδοχή ξενόφερτων, αλλά ευχάριστων εθίμων. Ό,τι
είναι ευχάριστο και αρέσει γίνεται αποδεκτό και κατόπιν ενσωματώνεται
στα έθιμα του κάθε λαού. Οι επιδράσεις ξένων εθίμων τροποποιούν
σταδιακά την προσήλωση των λαών σε διάφορες παραδοσιακές πράξεις
και διεισδύουν χωρίς μεγάλη αντίσταση σε συγγενικά ή ανάλογα έθιμα,
αφομοιώνονται ή μεταλλάσσονται. Πολλές εθιμοτυπικές πράξεις, ύστερα
από μια μακροχρόνια επαφή με παρόμοια ξενικά έθιμα, υπόκεινται σε μια
φυσιολογική μετεξέλιξη και αποτελούν τον πυρήνα των νέων υβριδικών
πολιτισμικών μορφών.
Με επίδραση του δυτικού πολιτισμού, τα Χριστούγεννα μετατράπηκαν πολύ
γρήγορα ακόμη και για τους Έλληνες, σε γιορτή πρώτου μεγέθους (χωρίς
να θέτουν σε δεύτερη μοίρα το ορθόδοξο Πάσχα). Πολλοί οι λόγοι που
οδήγησαν σ’ αυτή την μετεξέλιξη.
Ο κύκλος των εορτών των Χριστουγέννων είναι κοινή εορτή όλων των
χριστιανών και ταυτίζεται ημερολογιακά απόλυτα με τις ανάλογες
εορταστικές εκδηλώσεις όλων των χριστιανικών δογμάτων. Το γεγονός
του κοινού εορτασμού ενισχύεται εξαιρετικά και από το εξωτερικό λαϊκό,
εμπορικό-καταναλωτικό πλαίσιο στο οποίο κινείται η γιορτή, με τις αγορές
δώρων, τους στολισμούς σπιτιών, δρόμων και πλατειών, με τις κοινές αργίες
και τις σχολικές διακοπές. Έτσι με τον χρονολογικά κοινό εορτασμό των
Χριστουγέννων, πολλά χριστουγεννιάτικα έθιμα περνούν αβίαστα από λαό
σε λαό και εφαρμόζονται με «παραδοσιακή» συνέπεια.
Ας σταθούμε για λίγο στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, το καταστόλιστο
πολύχρωμο «φωτεινό» και κατεξοχήν σύμβολο των Χριστουγέννων, που
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φαντάζει προκλητικά ωραίο μέσα στο σκοτεινό και
γκρίζο χειμωνιάτικο περιβάλλον.
Η εορταστική του χρήση μνημονεύεται για πρώτη
φορά το 1605 στο Στρασβούργο με αναφορά για ένα
δέντρο στολισμένο με μήλα. Λίγα χρόνια αργότερα,
το 1611, στολίστηκε έλατο με κεριά (!!!) και στολίδια
στον πύργο της δούκισσας της Σιλεσίας της Γερμανίας.
Με τον καιρό το έθιμο έγινε δημοφιλέστερο και από
τον 18ο αιώνα εκλαϊκευόταν συνεχώς. Στην Αμερική
διαδόθηκε από Γερμανούς μετανάστες και το 1891 Prof. Dr. Dimitrios Benekos
στήθηκε στην Ουάσιγκτον το πρώτο χριστουγεννιάτικο
δέντρο εμπρός από το Λευκό Οίκο.
Στην Ελλάδα έκανε την εμφάνισή του περί τα μέσα του 19ου αιώνα, μετά
την άφιξη του βαυαρού βασιλιά Όθωνα στο Ναύπλιο. Αφού πρώτα το έθιμο
κατάκτησε σταδιακά τις πλούσιες αστικές οικογένειες (μιμητικά), άρχισε να
εκλαϊκεύεται και να γενικεύεται στην Ελλάδα κυρίως μετά το Β΄ παγκόσμιο
πόλεμο.
Σήμερα, δρόμοι, πλατείες, λεωφόροι πόλεων, βιτρίνες καταστημάτων, κήποι,
σπίτια και μπαλκόνια στολίζονται με χιλιάδες πολύχρωμα φωτάκια. Πόλεις
και πρωτεύουσες χωρών συναγωνίζονται για το ύψος του χριστουγεννιάτικού
δέντρου με τις δεκάδες χιλιάδες των λαμπιονιών που θα αναβοσβήνουν σ’
αυτό. Στη σύγχρονη μορφή του εθίμου συναντώνται με παραδοσιακά ανοιχτή
αγκαλιά αγάπης το χριστουγεννιάτικο δέντρο από τη γερμανική παράδοση, ο
Σάντα Κλάους από τον αμερικάνικο πολιτισμικό νεοεθιμικό κύκλο, η αποστολή
ευχετήριων καρτών από την αγγλική παράδοση (τώρα αντικαταστάθηκε από
τα SMS και E-Mail), τα κοινά ευρωπαϊκά και αμερικανικά χριστουγεννιάτικα
τραγούδια, το χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο από τη Βαυαρία με τις τοπικές
ή εθνικές χριστουγεννιάτικες γαστρονομικές γεύσεις των διάφορων λαών.
Εδώ, λοιπόν, παρατηρήσαμε τη διαδοχική τροποποίηση του εθίμου από την
αρχική πνευματικότητά του σε καταναλωτικό είδος. Η θρησκευτική εορτή
εμπορικοποιήθηκε, αλλά και το εμπόριο πήρε κάτι από την ιερότητα της
γιορτής.
Λαμβάνοντας υπόψη την προέλευση της εορτής των Χριστουγέννων
διαπιστώνουμε πως σήμερα δεν παρουσιάζει πια ούτε αυθεντικότητα ούτε
και λατρευτική αυτοτέλεια σε κανέναν πολιτισμικό κύκλο. Δημιουργείται,
πάντως, η ψευδαίσθηση ότι είναι πατροπαράδοτο έθιμο που παραδίδεται
από γενιά σε γενιά μέσα από τους αιώνες και προσαρμόζεται «παραδοσιακά»
στους διάφορους, αλλά και διαφορετικούς, πολιτισμικούς κύκλους.
Παρόλα ταύτα η ευχή παραμένει αναλλοίωτη:
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – FROHE WEIHNACHTEN!
(Prof. Dr. Dimitrios Benekos)
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Katechese und Konversion - Ein Blick in
die konkrete Realität

und keine kirchlichen Bezüge haben. Was soll ein Priester machen,
wenn er zwar die Pläne der Familie nicht über den Haufen werfen
will, aber auch seriös bleiben muss und die Kirchlichkeit nicht den
von Erzpriester p. Martinos Petzolt Freundschaftsbeziehungen opfern darf.

Es wäre zu wünschen, dass jemand, der in die Orthodoxe Kirche
eintreten möchte, einen guten und soliden Katecheseunterricht
erhält und am gottesdienstlichen Leben der Gemeinde mindestens
einen Jahreszyklus lang teilnimmt. In manchen größeren Gemeinde gibt es eine solche Katechese, vorbildlich im Propheten Elias
in Frankfurt. Und das Schöne ist, wenn die Katechesegruppen gemischt sind, dass in ihr neben den Deutschen auch Griechen und
neben den Ungetauften auch Getaufte sind, und auch die Teilnehmer nach ihrer Aufnahme in die Kirche weiterhin zur Katechese
kommen. Das klingt ideal, muss aber kein Märchen sein.

Im Übrigen ist auch ein Tauftourismus auf den Berg Athos Mode
geworden, weil kolportiert wird, in Deutschland seien Taufen von
Konvertiten nicht möglich. Die dort im Meer oder in Ölfässern
kurzfristig vollzogenen Taufen sind meist völlig frei von irgendeiner
Katechese, weil der Klosteraufenthalt dafür viel zu kurz ist und die
sprachlichen Barrieren zu hoch sind. Und manch einer, der sich aus
Enthusiasmus dort taufen lässt, ist nicht einmal aus seiner bisherigen Kirchensteuergemeinschaft ausgetreten und bleibt sogar dort
verbunden, weil er überhaupt keinen Kontakt zu einer orthodoxen
Gemeinde in Deutschland oder Österreich hat, sondern sich orthodoxen Athosurlauben begnügt und dann alle zwei Jahre im Urlaub
Doch in vielen griechischen Diasporagemeinden in Deutschland orthodox lebt.
glauben, als vor allem WIE wir glauben. Dazu genügt nicht ein Fakmit einer Reihe von kleineren Ortschaften, die zu einer Pfarrei zusammengefügt sind, manchmal in einem Territorium von 200 km
Das Leben in einer Gemeinde ist aber unabdingbar für jeden or- tenwissen, sondern eines inneren Verständnisses, vor allem bedarf
Durchmesser, in der ein Pfarrer manche Orte nur einmal im Mo- thodoxen Christen, nicht nur für die Katechumenen. Für diese aber es der Teilhabe am Gottesdienst und vieler persönlicher Gespräche,
nat besuchen kann, ist eine solche Katechese utopisch. Es wäre ein ist der Kirchenbesuch gerade vor der Taufe wichtig. Denn in wel- die durch nichts zu ersetzen sind. Ein kleines Büchlein, gerade frisch
ungeheurer Aufwand, für einen einzigen Kandidaten oder auch für che Kirche soll denn jemand eintreten, die er im Grunde gar nicht auf dem Büchermarkt erschienen, vermittelt in kurzen Texten nach
zwei, denn mehr sind es in den verstreuten Gebieten selten, an je- kennt? Wenn das kirchliche Leben nicht eingeübt worden ist, wie Themen sortiert dieses orthodoxe Denken, den Glauben und das
dem Wohnort eine Katechese abzuhalten. Auch dass die Kandidaten soll es sich dann nach der Taufe fortsetzen? Doch das Taufbecken Empfinden, den orthodoxen Heilsweg: „Geistliche Worte“, zusamregelmäßig weite Strecken ins Zentrum der Gemeinde zurücklegen, ist nur das Tor zum christlichen Leben, welches seinen Mittelpunkt mengestellt und übersetzt aus den Werken und Predigten des Abtes
ist oft auch nicht realisierbar.
am Altar hat, auf dem Christus in jeder Göttlichen Liturgie mit Leib von Panorama Symeon Kragiopoulos, Kontakt: phanari@web.de.
und Blut gegenwärtig ist und die Gläubigen stärkt, heiligt und sich
Sehr hilfreich, tiefer ins orthodoxe Glaubensleben einzutreten,
Aber in der Realität ist es auch eher selten, dass jemand wirklich mit ihnen vereint. Deshalb führt der Priester den Neugetauften am
ernsthaft zwischen den Konfessionen sucht, philosophische Fragen Ende der Taufe zum Altarraum, um ihn dahin zu führen, wo Christus sind Klosterbesuche, nicht zur zu einem einzigen Gottesdienst, sonstellt und sich mit der Orthodoxie auseinandersetzt, um sich dann gegenwärtig ist, mit dem er in der Taufe gleichgeworden ist im sym- dern um mehrere Tage zu bleiben und sich ein wenig einzuüben.
nach reiflicher Überlegung und festen Überzeugung dafür zu ent- bolischen Nach- und Mitvollzug des Todes und der Auferstehung im Bewährt haben sich Reisen in kleinen Gruppen in Klöster in Zypern,
scheiden. Und bei manchen von diesen ist nicht einmal abzusehen, Wasser. Deshalb kann bei der Taufe auch das Untertauchen nicht Griechenland, Athos, Sinai, bei denen das tägliche Mitbeten und
Mitleben mit Ausflugsfahrten in andere Klöster und geistlichen
ob sie sich je für die Orthodoxie entscheiden werden. Aber gerade erspart bleiben.
Unterweisungen mit Bischöfen, Äbten und Äbtissinnen verbunden
diese Suchenden kosten viel Zeit.
Auch ist zu hoffen, dass mit dem regelmäßigen Kirchenbesuch wird und genügend Zeit für Gespräche und Reflexionen innerhalb
Manchmal wird der Priester direkt erpresst: „Ich will in Griechen- das Vertrauen zum Priester wächst. Es hängt sehr von der Ge- der Gruppe und auf die Personen passend zugeschnittene Kateland heiraten, wir haben schon mit dem Pfarrer dort gesprochen meinde und ihrem Pfarrer ab, ob sich der frische Kontakt des Neu- chese bleibt. Schön ist es, wenn in den Gruppen Katechumenen,
und die Papiere gemacht, aber er will, dass ich vorher orthodox wer- getauften intensiviert. Oft hilft das Angebot, zu einem Agiasmos Neugetaufte und verwurzelte Orthodoxe mischen und der eine vom
de. Aber sein Bischof habe ihm gesagt, das müsse in Deutschland (Haussegnung mit Wasserweihe) vorbeizukommen und beim an- anderen lernen kann, auch die von Kindheit an Orthodoxen durch
geschehen, weil er ja dort wohne und nur dort die Katechese auf schließenden Kaffee zu einer lockeren Katechese überzuleiten und die oft sehr direkten und kritischen Fragen der Suchenden. Und so
deutsch stattfinden kann“. Fragt der Pfarrer zurück: „Wann soll die nicht nur die basics des Glaubens zu vermitteln, sondern überhaupt zeigt sich, dass alle der Katechese bedürfen.
Hochzeit sein?“ „In 6 Wochen“. Sagt er dann etwa: „Nein, vergiss die Bedeutung des Glaubens und der Kirche für das tägliche Leben
Ein Glücksfall ist freilich, wenn der Kandidat einen kirchlich verdie Hochzeit!“? - Oder andere kommen und fragen: „Ich soll in Grie- bewusst zu machen und auch zum privaten regelmäßigen Gebet,
chenland vor meiner Hochzeit noch getauft werden, aber der Pfar- Fasten und Schriftlesung anzuregen. Diese pastorale Arbeit ist auch wurzelten griechischen Partner hat. Dann kann man hoffen, dass er
durch die Familie, in die er einheiratet, viel vom konkreten Glaurer dort sagt, ich bräuchte aus Deutschland eine Bestätigung, dass an den als Kinder getauften orthodoxen Griechen zu leisten.
bensleben erfährt, gute Vorbilder erlebt und wie ein Kind in einer
ich katechetisiert worden bin. Können Sie mir so ein Papier ausstellen?“ Manche dieser Fälle hängen damit zusammen, dass manche
Schön wäre, wenn es eine guten Einführung in die Orthodoxie orthodoxen Familie aufwächst. Dann kann die Katechese wie bei
Priester in Griechenland sich weigern, Mischehen zu trauen, und gäbe. Aber da sieht es nicht sehr gut aus auf dem deutschen Bü- Kleinkindern gewissermaßen auch nach der Taufe stattfinden.
das kommt dann erst spät bei der konkreten Hochzeitsplanung zum chermarkt. Es ist fast nichts zu empfehlen. Entweder sind die Bücher
Es gibt auch den umgekehrten Fall, dass ein nicht sehr kirchlicher
Vorschein. Da hilft dann auch nicht viel, dass wenn der Pfarrer eine zu oberflächlich und äußerlich, als würde die Orthodoxie nur aus Ehepartner durch die Katechese seines nicht-orthodoxen Ehepartgemischte Hochzeit in Deutschland anbietet, denn das Fest in Grie- Ikonen, Mystik und Hierarchien bestehen, oder sie sind eine Kopie ners das kirchliche Leben intensiviert und sich durch die Katechese
chenland ist schon längst geplant. In diesem Fall müsste man sich scholastischer Katechismen. Die Schrift von Alexander Schmemann: auch mit den grundlegenden Fragen des Glaubens beschäftigt und
aber grundsätzlich weigern, irgendwelche fiktiven Katechesebestä- „Leben in Christus“ wäre sehr zu empfehlen, ist aber für viele Kan- sein kirchliches Leben intensiviert, indem er endlich regelmäßiger
tigungen auszustellen, vor allem für Menschen, die noch vollständig didaten zu anspruchsvoll. Für solche wäre das Heft von Erzbischof zur Kirche kommt, um seinen Partner an die Kirche zu gewöhnen
unbekannt und noch nie zur Kirche kommen sind. Eher sollte man Paul von Finnland: „Unser Glaube“ eher passend. Auch das Büchlein und ihn einzuführen, vielleicht auch, weil er einen Pfarrer gefunden
anbieten, wenigstens in einer Kurzkatechese die Ernsthaftigkeit des von Metropolit Hilarion Alfejev: „Vom Gebet“ ist empfehlenswert, hat, der nicht seinen alten Vorurteilen entspricht und sich als aufgeKonversionswunsches zu prüfen und bewusst zu machen und dann obwohl der Autor z. Z. bedauerlicherweise nicht der Einheit der Or- schlossener Vertrauter erweist.
in Deutschland zu taufen, notfalls auch ohne ausreichende Kateche- thodoxie dient. Aber viele lesen heute überhaupt nicht mehr, und
se. Da muss der Pfarrer dann die Verantwortung selbst übernehmen dann ist es für sie eine Überforderung, solche Bücher zu lesen. Auch
Alles in Allem wäre ein organisierter Katechesebesuch ideal, aber
für die nachträgliche Katechese und kirchliche Betreuung nach der im Internet braucht es Diakrisis - die Gabe der Unterscheidung der in der Realität unterscheiden sich die Fälle und Personen sehr und
Hochzeit - oder spätestens nach der ersten Kindertaufe, wenn die Geister-, um das richtige und gute zu finden und nicht verwirrt zu nichts kann die persönliche Betreuung und Begleitung der Kandijungen Paare endlich wiederkommen. - Es kommt auch vor, dass ein werden oder in die Fänge der Fanatiker zu gelangen. Vor allem ist es daten und Neugetauften ersetzen. Die wichtigste Katechese selbst
guter deutscher Freund einer griechischen Familie deren Kind tau- schwierig, ohne Hilfe und Begleitung solche Schriften und Vorträge ist immer noch die Göttliche Liturgie und die Gottesdienste des Kirfen soll, aber dafür natürlich selbst orthodox sein muss und dieses richtig zu verstehen und nicht von manchen Formulierungen und chenjahres.
noch schnell vor der bereits geplanten Kindertaufe machen will. Es Thesen abgeschreckt zu werden. Doch der eigentliche Unterschied
π.Μαρτίνος
wird tatsächlich immer häufiger, dass Deutsche nicht getauft sind der Orthodoxie zu den anderen Konfessionen ist weniger, WAS wir

Οι μοναχές του γυναικείου Ησυχαστηρίου
„Το Γενέσιον της Θεοτόκου“
στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, πνευματικά τέκνα του
γνωστού π. Συμεών Κραγιοπούλου (†30.9.2015), ιδρυτή
και ηγούμενου του γειτονικού ανδρώου Ησυχαστηρίου
„Αγία Τριάδα“, εκδίδουν από χρόνια το πλούσιο έργο του
γέροντα, ανάμεσά τους και πνευματικά λόγιά του υπό
μορφή ημερολογίων.
Τα μηνύματα αυτά θα μπορούσε να πει κανείς ότι
παρουσιάζουν σε συμπυκνωμένη μορφή τη θεολογική
σκέψη, την πίστη και την διδασκαλία του π. Συμεών,
αποτελώντας έτσι έναν ανεκτίμητο θησαυρό.
Τα πνευματικά μηνύματα στο παρόν τευχίδιο (μεγέθους
16,3x11,5 εκ., 349 σσ.) συγκεντρώθηκαν από τις αδελφές
για την παρούσα έκδοση με βάση θεματικούς άξονες.
Τα κείμενα μπορούν να χρησιμεύσουν έτσι ως χρήσιμος
πνευματικός οδηγός για κάθε Χριστιανό.
Παραγγελίες έναντι της δωρεάς 8€ στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: phanari@web.de

Die Schwestern des Klosters der
„Geburt der Gottesmutter“
in Panorama, Thessaloniki, geistliche Kinder des weit
bekannten Gerontas Symeon Kragiopoulos (30.9.2015)
vom benachbarten Kloster der „Hl. Dreiheit“, geben seit
Jahren die umfangreichen Texte des Gerontas heraus,
darunter auch geistliche Worte in Kalenderform.
Diese sind wie ein Konzentrat seines Denkens und Glaubens, seiner Unterweisung und Theologie, sie sind ein
ganz besonderer geistlicher Schatz.
Diese geistlichen Worte wurden für diese Ausgabe von
den Schwestern nach thematischen Gesichtspunkten sortiert und zusammengestellt. In diesem handlichen Buch
(16,3x11,5 cm, 349 S.)
können sie guter Wegbegleiter eines jeden Christen sein.
Erhältlich für eine Spende von 8€ bei phanari@web.de
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Μοδάτη διάθεση

της Ιωάννα Μπέτση
Αισθητικός - στυλίστρια
Λίγη βροχή παρακαλώ...
η μόδα πάει πολύ με τον „άσχημο“ καιρό και προτείνει γκαμπαρντίνες.
Τα χρώματα τους γραφικά, με την υπογραφή του χειμώνα.
Καθώς το φθινόπωρο πλησιάζει στο τέλος του, οι Dries Van Noten και Hermes, σας ντύνουν με τη μοναδικότητά της σχεδιαστικής τους καμπάνιας.
Πουκάμισο από βαμβάκι και ποπλίνα, σε συνδυασμό με βισκόζ σαλβάρι,
κάνουν την εμφάνισή σας απλή μα ιδιαίτερη.

της Ιωάννα Μπέτση
Αισθητικός - στυλίστρια

Το καρό κυριαρχεί.
Το έντονο πορτοκαλί της τερακότα, βάφει το απαλό
αδιάβροχο στις αποχρώσεις της βροχής.
Καφέ σοκολά και μαύρο με λίγη αντίθεση χρυσού,
συνοδεύουν την εμφάνισή σας.
Μαύρες γαλότσες μέχρι το γόνατο, προσθέτουν στα
βήματά σας, χάρη και αποφασιστικότητα.
Δώστε στη συννεφιά ύφος, γνωρίζοντας καλύτερα
τον εαυτό σας, μέσα από το γκρίζο-γαλάζιο του
χειμώνα 2018-2019.

Ιωάννα Μπέτση

Χριστουγεννιάτικες οπτασίες

Χρωματιστά φώτα, παιχνίδια, ροκ στιλ και μοντέρνες ρετρό φαντασιώσεις,
ενώνονται μέσα στον εορταστικό μήνα, προσφέροντας σας όμορφες στιγμές.
Μέσα σ‘ ένα κόσμο που αλλάζει, οι τάσεις χαμηλώνουν το ύφος τους, οι
μόδιστροι της αρχιτεκτονικής μόδας φαντασιώνονται το παρελθόν και
σχεδιάζουν ...
ρούχα απλά για όλες τις ώρες με χρώματα και πινελιές που θα τονίσουν τη
δική σας δημιουργικότητα.
Παλτό μάλλινα, floral γκαμπαρντίνες, ζακέτες με πέρλες και παγιέτες.

Η οικολογική γούνα και τα δερμάτινα jacket αποκτούν ενδιαφέρον στη
σιλουέτα σας.
Τα ροκ μοτίβα με κρόσια σας δίνουν την εκκεντρικότητα της γιορτής.
Ένταση και απλότητα μέσα από τα μάτια των Gucci, Balenciaga, Dolce & Cabbana, Prada, Giorgio Armani.
Στο βάδισμά σας πρωτοστατεί η Falke, με τις υπέροχες κάλτσες, καλσόν της.
Περπατήστε άνετα μέσα σε χαμηλά heel boots και αθλητικά παπούτσια σε
minimal ρυθμούς.
Χορέψτε στους „δρόμους των Χριστουγέννων“ χαρίζοντας στην
καθημερινότητά σας μια διαφορετική μέρα!!!

Η γωνιά του μαθητή
Πώς διαβάζω για την έκθεση;

(Για να ακριβολογούμε, το ερώτημα είναι: χρειάζεται
διάβασμα η έκθεση; Και η απάντηση που συνήθως
αποφασίζετε να δώσετε είναι: «Σιγά μη διαβάσω
για την έκθεση». Και είναι το μεγαλύτερο λάθος που
•
μπορείτε να κάνετε, αφού η έκθεση απαιτεί διάβασμα).

Πώς διαβάζω, λοιπόν, για την έκθεση;
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η
έκθεση είναι ένα δύσκολο μάθημα, αφού για
να το κατακτήσουμε απαιτείται χρόνος και
προσπάθεια. Όμως, είναι το πιο ενδιαφέρον,
αφού με βγάζει από το ρόλο του μαθητή και με μετατρέπει σε συγγραφέα,
αρθρογράφο, ομιλητή!
Με το μάθημα αυτό ερχόμαστε σε επαφή για δύο ώρες την εβδομάδα. Στο
μάθημα αναλύουμε έννοιες, συζητάμε και εξοικειωνόμαστε με στοιχεία της
θεωρίας. Την ώρα του μαθήματος καλό είναι να προσέχουμε, να επιδιώκουμε
να συμμετέχουμε στη συζήτηση που γίνεται και να σημειώνουμε ό,τι
γράφεται στον πίνακα. Με τον τρόπο αυτό ήδη έχουμε κάνει ένα σημαντικό
βήμα!
Με την ολοκλήρωση του κάθε μαθήματος είστε ήδη πλούσιοι όχι μόνο σε
γνώση αλλά και σε καθήκοντα για το σπίτι! (μην γκρινιάζετε, μέσα από την
εξάσκηση μαθαίνουμε!)
Και τώρα τι;
Ξεκινάς πάντα με δεδομένο ότι έχεις διάβασμα για το σπίτι. Και ότι αυτή η
μελέτη για το επόμενο μάθημα θα σου πάρει τουλάχιστον δύο ώρες.
Πώς θα προετοιμαστώ για το μάθημα;
•

•
•

•

στην έκθεση που είχα για την προηγούμενη φορά! Κάθε φορά οι καθηγητές
σας γράφουν κάποιες παρατηρήσεις. Μην τις αγνοείτε. Προσπαθήστε να
μάθετε από αυτές!
Αν έχω ασκήσεις για το σπίτι, θα τις κάνω προσεκτικά ακολουθώντας τη
θεωρία

• Αν έχω έκθεση, θα αφιερώσω τουλάχιστον μία ώρα στη συγγραφή της!!
Αν μου πάρει λιγότερο, κάτι έχω κάνει λάθος!
• Την ώρα που γράφω έκθεση έχω μπροστά μου μόνο το τετράδιό μου (
• Καλό είναι να μελετώ και λεξιλόγιο !
Ανακεφαλαίωση.
Τέρμα τα «δεν έχω διάβασμα» και τα «τελείωσα» σε δέκα λεπτά. Από εδώ
και πέρα θέλω οργάνωση και συνέπεια. Το διάβασμά μου θα είναι σοβαρό
και χωρίς επιπολαιότητες. Κάθε φορά έχω να κάνω τα εξής:
•
•
•
•
•

Σχόλια της προηγούμενης φοράς
Θεωρία
Επιχειρήματα
Έκθεση ή ασκήσεις
Λεξιλόγιο

Δεν βιάζομαι, αποφεύγω την επιπολαιότητα, δεν αντιγράφω από άλλες
πηγές.
Είμαι ένας μικρός συγγραφέας και θέλω να γίνω αστέρι στην έκθεση!!
Με χαμόγελο, μεράκι και προσπάθεια γράφονται οι καλύτερες εκθέσεις!
Επιτυχία και καλά αποτελέσματα σε όλους τους μαθητές!
Ειρήνη Ι. Ζαννάκη, Φιλόλογος
Μελετώ πολύ προσεκτικά τη θεματική ενότητα που αναλύθηκε στην
email : zannaki@trigono.info
τάξη. Οι σημειώσεις στο τετράδιο δεν αρκούν. Θα πρέπει να μελετήσω
προσεκτικά και το βοήθημά μου
Η κ. Ζαννάκη είναι φιλόλογος και ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου στη
Θεσσαλονίκη. Συνεργάζεται με το κέντρο σπουδών «Δημόκριτος» και
Αντίστοιχα, θα διαβάσω και για τα αντικείμενα της θεωρίας
παραδίδει ηλεκτρονικά φροντιστηριακά μαθήματα.
Εννοείται ότι το διάβασμά μου δεν περιορίζεται σε μια βιαστική ανάγνωση.
Για πληροφορίες μπορείτε ν’ απευθυνθείτε στη διεύθυνση της
Θα διαβάσω προσεκτικά αρκετές φορές τα επιχειρήματα, μέχρι να τα
εφημερίδας
κατανοήσω πλήρως!
Τηλ. 0911 / 264354, εμαιλ : zannaki@trigono.info
Στη μελέτη μου περιλαμβάνονται και τα σχόλια που είναι σημειωμένα

14 Ausgabe 53

www.trigono.info

Στην Κεντρική Ελλάδα, ανάμεσα στα Χάσια και την Πίνδο υψώνονται πελώριοι
βράχοι που δημιουργούν ένα μοναδικό θέαμα.
Τα Μετέωρα με τους τεράστιους βράχους δεσπόζουν στην Καλαμπάκα
μεταξύ των βουνών Κόζιακα και Αντιχασίων.
Είναι ένα γεωλογικό θαύμα και συνάμα ένα μοναδικό μνημείο της
Ορθοδοξίας. Κάθε επισκέπτης εντυπωσιάζεται από την σπάνια ομορφιά του
γιγάντιου πέτρινου συμπλέγματος.
Για το πώς ακριβώς προέκυψαν αυτοί οι βράχοι υπάρχουν διάφορες θεωρίες.
Η επικρατέστερη θεωρία είναι του Γερμανού γεωλόγου Φίλιπσον ο οποίος
ήρθε στην Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα. Σύμφωνα με την θεωρία του
ένας μεγάλος ποταμός είχε τις εκβολές του στην περιοχή αυτή, που για
εκατομμύρια χρόνια καλυπτόταν από ένα στενό και βαθύ θαλάσσιο τμήμα.
Τα νερά του ποταμού εναποθέτουν στις εκβολές φερτές ύλες και πέτρες και
γενικότερα διάφορα υλικά που μεταφέρονταν με τα νερά του από βορειότερα
τμήματα της αρχέγονης κεντρικής Ευρώπης. Από τη συσσώρευση των υλικών
αυτών σχηματίστηκαν δελτογεννείς κώνοι.
Πριν από 25-30 εκατομμύρια χρόνια μετά από γεωλογικές μεταβολές που
συνέβησαν κατά τη διάρκεια των αιώνων, ανυψώθηκε το κεντρικό τμήμα
της σημερινής Ελλάδος και βυθίστηκε η περιοχή της Θεσσαλίας, η οποία
αποτέλεσε μία λίμνη. Αργότερα δημιουργήθηκε το άνοιγμα των Τεμπών, με
αποτέλεσμα τα νερά να χυθούν στο σημερινό Αιγαίο και να αποκαλυφθεί η
θεσσαλική πεδιάδα.
Κατά την τριτογενή περίοδο στη διάρκεια των αλπικών πτυχώσεων,
αποκόπηκαν οι συμπαγείς όγκοι των «βράχων» από την οροσειρά της Πίνδου
που δημιουργήθηκε και με την πάροδο των αιώνων σχηματίσθηκε ανάμεσά
τους η κοιλάδα του Πηνειού ποταμού.
Με τη συνεχή διάβρωση από τους ανέμους και τις βροχές, καθώς και από
άλλες γεωλογικές μεταβολές, οι βράχοι αυτοί στο πέρασμα εκατομμυρίων
ετών πήραν την σημερινή τους μορφή.
Στους βράχους αυτούς βρήκαν αρχικά καταφύγιο ερημίτες, οι οποίοι
αναζητούσαν την γαλήνη και την ψυχική ηρεμία. Δεν είναι γνωστό το πότε
ακριβώς κατοικήθηκαν οι βράχοι. Σύμφωνα με τους βυζαντινολόγους στους
βράχους κατέφυγαν οι ασκητές στο τέλος της πρώτης χιλιετίας.
Ο Βαρνάβας αναφέρεται ως ο πρώτος ασκητής το 950-970 μ.Χ., ο οποίος
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και ίδρυσε την Σκήτη του Αγίου Πνεύματος. Ακολούθησε η Σκήτη της
Μεταμορφώσεως από τον μοναχό Ανδρόνικο στις αρχές του 1000 μ.Χ.
Στις αρχές του 12ου αιώνα υπήρχε πλέον μικρή ασκητική πολιτεία με
κέντρο λατρείας τον ναό της Θεοτόκου. Σε αυτόν τον ναό έρχονταν, για να
προσευχηθούν, να συζητήσουν θέματα που τους απασχολούσαν και να
ζητήσουν βοήθεια από τους άλλους ασκητές προκειμένου να φέρουν σε
πέρας δύσκολες εργασίες. Στα μέσα του 14ου αιώνα ιδρύεται η Ιερά Μονή
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος από τον Άγιο Αθανάσιο, ο οποίος και έδωσε
στον μεγάλο βράχο το όνομα Μετέωρο. Από τότε όλοι οι βράχοι φέρουν
αυτό το όνομα. Στα παλαιότερα χρόνια η ανάβαση γινόταν με σκαλωσιές
στηριγμένες σε δοκάρια σφηνωμένα στους βράχους, με δίχτυ και με
ανεμόσκαλες. Σήμερα όλοι οι επισκέπτες ανεβαίνουν με ασφάλεια από τις
λαξευμένες στα βράχια σκάλες.
Από τα 24 συνολικά μοναστήρια των Μετεώρων και μέσα από τις δυσκολίες
των καιρών, σήμερα βρίσκονται εν λειτουργία και συνεχίζουν την παράδοση
της Ορθοδοξίας 6 μοναστήρια.
• η Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος,
• η Ιερά Μονή Βαρλαάμ,
• η Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου,
• η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά
• η Ιερά Μονή Ρουσάνου και
• της Αγίας Τριάδας
Αντρικά μοναστήρια είναι του Αγίου Νικολάου, της Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος, της Αγίας Τριάδας και του Βαρλαάμ, ενώ γυναικεία είναι η Ιερά
Μονή Ρουσάνου και Αγίου Στεφάνου.
Σπουδαίου αγιογράφοι της εποχής αλλά και οι ίδιοι οι μοναχοί φιλοτέχνησαν
με τοιχογραφίες τους ναούς. Δυστυχώς κάποιες από αυτές υπέστησαν
βανδαλισμούς και σε κάποιες από αυτές είναι φανερά τα σημάδια της
φθοράς του χρόνου. Στα Μετέωρα σώζονται σήμερα σπουδαίοι θησαυροί και
κειμήλια. Στα σκευοφυλάκια των ναών φυλάσσονται οι παλαιότερες εικόνες.
Σαν μουσειακά εκθέματα μπορεί κανείς να θαυμάσει ιερά άμφια, σταυρούς
με τίμιο ξύλο, αρχιερατικούς ράβδους, Ευαγγέλια, χειρόγραφα, αργυρές
λειψανοθήκες. Τεράστια ιστορική σημασία παρουσιάζουν οι πάνω από
χίλιοι χειρόγραφοι κώδικες καθώς και βυζαντινά, μεταβυζαντινά έγγραφα
που σώζονται στα αρχειοφυλάκια των μοναστηριών. Στην Ιερά Μονή Αγίου
Στεφάνου φυλάσσεται η θαυματουργός Κάρα του Αγίου Χαράλαμπου,
ενώ στην Μονή Βαρλαάμ βρίσκεται το Ευαγγέλιο που αποδίδεται στον
αυτοκράτορα του Βυζαντίου Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο.
Ο χώρος των Μετεώρων από το 1995 με νόμο της Πολιτείας ανακηρύσσεται
τόπος ιερός, αναλλοίωτος και απαραβίαστος.
Ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει επίσης τα Μετέωρα Μνημείο Πολιτιστικής
κληρονομιάς.
Όλα τα μοναστήρια λειτουργούν ως κοινόβια. Υπάρχει κοινή τράπεζα,
δηλαδή φαγητό, για όλους τους μοναχούς. Το ταμείο είναι κοινό, υπεύθυνος
του οποίου είναι ο ηγούμενος. Οι βασικοί κανόνες του μοναχισμού είναι η
αγνότητα, η ακτημοσύνη και η υπακοή. Όταν κάποιος νέος ή νέα καταφύγει
στα μοναστήρια δοκιμάζεται πρώτα για τρία χρόνια ως δόκιμος και εν
συνεχεία με την άδεια του Μητροπολίτη γίνεται μοναχός.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ακόμα και οι ξένοι επισκέπτες που δεν
γνωρίζουν την ορθόδοξη παράδοσή μας εντυπωσιάζονται από την ομορφιά,
την γαλήνη και την ηρεμία που βιώνουν σε αυτήν την τοποθεσία.
Είναι ένας προορισμός, ο οποίος δεν γίνεται να μην χαραχτεί στην μνήμη
η ομορφιά του τοπίου και από την άλλη η ψυχή του κάθε πιστού νιώθει
αγαλλίαση κάθε φορά που έρχεται στο ιερό αυτό μέρος.
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«Παραδοσιακά Χριστούγεννα στη Νυρεμβέργη»
Θρύλοι και παραδόσεις της Χριστουγεννιάτικης αγοράς

Γράφει ο Διαμαντής Γκίκας

Ο εορτασμός των Χριστουγέννων στη Νυρεμβέργη
Γερμανίας αρχίζει την τελευταία Παρασκευή
κάθε Νοέμβρη το βράδυ όταν το Christkind
απαγγέλλοντας, από το μπαλκόνι της Frauenkirche (εκκλησία στο κέντρο της πόλης), τον
πρόλογό του στα πλαίσια της έναρξης της
Χριστουγεννιάτικης Αγοράς της Νυρεμβέργης
της παγκόσμια γνωστής Christkindlesmarkt.
Η Χριστουγεννιάτικη Αγορά της Νυρεμβέργης,
η πόλη από πανί και ξύλο, πρωτοαναφέρεται
στα χρονικά από το 1628. Θεωρείται μια από τις
αρχαιότερες αν όχι η αρχαιότερη αλλά σίγουρα
η μεγαλύτερη Χριστουγεννιάτικη Αγορά της Γερμανίας. Ο πρόλογος
του Christkind είναι εδώ και 75 χρόνια και τον πρόλογο τον έγραψε
ο Friedrich Bröger δραματουργός του θεάτρου και γιός του Karl Bröger του ποιητή της εργατιάς. Η ιδέα με το Christkind φαίνεται να ανήκει
στον αναθεωρητή Martin Luther (1483 – 1546), από πότε το Christkind
εμφανίζεται στην Νυρεμβέργη δεν είναι ιστορικά αποδεδειγμένο, ούτε
υπάρχει εξήγηση γιατί το Christkind στην Νυρεμβέργη είναι κορίτσι.
To Christkind είναι παραδοσικά ένα κορίτσι περίπου 16 χρονών που γίνεται
Christkind κατόπιν επιλογής. Η θητεία του διαρκεί 2 χρόνια. Συνήθως την μέρα
της έναρξης, μετά τις 5 τό απόγευμα όταν έχει σκοτεινιάσει φωτίζεται το μπαλκόνι
της εκκλησίας και από ‘κει απαγέλλλεται ο πρόλογος που σημαίνει και το
πολύ άσχημα, σωτηρία δεν υπήρχε και στο κρεβάτι του πόνου περίμενε
άνοιγμα της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς. To Christkind επισκέπτεται διάφορα
το τέλος του. Παραμονές Χριστουγέννων ζώντας σε ένα βαθύ λήθαργο
σχολεία γηροκομεία και άλλα ευαγή ιδρύματα περίπου 180 στον αριθμό.
άκουσε χαρούμενες φωνές και αναθάρρησε, ήταν παιδιά της γειτονιάς
Στην Χριστουγεννιάτικη Αγορά, υπάρχουν πάρα πολλά προϊνόντα που είναι που τραγουδούσαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια, οι παιδικές φωνές τον
τυπικά της περιοχής και της εποχής π.χ., τα χριστουγεννιάτικα στολίδια, το έδωσαν ελπίδες και ανάνηψε. Δεν περίμενε πιά το τέλος του αλλά ήλπιζε
μηλόκρασο, τα λουκάνικα, τα λεμπκούχεν κ.α., 2 όμως προϊόντα είναι τα στην σωτηρία του, αυτός από ευγνωμοσύνη στα παιδιά πήρε ξεραμένα
χαρακτηριστικότερα της αγοράς αυτή την εποχή: οι δαμασκηνάνθρωποι δαμάσκηνα, τά ένωσε με σύρμα, για κεφάλι ζωγράφισε ένα καρύδι και από
Zwetschgenmännla και ο χρυσός άγγελος Rauschgoldengel. Ψάχνοντας στα χαρτί έκανε τα ρούχα των δαμασκηνανθρώπων και το χάρισε στα παιδιά.
διάφορα χρονικά και ιστοριογραφήματα βρίσκουμε διάφορες εκδοχές.
Καλά Χριστούγεννα από την Νυρεμβέργη Γερμανίας
Για τους δαμασκηνάνθρωπους π.χ. οι επικρατέστερες εκδοχές είναι.
Διαμαντής Γκίκας
Κάποτε ένας εργάτης σε μεταλλουργείο που έφτιαχνε σύρματα αρρώστησε
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Ταξίδι στην Ελλάδα / Viaggio in Grecia
Η Superfast Ferries, μέλος της Attica Group, τον
Ελληνικό Πολιτισμό και την Γλώσσα αναλαμβάνει
την πρωτοβουλία να στηρίξει μια σειρά δράσεων
σε Ελληνικές Κοινότητες και όχι μόνο, στην Ιταλία.
Στόχος της είναι να φέρει κοντά τις δυο χώρες,
που έτσι και αλλιώς «ενώνει» με τα δρομολόγιά
της. Την Ελλάδα από τα λιμάνια της Πάτρας, της
Κέρκυρας και της Ηγουμενίτσας και την Ιταλία από
τα λιμάνια του Μπάρι της Ανκόνα και της Βενετίας.
Σε πρώτη φάση,
πραγματοποιούνται
δύο
παράλληλα Σεμινάρια Ελληνικής Γλώσσας και
Πολιτισμού στην πόλη του Ρηγίου και στο
ελληνόφωνο χωριό Κοντοφούρι στην Καλαβρία
και κάτω από την Αιγίδα των αντίστοιχων Δήμων.
Τα σεμινάρια ξεκίνησαν στις 15 Οκτωβρίου και
θα τελειώσουν στις 20 Δεκεμβρίου 2018. Στις 30
ώρες διάρκειάς τους, οι 42 συνολικά ενήλικες που
συμμετέχουν, μέσα από θεωρητικά και βιωματικά
μαθήματα, θα «γνωρίσουν» την ιστορία της
Ελλάδας, τον Πολιτισμό, θα παρακολουθήσουν
δυο ελληνικές ταινίες, θα γευτούν την ελληνική
κουζίνα, θα χορέψουν παραδοσιακούς χορούς.
Η Καθηγήτρια Βασιλική Βούρδα, φιλόλογος/
αρχαιολόγος, η οποία οργάνωσε τα σεμινάρια
μέσω του Κέντρου Eλληνικής Γλώσσας και
Πολιτισμού «ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ» και έχει αναλάβει
την διδασκαλία των μαθημάτων πλαισιώνεται
από τις πτυχιούχους φιλολόγους/γλωσσολόγους
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Άρτεμις Δοδοπούλου και Δήμητρα Θλιβερού, οι
οποίες ταξίδεψαν από την Ελλάδα στο Ρέτζιο για
το λόγο αυτό, στα πλαίσια του προγράμματος
ERASMUS PLACEMENT.
Η έναρξη των μαθημάτων έγινε με μεγάλο

ΕΝΑΡΞΗ 1ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΝΤΟΦΟΥΡΙ

ενθουσιασμό από τους συμμετέχοντες. Μίλησαν
με θαυμασμό για την ποιότητα των υπηρεσιών
της SUPERFAST FERRIES και για την επανάσταση
που έφερε στη θαλάσσια σύνδεση Ελλάδας –
Ιταλίας πριν 20 χρόνια, μειώνοντας τη διάρκεια
του ταξιδιού κατά 40%, από 36 σε 20 ώρες.
Επιπλέον για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη
γραμμή προσφέρονταν υπηρεσίες μεταφοράς,
σε συνδυασμό με ξενοδοχειακές υπηρεσίες
εξαιρετικά υψηλού επιπέδου, που στηρίζονται έως
και σήμερα κυρίως στο όραμα, στην ποιότητα και
τον επαγγελματισμό του ανθρώπινου δυναμικού
της εταιρείας.
Πέρα από την εξαιρετική πρωτοβουλία και
την οργάνωση των σεμιναρίων, θα ήθελα να
επισημάνω πόσο σημαντική είναι αυτή η περιοχή
για την Ελλάδα και τους Έλληνες.
Η ιστορία της Κάτω Ιταλίας γνωστή ως MAGNA GRECIA, αφορά στις περιοχές Απουλίας,
Καμπανίας, Λουκανίας και Καλαβρίας και κατ’
επέκταση στη Σικελία, εκεί όπου αναπτύχθηκε ο
Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και δημιουργήθηκαν
σημαντικές Ελληνικές πόλεις. O αποικισμός της
Μεγάλης Ελλάδας ξεκίνησε την εποχή του Τρωικού
Πολέμου.
Υπάρχει μια ελληνική Καλαβρία, μια χώρα με
άγρια ομορφιά, μυθική, απομονωμένη, σχεδόν
άγνωστη. Ελληνική στο τοπίο, στη γαστρονομία,
στις θρησκευτικές παραδόσεις, στη χειροτεχνία,
στο ιδίωμα. Ανάμεσα στο Ασπρομόντε και το
Ιόνιο, πολλοί ηλικιωμένοι και νέοι μιλούν ακόμα
μια γλώσσα που βυθίζει τις ρίζες της στην εποχή
της Μεγάλης Ελλάδας. Το 1999 το ιταλικό κράτος
αναγνώρισε επίσημα την ελληνική γλωσσική
μειονότητα, η οποία αριθμεί σήμερα μερικές
χιλιάδες κατοίκους που ζουν διασκορπισμένοι
κυρίως σε 16 Δήμους της Μητροπολιτικής Πόλης
του Ρηγίου Καλαβρίας (Μπόβα, Μπόβα Μαρίνα,
Κοντοφούρι, Παλίτσι, Μέλιτο, Μόττα Σαν Τζιοβαννι,
κ.αλ). Αυτή η μικρή λωρίδα της Καλαβρίας δεν είναι
ελληνική μόνο στα τοπωνύμια, αλλά κυρίως στην
εκδήλωση της φιλοξενίας, της αγάπης για τον ξένο,
μιας προγονικής φιλοσοφίας που κληρονόμησε ο
απανταχού ελληνισμός από τον αρχαίο ελληνικό
πολιτισμό. Όποιος ενδιαφέρεται για περισσότερες
πληροφορίες μπορεί να επισκεφθεί την επίσημη
ιστοσελίδα της ελληνικής Καλαβρίας www.calabriagreca.it
Ανηφορίζοντας
τα
χωριά,
που
είναι
«σκαρφαλωμένα» πάνω στους βράχους τα
περισσότερα, χαίρεσαι να ακούς την ελληνική
διάλεκτο της Καλαβρίας, να βλέπεις τις δίγλωσσες
και τρίγλωσσες επιγραφές (ελληνικά, ιταλικά

και ελληνικά της Καλαβρίας), τις εκκλησιές, το
εξαιρετικό Μουσείο της Ελληνοκαλαβρέζικης
Γλώσσας “Gerhard Rohlfs” στο χωριό Bova (Βούα),
την υποδοχή από τους κατοίκους…
Αξιοσημείωτο είναι και το Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο του Ρέτζιο, πρώην «Εθνικό Μουσείο
της Μεγάλης Ελλάδας»! Ο επισκέπτης μπορεί
να θαυμάσει τους «πολεμιστές του Ριάτσε», δυο
μοναδικά μπρούτζινα αγάλματα, έργα της αρχαίας
ελληνικής τέχνης, τα οποία χρονολογούνται στα
μέσα του 5ου αι π.Χ. Στις συλλογές του Μουσείου
υπάρχουν εκθέματα που χρονολογούνται από την
Προϊστορική έως τη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή εποχή,
ενώ διαθέτει και τμήμα με ευρήματα από τις
ανασκαφές των ελληνικών αποικιών της Μεγάλης
Ελλάδας.
Σύμφωνα με τον Όμηρο, ο Οδυσσέας, ψάχνοντας
την Ιθάκη του, περνά από τη Σκύλλα και τη
Χάρυβδη, που κάποιοι ιστορικοί τις τοποθετούν
στο Στενό της Μεσσήνας. Το χώρισμα δηλαδή
ανάμεσα στην Ιταλία και Σικελία, που σήμερα
ονομάζονται Scilla και Cariddi αντίστοιχα.
Η Κάτω Ιταλία και η Σικελία «μυρίζει» Ελλάδα!
Οι Ιταλοί αγαπούν την Ελλάδα, μαθαίνουν την
γλώσσα μας και νιώθουν και οι ίδιοι λίγο…
Έλληνες. Ίσως λίγο περισσότερο αν σκεφτώ με
πόσο ενθουσιασμό ο Πατέρας Ηλίας, ο οποίος
λειτουργεί στην Ορθόδοξη εκκλησία του Ρηγίου,
λέει «Είμαι Έλληνας», ενώ είναι Ιταλός! Κανένας
όμως δεν τολμά να του το υπενθυμίσει!
Μαίρη Κρητικού
Συντονίστρια των δράσεων

ΕΝΑΡΞΗ 1ου ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΡΗΓΙΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΕΤΖΙΟ

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

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

12,00 EUR

Ασημένια σειρά 1,50 EUR

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

19,90 EUR

17,70 EUR

15,50 EUR

16,60 EUR
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Έξοδα αποστολής στη Γερμανία 2,50 EUR

9.50 EUR

9.90 EUR

9.90 EUR

11.00 EUR
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Αγναντεύοντας την Αθήνα από τα Αναφιώτικα

Τα Αναφιώτικα το 1920, Γκραβούρα

Ο ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ

Το Μοναστήρι Παναγίας Καλαμιωτίσσης, Ανάφη

Ο Άγιος Συμεών, Αναφιώτικα
Τα Αναφιώτικα είναι η γνωστή συνοικία των Αθηνών και από τις πρώτες που
κτίστηκαν, μετά την ανακήρυξη της Αθήνας, ως πρωτευούσης της Ελλάδος το
1834.
Τα σπίτια ήταν μικρά και κτίστηκαν στην Βόρειο ανατολική πλευρά της
Ακρόπολης από ειδικευμένους μαστόρους, που εφημίζοντο για την τέχνη
τους (κτίστες), οι οποίοι ήρθαν από την νήσον Ανάφη των Κυκλάδων, ως
μετανάστες το έτος 1840, για ανεύρεση εργασίας και για καλύτερες συνθήκες
ζωής, δεδομένου ότι η Ανάφη δεν είχε επαρκείς καλλιεργήσιμες και γόνιμες

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
εκτάσεις, δια να συντηρηθούν οι κάτοικοί της.
Για αυτό, αρκετός αριθμός μεταναστών κατέφθανε στην Αθήνα, αρχές
την δεκαετία του 1840. Πρώτοι δε εξ’ αυτών, ήρθαν ο Μάρκος Σιγάλας
και ο Γεώργιος Δαμίγος, οι οποίοι ήσαν φημισμένοι ως μαστόροι και
πρωτοστατούσαν μαζί με άλλους που έφθαναν από την Ανάφη και έκτισαν
μικρά σπιτάκια στη Βορειοανατολική πλευρά της Ακρόπολης, τα οποία
διατηρούνται μέχρι σήμερον και διακρίνονται δια τον αρχιτεκτονικό τους
χαρακτήρα.
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Λέγεται, ότι ο διανοιγείς δρόμος, έγινε διότι από εκεί, διήρχοντο οι Αρχαίοι
Θεοί και έκαναν τον «περίπατό τους».
Οι Αναφιώτες μαστόροι εκλήθησαν ως ξακουστοί τεχνίτες και εργάσθηκαν
στην ανέγερση της σημερινής Βουλής των Ελλήνων, το κτίριο της οποίας
εχρησιμοποιήθη το 1843 ως ανάκτορο του Όθωνα, Βασιλιά των Ελλήνων.
Από τον εξώστη των Ανακτόρων, ο Βασιλιάς Όθων, βλέποντας την εξέγερση
του Συνταγματάρχη Καλλέργη με τους στρατιώτες του, παρατεταγμένους στη
Πλατεία Συντάγματος που ηξίωνε, την παραχώρηση Συντάγματος, ο Βασιλιάς
Όθων το έτος 1843, αναγκάσθηκε και ανήγγειλε, ότι θα παραχωρήσει
Σύνταγμα, δηλαδή τον καταστατικό χάρτη της Ελλάδος, έκτοτε η πλατεία
ονομάζεται Πλατεία Συντάγματος.
Το έτος 1847, οι Αναφιώτες ανήγειραν δικό τους Ιερό Ναό, του Αγίου
Συμεώνος, στη Βορειοανατολική πλευρά της Ακρόπολης. Ο Ναός εορτάζεται
στις 3 Φεβρουαρίου εορτή του Αγίου Συμεώνος και επίσης εορτάζεται στις 8
Σεπτεμβρίου στο Γενέσιο της Θεοτόκου, όπου πλήθος Αναφιωτών και άλλων
προσκυνητών κατακλύζουν την εκκλησία.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην Ανάφη υπάρχει σπουδαίο Μοναστήρι
της Παναγίας της Καλαμιωτίσσης, εορτάζεται δε στις 8 Σεπτεμβρίου, στην
εορτή της οποίας, πηγαίνουν πολλοί Αναφιώτες που ζουν στην Αθήνα και
πολλοί Σαντορινοί ως προσκυνητές. Μετά τον εσπερινό και θεία λειτουργία
χοροστατούντος του Μητροπολίτου Θήρας, Αμοργού και Νήσων, όλοι οι
παρευρισκόμενοι (Έλληνες και τουρίστες) παρακάθονται σε γεύμα, οι δε
νοικοκυρές της Ανάφης μοιράζουν ντόπια γλυκά σε όλους τους προσκυνητάς.
Ο Ιερός Ναός του Αγίου Συμεώνος διοικείται από τον Σύνδεσμο των
Απανταχού Αναφαίων που υπάρχει από το έτος 1927 και έχει πλούσιο έργο
και προσφορά στην Ανάφη να επιδείξει, επιμελείται δε του Ναού, τριμελής
επιτροπή από Αναφιώτες που κατοικούν στα Αναφιώτικα, για την συντήρηση
και φροντίζουν για όλες τις λεπτομέρειες, που απαιτούνται για τον εορτασμόν
στις 3 Φεβρουαρίου και 8 Σεπτεμβρίου, κάθε έτος.
Σήμερα στα Αναφιώτικα ελάχιστοι Αναφιώτες κατοικούν, διότι οι σύγχρονες
ανάγκες και οι συνθήκες διαβιώσεως έχουν αλλάξει σημαντικά και δεν
παρέχεται ποιότητα ζωής σε τέτοια μικρά σπίτια, που κτίστηκαν τότε.
Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2018
Νικόλαος Γ. Αλαφούζος, συντ/χος Δικηγόρος Αθηνών

Τα Αναφιώτικα κάτω από την σημαία της Ακρόπολης
Ορισμένα σπιτάκια, τα τελευταία χρόνια απαλλοτριώθηκαν από την
Ελληνική Πολιτεία και στη θέση που είχαν κτισθεί, ανοίχθηκε δρόμος στενός
(μονοπάτι) που αρχίζει από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου (ανεγερθείσα
από τους Αναφιώτες μαστόρους) διέρχεται βορείως και παραπλεύρως της
εκκλησίας του Αγίου Συμεώνος, γίνεται μετά πλατύτερος ο δρόμος και
φθάνει μέχρι την Πνύκα, όπου εκεί ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος
προς τους Αθηναίους εκήρυξε το Ιερό Ευαγγέλιο.

Υ.Γ. Ο πατέρας μου εγεννήθη το 1900 στην Αθήνα και ήταν κάτοικος στη
συνοικία Αναφιώτικα, όπως και οι γονείς του. Το σπίτι των γονιών του ήταν
πιο πάνω από τον Άγιο Γεώργιο (Ναός) στα Αναφιώτικα. Το σπίτι του πατέρα
μου Γεωργίου, απαλλοτριώθηκε από το Κράτος μαζί με άλλα σπίτια και μετά
την κατεδάφιση διανοίχθηκε δρόμος Βορειοανατολικά, γιατί ελέχθη ότι από
εκεί έκαναν «περίπατο» οι Αρχαίοι Θεοί.
Διετέλεσα επί έτη Γραμματέας του Συνδέσμου των Απανταχού Αναφαίων.
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Ένας Έλληνας μπαίνει μέσα μια τράπεζα στην Νέα Υόρκη και ζητά να μιλήσει
με κάποιον υπάλληλο σχετικά με ένα δάνειο. Λέει στον υπάλληλο ότι πηγαίνει
στην Ελλάδα για δουλειές για δύο εβδομάδες και πρέπει να δανειστεί $5.000.
Ο υπάλληλος του λέει ότι η τράπεζα θα χρειαστεί κάποια μορφή εγγύησης για
το δάνειο, έτσι ο Έλληνας παραδίδει τα κλειδιά μιας ολοκαίνουριας Ferrari. Ο
υπάλληλος ζητά να δει το αμάξι. Το αυτοκίνητο είναι πράγματι σταθμευμένο
έξω από την τράπεζα. Ο Έλληνας δείχνει τα χαρτιά και τον τίτλο ιδιοκτησίας. Ο
υπάλληλος φυσικά συμφωνεί να δεχτεί το αυτοκίνητο ως εγγύηση για το δάνειο.
Ο Πρόεδρος και όλοι οι υπάλληλοι της τράπεζας αρχίζουν να κρυφογελούν με
τον Έλληνα που έβαλε ως εγγύηση μια Ferrari $250.000 για ένα δάνειο $5.000!
Τέλος ένας υπάλληλος της τράπεζας οδηγεί τη Ferrari στο υπόγειο γκαράζ της
τράπεζας και την σταθμεύει εκεί.
Δύο εβδομάδες αργότερα, ο Έλληνας επιστρέφει, ξεπληρώνει τα $5.000 και τον
τόκο, ο οποίος είναι $15.41. Ο υπάλληλος που τον είχε εξυπηρετήσει και την
πρώτη φορά του λέει:
- Κύριε, είμαστε πολύ ευτυχείς που συνεργαστήκαμε μαζί σας, αλλά είμαστε
και λίγο μπερδεμένοι. Ενώ ήσασταν στην Ελλάδα, ελέγξαμε τα περιουσιακά
σας στοιχεία και διαπιστώσαμε ότι είστε πολυεκατομμυριούχος! Γιατί λοιπόν
χρειάστηκε να δανειστείτε $5.000;
Και ο Έλληνας του απαντά:
- Που αλλού στη Νέα Υόρκη μπορεί κανείς να παρκάρει το αυτοκίνητό του για
δύο εβδομάδες με $15.41 μόνο;
Είναι ένα κινεζάκι, ένα Αμερικανάκι, και ένα ελληνόπουλο και συζητάνε.
Λέει λοιπόν το κινεζάκι:
- Καλά μιλάμε, ο πατέρας μου δουλεύει 100 χιλιόμετρα μακριά αποδώ αλλά με
το καινούριο τρένο 3:00 σχολάει και 3:02 το τραπέζι είναι στρωμένο!
- Καλό, λέει το Αμερικανάκι, αλλά εμένα ο πατέρας μου δουλεύει στη NASA
ξέρετε, και με τον καινούριο πύραυλο, δουλεύει στο φεγγάρι. 2:00 σχολάει, 4:00
το τραπέζι είναι στρωμένο!
- Τι μου λέτε ρε, λέει το ελληνόπουλο.
- Εμένα ο πατέρας μου είναι δημόσιος υπάλληλος. Σχολάει στις 3 και στις 2:30
έχουμε ήδη φάει...
Είναι δυο τύποι στο γραφείο και μια μέρα ο ένας βλέπει τον άλλο να φορά ενα
σκουλαρίκι.
Ξέροντας πως είναι γενικά συντηρητικός τύπος, παραξενεύεται, και τον ρωτάει:
- „Καλά ρε συ, σκουλαρίκι?“
- „...Ναι, ναι..“ απαντά ο άλλος, φανερά ενοχλημένος.
Του την έχει δώσει η περιέργεια του πρώτου, οπότε μετά από ώρα:
- „Καλά, από πότε φοράς σκουλαρίκι; Δεν το φανταζόμουν ποτέ!“
Οπότε ο άλλος:
- „Ούτε γω το φανταζόμουν, αλλά έλα που το βρήκε η γυναίκα μου στο
αυτοκίνητο..“
Πάνε δυο φίλοι σε ένα ξενοδοχείο στην Αγγλία.
Ανοίγουν την ντουλάπα να βάλουν μέσα τα ρούχα τους και βλέπουν ένα ποντικό.
- Ρε ξέρεις πως είναι ο ποντικός στα αγγλικά για να πάρουμε τηλέφωνο στην
reception να τους πούμε ότι βρήκαμε ένα;
- Όχι, εσύ;
- Ούτε εγώ!
- Εντάξει, άσε θα πάρω εγώ να εξηγηθώ!!
Παίρνει τηλέφωνο ο τύπος και λέει :
- Yes, Reception?
- Yes, how can i help you?
- Do you know Tom and Jerry?
- Yes, of course.
- Jerry is here...!!!
Ένας νεαρός λέει ενθουσιασμένος στη μαμά του ότι είναι ερωτευμένος και θέλει
να παντρευτεί.
„Θα σου τη φέρω να τη γνωρίσεις, αλλά λέω, έτσι για πλάκα, να σου φέρω τρεις
γυναίκες και να προσπαθήσεις να καταλάβεις ποια είναι αυτή που θέλω για
γυναίκα μου“
Όπερ και εγένετο
Την επομένη πηγαίνει στο σπίτι της μαμάς του τρεις ωραίες γυναίκες και τις
βάζει να καθίσουν σ έναν καναπέ και να κουβεντιάσουν για λίγο με τη μαμά του.
Μετά, ξεμοναχιάζει τη μαμά του και ρωτάει:
„Λοιπόν, Ποια λες ότι θέλω να παντρευτώ?“
„Αυτήν στα δεξιά“, λέει η μαμά
„Απίστευτο! Και πώς την κατάλαβες ρε μάνα?“
Και η γνήσια ελληνίς μαμά:
„Πολύ απλό: Δεν μου άρεσε καθόλου!

SUDOKU

Σπαζοκεφαλιά
1. Έχουμε τρεις λάμπες σε ένα δωμάτιο και τρεις διακόπτες έξω από το
δωμάτιο. Κάθε διακόπτης αντιστοιχεί σε μια και μόνο μια λάμπα.
Πώς μπορούμε να βρούμε τις αντιστοιχίες διακοπτών-λάμπες (δηλαδή
ποιος διακόπτης αντιστοιχεί στην κάθε λάμπα) αν έχουμε το δικαίωμα
να μπούμε στο δωμάτιο με τις λάμπες μόνο μια φορά;

2. Αν τρεις γάτες πιάνουν 3 ποντίκια σε 3 λεπτά,
πόσες γάτες το ίδιο ικανές και γρήγορες με αυτές που πιάνουν τα 3
ποντίκια σε 3 λεπτά, θα χρειαστούν για να πιάσουν 100 ποντίκια σε 100
λεπτά ;
3. Η μικρή Ελένη απάντησε όταν τη ρώτησαν πόσο χρονών είναι : Σε 2
χρόνια η ηλικία μου θα είναι διπλάσια από ότι ήταν πριν 5 χρόνια.
Πόσο χρονών είναι ;
4. Ο κύριος Τάκης ζητάει 7.000 για να κόψει έναν κορμό σε 2 κομμάτια.
Πόσα χρήματα θα ζητήσει για να κόψει έναν ίδιου πάχους κορμό σε 6
κομμάτια ;
Οι λύσεις στην ιστοσελίδα της εφημερίδας μας
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ΕΛΛΑΔΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ
PORTOKALIDIS TOURS
Ιασωνίδου 1 & Εγνατία Γωνία

Τηλ.: 2310 262 163

-

FAX 2310 269 535

54635 Θεσσαλονίκη

e-mail portok@otenet.gr
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Rechtsanwaltskanzlei

Spyridis LL.M.

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

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