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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Με τον συγγραφέα κ. Παναγή Σιμωτά
για το βιβλίο του
„ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
Ανθολόγιον Αρθρογραφίας &
Παράλληλης Σατιρικής Ποίησης“
σελίδα 22 και 23

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

σελίδα 14

Αθήνα 05.11.19 & Βόλο 21.10.19
«ΚΑΙ ΕΓΩ ΗΜΟΥΝ ΣΤΟ ΓΚΑΙΡΛΙΤΣ»

Οι περιπέτειες του δεκανέα, από τον Βόλο, Νικολάου Μαργαριτούλη σε
όλη τη διάρκεια του Πρώτου παγκοσμίου πολέμου (1916-1918), που είναι
καταγραμμένες στο «Πολεμικό Ημερολόγιό» του και σχολιάστηκαν ιστορικά
από τον Δημήτρη Μπενέκο, συνεχίζουν να κινούν το ενδιαφέρον του ελληνικού
κοινού. Πρόκειται για το ανεπανάληπτο στρατιωτικό γεγονός της μεταφοράς
του Δ΄ Ελληνικού Σώματος Στρατού, με περίπου 7.000 πάνοπλους ...
σελίδα 23

Βιβλιοκριτική
Φόρος τιμής στον Διονύσιο Σολωμό

Κατά τη γνώμη μας η μεγαλύτερη συνεισφορά του βιβλίου αυτού στην εν
γένει βιβλιογραφία του Σολωμού, έγκειται στην περιγραφή του ιστορικού
πλαισίου μέσα στο οποίο διαδραματίζεται όλη η δράση του, στο γεγονός
ότι όλα διαμορφώνονται σε δυο χώρες, την Ελλάδα και την Ιταλία, τρίτον ότι
αναδεικνύει την προσωπικότητα του Κουαρντάνο και την συμβολή του στην
ανάδειξη του έργου του ποιητή. ...
σελίδα 25

Το αρχαίο Παντικάπαιον «ζει»!

της Μαίρης Κρητικού
σελίδα 24

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ «ΝΟRIS»
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΗΓΕΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΥΤΗΣ Ο ΕΚ
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ κ. ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ
O κ. Στέλιος Γκίκας, γεννημένος και μεγαλωμένος
στη Νυρεμβέργη επελέγη για τη διεύθυνση της
θυγατρικής της «Νόρις» στη Θεσσαλονίκη, , επειδή
εκτός της υψηλής τεχνογνωσίας, που διαθέτει ...
σελίδα 16 - 17

Διαβάστε επίσης
• Σελ. 04 : Σπίτι - Υγεία - Ομορφιά

τα προβλήματα διογκώνονται

• Σελ. 08 : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 50 ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΟ • Σελ. 12 : Die Geburt der Gottesmutter
ΛΥΝΤΕΝΣΑΪΝΤ
• Σελ. 28 : ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΛΙΓΟ ΑΓΑΠΗ
• Σελ. 08 : Πρώτες μέρες στο σχολείο.
• Σελ. 28 : Φιλανθρωπία τυλιγμένη με
• Σελ. 09 : Καθαρίζοντας το μονοπάτι μου
• Σελ. 10: Η ιστορία επαναλαμβάνεται...

αξιοπρέπεια

• Σελ. 28 : SUDOKU

«Οι Θεσσαλοί Απόδημοι πρεσβευτές ενός δυναμικού
αεροδρομίου της Θεσσαλίας»
Ολοκληρώθηκε το 11ο Παγκόσμιο συνέδριο και
αντάμωμα στον Αλμυρό.
σελίδα 6, 16, 17, 18

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΓΓΕΛΙΑ
Εργολάβος οικοδομών αναζητά ακίνητα, ήτοι

διαμερίσματα, μεζονέτες, μονοκατοικίες,
νέες οικοδομές ακόμη και παλαιές προς
ανακαίνιση
στην περιοχή Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής,
για εξυπηρέτηση πελατών του.

Τηλεφωνική επικοινωνία για πληροφορίες :

0030 6980 079 089
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Εικόνες του Αγίου Παϊσίου / Τηλ. 017 17 263 262 ή στο e-mail : 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)

θάνατο δεν φοβάται τίποτε.

• Δεν συγκρίνεται η χαρά που νοιώθει κανείς, όταν
• Γέροντα, γιατί, ενώ ζητώ κάτι με πίστη, δεν το δίνει ο
δίνει, με την χαρά που νιώθει, όταν παίρνει. Αλλά
Θεός; Πιστεύεις, ζητάς, αλλά, αν δεν έχεις ταπείνωση
οι περισσότεροι άνθρωποι χαίρονται με το να
ή έχεις προδιάθεση υπερηφανείας, δεν δίνει ο Θεός.
παίρνουν και στερούνται την θεϊκή χαρά, γι αυτό είναι
Μπορεί να έχει κανείς πίστη όχι μόνο σαν ένα «κόκκον
βασανισμένοι.
σινάπεως» αλλά σαν ένα κιλό σινάπι. Εάν όμως δεν
έχει και ανάλογη ταπείνωση, δεν ενεργεί ο Θεό, γιατί • Οταν κινήται κανείς εγωιστικά, δεν δέχεται την Χάρη
δεν θα τον ωφελήση. Οταν υπάρχη υπερηφάνεια, δεν του Θεού και επόμενο είναι σε μια δυσκολία να
αρνηθεί τον Χριστό.
ενεργεί η πίστη.
• Αυτή η ζωή δεν είναι για βόλεμα. Θα πεθάνουμε που • Στον εαυτό Του ο Χριστός δεν χρησιμοποίησε καθόλου
την θεϊκή Του δύναμη και υπέφερε τον πολύ πόνο στο
θα πεθάνουμε, τουλάχιστον να πεθάνουμε σωστά!
ευαίσθητο Σώμα Του από την πολλή αγάπη προς το
• Σήμερα, για να μπορέση ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει
πλάσμα Του. Αυτήν την αγάπη του Χριστού προς τον
τις δυσκολίες που συναντά, πρέπει να έχη μέσα του τον
άνθρωπο εάν αισθανθεί κανείς, τότε μόνο θα είναι και
Χριστό, από τον οποίο θα παίρνει θεία παρηγοριά, για
εσωτερικά πραγματικά άνθρωπος.
να έχει κάποια αυταπάρνηση. Οποιος αποφασίσει το
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Συμβουλές για ...
... το σπίτι
Αυτό τον μήνα θα εστιάσουμε την προσοχή σας, για το πώς θα κάνετε πιο
νόστιμα τα φαγητά σας και τα γλυκά σας. Πάμε να δούμε...
• Για να αποκτήσει το κέικ σας θαυμάσια γεύση, αντι να χρησιμοποιήσετε γάλα
αγελάδας, προσθέστε γάλα από ινδοκάρυδο. Το αποτέλεσμα θα σας ‘’γεμίσει’’
απόλαυση.
• Πόσο απολαυστικές είναι οι τηγανιτές πατάτες, όλοι το γνωρίζουμε. Για να τις
κάνετε πιο τραγανές και να μην απορροφούν πολύ λάδι, αυτό που πρέπει να
κάνετε είναι, πριν τις τηγανίσετε να τις αλευρώσετε.
• Και ήρθε η ώρα για το γλυκό..Για να φτιάξετε μια όμορφη μαρμελάδα από
κυδώνι και χυμό πορτοκαλιού, τα υλικά είναι τα εξής : 1,5 κιλό κυδώνια
κομμένα σε μικρά κομμάτια, 2 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού, χυμό
από 3 πορτοκάλια, 300 gr Gelierzucker( ζάχαρη ζελατίνης) αναλογία 3 προς 1.
• Εφόσον έχετε τα υλικά σας έτοιμα, η διαδικασία είναι η ακόλουθη : Βράζετε
30 με 40 λεπτά τα κυδώνια και το χυμό λεμονιού σε 500 ml νερό. Στη συνέχεια
προσθέτουμε το χυμό πορτοκαλιού και την ζάχαρη ζελατίνης και τα βράζουμε
άλλα 3 λεπτά. Γεμίζουμε αμέσως τα βάζα και τα κλείνουμε. Ύστερα από 5
λεπτά τα γυρίζουμε ανάποδα. Η μαρμελάδα σας έτοιμη!
Γρήγορα ‘’tips’’ και συνταγές για ένα υπέροχο αποτέλεσμα...

... την υγεία
Για να έχουμε ... πρέπει να προσέχουμε ...
Για ακόμα μια φορά οι συμβουλές για την υγεία σας είναι εδώ,
για να σας κάνουν να αισθανθείτε καλύτερα.
• Για να βελτιώσετε την όρασή σας, αυτό που βοηθάει είναι να τρώτε συχνά
καρότα. Τα καρότα διαθέτουν πολλές βιταμίνες αλλά να τα συνοδεύετε με
λίγο λάδι για να μπορούν να απορροφούνται καλύτερα απ’ τον οργανισμό.
• Αν ταλαιπωρείστε από βουλωμένη μύτη, κάντε πλύσεις με αλατόνερο ή
ακόμα μπορείτε το βράδυ να βάλετε στο κομοδίνο σας μια λεκάνη με ζεστό
νερό στην οποία έχετε προσθέσει λίγες σταγόνες Lavendel.
• Για να καταπολεμήσετε τον πονόλαιμο η λύση είναι απλή : στύβετε λίγο
λεμόνι σε μία κούπα και στη συνέχεια προσθέτετε μέλι. Αυτό το μείγμα θα
σας μαλακώσει το λαιμό και θα σας κάνει να αισθανθείτε καλύτερα.
Σε όσους λοιπόν ταλαιπωρούνται... πλέον, τις λύσεις τις ξέρετε ... !!

... την ομορφιά
Η στήλη μας για την ομορφιά για άλλη μια φορά είναι εδώ να για να σας
δώσει τις πιο γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις.
• Αν το πρωί ξυπνήσετε και το πρόσωπό σας είναι χλωμό, πλύνετε το με
παγωμένο νερό και με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί καλή κυκλοφορία του
αίματος. Στη συνέχεια, βάλτε λίγο ρουζ αλλά όχι πούδρα.
• Έχετε πρόβλημα τριχόπτωσης ή δεν στρώνουν καλά τα μαλλιά σας; Αυτό που
θα σας βοηθήσει, είναι να βάλετε λίγη λακ στην χτένα σας. Πιστέψτε με, είναι
αποτελεσματικό!!
• Όσο για την ερώτηση, πως θα γίνουν τα δόντια σας πιο αστραφτερά, η
απάντηση βρίσκεται στην εξής διαδικασία : φτιάξτε ένα μείγμα από σόδα
(μαγειρική) με λίγες σταγόνες λεμόνι και αφού το ανακατέψετε στη συνέχεια
τρίψτε τα δόντια σας. Προσοχή! Να σας επισημάνω, ότι η χρήση αυτού
του μείγματος, δεν πρέπει να ξεπερνά τις 2 φορές την εβδομάδα, διότι
καταστρέφεται έτσι το σμάλτο των δοντιών.
Επιμονή και υπομονή λοιπόν και έτσι θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα!!

Εγώ τον Παντοδύναμο τον έχω κάνει φίλο
γι΄ αυτό στις δύσκολες στιγμές ταλαιπωρούμαι λίγο!
Μίνως ο Κρης

Η κάρτα trigono
Στα πλαίσια της ανανέωσης της εφημερίδας μας, κάτι νέο έρχεται να
προστεθεί για εσάς τους αναγνώστες μας. Πρόκειται για μια εξαιρετικά
συμφέρουσα εφαρμογή, την οποία προσφέρουμε σε όλους.
Η κάρτα trigono είναι μια κάρτα που λειτουργεί με ανταποδοτικό όφελος.
Συνεργαζόμαστε με πολλές επιχειρήσεις και οι αγορές σε αυτές
πριμοδοτούνται με πόντους οι οποίοι εξαργυρώνονται σε χρήματα στον
τραπεζικό σας λογαριασμό.
Απλά, εύκολα και γρήγορα. Αρκεί να προτιμήσετε τις συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις και να έχετε μαζί σας την κάρτα trigono ...
Έτσι, κάθε φορά που θα καταναλώνετε, θα βγαίνετε κερδισμένοι!
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την
εφημερίδα μας.

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

Ausgabe 57

www.trigono.info

Maybachstr. 48

PREVENTIS IMPORT
90441 Nürnberg

HERBST 2019

Tel. 0911-421646

5

6

Ausgabe 57

www.trigono.info

HERBST 2019

«Οι Θεσσαλοί Απόδημοι πρεσβευτές ενός δυναμικού αεροδρομίου της Θεσσαλίας»
Ολοκληρώθηκε το 11ο Παγκόσμιο συνέδριο και αντάμωμα στον Αλμυρό

Ένα δυναμικό αεροδρόμιο της Θεσσαλίας ήταν το
κεντρικό θέμα και ο απόηχος του 11ου παγκόσμιου
συνεδρίου Θεσσαλών που πραγματοποιήθηκε με
μεγάλη επιτυχία στον Δήμο Αλμυρού το διήμερο
27 και 28 Ιουλίου 2019. Οι απόδημοι Θεσσαλοί
από όλον τον κόσμο αντάμωσαν για άλλη μια
χρονιά στην πατρίδα τους με αισθήματα χαράς,
συγκίνησης και νοσταλγίας και ένιωσαν μία
ζεστή φιλοξενία από τον Δήμο Αλμυρού και τον
Δήμαρχο κ. Δημήτριο Εσερίδη.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με το συνεδριακό κομμάτι
στο πολιτιστικό κέντρο Αλμυρού, όπου το
κεντρικό θέμα ήταν «Η σημασία του αεροδρομίου
της Θεσσαλίας στην ανάπτυξη της περιοχής». Η
εντεταλμένη σύμβουλος πολιτισμού του Δήμου
Αλμυρού κ. Μαρία Σταυραντώνη καλωσόρισε
τους απόδημους, τους εκπροσώπους των
φορέων, τους ομιλητές, το πλήθος κόσμου που
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και ευχαρίστησε
την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών που
φέτος επέλεξε τον Δήμο Αλμυρού για το 11ο
παγκόσμιο συνέδριο Θεσσαλών τονίζοντας ότι
«οι Απόδημοι Θεσσαλοί στήνουν γέφυρες φιλίας
και συνεργασίας και επιδεικνύουν ένα αξιόλογο
έργο».
Την επίσημη κήρυξη έναρξης των εργασιών του
συνεδρίου, έκανε ο πρόεδρος του προεδρείου
κ. Ηλίας Κουτσερής και έδωσε τη σκυτάλη
στην Γραμματέα της Ομοσπονδίας Θεσσαλών
Ευρώπης και μέλος της οργανωτικής επιτροπής
του συνεδρίου κ. Πολυάνθη Γιάνναρου που
κατάγεται από τη Μαγνησία και είχε τη συνολική
ευθύνη για την παρουσίαση του προγράμματος
του συνεδρίου κάνοντας αναφορά στην ιστορία
της πόλης του Αλμυρού και παρουσιάζοντας
με ιδιαίτερο τρόπο, όλα τα πρόσωπα που
συμμετείχαν ως ομιλητές ή βραβευθέντες από
την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών. Τα
μέλη του προεδρείου κ. Αποστόλης Χουτέας από
Αυστραλία, κ. Παναγιώτα Οικονόμου από Καναδά
και κ. Αποστόλης Γαϊτάνης από Αθήνα χαιρέτησαν,
στέλνοντας την αγάπη των Θεσσαλών από τις
χώρες στις οποίες κατοικούν στους συνέδρους.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο

Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ.κ. Ιγνάτιος, ο
οποίος ευλόγησε την πορεία τόσο των εργασιών,
όσο και των δράσεων της Συνομοσπονδίας και
δήλωσε χαρούμενος που παρευρίσκεται στο
όμορφο αντάμωμα των Θεσσαλών, τονίζοντας
τη μεγάλη σημασία του κεντρικού θέματος
του συνεδρίου λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το
αεροδρόμιο Θεσσαλίας αποτελεί «πύλη εισόδου»
για τη Θεσσαλία.
Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας
Θεσσαλών, κ. Διαμαντής Γκίκας, συγκινημένος
χαιρέτησε και καλωσόρισε τους συνέδρους
κάνοντας μία λεπτομερή αναφορά στη μέχρι
σήμερα πορεία της Συνομοσπονδίας δίνοντας
ταυτόχρονα το στίγμα του έργου της, τονίζοντας
ότι «Σε όποιο σημείο της γης και αν βρισκόμαστε
έχουμε πάντα στην καρδιά μας την αγάπη
για την Θεσσαλία». Στη συνέχεια απένειμε
αναμνηστικές πλακέτες στους εκπροσώπους
των μελών της παγκόσμιας Συνομοσπονδίας
Θεσσαλών κ. Αποστόλη Χουτέα (Ομοσπονδία
Θεσσαλών Αυστραλίας), κ. Παναγιώτα Οικονόμου
(Ομοσπονδία Θεσσαλών Οντάριο Καναδά), κ.
Πολυάνθη Γιάνναρου (Ομοσπονδία Θεσσαλών
Ευρώπης) και κ. Στέφανο Κούτρα (Πανελλήνια
Συνομοσπονδία Θεσσαλών) οι οποίοι με τη σειρά
τους χαιρέτησαν και μετέφεραν το κλίμα από τη
ζωή και τη νοσταλγία των εκεί Θεσσαλών.
Ο εκπρόσωπος της Αυστραλίας κ. Αποστόλης
Χουτέας τόνισε ότι «είμαστε 1,5 εκ. Έλληνες,
αναδείξαμε αρκετούς επιστήμονες, πετύχαμε ως
ελεύθεροι επαγγελματίες σε αρκετούς κλάδους
και ωθούμε τα παιδιά και τα εγγόνια μας να
επισκέπτονται την Ελλάδα. Το ευτύχημα με την
κρίση ήταν ότι ήρθαν 140 χιλιάδες νέοι Έλληνες και
έδωσαν μια νέα ώθηση στον ελληνισμό, μιλώντας
ελληνικά και αναδεικνύοντας την εθνική ταυτότητά
μας». Η εκπρόσωπος του Καναδά κ. Παναγιώτα
Οικονόμου ανέφερε ότι «σας μεταφέρω τους
ολόθερμους χαιρετισμούς και τις ευχές όλων
των αποδήμων και ως Έλληνες σκεπτόμαστε
και ονειρευόμαστε να ζούμε οικογενειακές
στιγμές στην πατρίδα μας. Περιμένουμε
επίσης να πραγματοποιηθεί η επιστολική
ψήφος και ελπίζουμε ότι
η ελληνική πολιτεία θα
το πραγματοποιήσει ως
αναφαίρετο δικαίωμά μας».
Στη συνέχεια ο πρόεδρος της
νεοσύστατης πανελλήνιας
Συνομοσπονδίας Θεσσαλών
κ. Στέφανος Κούτρας είπε
«Το ωραιότερο γεωγραφικό
διαμέρισμα της Ελλάδας
είναι
η
Θεσσαλία.

Αισθανόμαστε ισχυροί γιατί έχουμε εκλεκτούς
θεσσαλούς που έχουν προκόψει σε κάθε γωνιά
της γης, ανθρώπους που πέτυχαν ξεκινώντας
χωρίς καμία βοήθεια. Προχωρήσαμε στην ίδρυση
της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας, η οποία
είναι μια ισχυρή δύναμη σε όλη την Ελλάδα. Θα
συνδράμουμε εθελοντικά στις εκδηλώσεις που θα
γίνουν για τα 200 χρόνια από την απελευθέρωση
της Ελλάδος. Ο απόδημος ελληνισμός είναι
το εφαλτήριο για το αύριο, αναδεικνύει την
καθολικότητα του ελληνισμού, σφυρηλατεί τις
σχέσεις μας και διατηρεί ζωντανούς δεσμούς με
την πατρίδα».
Ο δήμαρχος Αλμυρού κ. Δημήτριος Εσερίδης
που φιλοξένησε και μαζί με την «Παγκόσμια
Συνομοσπονδία Θεσσαλών» συνδιοργάνωσαν
το Συνέδριο-Αντάμωμα, στο χαιρετισμό του,
τόνισε ότι «ήταν μια πρόσκληση της Παγκόσμιας
Συνομοσπονδίας Θεσσαλών, που θα ήταν αδύνατο
να μην την αποδεχθεί να γίνει το Παγκόσμιο
συνέδριο για πρώτη φορά στον Αλμυρό. Ήταν
μεγάλη χαρά και τιμή, όπως είπε και καλωσόρισε
τους παρευρισκόμενους παρουσιάζοντας την
παραγωγική φυσιογνωμία της περιοχής, δίνοντας
έμφαση στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα.
Αναφέρθηκε στις προοπτικές για το μέλλον των
παιδιών τονίζοντας την προσπάθεια που πρέπει
να γίνει στην προσέλκυση τουριστικής επένδυσης
όπως αυτής στις Νηές, ώστε να δημιουργηθούν
νέες θέσεις εργασίας για τους νέους. Η ανεργία
είναι αυτή που οδηγεί τα παιδιά μας να φεύγουν
στις χώρες του εξωτερικού, όπου βέβαια
διαπρέπουν».
Ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ.
Γιώργος Κίτσιος μετέφερε τους χαιρετισμούς του
Περιφερειάρχη, έδωσε συγχαρητήρια για την
πρωτοβουλία στην οργανωτική επιτροπή και την
Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών, τόνισε ότι
«όλοι οι σύλλογοι και οργανώσεις είναι το οξυγόνο
της παράδοσης και θα είμαστε συμπαραστάτες
όπου μπορούμε να βοηθήσουμε».
Ο νέος Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Γιώργος
Μουλάς ευχήθηκε καλό έργο, καλή επιτυχία,
τονίζοντας ότι «θα είμαστε αρωγοί σε όλες τις
προσπάθειες και ελπίζουμε για ακόμη μεγαλύτερη
συνεργασία στο μέλλον».
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας
κ. Αριστοτέλης Μπασδάνης τόνισε ότι «Το
αεροδρόμιό μας δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους
του τουρισμού, αφορά όλη την κοινωνία στο
σύνολό της και είναι ο δρόμος προς την ανάπτυξη,
τον τουρισμό, τη συγκοινωνία αλλά και γιατί όχι
στις εισαγωγές και εξαγωγές. Το Επιμελητήριο
Μαγνησίας ως μοχλός ανάπτυξης της τοπικής
κοινωνίας και υποστηρικτής κάθε επιχειρηματικής
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Η Στήλη Της Εκκλησίας
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 50 ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΟ ΛΥΝΤΕΝΣΑΪΝΤ

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

Ιωβηλαίον αγώνων και αγωνίας,
χαρμονής και πόνου!
Με τη χάρη του Θεού καταξιώθηκε η ταπεινής μου να
συμπληρώσει τον Ιούνιον του τρέχοντος 2019 έτους μια
Πεντηκονταετία ποιμενικού έργου εις την εκτενή και
πολυπληθή Ενορίαν του Λυντενσάιντ.
Το Ιωβηλαίον αυτό πεντήκοντα χρόνων είναι πλήρες
έργων, συναντίληψης και αγάπης προς τους απόδημους
Έλληνες της Γερμανίας, οι οποίοι κατέφθαναν με
πενιχρότατα κατά το πλείστον εφόδια και έπρεπε να
αγωνιστούν για να ενταχθούν και να κατανοήσουν
ένα όχι και τόσο προσιτό και φιλικό, κοινωνικό, γλωσσικό, εργασιακό και φυσικό
περιβάλλον, μια καθημερινότητα εν πολλοίς ξένη προς τα ισχύοντα τότε στους
τόπους προελεύσεως των μεταναστών.
Όλοι ήταν σχεδόν „ερριμένοι ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα“ (Ματ. 9,36), κατά
τα πρώτα τουλάχιστον έτη της προσελεύσεώς τους στη Γερμανία. Αυτά τα πρώτα
χρόνια, τα δύσκολα, η Ενορία και ο Εφημέριός της ήταν το σημείον αναφοράς, ο
τόπος καταφυγής σε κάθε δυσκολία.
Οι δεκαετίες κύλησαν και οι Έλληνες μετανάστες ρίζωσαν, ευδοκίμησαν και
ανέδειξαν τις αρετές και τα ελαττώματά τους στην αλλοδαπή.
Η Εκκλησία μας ήλθε εδώ και, σχεδόν παραχρήμα, κατέστη ηγέτιδα δύναμις των
Ελλήνων μεταναστών, όπως και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Το Οικουμενικό
Πατριαρχείο έχει τον τρόπο, „την τεχνογνωσία και τα εργαλεία“ για να ποιμάνει,
κατά τη βουλή και το πνεύμα του Καλού Ποιμένος Χριστού, το ποίμνιον της όποιας
„Αυλής“ χωρίς παρεκκλίσεις από την παράδοση και την τάξη της Ορθοδοξίας.
Η ταπεινότης μου εφρόντισε να μοχθήσει, ανταποκρινόμενος εις το Ιερόν της
Καθήκον, σύμφωνα με την Ορθόδοξο Πίστη και τάξη. Έπρεπε ο Λόγος του Κυρίου
να τρέχει και να δοξάζεται (Β’ Θεσσ. 3,1) ευκαίρως, ακαίρως „προς πληροφόρηση
της διακονίας μου“ (Β΄Τιμόθ. 4,5). Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι το εγχείρημα δεν
είναι εύκολο, ούτε εν πολλοίς εφικτό. „Ου γαρ πάντων η πίστις“ (Β΄ Θεσς. 3.2)
Στην πορεία του έργου μου κατανόησα τη βαρύτητα, το μέγεθος του κύρους
των λόγων του Απ. Παύλου „Τα πάντα ισχύει εν των ενδυναμούντι εν Χριστώ“
(Φιλίπ. 4,13). Ετόλμησα επομένως κι αυτό το στοιχείο της τόλμης δεν εξέλιπε
από την διακονία μου. Τολμώ να είπω μάλιστα, αυτοανακρινόμενος, ότι κάποιες
φορές ετόλμησα υπερβαλλόντως αστοχήσας. Δεν λιποψύχησα όμως, αλλά
ανασυντάσσοντας τις δυνάμεις μου από τον Θεό, επανήλθα δριμύτερος και το
αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές με εδικαίωσε.
Στις προσπάθειές μου, κατά το μακρόν διάστημα της θητείας μου, οφείλω να το
ομολογήσω αυτό, είχα την ηθική και πνευματική ενίσχυση της σεπτής κορυφής του
Παναγιωτάτου Πατριάρχου Βαρθολομαίου, του σεβασμιωτάτου ποιμενάρχου μου
Αυγουστίνου, ο οποίος στάθηκε δίπλα μου ως αδελφός, πατέρας και σύμβουλος,
συγκατανεύων διά τις επικυρώσεις των επιλογών μου και της επιβράβευσης του
έργου μου.
Δεν επιθυμώ να καυχηθώ διά την εργασίαν μου στην Ενορίαν μου. Θα περιοριστώ
και θα επιμείνω στο „Ο καυχόμενος εν Κυρίω καυχάσθω“ (Α΄Κορ.1,31). Δεν θα
αναφερθώ στο μέγεθος, την ποικιλία και την ποιότητα των δράσεων της ταπεινότητός
μου. ΄Αλλωστε περί αυτών μπορεί , όποιος επιθυμεί να πληροφορηθεί, ανατρέχοντας
εις το βιβλίο που έχω κατά καιρούς δημοσιεύσει. Εκεί φανερώνω εμαυτόν στον κόσμο
και φυσικά, στο ποίμνιό μου (Ιωάνν. 7.4). Θέτοντας και μη αυτοαποκαλύπτομαι.
Φυσικά και υπάρχουν αρκετοί που αντιτάχθηκαν και επολέμησαν το έργο μου
μετά πάθους και πείσματος. „Μη αυτοίς λυγισθείη“ ( Β.Τιμ. 4,16). Και αν ακόμη
η ποιότητα και το μέγεθος της εργασίας μου αποτιμώνται ως μη άξια λόγου και σε
αυτήν ακόμα την περίπτωση θα μένω με την ικανοποίηση ότι εμόχθησα εργαζόμενος
στον αμπελώνα του Κυρίου. Δεν έκρυψα στη γη το ένα τάλαντο που μου ενεπιστεύθη
ο Κύριος.
Με τη συμπλήρωση της πεντηκονταετίας κλείνω έναν ενάρετο κύκλο της ζωής μου.
Έτσι θέλω να πιστεύω. Κλείνοντας, οφείλω να εκπληρώσω ένα μεγάλο, υπέροχο
χρέος! Να ευχαριστήσω τις εκατοντάδες συνεργάτιδες και τους συνεργάτες μου,
που αφιέρωσαν χιλιάδες ώρες του πολύτιμου χρόνου τους, για να υπηρετήσουν την
Ενορίαν. Χωρίς αυτούς, χωρίς την εργασία τους και την άδολη και αδάπανη βοήθειά
τους το έργο μας θα ήταν πτωχό. Σημαντική βοήθεια στην πορεία μου παρέσχε και η
οι οικογένειά μου.
Τους ευχαριστώ όλους και πάλι με όλη τη θέρμη της καρδιάς μου. „Δεν είναι
άδικος ο Θεός για να ξεχάσει το έργο σας και την έμπρακτη αγάπη που δείξατε
για χάρη Του. Εσείς η στρατιά των εργατών και συνεργατών με τις υπηρεσίες που
προσφέρατε στους αδελφούς χριστιανούς. Επιθυμούμε ο καθένας σας να δείχνει ως
το τέλος τον ίδιο ζήλο και να μην κατακυριευθεί από την οκνηρία“. (Εβρ. 0.10-12).
Τέλος ευχαριστώ το Θεό που με ικόνωσε να φθάσω μέχρις εδώ και , „μετ’ ου πολύ“
να ολοκληρώσω την διακονία μου πλήρης ημερών, εργαζόμενος και ποιμένων το
εμπιστευθέν μοι ποίμνιον.
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Ψυχολογία
Της Αθηνάς Σκιαδοπούλου

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

Πρώτες μέρες στο σχολείο.

Τα σχολεία άνοιξαν. Έφτασε η μέρα που το παιδί
αποχωρίζεται την ολοκληρωτική
παρουσία και
φροντίδα των γονέων και των ανθρώπων του στενού
οικογενειακού περιβάλλοντος. Τα παιδιά καλούνται να αντιμετωπίσουν
και να προσαρμοστούν σε ένα νέο περιβάλλον, μακριά από την ασφάλεια
του σπιτιού τους. Ξαφνικά θα νιώσουν λίγο έως πολύ άβολα σε ένα ξένο
περιβάλλον για αυτά. Κάποια παιδάκια δεν μπορούν να αποχωριστούν
τους γονείς και ειδικά την μαμά, κλαίνε είναι στενοχωρημένα, ή γίνονται
επιθετικά, παρουσιάζοντας αλλαγές στην συμπεριφορά, στην διατροφή και
στον ύπνο. Όλες αυτές οι αλλαγές είναι απόλυτα φυσιολογικές μέχρι τα μικρά
σας να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον έτσι ώστε να νιώσουν σιγουριά
και ασφάλεια. Ο χρόνος διαφέρει σε αυτό για κάθε παιδί και εξαρτάται από
πολλούς παράγοντες: το χαραχτήρα, την ωριμότητα, την προετοιμασία που
είχε γίνει από πριν για αυτή την αλλαγή και τις προηγούμενες εμπειρίες του.
Σίγουρα ένα παιδί που δεν έχει συνηθίσει να αποχωρίζεται τους γονείς του
χρειάζεται περισσότερο χρόνο να προσαρμοστεί. Η ψυχολογική κατάσταση
των γονέων παίζει μεγάλο ρόλο. Δεν βιώνει μόνο το παιδί άγχος και
ανησυχίες αλλά και οι γονείς. Έχουν και αυτοί τις δικές τους ανασφάλειες και
την δυσκολία να αποχωριστούν για κάποιες ώρες το παιδί τους. Σημαντικό
είναι να το αποδεχτούν και να δείχνουν στο παιδί τους την χαρά και την
αισιοδοξία τους για το καινούργιο του ξεκίνημα. Σε αυτό θα βοηθήσει η
επικοινωνία με το παιδαγωγικό προσωπικό την διεύθυνση όσο και με τον/
την ψυχολόγο του σχολείου, που θα τους λύσει τις απορίες σχετικά με την
προσαρμογή και την συμπεριφορά του παιδιού τους. Ο αποχωρισμός είναι
πραγματικά μια πολύ δύσκολη στιγμή. Είναι όμως και πολύ φυσιολογικό το
παιδί να κλάψει τις πρώτες μέρες, αλλά ίσως και τις επόμενες εβδομάδες
ή και κάποια μέρα μετά από μήνες. Πότε μην φύγετε στα κρυφά χωρίς
να το αποχαιρετήσετε γιατί μετά θα αντιδρά πιο έντονα και θα ζει μέσα
σε ένα διαρκές άγχος. Με την βοήθεια των παιδαγωγών θα προσαρμοστεί
και θα ξεκινήσει να γνωρίζει και να παίζει με τα άλλα παιδάκια. Γονείς και
παιδαγωγοί δώστε αγάπη στα μικρά ευαίσθητα πλασματάκια που το μονό
που θέλουν είναι να νιώσουν σιγουριά και εμπιστοσύνη στο καινούργιο
ξεκίνημα της ζωής τους.

Έτσι είναι. Ο χθεσινός μαθητής και η χθεσινή μαθήτρια του Γυμνασίου δεν αισθάνεται
ευχάριστα όταν σκεφθεί ότι μπήκε πια στα 35. Ο χθεσινός νέος και η χθεσινή νέα
σκέπτεται με μελαγχολία το ότι σαραντάρισε… Και οι μεγαλύτεροι. Αυτοί προσπαθούν
„να τα κρύψουν“ όσο μπορούν και να πείσουν τον εαυτό τους ότι έχουν τα χρονάκια
τους, αλλά „δεν τους φαίνονται „!..
Τα χρόνια όμως δεν παίζουν πάντοτε σπουδαίο ρόλο. Υπάρχουν άνθρωποι
προχωρημένοι στην ηλικία, που διατηρούν αρκετή ζωντάνια και δροσιά και είναι πιο
δημιουργικοί από μερικούς νέους πρόωρα γηρασμένους.
Ο Βίκτωρ Ουγκώ και ο Ίψεν σε ηλικία 70 ετών βρίσκονταν ακόμα σε πλήρη
πνευματική άνθιση, ενώ ο Τιτσιάνο, ο Μιχαήλ Άγγελος και ο Τιντορέτο δημιούργησαν
στα 80 τους χρόνια πραγματικά αριστουργήματα. Ο Γαλιλαίος είχε ξεπεράσει τα 70
όταν ανακάλυψε πως η γη κινείται γύρω από τον ήλιο και ο Ωμπέρ συνέθεσε την πιο
νεανική και ανάλαφρη οπερέτα του όταν είχε φτάσει στα 87. Αυτός ο τελευταίος
συνήθιζε να λέει: „Δεν είμαι 80 ετών, αλλά τέσσερις φορές 20 ετών“.
Από όλους όμως περισσότερο δυνατοί και δημιουργικοί μπορούν να είναι αυτοί που
δέχθηκαν την „εν Χριστώ“ Σωτηρία και γέμισε την ψυχή τους η χαρά και η υπέροχη
προοπτική του Ευαγγελίου.
Τα χρόνια περνούν. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας τρομάζει. Αυτό που πρέπει να
σκεφτούμε είναι: Τα χρόνια μας φωτίζονται από την Χάρη του Θεού. Η ζωή μας
υπηρετεί το θέλημα Εκείνου. Αν περνούμε το χρόνο μας στην υπηρεσία του Χριστού,
τότε θα είμαστε αληθινά μακάριοι.
Κάθε ηλικία έχει την ομορφιά της και τη Χάρη της. Αρκεί ο άνθρωπος να βρίσκεται
στο δρόμο του Θεού. Ο Θεός παρατείνει τη ζωή μας και την αφήνει εδώ στη Γη για να
υπηρετήσουμε το θέλημά Του και να προετοιμαστούμε για την αιωνιότητα.
Εφέτος είμαστε ένα χρόνο μεγαλύτεροι. Καλό είναι κι αυτό. Έχουμε μεγαλύτερη
ωριμότητα και μεγαλύτερη πείρα της ζωής. Έχουμε καινούριες ευκαιρίες για να
υπηρετήσουμε το θέλημα του Κυρίου. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στον καινούριο
χρόνο με την αισιοδοξία της πίστεως και με τη χαρά του Ευαγγελίου, τη χαρά που
„αιώνια θα ζει ενώ φεύγει η ζωή“!.
„Μη φροντίζετε με ανησυχία λέγοντας τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε.
Πόσων Ετών Είσαι;
Γιατί όλα αυτά τα επιδιώκουν οι εθνικοί. Γνωρίζει ο Πατέρας σας ο ουράνιος ότι έχετε
Τι αδιάκριτος αυτός που σου κάνει αυτή την ερώτηση. Σε φέρνει σε δύσκολη θέση.
ανάγκη από όλα αυτά. Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και
Σε κάνει να πεις κάτι που δεν σου αρέσει να σκέπτεσαι.
τότε όλα αυτά τα υλικά αγαθά θα σας προστεθούν“. ( Ο Κύριος, Ματθαίου 31-33).
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Το πούλησες βρε τ’ όνειρο στην αγορά
όπως σου παρήγγειλα;

-Επειδή Δάσκαλε αν το όνειρο ξεπουλήσω, τότε θα
μπερδέψω άσκημα! Μου ’μαθες τη φωνή της ψυχής μου να
ακούω, και για να κάνω αυτό το παζάρι θα ’πρεπε πρώτα να
-Όχι Δάσκαλε, δεν μπόρεσα να το αποχωριστώ!
κουφαθώ. Μου ’μαθες τα βήματα της καρδιάς να ακολουθώ
-Γιατί βρε πανάθεμά σε! Δεν μπόρεσες να πιάσεις καλή και με την αγοραπωλησία αυτή, κουτσός θα αισθανόμουν.
τιμή;
Μου ’μαθες τα κύτταρά μου να ακολουθώ για να τραβώ για
-Αμέ δάσκαλε, είχα πολύ καλές προσφορές! Ήταν εκεί την ευτυχία μου, και βλέπω ότι της λογικής τούτο το ζύγιασμα
όλοι οι έμποροι των ονείρων και τα εκποιούσαν σε τιμές σε άγρυπνες νύχτες οδηγεί. Μου ’μαθες ότι τα όνειρα σε
μοναδικές. Κάποιος μου έδινε ολόκληρο “σιγουράκι” για το παζάρια δεν χωρούν, αν μια μέρα το άρωμά τους θέλεις να
υπόλοιπο της ζωής μου. Άλλος με πλησίασε με το “βολεψάκι” εισπνεύσεις. Μου ’μαθες ότι η αξιοσύνη στην πίστη για το
και προσπαθούσε να μου το πλασάρει σε αντάλλαγμα του όνειρο κρύβεται και όχι στη συμβιβασμένη ζωή.
ονείρου. Και ένας άλλος έμπορος, πίσω από μια τέντα Σε είδα που ζεις το όνειρο το δικό σου ευτυχισμένος, ακόμα
προσπαθούσε με το “τρομοκρατήσου” το όνειρο να αλλάξει. και όταν η κόλαση τις πόρτες της σου ανοίγει. Σε είδα που
Ήταν και κάποιοι κουστουμαρισμένοι, πίσω από πλούσιους ολόρθος στέκεις στην αντάρα και χαμογελάς στα τερτίπια των
πάγκους που είχαν από όλα τα καλούδια πάνω τους. Αυτοί Θεών τσουγκρίζοντας το ποτήρι σου κάθε που ο Θεριστής
είχαν τις πιο δελεαστικές προσφορές μιας και έπαιρναν το σε προκαλεί, χωρίς από το όνειρό σου να παραιτείσαι. Σε
όνειρό σου και σου έδιναν μια ζωή γυαλιστερή, χλιδάτη, άκουσα στο δάσος που μιλούσες με τα πλάσματα, με τα
ιλουστρασιόν και καλουπαρισμένη. Πραγματικά κόντεψα να δέντρα, με το ρυάκι και κατάλαβα τις απαντήσεις μου που
χάσω την ύπαρξή μου στην επίδειξη της πραμάτειας τους. θα τις βρίσκω. Σε έζησα, και ανακάλυψα τη ζωή.
Όμως για όλα τούτα Δάσκαλε που τις αισθήσεις μου Ο Δάσκαλος έγειρε χαρούμενος στο πλάι και αποκοιμήθηκε.
μαγέψαν, το όνειρο δεν το ξεπουλάω.
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας
-Γιατί μωρέ δεν το ’δωσες, για πάντα να ξεμπερδέψεις;

Τελείωσα Δάσκαλε, δεν αξίζω τίποτα!

βρισκόσουν σε κατάλληλες συνθήκες πλήρους δράσεως. Ένα
χρυσό δαχτυλίδι αν το βάλεις στο συρτάρι δεν θα χάσει την
-Τελειώνει το αγριολούλουδο επειδή το σκεπάζει το χιόνι; αξία του, αλλά την εμπορικότητα της στιγμής.
Ίσως εκείνο να μην βλέπει μέλλον μπροστά του, αλλά η φύση Η αξία φίλε μου θα φανεί όταν από τη στάση της αναμονής
ξέρει, και θα θεριέψει πάλι περήφανο δυναμώνοντας τα μπορέσεις να μπεις στην κατάσταση της δράσης. Όταν
άνθη του πάνω από τα χιόνια.
δεν έχεις αφήσει το χιόνι να σε παγώσει, τον αέρα να σε
Τελειώνει ο αετός επειδή οι αέρηδες τσακίζουν τα φτερά σκουριάσει και τις στερήσεις να σε αλλοτριώσουν. Όταν
του; Μπορεί να αισθανθεί απόγνωση, αλλά μέσα του ξέρει κατανοήσεις ότι η υψηλή πίεση είναι αυτή που κάνει το
ότι θα πρέπει να κουρνιάσει στη φωλιά του μέχρι το ξεροβόρι κάρβουνο διαμάντι, και ότι ένα σκουπίδι που μπαίνει μέσα
να περάσει ώστε πάλι αγέρωχος να ορμίσει σκίζοντας τους στα σκοτάδια του στρειδιού θα γίνει μαργαριτάρι.
ουρανούς.
Η αξία φίλε μου, είναι διαχρονικό ιδίωμα. Αν την ευτελίσεις,
Τελειώνει η ατρόμητη αρκούδα όταν το κρύο της στερεί δεν θα μπορέσεις ποτέ σου να την αναδείξεις, αλλά αν
τις πηγές της τροφής της; Ίσως να αισθανθεί αβεβαιότητα, δεχτείς ότι φέρεσαι σοφά και περιμένεις με υπομονή
αλλά θα κουλουριαστεί στη φωλιά της καταναλώνοντας από βρισκόμενος σε μια κατάσταση αναμονής, έχοντας κρύψει το
το λίπος της μέχρι η άνοιξη πάλι να της χτυπήσει την πόρτα, χρυσάφι σου τυλιγμένο σε μεταξωτό πανί μέσα στο συρτάρι,
ώστε το τελειότερο πλάσμα της φύσης να επιστρέψει στα τότε όταν διακρίνεις τα σημάδια της άνοιξης και ο ήλιος της
λημέρια του.
πέσει ξανά πάνω σου, θα δεις το χρυσό σου να λαμπιρίζει και
Η αξία φίλε μου δεν είναι κάτι που μετριέται με τη στάση να αντανακλάει την αξία σου στον κόσμο.
της στιγμής. Ίσως να έχει έρθει η ώρα της αναμονής, αλλά Να θυμάσαι πάντα ότι το αγριολούλουδο αντέχει!
αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι λιγότερο ολόκληρος από όταν
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

Μόλις εκυκλοφόρησε, το βιβλίο, του συγγραφέα Δημήτρη Νομικού, υπό τον τίτλον:

Πες μου Δάσκαλε

Τιμή 16,00 EUR

Είναι από τα χειρότερα τέρατα του νου το να νομίζεις,
επειδή δεν σε αφήνει να ερευνήσεις, αλλά δημιουργεί
ψευδαισθήσεις και έτσι ζεις σε κόσμους ψεύτικους.
Ενώ με την πραγματικότητα μπορεί να χαμογελάς, ένας
εσωτερικός διάλογος μπορεί να συννεφιάσει τη ζωή σου.
Να μη νομίζεις ποτέ! Αν θέλεις να έχεις μια σαφή θέση,
αυτή να είναι το να γνωρίζεις!
Τι είναι η ζωή;
Είναι οι απαντήσεις που δίνουμε στις ερωτήσεις μας.
Ποτέ της δεν είναι τα γεγονότα, αλλά είναι ο τρόπος που τα
Περιγραφή
ερμηνεύουμε.
− Δάσκαλε, νομίζω…
Αν αλλάξουμε τις ερωτήσεις, θα αλλάξουν και οι
− Να μη νομίζεις ποτέ!
απαντήσεις.
Η πραγματικότητα, υπάρχει για να την ερευνούμε και να Και έτσι θα αλλάξει και η ιστορία που λέμε για τη ζωή μας.
την ανακαλύπτουμε.
Το βιβλίο «Πες μου Δάσκαλε…» έχει γραφτεί για να δοθούν
Τα σενάρια είναι για να οργιάζει, να παθιάζεται και πιο ευέλικτες απαντήσεις στις καίριες ερωτήσεις μας, έτσι
να σκοτεινιάζει το μυαλό. Λαοί ολόκληροι δεν μπορούν ώστε να μετατοπίσουμε το βάρος της εστίασής μας σε
να ανασάνουν την ειρήνη και την ευημερία, επειδή οι δημιουργικότερες και λειτουργικότερες λύσεις.
κυβερνήσεις έχουν φροντίσει να νομίζουν.
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας
Ζωές και πορείες χάθηκαν επειδή κάποια στιγμή, κάποιοι
νόμιζαν.

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

Ε-mail : kostas@gikas.net

Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

9,80 EUR

14,80 EUR

Βιβλία του συγγραφέα Περιγραφή των βιβλίων
Το Σεπτέμβριο του 2010 εκδόθηκε
το πρώτο μου βιβλίο με τίτλο ''Mια
μέρα, μια ψυχή, τρεις ζωές'' από τις
εκδόσεις Κριτονού. Μια συνηθισμένη
μέρα. Ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος.
Τη βιώνει σε τρεις ξεχωριστές
πραγματικότητες. Ένα φανταστικό
σενάριο
για
μια
τριχασμένη
προσωπικότητα. Μια πιθανολογία
της
καθημερινότητας,
όπου
ο
συγγραφέας δείχνει με περιγραφικό
τρόπο πως η ζωή μας εξαρτάται
από τη στάση μας και όχι από τις
συνθήκες ή τα γεγονότα που ζούμε.
Ένα ασυνήθιστο, πρωτότυπο βιβλίο
που θα σας προβληματίσει τόσο ώστε
να θελήσετε να μάθετε περισσότερα
και τότε ξαφνικά οι πληροφορίες
θα έρθουν από παντού. Όταν είσαι
έτοιμος, το σύμπαν φροντίζει τη
συνέχεια.
Τον Οκτώβριο του 2014 κυκλοφόρησε
το δεύτερο βιβλίο μου με τίτλο
Γεύματα… ζωής από τις εκδόσεις
Κριτονού.
Μπήκα εδώ μέσα για να φάω ένα πιάτο
φαγητό, προσκαλεσμένος από αυτόν
που αποδείχτηκε ο αρχιμάγειρας όχι
μόνο της γευσιγνωσίας, αλλά και του
πως και του γιατί της ζωής μας.
Ένας σεφ, ο οποίος ξεδίπλωσε
μπροστά στα μάτια μου τα
μεγαλύτερα
μυστικά
του
μαγειρέματος όλων των επιθυμιών
μας, των προσδοκιών μας και του
τρόπου για να τις αποκτήσουμε.
Έφτασε ένα γεύμα για να μου δείξει
το πόσο ελλιπή αντίληψη είχα για
το πως λειτουργούμε ως άνθρωποι.
Αυτά είναι γεύματα ζωής που αξίζουν,
για να γνωρίσουμε όλοι το τι και
το πως πρέπει να παραγγέλνουμε,
ώστε να απολαύσουμε ότι καλύτερο
πραγματικά μας αξίζει.

Δημήτρης Νομικός συγγραφέας
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Η ιστορία επαναλαμβάνεται... τα προβλήματα
διογκώνονται

Αγαπητοί αναγνώστες,
Τα όσα ζούμε σήμερα δεν είναι κάτι καινούργιο για τούτο το κράτος, αν και για
να πούμε ότι υφίσταται κράτος θα πρέπει να υπάρχει και η έννοια του γενικού
συμφέροντος η οποία κρίνοντας δια των αποτελεσμάτων φαίνεται ότι λείπει.
Από την αρχή δόμησης του το Ελληνικό κράτος και μέχρι να φθάσει στην σημερινή
του κατάσταση ταλαιπωρήθηκε συχνά από εκλογές και πολιτική αστάθεια.
Κάποιοι αυτόχθονες που προσπάθησαν να πείσουν τους πολίτες ότι διοικώντας
τη χώρα ήταν και οι μοναδικοί που θα είχαν το χάρισμα για την σώσουν ή ότι ενώ
θα ήταν κοινοβουλευτικοί δικτάτορες θα αφήναν τους υπολοίπους να νομίζουν
ότι όλα στη χώρα λειτουργούσαν δημοκρατικά, φαίνεται ότι στο δια ταύτα όχι
μόνο δεν έπεισαν αλλά φόρτωσαν με πολλά προβλήματα τις επόμενες γενιές.
Έχουν περάσει αρκετά χρόνια που για κάθε τι στραβό που συμβαίνει στη χώρα
μας αποκλειστικοί φταίχτες θα πρέπει να θεωρούνται οι ετερόχθονες και οι
αλλοδαποί. Αν ως παράδειγμα θές να δωρίσεις δημόσιο χώρο σε συνάδελφο
ή συνδαιτυμόνα δεν σου φταίει ο ξένος, ούτε αν αυτός ο παραλογισμός
δημιούργησε τερατουργήματα αστικά περιβάλλοντα. Κάποτε κάποιες γενιές θα
πληρώσουν για αυτά τα λάθη ακόμη και αυτοί οι πολίτες όπου οι πρόγονοι
τους θεωρούσαν ότι ζούνε σε μία γυάλα.
Το πρόβλημα όμως στη χώρα μας δεν είναι μόνο καθαρά οικονομικό όπως
κάποιοι θέλουν να πιστεύουν αλλά σχετίζεται με την παιδεία, το ανεξάρτητο της
δικαιοσύνης , τις αναθεωρήσεις στα Συντάγματα που ξεχάσανε τόσο τη παιδεία
όσο και τη δικαιοσύνη και ένα σωρό άλλα ζητήματα για τα οποία οφείλουμε
να τα διορθώσουμε όσο πιο σύντομα γίνεται. 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.
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 πρόσφατη έρευνα η Ελλάδα φιγουράρει στις πρώτες θέσεις όσον αφορά τη
διαφθορά σε διεθνές επίπεδο. Η Ελλάδα όμως φιγουράρει στις πρώτες θέσεις
και σε άλλα αρνητικά γεγονότα όπως οι αυξήσεις των φόρων καθώς και η
απογοήτευση των πολιτών για την κατεύθυνση των φόρων οι οποίοι μόνο
ανταποδοτικοί για το σύνολο της κοινωνίας δεν δείχνουν να είναι.
Μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος κάποιες φορές φυλακίζεται στην ελπίδα για ένα
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καλύτερο αύριο ακούγοντας ψέματα και όχι
σκληρές αλήθειες όταν η παιδεία του δεν
είναι ολοκληρωμένη. Ο Αριστοτέλης είπε
ότι την ενότητα πρέπει να την προάγουμε
μέσω της παιδείας, και παιδεία δεν
είναι ούτε η στρατευμένη τέχνη, ούτε το
ανεπαρκές εκπαιδευτικό σύστημα, ούτε ο
πολιτικός συνδικαλισμός του θεαθήναι στα
Πανεπιστήμια αλλά ούτε και η στρατευμένη
δημοσιογραφία.
Ευελπιστώ οι αλήθειες να υπερισχύσουν
στο μέλλον σε κάθε πολιτικό λόγο. Δεν
χρειάζεται η κοινωνία να βαριά ανασαίνει
από θεσμοθετημένα ψέματα, διότι μία
μερίδα των πολιτών που τα αντιλαμβάνεται
ψάχνει να βρει την πραγματική αλήθεια
Χρήστος Τραϊκούδης
κάπου άλλου. Κάποιες φορές βέβαια το
αλλού είναι εκεί που δεν πρέπει.
Ως κοινωνία λοιπόν, σε αυτό το κομβικό σημείο που βρισκόμαστε, πρέπει να
δίνουμε περισσότερη σημασία σε αυτά που είναι γύρω μας και είναι αρνητικά,
το ίδιο και αυτοί που μας διοικούν. Ένας πολίτης που αγαπά τον τόπο του δεν
του αρέσει να κολακεύει όσους προσπαθούν να δημιουργήσουν εμπόδια στην
ευημερία του άμεσα και έμμεσα.
Είναι επίσης επιτακτική ανάγκη να δείξεις στον συμπολίτη σου τον κίνδυνο που
παραμονεύει και να τον εξουδετερώνεις ακόμη και εάν ο δρόμος της αλήθειας
δεν είναι πάντα στρωμένος με ροδοπέταλα. Αυτή είναι υποχρέωση για όλους του
πνευματικούς ανθρώπους του τόπου.
Η παράλογη λειτουργία της γραφειοκρατίας, η κακή φήμη του συνδικαλισμού, η
υψηλή φορολογία, το υψηλό κόστος ενέργειας, η ευνοιοκρατία, η αναξιοκρατία,
η έλλειψη υποδομών, η αποκέντρωση που έμεινε μόνο στα λόγια, ο τρόπος με
τον οποίο δομήθηκαν τα μεγάλα αστικά κέντρα, η έλλειψη δημιουργικής πίεσης
των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα, το ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον,
οι κοντινοί φορολογικοί παράδεισοι και το κυριότερο η φυγή ικανών ανθρώπων
στην αλλοδαπή είναι σημαντικά εμπόδια. Το πιο σημαντικό εμπόδιο βέβαια
είναι η έλλειψη ιστορικής ειλικρίνειας η οποία συντηρεί τις παθογένειες σχεδόν
αυτούσιες εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Η ιστορία ενός ατόμου, ενός έθνους, ενός υπερεθνικού σχηματισμού είναι
παρόν μέσα στο παρόν τους και αν δεν συντελεστούν κάποιες διεργασίες ώστε να
απαλλαγούν από τα βαρίδια του παρελθόντος τότε νομίζοντας ότι συντελούνται
συνειδητές πράξεις στην ουσία αυτές θα είναι αποτέλεσμα ασυνείδητων ψυχικών
διεργασιών οι οποίες συνήθως οδηγούν σε άσχημα αποτελέσματα.
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Die Geburt der Gottesmutter

von Erzpriester p. Martinos Petzolt

Geburtstage werden im Kirchenjahr gewöhnlich
nicht gefeiert. Von frühester Zeit an sind die Todestage der Heiligen ihre großen Feste, oft strahlend
durch den Triumph des Glaubens in einem grausamen Martyrium. Abgesehen davon, daß die Geburtstage der Heiligen auch den Zeitgenossen häufig unbekannt waren, zumal die Christen der frühen
Kirche oft spät getauft wurden und sich erst dann
die Christengemeinde für ihr Leben interessierte,
versteht man den Todestag als den Geburtstag zum
neuen ewigen Leben in Christus. Vor allem blieb dieser Tag in der Erinnerung der späteren Generationen, weil er jährlich begangen wurde. Von manchen
Heiligen kann man heute mit Bestimmtheit den Todestag belegen, weiß aber nicht das Todes-jahr und
muss manchmal sogar das Jahrhundert schätzen.
Jährliche Todesgedächtnisse mit großen Totenmählern in den Mausoleen waren in der Antike generell
üblich und verbreitet. Die Christen freilich verbanden mit diesen Feiern nicht nur das Gedächtnis
an die Verstorbenen, sondern die Fürbitte und die
Freude über den zweiten Geburtstag der Toten zum
ewigen Leben in der Auferweckung durch den Erstgeborenen der Neuen Schöpfung, Christus. Mittelpunkt der Feiern war deshalb das Herrenmahl, die
Eucharistiefeier mit der Speise und dem Trank des
ewigen Lebens.
Es hat sogar lange gedauert, bis der Geburtstag
Christi an einem eigenen Tag gefeiert wurde. Als eines der letzten Hochfeste entstand das Weihnachtsfest, das einzige große Herrenfest, das im Westen
aufkam und erst später vom Osten übernommen
wurde. Aber noch zwei weitere Geburtsfeste, denen jeweils wie bei Christus ein Fest der Empfängnis
neun Monate früher vorhergeht, wurden in den Kirchenkalender eingefügt: Nur von der Gottesmutter
Maria und vom Vorläufer und Täufer Johannes werden neben dem Todestag auch die Empfängnis und
die Geburt gefeiert. Denn sie beide markieren die
Zeitenwende, als die Zeit erfüllt war und Gott seinen
Sohn herabsandte (Gal 4,4), die auch in der weltlichen Zeitrechnung als das Jahr Null gerechnet wird.
Johannes, der letzte Prophet und Verkünder des
Messias schon im Mutterschoß, dessen Geschichte vom Evangelisten Johannes in den Prolog seines
Evangeliums über den fleischgewordenen Logos hineinverwoben wurde, und die Gottesmutter selbst
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stehen in unmittelbarer Beziehung zur Menschwerdung und zum Geburtstag Christi selbst.
Mit dem Fest der Geburt der Allheiligen Gottesgebärerin feiert die Kirche die Vorbereitung der Christusgeburt. Diejenige, die den Erlöser in ihrem Mutterschoß trug und in der Weihnacht geboren hat,
wird selbst geboren von ihrer Mutter. Das nicht in
die Heilige Schrift aufgenommene Jakobusevangelium nennt sogar die Namen ihrer Eltern: Anna und
Joachim, die ähnlich wie Sara und Abraham in fortgeschrittenem Alter als kinderloses Paar durch einen Engel die Empfängnis eines Kindes angekündigt
bekamen. Auch wenn Maria wie jeder Mensch auf
natürliche Weise gezeugt und geboren wurde, geschah dies jedoch zugleich nur durch göttliche Gnade, die die Grenzen des Natürlichen ausdehnte und
übersprang. Und doch ist das nur der Vorgeschmack
auf das noch größere Wunder, daß das neugeborene Mädchen einmal selbst Mutter Gottes sein wird,
ohne aufzuhören, Jungfrau zu sein.
Alles an der Gottesmutter ist auf Christus bezogen.
Wie schon der Titel „Mutter Gottes“ verrät, verweist
alles an Maria auf den Sohn Gottes, den sie geboren
hat. Und deshalb ist es auch kein Zufall, dass es keine Marienikonen gibt, sondern nur Gottesmutterikonen, die die Allheilige mit ihrem Sohn zeigt und als
Titel „Mutter Gottes“, „Mitir tou Theou“ hat. Auch
das Apolytikion (russ. Tagestropar) zum Geburtsfest der Gottesmutter leitet nach dem Ausdruck
der Freude über dieses Ereignis gleich auf das noch
größere Ereignis der Weihnacht hin, in deren Licht
auch die Mariengeburt erst richtig erstrahlt: „Deine Geburt, Gottesmutter, hat dem ganzen Erdkreis
Freude beschert. Denn aus dir ging auf die Sonne
der Gerechtigkeit, Christus unser Gott ...“ Maria ist
manchmal mit dem Mond verglichen worden, der
sein Licht von der Sonne Christus empfängt. Das
Licht der Weihnacht freilich spiegelt wiederum den
strahlenden Glanz des Ostermorgens, weshalb das
Apolytikon auch weiter fortfährt: „... Christus nahm
den Fluch hinweg, brachte den Segen, zerstörte den
Tod und schenkte uns ewiges Leben.“
Eine kleine Anspielung auf die Rolle der Gottesmutter ist in diesem Schlusssatz auch noch verborgen. Denn dass Christus in seiner Auferstehung den
Tod besiegte und den Fluch hinwegnahm, verweist
auf die Schöpfungsgeschichte und den Beginn des
Tötens und Sterbens durch den Sündenfall. Als der
Schöpfer die Schlange verfluchte, setzte er Feind-

schaft zwischen die Schlange und die Frau, zwischen den Spross der Schlange und den Spross der
Frau (Gen 3,15). Der Satan wird dem Sohn der Frau
nachstellen und ihn an der Ferse treffen, doch dieser
wird ihm „den Kopf zermalmen“. Mit der Erinnerung
an den Fluch, der zugleich in der Verheißung auch
einen Segen beinhaltet, spannt der Hymnus den
Bogen bis zur Schöpfungsgeschichte, in der beide,
Mutter und Sohn, Maria und Christus bereits prophetisch angekündigt werden. Die Heilsgeschichte
Gottes von der Schöpfung bis zum Jüngsten Tag hat
ihren Mittelpunkt in Christus, dessen Geschichte
von der Menschwerdung bis zum Tod am Kreuz und
zur Auferstehung bereits mit der Geburt seiner Mutter beginnt.
Im Kirchenkalender beginnt das Kirchenjahr mit
dem 1. September. Dieser Termin erscheint auf den
ersten Blick eher willkürlich und ist auch kein hervorgehobener Festtag. Allerdings ist er durch den
Vorschlag des Ökumenischen Patriarchen Dimitrios
1989 zum Tag der Umwelt und Schöpfung geworden. Ursprünglich ist er ein Kalenderbeginn im byzantinischen Reich. Nach der eingebrachten Jahresernte wurden die Jahressteuern fällig, vor allem das
Getreide für das Heer. Aber auch für die Kirche liegt
dahinter eine tiefe Weisheit verborgen. Der Kreis der
großen Herrenfeste von Weihnachten bis Ostern,
Himmelfahrt und Pfingsten ist längst abgeschlossen. Doch der Kreis der Stationen aus dem Leben
Christi wird gerahmt vom Leben der Gottesmutter,
die vor Christus geboren und nach im gestorben ist.
Der Jahreskreis der Gottesmutterfeste, die den Kreis
der Herrenfeste umrahmt, endete mit dem Fest der
Entschlafung der Allheiligen am 15. August um mit
ihrer Geburt am 8. September wieder neu zu beginnen, bevor erneut der Lauf der großen Herrenfeste
anhebt.

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

Με τη ματιά….στο Σεπτέμβρη

... το καλοκαίρι μας οδηγεί ακόμα με ούριους ανέμους
… ο Σεπτέμβριος βρίσκεται προ των πυλών, να μας συνοδέψει στα
φθινοπωρινά μονοπάτια.
Αυτή η σεζόν προτείνει αυστηρά το τζιν στην γκαρνταρόμπα μας.
Η ενδυματολογική κουλτούρα των τελευταίων ετών το προτείνει ως
απαραίτητο στη γυναικεία και ανδρική ένδυση.
Αγαπημένο πολλών, από το κλασικό τζιν μέχρι το πιο εξελιγμένο, έρχεται και
φέτος να χαρακτηρίσει την άνεση και το στιλ.
Αυτή η ευνοούμενη τάση στη μόδα φιλτράρει κατακτώντας τις πασαρέλες
του φθινοπώρου 2019, παράλληλα περπατά στους δικούς σας δρόμους, με
το total denim look, με μεγάλη επιτυχία.

Το Φθινοπωρινό όνειρο
.... όλα ξεκινούν με ένα όραμα για ζωή, χρώμα, αίσθηση, σχεδιασμός.
Σεπτεμβριανές αποκαλύψεις, με τον Michael Kors να πρωτοστατεί
παρουσιάζοντας καινούρια δουλειά.
Χρώματα μουντά στις αντιθέσεις του φθινοπώρου, σύμφωνα με τη διάθεση
του Kors που δηλώνει πως η δύναμη της θετικότητας είναι προνόμιο του.
Αυτό παρουσιάζει στη συλλογή του, ρούχα απαλά και ευκολοφόρετα για όλες
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τις ώρες της μέρας.
Δίνοντας έμφαση στη δεκαετία του ‚40, φέρνει τη
γυναικεία σιλουέτα στα μονοπάτια του Μπρούκλιν.
Παντελόνια σε φαρδιά γραμμή ριγέ ή μονόχρωμα σε
γκρι αρζάν αποχρώσεις συνοδεύονται με σακάκια ή
καμπαρντίνες, τα χρώματα γήινα, δημιουργούν μια
αρμονία χαρίζοντας την απλότητα στη γυναικεία ένδυση.
Τα τζιν δεν λείπουν από τη συλλογή, δένουν θαυμάσια
με πουκάμισα σε πουά μοτίβα, ενώ τα δερμάτινα τζάκετ
κοσμούν την πλάτη.
Τα φλοράλ φορέματα που μέχρι τώρα γνωρίζαμε στις
ανοιξιάτικες συλλογές, παρελαύνουν με μαυρόασπρες Ιωάννα Μπέτση
αποχρώσεις τονίζοντας τη θηλυκότητα.
Καρό ταγέρ σας συνοδεύουν τις ώρες της εργασίας δίνοντάς σας, στιλ.
Οργάντζα, δέρμα, μαλλί, βισκόζ δημιουργούν όμορφες συνεδρίες στην
καθημερινότητα σας.
Εσείς ποια θα επιλέξετε;

της Ιωάννα Μπέτση
Αισθητικός - στυλίστρια

Καθηγητής Θετικών Επιστημών με πολυετή εμπειρία προσφέρει σε συνεργασία με το
Κέντρο Σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ μαθήματα για όλες τις τάξεις Δημοτικού, Γυμνασίου
και Λυκείου. Προετοιμασία για Πανελλήνιες, Μαθήματα Υπολογιστών.
• Για μαθητές Λυκείου: Προετοιμασία για Πανελλήνιες σε Μαθηματικά, Φυσική,
Πληροφορική (ΑΕΠΠ), Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)
• Για μαθητές Γυμνασίου: Μαθηματικά, Φυσική, Πληροφορική
• Ιδιαίτερα μαθήματα Πληροφορικής: Ειδίκευση σε Προγραμματισμό για παιδιά
και εφήβους, Word, Excel, PowerPoint
• Δυνατότητα online μαθημάτων μέσω Skype
•
•
•
•
•
•

Σύγχρονη μορφή διδασκαλίας με εκπαιδευτικούς στόχους ανά μάθημα
Εντατική εξάσκηση και αξιολόγηση με τεστ και διαγωνίσματα
Στοχευμένο υποστηρικτικό υλικό με σημειώσεις και ψηφιακές ασκήσεις
Μεταδοτικότητα, οργάνωση και υποστήριξη στην κάλυψη της διδακτικής ύλης
Υπεύθυνη προετοιμασία και ενημέρωση για εξετάσεις
Ατομικά μαθήματα απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων έπειτα από συνεννόηση

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΓΓΕΛΙΑ
Εργολάβος οικοδομών αναζητά ακίνητα, ήτοι
διαμερίσματα, μεζονέτες, μονοκατοικίες,
νέες οικοδομές ακόμη και παλαιές προς ανακαίνιση
στην περιοχή Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής,
για εξυπηρέτηση πελατών του.
Τηλεφωνική επικοινωνία για πληροφορίες :
0030 6980 079 089

Γρεβενά

Πωλείται σπίτι με οικόπεδο 1184
τ.μ. στην πόλη των Γρεβενών.
Τιμή 95.000 EUR συζητήσιμη.
Πληροφορίες στο τηλ.:
0176/30373380 κ. Κώστας
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Ιστορία και ο Πολιτισμός της Κεφαλονιάς.
Η Ένωση με την Ελλάδα
Στην Ένωση των νησιών του Ιονίου με την ελεύθερη
Ελλάδα το 1864, οι Κεφαλλονίτες συνεισέφεραν
με αξιόλογα έργα ζωγραφικής, γλυπτικής,
εκκλησιαστικής τέχνης και αρχιτεκτονικής, όπως
και λογοτεχνίας. Οι αλλεπάλληλοι σεισμοί του
1953 στάθηκαν μοιραίοι ειδικά στο βόρειο τμήμα,
αφήνοντας λίγα από τα παλαιά κτίρια ανέπαφα.
Στο νησί εξακολουθούν να οργανώνονται ποικίλα
πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις, ειδικά
τους καλοκαιρινούς μήνες, με πιο σημαντικές τα
«Εόρτια» στη Σάμη, το Χορωδιακό Φεστιβάλ στο
Αργοστόλι και στο Ληξούρι, Γιορτή της Ρομπόλας,
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στο Δημοτικό Θέατρο
«Κέφαλος» στο Αργοστόλι, στη Σάμη, τον Πόρο,
την παραλία του Μύρτου και τη Σκάλα. Ακόμα,
διοργανώνονται αποκριάτικο καρναβάλι και
διάφορες παραδοσιακές εκδηλώσεις όπως
πανηγύρια, θρησκευτικές γιορτές, απ’ άκρη σ’
άκρη.
Η ανήσυχη ιστορία άφησε το στίγμα της στον
τοπικό πολιτισμό, με πολλά δυτικά ευρωπαϊκά
στοιχεία να ενσωματώνονται δημιουργικά στην
αυθεντική κουλτούρα των ανθρώπων, στις τέχνες,
τη μουσική, το χορό και τις παραδόσεις.
Στις παραδοσιακές και λαϊκές γιορτές, τους
τοπικούς παραδοσιακούς χορούς, όπως ο μπάλος,
ο διβαράτικος και ο μανέτας, διαδέχονται
ακούσματα και χοροί από τα «σαλόνια» της
ευρωπαϊκής αστικής τάξης του 1920, όπως βαλς
και τανγκό.
Στο Κεφαλονίτικο καρναβάλι ξεχωρίζουν οι
καντρίλιες, χορευτικές φιγούρες γύρω από το
παραδοσιακό ελληνικό γαϊτανάκι, ενώ οι τυχεροί
συναντούν ακόμα και σήμερα, σε στενά του
Αργοστολίου τους εύθυμους παραδοσιακούς
κανταδόρους να τραγουδούν με συνοδεία κιθάρας.
Πολλοί ήταν οι Κεφαλλονίτες, ποιητές, λογοτέχνες,
επιστήμονες και πολιτικοί, όπως ο
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στη περιοχή της Λειβαθούς με τα ωραία
τοπία, τους παραδοσιακούς οικισμούς και τις
αμέτρητες παραλίες στις ακτές. Η πρόσβαση
γίνεται με αυτοκίνητο, μέχρι ενός σημείου, ενώ
ακολουθεί περπάτημα και λίγα σκαλιά που έχουν
δημιουργηθεί στο βουνό για να διευκολύνουν τους
επισκέπτες.
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άμμο και τα μικρά άσπρα βότσαλα, είναι χωρίς
αμφιβολία, η ομορφότερη παραλία του νησιού.
Εδώ, τα νερά είναι πολύ βαθιά, σε απόσταση 2 μ.
από την ακτή βρίσκεται το απόλυτο «κενό». Το τοπίο
από ψηλά, φαίνεται να «σβήνει» στο απέραντο
τιρκουάζ και είναι πραγματικά εκπληκτικό. Μετά
το Μύρτο ξεκινά η Έρισος. Μέσω του κεντρικού
οδικού άξονα φτάνει κάποιος στο παραδοσιακό
χωριό Άσσος, στην αρχή της μικρής ομώνυμης
χερσονήσου, ενώ διασχίζοντας τη χερσόνησο
της Ερίσου καταλήγετε στον πανέμορφο και
γραφικό οικισμό του Φισκάρδου. Στη χερσόνησο
της Παλικής το τοπίο αλλάζει και οι παραλίες
δεν θυμίζουν καθόλου αυτές της υπόλοιπης
Κεφαλονιάς. Στη διασταύρωση προς τα δεξιά για
τα Ζόλα, στο δρόμο προς το Ληξούρι βρίσκεται ο
κόλπος της Αγίας Κυριακής. Εκεί εκτείνεται μια
μεγάλη παραλία με μικρό άσπρο βότσαλο και
γαλάζια νερά, όπως και γραφικές ψαροταβέρνες
με εκπληκτική θέα.

Ακολουθώντας τον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου
– Πόρου συναντάμε το χωριό Μουσάτα, απ’ όπου
κατηφορίζει ένας μικρός δρόμος στη παραλιακή
τοποθεσία Τραπεζάκι με την υπέροχη αμμουδιά και
τα πολλά πεύκα. Στα Βλαχάτα ένας δρόμος δεξιά
οδηγεί στο παραθαλάσσιο χωριό των Λουρδάτων.
Εκεί εκτείνεται μια φανταστική τοξωτή παραλία,
ο Λουρδάς, με άσπρη άμμο και βότσαλα. Στη
συνέχεια ο κεντρικός δρόμος οδηγεί στην περιοχή
του Ελειού όπου υπάρχουν επίσης ατελείωτες
παραλίες, αλλά και μικρότερες ακρογιαλιές.
Ανάμεσα τους ξεχωριστή είναι η ήρεμη και εύκολα
προσβάσιμη παραλία στο Κορώνι, με την ιδιαίτερη
Η πιο κοντινή οργανωμένη παραλία στο Ληξούρι
αμμουδιά και τα κρυστάλλινα νερά της.
Μετά τον Κατελειό, στο δρόμο για τη Σκάλα, στο είναι τα Λέπεδα με κόκκινη άμμο και ένα
βάθος φαίνεται το ακρωτήρι της Μούντας. Ένα σκουρόχρωμο βράχο στη μέση της θάλασσας. Η
κατηφορικό δρομάκι που ξεκινά από το χωριό παραλία του Ξι, με την κόκκινη άμμο, προσφέρει
Ρατζακλί, οδηγεί στις μεγάλες αμμουδερές μια ξεχωριστή εικόνα στους επισκέπτες. Η παραλία
παραλίες Ποταμάκια και Καμίνια με τα ζεστά πήρε το όνομά της από το περίεργο σχήμα της
ανάβαθα νερά. Τις παραλίες που σχηματίζονται που μοιάζει στο αντίστοιχο ελληνικό γράμμα, ενώ
στο ακρωτήρι της Μούντας επισκέπτονται κάθε εκτείνεται από την παραλία του Μέγα Λάκκου
καλοκαίρι οι θαλάσσιες χελώνες Caretta–Caret- μέχρι πέρα από την Κουνόπετρα. Το τοπίο έχει
ta για να αφήσουν τα αυγά τους, γι΄ αυτό και άγρια ομορφιά το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι
είναι λαμπερό και κοσμοπολίτικο. Ακόμα, από την
χρειάζεται προσοχή από τους επισκέπτες.
παραλία του Ξι, μπορεί κάποιος να επισκεφτεί με
Στο πιο νότιο σημείο του νησιού βρίσκεται η
σκάφος το απέναντι νησάκι Βαρδιάνοι.
Σκάλα. Το χωριό της Σκάλας χωρίζεται από την
παραλία με ένα μικρό πευκόδασος που δημιουργεί Η όμορφη παραλία Πετανοί που βρίσκεται στη
ένα ξεχωριστό τοπίο. Από εκεί ξεκινούν μικρές δυτική πλευρά της χερσονήσου της Παλικής, για
κρουαζιέρες, με σκάφη τύπου glass bottom για πολλούς είναι το αντίπαλο δέος του Μύρτου.
την εξερεύνηση του βυθού, όπου φιλοξενείται το Από ψηλά, το τοπίο μοιάζει με ζωγραφιά, ενώ η
πρόσβαση είναι ιδανική με σκάφος ή με τα πόδια.
ναυάγιο του υποβρυχίου «Περσέας».
Η θαλάσσια διαδρομή από τη Σκάλα προς τον Δυο χιλιόμετρα από το χωριό του Αθέρα βρίσκεται
Πόρο είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες σε η γραφική παραλία με τα υπέροχα πράσινα νερά
όλη τη Κεφαλονιά. Από την κωμόπολη της Σάμης Πόρτο Αθέρας.

Α. Λασκαράτος, Π. Κατσαίτης, Ν. Καββαδίας, Γ.
ένας μικρός δρόμος οδηγεί στην Αντίσαμο,
Μολφέτας, Ι. Τυπάλδος, Π. Καλλιγάς,
μια ελλειψοειδή παραλία με βότσαλο που την
Σ. Σκιαδαρέσης, Μπ. Άννινος, που με τις ιδέες και περιβάλλουν κατάφυτες βουνοπλαγιές. Η ακτή
το έργο τους συνέβαλλαν στην αναγέννηση της της Αντισάμου αποτελούσε, όχι τυχαία, μέρος του
Ελλάδας και γράφτηκαν στην ιστορία.
φυσικού σκηνικού για την κινηματογραφική ταινία
Η πολύπλοκη ακτογραμμή της Κεφαλονιάς κρύβει «Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι». Η θέα από
εντυπωσιακές εναλλαγές και μοναδικές παραλίες ψηλά παίρνει την ανάσα. Από τη Σάμη σε μικρή
που καλύπτουν τις προτιμήσεις ακόμα και του πιο απόσταση βρίσκεται το γραφικό λιμάνι της Αγίας
απαιτητικού επισκέπτη. Οι πιο πολυσύχναστες Ευφημίας. Στη διαδρομή αυτή υπάρχουν όμορφοι
παραλίες
της
Κεφαλονιάς
φιλοξενούνται και ερημικοί μικροί όρμοι με βότσαλα, στους
στην περιοχή της Λάσσης, στη θέση του πιο οποίους μπορείτε να κατεβείτε είτε με σκαλοπάτια
ανεπτυγμένου τουριστικού θέρετρου του νησιού από το δρόμο, είτε από διαμορφωμένο μονοπάτι.
Εκεί, τα βαθυγάλαζα νερά του Ιονίου έχουν φόντο
και σε μικρή απόσταση από το Αργοστόλι.
Ο Μακρύς Γιαλός, με τη λεπτή ξανθή άμμο, αν και την Ιθάκη.
πολυσύχναστη, παραμένει μία ονειρική παραλία Διασχίζοντας την κοιλάδα της Πυλάρου θα βρεθείτε
με εύκολη πρόσβαση. Ακριβώς δίπλα, η παραλία στην δυτική πλευρά του νησιού. Ένας απότομος
του Πλατύ Γιαλού είναι πολύ μικρότερη, λιγότερο κατηφορικός δρόμος που ξεκινά από τα Διβαράτα
οδηγεί στην καταπληκτική παραλία του Μύρτου.
κοσμοπολίτικη, αλλά εξίσου όμορφη.

Συνεχίζοντας προς το νότο, ο δρόμος οδηγεί Ο Μύρτος, με τα διάφανα νερά, την κάτασπρη

Στις νότιες ακτές της Παλικής, στη θέση Βάτσα,
βρίσκεται ένας γραφικός όρμος με άμμο
και βότσαλα. Εκεί υπήρξε κάποτε ένας ναός
αφιερωμένος στον Ποσειδώνα, ενώ στην ίδια
θέση σήμερα είναι χτισμένη η εκκλησία του Άγιου
Νικόλαου.

Ιστορικά μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι
Ψηφίδες από τη μακρινή και σύγχρονη ιστορία
του τόπου υπάρχουν διάσπαρτες σε όλο το νησί.
Ο μυθικός Κέφαλος, υπήρξε ουσιαστικά ο πρώτος
βασιλιάς του νησιού και του έδωσε και το όνομά
του. Ο Κέφαλος απέκτησε 5 γιούς, τον Κράνιο, τον
Παλέα, τον Πρόνησο, τον Σάμο και τον Αρκείσιο.
Οι τέσσερις πρώτοι ίδρυσαν αργότερα ο καθένας
μια πόλη-κράτος, δημιουργώντας τη γνωστή
«Τετράπολη», ενώ ο Αρκείσιος έγινε βασιλιάς
της Ιθάκης, πατέρας του Λαέρτη και παππούς
του Ομηρικού Οδυσσέα. Μετά τη διαίρεση της
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η Κεφαλονιά πέρασε
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στα χέρια του Βυζαντίου και αργότερα στα χέρια
Φράγκων ευγενών. Την περίοδο 1500-1797 το
νησί βρίσκεται στα χέρια των Βενετών οι οποίοι
την ενισχύουν με κάστρα και αμυντικά έργα,
δημιουργούν τις απαραίτητες για το εμπόριο
υποδομές και της προσδίδουν πολλά από τα
στοιχεία του χαρακτήρα της. Ακολούθησαν δύο
μικρές χρονικές περίοδοι (1797-1799 & 1807-1809)
κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντιων πολέμων όπου
η Κεφαλονιά βρίσκεται υπό Γαλλική κατοχή, για να
ακολουθήσει το 1809 η κατάληψη του νησιού από
τους Άγγλους, η οποία έληξε το 1864 όταν πλέον
τα Επτάνησα ενώθηκαν με την υπόλοιπη Ελλάδα.
Η γέφυρα που σήμερα ενώνει τις δύο όχθες
της λιμνοθάλασσας του Αργοστολίου είναι ένα
χαρακτηριστικό δημιούργημα της Αγγλοκρατίας
και του Ελβετού μηχανικού Κάρολου-Φίλιππου
ντε Μποσέ (De Bosset), αξιωματικού του αγγλικού
στρατού και διοικητή της Κεφαλονιάς την περίοδο
εκείνη.
Περιήγηση στο Αργοστόλι
Ξεκινήστε από την κεντρική πλατεία του
Αργοστολίου και περπατήστε στο Λιθόστρωτο. Εκεί
θα βρείτε πολλά καταστήματα με παραδοσιακά
προϊόντα, αναμνηστικά και άλλα είδη, καθώς και
πολλές καφετέριες. Επισκεφτείτε το εσωτερικό
του ναού του Αγίου Σπυρίδωνα για να δείτε
το εξαιρετικό επίχρυσο ξυλόγλυπτο τέμπλο και
περπατήστε ως την Πλατεία της Καμπάνας με
το Ρολόι που ξαναχτίστηκε, μετά τους σεισμούς,
όμοιο με το παλιό. Επίσης, μην παραλείψετε να
δείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο Αργοστολίου με
τα αξιόλογα ευρήματα από την Κεφαλονιά καθώς
και το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο για να
γνωρίσετε την αστική και αγροτική ζωή από την
περίοδο της Ενετοκρατίας ως το 1953. Όταν η
θερμοκρασία ανέβει αρκετά ο Μακρύς Γιαλός
βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με το αυτοκίνητο
ή με το αστικό λεωφορείο, για να απολαύσετε μια
δροσερή βουτιά στα καταγάλανα νερά του Ιονίου.
Πολύ κοντά στο Μακρύ Γιαλό, στην περιοχή Μηνιές
θα βρείτε ένα ακόμα επισκέψιμο οινοποιείο του
νησιού, όπου μπορείτε να δοκιμάσετε τοπικούς
οίνους.

www.trigono.info

Ομαλά – Σάμη –Αγία Ευφημία –Πύλαρος -Μύρτος
Ξεκινήστε από την περιοχή των Ομαλών για να
επισκεφτείτε την Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου,
αφιερωμένη στον Πολιούχο του νησιού. Αφού
προσκυνήσετε το σκήνωμα του Αγίου, κατεβείτε
τη σκάλα στο εσωτερικό της εκκλησίας της
Παναγίας στη Μονή, για να βρεθείτε στο μικρό
υπόγειο χώρο που ασκήτεψε ο Άγιος Γεράσιμος.
Στο επισκέψιμο οινοποιείο του Συνεταιρισμού
Παραγωγών Ρομπόλας, δίπλα από τη Μονή του
Αγίου Γερασίμου, δοκιμάστε το φημισμένο λευκό
οίνο της Κεφαλονιάς, τη Ρομπόλα, που παράγεται
κατεξοχήν στη συγκεκριμένη περιοχή. Επισκεφτείτε
το Σπήλαιο Δρογκαράτη στα Χαλιωτάτα με τους
σπάνιους κόκκινους σταλακτίτες και σταλαγμίτες.
Από τη Σάμη και κατευθυνθείτε προς την Αντίσαμο,
μια ελλειψοειδή παραλία με βότσαλο που την
περιβάλλουν κατάφυτες βουνοπλαγιές. Γυρίζοντας
από την Αντίσαμο και πριν φτάσετε στη Σάμη
στρίψτε αριστερά σε ένα δρομάκι για να δείτε την
αρχαία ακρόπολη της Σάμης, την ερειπωμένη μονή
των Αγίων Φανέντων και τη μονή της Παναγίας των
Αγριλίων. Στο χωριό Καραβόμυλος λίγο έξω από την
κωμόπολη της Σάμης, επισκεφτείτε το μαγευτικό
σπήλαιο της Μελισσάνης και επιβιβαστείτε στις
βάρκες για μια περιήγηση στο λιμνοσπήλαιο.
Ακολουθείστε το δρόμο για το γραφικό οικισμό
της Αγίας Ευφημίας, όπου θα βρείτε καφέ και
ταβερνάκια για να ξαποστάσετε. Διασχίστε την
κοιλάδα της Πυλάρου και αναζητήστε τα σημεία
στον κεντρικό δρόμο από όπου μπορείτε να
θαυμάστε από ψηλά το Μύρτο, την ομορφότερη
παραλία του νησιού και κατεβείτε σε αυτήν για
μια απολαυστική βουτιά στα τιρκουάζ νερά
της. Στο χωριό πάνω από το Μύρτο τα Διβαράτα
υπάρχουν γραφικά ταβερνάκια. Αναχωρήστε
στη συνέχεια με κατεύθυνση προς το Φισκάρδο.
Κάντε μια παράκαμψη για μια σύντομη επίσκεψη
στη χερσόνησο της Άσσου. Εκεί το βενετσιάνικο
κάστρο και ο γραφικός οικισμός δημιουργούν ένα
ξεχωριστό τοπίο. Βγείτε στον κεντρικό δρόμο πάλι
και συνεχίστε για το κοσμοπολίτικο Φισκάρδο.
Περιηγηθείτε στον παραδοσιακό οικισμό για να
θαυμάσετε τα διατηρητέα καπετανόσπιτα και την
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παραδοσιακή αρχιτεκτονική.
Πόρος – Σκάλα
Ξεκινήστε την εκδρομή σας στη Νότια Κεφαλονιά
με μια επίσκεψη στο μυκηναϊκό θολωτό τάφο που
βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό στα Τζανάτα.
Κατευθυνόμενοι προς τον Πόρο κάντε μια
παράκαμψη για δείτε το αρχαιότερο μοναστήρι
του νησιού τη μονή Υπεραγίας Θεοτόκου της
Άτρου. Το τοπίο από τη μονή είναι πραγματικά
εκπληκτικό. Βγείτε πάλι στον κεντρικό δρόμο
όπου διασχίζοντας το ομορφότερο φαράγγι του
νησιού θα βρεθείτε στον Πόρο. Εκεί μπορείτε
να σταματήσετε για λίγο πριν συνεχίσετε στον
παραλιακό δρόμο για να φτάσετε στο τουριστικό
θέρετρο της Σκάλας. Στο χωριό της Σκάλας μην
παραλείψετε να επισκεφτείτε τα ερείπια Ρωμαϊκής
έπαυλης με το θαυμάσιο ψηφιδωτό δάπεδο.
Πεζοπορικές διαδρομές
Για όσους αγαπούν την πεζοπορία και την
περιήγηση στις ομορφιές της φύσης, η Κεφαλονιά
είναι αγαπημένος προορισμός. Πρώτα απ’ όλα η
περιοχή του Αίνου προσφέρει αρκετές εναλλακτικές
και άκρως ενδιαφέρουσες διαδρομές. Κύρια
θεωρείται αυτή που ξεκινάει από το διάσελο του
Αγίου Ελευθερίου και καταλήγει στην ψηλότερη
κορυφή, το Μέγα Σωρό (μήκος διαδρομής 10
χλμ., μικρός βαθμός δυσκολίας) διασχίζοντας το
ελατόδασος. Ο επισκέπτης στη διαδρομή μπορεί
να παρατηρήσει τα διάφορα ενδημικά άνθη και
φυτά, ενώ στην κορυφή βρίσκει τα ερείπια του
Ιερού προς τιμήν του Αινησίου Διός και μοναδική
θέα. Συνεχίζοντας από το Μέγα Σωρό προς τα
Αργίνια και την περιοχή της μονής Ζωοδόχου Πηγής
ο περιπατητής μπορεί να θαυμάσει το βιότοπο των
άγριων αλόγων.
Η Κεφαλονιά δεν είναι μόνο το νησί με τα
παράξενα φαινόμενα! Είναι ένα μέρος όπου ο
σύγχρονος τρόπος ζωής συνδυάζεται αρμονικά
με τις παραδόσεις και τις χαλαρές μεσογειακές
συνήθειες.
Όποιος επισκέπτεται την Κεφαλονιά, εύχεται να
μπορούσε να μείνει για πάντα!
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Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ «ΝΟRIS» ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΗΓΕΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΥΤΗΣ Ο ΕΚ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ
κ. ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ
καλή επιτυχία στα φιλόδοξα σχέδια του κ. Γκίκα για
δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας
με τεχνολογικά καταρτισμένους συνεργάτες προς
όφελος των δύο χωρών, της Ελλάδας και της
Γερμανίας.

Τελευταία, εταιρείες από το εξωτερικό, και
κυρίως από τη Γερμανία, οι οποίες ασχολούνται με
την πληροφορική και την καινοτομία, επιλέγουν τη
Θεσσαλονίκη για έδρα των δραστηριοτήτων τους
στην Ελλάδα, επειδή θεωρούν τη μακεδονική πόλη
ως σημαντικότατο και πολύ ελκυστικό προορισμό
για διεύρυνση των επενδύσεών τους.
O κ. Στέλιος Γκίκας, γεννημένος και μεγαλωμένος
στη Νυρεμβέργη επελέγη για τη διεύθυνση της
θυγατρικής της «Νόρις» στη Θεσσαλονίκη, επειδή
εκτός της υψηλής τεχνογνωσίας, που διαθέτει,
είναι και άριστος χρήστης των Γερμανικών και
Ελληνικών, ως δίγλωσσος φυσικός ομιλητής αυτών
των γλωσσών.
Ο κ. Γκίκας σημείωσε τη ραγδαία εξέλιξη της
εταιρείας «NORIS», λέγοντας: «Το 2017 αρχίσαμε
με έξι συνεργάτες και σήμερα προσεγγίζουμε τους
τριάντα… θα χρειαστούμε και άλλους.»
Η εφημερίδα μας TRIGONO.info με χαρά
αναδημοσιεύει ολόκληρη τη συνέντευξη που
έδωσε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη και ευχόμαστε

Στέλιος Γκίκας / Noris
Οικογενειακή πόλη με χαμηλά λειτουργικά κόστη
Με πελάτες όπως η Lufthansa και η Adidas, η
γερμανική εταιρεία πληροφορικής Noris αποφάσισε
να δημιουργήσει τη θυγατρική της εταιρεία στη
Θεσσαλονίκη, με αφορμή μια πρόταση του τότε
υπεύθυνου του τμήματος ανάπτυξης λογισμικού,
Στέλιου Γκίκα, παιδί Ελλήνων μεταναστών στη
Γερμανία. «Ψάχναμε να προσλάβουμε άτομα
και ανέφερα ότι στην Ελλάδα υπάρχουν έξυπνα
και εξειδικευμένα άτομα τα οποία όμως δεν
βρίσκουν δουλειά, το ακριβώς αντίθετο δηλαδή
με τη Γερμανία. Έπειτα από μερικές εβδομάδες
αναρτήσαμε τις πρώτες αγγελίες», αναφέρει ο κ.
Γκίκας. Τα σχέδια για τη δημιουργία της θυγατρικής
ξεκίνησαν το 2016, και η Noris Ελλάδος άρχισε
επίσημα να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 2017. Ως
διευθυντής της θυγατρικής, ο κ. Γκίκας παραδέχεται
ότι η Θεσσαλονίκη ήταν προσωπική του επιλογή,
καθώς είχε ζήσει για ένα διάστημα στην πόλη και
γνώριζε τα πλεονεκτήματά της. «Είναι μια μικρή,
οικογενειακή πόλη με καλό ανθρώπινο δυναμικό
και χαμηλά λειτουργικά κόστη».
Η εταιρεία ξεκίνησε με έξι άτομα, που αυξήθηκαν
στα 20, και ο στόχος είναι μέχρι το τέλος της χρονιάς
να φτάσουν τα 30. Όπως περιγράφει ο κ. Γκίκας,
παρότι η Noris Ελλάδος είναι 100% θυγατρική της
γερμανικής, τον πρώτο χρόνο υπήρχε δυσπιστία

για το αν θα «βγει η δουλειά όπως πρέπει». «Όταν
είδαν ότι οι Έλληνες τα καταφέρνουν, και μάλιστα
πολύ καλύτερα, άρχισαν να μας δίνουν περισσότερα
πρότζεκτ. Αυτός ήταν ο λόγος που προχωρήσαμε και
στην αύξηση του προσωπικού». Η Noris μπορεί να
μην προσφέρει μισθούς Γερμανίας, αλλά σίγουρα
εξασφαλίζει μεγαλύτερους μισθούς από αυτούς
της εγχώριας αγοράς, ενώ παράλληλα προσφέρει
ποιότητα εργασίας. Το ωράριο στην εταιρεία είναι
αυστηρά 8 ώρες, ενώ προσφέρονται δυνατότητες
εκπαίδευσης και εξειδίκευσης.

«Οι Θεσσαλοί Απόδημοι πρεσβευτές ενός δυναμικού αεροδρομίου της Θεσσαλίας»

πρωτοβουλίας που στόχο έχει την εξωστρέφεια
έχει καταθέσει εδώ και χρόνια την πρότασή
του για σύσταση φορέα που σε συνέργεια και
συνεργασία με όλους τα θεσσαλικά –και όχι μόνοεπιμελητήρια, τους Φορείς της Αυτοδιοίκησης και
όλους τους εμπλεκόμενους με τον τουρισμό φορείς
θα στοχεύσει στην προσέλκυση πτήσεων τόσο του
εξωτερικού, όσο και του εγχώριου, αφού έχει ήδη
καταγραφεί ενδιαφέρον ως προς αυτό».
Το συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους ο
Βουλευτής Μαγνησίας κ. Αθανάσιος Λιούπης, ο
Βουλευτής Μαγνησίας κ. Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος,
η Βουλευτής Μαγνησίας κ. Ζέττα Μακρή, η πρώην
Υφυπουργός κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη, ο Γενικός

Γραμματέας Υπ. Οικονομικών κ. Τριαντόπουλος
Χρήστος, αρκετά μέλη των Ομοσπονδιών της
Ευρώπης, του Καναδά, της Αυστραλίας, της
Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας, εκπρόσωποι άλλων
συλλόγων, Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, δημοτικοί και
περιφερειακοί σύμβουλοι κ.α.
Χαιρετισμούς απέστειλαν, ο Μητροπολίτης
Γερμανίας π. Αυγουστίνος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης
κ. Κώστας Τσιάρας, ο Βουλευτής Λαρίσης κ.
Χρήστος Κέλλας, ο Αναπληρωτής κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος και βουλευτής Μαγνησίας κ. Χρήστος
Μπουκώρος και η Βουλευτής Μαγνησίας και
πρώην Υφυπουργός Οικονομικών κ. Κατερίνα
Παπανάτσιου.

Τιμητικές διακρίσεις σε τρεις αξιόλογους
ιατρούς από τη Θεσσαλία
Στη συνέχεια η Παγκόσμια Συνομοσπονδία
Θεσσαλών και ο Δήμος Αλμυρού τίμησαν και
βράβευσαν τρεις Θεσσαλούς ιατρούς τον κ. Γεώργιο
Μπασδάνη καταξιωμένο χειρουργό και ακαδημαϊκό
ο οποίος, μάλιστα, κατάγεται από τον τόπο που
φιλοξένησε φέτος το συνέδριό μας, τον Αλμυρό
Θεσσαλίας, τον κ. Χαράλαμπο Παρίση Καρδιολόγο
με ενεργή συμμετοχή στην καρδιοπνευμονική
Αναζωογόνηση αρχικά ως εκπαιδευτής και στη
συνέχεια ως Δ/ντής Σεμιναρίων του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Αναζωογόνησης με καταγωγή από
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Η noris στηρίζει τους επαγγελματίες της πληροφορικής
που θέλουν να κάνουν καριέρα στην Ελλάδα.
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Συνέντευξη στην ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

Η θυγατρική εταιρεία της noris, στην Ελλάδα,
απασχολεί 20 άτομα και μέχρι το τέλος του 2019 ο
αριθμός αναμένεται να αυξηθεί.
Η noris στηρίζει τους επαγγελματίες της
πληροφορικής που θέλουν να κάνουν καριέρα
στην Ελλάδα.
Ο Στέλιος Γκίκας έκανε ακριβώς το αντίθετο από
αυτό που χιλιάδες νέοι στην Ελλάδα αναγκάστηκαν
να κάνουν την τελευταία δεκαετία, όταν η
χώρα ¨βυθιζόταν¨ στην οικονομική κρίση. Αντί
λοιπόν να μείνει στην Γερμανία και να συνεχίσει
την επιτυχημένη καριέρα του στον χώρο της
τεχνολογίας, αποφάσισε όχι μόνο να επιστρέψει
στην Ελλάδα, αλλά να αναλάβει ένα μεγάλο
εγχείρημα. Να δημιουργήσει την θυγατρική μιας
εταιρείας που εδρεύει στην Γερμανία.
Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Νυρεμβέργη
με σπουδές στην πληροφορική, μόλις αποφοίτησε
άρχισε να δουλεύει για έναν κολοσσό στον χώρο
της τεχνολογίας, την noris. Εκεί η εξέλιξή του
ήταν συνεχής. Ξεκίνησε από προγραμματιστής
και έφτασε στο επίπεδο να αναλαμβάνει τα
πιο δύσκολα και απαιτητικά πρότζεκτ. Το 2016
αποφάσισε να ιδρύσει την θυγατρική εταιρεία
της noris στην Ελλάδα. Η πόλη που θα επέλεγε
ήταν Θεσσαλονίκη και τον Ιανουάριο του 2017
η εταιρεία ξεκίνησε να λειτουργεί. Χρόνο με τον
χρόνο η ανάπτυξή της είναι εμφανής, αν σκεφτεί
κανείς ότι όταν η εταιρεία ξεκίνησε στην πόλη είχε
πέντε εργαζόμενους, ενώ πλέον έχει 20, αριθμός

ο οποίος μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται
να ανέβει ακόμη περισσότερο. Μάλιστα, όπως
αναφέρει σε συνέντευξή του στην Karfitsa o CEO
της ελληνικής noris. ¨Ένας από τους στόχους μου
είναι να ανοιχτούν ακόμη περισσότερες θέσεις
εργασίας, ώστε και τα παιδιά που έφυγαν στο
εξωτερικό για να βρουν δουλειά να μπορέσουν να
επιστρέψουν στην πατρίδα τους βρίσκοντας μια
καλή ευκαιρία εδώ¨.
Ποια είναι η εταιρεία noris; Από το 1993 η noris
έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ειδικούς της
πληροφορικής. Η ποιότητα και η καινοτομία
χαρακτηρίζουν την εταιρεία και την έχουν
κατατάξει συνώνυμη με την εγγύηση και την
σταθερή ανάπτυξη. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε
ότι έχει αποσπάσει αρκετά βραβεία ως εταιρεία.
Ουσιαστικά η noris βασίζεται στην κατασκευή και
λειτουργία των ασφαλών και σύγχρονων datacenter, στο Μόναχο και την Νυρεμβέργη. Ειδικότερα,
μια από τις υπηρεσίες της είναι η διαχείριση , από
το λειτουργικό σύστημα μέχρι το πρόγραμμα που
θα τρέχει με την ιστοσελίδα μιας εταιρείας.
Πως ήρθε στην Ελλάδα η εταιρεία; Ήταν μια
δική μου πρωτοβουλία. Στην Γερμανία υπάρχει
το πρόβλημα εύρεσης ανθρώπινου δυναμικού,
ενώ στην Ελλάδα συμβαίνει το αντίθετο. Τότε
λοιπόν εξήγησα στην εταιρεία τι συμβαίνει στην
Ελλάδα και αφού έγιναν οι απαραίτητες μελέτες
για τα έξοδα που θα χρειαζόταν αυτό το εγχείρημα
αποφασίσαμε ότι ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία.
Γιατί στην Θεσσαλονίκη; H πόλη ήταν και αυτή
μια δική μου απόφαση. Καθότι γεννήθηκα και
μεγάλωσα στην Γερμανία, η Θεσσαλονίκη ήταν
η πόλη στην οποία είχα ζήσει για ένα διάστημα
και την αγάπησα. Επίσης, σαν πόλη έχει πολλά
θετικά συγκριτικά με την Αθήνα. Αρχικά είναι πιο
ζεστή και φιλόξενη και δεν επικρατεί το χάος της
πρωτεύουσας. Παράλληλα, όσον αφορά το κόστος
ζωής και των λειτουργικών εξόδων (π.χ ενοίκια)
είναι πολύ λιγότερα.
Τι έχει καταφέρει τη εταιρεία από τότε που
άρχισε να δραστηριοποιείται στην πόλη; Θεωρώ
πολύ σημαντικό ότι έχουμε αυξήσει τον αριθμό
των υπαλλήλων μας. Όταν ξεκινήσαμε είμασταν
πέντε άτομα και τώρα έχουμε φτάσει τα 20.
Μάλιστα τώρα είμαστε ε περίοδο συνεντεύξεων,
γιατί ψάχνουμε άτομα για να καλύψουμε και
άλλες θέσεις εργασίας. Μέχρι τέλος της χρονιάς
υπολογίζουμε να φτάσουμε τα 30.
Στην αρχή ξεκινήσαμε δειλά, μέχρι να χτιστεί η
εμπιστοσύνη μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας. Μόλις

είδαν ότι οι Έλληνες τα καταφέρνουν και μάλιστα
γρήγορα και εν μέρει καλύτερα σε διάφορα
θέματα, μας δίνουν όλο και περισσότερα πρότζεκτ.
Κάτι το οποίο σημαίνει ότι αυξάνονται οι ανάγκες
για περισσότερο προσωπικό.
Για ποια Brands έχετε αναλάβει πρότζεκτ ;
Ως επί το πλείστον, έχουμε πελάτες τράπεζες και
αυτοκινητοβιομηχανίες. Μερικούς που μπορώ να
αναφέρω είναι οι: Adidas, BMW, BNP paribas, DHL,
Lufthansa, το αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης.
Ποιο είναι το ηλικιακό target group των
υπαλλήλων σας; Δεν έχουμε κάποιοι στάνταρ.
Ο μικρότερος ηλικιακά είναι 21 χρόνων και ο
μεγαλύτερος περίπου 42 ετών. Εμάς αυτό που μας
ενδιαφέρει είναι να κατέχει την γνώση σε αυτό που
ψάχνουμε. Έχει τύχει να προσλάβουμε άτομα που
δεν έχουν προϋπηρεσία , αλλά είχαν τις βασικές
γνώσεις. Άλλωστε εκπαιδεύονται στην συνέχεια και
εσωτερικά σε εμάς.
Είστε η περίπτωση, στη νέα γενιά , που ξεχωρίζει,
καθώς οι περισσότεροι έφευγαν από την Ελλάδα,
λόγω της κρίσης, εσείς γυρίσατε. Γεννήθηκα και
μεγάλωσα στην Γερμανία, οπότε για εμένα η
επιστροφή μου στην Ελλάδα ήταν κάτι σαν όνειρο.
Ειδικά, όταν συνειδητοποίησα ότι υπάρχει μεγάλο
ποσοστό ανεργίας και αρκετός κόσμος δεν μπορεί
να βρει δουλειά. Θέλησα να δημιουργήσω κάτι,
ώστε να βοηθήσω έστω ανοίγοντας θέσεις
εργασίας.
Επόμενα σχέδια; Tα επόμενα σχέδια της εταιρείας
είναι να αυξήσει σημαντικά το ανθρώπινο
δυναμικό της, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί
πλήρως στα διαρκώς αυξανόμενα πρότζεκτ που της
αναθέτονται.
Θα μπορέσει η Θεσσαλονίκη να φιλοξενήσει
και άλλες εταιρείες που ασχολούνται με την
τεχνολογία; Θα μπορέσει γιατί οι περισσότερες
εταιρείες είναι στην Αθήνα και αρκετά άτομα που
εργάζονται σε αυτές είναι από την Βόρεια Ελλάδα,
οπότε σε συνδυασμό και με τα παιδιά που στα
χρόνια της κρίσης έφυγαν, σίγουρα υπάρχει ένα
ποσοστό εκείνων που θα θέλουν να γυρίσουν,
εφόσον όμως υπάρχουν θέσεις εργασίας.
Για εμένα είναι ένας από τους στόχους μου να
ανοίξουμε θέσεις για εκείνα τα ¨δυνατά μυαλά¨
που έχουν αναγκαστεί να ξενιτευτούν, γιατί δεν
έβρισκαν εργασία και ανέλιξη στον κλάδο τους εδώ
στην χώρα μας. Η noris στην Ελλάδα θέλω να γίνει
ο λόγος που θα μπορέσουν να επιστρέψουν πίσω
κάποιο από αυτά τα παιδιά.

«Οι Θεσσαλοί Απόδημοι πρεσβευτές ενός δυναμικού αεροδρομίου της Θεσσαλίας»

τον Αλμυρό Θεσσαλίας και τον κ. Σόλων Θάνου
καθηγητή οφθαλμολογίας και ερευνητή με διεθνείς
αναγνωρίσεις, καταγώμενος από την Παλαιοκαρυά
Τρικάλων και διαμονή στη Γερμανία για το αξιόλογο
έργο τους στην Ιατρική.

Εισηγήσεις με θέμα «Ο σημαντικός ρόλος
του αεροδρομίου της Θεσσαλίας στην
ανάπτυξη της περιοχής»
Ο Δρ. Βασίλειος Σπανός από τη Λάρισα και η κ.
Αθανασία Ντίνου από την Καρδίτσα ανέπτυξαν
αντίστοιχα τα θέματα: «Βίοι παράλληλοι. Η συμβολή
του χώρου και του χρόνου στη δυνητική τουριστική
ανάπτυξη της Θεσσαλίας» και «Τα πλεονεκτήματα

της χρήσης του αεροδρομίου της Ν. Αγχιάλου για
την τουριστική ανάπτυξη της Θεσσαλίας και τους
απόδημους Θεσσαλούς- αλληλεπιδράσεις».
Ο Δρ. Βασίλειος Σπανός είναι καθηγητής στο Τμήμα
Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας
με ερευνητικά αντικείμενα στον αρχαιολογικό,
ιαματικό, περιπατητικό, ορεινό, γαστρονομικό,
γεωλογικό κ.λ.π., τουρισμό και εισηγητής σε
προγράμματα κατάρτισης ξεναγών μέσω του
Υπουργείου τουρισμού και του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας. Στην εισήγησή του επικεντρώθηκε
στους λόγους που πρέπει να αναδείξουμε το
αεροδρόμιο μέσα από τα πολιτισμικά στοιχεία
που διαθέτουμε και ότι ο σύγχρονος επισκέπτης

της Θεσσαλίας αλλά και των όμορων νομών, δε
μπορεί να χάνει χρόνο πετώντας για Θεσσαλονίκη
ή Αθήνα και είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί
το αεροδρόμιο της Θεσσαλίας.
Η κ. Αθανασία Ντίνου έχει καταγωγή από
τη Μαγουλίτσα Μουζακίου μεγάλωσε στη
Νυρεμβέργη της Γερμανίας, είναι γνώστρια της
νοοτροπίας των ντόπιων αλλά και των ομογενών,
απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με εξειδίκευση στην
Ειδική Αγωγή, κάτοχος μεταπτυχιακού στην Κύπρο
και αναπληρώτρια δασκάλα στην Ελλάδα. Η
εισήγησή της επικεντρώθηκε στα χαρακτηριστικά
του αεροδρομίου, στην γενική σημασία και αξία

18

Ausgabe 57

www.trigono.info

HERBST 2019

«Οι Θεσσαλοί Απόδημοι πρεσβευτές ενός δυναμικού αεροδρομίου της Θεσσαλίας»

της ύπαρξης ενός περιφερειακού αεροδρομίου,
στα πλεονεκτήματα του αερολιμένα στην τοπική
ανάπτυξη της Θεσσαλίας και σε προτάσεις
για βελτίωση του τουρισμού σε σχέση με το
αεροδρόμιο.

Πάνελ με θέμα «Οι Θεσσαλοί του
κόσμου – Στρατηγική και όραμα –
Προβληματισμοί και αναγκαιότητες»
Μέσα σε ένα όμορφο κλίμα διαλόγου, ανταλλαγής
απόψεων, κατάθεσης προτάσεων και καταγραφής
των όποιων προβλημάτων έχουν εντοπίσει οι
ομογενείς, πραγματοποιήθηκε στην συνέχεια, κι
έπειτα από ένα διάλειμμα πλούσιο σε παραδοσιακές
τοπικές γεύσεις, το πάνελ συζήτησης που
συντόνισε ο δημοσιογράφος κ. Ηλίας Κουτσερής
με θέμα «Οι Θεσσαλοί του κόσμου – Στρατηγική
και Όραμα - Προβληματισμοί και αναγκαιότητες»,
όπου τέθηκαν επί τάπητος, όλα αυτά τα δεδομένα,
που μπορούν να δώσουν ένα όραμα για τον τόπο
μας, με πρωταγωνιστή τον Θεσσαλό του κόσμου.
Στο τραπέζι της συζήτησης συμμετείχαν οι: κ.
Πολυάνθη Γιάνναρου εκπρόσωπος Ομοσπονδίας
Θεσσαλών Ευρώπης, κ. Άννα Σπίγκος εκπρόσωπος
Ομοσπονδίας Τορόντο Καναδά, κ. Αποστόλης
Χουτέας Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θεσσαλών
Αυστραλίας, κ. Στέφανος Κούτρας Πρόεδρος
της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών,
ο κ. Γιώργος Ζαφείρης Πρόεδρος της Ένωσης
Ξενοδόχων Μαγνησίας και η κ. Μαριάνθη Κοντέλλη
εκπρόσωπος της Θεσσαλικής Νεολαίας του
Θεσσαλικού Συλλόγου Μπήλεφελντ Γερμανίας.
Ο κ. Ηλίας Κουτσερής, τόνισε ότι η περσινή
πρωτοβουλία υλοποίησης ανάλογης συζήτησης,
έβγαλε χρήσιμα συμπεράσματα και έθεσε στόχους
για όλους τους Θεσσαλούς και τους φορείς, για
αυτό και η οργανωτική επιτροπή πρότεινε να
υλοποιηθεί κάτι ανάλογο και φέτος. Η κ. Πολυάνθη
Γιάνναρου, είπε ότι η ανάδειξη της Θεσσαλίας
γίνεται δημιουργώντας έναν συνεχή δίαυλο με
τα παιδιά της Θεσσαλίας, προτρέποντάς τα να
επισκέπτονται τη Θεσσαλία, να έρχονται στην
Ελλάδα για να δημιουργήσουν ένα ισχυρό δέσιμο
με την Ελλάδα. Η κ. Άννα Σπίγκος αναφέρθηκε στα
προβλήματα για τη διατήρηση των ηθών κα των
εθίμων, για διάφορα νομικά προβλήματα, που
αντιμετωπίζουν οι Απόδημοι για να γίνουν Έλληνες
υπήκοοι, για αγοραπωλησίες, στρατολογικές
υποθέσεις και ζήτησε να υπάρξει νομική συμβουλή
από ειδικούς. Ο κ. Απόστολος Χουτέας αναφέρθηκε
στην ανάδειξη πρωτοβουλιών προσέλκυσης στην
Ελλάδα και έλλειψη επιδότησης για επισκέψεις
νέων και για σπουδές στην Ελλάδα. Ο κ. Στέφανος
Κούτρας τόνισε ότι η Πανελλήνια Συνομοσπονδία
Θεσσαλών είναι ο συνοδοιπόρος των αποδήμων
Θεσσαλών στο εξωτερικό. Προτάσσει στους

στόχους της την ανάπτυξη συνεργασίας όλων
των θεσσαλικών φορέων μέσω προγραμμάτων
πολιτισμού ενίσχυσης της Θεσσαλικής συνείδησης
στη νέα γενιά. Η επιστολική ψήφος των αποδήμων,
η λειτουργία κατασκηνώσεων για τον απόδημο
θεσσαλικό Ελληνισμό η ανάδειξη των νέων
Θεσσαλών επιστημόνων είναι δράσεις που
θα σφυρηλατήσουν τους δεσμούς μας και θα
διαφημίσουν τη πατρίδα μας στα πέρατα της
οικουμένης.
Ο κ. Γιώργος Ζαφείρης Πρόεδρος της Ένωσης
Ξενοδόχων Μαγνησίας τόνισε ότι «το αεροδρόμιο
δεν λειτουργεί επαρκώς για να καλύψει τις
συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες» και κατέθεσε την
πρόταση «η παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών
να συμμετέχει στον οργανισμό - φορέα λειτουργίας
του αεροδρομίου για την καλύτερη προβολή
του αεροδρομίου της Κεντρικής Ελλάδος στο
εξωτερικό».
Η κ. Μαριάνθη Κοντέλλη μετέφερε τις ανησυχίες
και τους προβληματισμούς των νέων, πρότεινε
και ζήτησε τη στήριξη δημιουργίας ενός «Δικτύου
νέων» και όπως σήμερα να γίνεται μια συνάντηση
και ένα αντίστοιχο αντάμωμα για τους νέους
Θεσσαλούς τονίζοντας ότι «υπάρχει τεράστια
δυναμική και μεράκι. Αυτά που λείπουν είναι τα
Εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ελλάδα και να
δεχόμαστε ξένους σε εκπαιδευτική ανταλλαγή».
Τα γενικά συμπεράσματα από τις εισηγήσεις
ήταν η πολύπλευρη σημασία του αεροδρομίου
της Ν. Αγχιάλου για τη Θεσσαλία, τα σημαντικά
προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν για να
υπάρξει θετικό πρόσημο και η βούληση από τους
τοπικούς φορείς και την πολιτεία για βέλτιστη
αξιοποίηση του αεροδρομίου.

Ξενάγηση και πολιτιστική βραδιά στην
κεντρική πλατεία του Δήμου Αλμυρού
Το απόγευμα ακολούθησε ξενάγηση στο
Γιαννοπούλειο αρχαιολογικό μουσείο του Αλμυρού
όπου η κ. Έλσα Νικολάου, Αρχαιολόγος, Αναπλ.
Προϊσταμένη της ΕΦΑ Μαγνησίας, εξήγησε τα
εκθέματα και την ιστορία τους στους Απόδημους
Θεσσαλούς.
Το βράδυ ο Δήμος Αλμυρού πραγματοποίησε
προς τιμήν των Θεσσαλών Απόδημων μια ειδική
εξαιρετική πολιτιστική βραδιά με πλούσιες και
αξιόλογες παρουσιάσεις. Το πρόγραμμα της βραδιάς
παρουσίασε η εντεταλμένη σύμβουλος Πολιτισμού
του Δ. Αλμυρού κ. Μαρία Σταυραντώνη. Στην
πολιτιστική βραδιά συμμετείχαν η παραδοσιακή
χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Ευξεινούπολης
«Οι Οθρυίδες» με τα «Τραγούδια της Ξενιτιάς», το
Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο του Δημοτικού Ωδείου
Αλμυρού με Μαέστρο την κ. Μαριάννα Σαμαρτζή,
ο χορευτικός Όμιλος Αλμυρού με παρουσίαση

της Τοπικής Φορεσιάς του Αλμυρού από τον
πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Γκουντάρα, ο Σύλλογος
Σαρακατσαναίων Ευξεινούπολης και Περιχώρων
«Η Στάνη» με δρώμενο καθώς και τα χορευτικά
συγκροτήματα Χορευτικός Όμιλος Αλμυρού,
Σύλλογος
Σαρακατσαναίων
Ευξεινούπολης
και Περιχώρων «Η Στάνη», Εξωραϊστικός και
Πολιτιστικός Σύλλογος Βρύναινας, Σύλλογος Βλάχων
Επαρχίας Αλμυρού, Περιφερειακό τμήμα χορού
Αλμυρού του Λυκείου Ελληνίδων Βόλου με την
παρουσίαση παραδοσιακών χορών. Η πολιτιστική
βραδιά έκλεισε με πολύ χορό και μουσική με την
ορχήστρα του κ. Δημήτρη Χατζηπλή.
Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 28 Ιουλίου, τα μέλη
του «Ασκληπιού» συναντήθηκαν στο λιμανάκι
του Αχίλλειου και απόλαυσαν μια ημερήσια
κρουαζιέρα στο υπέροχο νησί της Θεσσαλίας την
όμορφη Σκιάθο, κολύμπησαν στις Κουκουναριές
και γεύτηκαν τα νόστιμα φαγητά της.
Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας
Θεσσαλών κ. Διαμαντής Γκίκας εκ μέρους όλων
των Θεσσαλών Αποδήμων ευχαρίστησε τον Δήμο
Αλμυρού, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την ΠΕΔ
Θεσσαλίας και το Επιμελητήριο Μαγνησίας για
την άριστη συνεργασία στη συνδιοργάνωση του
συνεδρίου, για την ζεστή φιλοξενία που έτυχαν
όλοι οι σύνεδροι Θεσσαλοί και για την κάλυψη
μεγάλου μέρος των αναγκών του συνεδρίου και
ανταμώματος.
Στην οργανωτική επιτροπή ήταν ο κ. Διαμαντής
Γκίκας, η κ. Φωτεινή Μίχου, ο κ. Ηλίας Κουτσερής,
η κ. Μαρία Σταυραντώνη και η κ. Πολυάνθη
Γιάνναρου και στη Γραμματεία του Συνεδρίου ήταν
η κ. Φωτεινή Μίχου, η κ. Φωτεινή Κατρουλά και η
κ. Ασημίνα Ζαφείρη.
Οι σύνεδροι κατά την είσοδό τους έπαιρναν την
τσάντα συνεδρίου που ήταν προσφορά του Δήμου
Αλμυρού και περιείχε τσάι και ρίγανη από τον
παραγωγό Μυλωνά Γ. στη Βρύναινα, γλυκό του
κουταλιού και μαρμελάδα χειροποίητη από τον
Γυναικείο Συνεταιρισμό Φτελιά στον Πτελεό, κρασί
και τσίπουρο από το οινοποιείο «Αποστολάκη» και
στον φάκελο υπήρχε μπλοκ, στυλό, πρόγραμμα,
βεβαίωση και τουριστικό έντυπο του Αλμυρού.
Η παγκόσμια Συνομοσπονδία ευχαριστεί θερμά από
καρδιάς τους χορηγούς της εκδήλωσης «Αγροτικός
Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Η ΔΗΜΗΤΡΑ» και
το Ξενοδοχείο PROTESSILΑOS, τους χορηγούς
επικοινωνίας καθώς και όλα τα ΜΜΕ που κάλυψαν
την συνολική εκδήλωση.
Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα
άτομα που πήραν μέρος στην οργάνωση αυτής
της μεγάλης εκδήλωσης και τους ευχόμαστε να
είναι πάντα καλά και να ξανανταμώσουμε του
χρόνου.

Ausgabe 57

www.trigono.info

HERBST 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

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

12,00 EUR

Ασημένια σειρά 1,50 EUR

Χρυσή σειρά 1,50 EUR
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ΕΛΜΟΥΤ ΣΕΦΕΛ

Ένας πρόξενος με ψυχικό σθένος
Μεταξύ καθήκοντος και ηθηκής

Η δεύτερη, δίγλωσση (Ελληνικά-Γερμανικά)
βελτιωμένη και επικαιροποιημένη έκδοση
του βιβλίου για τον θρυλικό πρόξενο Έλμουτ
Σέφελ από το Χίρσφελντε-Τσίτταου της
Σαξονίας (μεγάλο μέγεθος, 510 σελίδες,
πολλές φωτογραφίες).
Η κύρια δράση του Έλμουτ Σέφελ έλαβε χώρα
καθ’ όλη τη διάρκεια του Β΄ παγκοσμίου
πολέμου, επηρεάζοντας σωτήρια τη ζωή
των Ελλήνων και των Εβραίων κατοίκων
19,90 EUR
της πόλης του Βόλου και γενικότερα της
Θεσσαλίας.
Με θαρραλέες και ριψοκίνδυνες παρεμβάσεις πετύχαινε να ματαιώνει
αντίποινα των ιταλικών και γερμανικών δυνάμεων Κατοχής (1941-1944)
σε βάρος των Ελλήνων, θέτοντας υπεράνω όλων τον ηθικό κώδικα. Τα
ποικίλα περιστατικά θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον πυρήνα για να
σκηνοθετηθούν συναρπαστικές σκηνές σε (αντι)πολεμικές κινηματογραφικές
ταινίες. Πάντως, η ζωή του εμπεριέχει όλη εκείνη την ύλη από την οποία
γεννιούνται μυθιστορήματα και γυρίζονται κινηματογραφικά έργα.

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

ΚΑΙ ΕΓΩ ΗΜΟΥΝ ΣΤΟ ΓΚΑΙΡΛΙΤΣ

Οι πληροφορίες που αντλούνται από 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 της Αν.
Μακεδονίας από τους Βουλγάρους το 1916 και
για το δράμα των προσφύγων στη Καβάλα και στις
άλλες μακεδονικές πόλεις.
Ακολουθεί λεπτομερέστατη περιγραφή της
19,50 EUR
μεταφοράς του Σώματος το 1916 από τη Δράμα
στο Γκαίρλιτς της Γερμανίας, η ενθουσιώδης
υποδοχή και η παρέλαση στην πόλη και κατόπιν η ζωή των Ελλήνων εκεί, με
τις ελευθερίες κινήσεως, με τους αρραβώνες και γάμους με Γερμανίδες, με
τις θρησκευτικές εορτές και γενικότερα με τη συμμετοχή των Ελλήνων στις
κοινωνικές εκδηλώσεις των Γερμανών. Το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου
γιορτάζεται στο ελληνικό στρατόπεδο με την ίδρυση «συμβουλίου στρατιωτών»
(ελληνικό σοβιέτ) και η παραμονή στο Γκαίρλιτς τελειώνει με ακριβέστατη
«κινηματογραφική» περιγραφή της δραματικής φυγής των στρατιωτών από τη
Γερμανία, για να καταλήξει σε ελληνική εξορία, στην Κρήτη.

η απόλαυση της σκιάς

„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

Το μεγαλύτερο βάρος στη ζωή είναι να μην
έχεις τίποτα να κουβαλήσεις, σκέφτονται οι
ήρωες του βιβλίου, που δεν επιθυμούν στην
πραγματικότητα να γίνουν ήρωες.
Άνθρωποι καθημερινοί, εγκλωβισμένοι στο
μικρόκοσμο και στις φοβίες τους.
Αργά ή γρήγορα θα σταθούν με βλέμμα
αμήχανο απέναντι στη σκιά τους.
Θα αναρωτηθούν από τι είναι φτιαγμένη, αλλά
οι λέξεις δεν αρκούν να την περιγράψουν.

11,00 EUR

Θα τολμήσουν να κάνουν επιλογές,
προσπαθώντας έτσι να αντικρύσουν τα
ανομολόγητα και θα σκεφτούν, χαμογελώντας
ειρωνικά πως ο κόσμος δεν άλλαξε ούτε θα
αλλάξει.

δεν του «χαρίζεται».
Η δομή στήριξης του θέματος εκπληρώνεται μέσω της κεντρικής ηρωίδας, της Η ανακάλυψη πως τίποτε δεν θα φωτίσει τη σκιά τους θα τους δώσει τη
Ελπίδας, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει το απροσδόκητο του Ca μαστού. δύναμη να απολαύσουν την εύθραυστη ομορφιά μιας ακτίδας φωτός που
Πολύτιμο δώρο η ζωή! Αξίζει να το προστατεύουμε, να το φροντίζουμε και μπαίνει από τη χαραμάδα.
όπου δεν μας χαρίζεται να το διεκδικούμε!

15,50 EUR

16,60 EUR
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- Mobil: 017 17 263 262 - Email: info@demokrit.de
Έξοδα αποστολής στη Γερμανία 2,50 EUR

9.50 EUR

9.90 EUR

Σφραγίδα για πρόσφορα
17 cm 17.00 EUR
Σταυρόλεξα, Γρίφοι, Κουιζ,
Σκανδιναβικά ... 3.50 EUR

22

Ausgabe 57

www.trigono.info

HERBST 2019

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Με τον συγγραφέα κ. Παναγή Σιμωτά για το βιβλίο του
„ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Ανθολόγιον Αρθρογραφίας
& Παράλληλης Σατιρικής Ποίησης“
Ιούλιος του 2019. Ευχάριστες διακοπές στην
Ελλάδα. Ο Εκδότης της Εφημερίδας, Trigono.info,
κ. Κωνσταντίνος Γκίκας, έχοντας ως ορμητήριο τη
Θεσσαλονίκη αποφασίζει με τον γιο του Στέλιο να
επισκεφθούν την Κεφαλονιά.
Απολαμβάνουν την καλοκαιρινή ελληνική φύση,
μα πιο πολύ το ταξίδι από την Λευκάδα στην
Κεφαλονιά, μια διαδρομή αξέχαστη και μοναδική
για τη φυσική ομορφιά των Επτανήσων.
Στο Αργοστόλι συναντήθηκαν με τον συνταξιούχο
Οικονομολόγο Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών, κ.
Παναγή Σιμωτά, ο οποίος αναφέρθηκε στο βιβλίο
του, που κυκλοφόρησε πρόσφατα με τίτλο
«ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΑΤΙΡΙΚΗΣ
ΠΟΙΗΣΗΣ».
Η ευκαιρία ήταν μοναδική για μια συνέντευξη
με τον συγγραφέα. Ο κ. Σιμωτάς παραχώρησε με

Είχα όμως πληροφορηθεί ότι ουδέποτε, σε
παρόμοια εκδήλωση, είχε έστω και απλά γεμίσει,
η αρκετά μεγάλη αίθουσα, της Βιβλιοθήκης.
Όπως ο τίτλος του δηλώνει, ευθύτατα, χωρίς
«εντυπωσιασμούς», το βιβλίο, παράλληλα με
την δημοσιευθείσαν αρθογραφία, τις πεζές
καταγραφές, αυτές των Ελληνικών δραματικών
πολιτικο-οικονομικών
τεκταινομένων,
χώραν
λαβόντων, κατά τις πιο πρόσφατες δεκαετίες,
σατιρίζει με ευγενήν αλλά και αρκετά καυστικόνέμμετρον τρόπον, τα παράδοξα και τα οδυνηρά
της εποχής, αναδεικνύει, «ξεσκεπάζει», τα
ψευδεπίγραφα, της πνέουσας τα λοίσθια
Οικονομία μας, τις εξαιρετικά αποτυχημένες
«στρατηγικές» των αμφοτερόγλωσσων Πιστωτών
μας, αλλά και των Πολιτικών μας, όσον αφορά την
Τύχην ημών όλων, και με κάθε δυνατήν ακρίβειαν
προειδοποιεί, για το «καταστροφικό χρηματοοικονομικό τσουνάμι, που κινείται, με μεγάλη
ταχύτητα και εναντίον μας», πολλά χρόνια πριν
από την άφιξίν του!

Κ.Γκ.: Οφείλω να ομολογήσω, κύριε Σιμωτά, ότι οι
αναγνώστες θα καταλάβουν πολλά με την πρώτη
απάντησή σας σχετικά με την ιδιαιτερότητα, τη
«μοναδικότητα» του βιβλίου σας, κάτι το οποίο
επισήμαναν και οι ειδικοί Λογοτέχνες που το
προλόγισαν ... Συνεχίσετε σας παρακαλώ, έχετε ήδη
...κεντρίσει, ως λέγεται, το ενδιαφέρον μας! Είναι
πραγματικά πρωτότυπο το βιβλίο σας! Ειλικρινά,
Κων/νος Γκίκας
Παναγής Σιμωτάς
δεν θυμάμαι άλλη περίπτωση Οικονομολόγου,
προθυμία την συνέντευξη στον εκδότη κ. Γκίκα, ο οποίος επιστρατεύει, και μάλιστα με τόση
την οποία η εφημερίδα μας φιλοξενεί με ιδιαίτερη δεξιοτεχνία και τόσο αποτελεσματικά την ποίηση,
την σάτιρα, τη ρίμα, το «μέτρο», ακόμα και το
ευχαρίστηση στο παρόν φύλλο της.
χιούμορ ενίοτε, προκειμένου να ενισχύσει και να
Κων/νος Γκίκας (Κ.Γκ.): Κύριε Σιμωτά, με την
ζωντανέψει τα θέματα που στηλιτεύει ή θίγει.
ευκαιρία που συναντηθήκαμε στο πράγματι
όμορφο νησί σας, την Κεφαλλονιά, θα ήθελα Π.Σιμ.: Ο έμμετρος λόγος, η ρίμα όπως δηλώνει και
να μας πείτε λίγα λόγια, για το βιβλίο σας, έτσι ο διακεκριμένος καθηγητής, του Πανεπιστημίου
ώστε οι αναγνώστες μας, να πληροφορηθούν για Αθηνών, κύριος Γιάννης Μεταξάς, ο οποίος και
το περιεχόμενό του και να αποκτήσουν μια καλή με ετίμησε με ολοσέλιδη αναφορά του, και
πρώτη εικόνα του. Όπως πληροφορηθήκαμε, η στην σάτιρά μου, στην μεγάλη και σπουδαίαν
εφημερίδα
«Ο
κόσμος
του
πρώτη έκδοση του βιβλίου σας εξαντλήθηκε, μετά Οικονομικήν
την παρουσίασή του, στην κατάμεστη από κόσμο Επενδυτή», συνδράμει, βοηθά αποτελεσματικά
την Αλήθεια, την οποίαν, ποιητικά απαγγελόμενην
Κοργιαλένειο βιβλιοθήκη, στο Αργοστόλι.
την μοιράζονται περισσότεροι, και έτσι (η ρίμα),
Παναγής Σιμωτάς(Π.Σιμ.): Δεχθείτε, κατ‘ αρχάς,
μεταφέρει λίαν επιτυχώς, αυτό που επ‘ ουδενί
κύριε Γκίκα, τις θερμότερες των ευχαριστιών μου,
πρέπει να ξεχνάμε.
για την εδώ παρουσίαν σας, και για την ευκαιρία
Από αρχαιοτάτων χρόνων, οι σοφοί μας πρόγονοι,
που μου δίνετε, να αναφερθώ στο περιεχόμενον,
είχαν αντιληφθεί και με αδιαμφισβήτητον
του ταπεινού μου Πονήματος. Πράγματι, με
ενδελέχειαν
μελετήσει,
και
ευφυέστατα
συγκίνησαν οι συμπατριώτες μου, όταν έτσι
χρησιμοποιήσει, την τεράστια και διαχρονική,
κατέκλυσαν τον Χώρον της παρουσίασης! Ένοιωθα
της σάτιρας, της ρίμας, την «δύναμη»! Πολλές
ένοχος-πιστέψτε με-όταν έβλεπα τόσους όρθιους,
παροιμίες,
πολλά
αποφθέγματα,
αληθινά
ειδικά ηλικιωμένους! Ένοχος, γιατί δεν το είχα
απαυγάσματα σοφίας, έτσι «νίκησαν», έτσι...
προβλέψει, δεν είχα φροντίσει, κάπως, κάπου, στον
κατετρόπωσαν τον πανδαμάτορα χρόνον, έτσι
διάδρομον έστω, να είχαν προστεθεί καθίσματα.

Ιερός χώρος Άγιος Γεράσιμος Κεφαλονιάς

Επιγραφή:ΟΙΟΤΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΦΥΤΕΥΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ
ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟ ΑΦΟ (1570)

διετηρήθησαν, πολύ μακράν, της φθοροποιού
λήθης! Έτσι μπόρεσαν και εκείνοι, επί τόσους
αιώνες, αλλά και οι επόμενες γενιές, μέχρι και
εμάς, στις μέρες μας, όλοι μας, να τα αποστηθίζουν
τότε, αλλά και να τα αποστηθίζουμε σήμερα, να τα
απολαμβάνουμε, ευκολότερα να τα εμπεδώνουμε,
και να τα ενθυμούμεθα! Έτσι!
Κ. Γκ. : Πού εστιάζετε, κύριε Σιμωτά, το γεγονός
που ειλικρινά εκπλήσσει όλους όσους έχουν
παρακολουθήσει τις δημοσιεύσεις σας των
τελευταίων χρόνων, με τις ομολογουμένως
εκατοντάδες προβλέψεις σας οι οποίες, χωρίς
εξαίρεση
και... δυστυχώς για όλους μας
επαληθεύτηκαν πέρα για πέρα. Πως ήταν δυνατόν,
υψηλόβαθμοι
αξιωματούχοι
της
Πολιτικής
μας, να είχαν, κατά τη λαϊκή έκφραση, «μαύρα
μεσάνυκτα», ώστε, ενώ εσείς προειδοποιούσατε
για την ταχύτατα επερχόμενη καταστροφή, αυτοί...
διαλαλούσαν, για ... ανάπτυξη της οικονομίας
μας ...«που έρχεται», για κρατικά ομόλογά
διαβαθμισμένα ως ... άριστες επενδύσεις (ΑΑ ή και
ΑΑΑ), τις καλύτερες του πλανήτη μας...; Όταν εσείς
τα χαρακτηρίζατε, τότε, όλα αυτά, με εκατοντάδες
πεζά, αλλά και με έμμετρα δημοσιεύματα, ακριβώς
ως... «παραπληροφορήσεις θανατηφόρες», ως
...«άλλες τρίχες», για να είμαι ακριβής;
Π. Σιμ. : Θα καταλάβει ο αναγνώστης, κύριε Γκίκα,
πολύ εύκολα, ότι ποτέ δεν πίστεψα πως ήμουν
ο μόνος της Επιστήμης ή της Τέχνης αυτής, της
Χρηματο/οικονομίας εννοώ, έστω και με τις
δεκαετίες της διεθνούς εμπειρίας μου, ο οποίος
«έβλεπε», τα κατ‘ εμέ «ηλίου φαεινότερα», τόσον
αδυσώπητα, τόσον επώδυνα, πάντοτε για τους
«μικρούς», επερχόμενα!
Απλά, πολύ απλά, ο ορίζοντας των υποτιθέμενων,
επ‘ αγαθώ της Πατρίδος και του λαού τους ...
«αγωνιζόμενων», αυτός των μοναδικών, υπέρ του
συμφέροντός τους και μόνον, επιδιώξεών τους
στην πραγματικότητα, πολύ σπάνια αν κάποτε,
υπερέβαινεν τον χρόνον τον εναπομείναντα,
αυτόν της συνέχειας, του θερμού ... εναγκαλισμού
τους με τον...Θώκον τους, με το «πόστο» τους, με
τα πολύπλευρα και μεγάλα τους Προνόμια!
Το έλλειμμα αυτό των Πολιτικών μας ηγεσιώνπάντοτε με ελάχιστες, φωτεινές, εξαιρέσειςεπρόκειτο να «γονατίσει» αργότερα, τον μέσον
Έλληναν, σπρώχνοντάς τον βάρβαρα, στην
ανυπόφορην ανέχεια και στην απερίγραπτη,
οικονομική και όχι μόνο, συμφορά! Και τονίζω το
«όχι μόνο», αφού, ως τοις πάσι γνωστότατον είναι,
έφυγαν οι Νέοι μας, αναζητούντες εις την ξένην,
ό,τι εδώ, στην Χώραν της γέννησης και ανατροφής
των, τους είχαν, οι Πολιτικοί μας, τόσον άσπλαχνα
στερήσει!

Εστιατόριο PREMIER
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Με τον συγγραφέα κ. Παναγή Σιμωτά για το βιβλίο του
„ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Ανθολόγιον Αρθρογραφίας
& Παράλληλης Σατιρικής Ποίησης“
Θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί πάρα πολλά από τα δεινά μας, τα πριν
και τα πολλά μετά, αν υπήρχε η θέληση, ο ελάχιστος και αγνότερος, ο απλός
και χωρίς αχρείαστες «εξάρσεις», Πατριωτισμός, από μέρους των Πολιτικών
μας Διαχειριστών, αν υπήρχε η απόφασή τους να διακυβεύσουν, να χάσουναν έτσι το συμφέρον της Χώρας μας απαιτούσε- αξιώματα, δόξες και
χρήματα! Δεν υπήρχεν όμως! Ούτε, κατά το ελάχιστον! Και εξηγώ, στο βιβλίο
μου, επακριβώς, το γιατί ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ! Γιατί και προκλητικά, αλαζονικά,
κακουργηματικά, απουσίαζε!
Εκατοντάδες σελίδες, πλήρεις πεζών και εμμέτρων απαντήσεων, στα
αγωνιώδη αλλά και συγχρόνως τόσον εύλογα ερωτήματα-διερωτήματα,
του αναγνώστη, στην απόλυτη διάθεσή του! 100% αντικειμενικά, από
άνθρωπον ο οποίος αρνήθηκε πεισματικά να δεχθεί, να αποδεχθεί, έστω
και την ελαχίστην επαφή, με κάποιο κόμμα, με κάποιο «χρώμα», με κάποιο
τέτοιο...«δόγμα»!
Δεν επιθυμώ να κουράσω άλλο, ούτε εσάς ούτε τους αναγνώστες σας,
με πραγματικότητες, που ούτως ή άλλως, εύκολα και από μόνοι τους θα
καταλάβουν, διαβάζοντες το βιβλίο μου! Δεχθείτε τις θερμές μου ευχαριστίες
και ευχές μου, για καλή συνέχεια στο Θεάρεστον έργον σας!
Διαβιβάσετε σας παρακαλώ, την αγάπη μου και τον θαυμασμό μου, στους
ήρωες, εντίμως και νυχθημερόν μοχθούντες, αποδήμους μας! Υπήρξα και
εγώ, επί δεκαετίες απόδημος, και καλώς γνωρίζω τους τίμιους αγώνες τους,
τις ευγενείς επιθυμίες τους! Είθε, οι Στόχοι τους όλοι, σύντομα και απόλυτα,
να εκπληρωθούν! Υγιαίνετε και ευτυχείτε!!!

Αργότερα, μετά την συνέντευξη αποφασίσαμε να γνωρίσουμε λίγο πιο
κοντά την ομολογουμένως πανέμορφη καταπράσινη Κεφαλονιά με σύντομες
διαδρομές. Θα μας μείνει αλησμόνητη η κατανυκτική ξενάγηση στους ιερούς
χώρους, του πολιούχου και προστάτη Αγίου της Κεφαλονιάς, του Αγίου
Γερασίμου.
Και η ημερήσια ξενάγησή μας έκλεισε με μια πολύ ευχάριστη γαστρονομική
γευστική απόλαυση με ένα πραγματικά πλούσιο και αλησμόνητο δείπνο
στο κορυφαίο Εστιατόριο „PREMIER“, όχι μόνο της πόλης του Αργοστολίου,
αλλά και ολόκληρης της Κεφαλονιάς, το οποίο ήταν κατάμεστο από Έλληνες
και ξένους επισκέπτες! Πολύ μεγάλη εντύπωση μας έκανε η ποιότητα της
εξυπηρέτησης από κάθε άποψη, η πλούσια σε γεύσεις προσφορά των
εδεσμάτων, αλλά και η τελειότητα των χώρων εστίασης και του γενικότερου
περιβάλλοντος. Επάξια το «PREMIER», στα τριάντα χρόνια λειτουργίας του
κάτω από την παρουσία και εποπτεία του ιδιοκτήτου του, του ευγενέστατου
κ.Ευαγγέλου Κονάδη, θεωρείται ως το κορυφαίο Εστιατόριο-Ζαχαροπλαστείο
της Κεφαλονιάς!

Κ. Γκ. : Κύριε Σιμωτά, σας ευχαριστώ για τη σημερινή μας συνέντευξη και τα
τόσο σημαντικά σημεία που θίξατε και τα οποία προφανώς θα προβληματίσουν
τους αναγνώστες του βιβλίου σας, όταν θα το διαβάζουν. Χαίρομαι που σας
γνώρισα και ομολογουμένως με γοήτευσε ο τόσο χαρακτηριστικός λόγος σας
και γενικότερα η ευχάριστη ατμόσφαιρα της παρουσίας σας. Εύχομαι σε σας
υγεία και το τόσο σημαντικό για την ιδιαιτερότητά του βιβλίο σας να είναι
καλοτάξιδο και να εκτιμηθεί από το αναγνωστικό κοινό, τόσο της Ελλάδας όσο
και της απανταχού Ελληνικής Ομογένειας.
Οι ενδιαφερόμενοι στη Γερμανία μπορούν να προμηθευτούν το βιβλίο
τηλεφωνικά: Βιβλιοπωλείο «Δημόκριτος» (Demokrit), Νυρεμβέργη.
Τηλ. (0)911 264354, τιμή 22,50 € + ταχυδρομικά

Κων/νος Γκίκας, Στέλιος Γκίκας, Ευάγγελος Κονάδης, Παναγής Σιμωτάς, Νίνα Σιμωτά

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΓΩ ΗΜΟΥΝ ΣΤΟ ΓΚΑΙΡΛΙΤΣ

Οι περιπέτειες του δεκανέα, από τον Βόλο, Νικολάου
Μαργαριτούλη σε όλη τη διάρκεια του Πρώτου
παγκοσμίου πολέμου (1916-1918), που είναι
καταγραμμένες στο «Πολεμικό Ημερολόγιό» του και
σχολιάστηκαν ιστορικά από τον Δημήτρη Μπενέκο,
συνεχίζουν να κινούν το ενδιαφέρον του ελληνικού
κοινού.

Γερμανίας στη Θεσσαλία (με έδρα τον Βόλο). Θα μιλήσουν, εκτός από τον
συγγραφέα, ο αναπλ. Καθηγητής του Παν/μίου Θεσσαλίας κ. Αντώνιος
Σμυρναίος και η Ιστορικός Διευθύντρια των Γενικών Αρχείων του ΚράτουςΜαγνησίας κα Δρ. Αννίτα Πρασσά.

Με πρωτοβουλία της κ. Άννας Κρεμέζη-Μαργαριτούλη, τ. προέδρου
του Σωματείου «Οι φίλοι του Μουσείου Γουλανδρή» προσκλήθηκε ο
συγγραφέας Δημήτρης Μπενέκος να παρουσιάσει το βιβλίο «ΚΑΙ ΕΓΩ ΗΜΟΥΝ
Πρόκειται για το ανεπανάληπτο στρατιωτικό γεγονός ΣΤΟ ΓΚΑΙΡΛΙΤΣ» στη μηνιαία συνάντησή τους στις 5. Νοεμβρίου 2019 στους
της μεταφοράς του Δ΄ Ελληνικού Σώματος Στρατού, χώρους του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, στο Café Αμμωνίτες,
με περίπου 7.000 πάνοπλους άνδρες, από τη Κέντρο Γαία στην Κηφισιά, Αθήνα.
Μακεδονία στο Γκαίρλιτς (Görlitz) της Γερμανίας, την Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το βιβλίο σε Γερμανία και
εκεί παραμονή τους μέχρι το τέλος του πολέμου και
Ελλάδα
την περιπετειώδη επιστροφή τους στη Ελλάδα, που θυμίζουν συναρπαστικές • Νυρεμβέργη: Βιβλιοπωλείο «Δημόκριτος» (Demokrit), Tel. (0)911.264354,
σκηνές κινηματογραφικών ταινιών, μόνο που εδώ πρόκειται για αληθινές τιμή: 19,50 € + ταχυδρομικά
σκηνές.
• Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε., τηλ. 2310.208570

Στις 21. Οκτωβρίου 2019 το βιβλίο «ΚΑΙ ΕΓΩ ΗΜΟΥΝ ΣΤΟ ΓΚΑΙΡΛΙΤΣ» θα • Βόλος: βιβλιοπωλείο «ΕΠΙΛΟΓΗ», τηλ. 2421.105060
παρουσιαστεί στον Βόλο με την υποστήριξη του Επίτιμου Προξενείου της
• Αθήνα: Εκδόσεις Τζιόλα, τηλ. 210.3632600
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Το αρχαίο Παντικάπαιον «ζει»!

Η Μαίρη Κρητικού και η Δώρα Γιαννίτση ανάμεσα σε άλλους συνέδρους (επάνω) και
με τους δυο ηθοποιούς που έπαιξαν το ρόλο του Οιδίποδα (κάτω).

Στιγμές συγκίνησης και ευφορίας ζήσαμε κατά
τη διάρκεια του 21ου Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου
Δράματος «Αγώνες Βοσπόρου» στην πόλη του
Κερτς στην Κριμαία από 8 έως τις 13 Ιουνίου
2019.
Το Κέρτς, δεν είναι άλλο από τη σημαντική
αρχαιοελληνική πόλη και λιμάνι Παντικάπαιον
στην ανατολική Ταυρική χερσόνησο (Κριμαία).
Θεωρείται ότι ιδρύθηκε από Μιλήσιους
αποικιστές πριν από 2.600 χρόνια και αποτελεί
την αρχαιότερη πόλη της Ρωσίας.
Η πόλη είχε γίνει εμπορικό κέντρο και είχε
συνδέσεις με την Ελλάδα και τις χώρες του
Ευξείνου Πόντου. Κατά την ακμή της υπήρξε
πολιτικό, πολιτιστικό και βιομηχανικό κέντρο και
είχε το δικό της νόμισμα.
Στο σημερινό Κερτς οι θεοί και οι ήρωες
των αρχαίων ελληνικών μύθων αποτελούν
αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της πόλης,
την οποία προσαρμόζουν στην καθημερινή
ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών της.
Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του Φεστιβάλ
«Αγώνες Βοσπόρου» είναι ότι όλα τα γεγονότα
πραγματοποιούνται στα αρχαία μνημεία, τα
οποία «μεταφέρουν» τους συμμετέχοντες και
τους θεατές στην πραγματική ατμόσφαιρα της
αρχαιότητας.
Σκοπός του φεστιβάλ είναι η διατήρηση και η
ανάπτυξη των λαϊκών παραδόσεων, η πολιτιστική
ανταλλαγή με τους λαούς, η εκπαίδευση της νέας
γενιάς στην ιστορία, η προώθηση ταλαντούχων
νέων της Κριμαίας σε διεθνές επίπεδο.
Στις παραστάσεις αρχαίου δράματος, τη χρονιά
αυτή, πήραν μέρος θίασοι από την Ρωσία, το
Κιργιστάν, την Κριμαία, με έργα όπως «Μήδεια:
αποσπάσματα» του Ευριπίδη και του Χάινερ
Μίλερ, «Οιδίπους Τύραννος» του Σοφοκλή,
«Ωραία Ελένη» του Όφεμπαχ…
Στην κριτική επιτροπή του Φεστιβάλ συμμετείχαν

της Μαίρης Κρητικού

Κερτς και... μυρωδιά από Ελλάδα

σημαντικές προσωπικότητες της σοβιετικής
και ρωσικής τέχνης, όπως οι διακεκριμένοι
καλλιτέχνες, οι οποίοι έχουν τιμηθεί με τον
μέγιστο τίτλο/έπαινο «καλλιτέχνης του λαού»
Βασίλιι Λανοβόι, Βλαντίμιρ Κόρενεβ, Αλεξάντρ
Γκολομπορόντκο, Κωνσταντίν Φρολόβ, Σβετλάνα
Σερσνιόβα, Αλεβτίνα Κονσταντίνοβα, Σβετλάνα
Ακίμενκο, Γκαλίνα Μιχαϊλένκο, Βέρα ΦρολόβαΠετρόβσκαγια, Εβγκένιι Βοσκρεσένσκι, Αλεξάντρ
Μπελάνοβ.
Το Φεστιβάλ έκλεισε με βραβεία που δόθηκαν
στους διακριθέντες και με μια φαντασμαγορική,
όπως άλλωστε και η έναρξη, τελετή!
Εκτός από τις παραστάσεις Αρχαίου δράματος
διοργανώνονται,
παράλληλα,
εικαστικές
εκθέσεις, συναυλίες, προβολές ταινιών και από
την προηγούμενη χρονιά εμπλουτίστηκε με ένα
Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο.
Με θέμα «Κριμαία και Διεθνής Πολιτιστική
Συνεργασία»
πραγματοποιήθηκε το φετινό
Συνέδριο στις 10 Ιουνίου 2019, στην αίθουσα
συνεδρίων της Ιστορικής και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της Ανατολικής Κριμαίας.
Το συνέδριο διοργανώθηκε από τη Μόνιμη
Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Κριμαίας
υπό τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το
Επιχειρηματικό και Πολιτιστικό Κέντρο GAU της
Δημοκρατίας της Κριμαίας και το ΑνατολικόΚριμαϊκό Ιστορικό και Πολιτιστικό ΜουσείοΑποθεματικό.
Χαιρετισμό, ανάμεσα σε άλλους, απηύθυνε ο
Αν. Πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου της
Κριμαίας και Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κριμαίας
στην προεδρεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας και
Πρόεδρος του Συλλόγου Φιλίας Ελλάδας-ΡωσίαςΚύπρου, Πρέσβυς Γκεόργκιι Μουράντοβ
Μίλησαν επιστήμονες από διάφορες χώρες,
εκπρόσωποι δημόσιων οργανισμών και μέσων
μαζικής ενημέρωσης, καλλιτέχνες…

Οι
συμμετέχοντες
στο
συνέδριο
πραγματοποίησαν παρουσιάσεις για θέματα,
όπως: «Διεθνής συνεργασία για τη διατήρηση
των πολιτιστικών μνημείων», «Αρμενικό ίχνος
πολιτισμού στην Κριμαία», «Διεθνείς σχέσεις
στην Κριμαία» και πολλά άλλα. Συζήτησαν
επίσης σημαντικά και σοβαρά θέματα διεθνούς
συνεργασίας.
Ανάμεσα στους συμμετέχοντες, η Μαίρη
Κρητικού, συντονίστρια εκδηλώσεων βιβλίου,
μέλος της ΙΒΒΥ Ελλάδας, μίλησε για την «Ειρήνη
μέσα από το βιβλίο». Αναφέρθηκε στο πώς και
με ποιους τρόπους ένα βιβλίο για παιδιά μπορεί
να δώσει αφορμή για πολλές και διαφορετικές
δράσεις, μέσα από τις οποίες δημιουργούνται
οι προϋποθέσεις για έναν κόσμο που θα σέβεται
την πολιτιστική κληρονομιά και το παρελθόν
κάθε λαού και που θα χτίζει το μέλλον του μέσα
από τη φιλία και τη συνεργασία. Στη συνέχεια
η Δώρα Γιαννίτση, Δρ. Ιστορίας και Διευθύντρια
του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού Μόσχας,
αναφέρθηκε στα «Πέντε χρόνια της άνοιξης της
Ταυρίδας. Αποτελέσματα έργου του Κέντρου
Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. στη Γη της Ταυρίδας
και προοπτικές περαιτέρω σύμπραξης».
Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στο Διευθυντή
του Επιχειρηματικού και Πολιτιστικού Κέντρου
της Ταυρίδας στη Μόσχα Γιαροσλάβ Ιβάντσενκο,
στη Γενική Δ/ντρια του Φεστιβάλ και Γενική Δ/
ντρια του Μουσείου Ιστορίας και Πολιτισμού
Ανατολικής Κριμαίας Τατιάνα Ουμρίχινα και στη
Διευθύντρια του Φεστιβάλ «Αγώνες Βοσπόρου»
Έλενα Κλιμένκο.
Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ιστορικό και
συγγραφέα Σεργκέι Πίντσουκ-Γαλάνη, για την
πρόσκληση και την δυνατότητα, που μου έδωσε,
να «γνωρίσω» μια γωνιά της Γης, όπου η Αρχαία
Ελλάδα και όχι μόνο, έχει αφήσει έντονα τα
σημάδια της!
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Φόρος τιμής στον Διονύσιο Σολωμό

Ο Κώστας Κοροντζής, αριστερά, με τον Πρόεδρο της
Ελληνικής Κοινότητας του Στενού καθ. Δανιήλ Μακρή,
στην παρουσίαση του βιβλίου στην Μεσσήνα, Σικελία.

Τέλος, και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το σπουδαιότερο
είναι ότι τόσο ο Σολωμός όσο και ένα πλήθος Ιταλών
και Ελλήνων διανοουμένων, μοιραζόντουσαν ένα κοινό
όραμα:
Τη διαμόρφωση μιας λογοτεχνίας που θα γεφύρωνε το
χάσμα του λαού και των λόγιων.
Η κοινωνική προσφορά του Σολωμού
Πριν μιλήσουμε για τη συμβολή του βιβλίου στην
κατανόηση του Σολωμού ως άνθρωπο και ως ποιητή,
θεωρούμε αναγκαίο να αναφερθούμε στο ιστορικό
πλαίσιο μέσα στο οποίο ζει και δημιουργεί ο ποιητής,
όπως τόσο ωραία το περιγράφει ο καθηγητής Αντρέα
Τζιοβάνι Νότο:
«Από τη μεγάλη τομή της Γαλλικής Επανάστασης του
1789, ο κομβικός ρόλος των εθνικών ιδανικών διαδόθηκε
όλο και πιο σημαντικά στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο του 19ου
και του 20ου αιώνα, ώστε να γίνει πραγματικός στον
αγώνα για την Ελευθερία, των λαών. Αυτό αφορούσε
και τις εθνότητες της νοτιοανατολικής Ευρώπης:
Σέρβους, Μολδοβλάχους, Έλληνες, Μαυροβούνιους,
Βούλγαρους, που ζούσαν εντός της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας.»*
Μέσα σε ένα τέτοιο ιστορικό πλαίσιο σπούδαζε
ο Σολωμός την Ιταλία. «Συγχρόνως ο ίδιος έχει
επαναστατική και συνωμοτική δραστηριότητα. Τον
βρίσκουμε μυημένο στην Ιταλική Λεγεώνα και στις
αρχές της δεκαετίας του ΄40, ιδρυτή στην Κέρκυρα, μαζί
με τους Στέφανο Βαλλιάνο και Αντώνιο Ντε Φιλίππι,
μιας μυστικής εταιρείας, της «Αγίας Αδελφότητας».
Μέχρι το τέλος της ζωής του ο Σολωμός δεν σταμάτησε
να υποστηρίζει τις επαναστατικές δραστηριότητες, να
προσφέρει άσυλο στους καταδιωκόμενους Ιταλούς
επαναστάτες και συχνά να τους υποστηρίζει οικονομικά.
Πρόκειται για μια άλλη κοινωνική διάσταση της ζωής
του Σολωμού που ακόμα δεν έχει μελετηθεί διεξοδικά
και θα έλεγε κανείς ότι έχει υποτιμηθεί στην Ελληνική
βιβλιογραφία.
*Αντρέα Τζιοβάνι Νότο: Ανατολικό ζήτημα και
Φιλελληνισμός στο Τύπο της Μεσσήνας, σελ.76.
Πολλές φορές ενδιαφερόταν και έκανε παρεμβάσεις
ο Σολωμός στις Αρχές της Κέρκυρας για να μην
καταδικαστούν εξόριστοι Ιταλοί που είχαν υποπέσει
σε αδικήματα. Δεν έπαψε ποτέ να παρακολουθεί το
Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι της εποχής του, δεν είχε όμως
αυταπάτες όπως είχαν οι περισσότεροι Έλληνες για
τον ρόλο της Ρωσίας και την παρέμβασή της για την
απελευθέρωση της Ελλάδας. Το παρακάτω μικρό
ποίημα με τον τίτλο «ο Ανατολικός πόλεμος» είναι πολύ
χαρακτηριστικό:
Τρεις κόσμοι σφόδρα πολεμούν
και οι τρεις αντρειωμένοι
ο τέταρτος, να φαίνεται στα μάτια,
και δεν είναι*
Παρόμοια ξεσκεπάζει και καταπολεμά όλες τις πλάνες
και αυταπάτες που είχαν πλατιά στρώματα Ελληνισμού,
ότι τάχα όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου οι Μεγάλες
Δυνάμεις θα κατέβουν στην Ελλάδα με στρατούς και
στόλους για να την ελευθερώσουν! Ακόμα το τραγούδι
των «ώσπου να ‘ρθει ο Μόσκοβος», αυτή την αυταπάτη
εκφράζει.
Αντίθετα ο Σολωμός θεωρεί ότι μόνο στις δικές τους
δυνάμεις και στον αγώνα τους μπορούν να στηριχθούν
οι Έλληνες. Έτσι, δεν χάνει την ευκαιρία σε πολλούς
στίχους του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν» να στηλιτεύει
την κυριαρχούσα τότε άποψη ότι οι Μεγάλες Δυνάμεις
θα σώσουν την Ελλάδα.

Εισαγωγή

Μην ελπίσωμεν σε ξένους,
αλλά μόνον εις ανδρείους
και Ελλήνων την καρδίαν
η Πατρίς να λυτρωθεί

Κατά τη γνώμη μας η μεγαλύτερη συνεισφορά του
βιβλίου αυτού στην εν γένει βιβλιογραφία του Σολωμού,
έγκειται στην περιγραφή του ιστορικού πλαισίου και αλλού…
μέσα στο οποίο διαδραματίζεται όλη η δράση του,
Άλλος σου έκλαψε εις τα στήθια
στο γεγονός ότι όλα διαμορφώνονται σε δυο χώρες,
αλλ’ ανάσταση καμιά
την Ελλάδα και την Ιταλία, τρίτον ότι αναδεικνύει την
άλλος σου έταξε βοήθεια
προσωπικότητα του Κουαρντάνο και την συμβολή του
και σε γέλασε φρικτά
στην ανάδειξη του έργου του ποιητή.
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του εκδότη, Κώστα Κοροντζή

Το ίδιο, δεν τρέφει αυταπάτες για τους Έλληνες
εκείνους που ακόμα και στις πιο κρίσιμες στιγμές της
Επανάστασης δεν θέλανε να κάνουν καμιά θυσία
για τον Αγώνα. Ας θυμηθούμε πώς υποδέχεται η
αριστοκράτισσα Γυναίκα της Ζάκυνθος – που σύμφωνα
με τα ιστορικά δεδομένα ήταν συγγενής του ποιητή – τις
προσφυγίνες του Μεσολογγίου, όταν καταδιωκόμενες
και καταστρεμμένες έρχονται να της ζητήσουν βοήθεια:
«δεν ήσουνα στην πατρίδα σου και στο σπίτι σου; Και
τι σου έλειπε; Και τι κακό είδατε στον Τούρκο; Δε σας
άφηνε φαϊτά, δούλους και περιβόλια; Σας είπα εγώ ίσως
να χτυπήσετε τον Τούρκο, που ερχόσαστε τώρα σ’ εμέ
να μου γυρέψετε και να με βρίσετε;»
* Αναφερόταν στον πόλεμο της Κριμαίας, 1854-1856.
Αλλά και σε μια από τις τελευταίες στροφές του
«Ύμνου…» του ο Σολωμός δίνει ένα υπέροχο μάθημα
αξιοπρέπειας, όταν απευθύνεται στον Μέττερνιχ και
στους ισχυρούς της Γης και στους Καθολικούς ηγεμόνες
που καταπνίγουν κάθε απελευθερωτικό κίνημα των
λαών και τους λέει με θάρρος «Τί θα κάμετε; Θ’ αφήστε
να αποκτήσομεν εμείς Λευθερίαν ή θα τη λύστε εξ’
αιτίας Πολιτικής;»
Και σε όλους τους Έλληνες που παίζανε χωρισμένοι
και διασπασμένοι το παιγνίδι των Μεγάλων Δυνάμεων
έγραφε στον «Ύμνο…» του:
Εάν μισούνται ανάμεσά τους
δεν τους πρέπει Ελευθερία!
Και σε άλλη ποιητική συλλογή του, όπου προφητεύονται
μελλοντικές ματαιώσεις των ελπίδων του Λαού, έγραφε:
Δυστυχισμένε μου λαέ
καλέ και προδομένε
πάντοτε ευκολόπιστε
και πάντα προδομένε
Η συνεισφορά του Κουαρτάνο
Μια άλλη συμβολή του βιβλίου, στην εν γένει Σολωμική
βιβλιογραφία, είναι η ανάδειξη ενός σημαντικού
διανοούμενου συγγραφέα και επαναστάτη (ανήκε και
αυτός στη μυστική εταιρεία «Η Μεγάλη Αδελφότητα»
συνδεδεμένη με Σικελούς επαναστάτες).
Η καθηγήτρια Ντανιέλα Μπομπάρα παραθέτει ένα
σημαντικό ντοκουμέντο: Ένα γράμμα του Ν. Μαρτίνο,
όπου υπογραμμίζεται η εκτίμηση του Σολωμού για
τον Κουαρτάνο «Ο Κόμης Διονύσιος Σολωμός έρχεται
στη πόρτα της Εξοχότητας σου και καθοδηγεί ένα
προικισμένο νέο, που κράτησε πάντα ανοικτές και
καθαρές σχέσεις της Αλήθειας με την Ηθική, με τη
Φιλολογία, με την Πολιτική. Το όνομά του Πέτρος
Κουαρτάνο.»
Ο σεμνός αυτός διανοούμενος επιμελήθηκε τα Ιταλικά
κείμενα του Σολωμού το 1859 και επέλεξε τα κείμενα,
που κατά τη γνώμη του, έπρεπε να εκδοθούν.
«Ο ίδιος, όπως και ο Σολωμός, ζει μεταξύ Ιταλίας και
Ελλάδας και σχηματίζει τη δική του προσωπικότητα στο
σταυροδρόμι των δύο πολιτισμών.»
Όπως πολύ εύστοχα αναφέρει η Ντανιέλα Μπομπάρα
«Ελληνική σκέψη και Ιταλικό σχήμα συγκρίνονται και
σμίγουν και από τη συνάντησή τους γεννιέται η ιδέα
μιας υψηλής λογοτεχνίας, αλλά για το λαό κατανοητή
και ελκυστική, ένα…. εκπαιδευτικό κίνημα που θα
μπορέσει να ενώσει ξανά τον λαό με τους λόγιους.»
Αυτό ακριβώς ήταν το όραμα τόσο του Σολωμού όσο
και του Κουαρτάνο όσων και μιας σειράς διανοούμενων
Ελλήνων και Ιταλών. Ένα εκπαιδευτικό κίνημα που θα
ένωνε το λαό με τους λόγιους.
Στοιχεία και συντελεστές του βιβλίου
• Copyright© ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΝΟΥ,
ΜΕΣΣΗΝΑ/ΙΤΑΛΙΑ Τίτλος: ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ
ΣΟΛΩΜΟ/OMAGGIO A SOLOMÒS
• Συγγραφείς: Δανιήλ Μακρής, Ντανιέλα Μπομπάρα,
Αντρέα Τζιοβάννι Νότο, Τζιουζέππε Σπαθής
• Καλλιτεχνική επιμέλεια: Διατσέντα Παρίση
• Μετάφραση: Δανιήλ Μακρής
• Συντονισμός: Μαίρη Κρητικού
• Εκδόσεις: Δ. Κοροντζής Σελ. 80 ISBN: 978–618–5042–
74-5 Έκδοση: Απρίλιος 2019
• Με την ευγενική υποστήριξη της SUPERFAST FERRIES
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΛΙΓΟ ΑΓΑΠΗ
Έχει σκοτεινιάσει για τα καλά.
Ένας άντρας γυρίζει στο σπίτι του, μετά από μια κουραστική ημέρα. Μόλις
μπαίνει μέσα, ο γιος του, ένα αγοράκι πέντε χρονών, τον περιμένει όλο χαρά.
Τον αγκαλιάζει και αμέσως τον ρωτά:
-Μπαμπά, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι;
-Και βέβαια, απαντάει εκείνος, αν και δεν έχει και τόσο διάθεση για κουβέντα.
Ο μικρός συνεχίζει:
-Πόσα κερδίζεις την ώρα, μπαμπά;
-Μα, γιατί ρωτάς;
Ο μικρούλης τον κοιτάζει και αλλάζει κουβέντα.
-Μπαμπά, μπορείς να μου δανείσεις 20 €;
-Αν τα θέλεις για ένα νέο παιχνίδι, τότε ξέχασέ το και πήγαινε για ύπνο.
Δούλευα όλη μέρα σκληρά και είμαι πολύ κουρασμένος.
Το αγοράκι χωρίς άλλη κουβέντα πήγε ήσυχα-ήσυχα στο δωμάτιό του. Ο
πατέρας του ξανασκέφτηκε τον διάλογο με τον γιο του. Κούνησε για λίγο το
κεφάλι του και μουρμούρισε «Ίσως χρειάζεται τα είκοσι Ευρώ». Σηκώθηκε
από την αναπαυτική πολυθρόνα του και πήγε στο κρεβατάκι του παιδιού.
- Λυπάμαι που σου φέρθηκα άσχημα, του λέει. Είχα μια δύσκολη ημέρα. Έλα,
πάρε τα 20 € που ζήτησες.
-Ευχαριστώ, μπαμπά.
Το αγόρι χαρούμενο παίρνει τα χρήματα και τα βάζει στο κουμπαρά. Ο
πατέρας του θύμωσε, επειδή ο γιος του αν και είχε χρήματα δανείστηκε 20 €
και τον ρωτάει με αυστηρό τόνο στη φωνή.
-Γιατί μου ζήτησες 20 €, αφού είχες;
-Μπαμπά, δεν είχα αρκετά, τώρα έχω ακριβώς 40 €. Με αυτά θέλω να
αγοράσω μια ώρα από την δουλειά σου. Έτσι, θα μπορέσεις να έρθεις μια
φορά στο σπίτι μια ώρα πιο γρήγορα, για να φάμε όλοι μαζί το φαγητό!
Αγαπητοί αναγνώστες, ξεχάσετε την αναζήτησή σας για τον πλούτο, δεν
είναι αυτό η πιο σημαντική επιδίωξη στη ζωή, επειδή τίποτα δεν είναι πιο
πολύτιμο από το να αγαπάτε τα παιδιά σας και τους αγαπημένους σας και
κάθε ημέρα να διαθέτετε αρκετό χρόνο να είστε όλοι μαζί.

Φιλανθρωπία τυλιγμένη με αξιοπρέπεια
Μία κυρία ρώτησε: «Πόσο πωλείται το ένα αυγό;»
Ο φτωχός πωλητής απάντησε: «0,25€ ένα αυγό, κυρία».
Του είπε: «Θα πάρω 6 αυγά για 1,25€ ή θα φύγω».
Ο φτωχός πωλητής απάντησε: «Ελάτε να τα πάρετε με την τιμή που θέλετε.
Ίσως αυτό να είναι μια καλή αρχή διότι δεν έχω πουλήσει ούτε ένα αυγό
σήμερα».
Πήρε τα αυγά και έφυγε με την αίσθηση ότι κέρδισε. Πήρε το φανταχτερό
της αυτοκίνητο και πήγε σε ένα εστιατόριο με τη φίλη της. Εκεί, παρήγγειλαν
ό, τι τους άρεσε. Έφαγαν λίγο και άφησαν πολλά από αυτά που παρήγγειλαν.
Στη συνέχεια πήγε να πληρώσει το λογαριασμό. Ο λογαριασμός ήταν 45€ !
Έδωσε 50€ και ζήτησε από τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου να κρατήσει τα
ρέστα.
Αυτό το περιστατικό ίσως φαινόταν αρκετά φυσιολογικό για τον ιδιοκτήτη,
αλλά πολύ επώδυνο για τον φτωχό πωλητή αυγών.
Το θέμα είναι:
Γιατί δείχνουμε πάντα ότι έχουμε την εξουσία όταν αγοράζουμε από τους
άπορους; Και γιατί γινόμαστε γενναιόδωροι σε όσους δεν χρειάζονται καν
τη γενναιοδωρία μας;
Κάποτε διάβασα κάπου:
„Ο πατέρας μου αγόραζε απλά αγαθά από φτωχούς σε υψηλές τιμές,
παρόλο που δεν τα χρειαζόταν. Μερικές φορές τα πλήρωνε και πιο ακριβά.
Ανησυχούσα για αυτήν την πράξη και τον ρώτησα γιατί το κάνει; Τότε ο
πατέρας μου απάντησε:
„Είναι φιλανθρωπία τυλιγμένη με αξιοπρέπεια, παιδί μου“

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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