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Σελ. 14

TO GÖRLITZ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΠΡΟΞΕΝΟ ΣΕΦΕΛ
Ο Prof. Dr. Wolfgang Geierhos
παρουσιάζει το βιβλίο του
Δημ. Μπενέκου «Έλμουτ Σέφελ»

Εκδήλωση στην Ευαγγελική Ακαδημία του Γκαίρλιτς.
Σελ. 26-27
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΗ ΔΡΕΣΔΗ
Πρωτοβουλία της Ελληνίδας Ελένης Ιωαννίδου

Η όπερα „Περιπέτειες του Δία“ του Αντόνιο Λόττι τον Σεπτέμβριο 2019.
Σελ. 24-25
25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Περιμένοντας το νέο σύστημα ..

ΤΙ ΕΓΡΑΦΑΝ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
Τον τελευταίο καιρό, ο εκπαιδευτικός κόσμος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
αγωνιά εν αναμονή του νέου συστήματος που
... H Courier Français στις 15 Ιουλίου 1821 έγραφε:
αφορά όχι μόνο την εισαγωγή στα ανώτερα και
17 «Η πέννα αρνείται να περιγράψει τις φοβερές σφαγές 06 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και τη δομή
που διαπράχτηκαν εναντίον των επαναστατημένων
και λειτουργία της παιδείας στην Ελλάδα. Πρόκειται
Ελλήνων κάτω από τα μάτια της Ευρώπης. Τέτοιες
για μια καθοριστική αλλαγή, ο στόχος της οποίας και,
φριχτές σκηνές δεν αναφέρει σε καμία ...
κατ’ επέκταση η αξία της είναι ακόμα ασαφή ....

Prof. Dr. Dimitrios Benekos

Ειρήνη Ι. Ζαννάκη, Φιλόλογος

ΤΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

Βασιλική Σαγκιώτη «Ένα ατέλειωτο ταξίδι…»

Αγαπητοί μου, η εποχή μας χαρακτηρίζεται από μια
Με αφορμή την έκθεση «Στο Βάθος του Ορίου»
τρομερή αντίθεση. Είναι μια κοσμογονική εποχή που
συναντήσαμε την εικαστικό Βασιλική Σαγκιώτη και
έδωσε πολλά και στέρησε περισσότερα. Έδωσε ύλη
της ζητήσαμε να μας μιλήσει για τη δουλειά της. Η
08
22
και έχασε πνεύμα. Αρνήθηκε την πίστη στον αληθινό
συνάντηση έγινε στον πολύ συμπαθητικό και ζεστό
Θεό και μας έβαλε να προσκυνούμε νέα είδωλα. Μας
Χώρο Τέχνης Μελάνυθρος, Ζάππα 4, Καλλιμάρμαρο,
ανέβασε στην γνώση και μας βούλιαξε στην σύγχυση,
Αθήνα, εκεί όπου παρουσιάστηκε η έκθεση (1/2έλυσε τους κάβους στο λιμάνι των ιερών ...
16/2/2019). ....
Πολύευκτος Παν. Γεωργακάκης, Καθηγητής Ιερέας

της Μαίρης Κρητικού

Πάσχα, γιορτή της χριστιανοσύνης της ...

„Σε αναζήτηση του χαμένου πολιτισμού“...

Το Πάσχα είναι μια κινητή γιορτή και η λέξη προέρχεται
Μεγάλες πλατείες, επιβλητικά κτήρια, μεγάλα πάρκα,
από την εβραϊκή λέξη pesah που σημαίνει διάβαση.
προσπάθεια για διατήρηση του ίδιου αρχιτεκτονικού
Το πέρασμα από την σταύρωση στην Ανάσταση.
στυλ με αρκετή δόση από αρχαία ελληνική παιδεία
08
10
Το Πάσχα είναι μια οικογενειακή γιορτή όπου οι
σε κάποιες οδούς, πολύ καλά συντηρημένο οδικό
άνθρωποι προσπαθούν να βρεθούν στην πατρική
δίκτυο, διαλογή στην πηγή για τα σκουπίδια,
οικογένεια ή σε ανθρώπους που θεωρούν οικογένεια
πολλοί τουρίστες έτοιμοι να πληρώσουν ακριβά τις
τους. Οι μεγαλύτεροι φροντίζουν να περνάνε ...
υπηρεσίες, πεζά περίπολα παντού και ....
Αθηνά Σκιαδοπούλου, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

«Καθαρίζοντας το μονοπάτι μου»
-Δάσκαλε, τι χρειάζεται για να βρούμε την ευτυχία

09 -Γιατί χαλάνε οι ανθρώπινες σχέσεις Δάσκαλε;

Χρήστος Ν. Τραϊκούδης, Οικονομολόγος
ΟΜΟΡΦΙΑ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
„Το όνομά μου είναι...χρώμα“

13 Ενδιαφέρουσες συνέπειες

Βασιλική Βούρδα,
Σελ. 16
Μια Ελληνίδα στο Ρήγιο της Καλαβρίας
της Μαίρης Κρητικού

Το Λύκειο Μονάχου τιμά τον
παγκοσμίου φήμης Έλληνα μαθηματικό
Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή
Σελ. 15

-Ο θαυμάσιος άνθρωπος.

Δημήτρης Νομικός - συγγραφέας
Christus der Keltertreter
Wer ist dieser, der von Edom kommt, in scharlachroten Gewändern von Bosor, so prächtig in seinem Gewand, in seiner Gewalt und Stärke? „Ich, ja ich rede
12 von Gerechtigkeit und Heilsgericht.“ Warum sind rot
deine Gewänder und sind deine Kleider wie die eines
Keltertreters voll von Keltermasse? „Die Kelter habe
ich allein getreten, von meinem Volk war niemand ...
von π. Μαρτίνος Petzolt

Ιωάννα Μπέτση - Αισθητικός - στυλίστρια

Η εφημερίδα μας
και οι διαφημιζόμενοι
σας εύχονται

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Αρνάκια, Κατσικάκια, ....
PREVENTIS - Import
90441 Nürnberg
Maybachstr. 48
0911-421646

ATLAS - Feinkost
80939 München

Helene-Wesel-Bogen 10
089-3142630
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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)
• Οι κανόνες, όταν εφαρμόζονται χωρίς διάκριση,
γίνονται κανόνια.

άνθρωπο.
• Όταν η νοικοκυρά λέει την ευχή, κάνοντας τις δουλειές
του σπιτιού, όλα αγιάζονται. Και, το φαγητό της, κι‘
αυτοί που τρώνε το φαγητό της.

• Η στοργή και η αγάπη των γονέων είναι απαραίτητα
• Στην εποχή μας πλήθυναν δυστυχώς τα λόγια και τα
στοιχεία για την ψυχική ισορροπία των παιδιών.
βιβλία, και λιγόστεψαν τα βιώματα, διότι επηρεάστηκαν
Σήμερα υπάρχει έλλειψη στοργής και ενδιαφέροντος
οι άνθρωποι πάλι από το κοσμικό πνεύμα, που
εκ μέρους των γονέων για τα παιδιά. Τους δίνουν
επιδιώκει όλο τις ευκολίες και αποφεύγει τον σωματικό
χρήματα, και τους κάνουν κακό. Τους παίρνουν
κόπο. Αναπαύονται δηλαδή οι περισσότεροι από
μοτοσυκλέττες και πάνε και σκοτώνονται τα παιδιά.
εμάς στο πολύ διάβασμα και στην λίγη ή καθόλου
Δεν είναι η στοργή, που έχουν ανάγκη τα παιδιά.
εφαρμογή. Θαυμάζουμε μόνον τους Αγίους Αθλητάς
• Όποιος έχει χάρη Θεού θα του δοθεί κι‘ άλλη, κι όποιος της Εκκλησίας μας, χωρίς να καταλαβαίνουμε το πόσο
έχει λίγη και την περιφρονεί, θα του αφαιρεθεί κι‘ κοπίασαν, διότι δεν κοπιάσαμε, για να μπορέσουμε να
αυτή. Η χάρη του θεού δεν υπάρχει στους σημερινούς καταλάβουμε τον κόπο τους, για να τους αγαπήσουμε
ανθρώπους, γιατί πετάνε και την λίγη που είχανε. Κι‘ και να αγωνισθούμε από φιλότιμο να τους μιμηθούμε.
όταν φύγει η χάρη, ορμούν όλοι οι δαίμονες μέσα στον
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Eine Welt...
voller Inspira�on
Jakobstrasse 9 , 90402 , Nürnberg

Η μεγαλύτερη ποικιλία
πρώτων υλών
για χειροποίητα κοσμήματα
σε απίστευτες τιμές!
(online: www.perlewelt.de)

Κρυσταλλάκια μόνο 1,30€
Δερμάτινα σανδάλια!
Λαμπάδες μόνο από 1€

Δευτέρα-Παρασκευή από 10:00 έως 17:00
Σάββατο από 10:30 έως 15:30

www.perlewelt.de
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ΟΜΟΡΦΙΑ

Συμβουλές για ...
... το σπίτι
• Καθαρίζουμε την ψωμιέρα μας κάθε εβδομάδα με διάλυμα από ξύδι.
Εξαφανίζονται οι μυρωδιές και την προστατεύουμε από τη μούχλα.
• Για να μη μυρίζουν τα χέρια μας (όταν κόβουμε κρεμμύδια ή σκόρδα) τα
τρίβουμε με ένα μεταλλικό ατσαλένιο αντικείμενο (π.χ. κουτάλι).
• Τα ασημικά σας γυαλίζουναν τα βάλετε για δύο ώρες σε καυτό νερό όπου
έχετε διαλύσει 1 κουτ. σούπας αλάτι και σόδα.

... την υγεία
• Ευκάλυπτος: Τον χρησιμοποιούμε για αναπνευστικά προβλήματα,
στομαχόπονο και να απαλύνουμε πόνους από τσιμπήματα εντόμων. Για
το ρόφημα βράζουμε 1 κουτ. γλυκού ξερά φύλλα με ένα φλυτζάνι καυτό
νερό. Μετά από 10 λεπτά το στραγγίζουμε.
• Αλόη βέρα: Ο καθαρός χυμός από αλόη βέρα (Reformhaus) ενισχύει το
ανοσοποιητικό σύστημα. Ο ζελές των φύλλων βοηθάει στα εγκαύματα.
• Μανούκα: Το μέλι από μανούκα το χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι της Νέας
Ζηλανδίας για προβλήματα πέψης. Χρησιμοποιούμε το μέλι εναντίον
μύκητες, βακτήρια και ιούς.

... την ομορφιά
Μάσκες
• Για κουρασμένο δέρμα: 3 κουτ. σούπας αλεσμένα αμύγδαλα, 1 κρόκος
αυγού και 1 κουτ. γλυκού μέλι. Τα ανακατεύουμε σιγά σιγά με ζεστό νερό.
Απλώνουμε τη μάζα στο πρόσωπο και ξεπλένουμε με νερό μετά από 20
λεπτά.
• Για ξηρό δέρμα: ½ γινομένη μπανάνα, 2 κουτ. σούπας κρέμα γάλακτος
και 1 κουτ. γλυκού χυμό λεμονιού. Τα ανακατεύουμε, απλώνουμε στο
πρόσωπο και ξεπλένουμε με νερό μετά από 15 λεπτά.
• Για πορώδες και λιπαρό δέρμα: 1 κουτ. γλυκού μαγιά και 25ml χλιαρό
γάλα. Τα ανακατεύουμε, απλώνουμε στο πρόσωπο και ξεπλένουμε μετά
από 20 λεπτά.

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!

Αν οι γονείς δουλεύουν, ενώ τα παιδιά τους καλοπερνούν,
τότε τα εγγόνια τους σίγουρα θα καταλήξουν ζητιάνοι.
Ιαπωνική παροιμία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την
εφημερίδα μας.

Καλές αγορές ... πάντα με το trigono !!!

Ausgabe 55

www.trigono.info

Maybachstr. 48

PREVENTIS IMPORT
90441 Nürnberg

MÄRZ - APRIL 2019

Tel. 0911-421646

5

6 Ausgabe 55

www.trigono.info

Η γωνιά του μαθητή

MÄRZ - APRIL 2019

Περιμένοντας το νέο σύστημα..

Τον τελευταίο καιρό, ο εκπαιδευτικός κόσμος
αγωνιά εν αναμονή του νέου συστήματος που
αφορά όχι μόνο την εισαγωγή στα ανώτερα και
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και τη
δομή και λειτουργία της παιδείας στην Ελλάδα.
Πρόκειται για μια καθοριστική αλλαγή, ο στόχος
της οποίας και, κατ’ επέκταση η αξία της είναι
ακόμα ασαφή.
Σύμφωνα με το νέο σύστημα εισαγωγής οι
μαθητές του Λυκείου καλούνται να συμπληρώσουν μηχανογραφικά δελτία
δύο φορές, μια στο τέλος της δεύτερης τάξης και μια κανονικά, μετά το πέρας
των εξετάσεων. Ποιος είναι ο λόγος; Τα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης, τα
οποία αποτελούν μια από τις βασικότερες καινοτομίες. Πρόκειται για σχολές
πανεπιστημιακές, η πρόσβαση στις οποίες θα πραγματοποιείται χωρίς
εξετάσεις, ανάλογα με την προτίμηση των μαθητών. Είναι τα τμήματα που
δε συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό των εισακτέων, οπότε μπορούν
να εξασφαλίσουν την ελεύθερη πρόσβαση. Σε αυτές θα εισέρχονται όσοι
τις επέλεξαν ήδη από την πρώτη φάση των μηχανογραφικών δελτίων και
απαλλάσσονται από τη διαδικασία των εξετάσεων, εφόσον μείνουν πιστοί
στην αρχική τους επιλογή και επιθυμούν να εγγραφούν στα αντίστοιχα
τμήματα.
Για όλα τα υπόλοιπα τμήματα, ισχύει κανονικά η διαδικασία των
πανελλαδικών εξετάσεων. Σε τέσσερα μαθήματα, με τέσσερα πεδία, κάτι που
μας παραπέμπει στο σύστημα των δεσμών. Η εξεταστέα ύλη παρουσιάζει
αύξηση, εισάγεται το μάθημα της Κοινωνιολογίας που παίρνει τη θέση των
μέχρι πρότινος εξεταζόμενων Λατινικών (άλλη μια στροφή στο παρελθόν, με
την τέταρτη δέσμη για εμάς τους παλαιότερους να αναβιώνει πανηγυρικά)
και τη συνεξέταση του μαθήματος της Έκθεσης με αυτό της Λογοτεχνίας. Οι
αλλαγές αναμένεται να επηρεάσουν και τη λειτουργία του σχολείου, αφού
προβλέπεται αύξηση στις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων κατεύθυνσης
(6 ώρες την εβδομάδα για κάθε μάθημα) και σχεδόν κατάργηση των
μαθημάτων της Γενικής Παιδείας.

ψηφίζεται οριστικά. Στο μεταξύ, ο καιρός περνά και οι μαθητές της Β Λυκείου
αγωνιούν για το μέλλον τους. Ένα σύστημα με αλλαγές θεμελιώδεις, χωρίς
την απαραίτητη υποδομή και προετοιμασία δεν είναι ο πιο καθησυχαστικός
οιωνός και δη σε μια τόσο απαιτητική δοκιμασία, όπως οι πανελλαδικές
εξετάσεις. Μαθητές και καθηγητές αυτή τη στιγμή είναι έρμαια της
παρελκυστικής τακτικής του Υπουργείου και, εύλογα, αισθάνονται ως
πειραματόζωα.
Δεν συνηθίζω να ασκώ αφοριστικές και a priori κριτικές. Αφήνω πάντα το
χρόνο να αποφασίζει. Στην προκειμένη περίπτωση, οφείλω να εκφράσω την
ανησυχία μου σχετικά με την αύξηση της ύλης, κυρίως στα θετικά μαθήματα,
που ήδη ταλαιπωρεί τους υποψηφίους. Στη δε θεωρητική κατεύθυνση,
η προσθήκη του μαθήματος της Κοινωνιολογίας επιφορτίζει τους ήδη
επιβαρυμένους με τις απαιτήσεις της Ιστορίας μαθητές. Η μηχανιστική
αποστήθιση είναι μια επαχθής διαδικασία και συνάμα στείρα, αφού δεν
προάγει την κριτική σκέψη. Όσο για τη συνεξέταση Λογοτεχνίας και Έκθεσης,
πέρα από το ότι θα δημιουργεί σύγχυση στην πραγμάτευση των πολλών και
διαφορετικών αντικειμένων, σίγουρα θα οδηγήσει σε κατακερματισμό της
γνώσης και επιφανειακή πραγμάτευση δύο πολύ σοβαρών αντικειμένων.
Από την άλλη, αναρωτιέμαι πώς θα είναι ένα σχολείο χωρίς μαθήματα
γενικής παιδείας.. Σίγουρα στείρο και κουραστικό..
Ίσως όμως και το νέο σύστημα να διαψεύσει τους όποιους προβληματισμούς
μου και να είναι ένα αποτελεσματικό και γόνιμο. Να προετοιμάζει σωστά και
ολοκληρωμένα τους μαθητές, παρέχοντας επαρκή γνώση και, γιατί όχι, να
καλλιεργήσει την αγάπη για τη λογοτεχνία. Είμαι έτοιμη να το υποδεχθώ με
την καλύτερη διάθεση. Ελπίζω να μη με διαψεύσει. Άλλωστε, το περιμένω
εδώ και πολύ καιρό.
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
Η κοινή (εκπαιδευτική) γνώμη παρακολουθεί μουδιασμένη τις εξελίξεις,
εφημερίδας
εφόσον το νέο σύστημα απλά ανακοινώνεται ως πρόταση, χωρίς ποτέ να
Τηλ. 0911 / 264354, εμαιλ : zannaki@trigono.info
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Η Στήλη Της Εκκλησίας
ΤΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

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

Αγαπητοί μου,
η εποχή μας χαρακτηρίζεται από μια τρομερή
αντίθεση. Είναι μια κοσμογονική εποχή που
έδωσε πολλά και στέρησε περισσότερα. Έδωσε
ύλη και έχασε πνεύμα. Αρνήθηκε την πίστη στον
αληθινό Θεό και μας έβαλε να προσκυνούμε νέα
είδωλα. Μας ανέβασε στην γνώση και μας βούλιαξε στην σύγχυση,
έλυσε τους κάβους στο λιμάνι των ιερών παραδόσεων και μας πέταξε
η ανεμοθύελλα της αρνήσεως στο φουρτουνιασμένο πέλαγος της
ασεβείας. Έσπασε τους φράχτες της αγνής ζωής και μας κατεπόντισε
στα σκοτεινά βάθη της ηθικής αναρχίας και διαφθοράς.
Η εποχή μας είναι σεισμική, γιατί διασαλεύσαμε τα θεμέλια της Αγίας
θρησκείας. Γιατί εφύγαμε από την αλήθεια και χάσαμε την ειρήνη της
ψυχής μας. Εδουλέψαμε επίμονα στις διαφθορές και στις ματαιώτητες
και δεν βάλαμε ούτε ένα ξύλο, ούτε ένα καρφί στην κυβοτό της σωτηρίας
μας. Τώρα, ναυαγεί στον φρικτό κατακλυσμό της αμαρτίας, έρμαια στα
ρεύματα των παθών, αδύναμοι στην ορμή των κυμάτων, αισθανόμαστε
να μας περισφίγγει η άβυσσος. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί πως
ο κόσμος βρήκε τον δρόμο του. Κανείς δεν πιστεύει πως ο σύγχρονος
άνθρωπος είναι πραγματικά ευτυχισμένος. Τώρα χύνονται περισσότερα
δάκρυα και περισσότερο αίμα, τώρα σκεπάζει την γη περισσότερη
ανομία και κακοπραγία. Τα αγαθά του πολιτισμού κλείστηκαν στην ύλη,
στις πρόσκαιρες, ψυχοφθόρες και σωματοφθόρες απολαύσεις, στις
ματαιώτητες. Εκαλύψαμε τον ουρανό με την φρίκη της απιστίας και την
γην με το πένθος της αδικίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα πίσω από
την αυλαία της υποκρισίας και της αθεϊας.
Η εποχή μας για πολλούς λόγους μεγαλώνει περισσότερο το
δράμα του κόσμου. Έχουμε στα χέρια μας και στη διάθεση μας τον
αφάνταστα μεγάλο τεχνικό πολιτισμό. Δεν ωριμάσαμε όμως για να
τον κατευθύνουμε σωστά. Κατά το μεγαλύτερο μέρος τον θέσαμε στην
υπηρεσία της πολεμικής μηχανής. Ο κόσμος έγινε οπλοστάσιο και η
γη μας στενάζει κάτω από την απειλή του πυρινικού εξολοθρεμού. Οι
ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι και οι εγκέφαλοι που τους εδημιούργησαν
κάνουν λάθη κι δεν χρειάζεται παρά ένα τέτοιο λάθος για το μοιραίο
τέλος της ανθρωπότητας.
Το δεύτερο φοβερό χαρακτηρισμό της εποχής μας είναι πως ο κόσμος
επλημμύρισε από ψευδοπροφήτες, που πλανούν, παρασύρουν και
εκτροχιάζουν τους ανθρώπους. Ψεύτικες φιλοσοφίες, επιστημονικές
θεωρίες και νέες θρησκείες που έδωσαν νέα “ευαγγέλια” και
υποσχέθηκαν χαρά, ανέσεις, απολαύσεις και ευτυχία, ελευθερία και
δικαιοσύνη. Έδειξαν νέους παραδείσους. Άνοιξαν τις πύλες της σοφίας
και της γνώσεως, πλημμύρισαν τη γη σοφούς και επιστήμονες, χωρίς
όμως να χαρίσουν τον σωστό άνθρωπο, τον ιδανικό, τον άγιο, τον τέλειο
και γεμάτο αγάπη. Εστέρησαν την ζωή από το βαθύτερο της νόημα και
ξέραναν τις φλέβες της αρετής. Έκαμαν τον άνθρωπον μηχανή. Τον
τύλιξαν στα γρανάζια της. Τον μαζοποίησαν και τον εξουθένωσαν, χωρίς
σκέψη για ψυχή. Χωρίς Θεό και ελπίδα.
Μέαα στην πλάνη της η πολιτισμένη εποχή μας επροτίμησε το σκοτάδι
αντί το φως, όπως είπε ο Κύριος και έβαλε την ανθρωπότητα στα
σκοτάδια και στην μεγάλη νύχτα.
Πλανάται ο κόσμος όταν πνίγεται στα μίση, στην αδικία, στην
εκμετάλλευση, στην απάτη και την δολιότητα. Στην πονηριά και την
απανθρωπιά. Όταν βουλιάζει στον ευδαιμονισμό, στα αχαλίνωτα πάθη.
Στις καταχρήσεις και στις ασχήμιες της άτακτης και άσωτης ζωής.
Αδελφοί μου, ο Ιησούς Χριστός ξεκουράζει και αναπαύει τον ανήσυχον
λογισμόν και ικανοποιεί τους βαθύτερους πόθους της καρδιάς μας.
Εκείνος βεβαιώνει και η ιστορία επικυρώνει:
“Δευτε προς με πάντες..... και
Εγώ αναπαύσω υμάς.”
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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

Πάσχα, γιορτή της χριστιανοσύνης της
συγχώρεσης και της λύτρωσης.
Το Πάσχα είναι μια κινητή γιορτή και η λέξη
προέρχεται από την εβραϊκή λέξη pesah που
σημαίνει διάβαση. Το πέρασμα από την σταύρωση στην Ανάσταση. Το
Πάσχα είναι μια οικογενειακή γιορτή όπου οι άνθρωποι προσπαθούν
να βρεθούν στην πατρική οικογένεια ή σε ανθρώπους που θεωρούν
οικογένεια τους. Οι μεγαλύτεροι φροντίζουν να περνάνε τις
παραδόσεις και τα έθιμα στους νεότερους.
Η ύπαρξη οικογενειακών παραδόσεων είναι σημαντική για την
ψυχολογική συνέχεια μιας οικογένειας και για την σύνδεση των
γενεών της. Οι Έλληνες όπου και αν βρίσκονται αναβιώνουν τα έθιμα
και τις παραδόσεις. Το βάψιμο των κόκκινων αυγών, η αποκαθήλωση
από το σταυρό και την ταφή του Χριστού, ο στολισμός του Επιτάφιου,
το μαγείρεμα της μαγειρίτσας, το Άγιο φώς με το οποίο ανάβουν
τις λαμπάδες τους οι χριστιανοί ψέλνοντας το Xριστός Aνέστη και
δίνοντας το φιλί της Αγάπης, είναι κάποια από τα πολλά και ωραία
έθιμα.
Η μεγάλη Τετάρτη είναι αφιερωμένη στην αμαρτωλή γυναίκα που
μετάνιωσε ειλικρινά και απελευθερώθηκε από την αμαρτία. Ο Ιούδας
από την άλλη αιχμαλωτίστηκε από τη φιλαργυρία του αποχωρίστηκε
από το θεό και κυνηγημένος από τις τύψεις του αυτοκτόνησε.
Το να συγχωρέσεις κάποιον χρειάζεται κατανόηση και μεγαλοψυχία.
Η συγχώρεση μειώνει το θυμό την κατάθλιψη και το άγχος. Όταν
συγχωρώ, συγχωρώ και για μένα δεν αφήνω αυτό που με πλήγωσε
να βαραίνει τις σκέψεις και την καρδιά μου, χρειάζεται να έρθει η
απελευθέρωση μέσα από τον πόνο. Το να συγχωρέσεις κάποιον δεν
σημαίνει πως πρέπει να τον βάλεις πάλι στη ζωή σου. Η συγχώρεση
έχει να κάνει και με τη δική μας ψυχική υγεία.
Το Πάσχα μας φέρνει το μήνυμα της αγάπης της πίστης της και της
ελπίδας. Ακόμα και αυτοί που δεν πηγαίνουν συχνά στην εκκλησία,
νιώθουν την ανάγκη την μεγάλη εβδομάδα να ανάψουν ένα κεράκι.
Ίσως τα πάθη του Χριστού για κάποιους από εμάς να μας θυμίζουν
τις δικές μας δυσκολίες και τη θέληση της δικής μας ψυχής για την
Ανάσταση. Το μήνυμα της Ανάστασης έρχεται να μας θυμίσει κάτι με
πολύ επίκαιρο τρόπο ότι παρ όλες τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες
μπορούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας στο βαθμό που επιθυμούμε
εμείς οι ίδιοι αρκεί να το θέλουμε πραγματικά.
Για να γίνει όμως αυτό χρειάζεται χρόνος, κόπος και ανάληψη των
ευθυνών μας. Τότε μόνο μπορούμε να αγαπήσουμε να πιστέψουμε
και να ονειρευτούμε αληθινά.
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Δάσκαλε, τι χρειάζεται για να βρούμε την ευτυχία;

Γνώρισα ανθρώπους με τεράστια πλούτη! Όταν τους ρώτησα αν είναι ευτυχισμένοι, χρειάστηκε να το σκεφτούν για να
απαντήσουν. Όταν χρειάζεται να το σκεφτείς, δεν είσαι!
Γνώρισα ανθρώπους με βασιλικές εξουσίες. Όταν τους ρώτησα, άρχισαν να λένε πολλά για να την τεκμηριώσουν. Στα λόγια,
σίγουρα δεν τη βρίσκεις να φωλιάζει.
Γνώρισα ανθρώπους που το πρόβλημα της υγείας τους, τους έφτασε στο να αγγίξουν το πέπλο του αιώνιου σκοταδιού, όμως
κατάφεραν και γύρισαν. Όταν τους ρώτησα, είχαν αυτή τη λάμψη της ζωής μέσα στα μάτια τους, αλλά ήταν από τη χαρά τους
που κέρδισαν ακόμα μία μάχη. Η χαρά, σύντομα μπορεί να εξαλειφτεί.
Γνώρισα ανθρώπους ερωτευμένους, με τις καρδιές τους να πάλλονται παρέα. Όταν τους ρώτησα, μιλούσε ο ένας για την
ευτυχία που αντιπροσωπεύει ο άλλος. Αλλά και για τον πόνο του αποχωρισμού. Η ευτυχία είδωλο δεν έχει, αλλιώς εξαρτιέται
από την ακεραιότητα του ειδώλου. Όταν το είδωλο ραγίσει, αυτή η ευτυχία τελειώνει.

Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

Γνώρισα ανθρώπους σοφούς, με τους ώμους τους γυρτούς από το βάρος της γνώσης. Όταν τους ρώτησα, χρειάστηκε να το
στοχαστούν. Στο στοχασμό, δεν είναι!
Γνώρισα μοναχούς κυριολεκτικά φωτισμένους. Αρνητές των πάντων, οι οποίοι διατηρούσαν τη θεϊκή τους σύνδεση. Δεν τους
απασχόλησε η ερώτησή μου. Πώς να βρεις κάτι που δεν το έχεις ψάξει ποτέ;
Γνώρισα και κάποιους λίγους, ανθρώπους καθημερινούς, που στο βλέμμα τους η αγνότητα της ψυχής τους καθρεφτιζόταν.
Είχανε πρόσωπο απαλό, όχι προσποιητά φτιαγμένο, και ότι κοιτούσαν το παρατηρούσαν σε βάθος, όχι επιφανειακά. Δεν
έκαναν θόρυβο πολύ, και τις καταιγίδες τις ζωής με ορθό κεφάλι τις αντέκρουαν. Προβλήματα τους έβρισκαν σωρό, αλλά στο
κέντρο της θύελλας άπλωναν την ηρεμία τους. Αυτούς τους ανθρώπους, δεν χρειάστηκε να τους ρωτήσω ποτέ. Ρωτάς τον ήλιο
αν λάμπει; Εξάλλου, πώς να βρεις κάτι, που ποτέ δεν το έχεις χάσει αφού αποτελεί στάση ζωής για σένα;

Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

Γιατί χαλάνε οι ανθρώπινες σχέσεις Δάσκαλε;
Επειδή κάποια στιγμή, χαλάνε τα δομικά υλικά στα οποία στηρίχτηκαν όταν χτίστηκαν. Οι σχέσεις έτσι όπως έχουμε μάθει
να τις δημιουργούμε, στηρίζονται σε συμβόλαια. Όταν σπάσουν αυτά τα συμβόλαια, η σχέση καταρρέει.
Ένα τέτοιο συμβόλαιο, είναι οι προσδοκίες. Αν μείνουν ανεκπλήρωτες, χαλάει η σχέση. Ένα άλλο συμβόλαιο είναι οι
απαιτήσεις. Αν δεν ανταποκριθούν, η σχέση χαλάει. Κάποιο άλλο συμβόλαιο, είναι η αιωνιότητα των επαναλαμβανομένων
ίδιων πράξεων. Αν αλλάξουν οι πράξεις μέσα σε μία σχέση, αυτή τελειώνει.
Χιλιάδες είναι τα είδη των συμβολαίων που συνάπτουμε κατά τη δημιουργία μιας σχέσης. Το δύσκολο είναι να γίνει
αντιληπτό ότι τα συμβόλαια αυτά, στην πραγματικότητα, έχουν πολύ μικρή χρονική διάρκεια. Κανένας από τα δύο μέλη
μιας σχέσης δεν παραμένει ίδιος και στάσιμος, άρα κανείς δεν μπορεί να τηρήσει τους όρους του συμβολαίου σε βάθος
χρόνου. Όλα γύρω μας εξελίσσονται συνέχεια αλλά εμείς ζητάμε ο άλλος να παραμένει ίδιος και να εκπληρώσει το
συμβόλαιό του! Ακόμα και όταν γνωρίζουμε ότι και εμείς οι ίδιοι έχουμε αλλάξει, αλλάζοντας τους δικούς μας όρους!
Παραδοχή χρειάζεται! Ανθρώπινη σχέση δημιούργησα με κάποιον άλλο, επειδή είπανε καλημέρα οι καρδιές μας όταν
συναντηθήκαμε. Τι μεγάλη χαρά να τον βλέπω να αλλάζει, να ωριμάζει, να μετουσιώνεται σε αυτό που προορίζεται εκείνος,
να δυναμώνει και να εκφράζει το θεϊκό σχέδιο μέσα του μέρα με τη μέρα! Τι ατελείωτη σχέση θα έχω όταν τον διευκολύνω
κιόλας γι αυτό! Πόσο πολύ θα με ανεβάζει η σχέση, όταν με διευκολύνει στην πορεία μου!

Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

Ο θαυμάσιος άνθρωπος.

Ότι και αν έφτιαξε σε τούτη τη ζωή, ποτέ δεν το παινεύτηκε. Μόνο την κεφαλή του έσκυβε ταπεινά, κάθε που οι άλλοι
τον επαινούσαν.
Ότι και αν είπε σε τούτη τη ζωή, καταστάλαγμα των πράξεών του ήταν. Τσάμπα λόγια δεν εχάριζε, μα ανάγκαζε τις
πράξεις του να τον προσδιορίζουν.
Ποτέ του δεν εζήτησε από τους άλλους κάτι εκείνοι να κάμνουν που αυτός δεν μπορούσε. Με τη θεωρία καλά δεν τα
πήγαινε, μα καθένανε στο πόστο του τον αξιολογούσε.
Όλοι στο χαμόγελό του χωρούσαν, μα αλίμονο σε αυτόν που από την καρδιά του ήθελε να κλέψει!
Χρόνο πολύ ελεύθερο ποτέ του δεν είχε. Γνώριζε για την κλεψύδρα της ζωής και τους κόκκους της ερωτευμένος τους
ρουφούσε.
Άνθρωπος ήσυχος, γαλήνιος και αμίλητος, ζύγιαζε με τη ματιά του πέρα από τα πράγματα και τα γεγονότα, αναζητώντας
την ουσία πίσω από τις κουρτίνες.
Ώρες πολλές κουβέντα δεν του έβγαζες, καθώς ήξερε πως τα σημαντικά στη σιωπή λέγονται.
Πάντα είχε ένα χέρι λεύτερο, σαν θα το χρειαστούν πρόσχαρα να το προσφέρει.
Και σαν κάποιου άλλου το πρόβλημα άκουγε, ξεχνούσε την προσωπικότητά του.
Στην αγκαλιά του όλοι μαζευόντουσαν, μα και την πλάτη του ήξερε που να τη γυρίσει.
Καρτερούσε σαν αρπακτικό για τη στιγμή την κατάλληλη, μα είχε και υπομονή περίσσια αφού γνώριζε ότι θέλει χρόνια
πολλά ο σπόρος του δέντρου μέχρι καρπό να δώσει.
Δεν ζούσε στις σκιές, γιατί όπου και να βρισκόταν, το φως του ήταν τόσο δυνατό που το σκοτάδι διαλυόταν.
Αυτός ο άνθρωπος ο θαυμάσιος!

Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

Παραγγελίες βιβλίων
Demokrit Buchhandlung - 90443 Nürnberg - Am Plärrer 9
Τηλ. : 0911 264354

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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-Η υπογεννητικότητα
„Σε αναζήτηση του χαμένου πολιτισμού“ ...
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μειώνει τον αριθμό
των δυνητικών καταναλωτών και λειτουργεί
Μεγάλες πλατείες, επιβλητικά κτήρια, μεγάλα πάρκα, προσπάθεια για διατήρηση αρνητικά στην προσπάθεια για ενίσχυση της
του ίδιου αρχιτεκτονικού στυλ με αρκετή δόση από αρχαία ελληνική παιδεία σε εσωτερικής κατανάλωσης
κάποιες οδούς, πολύ καλά συντηρημένο οδικό δίκτυο, διαλογή στην πηγή για τα
-Το Ελληνικό κράτος είναι υδροκέφαλο
σκουπίδια, πολλοί τουρίστες έτοιμοι να πληρώσουν ακριβά τις υπηρεσίες, πεζά και περιοχές με πολύ μεγάλες δυνατότητες
περίπολα παντού και αισιοδοξία για το αύριο με λιγότερες φανφάρες και πολιτικές ανάπτυξης οι οποίες συνδέονται με τις αγορές
του θεαθήναι. Αυτά λοιπόν συναντά κανείς στο μεγαλύτερο κομμάτι της Ευρώπης, των Βαλκανίων παραμένουν στο θάλαμο
ακόμη και στις χώρες που σχετικά πρόσφατα κάνανε την μετάβαση σε ένα νέο της υπανάπτυξης με υποδομές σε οδικό
πολιτικό καθεστώς.
δίκτυο, λιμάνια και σιδηρόδρομο να θυμίζουν
Τις τελευταίες δεκαετίες τι στο καλό έγινε εδώ στη χώρα μας;

παλαιότερες δεκαετίες

Που είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα εμπνεύσουν τον ως τώρα δήθεν κυρίαρχο λαό
-Η ανακύκλωση που ως αποτέλεσμα φέρνει
για μεγάλα πράγματα και καίριες αλλαγές;
υλικά τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως
Πνιγήκαμε στο τούβλο, σε δρόμους τους οποίους πιο εύκολα κάποιος θα ονομάτιζε Α ύλες σε ορισμένες παραγωγικές διαδικασίες
σοκάκια, στις λακκούβες ,τα πολλά αδιέξοδα, τα σκάνδαλα και την απαρχαιωμένη παραμένει σε πολύ χαμηλά ποσοστά με ορατό
τον κίνδυνο να πληρώσουμε πρόστιμα.
γραφειοκρατία.
-Ορισμένες τοπικές αγορές πρέπει να
Χρήστος Τραϊκούδης
αναβαθμιστούν
με
έργα
ανάπλασης
τα
οποία
Θα μου πείτε άλλη ιστορική διαδρομή του δικού μας έθνους-κράτους. Ναι είναι
διαφορετική η ιστορική διαδρομή κάθε έθνους κράτους αλλά στην χώρα μας οι μένουν ως υποσχέσεις και στην χειρότερη δεν αναφέρονται καν ως ανάγκη.
-Δεν γίνεται μια αρνητική κρίση της ιστορίας μέσω των προγραμμάτων παιδείας
παθογένειες μένουν και επιμένουν δυστυχώς μαζί με τους δήθεν εθνικόφρονες και
καμία ουσιαστική αλλαγή δεν φαίνεται να γίνεται πράξη.
-Θα έπρεπε να προωθηθεί η έρευνα στα Πανεπιστήμια και όχι να θεωρούνται σαν
Σε άλλα κράτη προφανώς υπήρξαν οι άνθρωποι που καθοδήγησαν ορθότερα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης
τους πολίτες στην οδό της λογικής και του μέτρου και τα όποια δομικά προβλήματα
-Δεν υιοθετούνται πετυχημένες πολιτικές για την υγεία, το περιβάλλον, την
καταπολεμήθηκαν.
εκπαίδευση από την αλλοδαπή ή η υλοποίηση τους σκαλώνει στον λαϊκισμό και τον
Αντί να βλέπουμε το χάλι που υφίσταται στις υποδομές μας ασχολούμαστε με την πολιτικοποιημένο συνδικαλισμό.
προώθηση πολιτικών του θεαθήναι και της ψηφοθηρίας. Δυστυχώς είναι πολύ πιθανό
-δεν υπάρχουν τόσα πεζά περίπολα της αστυνομίας και της δημοτικής αστυνομίας
για ακόμη μία φορά να παρασυρθούν οι πολίτες απο αφηρημένα ιδεολογήματα και στα αστικά κέντρα για να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και των
να μείνουν αμέτοχοι και απαθείς.
τουριστών.
Μέσα σε όλα αυτά και ως λογικό επόμενο η φυγή εγκεφάλων ως φαινόμενο
- Παιδιά που για να κοινωνικοποιηθούν ψάχνουν το παιχνίδι με την παρέα τους
φουντώνει και η χώρα γίνεται ολοένα και πιο ακάλυπτη στους εξωτερικούς κινδύνους. στους δρόμους, οχήματα άμεσης ανάγκης που συχνά δεν μπορούν να διέλθουν
Ποιοί θα φέρουν την ανάπτυξη οι δήθεν εθνικόφρονες, οι πολιτικοί αριβίστες, οι από τους πετσοκομμένους δρόμους, παρκαρισμένα οχήματα που εξαντλούν κάθε
φυγόπονοι, οι κατά συνείδηση άεργοι ή οι άνθρωποι που έχουν ιδέες και όρεξη να τις τετραγωνικό πεζοδρομίου και όλα αυτά τα οποία μοιάζουν ως εθνική ντροπή παρά
ως εθνική υπερηφάνεια.
υλοποιήσουν πρός όφελος του γενικού συμφέροντος;
Είναι άραγε ψέμα όλο αυτό;!!!

Πολιτισμός δεν υπάρχει σε ένα κράτος που δεν επένδυσε στην αξιοκρατία,
όπου
η
έννοια
του κοινού καλού δεν κυριάρχησε στην συνείδηση όλων, όπου οι
Πότε θα ανατείλει η Ελλάδα των άριστων;
αδιέξοδοι δρόμοι , οι προσπάθειες για παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων ή μέρος
Οι επενδύσεις για τις οποίες τόσος ντόρος γίνεται στα Μ.Μ.Ε αυξήθηκαν πάρα πολύ αυτών σε φίλους, κολλητούς και συνεργάτες , τα κτήρια με υπέρβαση στο ύψος,
λίγο την τελευταία χρονιά
δημιούργησαν αυτά τα τερατουργήματα πολεοδομικά συγκροτήματα τα οποία δεν
μπορούσαν και δεν μπορούν να είναι βιώσιμα και ασφαλή.
Ποιος θα έρθει να επενδύσει στη χώρα μας;
Τί θέλει τελικά η κοινωνία;

Αγαπητοί αναγνώστες αυτό που χρειάζεται είναι συμμετοχή στα κοινά και
πίεση προς το πολιτικό σύστημα, ξεκινώντας από αυτά που είναι εύκολα και έχουν να
-Οι υποδομές σε κομβικά σημεία είναι παρωχημένες
κάνουν με την καθημερινότητα μας. Επιτέλους κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν και
-Η φορολογία είναι ιδιαίτερα υψηλή. Κάποιες γειτονικές χώρες έχουν ως άμεση δεν αναφέρομαι σε χορούς, πανηγύρια και χειραψίες, αν περισσέψουν κεφάλαια ας
φορολογία το 1/3 σχεδόν της δικής μας.
γίνουν και αυτά αλλά πρώτα πρέπει να βελτιώσουμε τις υποδομές μας! O κυρίαρχος
-Η γραφειοκρατία δεν έχει αναβαθμιστεί και δημιουργεί υψηλό κόστος στην λαός για να μπορεί να λέγεται κυρίαρχος και δημοκρατικός θα πρέπει να αναζητήσει
και να επικροτήσει αυτούς τους πνευματικούς ανθρώπους οι οποίοι οραματίζονται
εγκατάσταση και τη λειτουργία της επιχείρησης
-Η φυγή εγκεφάλων και εξειδικευμένου προσωπικού στην αλλοδαπή δημιουργεί ένα καλύτερο μέλλον. Αν γίνεται το αντίθετο ας μην ξεχνάει ο καθένας από εμάς ότι
το κακό μπορεί να χτυπήσει τη δική του πόρτα!!!
μεγάλο πρόβλημα στην στελέχωση των επιχειρήσεων
Όταν:
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Christus der Keltertreter

von Erzpriester p. Martinos Petzolt

Wer ist dieser, der von Edom kommt, in scharlachroten Gewändern von Bosor, so prächtig in
seinem Gewand, in seiner Gewalt und Stärke?
„Ich, ja ich rede von Gerechtigkeit und Heilsgericht.“ Warum sind rot deine Gewänder und sind
deine Kleider wie die eines Keltertreters voll von
Keltermasse? „Die Kelter habe ich allein getreten,
von meinem Volk war niemand bei mir.“ (Is 63,13)
Als hätte der Prophet Isaïas die Kreuzigung
Christi bereits unmittelbar erlebt, so konkret
lassen sich viele Kapitel seines Buches auf die
Passion Christi beziehen. Vor allem die vier Gottesknechtslieder (Kap. 42, 49, 50, 52) werden
im Gottesdienst der Karwoche, aber auch schon
im Neuen Testament als Bild des leidenden Erlösers verwendet. Freilich zeichnet das zutreffende
prophetische Reden einen Propheten aus. Doch
Isaïas beschreibt nicht einfachhin, wie jemand,
der vorhersieht, sondern deutet im Vorhinein das
künftige Geschehen. Und umgekehrt interpretieren die Evangelisten das Erlebte anhand theologischer Kategorien aus dem Alten Testament, vor
allem aus den Büchern der Propheten. Somit sind
die Prophetien nicht einfache Vorhersagen, sondern sind die Grundlage für die Deutungen und
das christliche Verständnis für das spätere Heilshandeln Gottes in Christus.
Die prophetische Rede vom Keltertreter ist
keine wortwörtliche Beschreibung des Erlösungshandelns Christi, denn dieser trat natürlich
niemals mit einer solchen Tätigkeit auf. Aber auf
eindrückliche Weise wird ein Aspekt des Heilswerkes Christi beleuchtet. Dass die Deutung des
Textes dabei vom ursprünglichen Wort des Propheten etwas abweichen muss, ist für den christlichen Umgang mit dem Alten Testament nicht
ungewöhnlich. Die Evangelisten und Paulus sind
Vorbilder für diese Freiheit, Texte nicht wörtlich, sondern von ihrem heilsgeschichtlichen und
theologischen Sinn her neu zu lesen. Im Fall des
Keltertreters hat die Übertragung des alttestamentlichen Bildes auf Christus in der Apokalypse
des Johannes stattgefunden: ‚Von demjenigen,
der mit „blutgetränktem Mantel“ auftritt, und der
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genannt wird: „Wort Gottes“ (Apg 19,13), heißt es
dort: „Er tritt die Kelter des glühenden Zornweins
Gottes, des Allherrschers“ (Apk 19,15).
Der Keltertreter im 63. Kapitel des Buches
Isaïas wird beschrieben als machtvoller Mann,
der große Kraft hat und voll Zorn gekommen ist.
Hier mag vielleicht ein leichter Zweifel kommen,
denn der Gekreuzigte scheint eher wie der Gottesknecht von Leiden und Schwachheit gekennzeichnet zu sein. Jedoch nur im äußeren Blick.
Die Prophetie deutet durch die Übertragung auf
Christus im Vorhinein das Leiden als ein höchst
aktives Geschehen, zu dem nicht nur menschliche Demut, sondern auch göttliche Kraft nötig
sind. Wäre das Kreuz nur ein Erleiden gewesen,
hätte es noch keine Erlösung gebracht. Der Osterhymnus sagt prägnant: „Im Tod hat er den Tod
zertreten“. Das Erleiden des qualvollen Todes ist
zugleich ein mächtiges göttliches Handeln, in dem
der Erlöser den Tod durch seinen eigenen Tod besiegt. Sofort wird auch klar, was es mit dem Zorn
des Keltertreters auf sich hat. Dieser Zorn ist gegen den Tod gerichtet, der die Menschen seit dem
Sündenfall versklavt hielt und der nun zertreten
werden musste. Gibt es ein passenderes Bild für
dieses Zertreten als den Keltertreter, der die Trauben zerdrückt?
Wie exakt dieses Bild trifft, wird aber erst richtig
deutlich, wenn die Frage bei Isaïas beantwortet
wird: ‚“Warum ist rot dein Gewand und sind deine
Kleider wie die eines Keltertreters?“ (Is 63,2). Der
aufspritzende Saft der roten Weintrauben hat das
Gewand hoch hinauf gefärbt und gerötet. Freilich
spricht Isaïas von der Vernichtung der feindlichen
Völker, die Israel bedrohten. Doch da unmittelbar
vorher das gerettete Volk „Heiliges Volk, Erlöste
des Herrn“ genannt wird (62,12), lässt sich die
Brücke leicht zum neuen Volk Gottes schlagen
und ebenso von den militärischen Feinden zum
Heer des Fürsten dieser Welt. Denn im Erleiden
des Kreuzes wurden keine Völker vernichtet, sondern der Fürst der Welt mit seinem Anhang besiegt und das Tor zum Paradies wieder geöffnet.
Der Keltertreter betont bei seiner Antwort auch,
dass er alleine dies alles geschafft hat. In der Antike war das Pressen ein Gemeinschaftsereignis des
Dorfes, und es ging eigentlich auch gar nicht an-

ders, als dass man zu mehreren die Weintrauben
in der Wanne getreten hat. Doch er sagt: „Von
meinem Volk war niemand bei mir“ (63,3). Auch
das lässt sich leicht auf Christus übertragen, der
alleine die Erlösung der Welt vollbracht hat, unter dem Kreuz, verlassen vom jubelnden Volk des
Palmsonntags und sogar von seinen Jüngern und
Aposteln.
Der wichtigste Vergleichspunkt jedoch ist die
rote Farbe. Wie von Blut besudelt, sieht der Keltertreter aus oder umgekehrt wie vom roten Traubensaft befleckt, erscheint der Sieger nach der
gewonnenen Schlacht. Freilich ist auch hier eine
Verschiebung des Vergleichs bei der christlichen
Übertragung festzustellen, denn der Gekreuzigte
ist nicht vom Blut der Feinde bespritzt, sondern
vom eigenen Blut getränkt. Die Apokalypse, die
das prophetische Bild des Isaïas aufgreift, liefert
diese Umdeutung: Er ist umkleidet mit einem Gewand, das mit Blut getränkt ist, und sein Name
heißt: ‚Der Logos Gottes‘“ (Apk 19,13). Aber der
Bezugspunkt Blut und Wein bleibt bestehen und
erweitert den Blick auf die Eucharistie. In ihr hat
Christus selbst Symbole seines Kreuzestodes gestiftet, indem er beim Abendmahl seinen Leib
mit dem gebrochenen Brot identifizierte und sein
vergossenes Blut mit dem Wein. Deshalb wird in
der orthodoxen Kirche grundsätzlich nur Rotwein
bei der Eucharistiefeier verwendet, abgesehen
davon, dass es in der Antike nur Rotwein gab und
Christus daher beim letzten Abendmahl ganz sicher Rotwein verwendet hat. Da sollten sich alle
anderen Konfessionen einmal selbstkritisch fragen, wieso sie den Auftrag des Herrn, „dies“ zu
seinem Gedächtnis zu tun, nicht treu erfüllen.

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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ΟΜΟΡΦΙΑ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
της Ιωάννα Μπέτση
Αισθητικός - στυλίστρια
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„Το όνομά μου είναι...χρώμα“

χρησιμοποιείται σαν ρουζ ή κονσίλερ, αφήνοντας
μια ροδαλή απόχρωση.
Χείλη για φίλημα, με το αισθησιακό lip-gloss της
Ο Απρίλιος έρχεται και κάνει το ντεμπούτο του με καινούρια ανοιξιάτικη Nars, Sexy Time Lipgloss,
χαρίζει με την ροδακινί - χρυσή του ένταση,
σειρά καλλυντικών στο μακιγιάζ.
Η ομορφιά πάντα στο προσκήνιο της άνοιξης, επιλέγει για εσάς πανέμορφες έκφραση και μοναδικότητα στη γυναικεία σας
προσωπικότητα.
αποχρώσεις για το πρόσωπό σας.
Ο κυρίαρχος Chanel προτείνει το ανάλαφρο fon de teint - Les Beiges, θα Η άνοιξη και το καλοκαίρι 2019 είναι στα δικά σας
χέρια...
τονίσει το δέρμα, ενυδατώνοντας παράλληλα με τη φυσικότητά του.
Το Shimmershade SPF 30, έρχεται από την Supergoop να σας μαγέψει,

της Ιωάννα Μπέτση
Αισθητικός - στυλίστρια

Ιωάννα Μπέτση

Ενδιαφέρουσες συνέπειες

κάθε οργανισμός είναι μοναδικός και λειτουργεί διαφορετικά.
Κάποιες προτεινόμενες τροφές, πλούσιες σε αντιοξειδωτικά στοιχεία είναι...
Άνοιξη ... λατρεμένη από πολλούς εποχή, γεμάτη από χρώματα κι αρώματα, η βιταμίνη Ε, περιέχεται όπως στο σπανάκι, αβοκάντο, αμύγδαλα, μπρόκολο,
σολομός.
αλλά και με πολλούς κρυφούς εχθρούς.
Στη βιταμίνη C, θα βρείτε στα λαχανάκια Βρυξελλών, μπρόκολο, ντομάτες,
Όπως αλλεργίες και διάφορες άλλες οξειδώσεις.
λεμόνια, πορτοκάλια.
Η οξείδωση είναι χημική διαδικασία που τη δημιουργεί το ίδιο το σώμα.
Ο ανθρώπινος οργανισμός είναι εξοπλισμένος και μπορεί να αποτρέψει την B - καροτένη, με τη γλυκοπατάτα να προέχει, καρότα και ροδάκινα.
Αφιερώστε λίγο χρόνο στον εαυτό σας, δίνοντάς του την ευκαιρία να
καταστροφή των κυττάρων.
αισθανθεί το πως νιώθει.
Αρκετές βιταμίνες λειτουργούν καταλυτικά και άλλες όχι.
Το αξίζετε!
Γι αυτό θα πρέπει να προσέχουμε πολύ την οποιαδήποτε χορήγηση τους, ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΩΝ
22 Ιανουαρίου – 15 Μαΐου 2019

«Να φέρουμε τον κόσμο στο Καστελλόριζο και να μεταφέρουμε το
Καστελλόριζο στον κόσμο!»
Το «Πέρα από τα Σύνορα» θεσμοθετήθηκε το 2016 από το Ελληνικό Ίδρυμα
Ιστορικών Μελετών (ΙΔΙΣΜΕ) με τη στήριξη της Ecrans des Mondes (Παρίσι)
και έδρα το ακριτικό Καστελλόριζο. Το «Πέρα από τα Σύνορα» θα προβάλει
ελληνικής, ευρωπαϊκής και παγκόσμιας κλίμακας παραγωγές των πέντε
τελευταίων ετών. Παράλληλα με τις προβολές, θα ακολουθήσουν ποικίλα
πολιτιστικά δρώμενα στο Καστελλόριζο. Το Φεστιβάλ αντικατοπτρίζει
τη σημασία της μελέτης και καταγραφής των ιστορικών γεγονότων
παγκοσμίως, με γνώμονα την κατανόηση των προκλήσεων, των ευκαιριών
και των κινδύνων του πολιτικού και κοινωνικο-οικονομικού γίγνεσθαι.
Προάγοντας την αξία της ιστορικής έρευνας, το Φεστιβάλ απευθύνεται
στους δημιουργούς ιστορικού και κοινωνικο-πολιτικού ντοκιμαντέρ ανά
τον κόσμο για να υποβάλουν τις ταινίες τους. Οι αιτήσεις και οι όροι
συμμετοχής του Φεστιβάλ είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://beyondborders.gr/prosklisi/ypovoli/. Προθεσμία υποβολής: 15 Μαΐου 2019.
Δείτε το σχετικό βίντεο: https://youtu.be/XHumihVIXv4
Οι ταινίες του διαγωνισμού αξιολογούνται από Διεθνή Κριτική Επιτροπή.
Φέτος, πρόεδρος της Επιτροπής έχει αναλάβει ο πολυβραβευμένος
Αυστραλός ντοκιμαντερίστας Νικ Τόρενς. Η Επιτροπή απονέμει
δύο βραβεία: Καλύτερου Ιστορικού Ντοκιμαντέρ και Καλύτερου
Κοινωνικοπολιτικού Ντοκιμαντέρ. Τα βραβεία αποτελούν ευγενική
χορηγία της Βουλής των Ελλήνων. Κάθε προβολή ακολουθείται από Q&A
με τον σκηνοθέτη ή κάποιον ειδικό επί του θέματος της ταινίας. Η είσοδος
είναι ελεύθερη.
Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και του Δήμου Μεγίστης και με
τη στήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Γενικής Γραμματείας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, αλλά και επιφανών επιχειρηματιών και
ΜΜΕ, το Φεστιβάλ αποτελεί μια αληθινή γιορτή πολιτισμού στην άκρη
του Αιγαίου. Παρακολουθήστε το σύντομο φιλμ με στιγμιότυπα από το 3ο
„Πέρα από τα Σύνορα“: https://youtu.be/IgFALUx_uR8
Τέλος, το Φεστιβάλ βραβεύει κάθε χρόνο και δύο ειδικούς συνεργάτες,
το Τιμώμενο Μέσο Ενημέρωσης και το Τιμώμενο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα, για
να τιμηθεί η συνεισφορά τους στις αξίες που πρεσβεύει το Φεστιβάλ. Το
Φεστιβάλ επιζητά συνεργασίες με Ιδρύματα, Φεστιβάλ και φορείς απ’ όλο
τον κόσμο αντίστοιχης ιστορικής και γεωπολιτικής θεματολογίας.
Αθήνα & Παρίσι
Ειρήνη Σαρίογλου & Μισέλ Νολ
www.beyondborders.gr
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Η Ιθάκη είναι η πατρίδα του ομηρικού ήρωα
Οδυσσέα και σημείο αναφοράς πνευματικών
ανθρώπων. Είναι ο ιδανικός τόπος για
ενδιαφέρουσες εξερευνήσεις και ήρεμες
διακοπές. Συνδυάζει υπέροχες παραλίες, όρμους
μονοπάτια και παραδοσιακούς οικισμούς.
Ενέπνευσε επίσης τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Κωνσταντίνο Καβάφη να γράψει ένα από τα πιο
συγκλονιστικά ποιήματα όλων των εποχών.
.. Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι
να ναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες,
γεμάτος γνώσεις.. . Η ιστορία του νησιού και οι
αρχαιολογικοί χώροι συναντώνται σε κάθε γωνιά
του και περιμένουν να τους εξερευνήσετε. Τα
σχολείο του Ομήρου, το σπήλαιο των Νυμφών,
το μπάνιο της Πηνελόπης είναι μερικά από τα
ιστορικά σημεία που αξίζει κάποιος να δει.
Σύμφωνα με την μυθολογία, ο Αρκείσιος
κατέλαβε τα νησιά Κεφαλλονιά και Ιθάκη και έγινε
βασιλιάς των Κεφαλλήνων με έδρα του βασιλείου
την Ιθάκη. Παντρεύτηκε την Χαλκομέδουσα και
απέκτησαν τον Λαέρτη. Ο ίδιο παντρεύτηκε την
Αντίκλεια, η οποία γέννησε τον Οδυσσέα που
εν συνεχεία έγινε θρυλικός βασιλιάς της Ιθάκης.
Μαζί με την Πηνελόπη απέκτησαν τον Τηλέμαχο.
Τις πιο ακριβείς πληροφορίες αναφορικά με το
νησί αντλούμε από την «Οδύσσεια» του Ομήρου.
Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ο Όμηρος έζησε στην
Ιθάκη. Αρχαιολογικά ευρήματα πιστοποιούν πως
η Ιθάκη ήκμασε κατά την μυκηναϊκή περίοδο κατά
την οποία και έλαβαν χώρα όσα αναφέρονται
στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια. Σύμφωνα επίσης
με τα ευρήματα των ανασκαφών της Αγγλικής
Αρχαιολογικής Σχολής το νησί ήταν κατοικημένο
από την νεολιθική εποχή. Μεταξύ του 1100
και 800 π.Χ το νησί γνώρισε την εισβολή των
Δωριέων και αργότερα την κατάκτηση από τους
Κορινθίους. Από το 300 έως το 1185 μ.Χ. ανήκε
στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Οι Νορμανδοί
κατέλαβαν το νησί το 1185 μ.Χ. και το 1204 το
παραχώρησαν στους Βενετσιάνους. Το 1479 και
για 25 χρόνια οι Τούρκοι υπό τις διαταγές του
πασά, Κεδούκ Αχμέτ λεηλάτησαν και ερήμωσαν
σχεδόν ολοκληρωτικά το νησί. Το 1504 οι Τούρκοι
παρέδωσαν το νησί στην θαλασσοκράτειρα
Βενετία. Κατά την κυριαρχία των Βενετών
χτίστηκαν τρία χωριά : η Εξωγή, η Ανωγή και
η Παλαιοχώρα. Το 1797 οι Γάλλοι κατέλυσαν
την κυριαρχία των Βενετσιάνων ώσπου οι
Ρωσοτουρκικές δυνάμεις το κατέλαβαν μέχρι
το 1807. Τότε έγινε συνθήκη κατά την οποία η
Ρωσία παραχώρησε τα δικαιώματά της στην
Επτάνησο προς την Γαλλία. Αυτό κράτησε μέχρι
το 1810 που την κατέλαβαν οι Άγγλοι μαζί με
τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά. Στις 21 Μαΐου 1864
ενώθηκε η Ιθάκη και τα υπόλοιπα Επτάνησα με
την Ελλάδα.

επισκεφτείτε είναι η σχολή του Ομήρου. Εδώ
υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ήταν τα ανάκτορα
του Οδυσσέα. Πλησιάζοντας βρίσκεται η
Μελάνυδρος πηγή όπου σύμφωνα με τον Όμηρο
κατέβαιναν οι υπηρέτριες της Πηνελόπης, για να
μαζέψουν νερό. Εκεί θα δείτε ό,τι έχει απομείνει
από κτίσματα μυκηναϊκής εποχής. Στην άκρη του
χωριού Εξωγή θα θαυμάσετε τις πυραμίδες που
κτίστηκαν από μυλόπετρες και θα αγναντέψετε
από ψηλά την θέα στον όρμο Αφαλές. Επόμενος
σταθμός το κάστρο των Αλαλκομενών. Κοντά
στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου υπάρχει
μονοπάτι που οδηγεί στην κορυφή του λόγου,
σημείο όπου σώζονται τα ερείπια Ακρόπολης της
πόλης των Αλαλκομενών ή αλλιώς «το Κάστρο
του Οδυσσέα». Μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε το
σπήλαιο Ρίζες μετά το χωριό Περαχώρι και βόρεια
της περιοχής Βαθύ, το σπήλαιο των Νυμφών.
Κατά την παράδοση πιθανότατα πρόκειται για το
Ομηρικό σπήλαιο στο και λατρεύονταν οι Νύμφες.
Λέγεται επίσης πως υπάρχουν δύο είσοδοι. Η
μία είσοδος για τους θεούς και η άλλη για τους
ανθρώπους. Στην δεξιά πλευρά του λιμανιού
στην περιοχή Κιόνι, σώζεται ένα μέρος από το
σπίτι που ζούσε μέχρι την επανάσταση του 1821
ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο οικισμός Παλαιοχώρι
είναι ίσως ο σημαντικότερος οικισμός του νησιού.
Εκεί σώζονται ερείπια κατοικιών και βυζαντινών
εκκλησιών. Η αρχιτεκτονική της περιοχής έχει
αμυντικό χαρακτήρα και τα σπίτια δεν έχουν
καθόλου μπαλκόνια. Προχωρώντας προς την
Βόρεια Ιθάκη θα συναντήσετε ένα Υπαίθριο
Μουσείο Αγαλμάτων στο οποίο πραγματικά
αξίζει να σταθείτε.

Το Βαθύ είναι η πρωτεύουσα της Ιθάκης και είναι
χτισμένο αμφιθεατρικά γύρω από το φυσικό
λιμάνι του. Το Περαχώρι σε μικρή απόσταση από
το Βαθύ βρίσκεται σε υψόμετρο 300μ. Ο οικισμός
του Περαχωρίου προσφέρει εξαιρετική θέα προς
τον κόλπο της περιοχής Βαθύ. Κάθε Ιούλιο, το
τελευταίο Σάββατο του μήνα διοργανώνεται
γιορτή κρασιού με άφθονο φαγητό και μουσική.
Ένα από τα ομορφότερα χωριά της Ιθάκης είναι το
Κιόνι, το οποίο και έχει κηρυχθεί ως διατηρητέο.
Εντυπωσιακό είναι το πόσο καλά διατηρημένα
είναι τα παλιά σπίτια, τα οποία και έχουν αντέξει
Ένα από τα πρώτα αξιοθέατα που αξίζει να όλους τους καταστροφικούς σεισμούς που

έπληξαν τα Ιόνια νησιά. Το παλαιότερο χωριό της
Ιθάκης είναι το ορεινό χωριό Ανωγή. Στην Ανωγή
βρίσκεται το προϊστορικό μνημείο γνωστό και ως
«μενίρ» με τον ψηλότερο βράχο τον «Αρακλή»
ύψους 8 μέτρων.
Στην περιοχή βρίσκονται απομεινάρια της
μεσαιωνικής εποχής. Το γραφικό χωριό Εξωγή
συναντάται σε υψόμετρο 340μ. Στην περίοδο της
Ενετοκρατίας ήταν μια από τις κύριες κατοικίες
του νησιού γιατί παρείχε στους κατοίκους την
ασφάλεια από τους πειρατές.
Η Ιθάκη έχει πολλές παραλίες κατάλληλες για
όλα τα γούστα. Η δημοφιλέστερη ίσως παραλία
είναι η παραλία Φιλιατρό με κρυστάλλινα νερά
και δέντρα που κατεβαίνουν ως την θάλασσα.
Στην είσοδο του λιμανιού στο Βαθύ συναντάμε
την παραλία Λούτσα. Έχει από τα ρηχότερα
νερά του νησιού και το αξιοπερίεργο είναι πως
το μισό της παραλίας καλύπτεται από άμμο ενώ
το άλλο μισό από βότσαλα. Η παραλία Γιδάκι
είναι μια υπέροχη απομονωμένη παραλία με
πεντακάθαρα νερά. Εξίσου ήσυχη παραλία με
βότσαλα και διάφανα νερά είναι το Σαρακήνικο.
Ιδανική παραλία με ρηχά νερά για οικογένειες
είναι η παραλία Δεξά. Πολύ αξιόλογες παραλίες
είναι το Αμμουδάκι, Το Περιβόλι, οι Αφάλες,
ο Σκίνος, ο Άγιος Ιωάννης, οι Πλακούτσες, ο
Μάρμακας, οι Αλυκές, το Κιόνι και τα Καμίνια.
Η κουζίνα της Ιθάκης αποτελεί ένα εξαιρετικό
δείγμα μεσογειακής διατροφής. Το ντόπιο καλό
κρασί, η μεγάλη ποικιλία σε ντόπια χόρτα και
λαχανικά, τα κρέατα και τα ψάρια προσδίδουν
ιδιαίτερη ποιότητα στην τοπική κουζίνα του
νησιού. Το σάψυχο, μυρωδικό που φύεται
αποκλειστικά στην Ιθάκη και χρησιμοποιείται σε
μια πληθώρα φαγητών. Σε πολλά τοπικά πιάτα
καταλαβαίνει κανείς την ενετική επιρροή καθώς
διατηρείται ακόμη και σήμερα το ιταλικό όνομά
τους. Το σοφιγάδο, το τουμάτσι, οι καστανιόλες,
το μπουργέτο είναι ένα δείγμα αυτών.
Η Ιθάκη είναι ένα ιδιαίτερο νησί που δύσκολα θα
ξεχάσει κάποιος αν την επισκεφτεί. Σ αυτόν τον
τόπο ακόμη κι αν κάποιος δεν ανακαλύψει την
προσωπική του πατρίδα, σίγουρα θα βρει έναν
ονειρεμένο προορισμό για τις διακοπές του.
Καλό σας ταξίδι…!
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Το Λύκειο Μονάχου τιμά τον παγκοσμίου φήμης Έλληνα μαθηματικό
Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή
Μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου
Μονάχου επισκέφθηκαν σταθμούς της
ζωής και δράσης του Κωνσταντίνου
Καραθεοδωρή στο Μόναχο
Όπως είναι γνωστό το Λύκειο Μονάχου
μετονομάζεται από εφέτος σε Ελληνικό Λύκειο
Μονάχου- Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή.
Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή υπήρξε διεθνώς
ανεγνωρισμένος μαθηματικός, ισάξιος του Albert Einstein. Έζησε με την οικογένειά του στο
Μόναχο και δίδαξε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο
Μονάχου. Η φήμη του, ως εξαίρετου
μαθηματικού απλώθηκε σ΄όλο τον κόσμο και
έτυχε μεγάλης εκτίμησης και θαυμασμού από
τους διακεκριμμένους μαθηματικούς διεθνώς και
ιδιαίτερα από τον Albert Einstein, με τον οποίο
συνεργάστηκε σε πολλά θέματα μαθηματικών.
Μεταξύ των δύο μεγάλων ανδρών της επιστήμης
υπήρχε αλληλοσεβασμός και βαθειά εκτίμηση
Ο Καραθεοδωρή διέμενε με την οικογένειά του
στην οδό Rauchstr. 8, δίδασκε στη Μαθηματική
Σχολή Μονάχου, υπήρξε Εκκλησιαστικός Επίτροπος
στον ιστορικό Ναό Σαλβάτορκιρχε, απέθανε και
ετάφη στο κοιμητήριο Waldfriedhof. Στον τάφο
τοποθετήθηκε ένας υπερμεγέθης κίονας, ιωνικού
ρυθμού, στον οποίο αναγράφηκαν το όνομά του
και τα ονόματα της συζύγου του Ευφροσύνης και
του τέκνου του Στεφάνου.
Η μαθηματική επιστημονική βαυαρική κοινωνία
τίμησε τον Καραθεοδωρή με την ονοματοδοσία της
μεγάλης αίθουσας διδασκαλίας της Μαθηματικής
Σχολής τoυ Πανεπιστημίου Μονάχου σε „Αίθουσα
Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή“ (2002) και στην
μετονομασία ενός υπάρχοντος μαθηματικού
συλλόγου σε „Καραθεοδωρή- Εταιρεία για τη
προώθηση των μαθηματικών στην Οικονομία, στο
Πανεπιστήμιο και στο Σχολείο, του ΛουδοβικείουΜαξιμιλιανού Πανεπιστημίου Μονάχου“.(2013)
Το Λύκειο Μονάχου με πρόταση του καθηγητή
μαθηματικών Μιλτιάδη Αδάμ και σύμφωνη
γνώμη του Συλλόγου των καθηγητών του Λυκείου
αποφάσισε τη μετονομασία του Λυκείου σε
Ελληνικό
Λύκειο
Μονάχου-Κωνσταντίνος
Καραθεοδωρή πράξη που ενέκρινε ήδη η αρμόδια
σχολική υπηρεσία.
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων της μετονομασίας
του Λυκείου και της σχεδιαζόμενης στους
προσεχούς μήνες μεταφοράς του ιωνικού κίονα
από τον τάφο του Καραθεοδωρή στον προαύλιο
χώρο του Ναού των Αγίων Πάντων Μονάχου,
25 μαθήτριες και μαθητές από την Β΄και Γ΄τάξη
του Λυκείου Μονάχου πραγματοποίησαν στις
19 Μαρτίου 2019 πορεία μνήμης και τιμής στον
Καραθεοδωρή σε τρεις τόπους και χώρους
Μονάχου, που σχετίζονται με τον Καραθεοδωρή.
Αρχικά μετέβησαν με συνοδεία των καθηγητών
Μιλτιάδη Αδάμ και Κωνσταντίνο Τσούμο στον
τάφο του Καραθεοδωρή και έλαβαν μέρος σε
επιμνημόσυνη δέηση. Το μνημόσυνο τέλεσαν ο
Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης,

ο
Πρωτοπρεσβύτερος
Γεώργιος
Βλέτσης
και ο Πρεσβύτερος-Οικονόμος Πλούταρχος
Κωσταντινίδης. Ο καθηγητή του Τμήματος
Ορθοδόξου
Θεολογίας
στο
Πανεπιστήμιο
Μονάχου Δρ. Αθανάσιος Βλέτσης παρέστη, ως
μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας Μονάχου
και έψαλλε τους σχετικούς ύμνους. Επί του τάφου
και μπροστά από τον κίονα τοποθετήθηκε μια
εικόνα του Χριστού και ένας δίσκος με κόλλυβα.Ο
πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης
ενημέρωσε τη μαθητιώσα νεολαία για τους
κεκοιμημένους της οικογένειας Καραθεοδωρή που
αναπαύονται στον τάφο αυτό, για την οσονούπω
μεταφορά του κίονα και την τοποθέτησή του στην
αυλή του Ναού των Αγίων Πάντων Μονάχου και
για τη σημασία των κολλύβων στην ορθόδοξη
παράδοση και λατρεία. Ο κ. Αδάμ αναφέρθηκε
στην παγκόσμια ακτινοβολία του έργου του
Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή.

προσπάθειες μερικών, δυστυχώς Ελλήνων, να
σπιλώσουν τη ζωή και το έργο του. Τόνισε με
έμφανση ότι ο Καραθεοδωρή δεν είχε επαφές
ή συνεργασία με τους ναζιστές. Η παγκόσμιος
φήμη του ως μαθηματικού και η συμμετοχή του
σε διεθνή συνέδρια αποτέλεσε το εμπόδιο για
τους ναζιστές να τον συλλάβουν. Εξ άλλου, όπως
εν συνεχεία τόνισε και ο π. Απόστολος, εάν ο
Καραθεοδωρή ήταν έστω και φιλικά προσκείμενος
στο ναζιστικό καθεστώς δε θα υπέφερε ο
αρχιμανδρίτης Μελέτιος Γαλανόπουλος τρία
χρόνια στο Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Νταχάου.
Ο τρίτος σταθμός επίσκεψης ήταν η Μαθηματική
Σχολή του Πανεπιστημίου Μονάχου,

Εκεί στο αμφιθέατρο που έχει προς τιμή του
το όνομα „Constantin Carathéodory Hörsaal“
(Αίθουσα Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή) οι μαθητές
κάθησαν στα έδρανα της αίθουσας και ο κ. Αδάμ
τους ενημέρωσε για το τεράστιο επιστημονικό έργο
Ακολούθως επισκέφθηκαν τον ιερό Ναό της και τους τομείς των μαθηματικών και της φυσικής
Σαλβάτορκιρχε, όπου ο Καραθεοδωρή υπήρξε με τους οποίους ασχολήθηκε ο Καραθεοδωρή
Εκκλησιαστικός Επίτροπος. Ο Πρωτοπρεσβύτερος
Αξίζει θερμών συγχαρητηρίων το Λύκειο Μονάχου
Απόστολος Μαλαμούσης αναφέρθηκε στην
για την τιμή που αποδίδει στον Καραθεοδωρή.
εκκλησιαστική ζωή και δράση του Καραθεοδωρή,
Ιδιαίτερα αξίζουν επαίνων και ευχαριστιών, ο
τονίζοντας μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:
καθηγητής κ. Μιλτιάδης Αδάμ για τη πρωτοβουλία
Όταν ο εφημέριος του ναού, Αρχιμανδρίτης του και το συντονισμό των εκδηλώσεων, ο επίσης
Μελέτιος Γαλανόπουλος συνελήφθη από την συμβαλλόμενος
μαθηματικός
Κωνσταντίνος
Γεστάπο και φυλακίστηκε στο Στρατόπεδο Τσούμος, ο διευθυντής κ. Σταύρος Ελευθεριάδης
Συγκέντρωση Νταχάου (1943 μέχρι 1945) και όλος ο Σύλλογος των καθηγητών, που στηρίζουν
ο Καραθεοδωρή είχε τα κλειδιά του ναού με κάθε τρόπο την όλη διαδικασία.
και αντιστάθηκε σθεναρά σε προσπάθειες
Η συμμετοχή όμως των μαθητριών και
υφαρπαγής του ναού από ρωσσική εκκλησιαστική
μαθητών του Λυκείου Μονάχου είναι όχι μόνο
δικαιοδοσία. Χάρις στον Καραθεοδωρή παρέμεινε
αξιοθαύμαστος, αλλά και αποτελεί παράδειγμα
η Σαλβάτορκιρχε στους Έλληνες Ορθοδόξους.
προς μίμηση και για άλλα σχολεία. Το βίντεο
Όταν η θυγατέρα του Καραθεοδωρή, Δέσποινα που δημιούργησαν πρόσφατα για τη ζωή και το
Ροδοπούλου-Καραθεοδωρή, επισκέφθηκε τη έργο του Καραθεοδωρή και η συμμετοχή τους σε
Σαλβάτορκιρχε το 2002 με δάκρυα στα μάτια εκδηλώσεις τιμής και μνήμης του Καραθεοδωρή,
διηγήθηκε αναμνήσεις της από την εποχή εκείνη, είναι μια ακόμη απόδειξη ότι οι μελλοντικές γενιές
όταν ο πατέρας της κάθε Κυριακή πρωί την της Παροικίας μας στο Μόναχο θα εμπλουτίζονται
συνόδευε στη Σαλβάτορκιρχε, όπου και μετείχε από ιδανικά του Γένους μας και θα τα καλλιεργούν
της παιδικής χορωδίας του Ναού. Μετά τον στη βαυαρική κοινωνία, της οποίας αναπόσπαστο
εκκλησιασμό ο πατέρας την ξεναγούσε σε μουσεία μέρος είναι και οι Έλληνες.
της πόλης.
Με ευχές π. Απόστολος Μαλαμούσης
Ο κ. Αδάμ αναφέρθηκε στον Καραθεοδωρή
Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Τσούμος
και ιδιαίτερα στη ναζιστική περίοδο και σε
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Βασιλική Βούρδα, Μια Ελληνίδα στο Ρήγιο της Καλαβρίας

Ρήγιο/Reggio. Μια πόλη που „μυρίζει“ Ελλάδα.
της Μαίρης Κρητικού αναχαίτιση των βαρβάρων. Στα επόμενα χρόνια, εξαιτίας
Κάθε άνθρωπος, έχοντας φύγει από τον τόπο του των αιρέσεων, της εξάπλωσης του Ισλάμ και κυρίως της
και ζώντας στην καινούρια του πατρίδα, έχει κάτι εικονομαχίας, θα αυξηθεί ιδιαίτερα ο αριθμός μοναχών
που θα εγκατασταθούν στην περιοχή. Οι μοναχοί αυτοί
ενδιαφέρον να μας διηγηθεί.
Οι ευκολίες, οι δυσκολίες, οι προσπάθειές του, οι θα γίνουν φορείς μετάδοσης της ορθόδοξης παράδοσης
δυνατότητες που του δίνονται, οι δεσμοί με ό,τι έχει και της ελληνικής γλώσσας. Πράγματι η ελληνική
αφήσει πίσω, το «πάντρεμα» των δύο χωρών μέσα του γλώσσα παρέμεινε ζωντανή ακόμα και όταν, αργότερα,
αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον που ζει, συνθέτουν καθιερώθηκε ως επίσημη η λατινική. Η άλωση της
Κωνσταντινούπολης (1453) και η οθωμανική κατάκτηση
μια μοναδική ιστορία για τον καθένα.
Μια τέτοια θα μας «ξεδιπλώσει» η συνέντευξη, με την του ελλαδικού χώρου προκάλεσαν ένα τελευταίο
κύμα εποίκων προς την Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, με
Βασιλική Βούρδα, που ακολουθεί:
αποτέλεσμα όχι μόνο να διασωθεί το ελληνικό στοιχείο
από την εξαφάνιση, αλλά να ενισχυθεί και να ακμάσει
για δύο ακόμη αιώνες. Δυστυχώς οι συνεχείς πιέσεις και
παρεμβάσεις της Καθολικής Εκκλησίας και η σταδιακή
υποχώρηση της ελληνικής γλώσσας έναντι της ιταλικής
επέφεραν την απομόνωση των ελληνικών πληθυσμών
και την τελική παρακμή τους στο τέλος του 16ου αιώνα.
Στις αρχές του 19ου αιώνα το ελληνικό στοιχείο είχε
περιοριστεί σε μια μικρή απομονωμένη γεωγραφικά
κοιλάδα της επαρχίας του Ρηγίου.

Βασιλική Βούρδα
Γεννηθήκατε στη Λάρισα και σπουδάσατε Ιστορία και
Αρχαιολογία στο Καποδιστριακό Παν/μιο της Αθήνας.
Πως προέκυψε στη ζωή σας το Ρήγιο της Καλαβρίας;
Επισκέφθηκα το Ρήγιο για πρώτη φορά ως φοιτήτρια
Εράσμους και ήμουν σχεδόν σίγουρη ότι δεν θα
επέστρεφα σ’αυτή την πόλη. Κι όμως, σχεδόν μια
δεκαετία αργότερα ερωτεύτηκα και μετακόμισα
μόνιμα στο Ρήγιο της Καλαβρίας όπου ζω τα τελευταία
δεκαοκτώ χρόνια με την οικογένειά μου, τον σύζυγό
μου Τζιανλούκα και τα δυο μου παιδιά, την Ιρένε και τον
Κάρλο.
Έχετε δημιουργήσει οικογένεια εκεί και επισκέπτεστε
την Ελλάδα κάθε χρόνο. Τι κοινά χαρακτηριστικά
έχουν οι δυο λαοί και πόσο εύκολο είναι να μοιράζεις
τη ζωή σου ανάμεσα στις δύο πατρίδες;
Ελλάδα και Νότια Ιταλία έχουν πολλά κοινά, ιδιαίτερα
η Καλαβρία, η αλλοτινή Μεγάλη Ελλάδα, δεν διαφέρει
σχεδόν καθόλου από την ελληνική επαρχία, με όλα τα
θετικά και τα αρνητικά της. Παρ’ όλα αυτά η νοσταλγία
δεν λείπει, θα ήθελα να μπορούσα να επισκέπτομαι την
Ελλάδα συχνότερα…
Οι περισσότεροι Έλληνες, δεύτερης, τρίτης γενιάς
ζουν στη Ρώμη και προς στον Βορρά. Αυτό βέβαια
έχει να κάνει με τον πλούτο της χώρας που είναι
συγκεντρωμένος προς τα εκεί, ενώ ο Νότος είναι
αρκετά παραμελημένος. Οι δεσμοί όμως ΕλλάδαςΙταλίας, από την αρχαιότητα είναι ακριβώς στο Νότο.
Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποιες σημαντικές
στιγμές στην κοινή μας ιστορία;
Όλα ξεκίνησαν στα τέλη του 8ου π.Χ. αιώνα, όταν
ελληνικοί πληθυσμοί εγκαταστάθηκαν στα ανατολικά
παράλια της Σικελίας και της Κάτω Ιταλίας, ιδρύοντας
πολλές αποικίες πολλές από τις οποίες γνώρισαν
μεγάλη ακμή. Αργότερα η Καλαβρία θα αποτελέσει για
τους Βυζαντινούς σημαντικό οχυρό προς τη Δύση για την

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων, έχει ως σκοπό την
προώθηση και διάδοση της Ελληνικής γλώσσας εντός
και εκτός της χώρας. Απευθύνεται δε σε ομογενείς και
αλλοδαπούς. Πόσο κατά τη γνώμη σας βοηθάει αυτή
η προσπάθεια;
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας δημιούργησε τα καλύτερα,
κατά τη γνώμη μου, διδακτικά εγχειρίδια για τη
διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας
με τίτλο ΚΛΙΚ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Επιπλέον καθιέρωσε
εδώ και αρκετά χρόνια τον θεσμό του κρατικού
πιστοποιητικού
ελληνομάθειας,
δημιουργώντας
εξεταστικά κέντρα σε όλο τον κόσμο και συνάπτοντας
συμφωνίες για την αναγνώριση του τίτλου διεθνώς.
Βέβαια θα μπορούσε να ενισχύσει ακόμα περισσότερο
το έργο των φορέων ελληνικής παιδείας του εξωτερικού
παρέχοντας διδακτικό υλικό και δωρεάν επιμόρφωση
σε διδάσκοντες και, γιατί όχι, συμβάλλοντας στη
δημιουργία ενός δικτύου με πιστοποιημένα κέντρα
εκμάθησης της νέας ελληνικής, στα πρότυπα του
Πανεπιστημίου Cambridge.
Το 2015 ιδρύσατε το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και
Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ στο Ρήγιο της Καλαβρίας.
Παράλληλα, και σε συνεργασία με το Κέντρο Ξένων
Γλωσσών του Πανεπιστημίου Dante Alighieri, στο
οποίο διδάσκετε τα Νέα Ελληνικά, ενεργήσατε για
τη δημιουργία του πρώτου εξεταστικού κέντρου
πιστοποίησης της ελληνομάθειας στην ελληνόφωνη
Καλαβρία. Υπάρχει ανταπόκριση και πιο είναι το
κίνητρο των Ιταλών/Ιταλίδων να μάθουν ελληνικά;
Mε χαρά διαπιστώνω ότι όχι μόνο υπάρχει ανταπόκριση
αλλά και όσο πιο μεγάλη είναι η προσφορά τόσο
μεγαλύτερη είναι και η ζήτηση, τουλάχιστον σε ό,τι
αφορά την ελληνική γλώσσα και κουλτούρα. Για να σας
δώσω ένα παράδειγμα το 2018 η ελληνική εταιρία SUPERFAST FERRIES αποφάσισε να χορηγήσει το Κέντρο
ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ για τη διοργάνωση σεμιναρίων
ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού για ενηλίκους στο
Ρήγιο της Καλαβρίας και στον ελληνόφωνο Δήμο του
Κοντοφούρι. Με ελάχιστη διαφήμιση μέσα από τα
κοινωνικά δίκτυα και σε χρόνο ρεκόρ πάνω από 40

άτομα γράφτηκαν στα μαθήματα, ενώ δεκάδες άλλοι
ζήτησαν πληροφορίες. Μαθήματα νεοελληνικής
γλώσσας γίνονται τα τελευταία τρία χρόνια και στο
Κλασικό Λύκειο του Ρηγίου “Tommaso Campanella” ενώ
φέτος τα νέα ελληνικά θα διδαχτούν για πρώτη φορά
και στο Κλασικό Λύκειο της πόλης Πάλμι, στο πλαίσιο
της αδελφοποίησης με αθηναϊκό Λύκειο.
Και μια και ζείτε στην Ελληνόφωνη Καλαβρία, πως
διαγράφεται το μέλλον της ιδιαίτερης αυτής γλώσσας;
Η γλώσσα των ελληνόφωνων της Καλαβρίας δυστυχώς
μέσα σε λίγα χρόνια δεν θα έχει παρά ελάχιστους
φυσικούς ομιλιτές, θα συνεχίσει όμως να υπάρχει και
να μιλιέται από όσους τη μαθαίνουν από αγάπη για τις
ελληνικές τους ρίζες. Το μέλλον της ελληνοκαλαβρέζικης
διαλέκτου εξαρτάται κυρίως από τις πολιτικές που θα
υιοθετήσει η τοπική αυτοδιοίκηση η οποία μέχρι στιγμής
για διάφορους λόγους δεν έχει στηρίξει όσο θα έπρεπε
την προστασία και διάδοση των ελληνικών. Ό,τι έχει γίνει
μέχρι σήμερα σ’αυτή την κατεύθυνση οφείλεται σχεδόν
αποκλειστικά στη δράση των πολιτιστικών συλλόγων,

„Ελλάδα-Ιταλία. Ταξίδι στα γράμματα“
Εκμάθηση Ελληνικών, μια πρωτοβουλία
της Superafast Ferries
σε λίγους δραστήριους ανθρώπους και επιστήμονες
που αφιέρωσαν τη ζωή του σε αυτόν το σκοπό.
Πριν τελειώσουμε, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι;
Θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα στους Έλληνες σε όλες
τις γωνιές του Κόσμου;
Θα ήθελα να απευθύνω μια πρόσκληση σε όσους δεν
έχουν έρθει ποτέ στην ελληνική Καλαβρία. Υπάρχει μια
άλλη Ελλάδα εδώ που επιβιώνει κάτω από αντίξοες
συνθήκες. Υπάρχει μια μικρή πατρίδα που κρατιέται
από μνήμες, λόγια, ανθρώπους δεμένη στον ελληνισμό.
Σας ευχαριστούμε πολύ!

Η Β. Βούρδα με μαθητές, σε ένα από τα εκπαιδευτικά της
προγράμματα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Ρήγιου
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
Prof. Dr. Dimitrios Benekos

ΤΙ ΕΓΡΑΦΑΝ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
«Θέλει αρετήν και τόλμην η Ελευθερία»
(Ανδρέας Κάλβος, Έλληνας ποιητής)

ήταν οι εφημερίδες του Παρισιού. Ας δούμε μερικά
χαρακτηριστικά αποσπάσματα. H Courier Français
στις 15 Ιουλίου 1821 έγραφε: «Η πέννα αρνείται να
περιγράψει τις φοβερές σφαγές που διαπράχτηκαν
εναντίον των επαναστατημένων Ελλήνων κάτω από τα
μάτια της Ευρώπης. Τέτοιες φριχτές σκηνές δεν αναφέρει
σε καμία εποχή η Ιστορία… Ένας πόλεμος θανάτου έχει
εξαπολυθεί εναντίον της θρησκείας και του ευρωπαϊκού
πολιτισμού και ενώ οι Μεγάλες Δυνάμεις θα μπορούσαν
να σταματήσουν αυτόν τον ποταμό αίματος, μένουν
Prof. Dr. Dimitrios Benekos
απαθείς…»

Είναι γνωστό ότι, όταν άρχισε η Ελληνική Επανάσταση τον Μάρτιο του
1821, στην Ευρώπη κυριαρχούσε το πνεύμα της Ιεράς Συμμαχίας, που
τηρούσε εχθρική στάση προς κάθε επαναστατικό κίνημα, που θα άλλαζε το
στάτους κβο των υπαρχόντων συνόρων, πολύ δε περισσότερο εάν επρόκειτο
για επανάσταση με φιλελεύθερες και δημοκρατικές ιδέες, όπως ήταν η
Η Constitutionnel έγραφε στις 30 Ιουλίου 1821: «Τα γεγονότα που
Ελληνική Επανάσταση.
συμβαίνουν στην Ελλάδα προκαλούν το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ένας λαός,
Αλλά, αν και οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών κρατών τηρούσαν εχθρική που γνώρισε χρόνια ολόκληρα τη σκλαβιά, παλεύει σήμερα με ενθουσιασμό
στάση απέναντι στην εξέγερση των Ελλήνων, οι λαοί αυτών των χωρών και και θάρρος για την ελευθερία του. Ο λαός αυτός δεν ξέχασε ποτέ του την παλιά
προπαντός οι μορφωμένοι και φωτισμένοι από τις ιδέες της αμερικανικής και του δόξα. Έχει το δίκαιο με το μέρος του και το δίκαιο πάντα θριαμβεύει…»
γαλλικής επανάστασης εκδήλωναν την συμπάθειά τους προς τον αγώνα ενός
Η ίδια εφημερίδα ένα μήνα αργότερα, στις 31 Αυγούστου 1821, έγραφε: « Η
λαού, που οι πρόγονοί του έδωσαν τα φώτα του πνεύματος, της δημοκρατίας Ευρώπη περιμένει να ξεσπάσουν μεγάλα γεγονότα στην Ανατολή. Οι αρχαίοι
και τα υψηλά επιτεύγματα του πολιτισμού στην Ευρώπη και κατ’ επέκταση αυτοί τόποι με τους οποίους είναι συνδεδεμένοι τόσες λαμπρές αναμνήσεις
και στον υπόλοιπο πολιτισμένο κόσμο.
που έθρεψαν τη χαριτωμένη μυθολογία, που γέννησαν τον Χριστιανισμό και
Το φιλελληνικό αυτό πνεύμα εκδηλώθηκε ποικιλότροπα στις διάφορες
ευρωπαϊκές χώρες, ακόμη και στη νεοσύστατη τότε μεγάλη Δημοκρατία των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που αποκάλεσαν το φιλελληνικό ρεύμα
„greek fever“ (ελληνικό πυρετό).

αποτέλεσαν το λίκνο της φιλοσοφίας μπορούν σήμερα να ελπίζουν ότι θα
αποκτήσουν την Ελευθερία τους και την ανεξαρτησία τους. Ποια γενναία
καρδιά, ποια ευγενική ψυχή δεν θα ευχόταν να νικήσουν οι Έλληνες στον
μεγάλο αγώνα που ανέλαβαν!!!»

Εδώ θα ασχοληθούμε κατά κύριο
λόγο με τη στάση του Τύπου, των
περιοδικών και εφημερίδων της
εποχής εκείνης, γιατί είναι πάντα
ενδιαφέρον ανάγνωσμα να ρίχνεις
μια ματιά στην απήχηση που είχε η
Ελληνική Επανάσταση στους άλλους
λαούς. Ο πρώτος τύπος που δέχτηκε
με ενθουσιασμό την είδηση της
έκρηξης της Ελληνικής Επανάστασης

Τέλος, η εφημερίδα Tablettes Universelles έγραφε και αυτή τον Ιούνιο του
1821: «Η δουλεία των Ελλήνων βρίσκεται στο τέλος της… θα έχουμε την
ευτυχία, πριν κατεβούμε στον τάφο, να δούμε την Ελλάδα ελεύθερη. Το
ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά…!»

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ

Αναρωτιέμαι μερικές φορές

(από Το Παράπονο, του Οδυσσέα Ελύτη)

Ο μεγάλος Έλληνας ποιητής Οδυσσέας Ελύτης, που το 1979 τιμήθηκε
με το Βραβείο Νόμπελ της Λογοτεχνίας,
στο παρακάτω απόσπασμα παρουσιάζει
ανάγλυφα τις ανθρώπινες επιθυμίες, τις
ευκαιρίες της χαράς που μεταθέτουμε για
το μέλλον, χωρίς να λαβαίνουμε υπόψη,
πως βιολογικά η ζωή μας είναι μία. Ας
απολαύσουμε αυτή τη μικρή σύνοψη των
ιδεών και προτροπών και ας προσπαθήσουμε
να προβληματιστούμε, να τις ενστερνιστούμε
και να τις βιώσουμε ενσυνείδητα, γιατί διαφορετικά «δεύτερη ζωή δεν έχει».
(Prof. Dr. Dimitrios Benekos)
Αναρωτιέμαι μερικές φορές:
Είμαι εγώ που σκέφτομαι καθημερινά, πως η ζωή μου είναι μία;
Όλοι οι υπόλοιποι το ξεχνούν; Ή πιστεύουν πως θα έχουν κι άλλες, πολλές
ζωές, για να κερδίσουν τον χρόνο που σπαταλούν;
Ν‘ αντικρίζεις τη ζωή με μούτρα. Να περιμένεις την Παρασκευή που θα
φέρει το Σάββατο και την Κυριακή για να ζήσεις. Κι ύστερα να μη φτάνει
ούτε κι αυτό, να χρειάζεται να περιμένεις τις διακοπές. Και μετά ούτε κι
αυτές να είναι αρκετές.
Να περιμένεις μεγάλες στιγμές. Να μην τις επιδιώκεις, να τις περιμένεις.
Κι ύστερα να λες πως είσαι άτυχος και πως η ζωή ήταν άδικη μαζί σου.
Και να μη βλέπεις ,πως ακριβώς δίπλα σου συμβαίνουν αληθινές δυστυχίες

Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη
Των Ελλήνων τα ιερά
Και σαν πρώτ’ αντριωμένη
Χαίρε, ω χαίρε Ελευθεριά!
(Διονύσιος Σολωμός, Εθνικός ποιητής)
που η ζωή κλήρωσε σε άλλους ανθρώπους.
Σ‘ εκείνους που δεν το βάζουν κάτω και αγωνίζονται.
Και να μην μαθαίνεις από το μάθημά τους.
Και να μη νιώθεις καμία φορά ευλογημένος που μπορείς να χαίρεσαι
τρία πράγματα στη ζωή σου, την καλή υγεία, δυο φίλους, μια αγάπη, μια
δουλειά, μια δραστηριότητα που σε κάνει να αισθάνεσαι ότι δημιουργείς,
ότι έχει λόγο η ύπαρξή σου.
Να κλαίγεσαι που δεν έχεις πολλά.
Που κι αν τα είχες, θα ήθελες περισσότερα.
Να πιστεύεις ότι τα ξέρεις όλα και να μην ακούς. Να μαζεύεις λύπες και
απελπισίες, να ξυπνάς κάθε μέρα ακόμη πιο βαρύς.
Λες και ο χρόνος σου είναι απεριόριστος.
Κάθε μέρα προσπαθώ να μπω στη θέση σου. Κάθε μέρα αποτυγχάνω.
Γιατί αγαπάω εκείνους που αγαπούν τη ζωή. Και που η λύπη τους είναι η
δύναμή τους.
Που κοιτάζουν με μάτια άδολα και αθώα, ακόμα κι αν πέρασε ο χρόνος
αδυσώπητος από πάνω τους.
Που γνωρίζουν ότι δεν τα ξέρουν όλα, γιατί δεν μαθαίνονται όλα.
Που στύβουν το λίγο και βγάζουν το πολύ.
Για τους εαυτούς τους και για όσους αγαπούν.
Και δεν κουράζονται να αναζητούν την ομορφιά στην κάθε μέρα, στα
χαμόγελα των ανθρώπων, στα χάδια των ζώων, σε μια ασπρόμαυρη
φωτογραφία, σε μια πολύχρωμη μπουγάδα.
Όσο κι αν κανείς προσέχει
όσο κι αν το κυνηγά
πάντα, πάντα θα‚ ναι αργά
δεύτερη ζωή δεν έχει.
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50 χρόνια - Αδελφότητα Στουτγάρδης
„Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός“

Με την ευκαιρία της συμπληρώσεως πενήντα ετών από της ιδρύσεως
του ιεραποστολικού συλλόγου «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός» Στουτγάρδης
πραγματοποιήθηκαν στη Στουτγάρδη λαμπρές εκδηλώσεις στις 9 και 10
Μαρτίου.
Το Σάββατο 9 Μαρτίου στην ιδιόκτητη αίθουσα του συλλόγου έγινε ειδική
εορταστική εκδήλωση για το επετειακό αυτό γεγονός.
Ύστερα από εισήγηση του προέδρου του συλλόγου κ. Θεοδώρου Στοΐτση
μίλησε στο πολυπληθές ακροατήριο ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του
Α.Π.Θ και πρώην Κοσμήτωρ κ. Μιχ. Τρίτος με θέμα: «Κοσμάς ο Αιτωλός - ο
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φωτιστής του Γένους - ο Προφήτης».
Την Κυριακή 10 Μαρτίου στη μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού
Ναού Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο Feuerbach Στουτγάρδης, όπου
υπηρετεί ως ιερατικός προϊστάμενος ένας λαμπρός κληρικός ο πατήρ Β.
Μελεκίδης, πραγματοποιήθηκε μεγάλη εκδήλωση για το Μακεδονικό και το
Βορειοηπειρωτικό ζήτημα.
Ομιλητής και εδώ ήταν ο καθηγητής κ. Μιχ. Τρίτος, ο οποίος καθήλωσε το
ακροατήριο με τον μεστό πατριωτικό του λόγο.
Συγκεκριμένα, ο ομιλητής αναφέρθηκε στο Μακεδονικό, στην πολιτική
και εκκλησιαστική του διάσταση, και ανέλυσε τις κυριότερες φάσεις του
Βορειοηπειρωτικού ζητήματος.
Την εκδήλωση έκλεισε η γνωστή τραγουδίστρια παραδοσιακής μουσικής Dilek Koc.
Μετά το πέρας της εκδηλώσεως υποβλήθηκαν στον ομιλητή πολλές και
ενδιαφέρουσες ερωτήσεις.
Και αυτή την εκδήλωση παρακολούθησε πλήθος ελλήνων μεταναστών, που
διακρίνονται για τον εθνικό παλμό και την αγωνία τους για το μέλλον των
εθνικών μας θεμάτων.
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο σύλλογος «Κοσμάς ο Αιτωλός» Στουτγάρδης
ιδρύθηκε προ πενήντα ετών από Ορθοδόξους Έλληνες μετανάστες, με σκοπό
να τονώσει το θρησκευτικό και εθνικό φρόνημα των εκεί Ελλήνων, που
σήμερα ανέρχονται σε 40.000.
Όλες οι δραστηριότητες του συλλόγου κινούνται σε ορθόδοξα εκκλησιολογικά
πλαίσια και γίνονται με την ευλογία και την πνευματική καθοδήγηση της
Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας.
Ο σύλλογος στηρίζει την ορθόδοξη ιεραποστολή στην Ασία, Αφρική, Ευρώπη
και Ελλάδα.
Από το βήμα του ιστορικού αυτού συλλόγου πέρασαν πολλές προσωπικότητες
του ελλαδικού χώρου, κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί.
Κάθε Σάββατο στην αίθουσα του συλλόγου πραγματοποιούνται μαθήματα
ορθοδόξου παραδόσεως και ειδικά μαθήματα παραδοσιακής μουσικής.
Γενικά, ο ιστορικός αυτός σύλλογος δίνει στην φιλική αυτή χώρα μια μαρτυρία
ορθοδοξίας και ελληνισμού και τονώνει το θρησκευτικό και εθνικό φρόνημα
των εκεί Ελλήνων μεταναστών.
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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

Ausgabe 55

www.trigono.info

Demokrit Buchhandlung

90443 Nürnberg - Am Plärrer 9 Βιβλία σε τιμές Ελλάδος

Tel.: 0911 264354

MÄRZ - APRIL 2019 21

- 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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Βασιλική Σαγκιώτη «Ένα ατέλειωτο ταξίδι…»

της Μαίρης Κρητικού

Με αφορμή την έκθεση «Στο Βάθος του Ορίου»
συναντήσαμε την εικαστικό Βασιλική Σαγκιώτη
και της ζητήσαμε να μας μιλήσει για τη δουλειά
της. Η συνάντηση έγινε στον πολύ συμπαθητικό
και ζεστό Χώρο Τέχνης Μελάνυθρος, Ζάππα 4,
Καλλιμάρμαρο, Αθήνα, εκεί όπου παρουσιάστηκε
η έκθεση (1/2-16/2/2019).
Μιλήστε μας για την έκθεσή σας. Τι υπάρχει «Στο
Βάθος του Ορίου»;
Το Βάθος του Ορίου αντιπροσωπεύει μια ολιστική
προσέγγιση του κόσμου η οποία αν και ακροβατεί
μεταξύ συνόλου και μέρους, σύμπαντος και
κυττάρου, φύσης και τέχνης, φιλοδοξεί πάντα
την ενότητα. Το όριο είναι η συνάντηση των
αντιθέτων ή τουλάχιστον αυτών που επιφανειακά
τα ορίζουμε ως τέτοια. Στο ύστατο βάθος του
ορίου βρίσκεται η μνήμη η οποία ανακαλεί
και ανασυνθέτει αντικειμενικούς, εξωτερικούς
ή υποκειμενικούς, εσωτερικούς τόπους, που
ομοίως διεκδικούν την αδιάσπαστη, μεταξύ τους,
ενότητα.

Από την Έκθεση Στο Βάθος του Ορίου
φυσικό υλικό, μέρος κάποτε ενός οργανισμού
που εξελισσόταν, συντονίζεται απόλυτα με το
εννοιολογικό περιεχόμενο των έργων, το οποίο
επαναλαμβάνω είναι σε κάθε περίπτωση η ολότητα,
ενότητα. Τα κλαδιά του δέντρου εκκινώντας από
τον σπόρο (σημείο) αναπτύσσονται στον χώρο
(γραμμές), δημιουργώντας άπειρες συνθέσεις
και εναλλαγές. Επίσης τα έργα χώρου - γλυπτά
άλλα είναι χρωματισμένα και άλλα διατηρούν το
φυσικό τους χρώμα.
Στο σημείο αυτό να αναφέρω έναν σπουδαίο
στοχαστή που με ενέπνευσε, τον Paul Valery ο
οποίος έγραψε «Μια απίστευτη προσπάθεια του
φυτού να καταλάβει το χώρο αυτοσχεδιάζοντας
ένα όνειρο διακλαδώσεων». Το φυτό για μένα
είναι ένα σύμβολο.

Εκτός από εικαστικός, είστε στο χώρο της
εκπαίδευσης, έχετε το δικό σας εργαστήρι
#art25, ένα χώρο δημιουργίας, έκφρασης και
γνώσης γύρω από τα εικαστικά, ενώ συμμετέχετε
στα καλλιτεχνικά δρώμενα του τόπου σας. Όλα
είναι γύρω από το αντικείμενό σας. Πόσο χρόνο
όμως σας αφήνουν για να δημιουργήσετε? Ένας
εικαστικός καλλιτέχνης μπορεί να βιοποριστεί
μόνο από την Τέχνη του;
Οι περιοχές της εκπαίδευσης και της συμμετοχής
σε καλλιτεχνικά δρώμενα είναι άμεσα σχετικά
με την τέχνη. Αν τα αντιμετωπίσεις δημιουργικά
και με σκοπό την μοναδικότητα στην εκτέλεση
τους, μπορούν να δώσουν πλούσια προσωπική
ανατροφοδότηση και εξέλιξη στο εικαστικό
κομμάτι. Όσο για το χρόνο χρειάζεται σκληρή
διαχείριση και αυτό σε προσγειώνει στη
πραγματικότητα.
Ασφαλώς,
οι
σημερινές
συνθήκες κάνουν το βιοπορισμό ενός εικαστικού
μόνο από το έργο του, αρκετά δύσκολο.

Ποιο είναι το όριο και ποιος το ορίζει;
Το όριο είναι ακριβώς το σημείο όπου τα δίπολα
συναντώνται. Στο έργο μου, ασχολήθηκα με την
έννοια του ορίου όταν τοποθέτησα τον εαυτό μου
απέναντι από την φύση και σε θέση παρατηρητή.
Η έννοια του τοπίου αποτελεί άλλωστε τον
κεντρικό άξονα στο εικαστικό μου έργο. Μέσα από
προσωπικές περιπλανήσεις σε φυσικά και αστικά
τοπία αναρωτήθηκα ποιο είναι τελικά το όριο
μεταξύ της ύπαρξης μου και του περιβάλλοντος
στο οποίο κινούμε. Η σχεδόν διαλογιστική αυτή Η πόλη σας, το Ναύπλιο, όπου γεννηθήκατε και
προβληματική, συμπαρέσυρε και τα υπόλοιπα ζείτε, σας δίνει ερεθίσματα;
Η αφετηρία της προσωπικής μου δημιουργίας
αντιθετικά ζεύγη.
Ποια είναι η τεχνική σας, ποια τα υλικά που βρίσκεται όπως προανέφερα στην περιπλάνηση
χρησιμοποιείται και ποια είναι τα θέματα που και βεβαίως εντός της πόλης όπου γεννήθηκα.
Μέσα από αυτές τις -επί τω πλείστων- καθημερινές
σας «κεντρίζουν»;
Στα ζωγραφικά έργα κυριαρχεί η σινική διαδρομές, η παρατήρηση του συνόλου του
μελάνη, αλλά και οι μεικτές τεχνικές. Οι λεπτές τόπου μαζί με αυτήν των λεπτομερειών του,
διαβαθμίσεις του άσπρου-μαύρου υπερισχύουν γίνετε το κεντρικό πλαίσιο στο οποίο επιστρέφω
και το χρώμα είναι λιτό, διακριτικό, προσεκτικά ξανά και ξανά προκειμένου να οδηγηθώ εκ
τοποθετημένο. Από τα δύο αυτά βασικά στοιχεία νέου σε καινούργιες απόπειρες εικαστικής
της ζωγραφικής το σημείο και την γραμμή, «εικονοποίησης» αυτού ακριβώς του στοχασμού
προκύπτουν πάνω στην επίπεδη επιφάνεια που παράγεται από την περιπλάνηση. Όλη αυτή
ποικίλες ποιότητες: πυκνότητα, ανάπτυγμα, η διαδικασία, είναι πολύ πιο ουσιαστική σε έναν
τόσο οικείο μου τόπο.
μορφές, διαβάθμιση φωτός κ.α.
Τα έργα χώρου υπακούν στην ίδια συλλογιστική:
γραμμές που δημιουργούν πλέγματα, κενό και
πλήρες, λεπτή και παχύ, επαναλαμβανόμενα
μοτίβα κ.α. Στην κατεύθυνση αυτή και η ιδέα του
φυτού με την επιλογή του ξύλου ως κατεξοχήν

Έχετε ταξιδέψει πολύ και σε τόπους «δύσκολους»,
Μπουρκίνα Φάσο, Μάλι, Αιθιοπία, Μιανμάρ,
Καζμίρ, Λαντάκ... Τι είναι το ταξίδι για εσάς;
Τι προσθέτει στη ζωή σας και στην Τέχνη σας,
πιθανόν;
Το ταξίδι είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την

Από την Έκθεση Στο Βάθος του Ορίου
ύπαρξη μου. Κάθε ταξίδι είναι ένας νέος κόσμος
από μοναδικές εικόνες, συναισθήματα και
ξεχωριστούς ανθρώπους. Είναι εσωτερικές και
εξωτερικές εικόνες που δεν εκφράζονται με λόγια.
Συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη σκέψη και την
ψυχή μου στη διάρκεια του χρόνου. Τα βιωματικά
αυτά συναισθήματα και οι εικόνες συχνά γίνονται
έμπνευση και αποτυπώνονται στα έργα μου.

Έχετε κάνει μέχρι τώρα πέντε ατομικές εκθέσεις
και έχετε συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές
εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 2014
κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις 9η Διάσταση,
«Η Σκόνη του Επισκέπτη» σε σενάριο Κυριάκου
Μακρή και δική σας εικονογράφηση κόμικ. Πως
προέκυψε το κόμικ; Ήταν ένας πειραματισμός
και σε ένα άλλο είδος; Συνεχίζετε να ασχολείστε;
Ήταν αρχικά ένας πειραματισμός σε μια εποχή
αναζητήσεων. Τα σχέδια εικονογράφησης έγιναν
το έναυσμα για νέες εικαστικές αναζητήσεις.
Τα τοπία εικονογράφησης της «Σκόνης του
Επισκέπτη» τα διαδέχτηκαν μια σειρά από
ασπρόμαυρα έργα με ποικίλες εκφράσεις
γραμμών. Στην αναγέννηση αυτή συνέβαλε
σημαντικά ως νέο υλικό η σινική μελάνη. Σήμερα
συνεχίζω να ασχολούμαι με το κόμικ αλλά σε πιο
χαλαρούς ρυθμούς.
Η Τέχνη βοηθάει τους ανθρώπους στα χρόνια της
κρίσης που διανύουμε και με ποιο τρόπο;
Η τέχνη καταγράφει το σήμερα και μέσα από την
προσπάθεια δημιουργίας του εικαστικού έργου
το οποίο δύναται να ξεπερνά τα δεδομένα όρια.
Έτσι ανοίγονται νέες αναζητήσεις στον τρόπο
που βλέπουμε και το σήμερα αλλά και το αύριο
διαμορφώνοντας νέες οπτικές συνθήκες.
Πως θα περιγράφατε την πορεία της ζωής σας με
την Τέχνη σας συνοδοιπόρο;
Είναι ένα ατελείωτο ταξίδι από εσωτερικές και
εξωτερικές εικόνες.
………………………….
Η Βασιλική Σαγκιώτη σπούδασε στην Ανωτάτη
Σχολή Καλών Τεχνών με δασκάλους τους Δ.
Μυταρά και τον Δ. Κοκκινίδη. Μέχρι σήμερα έχει
πραγματοποιήσει πέντε ατομικές εκθέσεις ενώ
έχει συμμετάσχει σε αρκετές ομαδικές τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Σε ένα από τα ταξίδια της
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΗ ΔΡΕΣΔΗ
Πρωτοβουλία της Ελληνίδας Ελένης Ιωαννίδου

Η όπερα „Περιπέτειες του Δία“ του Αντόνιο Λόττι τον Σεπτέμβριο 2019.

Η
ελληνίδα
υψίφωνος
Ελένη
Ιωαννίδου, με στόχο την „Προώθηση
του Πολιτισμού και τη διεθνή
αλληλοκατανόηση“ ίδρυσε πριν τρία
χρόνια στο Γκαίρλιτς (Görlitz) της
Σαξoνίας τον κοινωφελή Σύλλογο,
με την επωνυμία «Ars-Augusta» e.V.,
που έλαβε το όνομά του από την
ομώνυμη και πανέμορφη νεοκλασική
οδό της πόλης Augustastrasse,
όπου έχει την έδρα του και στον
οποίο διοργανώνονται επίσης μικρά
κονσέρτα στο μεγάλο σαλόνι του
σπιτιού.

Ένα από τα πρώτα «πρότζεκτ» της
Ελένης Ιωαννίδου, ήταν η ίδρυση
ενός
μικρού
συγκροτήματος
Μπαρόκ μουσικής, με πολωνούς και
γερμανούς μουσικούς, ειδικευμένους
στην αναγεννησιακή μουσική. Πριν
από μερικούς μήνες το Ανσάμπλ
διευθύνει μάλιστα ένας Ισπανός. Ο
έμπειρος και διάσημος βιολιστής από
την Μαδρίτη Ενρίκε Γκόμεζ Καμπρέρο
Φερνάντεζ,
μετακόμισε
στην
περιοχή μας,αφού παντρεύτηκε μία
Πολωνέζα. Από την άλλη, πριν δυο
χρόνια η Ελένη ανακάλυψε εντελώς
τυχαία μια όπερα του περίφημου
βενετσιάνου
συνθέτη
Αντόνιο
Λόττι, η οποία ουδέποτε παίχτηκε
ή ηχογραφήθηκε, και μάλιστα
ακόμα περιμένει, χειρόγραφη, την
ανακάλυψή της στην Βιβλιοθήκη
της Δρέσδης. Άξια θαυμασμού ήταν
όμως η ιστορία που κρύβεται πίσω
από το έργο.
Ο Φρειδερίκος Αύγουστος ΙΙ, ο γιός
του Αυγούστου του Δυνατού που
έχτισε την Δρέσδη με τα υπέροχα
μπαρόκ κτήρια και μνημεία, ήταν
ένας μεγάλος λάτρης της ιταλικής
όπερας και γι’ αυτό έκτισε στη
Δρέσδη την πρώτη όπερα (Opernhaus am Zwinger), που τότε ήταν η
μεγαλύτερη της Ευρώπης. Ο ίδιος
θα χτίσει αργότερα και την πρώτη
όπερα στην Βαρσοβία, διότι τύχαινε
να είναι (όπως και ο πατέρας του) και
βασιλιάς της Πολωνίας. Ο φιλότεχνος
αυτός βασιλιάς κάλεσε τον Λόττι από
τη Βενετία, με όλους τους διάσημους
τότε τραγουδιστές, όπως ο Σενεσίνο,
ο οποίος τραγουδώντας στις όπερες
του Λόττι στην Δρέσδη εντυπωσίασε
τον μεγάλο μουσουργό Γκέοργκ
Φρίντριχ Χαίντελ, ο οποίος θα του
προσφέρει συμβόλαιο για το Λονδίνο
και θα γράψει γι’ αυτόν αργότερα τις
διάσημότερες του όπερες.

Ο δρόμος φέρει το όνομα της
αυτοκράτειρας Αυγούστας, μιας
φιλειρηνικής γυναίκας, που δεν
συμφωνούσε πολύ με τους πολέμους
του άνδρα της Γουλιέλμου Α΄ (Wilhelm I.) και συνέβαλε στην ίδρυση
του Ερυθρού Σταυρού. Επίσης στα
λατινικά, το όνομα του Συλλόγου
σημαίνει περίπου „θεσπέσιες τέχνες“
που ταιριάζει στην ιδέα ότι οι τέχνες
εξυψώνουν τα ήθη και φέρνουν τους
ανθρώπους κοντά. Ιδίως η μουσική
έχει τεράστια δύναμη να ενώνει τους
Όλα ξεκίνησαν από την Σαξονία, την
ανθρώπους.
„Φλωρεντία
της Έλβα“, όπως έλεγαν
Δραστηριότητες του Συλλόγου
την Δρέσδη, που ήταν πράγματι μια
Ο σύλλογος συμμετείχε με δυο
πρωτεύουσα με αναγεννησιακό
εκδηλώσεις στους εορτασμούς της
χαρακτήρα. Η όπερα δε, που
Κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς,
εμφανίστηκε ζητώντας να ξυπνήσει
Sharing Heritage 2018. Ταυτόχρονα
από την λήθη, ονομάζονταν „Ο Δίας
ανακάλυψε έργα και συνθέτες
στο Άργος“ (Giove in Argo).
ξεχασμένα εδώ και εκατοντάδες
χρόνια. Κάποια „θεία Πρόνοια“ Η όπερα
φέρνει θέματα πολύ ταιριαστά, Η πλοκή της όπερας αναφέρεται στις
με αποτέλεσμα οι εκδηλώσεις περιπέτειες του Δία στην Αρκαδία,
να στέφονται με επιτυχία και να όπου ως γνωστό αποπλάνησε την
αναπτύσσουν το ενδιαφέρον προς νύμφη Ιώ, κόρη του μυθικού βασιλιά
τα πολιτιστικά θέματα που αγγίζουν. της Αρκαδίας, Ίναχου, και μετά τη
Έτσι για παράδειγμα, η ηχογράφηση νύμφη Καλλιστώ, που ήθελε να γίνει
της μουσικής του Μπόλκο Χόχμπεργκ ακόλουθος της θεάς Αρτέμιδας.
(Bolko Hochberg), που ίδρυσε παλιά Αυτές οι νύμφες, αυτοί οι θεοί και
μια τεράστια αίθουσα συναυλιών ο κακός Λυκάονας, τύραννος του
(Görlitzer
Stadthalle)
οδήγησε Άργους εμφανίζονται στο μελόδραμα
να αρχίσουν στην αίθουσα αυτή του Λόττι, που παρουσιάστηκε τον
Σεπτέμβρη 1719 στην έναρξη των
εργασίες ανακαίνισης.

„Εορτών των πλανητών“. Επρόκειτο
για μια εβδομάδα εορτασμών για
τον γάμο του Αυγούστου Υιού με την
Μαρία Γιοζέφα της Αυστρίας, που
μοιράζονταν με τον σύζυγό της την
αγάπη για τη μουσική. Κάθε μέρα
της εβδομάδας ήταν αφιερωμένη σε
έναν πλανήτη και θεό της ελληνικής
μυθολογίας.

αυτής της μοναδικής πολιτισμικής
κληρονομιάς. Στις 22.Σεπτεμβρίου,
στα πλαίσια μιας έκθεσης για τις
γιορτές των πλανητών, διοργανώνει
ο σύλλογός μας στο „Παλάτι στον
μεγάλο κήπο“ την πρεμιέρα της
όπερας „Ο Δίας στο Άργος“, την
πρώτη παρουσίαση της όπερας στην
σύγχρονη εποχή.

Το θέμα της μπαρόκ όπερας του Λόττι
κατά θαυμάσιο τρόπο „εξιστορεί“
την κοινή ευρωπαϊκή πολιτισμική
κληρονομιά και μάλλιστα μια
κληρονομιά που είναι κοινή όχι
μόνο ανάμεσα στην Γερμανία και τη
Πολωνία, αλλά και την Ιταλια και την
Ελλάδα. Γι’ αυτό έπρεπε οπωσδήποτε
να παρουσιαστεί φέτος, στην επέτειο
των 300 χρόνων από τις «Εορτές των
Πλανητών».

Την παραγωγή αυτή συνοδεύει ο
συνταξιούχος ιστορικός τέχνης και
μουσικολόγος Δρ. Ράινερ Τσίμερμαν,
ο πρόεδρος του κοινωφελούς
συλλόγου
„Μουσικοί
θησαυροί
από τη Δρέσδη“, ο οποίος αν και
πολυάσχολος
διαθέτει
σωρεία
ωρών και ημερών διορθώνοντας
όσα η Ελένη (διαβάζοντας το
χειρόγραφο) περνά στο σύστημα
Σιμπέλιους, ώστε σε λίγες εβδομάδες
η παρτιτούρα να είναι έτοιμη για τις
μελλοντικές γενιές των μουσικών.
Την εργασία αυτή την κάνουν οι
δυο ιδεαλιστές τελείως εθελοντικά,
χωρίς οικονομικό όφελος, χωρίς να
περιμένουν να βρεθούν πρώτα τα
κονδύλια. Οι κρατικοί χορηγοί δεν
έχουν ενδιαφέρουν για αρχαία έργα
και στρέφουν την προσοχή τους
περισσότερο στην μοντέρνα τέχνη.
Για μερικούς ιδεαλιστές όμως, η
τέχνη της Αναγέννησης, του Μπαρόκ
και του κλασικισμού είναι τόσο
πλούσιες πηγές των αιωνίων ιδεών
του ανθρωπισμού, που πιστεύουν ότι
στην εποχή μας έχουμε μεγαλύτερη
ανάγκη από την ανάμνηση των
παλαιών έργων σήμερα παρά την
συχνά τρομερή μοντέρνα τέχνη, που
μας χωρίζει, μας προκαλεί.

Το Πρότζεκτ
Πρώτα από όλα περιλαμβάνει την
ψηφιοποίηση του χειρογράφου από
την Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη
της Δρέσδης. Εκεί βρίσκονται πάρα
πολλοί μαργαρίτες της Μπαρόκ
Μουσικής από την εποχή του
Αυγούστου του Δυνατού και του γιού
του, που ήταν μεγάλοι χορηγοί των
Τεχνών. Η μουσική αυτή, μέρος της
μπαρόκ κληρονομιάς στην Σαξονία
δυστυχώς ξεχάστηκε. Πολλοί ήταν οι
λόγοι, ένας και σημαντικότερος είναι
τα προβλήματα της ανάπτυξης στην
Ανατολική Γερμανία μετά την πτώση
του τοίχους του Βερολίνου.

Μακριά είναι η λίστα του „χρυσού
θησαυρού“ που αναζητεί ακόμα το
ενδιαφέρον του διεθνούς τουρίστα
και λάτρη των τεχνών. Μόνο η
Λειψία φαίνεται να αναπτύσσεται Οι ερμηνευτές
φανταστικά και η Χάλε, η πατρίδα
του Χαίντελ. Οι εορτασμοί για τα
300 χρόνια από τις „Εορτές των
πλανητών“ είναι μια φανταστική
ευκαιρία να ανακαλύψουμε την
Δρέσδη και τα μπαρόκ ανάκτορα της
πόλης και των περιχώρων, από το
Μοριτζμπούργκ μέχρι την Πρίνα.
Το „Παλάτι στον μεγάλο κήπο“ (Palais Μέσω ακροάσεων έχουν επιλεγεί
ταλαντούχοι
μουσικοί,
im großen Garten), όπως το βασιλικό μερικοί
ειδικευμένοι
στην
μπαρόκ
μουσική,
παλάτι της Δρέσδης είναι ακόμα σε
που
θα
ερμηνεύσουν
τους
στάδιο ανακαίνισης. Από την εποχή
πρωταγωνιστικούς
ρόλους,
ενώ
ως
του τραγικού βομβαρδισμού μέχρι
ορχήστρα
θα
παίξει
το
Ανσάμπλ
της
σήμερα, δεν έγιναν μεγάλοι πρόοδοι.
Ίσως μέσα από τις εκδηλώσεις Λαουζατίας (Lausitzer Barockenνα αλλάξει η μοίρα τους, και να semble). Μεγάλη σημασία είχε η
αποφασίσει η πολιτική να επενδύσει επιλογή μουσικών από τη Γερμανία
περισσότερα
στην
αναστήλωσή και την Πολωνία, αλλά επίσης από
την Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές
χώρες. Έτσι τον ρόλο του Αρέτε,
δηλαδή του Δία που επισκέπτεται
το Άργος μεταμφιεσμένος σε βοσκό,
θα τραγουδήσει ένας πολύ νέος
κοντρατενόρος από την Λειψία,
απόφοιτος της τοπικής Μουσικής
Ακαδημίας,
και
ήδη
νικητής
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σημαντικών διαγωνισμών, ο Ετιέν
Βάλχ. Τον ίδιο ρόλο σε δεύτερο
καστ θα τραγουδήσει ο Ραντόσλαβ
Παχόλεκ, ένας ειδικός σ αυτήν
την μουσική από το Βρότσλαβ
της Πολωνίας. Για τον ρόλο του
Εράστου, μια έκπληξη: ένας νέος
σουηδός τραγουδιστής, που μόλις
αποφοίτησε από την Ακαδημία
του Πόζναν (Βίκτορ Πριέμπε), και
τραγουδάει με φωνή σοπράνο
(παλιά τραγουδούσαν με τέτοια
φωνή οι καστράτοι). Εναλλακτικά
στον ρόλο του καστράτου, η
σοπράνο Ελβίρε Μπερκζουιζέν,
αξιόλογη μουσικός από την Χάγη
της Ολλανδίας. Η σοπράνο από
την Δανία Νανά Ρασμούσεν θα
τραγουδήσει με υπέροχα ζεστή
φωνή τον δραματικό ρόλο της Ίσις
και η νεαρότατη πολωνέζα σοπράνο
Αλεξάνδρα Χάνους την Καλλιστώ.
Και από την Λιθουανία θα μας έρθει
ο τενόρος που θα τραγουδήσει
τον ρόλο του κακού Λυκάονα,
ονομάζεται Μίκους Αμπαρονίνς.
Η μπαρόκ μουσική ελκύει πάρα πολύ
τους νέους. Οι μπαρόκ μουσικοί
της παραγωγής εμφανίζονται, σε
αντίθεση με τους μουσικούς που
τραγουδάνε όπερα, πιο „κουλ“, πιο
απλοί, ανοιχτοί. Μετά τις πρόβες
αρχίζουν να παίζουν τζαζ και να
διασκεδάζουν με τα μουσικά τους
όργανα, επίσης έχουν τέτοιο πάθος
με την μουσική τους που ποτέ δεν
είναι η πρώτη ερώτησή τους „πόσο
πληρώνετε“; Η Ελένη Ιωαννίδου
πιστεύει ότι η μουσική αυτή θα
αρέσει και στο νεανικό ακροατήριο,
που θα ανακαλύψουν την γοητεία
και το πάθος του Μπα-ροκ.
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20.Σεπτεμβρίου και τα εισιτήρια
κοστίζουν 12 και 8 ευρώ. Και για τις
δυο πόλεις ευχαρίστως ο Σύλλογος
δίνει συμβουλές για οικονομική
αλλά πολύ όμορφη διανυκτέρευση
και για την οργάνωση του ταξιδιού.
Επίσης, υπάρχει ακόμη χώρος
στο πλακάτ και στα διαφημιστικά
μέσα, για νέους χορηγούς. Αυτή
την στιγμή μεγάλος σπόνσορας
είναι το Εμπορικό Κέντρο του
Γκαίρλιτς (Kaufhaus Görlitz), του
οποίου ο ιδιοκτήτης είναι ένας
περίφημος χορηγός του πολιτισμού
που κατάγεται από την περιοχή. Οι
παραγωγή όμως έχει τα διπλάσια
έξοδα από αυτήν την δωρεά και η
Ελένη θα ήταν ευγνώμων για την
υποστήριξη από κάθε επιχείρηση
που θα ήθελε με αυτόν τον τρόπο
να
διαφημιστεί.
Ο
Σύλλογος
εκδίδει αποδείξεις δωρεών για την
φορολογική δήλωση.
Όσον αφορά στο μέλλον, η
πρόεδρος του συλλόγου „Ars-Augusta“ Ελένη Ιωαννίδου λέει: „είμαι
σίγουρη ότι κάποια στιγμή θα με
φέρει στην Ελλάδα για να συνεχίσω
εκεί την „πολιτιστική αρχαιολογία“
μου, αλλά προς το παρόν το σαλόνι
μας στο Γκαίρλιτς είναι ανοιχτό για
κάθε καλλιτέχνη, Έλληνα και μη,
που θα ήθελε να παρουσιάσει και
να ηχογραφήσει ένα ενδιαφέρον
πρόγραμμα.
Σαν
προσκαλούμε
θερμά στην όμορφη ευρωπαϊκή μας
πόλη και στις εκδηλώσεις μας.“

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
Καλή χρονιά … για μένα
Μικρό ταξίδι έκανα στην Κεντρική Ευρώπη
κι είδα πώς είναι, γενικά, οι χιονισμένοι τόποι,
Κι αφού εκαλοπέρασα, γύρω στη μιά βδομάδα,
είπα να ρθώ, για πιο καλά, και πάλι στην Ελλάδα.
Εξάλλου, δεν μπορούσα εκεί, άλλο να παραμείνω
μια και δεν μπαίνω, φίλοι μου, ποτέ μου σε…καζίνο.
Βρήκα, λοιπόν, πως ήτανε…βαρύ πολύ το κλίμα
απ’ τη στιγμή που τέλειωσε, όσο κρατούσα χρήμα.
Κι όταν δεν είχα…μάνεϋ, να πάρω ούτε…καρφίτσα,
αμέσως αναφώνησα: -Ελλάδα, Ελλαδίτσα.
Νάμαι, λοιπόν, που γύρισα και πάλι στην πατρίδα
και με στιχάκια θα σας πω, όσα κεί πέρα είδα.
Είδα ανθρώπους πού ‘καναν, σκι και χιονοδρομίες
και που σκορπούσαν τα λεφτά, χωρίς οικονομίες.
Είδα το χρήμα να…γλιστρά, με πατινάζ στα χιόνια,
και πλούσιους που μπαίνανε, σ΄ όπερες και σαλόνια.
Είδα ανθρώπους να φορούν, σμόκιν και τουαλέτες,
μα πλάι στην…αφρόκρεμα και αρκετούς επαίτες.
Όπως κι εδώ κι εκεί, παιδιά, με διαφορά μεγάλη,
είδα ανθρώπους να γλεντούν, και να πεινάνε άλλοι.
Στα ρεβεγιόν, οι πλούσιοι, τρέχαν τού νέου χρόνου,
και οι φτωχοί είχαν κι εκεί, τη συντροφιά του πόνου.
Σαμπάνιες άλλοι άνοιγαν, να πίνουνε, με κρότο,
κι άλλοι δεν είχανε κρασί, να πουν: «Εβίβα πρώτο».
Αφήναν άλλοι τα φαγιά, άθιχτα στους μπουφέδες,
και οι φτωχοί, «ψωμί κι ελιά», είχανε για...μεζέδες.
Το Νέο Χρόνο στα ζεστά ,άλλοι καλωσορίζαν,
κι άλλοι σε σπιτοκάλυβα, τρέμαν και τουρτουρίζαν.
Γινόταν, δηλαδή, κι εκεί ό,τι παντού και πάντα
όσοι τα είχαν, στην κορφή και οι φτωχοί στη μπάντα.

Ώς επαγγελματίες, οι μουσικοί
πρέπει να πληρωθούν και γι’
αυτό
ο
Σύλλογος
εργάζεται
ακατάπαυστα για να εξασφαλίσει
την χρηματοδότηση για να φέρει
σε πέρας το Πρότζεκτ. Πρόκειται
για δυο μεγάλες παραστάσεις, μια
στην Πολωνία (Szczawno Zdrój,
20.Σεπτεμβρίου) και μια στην Δρέσδη
(22.Σεπτεμβρίου). Το 2020 θα ήταν
υπέροχο να επαναληφθεί η όπερα
στην Ιταλία και στην Πελοπόνησο,
ίσως στο αρχαίο θέατρο του Άργους.

Κι όμως, κι οι μεν,μα και οι δε, με γλύκα ή με πόνο,
ευχές κι όνειρα κάνανε, για τον καινούριο χρόνο.
Γιατί, φίλοι, ο άνθρωπος φτωχός είτε φτιαγμένος,
Ελπίζει, πάντα, πιό πολύ, ναναι ευτυχισμένος.
Έτσι λοιπόν, κάθε χρονιά, σ΄όλα τής γης τα μέρη,
προσμένει πως καλύτερες, ημέρες θα τους φέρει.
Γιαυτό γιορτάζει και γλεντά, πίνει και σπάει ρόδια,
ελπίζοντας πως η χρονιά, θάναι χωρίς εμπόδια.
Γιαυτό μοιράζει τις ευχές, μ΄ απλοχεριά μεγάλη,
για να περάσει πιο καλά, απ΄τη χρονιά την άλλη.

Οι παραστάσεις
Για φέτος, η Ελένη Ιωαννίδου, καλεί
όλους να επισκεφτούν την όμορφη
Δρέσδη στις 22. Σεπτεμβρίου 2019
και να ενισχύσουν την παραγωγή με
την παρουσία τους στην πρεμιέρα
του „Δία στο Άργος“. Τα εισιτήρια
κοστίζουν από 15 έως 20 Ευρώ,
ενώ η προπώληση θα ξεκινήσει
τον Ιούνιο. Όλες οι σχετικές
πληροφορίες μπορούν να βρεθούν
στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Και
για όσους θα ήθελαν να επισκεφτούν
την πανέμορφη πόλη Szczawno Zdrój,
στην οποία υπάρχει ένα υπέροχο
νεομπαρόκ θέατρο, η παράσταση
θα πραγματοποιηθεί εκεί στις
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Antonio Lotti
„Giove in Argo“
Μελόδραμα μπαρόκ σε τρεις πράξεις
Παραστάσεις
20.09.2019, ώρα: 19:00 - Teatr zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego, Szczawno Zdroj, Polen
22.09.2019, ώρα: 16:00 - Palais im
großen Garten, Dresden

Αλλά μοιράζει μόνο…ευχές, λεφτά σπανίως δίνει,
καθότι πλουσιότερος, θέλει πάντα, να γίνει.
Αυτός να την περνά καλά, κι ωραία να τη βγάζει,
και για τους άλλους, είπαμε…ευχές μόνο μοιράζει.
Αυτό συμβαίνει, φίλοι μου, στου κόσμου όλα τα πλάτη,
καθέναν το ατομικό, απασχολεί ραχάτι.
Μόνο τον εαυτούλη του, ο πάσα είς φροντίζει,
γιαυτό και να περνά καλά, μόνος του κανονίζει.

Εισιτήρια και κρατήσεις θέσεων:

Οι άλλοι ας πεθάνουνε, αυτός να ζήσει μόνο,
και στέλνει αβέρτα τις…ευχές, για τον καινούριο χρόνο.

Ars-Augusta e.V., Τel. 03581 8778460,
e-mail: arsaugusta@gmail.com

Γιαυτό κι εγώ εξαίρεση, τάχα γιατί να κάνω,
σας εύχομαι … καλή χρονιά μα σκέφτομαι τον … Μίνο.

Info: www.ars-augusta.org

ΜΙΝΩΣ Ο ΚΡΗΣ
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TO GÖRLITZ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΠΡΟΞΕΝΟ ΣΕΦΕΛ
Ο Prof. Dr. Wolfgang Geierhos

παρουσιάζει το βιβλίο του Δημ. Μπενέκου «Έλμουτ Σέφελ»
Εκδήλωση στην Ευαγγελική Ακαδημία του Γκαίρλιτς

Prof. Dr. Wolfgang Geierhos
πολέμου, όταν με προσωπικές παρεμβάσεις αποφυλάκισε
εκατοντάδες Ελλήνων από τις φυλακές της Γκεστάπο και ματαίωσε
δεκάδες εκτελέσεων Θεσσαλών από τα Ες Ες. Εκτός αυτών υπήρξε ο
σωτήρας της Εβραϊκής κοινότητας του Βόλου.
Όλα αυτά και ακόμη πιο πολλά για την παρουσία του Σέφελ στο
Γκαίρλιτς κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου, όπου
προσέφερε τις υπηρεσίες του ως μεταφραστής και διερμηνέας του
Δ΄ Ελληνικού Σώματος Στρατού, που μεταφέρθηκε εκεί υπό την
προστασία του Κάιζερ Γουλιέλμου Β΄, παρουσίασε ο Prof. Dr. Wolfgang
Geierhos στο εκλεκτό πνευματικό κοινό του Γκαίρλιτς, προβάλλοντας
παράλληλα και χαρακτηριστικές φωτογραφίες από το βιβλίο.
Στην Ευαγγελική Ακαδημία του Γκαίρλιτς της Σαξονίας οργανώθηκε
στις 4 Μαρτίου 2019 μια σημαντική πνευματική εκδήλωσηβιβλιοπαρουσίαση της ιστορικής έρευνας του καθ. Δρ. Δημητρίου
Μπενέκου για τον αείμνηστο θρυλικό πρόξενο της Γερμανίας στον
Βόλο Έλμουτ Σέφελ (Helmut Scheffel), ο οποίος ξεκινώντας από το
Hirschfelde-Zittau της Σαξονίας εγκαταστάθηκε και μεγαλούργησε
στον Βόλο.

Ιδιαίτερη έκπληξη, που εκτιμήθηκε ιδιαίτερα, υπήρξε η παρουσία
στην ως άνω εκδήλωση του εκδότη της εφημερίδας Trigono.info
Κωνσταντίνου Γκίκα, ο οποίος, μάλιστα, ανάγνωσε σύντομο χαιρετισμό
που έστειλε ηλεκτρονικά από την Ελλάδα ο συγγραφέας του βιβλίου.

Μετά το πέρας των εκδηλώσεων, ο Prof. Dr. Wolfgang Geierhos
ξενάγησε τον κ.Κωνσταντίνο Γκίκα και την κ. Ελπινίκη Γκίκα στα
ελληνικά μνημεία της πόλης, που θυμίζουν την παρουσία των 7.000
ελλήνων στρατιωτών για τα έτη 1916-1919 τόσο στο Γκαίρλιτς, όσο και
Μεγάλη ήταν η συνεισφορά του, κατά τα χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου στη διπλανή πολωνική πόλη του Ζγκορζέλετς.

Görlitz

Ελληνικό Βουλεβάρτο
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Sehr geehrte Damen und Herren,
ich freue mich sehr Sie alle bei der heutigen Veranstaltung gedanklich begrüßen zu
können.
Ich grüße Sie aus der thessalischen Hafenstadt Volos, wo einst am Fuße des Zentauren-Berges Pelion die Stadt Jόlkos war, aus
der vor ungefähr 3.500 Jahren der abenteuerliche Feldzug der legendären Argonauten, um das „Goldene Vlies“ zurückzuholen, begonnen hat.

www.trigono.info
Ο χαιρετισμός
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καθήκοντα διερμηνέα ανάμεσα στο
Γερμανικό Φρουραρχείο της πόλης
και στους 7.000 στρατιωτικούς του Δ΄
Ελληνικού Σώματος Στρατού, που είχε
εγκατασταθεί εδώ «ως φιλοξενούμενοι
του Κάιζερ για τη διάρκεια του πολέμου».

Ήταν ένας κατεξοχήν λάτρης των Ελλήνων,
ένας φιλέλληνας πρώτου βαθμού,
ένας φιλάνθρωπος και ένας εξαιρετικά
γενναιόδωρος άνθρωπος.
Το ψυχικό μεγαλείο του το έδειξε κατά
τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου
Diese sagenumwobene Gegend wähl- Ιδιαίτερη έκπληξη, που εκτιμήθηκε ιδιαίτερα, υπήρξε η παρουσία στην ως άνω εκδήλωση του
πολέμου ως Γερμανός πρόξενος στον
te der junge Sachse Helmut Scheffel aus εκδότη της εφημερίδας Trigono.info Κωνσταντίνου Γκίκα, ο οποίος, μάλιστα, ανάγνωσε σύντομο
Βόλο.
Hirschfelde-Zittau im Jahre 1905 als seine χαιρετισμό που έστειλε ηλεκτρονικά από την Ελλάδα ο συγγραφέας του βιβλίου.
Επενέβαινε άφοβα στα Ες Ες και στην
Wahlheimat, als die Heimat seines Her- griechischen und jüdischen Mitbürger Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,
Γκεστάπο και έτσι έσωσε χιλιάδες
zens aus.
vor Hinrichtungen (übrigens, die jüdische Χαίρομαι που μπορώ να σας χαιρετίσω
έλληνες και εβραίους συμπολίτες του από
Im ersten Weltkrieg, aus Griechenland Gemeinde von Volos verdankt ihm seine νοερά στην σημερινή εκδήλωση. Σας
εκτελέσεις (σημειωτέον πως η εβραϊκή
ausgewiesen, kam er (hier) in Görlitz und Existenz).
χαιρετώ από το θεσσαλικό λιμάνι του κοινότητα του Βόλου χρωστά σ’ αυτόν την
wirkte als Dolmetscher zwischen der deut- Er verhinderte Brandstiftungen von Dör- Βόλου, εκεί που κάποτε, στους πρόποδες
ύπαρξή της).
schen Stadtkommandantur und den 7.000 fern durch die Wehrmacht und befreite του όρους των Κενταύρων υπήρχε η
πυρπολήσεις
χωριών
Soldaten des 4. Griechischen Armeekorps, hunderte von seinen Mitmenschen aus Ιωλκός, απ’ όπου εδώ και 3.500 χρόνια Παρεμπόδισε
από τη Βέρμαχτ και απελευθέρωσε
die hier „als Gäste des Kaisers für die Dau- den Nazi-Gefängnissen.
ξεκίνησε η περιπετειώδης εκστρατεία
εκατοντάδες συνανθρώπους του από τις
er des Krieges“ stationiert waren.
Nun, möchte ich mich bei dem hochver- των μυθικών Αργοναυτών, για να φέρουν φυλακές των Ναζί.
Er war ein katexochen Griechenfreund, ein ehrten Kollegen Prof. Dr. Wolfgang Gei- πίσω το χρυσόμαλλο δέρας.
Philhellene ersten Grades, ein Philanthrop erhos für seine ständige Hilfsbereitschaft Αυτή με μύθους περιβαλλόμενη περιοχή Τώρα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον
αξιότιμο συνάδελφο Καθηγητή Δρ.
und ein außergewöhnlich großzügiger bedanken
επέλεξε ο νεαρός Σάξονας Έλμουτ Σέφελ
Βόλφγκανγκ Γκάιερχος (Prof. Dr. Wolfgang
Mensch.
und Ihnen eine angenehme historische (Helmut Scheffel) από το Χίρσφελντε- Geierhos) για την διαρκή βοήθειά του και
Seine psychische Größe hat er während Annäherung
einer
ungewöhnlichen Τσίτταου (Hitschfelde-Zittau) ως πατρίδα να ευχηθώ σε σας μια ευχάριστη ιστορική
des zweiten Weltkrieges als deutscher deutsch-griechischen Beziehung wün- του το 1905, ως πατρίδα της καρδιάς του.
προσέγγιση μιας ασυνήθιστης γερμανοKonsul in Volos gezeigt.
Στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου ελληνικής σχέσης.
schen.
Er intervenierte furchtlos bei den SS und Vielen Dank!
πολέμου, απελαθείς από την Ελλάδα,
Σας ευχαριστώ
der Gestapo und rettete tausende seiner
ήρθε εδώ στο Γκαίρλιτς και ανέλαβε

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΛΙΤΩΝ
ΠΟΥ ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ ΣΤΟ GÖRLITZ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 1916 ΕΩΣ ΜΑΙΟ 1923
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
SUDOKU
Η κυρία στο φούρναρη:
- „Είμαι τόσο νευριασμένη μαζί σας, το ψωμί που μου δώσατε χθες ήταν μπαγιάτικο.“
- „Μα, τι λέτε κυρία μου, εμείς φτιάχνουμε ψωμί εδώ και 20 χρόνια!“
Και η κυρία:
- „Ναι, αλλά το πουλάτε τώρα!“
Μια μέρα ζήτησα από τις χρυσές αγγελίες σύζυγο.
Την επομένη, εκατοντάδες επικοινώνησαν ότι μπορώ να έχω την δική τους !
Συζητούσε κάποιος φίλος με μια γιαγιά και μετά από αρκετή ώρα το θέμα έφτασε
στα... σεξουαλικά της γιαγιάς.
-Και δε μου λες, κυρά-Γιώργαινα, εκείνο το καιρό κοιμόταν όλη η οικογένεια
στρωματσάδα σ ένα δωμάτιο. Αν θέλατε να κάνετε τίποτα με τον κυρ-Γιώργο,
πώς τα βολεύατε?
-Ε, παιδάκι μ, περιμέναμε να κοιμηθούν οι υπόλοιποι κι άμα ήθελε ο Γιώργης,
σφύριζε κι εγώ καταλάβαινα...
-Καλά, αν ήθελε ο Γιώργης, σφύριζε. Αν ήθελες εσύ όμως?
-Τότε του λεγα... „ σφύριξες Γιώργο μ ?“
Μια ηλικιωμένη κυρία αποφάσισε να πληρώσει έναν καλό ζωγράφο να της φτιάξει το πορτρέτο
της. Και του λέει:
«Ζωγράφισε και μερικά σκουλαρίκια με διαμάντια, ένα περιδέραιο με διαμάντια, βραχιόλια με
σμαράγδια, ρουμπίνια καρφίτσες, και ένα χρυσό ρολόι Ρόλεξ».
«Μα αφού δεν φοράς τίποτα από όλα αυτά γιατί να το κάνω αυτό;» είπε ο ζωγράφος.
«Το ξέρω,» είπε η γυναίκα. «Σε περίπτωση όμως που εγώ πεθάνω πριν τον άντρα μου, και είμαι
σίγουρη ότι θα ξαναπαντρευτεί, θέλω η καινούργια γυναίκα του να κάνει άνω-κάτω το σπίτι
ψάχνοντας για αυτά τα χρυσαφικά και να του κάνει την ζωή μαρτύριο»
Μια οικογένεια ταξιδεύει με το τρένο. Ο πατέρας, η μητέρα και το παιδί κάθονται λοιπόν δίπλα
στο παράθυρο και απολαμβάνουν το τοπίο. Το παιδί είναι όμως περίεργο, και ρωτάει συνέχεια:
- „Μπαμπά, τι είναι αυτό εκεί;“
- „Δεν ξέρω παιδί μου“, απαντά ο πατέρας.
Το μικρό όμως επιμένει:
- „Μπαμπά, κι αυτό εκεί;“
- „Δεν ξέρω παιδί μου“, απαντά και πάλι ο πατέρας.
Η μητέρα επεμβαίνει και παρατηρεί:
- „Ασε τον πατέρα σου ήσυχο, παιδάκι μου!“
Και ο πατέρας διαμαρτυρόμενος:
- „Μα τι λες, χρυσή μου; Ασε το παιδί να μαθαίνει!“
Ο σύζυγος επιστρέφει ξημερώματα στο σπίτι μεθυσμένος με τα παπούτσια στο χέρι και
περπατάει στις μύτες των ποδιών του
Η γυναίκα του όμως είναι ξύπνια:
- Βρε καλώς τον σούπερμαν! του λέει. Που ήσουν;
- Να με τα παιδιά από τη δουλειά είπαμε να πάμε για φαγητό.
- Μάλιστα κύριε σούπερμαν. Και μετά;
- Ε.. μετά είπαμε να πάμε για ένα ποτό.
- Α έτσι; Και δε μου λες βρε σούπερμαν; και τόσες ώρες με ένα ποτό πως πέρασαν;
- Ήπιαμε κάνα δυο, και μετά πήγαμε σε άλλο μαγαζί..
- Τι μου λες βρε σούπερμαν; και σε άλλο μαγαζί;
- Ναι και μετά... Μα για στάσου βρε γυναίκα γιατί με φωνάζεις σούπερμαν;
- Γιατί μόνο ο σούπερμαν φοράει το βρακί του πάνω από το παντελόνι του!
Ο Μήτσος ήταν φανατικός παίκτης του γκολφ.
Κάθε Σάββατο ξυπνά πρωί-πρωί, παίρνει τα μπαστούνια του από το ντουλάπι, και πηγαίνει στο
γήπεδο και μένει εκεί όλη την μέρα.
Ένα χειμωνιάτικο Σάββατο ξυπνάει πρωί, παίρνει τα μπαστούνια του από το ντουλάπι, βγαίνει
για να πάρει το αυτοκίνητό του, αλλά βρέχει καταρρακτωδώς !!!!!!!!!
Επιπλέον ρίχνει χιόνι μαζί με βροχή και φυσάει δυνατός κρύος βοριάς.
Επιστρέφει λοιπόν στο σπίτι και ανοίγει την τηλεόραση να δει το μετεωρολογικό δελτίο.
Και μαθαίνει ότι δυστυχώς η ίδια κακοκαιρία θα συνεχίσει όλη μέρα.
Έτσι ξεντύνεται ήσυχα-ήσυχα, ξαναχώνεται στο ζεστό του κρεβάτι, χαϊδεύει την γυναίκα του
και της ψιθυρίζει: „Ο καιρός είναι φοβερά κακός!“
Και απαντά κι αυτή: „Καλά το πιστεύεις ότι ο βλάκας ο άντρας μου είναι έξω και παίζει γκολφ;“
Μια κοπέλα φέρνει σπίτι το φίλο της να τον γνωρίσει στους γονείς της , μια που αποφάσισαν
να παντρευτούν.
- Ποια είναι λοιπόν τα σχέδιά σου ; ρώτησε ο πατέρας της κοπέλας .
- Έχω πάρει υποτροφία για το Πανεπιστήμιο , απάντησε ο νεαρός .
- Υποτροφία .... μμμμμ .... Αξιοθαύμαστο , αλλά πως θα μπορέσεις να παράσχεις στην κόρη μου
ένα σπίτι για να ζήσει όπως έχει συνηθίσει ;
- Θα μελετήσω σκληρά κι έχει ο Θεός .
- Και τι θα κάνεις για να προσφέρεις στην κόρη μου το δαχτυλίδι αρραβώνων που της αξίζει ;
- Θα αφοσιωθώ στις σπουδές μου κι έχει ο Θεός .
- Και παιδιά ; Πως θα μπορέσεις να συντηρήσεις παιδιά ;
- Μην ανησυχείτε κύριε , έχει ο Θεός .
Η όλη συζήτηση συνεχίστηκε έτσι και κάθε φορά που ο πατέρας της κοπέλας ρωτούσε κάτι , ο
ιδεαλιστής γαμπρός επέμενε ότι έχει ο Θεός .
Αργότερα η μητέρα της κοπέλας ρώτησε τον άντρα της :
- Πως πήγε η κουβέντα σας ;
- Δεν έχει δουλειά , δεν έχει σχέδια για το μέλλον αλλά τουλάχιστον πιστεύει ότι είμαι Θεός .
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