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ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Σελ. 14

Μόλις εκυκλοφόρησε, το προ αρκετού χρόνου αναμενόμενο βιβλίο,

του κ. Παναγή Σιμωτά, υπό τον τίτλον
«ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Ανθολόγιον Αρθρογραφίας
& Παράλληλης Σατιρικής Ποίησης »!
Λόγω, του λίαν ενδιαφέροντος περιεχομένου, του βιβλίου, ως και του
μεγάλου ενθουσιασμού, με τον οποίον το υπεδέχθησαν, οι συμπατριώτες
μας, στην Πρώτην Παρουσίασή του, στο Αργοστόλι, της Κεφαλονιάς
(ιδιαίτερη Πατρίδα, του συγγραφέως του),
η εφημερίδα μας, δημοσιεύει την όλην εκδήλωση, της Παρουσίασης!

σελίδα 22 και 23

«ΚΑΙ ΕΓΩ ΗΜΟΥΝ ΣΤΟ ΓΚΑΙΡΛΙΤΣ»
Τα «Απομνημονεύματα» του δεκανέα Νικολάου Μαργαριτούλη
από τον Προφήτη Ηλία του Βόλου, καλύπτουν μια χρονική περίοδο
6 ετών, από το 1913 έως το 1919.
Πληροφορούμαστε για το Δ΄ Σώμα Στρατού με διάσπαρτες
τις μονάδες του στην Ανατολική Μακεδονία, για τη ζωή των
στρατιωτών και κυρίως για τα τραγικά γεγονότα της κατάληψης ...
Λεπτομερή παρουσίαση του βιβλίου στη σελίδα 24 και 25

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Β. Ψαράκη, Katia Gussio, Μ. Κρητικού, Β. Πανταζή
«Ένα ταξίδι στα γράμματα» στη Μεσσήνα της
Σικελίας από την SUPERFAST FERRIES
της Μαίρης Κρητικού
σελίδα 17

με τον συγγραφέα Δημήτρη Μπενέκο για το βιβλίο του

«ΚΑΙ ΕΓΩ ΗΜΟΥΝ ΣΤΟ ΓΚΑΙΡΛΙΤΣ»

σελίδα 24
Ο Δημήτρης Μπενέκος εμπρός από το άγαλμα
του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη.
ΑΝΤΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ
Εκοιμήθη ο Γέροντας
Αιμιλιανός της Ιεράς Μονής
Σίμωνος Πέτρας
Ενθυμήσεις από τη μαθητική
μου ζωή στην Καλαμπάκα
Σελίδα 13

Η εφημερίδα μας και οι διαφημιζόμενοι
σας εύχονται

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Ραντεβού το Σεπτέμβρη !
Με μια ελληνική γιορτή έφτασε στον
προορισμό του το «Ταξίδι στα Γράμματα»
από την Καλαβρία στην Ελλάδα.
σελίδα 18

Διαβάστε επίσης
• Σελ. 04 : Σπίτι - Υγεία - Ομορφιά
• Σελ. 06 : Πώς θα γράψω μια καλή έκθεση;

• Σελ. 10: Η ιστορία επαναλαμβάνεται με τη
βοήθεια της “χαλαρής ψήφου”

• Σελ. 08 : ΜΕΙΝΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΕ ΧΡΙΣΤΕ

• Σελ. 12 : Gottesbesuch
• Σελ. 13 : Το κοίταγμα του ήλιου

• Σελ. 08 : Πώς η θέληση ξεπέρνα τα
εμπόδια.

• Σελ. 13 : Ανθόνερο ... το ευεργετικό

• Σελ. 09 : Καθαρίζοντας το μονοπάτι μου

• Σελ. 28 : ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΕ!! Μας χρειάζεται.
• Σελ. 28 : SUDOKU

ΜΕΣΣΗΝΑ
Γνωριμία με την Ελληνική Κοινότητα του Στενού
Συνέντευξη με τον Πρόεδρο της Κοινότητας
Καθηγητή Δανιήλ Μακρή
της Μαίρης Κρητικού
σελίδα 16

Δώρο

της εφημερίδας «Τρίγωνο» στους
αναγνώστες της στην Γερμανία, ο
πρώτος προσωπικός δίσκος «Γένεσις» του
μουσικοσυνθέτη Γιώργου Βολίκα.
Συνεύντευξη με το Γιώργο Βολίκα στη

σελίδα 15
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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)

• Σήμερα κοιτάζουμε να αγιάσουμε με λίγο κόπο.
Ξεφύγαμε από την παράδοση. Δεν βλέπουμε τον
• Οταν κανείς φοβάται τον θάνατο, τον κυνηγάει ο πρώτο μέσα στον στίβο, αλλά τους τελευταίους.
θάνατος.
• Στις κρίσεις σας πάντα να βάζετε ένα ερωτηματικό. Δεν
• Οτι δε γίνεται ανθρωπίνως να το αναθέτουμε στο Θεό. ξέρουμε τι μπορεί να συμβαίνει.
Είναι εγωιστικό να επιμένουμε.
• Οταν ο άνθρωπος πεθάνει εν μετανοία και οδεύει προς
• Οταν διορθώσω εγώ τον εαυτό μου, διορθώνεται τον Παράδεισο, τότε είναι σαν να βρίσκεται μέσα σ‘ ένα
ένα κομμάτι της Εκκλησίας, οπότε μπορούμε να λεωφορείο και απ‘ έξω τα σκυλιά (=τελώνια) τρέχουν
συνεννοηθούμε. Ενα είναι το Αγιο Πνεύμα. Τώρα οι και γαυγίζουν, χωρίς να τον ενοχλούν στο ταξίδι του,
άνθρωποι κάνουν πολλά πνεύματα. Δεν μπορώ να αλλά ούτε και να τον καθυστερούν.
καταλάβω.
• Γνωρίζω ότι ο φύλακας Αγγελος που έχουμε, μας
• Μοιάζουμε με τις τσουκνίδες. Από μακριά φαίνονται προστατεύει και μας οδηγεί. Οταν προσευχόμαστε
πράσινες, δροσερές, σαν πεδιάδα, σαν κήπος, μα όταν για κάποιον, ο Αγγελός μας αστραπιαία μπορεί να
πλησιάσεις και τις αγγίξεις, τότε βλέπεις την ασχήμια βοηθήσει, να πληροφορήσει, να φυλάξει αυτόν για τον
τους και νοιώθεις το κεντρί τους.
οποίο προσευχόμαστε.
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ΟΜΟΡΦΙΑ

Συμβουλές για ...
... το σπίτι
• Εκτός από το αλεύρι του σταριού που γνωρίζουμε, υπάρχουν και αλεύρια
από σόγια, ινδοκάρυδο, πατατάλευρο και άλλα.
• Στα νηστίσιμα γλυκά μπορείτε να αντικαταστήσετε 1 αβγό με 1 κουτάλι
σούπας αλεύρι σόγιας το οποίο θα ανακατέψετε με 2 κουταλιές σούπας
νερού.
• Επίσης το αλεύρι σόγιας μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να πήξετε
τις αραιές σάλτσες.
• Πολύ γευστικό και λίγο πιο γλυκό (από το σταρένιο αλεύρι) είναι το αλεύρι
από ινδοκάρυδο (Kokosmehl)
• Χρησιμοποιήστε το μαζί με αλεύρι σταριού. Για μια συνταγή στην οποία
αναγράφονται 200 γρ. αλεύρι σταριού αντικαταστήστε 50 γρ. με αλεύρι
από Ινδοκάρυδο.

... την υγεία
• Ένα από τα πιο ωφέλιμα και θρεπτικά φρούτα του φθινοπώρου είναι το
κυδώνι, αφού είναι πλούσιο σε βιταμίνη B, βιταμίνη C, κάλιο και σίδηρο.
Φτιάξτε μ΄αυτό ζελέδες, μαρμελάδες, κομπόστες και γιατρικά.
• Βράζουμε 2 κουταλιές αποξηραμένο κυδώνι σε 250 ml νερό ή 10 γρ.
φρέσκο σε 100 ml νερό. Πίνουμε 3 φορές την ημέρα από ένα φλυτζάνι.
Βοηθάει στην ευκοίλια.
• Επίσης ο ζελές και ο χυμός του κυδωνιού βοηθάνε το στομάχι. Οι πεπτίνες
του κυδωνιού βελτιώνουν την κατάσταση του αίματος, αφού, μεταξύ
άλλων, μειώνουν τα επίπεδα της Χοληστερίνης (Cholesterinspiegel) και
κατεβάζουν το ζάχαρο.

... την ομορφιά
• Μυστικά ομορφιάς με παραδοσιακές συνταγές...
• ... για τις φακίδες. Στο χυμό μισού λεμονιού διαλύστε όση περισσότερη
ζάχαρη γίνεται. Βάλτε το μείγμα πάνω στις φακίδες με ένα βουρτσάκι
αρκετές φορές την ημέρα.
• ... για μεγάλους πόρους στο πρόσωπο. Ανακατέψετε αλεύρι αμυγδάλου
με νερό νερό μέχρι να γίνει πολτός. Απλώστε το στο πρόσωπο για 20
λεπτά. Ξεπλύνετε με χλιαρό νερό και αλείψτε με λάδι αμαμηλίδας.
• ... για λείο δέρμα. Φτιάξτε μείγμα ροδόνερου και γλυκερίνης με αναλογία
ένα προς ένα. Αφού καθαρίσετε το δέρμα σας με σταγόνες από το μείγμα
κάντε μασάζ στο πρόσωπο μέχρι να απορροφηθεί.

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 !!!
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Η γωνιά του μαθητή
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Πώς θα γράψω μια καλή έκθεση;

Μια
γενική
αποτίμηση
των
εξεταζόμενων
μαθημάτων, οδηγεί στη διαπίστωση ότι το μάθημα
της Νεοελληνικής Γλώσσας θεωρείται ίσως το
πιο απαιτητικό και προβληματίζει ιδιαίτερα τους
υποψηφίους. Η καλή γνώση της θεωρίας, το πλήθος
των θεματικών ενοτήτων αλλά και οι αυξημένες
απαιτήσεις των βαθμολογητών για ένα άρτιο γραπτό
ενισχύουν το βαθμό δυσκολίας και καθιστούν
τη Νεοελληνική Γλώσσα αίνιγμα για όλους τους
μαθητές.

εισάγει τον αναγνώστη ομαλά στο θέμα, δίνοντάς του το γενικό πλαίσιο, καθιστά
σαφή τη θέση του συντάκτη, και, ταυτόχρονα, προετοιμάζει για τα ζητούμενα που
θ’ ακολουθήσουν.

Ίσως, όμως, γιατί και ο προσδιορισμός ενός γραπτού ως άρτιου είναι από μόνος του
ασαφής. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια η φιλοσοφία του τρόπου αξιολόγησης των
γραπτών φαίνεται πως διαφοροποιείται σε σχέση με το παρελθόν και δημοφιλείς
πρακτικές όπως η μηχανιστική αποστήθιση και η άκριτη χρήση τυποποιημένων
εκφράσεων πλέον δεν εκτιμώνται βαθμολογικά. Οι μαθητές, πλέον, δεν έχουν την
ασφάλεια των δοκιμασμένων πρακτικών και την αρωγή της πεπατημένης. Κι αυτό
τους δημιουργεί μια πρόσθετη ανασφάλεια.

λογικό και αναγκαίο, ώστε να μην υπάρχουν χάσματα και αγκυλώσεις στη σκέψη
και την έκφραση.

Η πραγμάτευση των ζητουμένων θα πρέπει να είναι εύστοχη, με επιχειρήματα τα
οποία απαντούν άμεσα στην ερώτηση που τίθεται. Δεν πρέπει μια παράγραφος να
εξαντλείται στην πραγμάτευση ενός μόνο επιχειρήματος, αφού υπάρχει ο κίνδυνος
της υπερανάλυσης ή της ελλιπούς τεκμηρίωσης. Για κάθε ερώτημα θα πρέπει να
παρατεθούν τουλάχιστον τέσσερα επιχειρήματα. Τα επιχειρήματα αυτά δεν είναι
απαραίτητο να αποτελούν προϊόν απομνημόνευσης αλλά μπορούν ν’ αντληθούν
από τη βιωματική εμπειρία του μαθητή. Σε κάθε περίπτωση, είναι σκόπιμο να
Ίσως γιατί η νεαρή ηλικία και η έλλειψη εμπειρίας λειτουργούν ανασταλτικά στην τεκμηριώνονται και να αιτιολογούνται.
εξοικείωση με έννοιες όπως η «κλωνοποίηση» και ο «μεσσιανισμός». Η εμβάθυνση Απαραίτητη η συνοχή μεταξύ των παραγράφων του κειμένου και των περιόδων,
σε δύσκολους επιστημονικούς όρους και πολιτικά φαινόμενα είναι έξω από την ώστε ν’ αποδίδονται οι ανάλογες νοηματικές σχέσεις και να επιτυγχάνεται η
πραγματικότητα των νέων μαθητών και η προσπάθεια ανάλυσης και τεκμηρίωσής μεταβατικότητα. Ένα επιτυχημένο κείμενο κρίνεται από τις λεπτομέρειες και
τους φαντάζει δυσεπίτευκτη.
οφείλει να έχει ροή και φυσικότητα, η μια ιδέα ν’ απορρέει από την άλλη με τρόπο

Ο επίλογος είναι, συνήθως, το πιο αδικημένο κομμάτι της έκθεσης. Φτάνοντας
σε αυτό το σημείο ο μαθητής είναι ήδη κουρασμένος και ο χρόνος στην εκπνοή
του. Έτσι, καταφεύγει στην εύκολη λύση της επανάληψης των βασικών σημείων.
Με τον τρόπο αυτό ο επίλογος καταλήγει να είναι μια στείρα αναπαραγωγή και
όχι το επιστέγασμα μιας συλλογιστικής πορείας. Δεν πρέπει να λησμονείται ότι ο
Είναι σημαντική, λοιπόν, η αναζήτηση τεχνικών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν επίλογος αποτελεί ένα νευραλγικό κομμάτι του κειμένου και οφείλει να καταλήγει
σε μια λογική διαπίστωση. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δημιουργεί την
τους αποπροσανατολισμένους μαθητές στην πορεία τους προς τις εξετάσεις.
Είναι σημαντική, αρχικά, η πλήρης κατανόηση του θέματος προς πραγμάτευση. αίσθηση επανάληψης ή να θέτει νέα ζητήματα τα οποία, όμως, δεν πρόκειται να
Ένας μαθητής οφείλει να μελετήσει προσεκτικά το ζήτημα που τίθεται και να ολοκληρωθούν.
προσδιορίσει με σαφήνεια τα ερωτήματα. Κάποιες φορές, η ίδια η διατύπωση Ένας μαθητής θα πρέπει να γράφει με την καρδιά και το μυαλό ανοιχτά, να έχει
αυτοπεποίθηση και σιγουριά και να εμπιστεύεται τις δυνάμεις και το γραπτό του.
βοηθά, αφού επιτρέπει την αξιοποίηση κάποιων δεδομένων.
Από την αρχή πρέπει να εντοπισθούν όχι μόνο δεδομένα και ζητούμενα αλλά και το Εύχομαι επιτυχία!
κειμενικό είδος που ορίζεται από το θέμα. Το εκάστοτε κειμενικό είδος (εισήγηση,
Ειρήνη Ι. Ζαννάκη, Φιλόλογος
άρθρο, δοκίμιο, επιστολή) απαιτεί κάποια εξωτερικά χαρακτηριστικά και ένα
email : zannaki@trigono.info
συγκεκριμένο ύφος. Είναι σημαντικό αυτό να μην εξαντλείται μόνο στην αρχή του
κειμένου αλλά να διατηρείται ζωντανό σε όλη τη διάρκεια της πραγμάτευσης, Η κ. Ζαννάκη είναι φιλόλογος και ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου στη
μέχρι το τέλος. Ο μαθητής, εδώ, καλείται να αναλάβει ένα ρόλο, ώστε να είναι Θεσσαλονίκη. Συνεργάζεται με το κέντρο σπουδών «Δημόκριτος» και παραδίδει
ηλεκτρονικά φροντιστηριακά μαθήματα.
ρεαλιστικό το κείμενό του.
Για πληροφορίες μπορείτε ν’ απευθυνθείτε στη διεύθυνση της εφημερίδας
Ο πρόλογος είναι σημαντικό να προετοιμάζει κατάλληλα τον αναγνώστη για το
Τηλ. 0911 / 264354, εμαιλ : zannaki@trigono.info
περιεχόμενο του κειμένου που θ’ ακολουθήσει. Ένας επιτυχημένος πρόλογος
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Η Στήλη Της Εκκλησίας
ΜΕΙΝΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΕ ΧΡΙΣΤΕ

Του Πολυεύκτου Παν. Γεωργακάκη
Πρωτοπρεσβυτέρου Του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Καθηγητού Ιερέως Χάγκεν-Λυντενσάϊτ
Της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας.

Χαρά ανέκφραστος και θρίαμβος πρωτοφανής επικρατεί
εις την Εκκλησία του Χριστού. Ηχούν χαρμόσυνα οι κώδωνες
των ιερών ναών και ο ήχος τους φθάνει εις τους μακρινούς
ορίζοντες ως συμβολικός αντίλαλος της μουσικής συνθέσεως,
που εκτελούν σε ρυθμό πανηγυρικόν οι ψυχές των χριστιανών.
Της άνοιξης τα μυρόπνοα λουλούδια σκορπούνε παντού μιας
καινούργιας ζωής ευωδιές. Τα πετεινά του ουρανού κελαιδούν
απο τα κλωνάρια κάποιες γλυκές μελωδίες μιας ουράνιας
χαράς. Ουρανός και γη σφιχταγκαλιάζονται και αρχινούν της
αιωνίας νίκης το επινίκιο τραγούδι. Στήνουν μαζί ένα ατελείωτο
μυστικό τραγούδι και χορό. Όλα σκιρτούν και χαίρονται και
αγάλλονται. Τα σύμπαντα του ανίκητου νικητή νίκη γλυκολαλούν. Άγγελοι και αρχάγγελοι το
θρίαμβο του ανάρχου Λόγου πανηγυρίζουν. Δοξάζουν τον αθάνατον και πανηγυρίζουν τη ζωή.
Η βαριά πέτρα του τάφου έχει πέσει. Κυλίστηκε πολύ νωρίς από το μνήμα. Δεν μπορούσε
να κρατήσει για πάντα τον αθάνατον. Οι εχθροί νόμισαν, ότι τον εφόνευσαν. Νόμισαν,
ότι ο τάφος ήταν το τέλος, αλλά δεν το κατάλαβαν,ότι ήταν μια καινούρια σωτήρια αρχή.
Έκλεισαν το στόμα εκείνου του πλάνου, μα δεκάδες και εκατοντάδες άλλα στόματα άνοιξαν
για το κήρυγμα του Ναζωραίου. Βάλανε φρουρούς εις τον τάφον, αλλά ξέχασαν, ότι Εκείνος
φρουρεί τους ανθρώπους. Η ανομία τον σκέπασε εις το μνήμα, αλλά με την Ανάστασή του
ξεσκέπασε την ανομία. Αν η σταύρωση του Ιησού ήταν θεληματική αδυναμία, η ανάστασή
του ήτο δείγμα της παντοδυναμίας Του Ει και εν τω τάφω κατήλθες αθάνατε, αλλά του άδου
καθείλες την δύναμιν, ψάλει θριαμβευτικά η εκκλησία. Ο θάνατος έχασε τη δύναμή του.
Νικήθηκε από τον Ανίκητο. Πού σου θάνατε το κέντρον, Που σου άδη, το νίκος.
Το πρωτάκουστο θαύμα της αναστάσεως, το πήραν οι άνεμοι στα φτερά τους και το
εσκόρπισαν εις άπασαν την οικουμένην. Η αλήθεια δεν μπορεί να μένει για πάντα θαμένη. Ο
Κύριος ηγέρθη όντως. Ανέστη Χριστός και πεπτώκασι δαίμονες. Ανέστη Χριστός και χαίρουσι
άγγελοι. Με την ανάσταση νικήθηκε ο διάβολος. Κάποτε είχε νικήσει τον πρώτον Αδάμ.
Σήμερον ο νέος Αδάμ της σωτηρίας του έχει συντρίψει την κεφαλήν. Για την συντριβή του
διαβόλου είχε μιλήσει αμέσως μετά την παρακοή του ο ίδιος ο Θεός. Αυτός σου τηρήσει την
κεφαλήν και συ τηρήσεις αυτού την πτέρναν. Ο απόγονος της δεύτερης Εύας της Παναγίας
θα έδινε το τελευταίο χτύπημα του διαβόλου, καταστρέφοντας ολότελα τη δύναμή του. Δια
τούτο ο Θεός αυτόν υπερύψωσε και εχαρίστο αυτώ όνομα το υπέρ και χαριστο αυτω όνομα
το υπέρ παν όνομα. Ο Κύριος είναι νικητής του διαβόλου, αλλά και του θανάτου. Είναι ο
παντωδύναμος Νεκρεγέρτης. Ο θάνατός Του έγινε πηγή αθανασίας. Ο θάνατος δεν είναι πια
εξορία. Είναι επιστροφή εις το χαρούμενο σπίτι μας, όπου εκεί όλα χαίρουν και τραγουδούν
και πανηγυρίζουν.
Από τώρα ο θάνατος είναι η σκάλα, όπου το κάτω μέρος της είναι στο σκοτεινό τάφο,
αλλά η κορυφή της φτάνει εις την αιώνια δόξα του ουρανού. Η Ανάσταση του Κυρίου είναι
η πιο μεγάλη Νίκη εις την ιστορία του ανθρώπου. Είναι ο θρίαμβος της δικαιοσύνης. Είναι
του θανάτου η νέκρωση και του άδου η καθαίρεση. Είναι η απαρχή μιας καινούριας ζωής.
Το μεσημβρινό σκοτάδι της Παρασκευής το έχει διαδεχθεί η φωτοπλημμύρα της Κυριακής.
Μετά το θάνατο του Σταυρού, ακολουθεί η Ανάσταση και η δόξα. Χριστός Ανέστη. Οι καρδιές
μας ας γεμίσουν από χαρά. Τα χέρια μας ας υψωθούν εις τον ουρανόν για να δοξολογήσουν
τον Κύριον. „Λαμπρυνθώμεν τη πανηγύρει και αλλήλους περιπτυξώμεθα.“ Ας δώσουμε
το φίλημα της αγάπης. Οι εχθροί να δώσουνε τα χέρια με την υπόσχεση μιας καινούριας
αγάπης και φιλίας. Ο Κύριος με την Ανάστασή Του άνοιξε διάπλατα τις πύλες της Βασιλείας
Του να μπούμε όλοι νικητές. Είχαμε αμαρτίες; Σβήσανε. Συντροφιά μας είχαμε τα δάκρυα ο
αναστημένος Χριστός μας τα εσκούπισε. Ο θάνατος, ο οποίος ποδοπατούσε τις ελπίδες μας
και μαδούσε τα όνειρά μας, νικήθηκε. Ο θάνατος του Χριστού ήταν του θανάτου ο θάνατος.
Από τότε το μέλλον είναι δικό μας. Ο ουρανός δικός μας. Ευρήκαμε το μονοπάτι της Βασιλείας
του Θεού. Τώρα πολεμούμε άνετα την αμαρτία. με τη δύναμη του αναστημένου Χριστού, τα
τείχη πέφτουν, ο εχθρός φυγαδεύεται, και ο τόπος της μάχης γεμίζει από λάφυρα. Πλάκες
που στέκανε βαριές στα μνήματα και στις καρδιές, τις έσπασε με την ένδοξη Ανάστασή Του.
Πάνε οι παλιοί λογαριασμοί και τα χρεωστικά γραμμάτεια. Όλα σχίστηκαν εις το δοξασμένο
ξύλο του Σταυρού.
Αγαπητοί μου αδελφοί, αυτό που γράφω στη συνέχεια συνέβει σε μια πόλη της ενορίας
μου. Ήταν Μεγάλη Παρασκευή. Η εκκλησία της πόλεως ήτο γεμάτη από κόσμο. Επικρατούσε
σιγή παντού. Όλη η ατμόσφαιρα να αναδίδει μια πένθιμη οσμή. Ετοιμάζεται η γη να κηδεύσει
το Δημιουργό και Σωτήρα της. Σε λίγο γίνεται η επιφορά του Επιταφίου. Τα εγκώμια, τα
κεριά, τα εξαπτέρυγα με το Σταυρό και οι συγκινητικοί ύμνοι δημιουργούν ένα θέαμα
συγκλονιστικό. Σε κάποια στιγμή βλέπουμε μέσα από ένα νυχγτερινό κέντρο να βγαίνει ένας
νεαρός κατσουφιασμένος και μόλις αντίκρυσε την ιερά πομπή του Επιταφίου, ξαφνιάστηκε.
Τα κορίτσια, οι Μυροφόρες με τα πανεράκια γεμάτα λουλούδια έψελναν Έρραναν τον τάφον
αι Μυροφόροι Μύρα... με εβλαβείς κινήσεις.
Ο νεαρός εκοίταζε και άκουγε με ταραγμένη την ψυχή. Εσήκωσε το δεξί του χέρι, με το
οποίο προ ολίγου εκρατούσε τα ΧΑΡΤΙΑ, τη χειροβομβίδα της ευτυχίας του, και έκανε αργά
το Σταυρό του. Εν τω μεταξύ ο Επιτάφιος και ο κόσμος προχωρούμε. Ο δρόμος ερημώθηκε
πάλι. Ο καμπουριασμένος νεαρός στρατοκόπος επήρε ένα μικρό δρομάκι και κατευθύνθηκε
στο σπίτι του. Μέσα του αντιχούσαν ακόμη τα λόγια: Έρρανα Τον Τάφον... Άρχισε να δακρύζει
Θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια. Την αγνότητα της ηλικίας εκείνης. Τάφος, μονολόγησε
κλαίγοντας, είναι και η δική μου ψυχή, η δική μου ζωή. Χωρίς λουλούδια και μύρα. Και ο μεν
τάφος του Χριστού θα ανοίξει αύριο το βράδυ, ο δε δικός μου θα είναι κλειστός, σκοτεινός,
παγερός. Πότε θα γίνει και η δική μου ανάσταση; Πρέπει να αλλάξω ζωή. Δεν είναι για μένα
πλέον τα νυχτερινά κέντρα. Σκυφτός, ταραγμένος και θλιμμένος εβάδιζε αργά φέροντας στη
σκέψη του τα λόγια των κοριτσιών με τα λουλούδια του Επιταφίου που έψαλλαν Έρραναν τον
Τάφον. Σαν εγερτήριο σάλπισμα τα λόγια αυτά έκαναν τον νεαρόν να αγαπήσει το Χριστό και
να διαλαλει παντού: Μείνε περισσότερο κοντά μου Ανεστημένε Χριστέ.
Αδελφοί μου, αινείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. Αινείτε Αυτόν εν τυπάνω και χορώ. Αινείτε
Αυτόν εν χορδαίς και οργάνω. Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον. Των καρδιών μας οι μυστικές
χορδές ας ηχήσουν και ας διαλαλήσουν παντού της νίκης το σάλπισμα και ας αφεθεί η ψυχή
μας να τραγουδίσει της λύτρωσης το πιο ηρωικό θούριο εις τα φτερά της αναστάσιμης χαράς.
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Πώς η θέληση ξεπέρνα τα εμπόδια.

Υπάρχουν φορές που οι άνθρωποι σε κάποια φάση
της ζωής του νιώθουν πως όλα έχουν τελειώσει και
πως όλα όσα ονειρεύτηκαν πότε δεν μπόρεσαν να
τα πραγματοποιήσουν. Νιώθουν πως έχουν φτάσει όπως συχνά λέω στο
τελευταίο σκαλοπάτι ενός πηγαδιού.
Οι άνθρωποι που επένδυσαν συναισθηματικά σε αυτούς τους πρόδωσαν,
οι δουλείες που ασχολήθηκαν δεν πήγαν καλά και γενικά με ότι, και αν
καταπιάστηκαν απέτυχε και σαν συνέπια σε όλα αυτά ήρθε ο κλονισμός της
ψυχολογικής και σωματικής τους υγείας.
Πολλοί είναι οι λόγοι που ο άνθρωπος νιώθει πως έχει ηττηθεί από
ανθρώπους και γεγονότα και δεν έχει την δύναμη να προχωρήσει.
Είναι δύσκολο βέβαια κάποιος από μόνος του να αλλάξει τον τρόπο που
σκέφτεται να αντιμετωπίζει όλα όσα του συμβαίνουν. Χρειάζεται να
υπάρχει κάποιος που να μπορεί να μιλήσει και αυτός ο <<κάποιος>> να τον
ακούσει πραγματικά για να μπορεί να τον βοηθήσει να πάρει δύναμη να
προχωρήσει.
Η ζωή σε κάποιους ανθρώπους δείχνει το σκληρό πρόσωπο της περισσότερο
από ότι σε κάποιους άλλους όμως αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε
μπορούμε όμως να αλλάξουμε εμάς και αν εμείς το καταφέρουμε αυτό τότε
όλα θα τα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε.
Όταν σε μια δουλειά δεν τα καταφέρουμε δεν σημαίνει πως δεν πρέπει
να προσπαθήσουμε για μια άλλη. Αν ένας άνθρωπος πρόδωσε την αγάπη,
την φιλία, ή την εμπιστοσύνη που τους δείξαμε δεν σημαίνει πως όλοι οι
άνθρωποι θα κάνουν το ίδιο. Αλλά και εμείς όταν θα έχουμε προσπαθήσει
να μάθουμε τον εαυτό μας έτσι ώστε να νιώσουμε δυνατοί καμία προδοσία
δεν θα μας ρίξει ψυχολογικά πολύ απλά γιατί εμείς οι ίδιοι δεν θα έχουμε
αφεθεί σε λάθος ανθρώπους.
Η ζωή μας είναι ένα ταξίδι μέσα στο οποίο θα συναντήσουμε τον πόνο,
την θλίψη, την αγάπη, την προδοσία και πολλά άλλα συναισθήματα από τα
όποια θα πάρουμε στοιχεία που θα μας βοηθήσουν στην μετέπειτα πορεία
μας. Μέσα απ τα λάθη μας θα μαθαίνουμε όχι για μην τα επαναλάβουμε
αλλά για να είμαστε πιο κοντά στα πραγματικά θέλω μας.
Υπάρχουν και οι άνθρωποι που περά από τις απορρίψεις και τις αποτυχίες
τους έχουν ρίξει ψυχολογικά και σωματικά τα περιττά κιλά και ο αγώνας
ανάμεσα σε δίαιτες και σε στερήσεις χωρίς αποτέλεσμα. Βάλτε μικρούς
και εφικτούς στόχους. Σε αυτή την περίπτωση σκεφτείτε πως δεν γίνεται
ένας άνθρωπος να καταφέρει σε λίγες μόνο μέρες κάτι το οποίο δεν έχει
καταφέρει για αρκετά χρόνια. Αν επιτύχετε ένα μικρό στόχο θα καταφέρεται
και τον επόμενο. Ότι και αν σας έριξε ψυχολογικά με όποιο τρόπο και αν το
επεξεργαστήκατε εσείς οι ίδιοι σκεφτόμενοι θετικά θα δείτε ότι τα εμπόδια
είναι για να τα ξεπερνάμε.
Όταν οδηγείτε αν παρουσιαστεί ένα εμπόδιο στο δρόμο έχετε δύο
επιλογές ή να σας ακινητοποιήσει και να μείνετε εγκλωβισμένοι εκεί με όλες
τις συνέπειες ή να το βγάλετε από τον δρόμο σας και να προχωρήσετε. Θα
σας κουράσει και θα σας καθυστερήσει η διαδικασία όμως θα φτάσετε στον
προορισμό σας.
Εσείς λοιπόν θα επιλέξετε τον τρόπο που θα ζήσετε την ζωή σας, εσείς θα
βάλετε τους στόχους και εσείς θα τους υλοποιήσετε.
Και μην ξεχνάτε η πραγματική δύναμη της θέλησης υπάρχει μόνο μέσα
σας.
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Η Ώρα.

«Καθαρίζοντας το μονοπάτι μου»

ξανασηκωθείς.
-Μπορείς να το σκεφτείς όσο θέλεις, αλλά αύριο θα έχουν
-Είναι δύσκολο, είπε η αμφιβολία.
αλλάξει οι συνθήκες.
-Δεν το βλέπω εφικτό, είπε η αμφισβήτηση.
-Μπορείς να μείνεις φοβισμένος για όσο σε βολεύει, αλλά
-Κάτσε να το μελετήσουμε, είπε η βόλεψη.
αύριο θα έχεις ξεχάσει πώς να αγαπάς.
-Που θες να πας; ούρλιαξε ο φόβος.
-Μπορείς να αναπολείς το παρελθόν σου, αλλά αύριο θα
-Θα μείνεις μόνος, είπε παγερά η απόρριψη.
βρεις γκρεμισμένη τη σημερινή σου μέρα.
-Τι πας να κάνεις; γούρλωσε ο τρόμος.
-Μπορείς να γυρίσεις την πλάτη σου σε όλα, εκτός από
-Κάτσε στα αυγά σου, προέτρεψε η σιγουριά.
εσένα, γιατί αύριο πάλι θα έχεις να σε αντιμετωπίσεις.
-Χα, για άκου τον, είπε η απαξίωση.
-Μπορείς να αρνηθείς τα πάντα, εκτός από εμένα, γιατί και
-Άκουσέ τους τι σου λένε! πρόσταξε η λογική.
αύριο θα προσκολληθώ σε κάθε σου κύτταρο υπενθυμίζοντάς
Μα ήρθαν οι ώρες, εκείνες οι σταλαγματιές του χρόνου σου ότι δεν άκουσες την καρδιά σου όταν σου φώναζε ότι το
που κυλάνε ανεπίστρεπτα από πάνω μας, σαν το μονόδρομο ρίσκο για την ευτυχία σου δεν είναι ρίσκο, αλλά είναι ζωή.
που έχει πάρει ένα δάκρυ προς τα κάτω, και κόλλησαν Έμειναν οι ώρες μέσα στο σύμπλεγμα του κορμιού μου.
γλυκοψιθυρίζοντας μέσα στου μυαλού μου το χαμό:
Πάντα εκεί ήταν. Έξω, βλέπω αυτό που μέσα μου γίνεται.
-Μπορείς να αναβάλλεις, αλλά αύριο ίσως να μην είσαι πια Άλλοτε ο χρόνος τρέχει, άλλοτε βραδυπορεί. Πάντα πηγαίνει
ανάλογα με εμένα. Με περιμένει, αφήνοντας τις ώρες να
εδώ.
-Μπορείς να μην μιλήσεις, αλλά αύριο κανείς δεν θα μου θυμίζουν για μια ζωή που χαρίστηκε, για μια ζωή που
υπάρχει, για μια ζωή που οφείλω, για μια ζωή που αξίζει, για
υπάρχει για να σε ακούσει.
-Μπορείς, να μην δώσεις, αλλά αύριο κανείς δεν θα μια ζωή που μπορώ να κερδίσω. Στο μόνο που δεν μπορούνε
να επέμβουν, είναι στο τι θα αποφασίσω να επιλέξω για το
χρειάζεται για να πάρει.
-Μπορείς να μην τολμήσεις, αλλά αύριο θα έχει αλλάξει ο πώς θα τις διαχειριστώ.
δρόμος.
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας
-Μπορείς να κάτσεις, αλλά αύριο ίσως να μην μπορείς να

Σου εύχομαι να δεις τον άλλον όπως
πραγματικά είναι!

μπορεί να περιέχουν τους φόβους του, το άγνωστό του, τις
ανάγκες του, τις ελπίδες του, το πάθος του. Κάθε κομμάτι
του θέλει το χώρο του και το χρόνο του.
Όχι όπως επιθυμείς ή προσμένεις μέσα από το παραμύθι Σου εύχομαι να μην φοβηθείς τη διαδρομή του. Ο φόβος
σου να είναι, αλλά όπως εκείνος είναι. Άλλο αυτός που δημιουργεί σκιές, και οι σκιές απορροφούν την υπέροχη
λάμψη που είχε την ημέρα που τον πρωτογνώρισες. Δεν
περιμένω, άλλο αυτός που συναντάω.
Σου εύχομαι να δεις το παρελθόν του, γιατί από αυτό θα είναι τα σκοτάδια τα δικά του που θολώνουν την εικόνα του,
καταλάβεις πολλά για το τι βλέπουν τώρα τα μάτια σου. Η αλλά οι σκιές σου που πνίγουν σιγά και μεθοδικά το φως του.
αλήθεια είναι, ότι δεν είναι το παρελθόν του, όμως πολλές Σου εύχομαι ολόψυχα να μπορείς να ανακαλύπτεις
συνεχώς το ποιος εσύ είσαι όταν βλέπεις τον άλλον. Να το
από τις συμπεριφορές του απορρέουν από αυτό.
Σου εύχομαι να δεις το μέλλον του. Να ακούσεις τα όνειρά κάνεις ενσυνείδητα και με το μέγιστο της προσοχής που
του και να ατενίσεις το όραμά του. Έτσι θα καταλάβεις τη απαιτεί αυτός ο ρόλος. Επειδή είναι ο μεγαλύτερος και
μελλοντική του συμπεριφορά. Ούτε αυτό βεβαίως είναι, δυσκολότερος ρόλος της ζωής σου. Να βλέπεις ποιος είσαι
αλλά έτσι θα έχεις προσγειώσει τις απαιτήσεις σου στη εσύ, μέσα από τις σχέσεις σου. Έτσι θα ανακαλύψεις τον
καταστροφέα τους ή τον ευγενή τροφοδότη τους.
μορφή που θα έχει η εξέλιξη η δική του.
Σου εύχομαι να μπορείς να διαβάζεις επάνω του πίσω από Σου εύχομαι να δεις τον άλλον όπως πραγματικά είναι. Ένα
αυτό που βλέπεις! Γιατί αυτό που βλέπεις είναι οι ανησυχίες ανθρώπινο ευάλωτο και ευμετάβλητο πλάσμα, με τις στιγμές
σου, οι φοβίες σου, οι ανασφάλειές σου, οι ελλείψεις σου του, τις χαρές του και τις λύπες του, τις επιτυχίες του αλλά
και οι στερήσεις σου. Και τα ντύνεις όμορφα με ένα σε και τις ατυχίες του, που έχει θέληση να δώσει από την αγάπη
αγαπώ, ενώ για να αγαπάς χρειάζεται να έχεις ξεκαθαρίσει του όπως ξέρει εκείνος να τη δίνει, και έχει ανάγκη να δεχτεί
την αγάπη όπως του την προσφέρουν. Όπως ακριβώς είσαι
πρώτα τους δικούς σου προσωπικούς λογαριασμούς.
Σου εύχομαι να μπορείς να ακούς τα λόγια τα δικά του και και εσύ!
όχι αυτό που προσδοκάς να ακούσεις. Γιατί τα λόγια του
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Πάλι μια μέρα προβλημάτων ξημέρωσε Δάσκαλε!

Η μια νέα μέρα είναι πολύ καλό, αν και δεν βλέπω να το αντιμετωπίζεις έτσι!
Το ότι ξημερώσαμε σε μια καινούρια μέρα, σημαίνει ότι η ζωή μέσα μας ξύπνησε και πάλι. Αυτό από μόνο του είναι πολύ
σημαντικό και θα όφειλες και μόνο γι αυτό να πέσεις στα γόνατά σου και να ευχαριστήσεις. Δεν ξημερώνονται όλοι όσοι
έπεσαν την προηγούμενη για ύπνο!
Το ότι δεν αναφέρεις πως είναι μια καινούρια μέρα, δείχνει τον εγκλωβισμό σου στο παρελθόν. Μπορείς να ζήσεις μια
ολάκερη ζωή χωρίς να αντιληφθείς το πέρασμα των ημερών, ή μπορείς να ζήσεις την κάθε μέρα σαν να είναι ολόκληρη
η ζωή σου. Το πόσο θα τη γεμίζεις αυτή τη μέρα ή το πόσο κενή θα τη βρίσκεις, είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά στο
τέλος της.
Το ότι βλέπεις μια μέρα προβλημάτων, δείχνει τις πεποιθήσεις σου για το πώς θα ζήσεις τις μέρες σου. Εγώ βλέπω μια
ημέρα λύσεων. Γιατί να προδικάζεις ότι η σημερινή μέρα θα προσθέσει περισσότερα προβλήματα; Γιατί να μην βλέπεις ότι
σήμερα θα βαδίσεις για να λύσεις αυτά που σε απασχολούν; Το πρόβλημα δημιουργείται επειδή χρειάζεται μια λύση. Αν
βλέπεις συνέχεια στο πρόβλημα, χάνεις τη λύση του.
Και πάνω από όλα, αυτό το “πάλι” δείχνει την εμμονή σου στην επαναληψημότητα! Πως θα μπορέσεις με μια τέτοια
στάση απέναντι στη ζωή να δεις το καινούριο, το διαφορετικό, την ευκαιρία ή ακόμα και ολόκληρη την εικόνα όταν την
έχεις ευνουχίσει από τα πριν;
Δεν δοκιμάζεις το: Ξημέρωσε μια καινούρια υπέροχη μέρα; Το αποτέλεσμά της, έτσι και αλλιώς, το βράδυ θα το ξέρεις.

Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

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

Ε-mail : kostas@gikas.net
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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.
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Η ιστορία επαναλαμβάνεται με τη βοήθεια
της “χαλαρής ψήφου”

Η Ελλάδα είχε χρεοκοπήσει πρίν καν γίνει κράτος και έτσι το σενάριο
ότι η ναυμαχία του Ναυαρίνου έγινε ώστε οι δανειστές να μπορούν να
διεκδικήσουν τα δάνεια που είχαν δώσει από ένα κράτος δεν φαντάζει και
τόσο ουτοπικό. H εξαιρετική θέση στη γεωπολιτική σκακιέρα που έχει η
χώρα μας, κάτι που φαίνεται ότι αμελούσαν και συνεχίζουν να αμελούν
οι αυτόχθονες, αποτελεί τον πιο καίριο παράγοντα διατήρησης της
δομής του Ελληνικού κράτους το οποίο θα πρέπει σύντομα να αποκτήσει
παγιωμένες κοινωνικές δομές ώστε να ασχολείται περισσότερο για
το πώς θα προσαρμόσει την εξωτερική του πολιτική παρά να πνίγεται
συνεχώς στην εσωστρέφεια του.
Οι σχεδόν παράλληλες ιστορίες χρεοκοπίας από τον Τρικούπη το 1839,
στον Βενιζέλο το 1932 μέχρι τα πρόσφατα γεγονότα που μας οδήγησαν
σε υπογραφή τριών μνημονίων είχαν ένα κοινό παρανομαστή τον
λαϊκισμό. Η Ελλάδα δεν χρεοκόπησε το 1839 από τις πολιτικές και τις
επιλογές του Τρικούπη ο οποίος ήθελε υποδομές και εξυγίανση της
γραφειοκρατίας αλλά από τον λαϊκισμό και τη ρητορεία του Δηλιγιάννη
ο οποίος είχε κερδίσει την εξουσία εξαγγέλλοντας θέσεις εργασίας στο
δημόσιο και το μάννα εξ ουρανού, στοιχεία ιδιαίτερα αγαπητά από
μερίδα του λαού ακόμη και σήμερα.
Πώς μπορούν οι δήθεν εθνικόφρονες και θιασώτες του κοτζαμπασισμού
να εξηγήσουν αυτή την ιστορική συνέχεια χωρίς να θίξουν αρνητικά
γεγονότα της ιστορίας; Η απάντηση είναι προφανέστατη και είναι
αρνητική ότι δηλαδή δεν θέλουν, όχι ότι δεν μπορούν αλλά δεν θέλουν
και αυτό που δεν θέλουν με τίποτα είναι η ιστορική ειλικρίνεια και η
υποκίνηση των πολιτών να ερευνήσουν πάνω στα ιστορικά γεγονότα.
Στην Ελλάδα δυστυχώς το πρόβλημα έλλειψης της στοιχειώδους
γνώσης της ιστορίας καθώς και της έρευνας αυτής δεν είναι το μοναδικό
αλλά όλα έχουν τη ρίζα τους σε αυτά τα δύο γεγονότα.
Η Ελλάδα φιγουράρει στις πρώτες θέσεις σε αρκετά αρνητικά
γεγονότα όπως οι αυξήσεις των φόρων, η παραοικονομία, το ποσοστό
του δημοσίου χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ, η υπερσυγκέντρωση
πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα, ο τρόπος δόμησης των μεγάλων
αστικών κέντρων, η απογοήτευση των πολιτών για την κατεύθυνση των
φόρων, η οι οποίοι μόνο ανταποδοτικοί για το σύνολο της κοινωνίας
δεν δείχνουν να είναι, η πολλή χαμηλή ψηφιοποίηση των δημοσίων
υπηρεσιών, η πολυνομία.
Στο προσκήνιο και πάλι έρχεται αυτή η απορία που έχουν κάποιοι
«ειδικοί» ότι η σχεδόν πατροπαράδοτη προσφυγή στα ταμεία και τα
«δάνεια» κρίνεται ανίκανη να δώσει λύσεις στα εθνικά προβλήματα τα
οποία μένουν και επιμένουν.
Σε πολλές φάσεις της ιστορικής διαδρομής του ελληνικού έθνους
-κράτους οι εκλογές και κάποιες πολιτικές αποφάσεις γινόταν κάτω πίεση
που αφορούσε κυρίως σε οικονομική δυσπραγία παρόλη την όποια
ενίσχυση σε οικονομικό επίπεδο είχε προηγηθεί από το εξωτερικό από
ομοεθνούς και ετερόχθονες αλλά αυτή η οικονομική δυσπραγία ήταν
αποτέλεσμα μίας κοινωνικό-πολιτικής αποσύνθεσης, καθημερινών
εμφυλίων και περιθωριοποίησης της αριστείας.
Όπως πολλάκις είχα γράψει ένα από τα καλά της Δημοκρατίας, όπως
μου είπε ένας φίλος, είναι ότι μέσα από την συναναστροφή σου με
πολλούς πρέπει πάντα να ψάχνεις για τον άριστο. Ένα από τα άσχημα
του λαϊκισμού είναι ότι αυτός που λαϊκίζει θέλει τους υπόλοιπους από
ημιμαθείς ως απαίδευτους, ανίκανους δηλαδή να διακρίνουν τον άριστο
άρα και εχθρούς της πραγματικής Δημοκρατίας.
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Επειδή ο καιρός να πάμε εκ νέου στην
κάλπη πλησιάζει, αυτή τη φορά για
να επιλέξουμε τους αντιπροσώπους
μας στο εθνικό κοινοβούλιο, είναι
καλό να ψάξουμε ενδελεχώς αυτόν
που θα ψηφίσουμε και τον οποίο θα
νομιμοποιήσουμε δια της ψήφου μας
να αποφασίζει για το μέλλον μας. Η
ιστορία είναι αμείλικτη σχετικά με όσα
έχουν διαδραματιστεί από πρόσωπα
με αμφιλεγόμενες προθέσεις και
αντίθετες με όσα υποστήριζαν
αποφάσεις οπότε δεν πρέπει να πάμε
στην κάλπη επιλέγοντας τη χαλαρή
ψήφο ή ακόμη χειρότερα επιλέγοντας
Χρήστος Τραϊκούδης
την αποχή.
Οι μεγάλες πλατείες, τα επιβλητικά κτήρια, τα μεγάλα πάρκα, η
προσπάθεια για διατήρηση του ίδιου αρχιτεκτονικού στυλ σε κάποιες
οδούς, το πολύ καλά συντηρημένο οδικό δίκτυο, η διαλογή στην πηγή
για τα σκουπίδια, οι πολλοί τουρίστες έτοιμοι να πληρώσουν ακριβά
τις υπηρεσίες, τα πεζά περίπολα παντού, η αισιοδοξία για το αύριο
με λιγότερες φανφάρες και πολιτικές του θεαθήναι και όλα αυτά
μπολιασμένα με αρκετή δόση από αρχαία ελληνική παιδεία, δεν είναι
τυχαία και είναι αυτά λοιπόν τα οποία συναντά κανείς στο μεγαλύτερο
κομμάτι της Ευρώπης, ακόμη και στις χώρες που σχετικά πρόσφατα
κάνανε την μετάβαση σε ένα νέο πολιτικό καθεστώς.
Τις τελευταίες δεκαετίες τι στο καλό έγινε εδώ στη χώρα μας; Που
είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα εμπνεύσουν τον ως τώρα δήθεν
κυρίαρχο λαό για μεγάλα πράγματα και καίριες αλλαγές; 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 παθογένειες μένουν και επιμένουν δυστυχώς μαζί με
τους δήθεν εθνικόφρονες, τις φανφάρες, τις ιδεοληψίες, το θεαθήναι
και καμία ουσιαστική αλλαγή δεν φαίνεται να γίνεται πράξη. Σε άλλα
κράτη προφανώς υπήρξαν οι άνθρωποι που καθοδήγησαν ορθότερα
τους πολίτες στην οδό της λογικής και του μέτρου και τα όποια δομικά
προβλήματα καταπολεμήθηκαν. Μέσα σε όλα αυτά και ως λογικό
επόμενο η φυγή εγκεφάλων ως φαινόμενο φουντώνει και η χώρα
γίνεται ολοένα και πιο ακάλυπτη στους εξωτερικούς κινδύνους.
Ας απαντήσει ο καθένας από μόνος του στο ερώτημα ποιοί θα
μπορούσαν και θα ήθελαν να φέρουν την ανάπτυξη οι δήθεν
εθνικόφρονες, οι πολιτικοί αριβίστες, οι φυγόπονοι, οι κατά συνείδηση
άεργοι ή οι άνθρωποι που έχουν ιδέες και όρεξη να τις υλοποιήσουν
πρός όφελος του γενικού συμφέροντος;
Οφείλουμε στους εαυτούς μας αλλά και στις μελλοντικές γενιές
να αναδείξουμε τους ανθρώπους, και όχι να τους καπηλευόμαστε,
που εμπιστεύονται και θεωρούν ότι καλύτερα αποτελέσματα
επιτυγχάνονται με τη διοίκηση και την υποκίνηση των άλλων με το
παράδειγμα, το διάλογο, την έρευνα και όχι με την εξουσία και τον
φόβο. Καλό θα ήταν να έρθουν οι πολίτες σε διάλογο μαζί τους, να
ακούσουν και να διαβάσουν τις απόψεις τους, να καταλάβουν αν όσα
έχουν κάνει ως τώρα ανταποκρίνονται με όσα προβάλλουν στα Μ.Μ.Ε
ώστε να κρίνουν αν πρέπει ή δεν πρέπει να τους εμπιστευτούν. Το
κυριότερο βέβαια είναι να μην τους αφήσουν αν και αφού εκλεγούν
να νομίζουν ότι μπορεί να μας εξουσιάζουν και να λειτουργούν κατά το
δοκούν γιατί μετά θα τους «πληρώνουμε» πολύ ακριβά!

Ausgabe 56

www.trigono.info

SOMMER 2019

11

12 Ausgabe 56

www.trigono.info

Gottesbesuch

von Erzpriester p. Martinos Petzolt

Zwei Tage ist den Deutschen das Pfingstfest
wert. Es beschert einen zusätzlichen Feiertag
und ein verlängertes Wochenende und den
Schulkindern sogar Pfingstferien. Aber eine
Pfingststimmung kommt nicht auf. Es gibt kein
Brauchtum, keinen besonderen Schmuck, keine
besondere deutsche Liedtradition, keine Geschenke, kein Festessen nach einer Fastenzeit.
Und der Inhalt und die Bedeutung des Festes
bleiben den Deutschen auch im Ungewissen
und Ungenauen.
Schon das Wort Pfingsten gibt mehr Rätsel als
Lösungen. Das griechische Wort Pentikosti wurde im Deutschen zu Pfingsten und heißt übersetzt einfach nur 50. Die Bibel spricht davon,
dass die Jünger Jesu sich am fünfzigsten Tag, gerechnet von Pascha, versammelt haben, als der
Heilige Geist auf sie herabkam.
Heutzutage feiert man gerne die 50er Feste
von Geburtstagen und Hochzeiten als halbes
Hundert, als wichtige Etappe, aber auch weil
mit dem Erreichen der 100 im Grunde kaum
jemand rechnet. In der Bibel aber werden die
50 Tage als ein Symbol für Fülle und Unendlichkeit gesehen: 7 mal 7 Wochentage und ein Tag
sind die potenzierte Fülle von sieben runden
Wochenkreisen und einem Tag mehr, mit dem
das Maß irdischer Vollkommenheit noch einmal
zur Ewigkeit hin überschritten wird. Die jüdische
Tradition des Erntedankfestes am 50. Tag nach
Pascha wird heute noch in der serbischen Kirche
sichtbar, wenn an Pfingsten der ganze Kirchenboden mit grünen Blättern ausgelegt wird.
In der orthodoxen Kirche ist Pfingsten das Fest
der Göttlichen Dreiheit. Im Gottesdienst vergegenwärtigen sich die Gläubigen nicht theologische Glaubenssätze, sondern Geschehnisse,
Heilsereignisse. So auch die Sendung des Heiligen Geistes: Der Sohn kehrt in seiner Himmelfahrt heim zu seinem Vater und zu unserem Vater, um den Parakleten, den Tröster zu senden.
In dieser Perspektive wird Trinitätstheologie für
die Menschen existenziell und relevant. Das
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Heilsgeschehen hat einen unmittelbaren Bezug
zum Menschen, für den es geschieht, und ist
kein abstraktes Dogma.
Die Ikone, die an Pfingsten in der orthodoxen Kirche aufgestellt wird, zeigt auch eine Geschichte, obwohl sie auf den ersten Blick gar
nichts mit Pfingsten zu tun zu haben scheint. Sie
stellt den Besuch der drei Männer bei Abraham
dar. Dieser alttestamentliche Text fällt durch
eine gewissermaßen unlogische Grammatik auf,
denn in ihm gehen Einzahl und Mehrzahl ständig durcheinander. Obwohl drei Männer gekommen sind, werden sie teilweise wie eine einzige
Person von Abraham angeredet und behandelt,
als könne Abraham nicht bis drei zählen. Schon
in den Katakomben Roms wurde diese Szene als
Symbol der Göttlichen Dreiheit an die Wand gemalt. Und bis heute wird diese Episode als Bild
eines göttlichen Gespräches verstanden: Der
Sohn bittet seinen Vater, den Geist zu senden.
Der Eine Gott wird im Dialog der drei göttlichen
Personen, in der Bewegung, in personalen Handeln erkannt. So hält das Christentum streng
am Monotheismus fest, auch wenn wir diesen
Einen Gott in drei Personen glauben. Es ist derselbe Gott, der in seinem menschgewordenen
Sohn zu den Menschen gekommen ist, und auch
im Heiligen Geist den Menschen nahe ist, sie besucht, belebt und erfüllt. Diese Sichtweise unterstreicht ein altkirchliches Verbot. Ein frühes
Konzil (Penthekti) hat ausdrücklich verboten,
den Heiligen Geist als Taube bildlich darzustellen, denn der Heilige Geist sei kein Vogel. Der
Verbot gilt bis heute, aber wer kennt es noch
und hält sich dran?
Auch die Gottesdienste der Kirche und jedes
persönliche private Gebet der Gläubigen sollten
diese göttliche Bewegung, diesen Dialog der
göttlichen Personen nachvollziehen. Zusammen
mit Christus beten wir zum Vater, doch können
wir dies nur im Heiligen Geist, wie schon Paulus im Römerbrief schreibt. Deshalb beginnt in
der orthodoxen Kirche jedes Beten mit einem
Pfingstgesang zum Heiligen Geist, um sich der
Geistsendung zu vergewissern und sie gewisser-

maßen zu aktivieren und aktualisieren. Paulus
sagt, dass wir im Geiste rufen: „Abba, Vater“.
Es ist freilich schwierig, wenn nicht gar unmöglich, an den Gottes Heiligen Geist zu glauben, wenn man den Menschen rein materiell
und ausschließlich als einen komplizieren biologischen Organismus versteht. Wer nicht erkennen will, dass die Kreativität, die Dialogfähigkeit, aber auch die Sinnsuche und vor allem die
Liebeskraft nicht biologisch und psychologisch
sind, kann nicht einmal erkennen, wie er ein Abbild Gottes sein kann. Er wird auch keine Beziehung zu Gott aufbauen, weil das biologisch weder nützlich noch notwendig ist. Aber vielleicht
hindert viele Zweifler ein abstraktes Gottesbild,
das nichts von der Beziehung sichtbar macht,
die Gott mit den Menschen haben will und hat.
Gott will den Menschen besuchen und ihm nahe
sein, indem der Vater seinen Sohn Mensch werden lässt und den Menschen mit seinem Geist
beschenkt. Die dieser Begegnung geschieht Entscheidendes. Das Abbild wird dem Urbild ähnlich, oder mit den Worten eines Kirchenvaters
des 4. Jahrhunderts: Der Sinn des Lebens ist, mit
dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Nichts anderes bedeutet Gottebenbildlichkeit.
Das Sprechen über den Heiligen Geist sollte sich niemals verselbständigen, sondern auf
dem Fundament des monotheistischen Glaubens an den Dreieinen Gott, des Einen Gottes in
Drei Personen bleiben. Nur dann ist es gesund
christlich, so wie das Matthäusevangelium endet: Tauft alle auf den Namen des Vaters und
des Sohnes und des Heiligen Geistes.

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 κοίταγμα του ήλιου

Το καλοκαίρι μπήκε για τα καλά στη ζωή μας, η ηλιακή ομορφιά μας κλείνει το
μάτι. Δυστυχώς όμως με το πέρασμα των χρόνων έχει αποδειχθεί ο νούμερο
ένα εχθρός της ομορφιάς.
Τον νιώθουμε ότι μας ακολουθεί και το άγγιγμα του θέλει μεγάλη προστασία.
Ο ήλιος που είναι ο μηχανισμός σύνθεσης της βιταμίνης D, πλέον η πρόληψή
του έχει γίνει φιλοσοφία ζωής.
Οι εταιρείες καλλυντικών αξιοποιούν την τεχνογνωσία τους και σε συνδυασμό
με τις εξελίξεις της επιστήμης, λανσάρουν αποτελεσματικά προϊόντα άμεσα
και ανθεκτικά.

Την πρώτη θέση κατέχουν τα γαλακτώματα για πρόσωπο
και σώμα, οι λοσιόν, τα τζελ και τα mousse. Με τη
χρήση τους αποφεύγονται τα εγκαύματα, οι αλλεργικές
αντενδείξεις, ερεθισμοί.
Η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο προκαλεί
αφυδάτωση στο δέρμα, καταστροφή του κολλαγόνου,
με αποτέλεσμα δημιουργία κηλίδων, πανάδων, ρυτίδων
και μελανωμάτων, μια μορφή καρκίνου που τα τελευταία
χρόνια παρατηρείται η αύξησή της.
Έτσι απολαμβάνουμε το χάδι του ήλιου με μέτρο, για
τη δική μας ασφάλεια. Πρόληψη και συνείδηση ένας
Ιωάννα Μπέτση
δυναμικός σύμμαχος στο δικό σας καλοκαίρι.

Ανθόνερο ... το ευεργετικό

ιδιότητές τους, επίσης για το υπέροχο άρωμά τους!
Οι θεραπείες πολλές, ανάλογα με την περίπτωση, δρουν κατά
Το νερό με την υπέροχη μυρωδιά, παράγεται από τη διαδικασία του άγχους, στη διαδικασία διαλογισμού, θεραπεία εκζεμάτων,
χαλαρωτικού μασάζ και διαφόρων ιάσεων του αναπνευστικού.
απόσταξης φύλλων και ανθέων.
Άνθη πορτοκαλιάς και τριαντάφυλλου πρωτοστατούν στη σύσταση, Χρησιμοποιήστε τα στη καθημερινότητά σας, στο μπάνιο σας, σε
αλλά και αρωματικά βότανα που χρησιμοποιούνται δίνουν ένα αποσμητικό χώρου, δροσιστικά σπρέι, κομπρέσες, χτυπήματα.
καταπληκτικό αποτέλεσμα.
Νιώστε ευεξία και ηρεμία στον ίδιο σας το χώρο.
Συμπυκνωμένα ελαφρώς εκτιμούνται για τις αντιφλεγμωνώδεις
της Ιωάννα Μπέτση
Αισθητικός - στυλίστρια

ΑΝΤΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ
Εκοιμήθη ο Γέροντας Αιμιλιανός της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας
Ενθυμήσεις από τη μαθητική μου ζωή στην Καλαμπάκα
«…Ήμουν
πρώτη
Γυμνασίου
όταν
πρωτογνώρισα το γέροντα Αιμιλιανό, που
τότε ήταν Ηγούμενος στο μοναστήρι του
Μεγάλου Μετεώρου.
Όμως, ας πάρουμε τα πράγματα από
την αρχή. Ζούσα με τους γονείς μου
στη Νυρεμβέργη, αλλά μόλις τελείωσα
την έκτη Δημοτικού, καθώς δεν υπήρχε
Γυμνάσιο και Λύκειο, πήγα στην Ελλάδα,
για να συνεχίσω εκεί τη φοίτησή μου.
Έμενα στη θεία μου και επισκεπτόμουν
συχνά τα Μετέωρα, πολλές φορές
με διανυκτέρευση σε κάποιο από τα
μοναστήρια.

τον ακολουθήσω!“
Και έτσι έγινε. Τελειώνοντας
το Λύκειο εγώ επέστρεψα στην
Γερμανία και ο Γιάννης στα
Μετέωρα, μοναχός.
Πολλοί από τους συμμαθητές/
τριες μου ακολούθησαν μαζί
του τον μοναχικό βίο.
Με το πλήρωμα του χρόνου
αποχώρησε για το Άγιο Όρος,
στην Ιερά Μονή Σίμωνος
Κων/νος Γκίκας (α), Γέροντας Μητροφάνης (δ)
Πέτρας, με τους ακολούθους
του.
Χρόνια αργότερα, επισκέφτηκα το Άγιο Όρος, χωρίς μεγάλη διαδικασία,
αφού τα είχε τακτοποιήσει όλα ο παλιός φίλος και συμμαθητής μου, πατήρ
Μητροφάνης. Εκεί συνάντησα για τελευταία φορά το Γέροντα Αιμιλιανό.

Είχα την τύχη να γνωρίσω από κοντά τον
Γέροντα Αιμιλιανό, που υπήρξε και ο
πνευματικός μου πατέρας επί έξη χρόνια, Όταν αναχωρούσα από το Άγιο Όρος με περίμενε μία μεγάλη έκπληξη.
μέχρι την τρίτη Λυκείου, οπότε επέστρεψα στη Νυρεμβέργη για σπουδές στο Αφού πέρασα τον έλεγχο
του
τελωνείου,
ο
πατήρ
πανεπιστήμιο.
Θυμάμαι το ήρεμο πρόσωπό του, πάντα χαμογελαστός, ήρεμος και προσηνής Μητροφάνης με συνόδευσε
κάθε φορά που κατέβαινε στο Καστράκι για κήρυγμα. Δεν ξεχνώ, ποτέ το μέχρι το καράβι στην Δάφνη και
τελετουργικό που τηρούσε πριν ξεκινήσει το κήρυγμα. Έβγαζε από το τσεπάκι μου έδωσε ένα πακέτο.
Γέροντας Αιμιλιανός

«Είναι, μου είπε, ο άγιος
Δεν ήταν κουραστικός, προσέγγιζε τα θέματα βιωματικά και χαιρόσουν να Αθανάσιος, η προσωπική εικόνα
του Γέροντα, που φιλοτέχνησε η
τον ακούς με τον τρόπο που τα έλεγε.:
καλύτερη αγιογράφος από την
- „Μαμά, πότε θα μεγαλώσω και εγώ, να μην κάνω προσευχή όπως ο
Ορμύλια για τον Γέροντα και
μπαμπάς; …“
είναι δώρο για σένα!»
- „Σε ένα λεωφορείο, στην Αθήνα, μια όμορφη κοπέλα όρθια στηριζόταν από
Συγκινήθηκα και ευχαρίστησα.
το λουρί του λεωφορείου. Όλοι οι επιβάτες την θαυμάζανε για την ομορφιά
της. Κάποια στιγμή το λεωφορείο φρενάρει απότομα και ένας νεαρός πέφτει Και τώρα, ανάβοντας ένα
πάνω της. Αυτή άρχισε να βρίζει τον νεαρό και δεν φαντάζεστε πόσο βρώμικες κεράκι μπρος στην εικόνα του
αγίου Αθανασίου, εύχομαι ο
και χυδαίες λέξεις ξεστόμιζε. Όλη η ομορφιά της χάθηκε μονομιάς!...“
Μεγαλοδύναμος να αναπαύσει
Έτσι ξεκινούσε και τελείωνε σε πέντε λεπτά.
την
ψυχή
του
Γέροντα
Ο αγαπητός μου φίλος και συμμαθητής, Γιάννης Μέντζας, αργότερα πατήρ Αιμιλιανού. Θα τον θυμάμαι
Μητροφάνης μου είπε „Κώστα σε ευχαριστώ που με γνώρισες με τον πάντα!
Γέροντα. Όταν τον είδα για πρώτη φορά κάτι σκίρτησε μέσα μου και είπα θα
του το ρολόι, κοιτούσε την ώρα και τελείωνε ακριβώς σε πέντε λεπτά.
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Το νησί με τις χρυσαφένιες παραλίες και τις
σμαραγδένιες θάλασσες. Από την Ακαρνανία, τη
χωρίζουν μόλις 100 μέτρα και συνδέεται μαζί της
εδώ και 23 χρόνια με πλωτή γέφυρα. Η σύνδεση πιο
παλιά γινόταν με «σχεδία» που πηγαινοερχόταν
αγκυλωμένη σε βίντσια. Μετέφερε 6 έως 7
αυτοκίνητα κάθε φορά στο νησί. Αργότερα
όμως, όταν φτιάχτηκε η γέφυρα, τα πράγματα
άλλαξαν. Δεκαέξι φορές ανοίγει η πλωτή γέφυρα
κάθε μέρα από την ακτή της Ακαρνανίας, για να
περάσουν το δίαυλο τα πλοία, μικρά ή μεγάλα.
Όχι πως η Λευκάδα δεν είναι νησί, αλλά αυτή η
τεχνητή προέκταση της δίνει ένα πλεονέκτημα, Από την αρχαιότητα, το όνομά της το οφείλει
αφού για να την επισκεφθεί κανείς δεν χρειάζεται στο ακρωτήριο Λευκάτα, με τους απόκρημνους
απαραίτητα να πάρει καράβι.
ψηλούς βράχους που φτάνουν τα 70 μ. ύψος
Η Λευκάδα βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο του Ιονίου και είναι στα νότια του νησιού. Το ίδιο μέρος
πελάγους: νότια της Κέρκυρας και των Παξών και ονομάστηκε και «Κάβος της Κυράς» ή της Νηράς
βόρεια της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης και είναι επειδή εκεί, κατά την παράδοση, αυτοκτόνησε η
το τέταρτο σε μέγεθος νησί των Επτανήσων (μετά Σαπφώ, όταν ο Φάωνας αρνήθηκε τον έρωτά της.
την Κεφαλονιά, την Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο). Στα κλασικά χρόνια, εκεί δινόταν μια ευκαιρία
Έχει έκταση 302 τετραγωνικών χιλιομέτρων και στους καταδικασμένους σε θάνατο. Αν πέφτοντας
πληθυσμό 23.000 κατοίκων.
από ψηλά επιζούσαν, έπαιρναν χάρη.
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Πευκούλια, βαθυγάλαζα νερά, χρυσαφένια άμμος
κι ένα φουντωτό, καταπράσινο πευκοδάσος που
φτάνει σχεδόν ως το κύμα συνθέτουν το προφίλ
μιας εκ των τριών δημοφιλέστερων παραλιών της
Λευκάδας.

Μύλος, το σκηνικό… Καραϊβικής συνεχίζεται, σε
μία ακόμη δυτική παραλία του νησιού: βαθιά,
τιρκουάζ νερά, λευκή άμμος και τίποτα άλλο,
πέρα από τον ορίζοντα. Για να φτάσετε στον
Μύλο, θα ακολουθήσετε για είκοσι περίπου λεπτά
Υπήρξε η γενέτειρα πολλών πνευματικών Το 70% του νησιού είναι ορεινό. Η ψηλότερη το μονοπάτι που ξεκινά από τον Άγιο Νικήτα,
ανθρώπων, από το 17ο έως και τον 20ο αιώνα. οροσειρά, τα Σταυρωτά (1.182 μ.), βρίσκεται στο ή θα πάρετε από εκεί το θαλάσσιο ταξί. Οδική
πρόσβαση δεν υπάρχει
Οι ποιητές Ιωάννης Ζαμπέλιος, Αριστοτέλης κέντρο του νησιού.
Βαλαωρίτης και Άγγελος Σικελιανός, ο συγγραφέας
Η γεωγραφία είναι τέτοια, που σχηματίζονται Αγιοφύλλι, γαλαζοπράσινα νερά που θυμίζουν
Λευκάδιος Χερν, ο ιστορικός Σπυρίδων Ζαμπέλιος
μικρά, στενά οροπέδια, εύφορες κοιλάδες και πισίνα και λευκό, ψιλό βοτσαλάκι σε μια ακόμη
και Νίκος Σβορώνος, η μεσόφωνος Αγνή Μπάλτσα
φαράγγια γεμάτα βλάστηση, εξαιτίας των πολλών παραλία που υπόσχεται να σας ανταμείψει για την
κατάγονται από την Λευκάδα. Είναι επίσης το
νερών του υπεδάφους, αλλά και των επίγειων που πεζοπορία. Το μονοπάτι ξεκινά από την Βασιλική
μέρος που διάλεξε ο Ωνάσης για να χτίσει το
και θα χρειαστείτε περίπου τη μισή ώρα για να το
τρέχουν ακόμα και το καλοκαίρι.
ησυχαστήριό του.
διασχίσετε. Υπάρχει όμως και καραβάκι που ξεκινά
Η ανατολική πλευρά του νησιού είναι η πιο
επίσης από την Βασιλική.
Λίγο μετά τη Βόνιτσα, πας με το αυτοκίνητό
ανεπτυγμένη τουριστικά κι οι παραλίες της έχουν
σου χωρίς να μπεις σε καράβι. Στη μια άκρη της
τη φιλόξενη ηρεμία της αβαθούς θάλασσας. Κάθισμα, ο παράδεισος των party animals, το
Αιτωλοακαρνανίας, το επιβλητικό κάστρο της
Απάνεμοι
κόλποι
για
τον
ανεφοδιασμό Κάθισμα συγκεντρώνει τα περισσότερα beach
Αγίας Μαύρας και στην άλλη, η πόλη της Λευκάδας
bars ανά τετραγωνικό άμμου από οποιαδήποτε
ιστιοπλοϊκών και ταβέρνες δίπλα στο κύμα.
με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της.
άλλη παραλία της Λευκάδας. Τα νερά του είναι
Οι αμμουδιές πολλές, σε όλες τις αποχρώσεις του
εντυπωσιακά γαλαζοπράσινα, και το ψιλό
Τα αξιοθέατα του νησιού, εκτός από αυτά της
πράσινου και του τιρκουάζ. Αλλού λεπτή άμμος,
βοτσαλάκι σχεδόν λευκό.
πρωτεύουσας, περιλαμβάνουν ένα ενετικό
αλλού λίγο πιο χοντρή.
φρούριο του 14ου αιώνα, που είχε κατασκευαστεί
Οι λάτρεις του windsurf ορκίζονται στο όνομα της
από τον Ιωάννη Ορσίνι και περικλείει την εκκλησία Το Πόρτο Κατσίκι είναι ίσως η πιο φημισμένη Βασιλικής, που θεωρείται μία από τις καλύτερες
της Αγίας Μαύρας του 13ου αιώνα (από όπου παραλία της Λευκάδας. Βρίσκεται στη νοτιοδυτική παραλίες για windsurfing παγκοσμίως. Αν θέλετε
προήλθε κατά την ενετοκρατία και η φράγκικη πλευρά του νησιού, περίπου 40 χλμ. από την να αποχαιρετίσετε τη Λευκάδα όπως της αρμόζει
ονομασία του νησιού Santa Maura, Σάντα Μαύρα), πόλη της Λευκάδας και έχει καταταχτεί στις έξι την ημέρα που θα φεύγετε, κάντε μια βουτιά στην
τα ερείπια του ναού του Απόλλωνα και τη μονή κορυφαίες παραλίες της Μεσογείου. Ένα τοπίο με Αμμόγλωσσα, απέναντι από το Κάστρο της Αγία
του Αγίου Νικολάου (17ος αιώνας) στη Βασιλική, παραδεισένια νερά που σε προκαλούν για βουτιές! Μαύρας στην πόλη.
την ορεινή κωμόπολη Καρυά με τα εξαίρετα Η πρόσβαση στην παραλία αν δεν προτιμήσετε τα
Αν επιλέξετε για προορισμό σας το Ιόνιο, η
υφαντά της και τα έθιμά της, ερείπια της πρώιμης τουριστικά καραβάκια που αναχωρούν από τη
Λευκάδα αποτελεί μία σίγουρη επιλογή για
Βασιλική,
το
Νυδρί,
το
λιμάνι
της
Λευκάδας
και
εποχής του Χαλκού (περ.2000 π.Χ.) στο Νυδρί, την
ονειρεμένες διακοπές. Υπέροχες παραλίες και
την
Κεφαλονιά
με
προορισμό
το
Πόρτο
Κατσίκι,
θα
εκκλησία της Ανάληψης με τοιχογραφίες του 16ου
ζεστή φιλοξενία. Καλό σας ταξίδι!
φτάσετε
οδικώς
και
μετά
θα
πρέπει
να
κατεβείτε
αιώνα στον Πόρο και το πολύ όμορφο φαράγγι
και
να…
ανεβείτε
90
σκαλοπάτια.
Μέλισσας, κοντά στο χωριό Κάβαλλος.
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Γιώργος Βολίκας: Πρωταγωνιστικό ρόλο στην μουσική μου, έχει το πιάνο …
παρουσιάζοντας ζωντανά στο πιάνο συνθέσεις από
τον πρώτο μου προσωπικό δίσκο.
Στο φεστιβάλ συμμετείχαν καλλιτέχνες από την
Πολωνία, Κίνα, Βουλγαρία, Γεωργία, Ουκρανία,
Κύπρο και Ελλάδα.
Αναμφίβολα αποτελεί μία πολύ σημαντική στιγμή
για εμένα, στην μέχρι τώρα μουσική μου πορεία.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση τον Σύλλογο
Φιλαρμονικών Χορωδιών Ελλάδος !

Είσαι ένας μουσικοσυνθέτης από τον Πειραιά.
Φωτογραφία:Kris Tsiakiris
Ο Γιώργος Βολίκας γεννήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου Η κεντρική παρουσίαση του δίσκου σου έλαβε
χώρα με επιτυχία στην πόλη που μεγάλωσες.
του 1991 και είναι Έλληνας μουσικοσυνθέτης.
Ο πρώτος του προσωπικός δίσκος με τίτλο Ποιά τα συναισθήματά σου;

«Γένεσις» έχει ήδη κυκλοφορήσει σε Ελλάδα και Τα συναισθήματά μου είναι μόνο χαρά!
Ευχαριστώ πολύ όλους όσους με τίμησαν με την
Κωνσταντινούπολη.
Πρόσφατα, παρουσίασε τις συνθέσεις του στο παρουσία τους !
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ενώ επιπρόσθετα η Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Αίθριο της
μουσική του έχει μεταδοθεί από τηλεοπτικούς Δημοτικής Πινακοθήκης Πειραιά και για το δίσκο
και ραδιοφωνικούς σταθμούς της Αμερικής, μίλησαν οι Παναγιώτης Φύτρας (δημοσιογράφος
και διευθυντής προγράμματος του ραδιοφωνικού
Αυστραλίας, Καναδά και Ευρώπης.
Πειραιά Κανάλι Ένα 90.4 fm), Σταύρος Καρτάκης
Έχει συνθέσει μουσική για την επίσημη
(συνθέτης και ενορχηστρωτής) και Αθανάσιος
διαφημιστική καμπάνια του συλλόγου «Ο Καλός
Βρυωνίδης (ενορχηστρωτής του δίσκου), ενώ
Σαμαρείτης-Κακοποιημένης Γυναίκας και Παιδιού»,
επιπρόσθετα η δημοσιογράφος - συγγραφέας
για θεατρικές παραστάσεις και για ραδιοφωνική
Μαρία Παναγοπούλου - Χαρδαβέλλα συντόνισε με
εκπομπή.
επιτυχία την όλη εκδήλωση.
Κατά καιρούς, οι εφημερίδες «Εθνικός Κήρυξ» της
Ο Γιώργος Βολίκας με τη γενική διευθύντρια του Make-AΤους ευχαριστώ θερμά για την στήριξή τους !
Νέας Υόρκης, «O Κόσμος» του Σύδνεϋ και «The MonWish (Κάνε-Μία-Ευχή-Ελλάδος) κα Σάντρα Ζαφειρακοπούλου
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω πως η εν
και τον κ. Παναγιώτη Φύτρα (δημοσιογράφο και διευθυντή
treal Greek Times» του Μόντρεαλ, έχουν αναφερθεί
λόγω εκδήλωση, είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, προγράμματος του ραδιοφωνικού Πειραιά Κανάλι Ένα 90.4 fm)
στο καλλιτεχνικό έργο του συνθέτη.
στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά.
αφού τα έσοδα από την προαιρετική απόκτηση
Γιώργο, μίλησέ μας για την πρώτη σου του δίσκου διατέθηκαν εξ’ ολοκλήρου για την
(Φωτογραφία:Άννα-Μαρία Συνιοράκη)
ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά. Πόσο ενίσχυση του έργου του Make-A-Wish (Κάνε-Μίακαιρό χρειάστηκε για να υλοποιηθεί;
Ευχή-Ελλάδος), ενώ η είσοδος για το κοινό ήταν
Ο δίσκος «Γένεσις» περιλαμβάνει δέκα δικές μου ελεύθερη.
ορχηστρικές συνθέσεις, στις οποίες πρωταγωνιστικό
Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδιά σου;
ρόλο έχει το πιάνο.
Η συγκεκριμένη δουλειά έχει κυκλοφορήσει στην Αυτήν την περίοδο ηχογραφώ τις νέες
Ελλάδα με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» και μου συνθέσεις. Αισιοδοξώ ότι σύντομα θα
στην Κωνσταντινούπολη με την εφημερίδα «Ηχώ». κυκλοφορήσει και ο δεύτερος προσωπικός μου
Για να υλοποιηθεί ο δίσκος χρειάστηκε περίπου δίσκος.
ένας χρόνος. Αφού κατέληξα στο ποιες συνθέσεις θα Θα με ενδιέφερε πολύ να μπορέσω να παρουσιάσω
συμπεριληφθούν σε αυτήν την συλλογή, σειρά είχε ζωντανά στο πιάνο την μουσική μου και στους
η ηχογράφησή τους. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να Έλληνες του εξωτερικού… Είμαι σίγουρος ότι θα
αναφέρω, ότι η ενορχήστρωση πραγματοποιήθηκε ήταν μία πολύ όμορφη εμπειρία για εμένα, να
από τον Αθανάσιο Βρυωνίδη.
ακουστούν οι συνθέσεις μου σε κοινό το οποίο δεν
Είμαι ένας νέος μουσικοσυνθέτης και εύχομαι να με γνωρίζει καθόλου !
με γνωρίσει ο κόσμος λίγο καλύτερα μέσα από την Επιπλέον, πρόκειται να συμμετάσχω στο 9ο
μουσική μου. Επιθυμία μου είναι η δημιουργία Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών «Τα 12 Κουπέ», στην
εικόνων και συναισθημάτων στο ακροατήριο…
αμαξοστοιχία-θέατρο «Το τρένο στο Ρουφ».
Ευχαριστώ πολύ για την ευγενική σας πρωτοβουλία
Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω πως, όποιος
να κυκλοφορήσει ο δίσκος μου στην Γερμανία,
ενδιαφέρεται μπορεί να μαθαίνει νέα μου από την
δώρο στους συνδρομητές της εφημερίδας σας !
επίσημη ιστοσελίδα μου: giorgosvolikas.gr
Πριν λίγες μέρες εμφανίστηκες στο Μέγαρο
Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία !
Μουσικής Αθηνών. Πώς ήταν σαν εμπειρία;

Με τη δημοσιογράφο-συγγραφέα κα Μαρία ΠαναγοπούλουΧαρδαβέλλα στην παρουσίαση του δίσκου.
(Φωτογραφία:Άννα-Μαρία Συνιοράκη)

Το CD „Γένεσις„ διατίθεται

δωρεάν

Ο μουσικοσυνθέτης Γ. Βολίκας λίγα λεπτά πριν από την
εμφάνισή του στην σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Είχα τη χαρά να «ανοίξω» μουσικά το 11ο Διεθνές
Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Χορωδιών και Ορχηστρών,

στους αναγνώστες της εφημερίδας
„trigono“ στη Γερμανία!
Στους συνδρομητές αποστέλλεται με την
ταχυδρόμηση του τεύχους Sommer 2019.
Στους αναγνώστες -μη συνδρομητές
αποστέλλεται δωρεάν με την
γνωστοποίηση της διεύθυνσής τους.
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Γνωριμία με την Ελληνική Κοινότητα του Στενού

της Μαίρης Κρητικού

και με την σημαντική ροή φοιτητών από το 1955
ως το 1990. Ως εκ τούτου το κοινωνικό επίπεδο της
Κοινότητας είναι υψηλό, αλλά και η αφομοίωση
από το ιταλικό περιβάλλον αισθητή, λόγω των
μεικτών γάμων και της απουσίας, από το 1908 ως
το 1998, ορθόδοξης ενορίας.

Οι κύριοι Τζ. Καρμόνε και Δ. Μακρής, αντιπρόεδρος
&πρόεδρος της Κοινότητας, αντίστοιχα.
Η δασκάλα Βασιλική Πανταζή με την Μαίρη Κρητικού
Ο Καθεδρικός Ναός της Μεσσήνα και η Γκαλερία Vittorio
Emanuele ΙΙΙ

Έμαθα για την ύπαρξη της Ελληνικής Κοινότητας
του Στενού μόλις ένα χρόνο πριν, με αφορμή το
Πρόγραμμα της Superfast Ferries «Ένα ταξίδι
στα γράμματα», μέσα από το οποίο η εταιρεία
εκπληρώνει κάποιες από τις ανάγκες των Ελληνικών
Κοινοτήτων, Σχολείων, Συλλόγων στην Ιταλία και
ιδιαίτερα στην Κάτω Ιταλία, με σκοπό την προώθηση
της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού.
Συνάντησα τον Πρόεδρο της Κοινότητας Καθηγητή
Δανιήλ Μακρή(*) στην
Αθήνα, τον Αύγουστο
του 2018. Στη συνέχεια
π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κα ν
μια σειρά συναντήσεων
και επικοινωνιών για την
οργάνωση δημιουργικών
εκδηλώσεων,
με την
ευγενική χορηγίας της
Superfast Ferries, για τις
οποίες υπάρχει εκτενή
αναφορά στο «Τρίγωνο».
ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΚΡΗΣ
Μια γνωριμία με την
Ελληνική Κοινότητα του
Στενού, από τον Πρόεδρό της Καθηγητή Δανιήλ
Μακρή, πιστεύω θα κεντρίσει και το δικό σας
ενδιαφέρον.

Εδώ έχουμε 2 άμισθα προξενεία, με τα οποία
συνεργαζόμαστε άριστα. Και οι σχέσεις με την
πρεσβείας στη Ρώμη είναι κανονικές, αν και σπάνια
συναντιόμαστε. Η απόσπαση των δασκάλων είναι η
καλύτερη κίνηση υποστήριξης για την διασπορά.

Τι θα θέλατε από το Υπουργείο Παιδείας ή/και από
Μιλήστε μας για την προσπάθειά σας να κρατηθεί την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού?
η Κοινότητα και ποιες είναι οι δράσεις της?
Από το 2009 έχουν σταματήσει τα θερινά
Η προσπάθεια που έγινε από τα ιδρυτικά μέλη προγράμματα από τη ΓΓΑΕ για νέους ως 28 . Καλό
ευδοκίμησε και έφερε πλούσιους καρπούς. θα ήταν η επαναλειτουργία των προγραμμάτων
Η Κοινότητα εγγράφηκε ήδη το2003 στην αυτών.
ΟΕΚΑΙ (Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων και Πρωτοβουλίες όπως αυτές της Superfast Ferries
Αδελφοτήτων Ιταλίας) και συμμετείχε πάντα στις πιστεύετε ότι βοηθούν τις Ελληνικές Κοινότητες,
ομοσπονδιακές δραστηριότητες, με την εκλογή τα Σχολεία, τους Συλλόγους?
πρώτα της συμβούλου κ. Μαρίας Χαπαλόγλου
Οι πρωτοβουλίες, όπως αυτές της Superfast Fer(2009-2011) και αργότερα της προέδρου κ. Όλγας
ries αποτελούν σταθμό για τη διασπορά, αφού
Νάσση (από το 2015). Η Κοινότητα διοργάνωσε
εκφράζουν την καλύτερη πρόθεση για συνεργασία
πολλά προγράμματα εκμάθησης γλώσσας στη
και ενδιαφέρουν πολύ τα παιδιά, που μπορούν να
Σικελία και Καλαβρία, συνέβαλε και στη διάδοση του
προσεγγίσουν δημιουργικά τα ελληνικά γράμματα.
ελληνικού πολιτισμού με μαθήματα εικονογραφίας,
αγιογραφίας, πολιτισμού, χορού.
Ποιες είναι οι ανάγκες της Κοινότητας?
Οι βασικές ανάγκες καλύπτονται από τις εγγραφές
των μελών αλλά και από χορηγίες ευεργετών και
από την Οργάνωση Ποτιστικών δρώμενων που
συχνά προγραμματίζονται.
Υπάρχει ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα και
τον πολιτισμό από τους Ιταλούς?
Το ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα υπάρχει και
θέλει μεγάλη προσοχή αφού οι περισσότεροι και
μη μορφωμένοι άνθρωποι ζουν σε πλήρη άγνοια
της καταγωγής τους αλλά αρκεί πολύ λίγο για να
ξυπνήσει μέσα τους η περιέργεια και η επιθυμία να
μάθουν περισσότερα.

Έχει ξαναγίνει κάτι παρόμοιο?
Σε πόσα και ποια Πανεπιστήμια της Σικελίας
Αυτή ήταν η πρώτη εμπειρία και ευχόμαστε να
διδάσκουν Αρχαία ή Νέα Ελληνικά?
επαναληφτεί.
Τα Αρχαία Ελληνικά γενικά έχουν στην Ιταλία τη
δέουσα απήχηση και αναγνώριση λόγω και της Θέλετε κάτι να προσθέσετε?
παράδοσης των Κλασικών Λυκείων. Στη Σικελία Προσθέτουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους
και στους συμβούλους πού έχουν
συγκεκριμένα τα Παν/μια της Κατάνιας, Μεσσήνας χορηγούς
και Παλέρμου παραδίνουν μαθήματα Αρχαίων συμβάλει στην πραγματοποίηση των σεμιναρίων
Ελληνικών, ενώ τα Νέα Ελληνικά έχουν έδρα και αυτών.
στο Παλέρμο και πολύ παράξενα στη Μεσσήνα. Η Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε καλή
διδασκαλία τους δεν είναι ακόμα σταθερή αν και συνέχεια στο έργο σας! Σίγουρα θα επανέλθουμε
γίνονται προσπάθειες αφού η Μεσσήνα είναι δήμος για να «ανακαλύψουμε» με την βοήθειά σας και
ελληνικής μειονότητας. Πολύ σημαντικός είναι και ο άλλους συνδετικούς κρίκους της Μεσσήνα με την
ρόλος του Ιδρύματος Lavagnini» στο Παλέρμο.
Ελλάδα.

Πότε ιδρύθηκε η Κοινότητα, πόσα μέλη είχε στο Ποιες είναι οι προοπτικές ?
ξεκίνημά της και πώς είναι η κατάσταση σήμερα? Πρόσφατα η Ελληνική Κοινότητα του Στενού και η
Η Ελληνική Κοινότητα του Στενού ιδρύθηκε το Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Μεσσήνας
2003 από 17 μέλη, ενώ σήμερα είναι εγγεγραμμένα έχουν υπογράψει συμφωνητικό εργασίας για τη
75 άτομα. Η πάλαι ποτέ Αδελφότητα του Αγίου διδασκαλία των Νέων Ελληνικών. Η παρουσία και
Νικολάου των Ελλήνων λειτούργησε από το 1518 η δράση της εκπαιδευτικού κας Βασιλικής Πανταζή
ως το 1908, όταν έπαψε λόγω του σφοδρότατου είναι πολύ σημαντικές για να πετύχουμε καλά
σεισμού που έπληξε την πόλη και δημιούργησε αποτελέσματα.

(*) Ο κος Δανιήλ Μακρής, Έλληνας πολίτης,
γεννήθηκε το 1966 στη Μεσσήνα Σικελίας από
Έλληνα πατέρα και Ιταλίδα μητέρα. Τελειόφοιτος
του Πανεπιστημίου Μεσσήνας, βυζαντινολόγος,
νεοελληνιστής, τακτικός καθηγητής Αρχαίων
Ελληνικών και Λατινικών από το 1992. Διδάκτορας
από το 2005. Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής
Κοινότητας του Στενού το 2003, πρόεδρος της ίδιας
την αναστολή των δημόσιων δραστηριοτήτων Το Ελληνικό Κράτος βρίσκεται κοντά σας και με από το 2016. Αντιπρόεδρος του Θεάτρου Μεσσήνας
των Ελλήνων σχεδόν για έναν αιώνα, ενώ Έλληνες ποιο τρόπο?
(2014-2016), πρόεδρος του Φιλολογικού Συλλόγου
έφτασαν εδώ και μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο Οι σχέσεις με το ελληνικό Κράτος είναι καλές. Μεσσήνας (2012-2016).
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«Ένα ταξίδι στα γράμματα» στη Μεσσήνα της Σικελίας από την SUPERFAST FERRIES

της Μαίρης Κρητικού

Κάτι
«αλλιώτικο» συνέβη το 4ήμερο μεταξύ
14 και 18 Μαΐου στη Μεσσήνα. Μικροί και
μεγάλοι ενώθηκαν σε γόνιμες και δημιουργικές
συναντήσεις, με αφορμή το Πρόγραμμα της SUPERFAST FERRIES «Ένα ταξίδι στα γράμματα».
Το πρόγραμμα «Ένα ταξίδι στα γράμματα»
αποτελεί πρωτοβουλία της SUPERFAST FERRIES, η
οποία στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικής
Υπευθυνότητας του Ομίλου Attica Group, προάγει
τη διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας και του
Ελληνικού πολιτισμού, στις Ελληνικές Κοινότητες
Ιταλίας. H Attica Groupδραστηριοποιείται στην
επιβατηγό ναυτιλία μέσω των εταιρειών SUPERFAST FERRIES, BLUE STAR FERRIES, HELLENIC SEAWAYS και AFRICA MOROCCOLINKS με συνολικά
30 πλοία που προσφέρουν σύγχρονες, υψηλού
επιπέδου μεταφορικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και
το εξωτερικό. Τα πλοία του στόλου της ταξιδεύουν
σε 4 χώρες, σε 59 μοναδικούς προορισμούς,
προσεγγίζοντας 71 λιμάνια.
Η Συντονίστρια του Προγράμματος Μαίρη
Κρητικού, σε συνεργασία με τον Καθηγητή Δανιήλ
Μακρή, Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας του
Στενού, την Βασιλική Πανταζή, αποσπασμένη
εκπαιδευτικό του Υπουργείου Παιδείας και
την Βάσω Ψαράκη, συγγραφέα/εικονογράφο,
οργάνωσαν έξι συναντήσεις της δημιουργού με
τους μαθητές/τριες που διδάσκονται τα ελληνικά
σε σχολεία της Μεσσήνας.
Τα σχολεία που επισκέφθηκαν ήταν: το Λύκειο Ainis, το Δημοτικό/Νηπιαγωγείο Principe de Piemonte και το Λύκειο Francesco Maurolico.
Τα εικαστικά εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν,
με αφορμή τα βιβλία της Βάσως Ψαράκη,
«κινήθηκαν» στο χώρο της φαντασίας και του
παραμυθιού.
Η Μάγισσα Σουμουτού, ο μάγος Αλμπραντρά
και το κάστρο του, οι δράκοντες, οι πειρατές και
τα καράβια τους, ήταν οι «ήρωες» που τα παιδιά
κλήθηκαν να ζωγραφίσουν ή να δημιουργήσουν με
υλικά τα οποία είχαν φτάσει από την Ελλάδα
Ο δράκοντας, 5 μέτρων, που ζωγράφισε η Βάσω
Ψαράκη, με τις οδηγίες των παιδιών, τα οποία

ταυτόχρονα επαναλάμβαναν ελληνικές λέξεις,
όπως: μάτια, στόμα, δόντια, μουστάκι, φτερά… τα
ενθουσίασε! Στη συνέχεια το κάθε παιδί μόνο του
πια, δημιούργησε τον δικό του δράκοντα.
Στο νηπιαγωγείο τα παιδιά άκουσαν τα
τραγούδια από το CD „Ξέρω τραγούδια να σας
πω“, τραγούδησαν, χόρεψαν και ζωγράφισαν
πεταλούδες (Μια ωραία πεταλούδα).
Οι μαθητές και μαθήτριες των δύο Λυκείων έγιναν…
πειρατές! Φορώντας τα… χαρτονένια πειρατικά
τους καπέλα, τα οποία ζωγράφισαν αφήνοντας τη
φαντασία τους να τους παρασύρει σε κρυμμένους
θησαυρούς,
ερημονήσια…,
αρμένιζαν
στις
θάλασσες με τα καράβια που τα ίδια ζωγράφισαν.
Οι νηπιαγωγοί, οι δασκάλες και οι καθηγήτριές τους
αντίστοιχα συμμετείχαν με μεγάλο ενθουσιασμό!

ενισχύσεις ελληνισμού ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά
και τους έφηβους είναι ιδιαίτερα σημαντικές για
την δημιουργία ενός πυρήνα φιλελληνισμού στη
Σικελία».
Η Β. Ψαράκη εστίασε στον τρόπο που «δούλεψε»
με τα παιδιά και στον ενθουσιασμό που επικράτησε
από όλες τις πλευρές!
Τέλος, έγινε η παρουσίαση του δίγλωσσου (ιταλικάελληνικά) βιβλίου «Φόρος τιμής στον Διονύσιο
Σολωμό», εκδόσεις Κοροντζή, το οποίο εκδόθηκε
με την ευγενική χορηγία της SUPERFAST FERRIES.
Την καλλιτεχνική επιμέλεια και το εξώφυλλο του
βιβλίου ανέλαβε η Διατσέντα Παρίση. Στο βιβλίο
εμπεριέχονται οι ομιλίες, από την αντίστοιχη
ημερίδα που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο
του 2017 από τους καθηγητές Δανιήλ Μακρή,
Ντανιέλα Μπομπάρα, Τζιουζέππε Σπαθής και
Αντρέα Τζιοβάννι Νότο.
Την παρουσίαση του βιβλίου έκανε ο εκδότης
Κώστας Κοροντζής, ενώ πήραν το λόγο και οι
Καθηγητές Δ. Μακρής, Α. Νότο και η Καθηγήτρια
Ντ. Μπομπάρα.

Στο εργαστήρι που πραγματοποιήθηκε στην
Ελληνική Κοινότητα, τα μέλη της «δούλεψαν»
με το βιβλίο «Το μικρό λεύκωμα της Φύσης»,
ζωγραφίζοντας μια δική τους στιγμή στη φύση
γράφοντας ταυτόχρονα την ιστορία που έζησαν.
Σε όλους όσους πήραν μέρος στα εργαστήρια
προσφέρθηκαν χρηστικά δωράκια, τα οποία είχε Η Ημερίδα έκλεισε μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα
φροντίσει η SUPERFAST FERRIES να φτάσουν από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δέχθηκαν με
μεγάλη χαρά από ένα αντίτυπο του βιβλίου και οι
εγκαίρως στην Κοινότητα.
Το Σάββατο (18/5) οργανώθηκε ημερίδα με θέμα οποίοι είχαν κυριολεκτικά κατακλείσει την αίθουσα
«Εκμάθηση της Νέας Ελληνικής γλώσσας». της Κοινότητας, από νωρίς.
Μετά από ένα σύντομο χαιρετισμό της Μαίρης Αξίζει να σημειωθεί ότι η SUPERFAST FERRIES
Κρητικού, Οι καθηγητές Δανιήλ Μακρής, Βασιλική κάνοντας την αρχή, ώστε να δημιουργηθεί μια
Βούρδα και Σαλβατόρε Ντιένι, αναφέρθηκαν δανειστική παιδική βιβλιοθήκη στο χώρο, έστειλε
αντίστοιχα στις «Διδακτικές εμπειρίες», στο τα πρώτα βιβλία. Ακολούθησαν οι εκδόσεις Πατάκη
«Κέντρο ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ και τη διάδοση της και έπεται η συνέχεια…
ελληνικής γλώσσας στην Καλαβρία» καθώς και
στην «Σχέση των Νέων Ελληνικών και των Γκρέκο
της Καλαβρίας».
Στη συνέχεια η Βασική Πανταζή και η Βάσω
Ψαράκη έκαναν μια αποτίμηση των εργαστηρίων
στα σχολεία.
Μεταξύ άλλων η Β. Πανταζή είπε «Ζήσαμε όλη
την εμπειρία της γνωριμίας μιας ενδιαφέρουσας
προσωπικότητας, όπως η Βάσω Ψαράκη, όπου
μαζί της παίξαμε, χορέψαμε και κατασκευάσαμε
υπέροχες δημιουργίες. Όλες αυτές οι μικρές

Η ραδιοφωνική εκπομπή της ΕΡΤ „Φωνή της
Ελλάδας„ κάλυψε με σχετικές συνεντεύξεις όλες
τις παραπάνω δράσεις.
Ένα ακόμη ταξίδι στα γράμματα, από το Πρόγραμμα
που με πρωτοβουλία της δημιούργησε η SUPERFAST FERRIES, από το 2018, έφτασε στο τέλος του.
Η επικοινωνία με την Ελληνική Κοινότητα του
Στενού, θα συνεχιστεί, αφού στόχος της Εταιρείας
είναι να βρίσκεται κοντά στις ανάγκες Ελληνικών
Κοινοτήτων, σχολείων, Συλλόγων, με στόχο την
διατήρηση της γλώσσας και του Πολιτισμού.
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Με μια ελληνική γιορτή έφτασε στον προορισμό του
το «Ταξίδι στα Γράμματα»
από την Καλαβρία στην Ελλάδα.
Σὰ βγεῖς στὸν πηγαιμὸ γιὰ τὴν Ἰθάκη,
νὰ εὔχεσαι νἆναι μακρὺς ὁ δρόμος,
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.
(Ιθάκη, Κωνσταντίνος Π. Καβάφης)
Οι στίχοι του διάσημου Έλληνα ποιητή είναι πάντα επίκαιροι σε κάθε
εκπαιδευτική δράση ιδιαίτερης πολιτιστικής και ανθρωπιστικής αξίας.
Με αυτά τα λόγια δίνεται εξάλλου η πρέπουσα έμφαση στην άφιξη στον
προορισμό ενός πρωτότυπου «ταξιδιού στα γράμματα» από την ελληνική
Καλαβρία στην Ελλάδα.
Υποστηρικτές της πρωτοβουλίας το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού
ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ και η Αντιδημαρχίας Γλωσσικών Μειονοτήτων του Δήμου
Ρηγίου Καλαβρίας με τη χορηγία της ελληνικής ακτοπλοϊκής εταιρείας SUPERFAST FERRIES, η οποία διακρίνεται για την πολύχρονη προσφορά υπηρεσιών
υψηλής ποιότητας στη σύνδεση Ιταλίας Ελλάδας.
Μετά τη μεγάλη επιτυχία του πρώτου δωρεάν κύκλου μαθημάτων Ελληνικής
Γλώσσας και Πολιτισμού με τίτλο «Ταξίδι στην Ελλάδα», που οργανώθηκε
από το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ μεταξύ Οκτώβρη και Δεκέμβρη του 2018, το
ταξίδι ξεκίνησε και πάλι τον Φεβρουάριο, με νέο προορισμό.
Σε αυτό το δεύτερο μέρος το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης την
προετοιμασία για τη Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας στο επίπεδο
A1. Ένα πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 40 ωρών δομημένο ειδικά για την
επίτευξη του στόχου. Δεκαέξι από τους συμμετέχοντες της πρώτης φάσης
συνέχισαν την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας προετοιμαζόμενοι για τις
εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις 21 έως τις 23 Μαΐου 2019 στο
εξουσιοδοτημένο εξεταστικό κέντρο του Πανεπιστημίου Università per Stranieri DANTE ALIGHIERI Reggio Calabria.
Τα εβδομαδιαία μαθήματα με την Ελληνίδα καθηγήτρια Βασιλική Βούρδα,
πραγματοποιήθηκαν στην φιλόξενη αίθουσα ανάγνωσης της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης, υπό την αιγίδα του Δήμου Ρετζιο Καλαβρίας.
Το Κέντρο ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ ευχαριστεί την Αντιδήμαρχο υπεύθυνη για θέματα
γλωσσικών μειονοτήτων του Δήμου Ρηγίου Λουτσία Ανίτα Νουτσέρα για την
πολύτιμη συνεργασία της και για την αμέριστη και ενθουσιώδη υποστήριξη
και αυτής της δράσης.
Στις 31 Μαϊου οι συμμετέχοντες στο «Ταξίδι στην Ελλάδα» έλαβαν τα
πιστοποιητικά τους παρουσία της υπεύθυνης του προγράμματος κοινωνικής
ευθύνης της SUPERFAST FERRIES, κ. Μαίρης Κρητικού.
Η βραδιά που διοργάνωσε το Κέντρο ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ έκλεισε με μια
αυθεντική ελληνική γιορτή με φαγητό, κρασί και παραδοσιακούς χορούς!
Ανάμεσα στους φιλοξενούμενους και ο χοροδιδάσκαλος Ιωάννης Παππάς, ο
πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας του Στενού (Μεσσίνη) Δανιήλ Μακρής
και η Ελληνίδα δασκάλα του ΤΕΓ Μεσσίνης Βασιλική Πανταζή. Ελπίζουμε ότι
αυτή η πολιτιστική γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ελληνική Καλαβρία
θα παραμείνει πάντα ανοικτή και ότι οι ρίζες, η ιστορία μας και η θάλασσά
μας θα μας φέρνουν όλο και πιο κοντά.

SOMMER 2019

Αγαπητά μέλη, αγαπητοί φίλοι του Ιεραποστολικού Συλλόγου
„Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός“ Στουτγκάρδης
Στα πλαίσια του εορτασμού των 50 χρόνων από την ίδρυση μας, θα κλείσουμε
την εκκλησιαστική χρονιά έχοντας καλεσμένο με την άδεια και την ευλογία
πάντα της Μητροπόλεως μας, τον Πανοσιολογιότατο Πρωτοσύγκελλο
της Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης Αρχιμανδρίτη Πατέρα Εφραίμ
Τριανταφυλλόπουλο.
Ο Πατέρας Εφραίμ, Διδάκτορας θεολογίας, Κοινωνιολόγος και Δάσκαλος επί
σειρά ετών μέχρι να παραιτηθεί, χάριν της Ιερωσύνης ομιλεί Αγγλικά, Γαλλικά,
Ισπανικά. Συγγραφέας βιβλίων και συνεργάτης της Αποστολικής Διακονίας,
άνθρωπος της προσευχής και λόγιος κληρικός θα μας μιλήσει για τα παρακάτω
θέματα που αναγράφονται στο πρόγραμμα.
Γνωρίζουμε και τη συνολική παρουσία του στην ευρύτερη περιοχή της
Στουτγκάρδης.
Για άλλη μια φορά είμαστε ευγνώμονες στον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας
κ.κ. Αυγουστίνο για τις ευλογίες αλλά και τις ευκολίες που μας παρέχει στην
ελάχιστη αυτή διακονία του συλλόγου μέσα στην κιβωτό της ορθοδοξίας στη
Γερμανία.
Ακολουθεί το πρόγραμμα.
50 ΧΡΟΝΙΑ

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΒΑΔΗΣ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ Α.Σ. «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ»
TANNENSTR. 18 (στάση Marienplatz), 70178 STUTTGΑΡΤ

Πατήρ Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλος
Πρόγραμμα ομιλιών
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και φίλοι,
Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε, πως ο γνωστός σε όλους μας Αρχιμανδρίτης πατήρ Εφραίμ
Τριανταφυλλόπουλος θα πραγματοποιήσει, προσκεκλημένος της Κοινότητάς μας, την ακόλουθη σειρά ομιλιών:
21-06-2019: Ομιλία στο χώρο της Κοινότητάς μας, ώρα 18:30 με θέμα:
Παρασκευή
«Μην παντρεύεσαι αν δεν μπορείς ν´ αλλάξεις,»
22-06-2019:
Σάββατο

Στο χώρο της Κοινότητάς μας, ώρα 17:15
«Εν Χορδαίς και Οργάνοις και το Άκουσε καλό μου παιδί ».
Θ´ ακολουθήσει συναυλία από τη χορωδία μας παραδοσιακής μουσικής.

Κυριακή 23-06-2019: Θεία Λειτουργία το πρωΐ στον Ι.Ν. του Αγίου Αθανάσιου Bietigheim- Bissingen
και αμέσως μετά εξομολογήσεις στον παραπάνω Ιερό Ναό.
Το απόγευμα της Κυριακής 23.06. η ώρα 18:30 θα γίνει ομιλία
στον Ι. Ν. Πέτρου και Παύλου στο Feuerbach με θέμα:
«Η σωρηρία της ψυχής είναι μεγάλο πράγμα»
Θ´ ακολουθήσουν παραδοσιακά τραγούδια απο τη χορωδία μας.
25-06-2019: Ομιλία στο χώρο της Κοινότητάς μας, ώρα 18:30 με θέμα:
Τρίτη «Ο Χριστός και οι πολιτική(οι), Ο Χριστός και οι Αρχαίοι »

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ στον Ι.Ν. Απ. Πέτρου και Παύλου του Feuerbach:
Δευτέρα και Τετάρτη από 17.000μ.μ.

Εκ του Δ. Σ. της Κοινότητας <<Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός>>
Ο Πρόεδρος
Στοΐτσης Θεόδωρος
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Demokrit Buchhandlung

90443 Nürnberg - Am Plärrer 9 Βιβλία σε τιμές Ελλάδος

Tel.: 0911 264354

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

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

12,00 EUR

Ασημένια σειρά 1,50 EUR

Χρυσή σειρά 1,50 EUR

19

20 Ausgabe 56

www.trigono.info

SOMMER 2019

Demokrit Buchhandlung

90443 Nürnberg - Am Plärrer 9 Βιβλία σε τιμές Ελλάδος

Tel.: 0911 264354

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

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

19,90 EUR

17,70 EUR

15,50 EUR

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

9.50 EUR

9.90 EUR

9.90 EUR

11.00 EUR
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μόλις κυκλοφόρησε το
ενδιαφέρον βιβλίο του
κ. Παναγή Ι. Σιμωτά
„ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ“,
που περιμέναμε από καιρό.

Μία ανθολογία Χρηματο-οικονομικών αναλύσεωνεκτιμήσεων-προβλέψεων, σχετικά με τα τότε
“επερχόμενα”, της αδυσώπητης Οικονομικής και
όχι μόνον, Πραγματικότητός μας!
Παράλληλα με την αρθογραφία, η ρίμα, η σατιρική
διάθεση του συγγραφέα, πάντοτε ακολουθεί, ως
αδιαμφισβήτητα και άμεσα ενισχύουσα, το νόημα

της Οικονομίας, τους ... αμφοτερόγλωσσους και
...ευγενέστατους Πιστωτές-Ευρωπαίους φίλους
Ο καθηγητής, του Πανεπιστημίου Αθηνών, κος
μας, τα καπετανάτα των σημερινών ηγετίσκων, την
Γιάννης Μεταξάς, γράφει, μεταξύ άλλων, επί του
απαξίωση και το θάψιμο, των ΠραγματικώνΑξιών,
προκειμένου:
την λασπολογία και την παραπληροφόρηση...»
«..... συχνά, με ρίμες, λέγεται η αλήθεια»!
Ο επίσης διακεκριμένος λογοτέχνης- ποιητήςΣε μία Χώρα η οποία τα είχε όλα. .. κλίμα
συγγραφέας και δημοσιογράφος, κος Παναγιώτης
εξαιρετικό, την Πρώτην Εμπορική Ναυτική Δύναμη
Καπνιστής, στον Πρόλογόν του, τονίζει, ότι ο
του Πλανήτη μας, δύο...Ελλάδες- μία εντός και μία
συγγραφέας και επί δεκαετίες «προ-ειδοποιούσε,
εκτός των συνόρων της- με Κληρονομιά Πνεύματος,
για τα τότε επερχόμενα, ολέθρια αποτελέσματα,
από τους Προγόνους της, ανεκτίμητον, μπροστά
των λανθασμένων ενεργειών μας, για το μέλλον της
στον οποίον έκλιναν και κλίνουν το γόνυ, όλοι
Πατρίδας μας, καυτηρίαζε με τον γραπτόν λόγον
οι λαοί της Υφηλίου, με πλουσιότατον Ορυκτόν
του και με εκπληκτικόν τρόπο, την συμπεριφορά
πλούτον, με προοπτικές να συνιστά τον καλύτερον
και την απαξίωση, της παραγωγής, και την
Τουριστικόν Προορισμόν του κόσμου, κλπ., για
κάμψη της παραγωγικότητας, διεκτραγωδούσε
να μνημονεύσουμε λίγα από τα πλουτοφόρα
το σπρώξιμο χιλιάδων νέων επιστημόνων μας,
“προσόντα” της, κάποιος, ακόμα και ο πλέον
να βρουν την τύχην τους εκτός Ελλάδος, και
απαισιόδοξος των θνητών, επ‘ ουδενί θα ανέμενε,
τον εξαναγκασμό χιλιάδων επιχειρηματιών, να
την έλευση της γενικής Χρηματο-οικονομικής
κλείνουν τις επιχειρήσεις τους, έτσι οδηγώντας
πανωλεθρίας, που μας διέλυσε!
τους σε μαρασμό, σε εξαθλίωση και σε απελπισία».
Οι διαχρονικά -πλην ολίγων φωτεινών εξαιρέσεωνΗ έμμετρη (επιμελημένα, κατά τον Πρόεδρον
ανίκανες,ανεύθυνες,
συμφεροντολογικές
και
των
Ελλήνων
Λογοτεχνών)
χιουμοριστική
μόνον, ενίοτε και προδοτικές, Πολιτικές Εξουσίες,
Παρουσία, του συγγραφέα, πίσω από κάθε
δεν ηδυνήθησαν να αρθούν, στο ύψος των
«πτυχή», της αδυσώπητης, Χρηματο-οικονομικής,
εκάστοτε προκλήσεων-απαιτήσεων, των καιρών!
Πραγματικότητός μας, προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη
Απεδείχθησαν πολύ «μικρές», πολύ ασήμαντες,
έμφαση, εύκολα αντιληπτή, στην περιγραφή,
για να ηγηθούν μιας Χώρας, ως την δικήν μας,
της γενικής και δραματικής κατάστασής μας, μας
στο σταυροδρόμι της Ανατολής και Δύσης, με τις
βοηθά να εμπεδώσουμε και να ενθυμούμεθα,
ιδιαιτερότητες, της πολύ δύσκολης αυτής εποχής
τις σοβαρότερες λεπτομέρειές της, αλλά και να
και συγκυρίας!
εμβαθύνουμε συγχρόνως, στα πραγματικά, στα
Ο συγγραφέας του βιβλίου, «Πολιτική & Οικονομία, αληθινά και όχι στα ψευδεπίγραφα, έτσι συνήθως
Ανθολόγιον Αρθρογραφίας & Παράλληλης παρουσιαζόμενα από τους γνωστους Πολιτικούς
Σατιρικής Ποίησης», Παναγής Σιμωτάς, όπως και δημοσιογραφικούς κύκλους, αίτιά της!
τονίζει και με κάθε έμφαση, ο Πρόεδρος της
Καλή ανάγνωση.
Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, κος Κώστας
Καρούσος, μέσα από τις 380 σελίδες του βιβλίου
Τιμή 22,50 EUR.
του...« περνά δια πυρός και σιδήρου, όλο το
Βιβλιοπωλείο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Ιστορικό- Πολιτικό-Κοινωνικό κατόπι της Χώρας, με
Νυρεμβέργη, Τηλ. 0911-264354
ευφράδεια γλώσσας και διατύπωσης, καυτηριάζει
τις ανύπαρκτες-εσαεί- μεταρρυθμίσεις, τις
εκλογικές κονταρομαχίες, τα ψευδεπίγραφα,
του πεζού λόγου και τις “σκληρές” αλήθειες του!

Πρόλογος του Κώστα Καρούσου
Όλο το βιβλίου του εκλεκτού συγγραφέα Παναγή Ι. Σιμωτά, περνά δια
πυρός και σιδήρου όλο το Ιστορικό-Πολιτικό-Κοινωνικό κατόπι της χώρας, με
ευφράδεια γλώσσας και διατύπωσης. Το Λασκαράτειο στοιχείο τον ακολουθεί!
Η καθημερινότητα -εδώ- διαστέλλεται χρονικά. Ο Παναγής Σιμωτάς,
ανταποκρίθηκε στο ιερό κάλεσμα της Ζωής και της Πατρίδας, να κάνει τον
άνθρωπο-πολίτη κοινωνό της πολιτικής και της οικονομικής αιμορραγίας της
χώρας, πολλές δεκαετίες τώρα. Στόχος του, να μη λησμονούμε ποτέ την αξία
Το βιοποριστικό στοιχείο συνεχίζει να είναι στο επίκεντρο του ατόμου. της γνώσης και της παρέμβασης. Η επιμελημένη σάτιρα της έκφρασής του,
Ο συγγραφέας επιθυμεί να το συσχετίσουμε ή να το παντρέψουμε οδηγεί το πνεύμα σε καινοτομίες, η πρωτοβουλία σώζει την προσωπικότητα
με τα υπαρκτικά και υποστασιακά στοιχεία του ατόμου, της ηθικής, και οδηγεί -πάντα- σε λύσεις και διεξόδους στη Ζωή.
της πρωτοβουλίας, και της συμμετοχής. Καυτηριάζει τον κομματισμό, Ευχαριστώ από καρδιάς φίλτατε Παναγή Ι. Σιμωτά για την τιμή!!!!
τις ανύπαρκτες -εσαεί- μεταρρυθμίσεις, τις εκλογικές κονταρομαχίες, Καλοτάξιδο και καλοπόρευτο το βιβλίο σου.
τα ψευδεπίγραφα της οικονομίας, τους «ευγενέστατους» πιστωτές Κάθε καλό στο έργο σου.
μας, τους ασυνάρτητους και αμφοτερόγλωσσους ευρωπαίους φίλους
Κώστας Καρούσος
μας, τα καπετανάτα των σημερινών ηγετίσκων, τον υπερχειλίζοντα και
Πρόεδρος Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών,
βαρύγδουπο πατριωτισμό, την απαξίωση και το θάψιμο των αξιών και την
Κριτικός Λογοτεχνίας, Δοκιμιογράφος, Εικαστικός,
παραπληροφόρηση.
Αθήνα, 5 Μαΐου 2019
Ο συγγραφέας δίνει εξαιρετικό προσανατολισμό, στο προγονικό στοιχείο της
χώρας, εικονίζοντας πιστά την σημερινή εξέλιξη και συνάμα υπενθυμίζει και
ισχυροποιεί τη θέση του, ότι, το ιστορικό δρώμενο -διαχρονικά- θα πυρπολεί
και θα επαναβεβαιώνει όλο το φάσμα της ιστορικής-γλωσσικής-μυθολογικής
και αξιακής ενέργειας-παρουσίας και συνέχειας, αυτού του τόπου, παρά
τα πολλά και ισχυρά κλειδωνίσματα και πισωγυρίσματα πολιτικής και
οικονομίας που είχε.

Στις 18 Μαΐου 2019 έγινε η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη Αργοστολίου.
Η αίθουσα ήταν ασφυκτικά πλήρης από ενδιαφερομένους.
Στη βιβλιοπαρουσίαση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι Ελλήνων Λογοτεχνών καθώς και
σημαντικό στέλεχος του BBC, που ήρθε από το Λονδίνο και μίλησε στην παρουσίαση.
Βίντεο της παρουσίασης στο σύνδεσμο : http://www.trigono.info/?p=6029
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Πρόλογος του Παναγιώτη Καπνιστή

Το βιβλίο ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ &
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΑΤΙΡΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ, του κυρίου Παναγή Σιμωτά, είναι
μία σειρά δημοσιευθέντων άρθρων, με πύρινες και εντυπωσιακές
αποχρώσεις, που έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου, για την επερχόμενη
αναπόφευκτα κρίση, έως θανάτου της οικονομίας μας. Σε αντίθεση με
τον εφησυχασμό, που εντέχνως καλλιεργούσαν οι παγκοσμιοποιηταί,
κοιμίζοντας μας, χορηγώντας μας παροχές και ηρωοποιώντας τον
δανεισμό για κατανάλωση αγαθών άνευ ορίων, δίνοντάς μας δάνεια,
για ταξίδια αναψυχής, για κρουαζιέρες, για πολυτελή αυτοκίνητα,
για κατοικίες και εξοχικά, για σκάφη κ.λπ. παίζοντας με σημαδεμένη
την τράπουλα της φτωχοποιήσεως μας, ο Παναγής Σιμωτάς, έκανε το
καθήκον του σαν Έλληνας πολίτης και προειδοποιούσε, άλλοτε με σοβαρή
διάθεση και άλλοτε με έμμετρη χιουμοριστική διάθεση. Διεκτραγωδούσε
το σπρώξιμο χιλιάδων νέων επιστημόνων, να βρουν την τύχη τους εκτός
Ελλάδος, και το εξαναγκασμό 500 χιλιάδων επιχειρηματιών να κλείσουν
τις επιχειρήσεις τους, οδηγώντας τους σε μαρασμό, σε εξαθλίωση και
απελπισία.
Προειδοποιούσε για τα ολέθρια αποτελέσματα για το μέλλον της
πατρίδος μας, υποχρεώνοντας τους νέους στην ανεργία και στην
καλύτερη περίπτωση να ζουν περίπου με 400 Ευρώ τον μήνα. Καυτηρίαζε
με τον γραπτό λόγο του, με εκπληκτικό τρόπο, την συμπεριφορά και την
απαξίωση της παραγωγής και την κάμψη της παραγωγικότητας, από τους
έξωθεν εντολείς, οι οποίοι είχαν και έχουν υποχείριους και πρόθυμους,
τους άχρηστους, τους ανεύθυνους, τους αλαζόνες και επίορκους ηγέτες
μας και αργυρώνητους δημοσιογράφους και Μ.Μ.Ε, με αποτέλεσμα όλοι
μαζί, να βάλουν την θηλιά του χρέους στον λαό μας.

23

Εδώ ταιριάζουν οι στίχοι του Σουρή, «Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα
που γεννάς». Ο Παναγής Σιμωτάς, Οικονομολόγος με δύο πτυχία επί του
αντικειμένου του, και επιμορφωτικές σπουδές, αγωνίστηκε μακριά από
την γενέτειρά του, για πολλά χρόνια, εμφορούμενος από τις αρχές, τις
αξίες, τις αρετές, την λεβεντιά και το φιλότιμο των Ελλήνων. Αγωνίστηκε,
με το ήθος που χαλυβδώνει, την τέχνη που συγκινεί, την επιστήμη που
ελευθερώνει και την φιλοσοφία που ανυψώνει, έχοντας έναν έρωτα, να
σπουδάσει, να βρει τον εαυτόν του για να δείξει το τι αξίζει και ποιος
πραγματικά ΕΙΝΑΙ.
Ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού, είναι αυτοδημιούργητος και πιέζοντας
και υποβάλλοντας και υπερβάλλοντας τον εαυτόν του και την υγεία
του, νίκησε τον ύπνο, διότι εκοιμάτο 3-4 ώρες περίπου το 24ωρο, ως
εργαζόμενος και ως σπουδαστής, και τα κατάφερε. Εδώ αλλάζοντας τον
στίχο του Σουρή, μπορούμε να πούμε, «ευτυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα
που γεννάς». Ως Χρηματιστηριακός, προσπαθούσε και προσπαθεί, να
συνδυάζει την Ελληνική νοοτροπία, δηλαδή να αντιμετωπίζει τον απέναντι
του, ως άνθρωπο πολίτη και όχι ως «αριθμό υπήκοο» του κέρδους και
της εξουσίας. Στο παρόν βιβλίο, ο κύριος Σιμωτάς, μας δίδει το ωραίον,
το τραγικόν και το κωμικόν, μας υποδεικνύει δε ποιοι μας ευνούχισαν,
ποιοι μας μετάλλαξαν τον εγκέφαλόν μας, ώστε να μετατραπούμε σε
άβουλα πλάσματα και να μην εννοούμε τα αυτονόητα, «το όντως ον»,
«το αληθές», «τον ορθόν λόγον», την χρηστική συνείδηση.
Παναγιώτης Καπνιστής
Λογοτέχνης, Συγγραφέας, Δημοσιογράφος.
6 Μαΐου 2019

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα
Ο Παναγής Σιμωτάς, γεννήθηκε και
έζησε στην αγαπημένη του Κεφαλονιά,
μέχρι την αποφοίτησή του από το
τότε εξατάξιο Γυμνάσιον Αρρένων
Αργοστολίου.

Εμπορικές Συναλλαγές.

HARVARD UNIVERSITY, Κέιμπριτζ, Μασαχουσσέτης: Δράττεται της
ευκαιρίας, και ενώ στην Βοστώνην εργαζόμενος: Επιμορφωτικά, επί
Πολυεθνικών Εταιρειών και Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου.

Επιστρέφει στο αγαπημένο του Νησί, την Κεφαλονιά, μεσήλιξ πλέον
Ναυτολογείται, λίγο αργότερα, σε και προς τα μέσα της δεκαετίας του ’90. Το Πρώτο Επενδυτικό Ποντοπόρο Δεξαμενόπλοιο, με Έλληνες Χρηματιστηριακό Γραφείο των Νησιών μας, στο Αργοστόλι, ακολουθεί!
και Ισπανόφωνους πλήρωμα, ως
Παράλληλα, την ίδια εποχή, αποδεχόμενος σχετική πρόταση,
Δόκιμος Πλοίαρχος.
στα πλαίσια των τότε επιδοτούμενων από την Ε.Ε Ευρωπαϊκών
Τον Δεκέμβριον του 1966 επιστρέφει Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, συμμετέχει στην επιπρόσθετη
στην
Ελλάδα,
προκειμένου
να εκπαίδευση τελειοφοίτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)
εκπληρώσει τις Στρατιωτικές του και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).
Υποχρεώσεις.
Προς το τέλος της ιδίας, του ’90, δεκαετίας, με συμπολίτες του λάτρεις
Εκπαιδεύεται,
στις
Δυνάμεις του αντικειμένου, ιδρύουν την Πρώτη «Ένωση Χρηματιστηριακών
Καταδρομών, στο «Μεγάλο Πεύκο» Επενδυτών Κεφαλληνίας – Ιθάκης» υπό τον τίτλον «Φωνή Μετόχου»
της Αττικής! Μετά το πέρας της (Πρωτοδικείον Αργοστολίου, 1999) και εκλέγεται πρόεδρός της!
εκεί εκπαίδευσής του, ως και της
Παναγής Ι. Σιμωτάς
Από το 1994 και για τα επόμενα είκοσι χρόνια, γράφει και δημοσιεύει,
προβλεπόμενης φοίτησής του, στην
εκατοντάδες άρθρα και έμμετρα, χρηματο-οικονομικού και ΠολιτικοΣτρατιωτική Σχολή της Χαλκίδος (Σ.Π), συνεχίζει την θητεία του στο
κοινωνικού περιεχομένου, προ-ειδοποιών, με κάθε λεπτομέρεια, για το
Στρατηγείον Συνοριακής Μεραρχίας, στην Ομάδα Ασφαλείας Εθνικών
τότε επερχόμενον Χρηματο-οικονομικόν «τσουνάμι»!
μας Συνόρων, μέχρι και την απόλυσή του!
Τον Δεκέμβριον του 1997 συμμετέχει με συμπολίτες του, στην ίδρυση
Σε υπερατλαντικό ταξίδι του και ενώ ευρισκόμενος σε λιμένα των ΗΠΑ,
της Πρώτης στα Νησιά μας Κίνησης («Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών»
πέντε χρόνια μετά από την πρώτη ναυτολόγησή του, δεν αντέχει στον
υπό τον τίτλον «Ο Τόπος πάνω απ’ όλα») και αναλαμβάνει Συντονιστής
πειρασμό και αντί να συνεχίσει, για την απόκτηση, του πρώτου Διπλώματος
της, ως «πρώτος μεταξύ ίσων»!
Πλοιάρχου, παραμένει εκεί, ως ... λαθρομετανάστης, αποφασισμένος να
υλοποιήσει το όνειρό του, αυτό, των εκεί Πανεπιστημιακών σπουδών! Ακολουθεί, η «Εκ Βαθέων» τηλεοπτική εκπομπή, του «Κefalonian-SKY», με Υπεύθυνον τον αείμνηστον Στυλιανόν Σταυρίδη και τον
Γίνεται Πολίτης, της Μεγάλης και Σπουδαίας αυτής Χώρας, πέντε χρόνια
συγγραφέα πάντοτε παρόντα, ως μόνον σχολιαστήν! Τα σχετικά,
αργότερα.
συμπεριλαμβάνονται στο επόμενο βιβλίον (υπό έκδοσιν) του ιδίου,
Σπουδάζει και με υποτροφία, λόγω υψηλών επιδόσεων.
«Κεφαλληνιακά τεκταινόμενα».
Η αποφοίτησή του, τόσον από το Κολλέγιο, όσο και από το Πανεπιστήμιο, Σήμερα, ήδη και...«δυναμικά εισελθών στην όγδοη δεκαετία» της
αργότερα, επιτυγχάνεται σύμφωνα με τους ακριβείς στόχους του και το ζωής του, ως ο ίδιος και με χαμόγελο δηλώνει, ο Παναγής Σιμωτάς, ζεί
λεπτομερώς προ-σχεδιασθέν χρονοδιάγραμμά του :
στο τόπον της γέννησής του, στα Σαρλάτα της απαράμιλλου φυσικού
NASSAU COLLEGE, Νέα Υόρκη : Πτυχιούχος «Liberal Arts» (Οικονομικές- και όχι μόνον, κάλλους, Περιοχής Λειβαθούς Κεφαλονιάς, με την επί
Κοινωνικές Επιστήμες, Ισπανική γλώσσα και κουλτούρα)
μισόν περίπου αιώναν αγαπημένη του σύζυγο, βαθύτατα ευγνώμων
HOFSTRA UNIVERSITY, Νέα Υόρκη: Πτυχιούχος Σχολής Διοίκησης προς αυτήν, για τους δύο λεβέντες γιούς που του εχάρισε και για την
Επιχειρήσεων, Διεθνών Οικονομικών! Εξειδίκευση στις Διεθνείς γενικότερη υπευθυνότητα, αγάπη και αφοσίωσή της!
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ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ: «ΚΑΙ ΕΓΩ ΗΜΟΥΝ ΣΤΟ ΓΚΑΙΡΛΙΤΣ»
ΜΙΑ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ
7.000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ «ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ» ΣΤΟ ΓΚΑΙΡΛΙΤΣ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ
Τις ημέρες του Πάσχα, Απρίλιος 2019,
ο εκδότης της εφημερίδας Trigono.info κ.
Κωνσταντίνος Γκίκας, περνώντας από τον Βόλο,
συναντήθηκε με τον συγγραφέα και καθηγητή του
Πανεπιστημίου κ. Δημήτριο Μπενέκο, ο οποίος
μίλησε για το τελευταίο του βιβλίο με τίτλο
«ΚΑΙ ΕΓΩ ΗΜΟΥΝ ΣΤΟ ΓΚΑΙΡΛΙΤΣ»,

βιβλίο, του οποίου τα γεγονότα εκτείνονται χρονικά
από το 1913 έως το 1919. Δηλαδή αρχίζει λίγο μετά
το πέρας των Βαλκανικών πολέμων και τελειώνει
αμέσως μετά το τέλος του «Μεγάλου πολέμου»
δηλαδή του Πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Μια
άκρως δραματική εποχή της σύγχρονης ελληνικής
και ευρωπαϊκής ιστορίας.
Επειδή γεγονότα του Α΄ παγκοσμίου πολέμου
είναι λίγο μέχρι σχεδόν καθόλου γνωστά στο
ευρύτερο ελληνικό κοινό, τα Απομνημονεύματα
του στρατιωτικού βίου του δεκανέα Νικολάου
Μαργαριτούλη από τον Προφήτη Ηλία του Άνω
Βόλου, που υπηρετούσε στο Δ΄ Ελληνικό Σώμα
Στρατού στη Μακεδονία μας χορηγούν σημαντικές
πληροφορίες για τα δραματικά γεγονότα
εκείνης της εποχής (από το 1913 μέχρι το 1919).
Πληροφορούμαστε για τον αγεφύρωτο «Εθνικό
διχασμό» της εποχής εκείνης, τη δημιουργία
του πρώτου ελληνικού «σοβιέτ» (συμβουλίου)
στο ελληνικό στρατόπεδο του Γκαίρλιτς, μετά
τη λήξη του Α΄ παγκοσμίου πολέμου και την
επανάσταση του Νοεμβρίου 1918 στη Γερμανία
(Novemberrevolution) με την καθαίρεση του
Κάιζερ και την ανακήρυξη της Δημοκρατίας ως
και για τις ειδικότερες σχέσεις ανάμεσα στους
Γερμανούς και Έλληνες, με διεθνοτικούς γάμους,
αρραβώνες, θανάτους, ψυχαγωγία και πολιτική.
Τα «Απομνημονεύματα» κλείνουν με διεξοδική
περιγραφή της φυγής των στρατιωτών από τη
Γερμανία, την επιστροφή στην Ελλάδα με σύντομη
αναφορά στην ατιμωτική εξορία των ανδρών του
Δ΄ Σώματος Στρατού στα πειθαρχικά τάγματα στην
Κρήτη, το 1919.

Δημήτριος Μπενέκος (Δ.Μπ.): Ευχαριστώ για την
ευκαιρία που μου δίδετε να μιλήσω για ένα ιστορικό

με

(Κ.Γκ.): Πώς δέχτηκαν οι Γερμανοί την απόφαση
της διοίκησης του Δ΄ Ελληνικού Σώματος Στρατού
να προσχωρήσει σ΄αυτούς και να μεταφερθεί στο
Γκαίρλιτς;
(Δ.Μπ.): Το Δ΄ Σώμα Στρατού ήταν διάσπαρτο στις
πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας με έδρα την
Καβάλα και με εντολή της Κυβέρνησης τηρούσε
ουδέτερη στάση, τόσο προς τους Αγγλογάλλους
(Αντάντ), όσο και προς τις Κεντρικές Δυνάμεις
(Γερμανία, Αυστροουγγαρία, Βουλγαρία). Με
πρόφαση πως οι Αγγλογάλλοι εισήλθαν σε
ελληνικό έδαφος οι Βούλγαροι προέλασαν στη
Μακεδονία και περικύκλωσαν το ουδέτερο Δ΄
Σώμα Στρατού. Οι Έλληνες ζήτησαν προστασία
από τους Γερμανούς, πράγμα που έγινε δεκτό. Το
Σώμα πάνοπλο μεταφέρεται με συρμούς μέσω
Βουλγαρίας, Σερβίας, Ουγγαρίας, Αυστρίας στη
Γερμανία. Στο Γκαίρλιτς κάνουν παρέλαση με τον
οπλισμό τους μέσα από τους κεντρικούς δρόμους,
ενώ χιλιάδες των κατοίκων παρακολουθούν το
θέαμα από πεζοδρόμια και μπαλκόνια. Ο δεκανέας
Νικόλαος Μαργαριτούλης περιγράφει με καθαρό
και γλαφυρό λόγο όλες τις φάσεις του μοναδικού
στα στρατιωτικά χρονικά γεγονότος, που έγινε
παγκόσμια είδηση.
(Κ.Γκ.): Δηλαδή, τα στρατιωτικά Απομνημονεύματα
σας ενέπνευσαν να ασχοληθείτε με την δραματική
αυτή φάση της νεοελληνικής Ιστορίας.

(Κ.Γκ.): Πώς συμπεραίνεται, ότι στο Γκαίρλιτς
οι Έλληνες δεν ήταν αιχμάλωτοι πολέμου αλλά
φιλοξενούμενοι;
(Δ.Μπ.): Πολύ απλά. Το ελληνικό στρατόπεδο
τελούσε υπό το καθεστώς ετερόχθονος περιοχής,
δηλαδή σαν να ήταν ελληνικό έδαφος. Οι
αξιωματικοί, αλλά και στρατιώτες νοίκιαζαν
δωμάτια και διαμερίσματα στην πόλη. Είχαν τακτική
έξοδο, μετά την υπηρεσία και κυκλοφορούσαν
δημόσια με τα παράσημά τους και τα ξίφη. Πήγαιναν
σε κέντρα διασκέδασης, παρακολουθούσαν
θεατρικές και κινηματογραφικές παραστάσεις
και, γενικά, είχαν τα ίδια προνόμια όπως και
οι Γερμανοί. Τέλος, εκατοντάδες των Ελλήνων
παντρεύτηκαν Γερμανίδες. Όλα αυτά και πολλά

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν
το βιβλίο
σε Γερμανία και Ελλάδα
Νυρεμβέργη: Βιβλιοπωλείο «Δημόκριτος»
(Demokrit), Tel. (0)911.264354, τιμή: 19,50 € +
ταχυδρομικά
Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.,
τηλ. 2310.208570
Βόλος, βιβλιοπωλείο «ΕΠΙΛΟΓΗ», τηλ.
2421.105060
Αθήνα, Εκδόσεις Τζιόλα, τηλ. 210.3632600

(Δ.Μπ.): Πρόκειται για την περίπτωση του Δ΄
Ελληνικού Σώματος Στρατού, το οποίο μετά τη
νικηφόρα για τα ελληνικά όπλα λήξη και του
Β΄ βαλκανικού πολέμου το 1913 βρισκόταν στη
Μακεδονία και το 1916, ενώ η Ελλάδα τηρούσε
ουδέτερη στάση προς τους αντιμαχόμενους των
Κεντρικών Δυνάμεων και των Αγγλογάλλων, αντί να
περιπέσει σε βουλγαρική αιχμαλωσία, προτίμησε
να ζητήσει την υψηλή προστασία του Κάιζερ της
Γερμανίας Γουλιέλμου Β΄. Περίπου 7.000 έλληνες
αξιωματικοί και στρατιώτες μεταφέρθηκαν με
πλήρη οπλισμό στην πόλη Γκαίρλιτς της Σαξονίας,
όπου παρέμειναν για τα έτη 1916-1919 σε
ένα ειδικά διαμορφωμένο στρατόπεδο, όχι ως
αιχμάλωτοι πολέμου, αλλά ως «φιλοξενούμενοι
της Γερμανίας μέχρι το τέλος του πολέμου».

Κων/νος Γκίκας (Κ.Γκ.): Θα θέλαμε να μας
πείτε λίγα λόγια για το νέο σας βιβλίο, ώστε οι
αναγνώστες μας να έχουν μια πρώτη επαφή με
το περιεχόμενό του.

τεκμηριωμένα

(Δ.Μπ.): Πολύ ορθά. Τα εκπληκτικής ακρίβειας
σε
ονόματα,
τοποθεσίες
και
γεγονότα
«Απομνημονεύματα» του δεκανέα Νικολάου
Μαργαριτούλη αποτέλεσαν τον βασικό, τον
κεντρικό κορμό της ιστορικής μου έρευνας, που
πλαισιώνεται με πλούσιο φωτογραφικό και
αρχειακό υλικό, ώστε ο αναγνώστης να μπει
στο πνεύμα και στο κλίμα της εποχής, για να
μπορέσει να «ζήσει» νοερά τις περιπέτειες,
ενίοτε, μυθιστορηματικού χαρακτήρα που βίωσε
και περιγράφει ο δεκανέας Μαργαριτούλης.
Εδώ θα αναφερθώ, επιλεκτικά, στις ώριμες για
κινηματογραφική ταινία σκηνές της «φυγής» από το
Γκαίρλιτς, που διήρκεσε 73 ημέρες. Μια φυγή στην
καρδιά του χειμώνα από τη Γερμανία στη Βιέννη,
μετά στη Βουδαπέστη κατόπιν στο Βουκουρέστι
και με πλοίο από την Κωνστάντζα στη Θεσσαλονίκη
και από εκεί στον Πειραιά με κατάληξη σε εξορία
στο Ρέθυμνο. Πότε περνώντας με τα πόδια μέσα
από επικίνδυνα έλη, πότε έρποντας για να μην
γίνουν στόχος σε συνοριοφύλακες, πότε με
ξεσκέπαστα τρένα και διανυκτερεύσεις στις όχθες
από παγωμένα ποτάμια, άλλοτε σε καραντίνα για
να φτάσουν στιγματισμένοι σε ελληνική εξορία,
στην Κρήτη.

(Κ.Γκ.): Πώς βρέθηκαν 7.000 Έλληνες στην πόλη
Γκαίρλιτς (Görlitz) της Σαξονίας. Εξηγήστε μας
τους λόγους.

που μόλις άρχισε να κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία.
Η εφημερίδα μας φιλοξενεί τη συνέντευξη που
ακολουθεί:

περισσότερα αναφέρονται
ντοκουμέντα στο βιβλίο.
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ΚΑΙ ΕΓΩ ΗΜΟΥΝ ΣΤΟ ΓΚΑΙΡΛΙΤΣ

Κώστας Γκίκας (δ.) παίρνει συνέντευξη από τον
συγγραφέα Δημ. Μπενέκο (α.) στον Βόλο.

Μετά τη συνέντευξη ομαδική φωτογραφία με φόντο την
ήρεμη θάλασσα του Παγασητικού. Από αριστερά: Κων. Γκίκας,
Ελπινίκη Γκίκα, Αριάδνη Μπενέκου και Δημ. Μπενέκος.

(Κ.Γκ.): κ. Μπενέκο, σας ευχαριστώ και εύχομαι
το τόσο σημαντικό βιβλίο σας να είναι καλοτάξιδο
και να εκτιμηθεί δεόντως από το αναγνωστικό
κοινό.

αναγνωστικό κοινό, μέσω της εφημερίδας σας.
Κλείνοντας, επιθυμώ να εκφράσω τις θερμές
ευχαριστίες μου στην οικογένεια Μαργαριτούλη
(Αθήνα), για την ουσιαστική συμβολή της με τη
(Δ.Μπ.): Και εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα χορήγηση των χειρόγραφων Απομνημονευμάτων
της άμεσης επαφής μου με το ομογενειακό καθώς και όλου του έντυπου και φωτογραφικού

25

Μετά τη συνέντευξη με φόντο το λιμάνι του Βόλου.
υλικού του οικογενειακού τους αρχείου. Επίσης
ευχαριστίες στον Prof. Dr. Wolfgang Geierhos, στο
Γκαίρλιτς, για την προμήθεια αρχειακού υλικού και
στις εκδόσεις Αφών Κυριακίδη, στη Θεσσαλονίκη,
που ανάλαβαν τη δημοσίευση του βιβλίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Οι πληροφορίες που αντλούνται από τα «Απομνημονεύματα» του δεκανέα από τη Δράμα στο Γκαίρλιτς της Γερμανίας, η ενθουσιώδης υποδοχή και η
Νικολάου Μαργαριτούλη από τον Προφήτη Ηλία του Βόλου, καλύπτουν μια παρέλαση στην πόλη και κατόπιν η ζωή των Ελλήνων εκεί, με τις ελευθερίες
κινήσεως, με τους αρραβώνες και γάμους με Γερμανίδες, με τις θρησκευτικές
χρονική περίοδο 6 ετών, από το 1913 έως το 1919.
Πληροφορούμαστε για το Δ΄ Σώμα Στρατού με διάσπαρτες τις μονάδες του εορτές και γενικότερα με τη συμμετοχή των Ελλήνων στις κοινωνικές
στην Ανατολική Μακεδονία, για τη ζωή των στρατιωτών και κυρίως για τα εκδηλώσεις των Γερμανών.
τραγικά γεγονότα της κατάληψης της Αν. Μακεδονίας από τους Βουλγάρους Το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου γιορτάζεται στο ελληνικό στρατόπεδο
το 1916 και για το δράμα των προσφύγων στη Καβάλα και στις άλλες με την ίδρυση «συμβουλίου στρατιωτών» (ελληνικό σοβιέτ) και η παραμονή
στο Γκαίρλιτς τελειώνει με ακριβέστατη «κινηματογραφική» περιγραφή της
μακεδονικές πόλεις.
Ακολουθεί λεπτομερέστατη περιγραφή της μεταφοράς του Σώματος το 1916 δραματικής φυγής των στρατιωτών από τη Γερμανία, για να καταλήξει σε
ελληνική εξορία, στην Κρήτη.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Δημήτριος Μπενέκος σπούδασε φιλολογία στη Φιλοσοφική σύμβουλος για θέματα Ελληνισμού.
Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από την οποία πήρε Από το 2004 μέχρι το 2014 δίδαξε ως Λαογράφος στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
κατόπιν και το διδακτορικό δίπλωμά του.
Το 2007 ήταν πρόεδρος του τμήματος Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Αθήνας. Έχει
δημοσιεύσει συγγράμματα και άρθρα για τον ελληνικό Λαϊκό
πολιτισμό και την Εκπαίδευση, τη Λαογραφία, τη μεταναστευτική
Από το 1983 μέχρι το 2003 ήταν αποσπασμένος στο Παιδαγωγικό Λογοτεχνία, την Ελληνική Ομογένεια της Γερμανίας και έλαβε
Ινστιτούτο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας ως ειδικός μέρος στη συγγραφή διδακτικών εγχειριδίων στη Γερμανία και
Prof. Dr. Dimitrios Benekos
στην Ελλάδα.
Από το 1972 μέχρι το 1975 φοίτησε στα Πανεπιστήμια της
Βόννης και της Νυρεμβέργης-Έρλαγκεν / Γερμανία και δίδαξε
παιδιά ελλήνων μεταναστών σε δημόσια γερμανικά σχολεία σε
Νυρεμβέργη και Χέρτεν.

Βιβλιοπαρουσίαση

Με την υποστήριξη του Γενικού Προξενείου της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη,
του Ινστιτούτου «Γκαίτε» της Θεσσαλονίκης και με τη συμμετοχή των
Εκδόσεων Α.Ε. «Αφοί Κυριακίδη», οργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία στους
χώρους εκδηλώσεων του Ινστιτούτου «Γκαίτε», στις 5 Ιουνίου 2019, η
παρουσίαση της ιστορικής-αυτοβιογραφικής έρευνας

ο αναπλ. Καθηγητής κ. Δημήτρης Μπενέκος.
Στους πολυάριθμους επισκέπτες απηύθυνε χαιρετισμό ο Γενικός Πρόξενος
της Γερμανίας κ. Walter Stechel.

Μετά την ιστορική ανάλυση των εισηγητών κ. Στρ. Δορδανά, κ. Νικ.
Μαραντζίδη, ως και του κ. Δημ. Μπενέκου, ο συντονιστής της συζήτησης κ.
«ΚΑΙ ΕΓΩ ΗΜΟΥΝ ΣΤΟ ΓΚΑΙΡΛΙΤΣ»,
Π. Σαββίδης έδωσε τον λόγο στους πολυπληθείς παρισταμένους, οπότε και
που μας κληροδότησε ο δεκανέας Νικόλαος Μαργαριτούλης και επιμελήθηκε ακολούθησε μια ζωηρή και γόνιμη συζήτηση.

Στιγμιότυπα από τη βιβλιοπαρουσίαση στο Ινστιτούτο «Γκαίτε» της Θεσσαλονίκης.
Από (δεξ.): Ο κ. Δημ. Μπενέκος, ο κ. Παντ. Σαββίδης, ο κ. Στρ. Δορδανάς και ο κ. Νικ. Μαραντζίδης.
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΕ!! Μας χρειάζεται.
• Είδα λεφτά στον ύπνο μου. Τι νάναι;
- Όνειρο!!
• Δημιουργώ νέο gmail και μου ζητάει να επιλέξω:
Αντρας. Γυναίκα. Άλλο
Τι έχει γίνει στον κόσμο και το έχω χάσει;

ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΕ! ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟ! ...και μας χρειάζεται!!!
• Πρωτεύουσα της Κύπρου είναι η Λευκορωσία!
• Πρωτεύουσα της Κεϋλάνης είναι η Λίπτον Τι.
• Η επετηρίδα είναι αυτό που βγάζουμε στα μαλλιά μας, αν δεν λουζόμαστε συχνά!
• Ο Κωνσταντίνος Καβάφης ήταν Έλληνας ποιητής που γεννήθηκε στην Λιβύη της
Αλεξάνδρειας!
• Την Οδύσσεια την έγραψε ο Οδυσσέας, την Ιλιάδα ο Ηλιάδης!
• Οι Δέκα Εντολές γράφτηκαν από τον Σινά και παραδόθηκαν στον Μωϋσή στην
Πλάκα. Ήταν όλες πέτρινες αλλά σαφέστατες!
• Η κυριώτερη αιτία της εξάτμισης είναι η φωτιά κάτω από το κατσαρολάκι!
• Ενεργητική φωνή: Κυνηγάω το λαγό.
Παθητική φωνή: Ο λαγός με κυνηγάει!
• Πήρα θήκη για το iphone.
- Αφού δεν έχεις iphone!
- Εγώ δεν σου λέω τίποτε όταν αγοράζεις σουτιέν!!!
• Που την πας την κατσίκα;
- Σκύλος είναι καλέ!
- Τον σκύλο ρώτησα μαντάμ!!!
• Η επανάσταση στις Ινδίες είχε αρχηγό και σύμβολο ΤΟ ΓΑΝΤΙ ΤΟΥ ΜΑΝΧΑΤΑΝ!!

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ
(Πραγματική ιστορία)

Ένας παλιός βουλευτής παρουσιάστηκε στον τότε υπουργό Αμύνης:
- Κύριε υπουργέ. Είμαι ο βουλευτής..... Λήμνου, Λέσβου και Αγίου Ευστρατίου.
Θερμά παρακαλώ, ο υπηρετών στην Αλεξανδρούπολη στρατιώτης.... να μετατεθεί
στην Μυτιλήνη για οικογενειακούς λόγους.
Αφού έλαβε τη σχετική διαβεβαίωση, τηλεγραφεί στον ενδιαφερόμενο:
- Κατόπιν ενεργειών μου θα είσαι στην Μυτιλήνη συντόμως.
Εντός μηνός ο στρατιώτης παίρνει μετάθεση για Ορεστιάδα!
Νέα επίσκεψη του βουλευτή στον υπουργό, νέα διαβεβαίωση, νέο τηλεγράφημα:
- Κατόπιν ενεργειών μου, πολύ σύντομα θα είσαι Μυτιλήνη!
Πολύ σύντομα, όντως, πήρε μετάθεση για .... Διδυμότειχο!
Νέα επίσκεψη στον υπουργό, νέο τηλεγράφημα στον φαντάρο:
- Κατόπιν ενεργειών μου, η μετάθεση είναι θέμα ωρών!
Μετά από ένα μήνα ο βουλευτής παίρνει ένα τηλεγράφημα από τον φαντάρο:
-Πήρα μετάθεση για το τριεθνές! Παρακαλώ ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ!
Κινδυνεύω να βρεθώ εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

Διαφορά φιλοσοφίας
Βγαίνουν ζωντανοί από τα χαλάσματα, μετά από ένα μεγάλο σεισμό, τρεις άνδρες.
Βουδιστής (χωρίς χέρια): Δόξα στον Βούδα, είμαι ζωντανός!
Μωαμεθανός (χωρίς πόδια): Δόξα στον Αλλάχ, είμαι ζωντανός!
Έλληνας (χωρίς γρατζουνιά): Τον Χριστό μου, την Παναγία μου, παραλίγο να
σκοτωθώ!!!

ΛΙΡΕΣ

Γερμανός: Που έκρυψες τις λίρες;
Διερμηνέας: Που έκρυψες τις λίρες;
Χωριάτης: Δεν θα πώ!
Διερμηνέας: Δεν θα πεί!
Γερμανός: Θα σκοτώσω γυναίκα και παιδιά.
Διερμηνέας: Θα σκοτώσει γυναίκα και παιδιά.
Χωριάτης: Δεν θα πώ!
Διερμηνέας: Δεν θα πεί!
Γερμανός (βγάζοντας το πιστόλι):
Ή το λές ή σε πυροβολώ.
Διερμηνέας: Ή το λες ή σε πυροβολεί.
Χωριάτης: Στη ρίζα της ελιάς.
Διερμηνέας: ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΙ !!!

ΣΥΝΤΟΜΑ αλλά ΝΟΣΤΙΜΑ

• Η σύζυγος: Αισθάνομαι απαίσια! Νοιώθω γριά. Βλέπω άσπρες τρίχες στα μαλλιά
μου, σακκούλες κάτω από τα μάτια μου και ρυτίδες στον λαιμό μου.
Πέσμου κάτι ενθαρρυντικό!
• Ο σύζυγος: Έχεις ΤΕΛΕΙΑ όραση!

SUDOKU
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ΕΛΛΑΔΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ
PORTOKALIDIS TOURS
Ιασωνίδου 1 & Εγνατία Γωνία

Τηλ.: 2310 262 163

-

FAX 2310 269 535

54635 Θεσσαλονίκη

e-mail portok@otenet.gr
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Spyridis LL.M.

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

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