Ausgabe 58

www.trigono.info

DEZEMBER 2019

DEZEMBER 2019

9. Jahr - Ausgabe 58
Ο καθηγητής Δημήτριος Μπενέκος παρουσιάζει το βιβλίο του

«Και Εγώ Ήμουν στο Γκαίρλιτς»
στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στον Βόλο.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν τόσο ο πρόεδρος της Σχολής καθηγητής κ. Μιχαήλ
Ζουμπουλάκης όσο και ο Επίτιμος πρόξενος της Γερμανίας στη Θεσσαλία κ.
Γεώργιος Παπαρρίζος. Στο σπάνιο αυτό χειρόγραφο ημερολόγιο περιγράφονται
με δημοσιογραφική ακρίβεια άγνωστες πτυχές της

Σελ. 20
Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά
Η ίδρυσή της, η λειτουργία της, οι προοπτικές της.
Συνέντευξη με την πρόεδρος της ΓΛΣ
Άννα Βασιλειάδη-Δαρδάλη
της Μαίρης Κριτικού Σελ. 22-23

Χριστουγεννιάτικο ...
Τιμητική αναδημοσίευση από την εφημερίδα της
Ομογένειας TRIGONO.info με τη σημείωση πως το Σχολείο
μας συνεχίζει τα «αξημέρωτα» κάλαντα αδιάκοπα από το
1994, δηλ. εδώ και 25 χρόνια!.

της Σόνια Ευθυμιάδου-Παπασταύρου Σελ. 23-24
ΕΝΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ
ΤΟ Δ΄ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Στο Café «Αμμωνίτες» του κέντρου ΓΑΙΑ στο Μουσείο Γουλανδρή
Φυσικής Ιστορίας στην Κηφισιά (Αθήνα), ο καθηγητής Δημήτριος
Μπενέκος ήταν προσκεκλημένος του Σωματείου των «Φίλων
του Μουσείου» για να παρουσιάσει το βιβλίο του «Και Εγώ
Ήμουν στο Γκαίρλιτς». Την εκδήλωση χαιρέτησαν η πρόεδρος
του Σωματείου κ. Λουκία Τριβόλη και η συντονίστρια των
εκδηλώσεων κ. Άννα Κρεμέζη-Μαργαριτούλη, ενώ ο Επίτιμος
πρόξενος της Γερμανίας στη Θεσσαλία κ. Γεώργιος Παπαρρίζος
απηύθυνε γραπτό χαιρετισμό.

Σελ. 18
Διαβάστε επίσης
• Σελ. 04 : Σπίτι - Υγεία - Ομορφιά
• Σελ. 04 :Τίλιο ... το χαλαρωτικό

• Σελ. 08 : ΜΟΝΑΞΙΑ.
• Σελ. 09 : Καθαρίζοντας το μονοπάτι μου

από δεξιά: Ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης η
Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Helga Lauterbach και ο Βαυαρός
Υπουργός Επιστημών και Τέχνης κ. Bernd Siebler με ένα
μοντέλο Σχεδίας.

Ο Άγιος Νικόλαος προστάτης των ναυτιλομένων,
εμπόρων και επιβατών στο ταξίδι τους με τις
Σχεδίες, στα πλωτά ποτάμια της Βαυαρίας

Έκθεση στο Δημαρχείο Μονάχου

με απεικόνιση και εξιστόρηση των ιστορικών μεταφορών
με Σχεδίες και με τον προστάτη Άγιο Νικόλαο.

Σελ. 15

• Σελ. 10: Ζούμε σε μία γυάλα;

• Σελ. 04 : Διατροφή και υγεία

• Σελ. 11 :Γιάννης Σπανός, η «Οδός Αριστοτέλους» και… στον
Παράδεισο

• Σελ. 06 : ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

• Σελ. 12 : Die Nacht ist zu Ende - Gedanken zum Titelbild

• Σελ. 08 : Ο ΣΤΑΥΛΟΣ ΕΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ. ΕΣΥ ΤΙ
ΕΚΑΝΕΣ;

• Σελ. 13 : Όταν ο επίσκοπος ευλογεί....

Το κέντρο υγείας 7Fit
ψάχνει ΕΣΕΝΑ!
Σελ.: 03

• Σελ. 28 : SUDOKU

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. 0911-264354 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.

Πνευματικές συμβουλές
(Αγίου Παϊσίου)
• Τα πατερικά βιβλία για να βοηθήσουν, πρέπει
να διαβάζονται με ταπείνωση και προσευχή.

Γίνετε συνδρομητής με
10.00 EUR το χρόνο,
καταθέτοντας το ποσό στον
παρακάτω αριθμό λογαριασμού:

• Από την ανάπαυση του άλλου γεννιέται η
ανάπαυση η δική μου.
• «Αυτές οι βάσεις (βάσεις πνευματικές, όπως
είναι οι Μονές και οι ζωντανές ενορίες) θα
διώξουν τις Βάσεις από την Κύπρο. Το πρόβλημα
της Κύπρου δεν είναι πολιτικό, στο βάθος είναι
πνευματικό»

Gikas Verlag

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

• Δεν συγκρίνεται η χαρά που νοιώθει κανείς,
όταν δίνη, με την χαρά που νιώθει, όταν παίρνη.

Τιμή : 10.00 EUR

Βιβλιοπωλείο Δημόκριτος Τηλ. 0911/264354

• Η ανώτερη χαρά βγαίνει από τη θυσία. Μόνον
όταν θυσιάζεται κανείς, συγγενεύει με τον
Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι θυσία.
• Να παρακαλούμε το Χριστό να μας προσθέση
πίστη και να μας την αυξήση.
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Το κέντρο υγείας 7Fit
ψάχνει ΕΣΕΝΑ!

Είσαι φυσιοθεραπεύ-τρια / -τής και ψάχνεις για:
• Ατομικά

προσαρμοσμένες ώρες εργασίας.

• Εργασία σε διαστήματα 30 λεπτών.
• Συναδελφικό φιλικό περιβάλλον.
• Οικονομική υποστήριξη για μετεκπαίδευση.
• Επιπλέον ημέρες μετεκπαίδευσης.
• Διεπιστημονική συνεργασία με ομάδα ιατρών, εκπαιδευτών
γυμναστικής, ψυχολόγων και θεραπευτών στον τομέα της
αποκατάστασης καρδιολογίας.
• Ένα πολύ μικτό πελατολόγιο ασθενών με ειδίκευση στην
ορθοπεδική.
• Την ευκαιρία να εργαστείς σε νέα ιατρεία και σε εξαιρετικούς
χώρους προπόνησης ...
• Απαιτούνται γνώσεις Γερμανικών

ΤΟΤΕ ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ Σ’ ΕΜΑΣ
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
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Τίλιο ... το χαλαρωτικό
Ο χειμώνας με το κρύο του μας προτείνει μυρωδάτες

Συμβουλές για ...
... το σπίτι
Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές λύσεις, που θα σας οδηγήσουν σ’ ένα καθαρό
αποτέλεσμα.

• Με ένα μόνο καπάκι μαλακτικό μέσα σ’ ένα κουβά με σκέτο νερό, αφού
τα τρίψετε, τα πλακάκια του μπάνιου σας θα λάμψουν και θα έχετε ένα
όμορφο και αστραφτερό δάπεδο.
• Η μούχλα συγκαταλέγεται στους δύσκολους λεκέδες. Όμως και γι’
αυτό υπάρχει λύση. Απλά τοποθετείτε στα ρούχα σας βουτυρόγαλο, το
αφήνετε για μια ώρα και στη συνέχεια τα πλένετε κανονικά. Ο λεκές, θα
έχει εξαφανιστεί.
• Ο ιδρώτας στα ρούχα σας φεύγει, αν στο πλυντήριο ρίξετε 200ml άσπρο
ξύδι, όπως επίσης και 200ml χυμό λεμονιού. Ας καθαρίσουμε..

... την υγεία
Η απόκτηση μιας όμορφης φυσικής κατάστασης, η οποία με την σειρά της συμβάλει
και στην ψυχική ισορροπία του κάθε ατόμου, εξαρτάται από διάφορες δραστηριότητες.
Σας επισημαίνω τις ακόλουθες:

• Το κολύμπι. Το καλοκαίρι έχει ήδη έρθει. Έτσι, οι θάλασσες, οι κλειστές ή
οι ανοιχτές πισίνες αποτελούν την καλύτερη λύση και για να αποκτήσετε
ένα όμορφο, γυμνασμένο σώμα, αλλά και να δροσιστείτε. Με τον
συγκεκριμένο τρόπο εκγύμνασης, το λίπος του ανθρώπου κατανέμεται
ομοιόμορφα.
• Ο χορός. Τι ποιο όμορφο, μαζί με την διασκέδαση να γυμνάζετε και το
σώμα σας. Ο χορός σας προσφέρει ένα λεπτό και υγιές σώμα, καθώς ο
μεταβολισμός σας ρυθμίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να χάνετε λίπος. Η
ευεξία και οι αλλαγές στο σώμα σας, θα κάνουν την εμφάνισή τους στις
πρώτες κιόλας μέρες.
• Το βάδισμα. Αν θεωρείτε, ότι οι παραπάνω τρόποι γυμνάσματος
δεν ταιριάζουν στη ιδιοσυγκρασία σας, επιλέξτε το βάδισμα. Ένας
χαλαρωτικός και εύκολος τρόπος, για να διατηρείτε την γραμμή σας,
καθώς, αν γυμνάζεστε καθημερινώς από μια ώρα, χάνετε αρκετές
θερμίδες. Θα σας πρότεινα, να αυξάνετε σταδιακά τον χρόνο βαδίσματος,
ώστε να μην επέλθει καμία σωματική κούραση, ξεκινώντας με 10 λεπτά
την ημέρα.
Καλή σας επιτυχία..

... την ομορφιά
Στις περισσότερες γυναίκες αρέσει να περιποιούνται τον εαυτό τους και να
αισθάνονται όμορφες και ελκυστικές. Έτσι θα σας προτείνω 3 εύκολες λύσεις για ένα
λείο πρόσωπο και σώμα.

• Για την ενίσχυση της φρεσκάδας του προσώπου σας αρκούν 2
κουταλάκια του γλυκού σκόνη από πράσινο τσάι (που το προμηθεύεστε
στο φαρμακείο), το οποίο το ανακατεύετε με 120ml καυτό νερό. Αφού
το ανακατέψετε καλά, το απλώνετε στο ήδη καθαρισμένο πρόσωπό σας.
Η ανανέωση και η ζωντάνια, που θα σας προσφέρει, θα σας καταπλήξει.
• Ιδιαίτερα ενοχλητικοί, είναι και οι μαύροι κύκλοι κάτω από τα μάτια. Για
την αντιμετώπισή τους τοποθετείτε στην επιφάνεια των ματιών 2 φέτες
παπάγιας, αντίστοιχα στο κάθε μάτι, τις οποίες αφαιρείτε μετά από 10 με
15 λεπτά.
• Ένα έξυπνο τρόπο αποτρίχωσης, που αξίζει να αναφερθεί, χρησιμοποιούν
οι γυναίκες της Ανατολής. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη: ανακατεύουν
10 κουταλιές της σούπας ζάχαρη, 1 κουταλιά της σούπας νερό καθώς και
χυμό από μισό λεμόνι. Απλώνουν το μείγμα στην επιφάνεια των ποδιών,
το αφήνουν να στεγνώσει και μετέπειτα το αφαιρούν. Το αποτέλεσμα;
Απαλό και λείο δέρμα.
Το μόνο που απομένει.., είναι να τα δοκιμάσουμε!

διατροφικές συνήθειες, όπως το τίλιο.
Πολλοί το γνωρίζουν και ως φλαμούρι, οι ιδιότητές του
ευεργετικές, οφείλονται στην υψηλή περιεκτικότητά του σε
φλαβονοείδή και σε άλλα αντιοξειδωτικά.
Ανήκει στα αφεψήματα, δεν περιέχει καφεΐνη, δρα ως
ηρεμιστικό καθώς χαλαρώνει τον οργανισμό.
Ιωάννα Μπέτση
Καταπολεμά τις φλεγμονές και τους μυϊκούς πόνους.
Ενισχύει την υγεία της καρδιάς, διευκολύνοντας τα αιμοφόρα αγγεία να
συνεχίσουν την εργασία τους με επιτυχία.
Επίσης δρα σπασμολυτικά στον πονοκέφαλο και στο κρυολόγημα.
Τα οφέλη του δυναμικά στην καρδιά του χειμώνα

Διατροφή και υγεία
Αναπόσπαστο κομμάτι στη διατροφή μας, είναι τα δημητριακά.
Η περιεκτικότητά τους εμπλουτισμένη με βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες,
έχουν φυτική προέλευση παρέχοντας καύσιμο στους μύες και ενέργεια στον
εγκέφαλο.
Τα πιο υγιεινά θεωρούνται τα ολικής αλέσεως, γιατί περιέχουν υψηλές
ποσότητες μαγνησίου, σιδήρου, βιταμινών Β.
Στην καθημερινή μας διατροφή μπορούμε να εντάξουμε τον αμάρανθο, δεν
είναι τόσο γνωστός, αλλά έχει περιεκτικότητα σε φώσφορο, μαγγάνιο, μαγνήσιο,
προσοδοφόρα στον οργανισμό.
Η βρώμη με τις πολυφαινόλες, δρα αντιοξειδωτικά, δεν περιέχει γλουτένη και
είναι πλούσιος πάροχος βιταμινών.
Κινόα η θρεπτική, με όλα τα απαραίτητα αμινοξέα και γεμάτη πρωτεΐνη.
Τα πάντα για το κριθάρι, που με τις υψηλές ποσότητες φυτικών ινών που
περιέχει, μας παρέχει την πολύτιμη για τον οργανισμό Β- γλυκάνη, σημαντική
για το ανοσοποιητικό σύστημα.
Διαλέξτε εσείς ποιο σας ταιριάζει και εντάξτε το στη διατροφή σας.
Καλύτερη διατροφή, καλύτερη ποιότητα υγείας.

40 χρόνια VOGUE
Με αφορμή την επέτειο των γενεθλίων της, η γερμανική εταιρεία περιοδικών
VOGUE άνοιξε τις πύλες της στο κοινό, σε μία έκθεση που πραγματοποιείται στη
Villa Stuck στο Μόναχο.
Η έκθεση ξεκίνησε στις 10 Οκτωβρίου 2019 και θα διαρκέσει έως τις 12
Ιανουαρίου 2020.
Με φόντο τα στούντιο φωτογραφίσεων της Voque οι ματιές ατενίζουν τη μόδα.
Τίτλος: είναι αυτή η μόδα ή ο τρόπος;
Αφιέρωμα σε θρυλικά πρόσωπα της μόδας, την ιστορία τους και την απήχησή
τους στο χώρο των ντεφιλέ.
Η κουλτούρα της ομορφιάς από τον Karl Lagerfeld έως τη Jil Sander και πληθώρα
ακόμα σχεδιαστών, όπως την αποτυπώνουν οι φωτογράφοι της VOGUE.
Μπορεί κανείς να θαυμάσει την κουλτούρα των φασιονίστας, τις μελλοντικές
ιδέες σε ότι αφορά τη μόδα.
Μέσα σ ένα χώρο ζωγραφισμένο με μωσαϊκά και κήπους απεικονίζεται το
„όνειρο“ της τέχνης με τη σμίλευση της φωτογράφισης.
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
Έρχονται Χριστούγεννα! Και αμέσως μετά η Πρωτοχρονιά!
Δυο σταθμοί, δυο παγκόσμια ημερολογιακά σύμβολα, που εμπεριέχουν
κάτι το χαρούμενο, κάτι το ιδιαίτερο και μοναδικό με πολλές αναμνήσεις!
Το πρώτο, ως θρησκευτικό σύμβολο, σηματοδοτεί τη γέννηση του
Χριστιανισμού, ενώ το δεύτερο, ως χρονικό σύμβολο, δηλώνει το τέλος του
Παλαιού και την αρχή του Νέου. Και τα δύο είναι, από όποια πλευρά και αν
τα δούμε, σύμβολα ελπίδας, χαράς και ανανέωσης.
Η γνώση ηθών και εθίμων, που συνοδεύουν σημαντικές θρησκευτικές
εορτές στον ετήσιο ημερολογιακό κύκλο, μας φέρνουν πιο κοντά στην ουσία
του Έθνους μας. Τα Χριστούγεννα, ένας εξαιρετικά πλούσιος σε έθιμα και
εκδηλώσεις ημερολογιακός σταθμός, θεωρείται ως η κατεξοχήν οικογενειακή
και παραδοσιακή εορτή. Είναι για κάθε εποχή επίκαιρα, επειδή με
παραδοσιακή συνέπεια συνδέουν το μακραίωνο παρελθόν του Ελληνισμού
με το σύγχρονο παρόν, με την εκάστοτε σύγχρονη εποχή σε οποιαδήποτε
χώρα της Γης.
Από την άλλη πλευρά, πάλι, τα Χριστούγεννα εξελίχθηκαν στην πιο
παγκοσμιοποιημένη θρησκευτική γιορτή που συνδέεται με ιδεώδη τρόπο με
την οικονομία και τον τουρισμό. Ο πολυήμερος εορτασμός τους, που αρχίζει
πολύ πριν από την 25 Δεκεμβρίου και επεκτείνεται μέχρι την πρωτοχρονιά
και ακόμη πιο πέρα, είναι έντονος σε όλες τις ηπείρους και όχι αποκλειστικά
στον χριστιανικό κόσμο. Σ΄ αυτό συμβάλλουν και οι πολυήμερες διακοπές
σχολείων και πανεπιστημίων, που δίνουν δυνατότητες ελευθερίας στις
μετακινήσεις ατόμων και οικογενειών.

περίοδος από τα Χριστούγεννα μέχρι τα
Φώτα, γνωστή και ως «Δωδεκαήμερο»,
ήταν για την ελληνική αγροτική κοινωνία
μία περίοδος δεισιδαιμονική, γιατί
σύμφωνα με τη λαϊκή πίστη σ’ αυτές τις
πολύ σκοτεινές χειμωνιάτικες ημέρες,
κυριαρχούσαν τα κακοποιά πνεύματα,
έτοιμα να βλάψουν τους ανθρώπους.
Στον ελληνικό λαό γνωστοί είναι οι
καλικάντζαροι, μικρά διαβολικά όντα
με παιχνιδιάρικη βλαπτική προδιάθεση
που μολύναν φαγητά και ενοχλούσαν
νυχτερινούς διαβάτες (τώρα τους
ξαναθυμούμαστε
περιστασιακά
σε
κάποιο παιδικό ανάγνωσμα!)
Γενικά οι δοξασίες αυτές είχαν σχέση
με το χειμερινό ηλιοστάσιο, επειδή οι
Prof. Dr. Dimitrios Benekos
άνθρωποι πίστευαν πως οι παγερές
σκοτεινές δυνάμεις του Χειμώνα ήθελαν να αφανίσουν τον ζωοδότη Ήλιο, ο
οποίος τελικά έβγαινε νικητής ανασταίνοντας για μια ακόμη φορά τη φύση
και τη ζωή, οδηγώντας τα στην χαρούμενη ανθοστόλιστη Άνοιξη.

Στο «Δωδεκαήμερο» τα ήθη και έθιμα είναι δεμένα γύρω από τρεις πολύ
ανθρώπινες και ελπιδοφόρες επιδιώξεις. Ο άνθρωπος θέλει να περάσει από
τον θάνατο της φύσης, τον Χειμώνα, στη χαρούμενη, τη φωτεινή και γεμάτη
Εδώ θα κάνουμε μερικές επισημάνσεις που εξηγούν λαογραφικά την
ζωή Άνοιξη. Και έτσι στολίζει το σπίτι με πρασινάδες, με το χριστουγεννιάτικο
ευρεία αποδοχή ξενόφερτων, αλλά οπωσδήποτε ευχάριστων εθίμων.
δέντρο, με τα πολύχρωμα λαμπιόνια και τον φωτισμό δρόμων και σπιτιών και
Ό,τι είναι ευχάριστο και αρέσει γίνεται αποδεκτό από τον λαό και κατόπιν
τραγουδάει τα κάλαντα.
ενσωματώνεται στα έθιμά του. Οι επιδράσεις ξένων εθίμων τροποποιούν
σταδιακά την προσήλωση των λαών σε παλαιότερες παραδοσιακές πράξεις, Από την άλλη, με τον Αγιασμό των υδάτων, «διώχνει» και τα τελευταία
διεισδύουν χωρίς μεγάλη αντίσταση σε συγγενικά ή ανάλογα έθιμα, κακοποιά πνεύματα και τέλος, με τις οικογενειακές τελετές των συνεστιάσεων,
αφομοιώνονται ή μεταλλάσσονται και με τον χρόνο θεωρούνται ως δικά του των χριστουγεννιάτικων γλυκισμάτων και της βασιλόπιτας με το τυχερό
νόμισμα τονώνει την οικογενειακή συνοχή, την τόσο απαραίτητη δύναμη για
πατροπαράδοτα έθιμα.
τον κάθε άνθρωπο.
Με επίδραση εθίμων των λαών της Ευρώπης και της Αμερικής, τα
Χριστούγεννα μετατράπηκαν πολύ γρήγορα, ακόμη και για τους Έλληνες, Στα σύγχρονα Χριστούγεννα συναντώνται το χριστουγεννιάτικο δέντρο
σε γιορτή πρώτου μεγέθους (χωρίς να θέτουν ακόμη σε δεύτερη μοίρα το (Γερμανία), ο Σάντα Κλάους (Αμερική), το χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο
(Βαυαρία), η αποστολή ευχετήριων καρτών (Αγγλία), τώρα προστέθηκαν
ορθόδοξο Πάσχα). Πολλοί οι λόγοι που οδήγησαν σ’ αυτή την μετεξέλιξη.
τα σύγχρονα SMS και E-Mail, τα κοινά ευρωπαϊκά και αμερικανικά
Ο κύκλος των εορτών των Χριστουγέννων είναι κοινή εορτή όλων
χριστουγεννιάτικα τραγούδια, με τις τοπικές ή εθνικές χριστουγεννιάτικες
των χριστιανών και ταυτίζεται ημερολογιακά απόλυτα με τις ανάλογες
γαστρονομικές γεύσεις των διάφορων λαών, που ολοένα γίνονται και δικές
εορταστικές εκδηλώσεις όλων των χριστιανικών δογμάτων. Το γεγονός
μας.
του κοινού εορτασμού ενισχύεται εξαιρετικά και από το εξωτερικό λαϊκό,
εμπορικό-καταναλωτικό φανταχτερό πλαίσιο στο οποίο κινείται η γιορτή, Έτσι, λοιπόν, η εορτή των Χριστουγέννων δεν παρουσιάζει πια αυτοτέλεια
με τα γιγαντιαία χριστουγεννιάτικα δέντρα, με τις αγορές δώρων, τους σε κανέναν πολιτισμικό κύκλο. Δημιουργείται, πάντως, η ψευδαίσθηση ότι
στολισμούς σπιτιών, δρόμων και πλατειών, με τις κοινές αργίες και τις είναι πατροπαράδοτο έθιμο που παραδίδεται από γενιά σε γενιά μέσα από
σχολικές διακοπές, αλλά και τις προσφορές για χριστουγεννιάτικη χαλάρωση τους αιώνες και φυσιολογικά προσαρμόζεται στους διάφορους, αλλά και
σε ξενοδοχεία και εξωτικές χώρες. Έτσι με τον χρονολογικά κοινό εορτασμό διαφορετικούς, πολιτισμικούς κύκλους.
των Χριστουγέννων, πολλά χριστουγεννιάτικα έθιμα περνούν αβίαστα από Και κάτι που δεν άλλαξε:
λαό σε λαό και εφαρμόζονται με «παραδοσιακή» συνέπεια.
Η ευχή ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – FROHE WEIHNACHTEN!
Πάντως, ας ξαναθυμηθούμε και κάτι από τα παλαιότερα χρόνια. Η χρονική

(Prof. Dr. Dimitrios Benekos)
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Η Στήλη Της Εκκλησίας
Ο ΣΤΑΥΛΟΣ ΕΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ. ΕΣΥ ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ;

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

Αγαπητοί μου,
ολίγες ημέρες μας χωρίζουν από την Αγία
και θαυμαστήν εορτήν, η οποία θα φέρει στην
δυστυχισμένην γην μας το μεγάλο μήνυμα της
ενσαρκώσεως του Θεανθρώπου. Με δορυφόρους
τον αστέρα του ουρανού και τους αστέρας της θείας
μεγαλοσύνης Του. Σε λίγο συγκαταβαίνει ο αιώνιος Θεός και γίνεται
άνθρωπος. Η ταπεινή κόρη ανοίγει τις αγκάλες τις δια να δεχθεί τον
νηπιάσαντα Θεόν. Το δε σπηλαίον φτωχότατον, προετοιμάζει την φάτνη,
δηλαδή τον επίγειον θρόνον του μεγάλου δημιουργού.
Ποιος αγνοεί τον τόπον, όπου εγεννήθει ο Χριστός; Κανείς! Όλοι μας
τον ξέρουμε αυτόν τον τόπον. Είναι ο πιο περιφρονιμένος τόπος. Ένας
στάβλος. Μια κατοικία ζώων. Και όχι μέσα στην Βηθλεέμ. Έξω από την
πόλη. Σε μια απόμερη γωνία. Σε ένα σπήλαιο. Εκεί εγεννήθει ο Χριστός.
Μέσα στην δυσοσμίαν και τη λάσπη. Τη μεγάλη περιφρώνηση δια τον
μεγάλο Μεσσία. Μάταια ο γέρον Ιωσήφ κτυπούσε τις πόρτες των σπιτιών,
τη μία μετά την άλλην για να ανοίξουν, αλλά κανείς δεν του άνοιξε. Κανείς
δεν Τον δεχόταν. `Ουκ ην αυτοίς τόπος εν τω καταλύματι`.
Ο Σταύλος εφιλοξένησε τον Χριστό. Και σαν εγεννήθηκε εκεί ο Χριστός,
ο Σταύλος άλλαξε. Έπαψε να είναι Σταύλος. Έγινε παλάτι. Έγινε βασιλικό
παλάτι, που ξεπέρασε όλα τα παλάτια του κόσμου. Έγινε παγκόσμιο
προσκύνημα. Πρώτοι προσκηνητές οι ποιμένες, οι τσοπάνηδες και οι
μάγοι, οι οποίοι ήλθον σπεύσαντες και ανεύρον την τε Μαριάμ και τον
Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τη φάτνη. Ήλθαν και προσκύνησαν το
Θείο βρέφος πολλοί. Πλούσιοι και φτωχοί. Άσημοι και επίσημοι. Μικροί
και μεγάλοι. Όλος ο κόσμος. Πάντοτε και μέχρι σήμερον. Τάμα του να
προσκυνήσει τον Σταύλον με τα δώρα του, που τον έκαναν αγνώριστον.
Ο τόπος του Σταύλου αγιάσθηκε και τον έκαναν αγνώριστον. Δεν υπάρχει
τίποτε που να θυμίζει εκείνον τον καταφρονημένον τόπον. Στη θέση του
χτίστηκαν εκκλησίες, πολυέλαιοι, άμβωνες, θυσιαστήρια. Ευλαβείς Ιερείς
και καλλίφωνοι ψάλτες δημιουργούν μια κατάνυξη, που ανεβάζει τις
ψυχές στον ουρανό.
Όμως, πόσο άλλαξε αυτός ο τόπος; Έτσι είναι. Όπου ο Χριστός πατήσει,
εκεί φυτρώνουν ρόδα και τριαντάφυλλα. Εκεί όλα ανθίζουν. Εκεί όλα
αλλάζουν. Εκεί ο τόπος γίνεται εκκλησία. Γίνεται Βηθλεέμ. Γίνεται Θαβώρ.
Εκεί η γη γίνεται ουρανός. Το ίδιο συμβαίνει και με τη δική μας καρδιά.
Όσο την κρατούμε μακρυά από το Χριστό κλεισμένη, είναι ένας Σταύλος.
Ηθικός Σταύλος. Ένας χώρος, όπου φυτρώνει κάθε λογής αμαρτία.
`Έσωθεν γαρ εκ της καρδίας οι διαλογισμοί οι κακοί εκπορεύονται.` Αυτή
είναι η καρδιά μας χωρίς το Χριστό. Ένας απαίσιος ηθικός Σταύλος.
Αγαπητοί μου ορθόδοξοι Χριστιανοί, κάθε επίσκεψη που γίνεται
στα σπίτια μας μας βάνει σε μια μικρή ή μεγάλη φροντίδα, ανάλογα
με τον πρόσωπο, όπου θα μας επισκεφθεί. Ανάμεσα στις γιορτές των
Χριστουγέννων και του νέου έτους, όλοι μας θα δεχθούμε πολλές
επισκέψεις με χίλιες δύο ευχές. Αλλά όλες αυτές τις επισκέψεις είναι πολύ
μικρές έστω και αν τα πρόσωπα που θα μας ευχηθούν θα είναι επίσημα
και μεγάλα. Η πιο μεγάλη επίσκεψη θα είναι μια και μοναδική. Θα είναι
επίσκεψη του ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ. Την επίσκεψη αυτή μελωδικώτατα την
ψάλλει η Εκκλησία μας.
`Επεσκέψατο ημάς εξ ύφους ο Σωτήρ ημών...`
Τί λέτε, όσοι διαβάζετε τις σκέψεις αυτές; Θα δεχθούμε, θα
φιλοξενήσουμε τον Μέγα και Υψηλόν Επισκέπτην του ουρανού ή θα του
κλείσουμε την πόρτα, όπως έγινε και στη Βηθλεέμ; Θα τα δείξει όλα η
προετοιμασία που θα κάνουμε. Ας φιλοξενήσουμε όλοι μας το Χριστό,
στην ψυχή μας, στην οικογένειά μας και στον χώρον της εργασίας μας.
Τότε όλα θα αλλάξουν. Η υπερηφάνεια θα γίνει ταπεινοφροσύνη. Το
μίσος θα γίνει αγάπη. Η αδικία δικαιοσύνη. Η ατιμία τιμή. Η βλασφημία
ύμνος προς τον Χριστό.
Φιλοξένησε το Χριστό στην καρδιά σου και η ζωή σου θα είναι ένα
θαύμα. Τότε όλα θα αλλάξουν. Καλές γιορτές και ειρηνικό το έτος 2020.
Ευχέτης Προς Κύριον
Πολύευκτος Παν. Γεωργακάκης
Πρωτοπρεσβύτερος, Καθηγητής
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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

ΜΟΝΑΞΙΑ

Οι άνθρωποι έχουν έμφυτη την ανάγκη να έχουν
ανθρώπους γύρω τους. Αν και συχνά μπορεί να
νιώθετε μοναξιά ενώ έχετε γύρο σας ανθρώπους,
ακόμα και μέσα σε μία σχέση ή στην οικογένεια σας. Η μοναξιά δεν εξαρτάται
από τον αριθμό των ανθρώπων που έχετε γύρω σας. Κάποιοι πιστεύουν πως
οι άνθρωποι που έχουν παρέες ή είναι μέσα σε μία σχέση ή σε ένα γάμο δεν
νιώθουν μοναξιά. Αλλά ακόμα και ένας γάμος μπορεί να είναι μοναχικός,
εάν ο σύντροφος δεν προσφέρει κατανόηση και ουσιαστική επικοινωνία.
Υπάρχουν άνθρωποι που ενώ δεν συναναστρέφονται συχνά ή σε βάθος
με άλλους ανθρώπους δεν νιώθουν μοναξιά, και άλλοι που ακόμα ανάμεσα
σε κόσμο νιώθουν μοναξιά και εγκατάλειψη. Κάποιοι νιώθουν συνέχεια
μοναξιά και άλλοι περιστασιακά, επειδή δεν έχουν κάποιο σύντροφο.
Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να είναι μοναχικοί και άλλοι που ενώ
προσπαθούν να επικοινωνούν με άλλους ανθρώπους και να μοιράζονται
την ζωή μαζί τους δεν τα καταφέρνουν και νιώθουν μόνοι.
Μέσα στην μοναξιά οι άνθρωποι μπορεί να φτάσουν και μέχρι τα όρια της
κατάθλιψης. Δεν θα πρέπει να αποσύρονται από την ζωή ούτε να βρίσκουν
λάθους τρόπους να καλύψουν αυτή την μοναξιά με ένα σωρό ανούσια
πράγματα όπως το να το ρίχνουν στο φαγητό, στο αλκοόλ, η να κάθονται επί
ώρες μπροστά στην τηλεόραση.
Το διαδίκτυο έχει κάνει τους ανθρώπους πιο μοναχικούς, οι οποίοι
προσπαθούν να καλύψουν την μοναξιά τους μέσα από αυτό και την
ανωνυμία του. Παλαιότερα οι άνθρωποι βίωναν με πολύ χαρά και προσμονή
τον ταχυδρόμο να φέρει γράμματα από τους αγαπημένους τους ανθρώπους.
Τώρα η αλληλογραφία καταφθάνει κάθε στιγμή μέσω διαδικτύου. Οι
άνθρωποι γνωρίζονται μέσα από το διαδίκτυο οι σχέσεις είναι εικονικές είτε
χρησιμοποιούν τα σώματα τους είτε ένα πληκτρολόγιο, όλα εκλιπαρούν σε
δυο μυαλά που επιθυμούν να βγουν από την μοναξιά τους.
Ο άνθρωπος πραγματικά χρειάζεται κάποιον να περνά ποιοτικές ώρες
μαζί, να γελάει, να τον εμπιστεύεται. Κάποιον να του κρατάει το χέρι όταν
χρειάζεται να κρατηθεί σε ότι δυσκολία αντιμετωπίζει. Υπάρχουν πολλοί
τρόποι να βοηθήσετε τον εαυτό σας να ξεπεράσει το αίσθημα της μοναξιάς.
Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν βοηθηθεί από την επίσκεψη σε έναν
ειδικό ψυχικής υγείας ο οποίος τους βοήθησε να αποδεχτούν το εαυτό τους
και να αποκτήσουν μια οικειότητα στο να δημιουργούν σχέσεις με τους
άλλους.
Αρχίστε να ασχολείστε με δραστηριότητες που θα σας φέρουν σε επαφή
με τους άλλους ανθρώπους, αγαπήστε και φροντίστε τον εαυτό σας. Εάν
εσείς οι ίδιοι δεν αγαπάτε τον εαυτό σας θα είναι δύσκολο να νιώσετε και
να πιστέψετε ότι οι άλλοι θα σας αγαπήσουν.
Αν θέλετε πραγματικά να μην είστε μόνοι σίγουρα θα βρείτε τον τρόπο να
δουλέψετε εσωτερικά και εξωτερικά με τον εαυτό σας και να δείτε τι σας
εμποδίζει να νιώσετε γεμάτοι, αγαπητοί και ευτυχισμένοι. Όλα είναι θέμα
πραγματικής θέλησης.
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Το στάσιμο νερό έχει ηρεμία μεγάλη
μέσα του.

Λαξεύει βράχους και ανοίγει διαδρομές εκεί που πριν δεν
υπήρχε τίποτα. Φιλτράρεται μέσα από τη διαδρομή του
και καθάριο προσφέρει τις υπηρεσίες του. Είναι έτοιμο
Τόσο μεγάλη που από μακριά δεν το ξεχωρίζεις ότι έχει να υποχωρήσει μπροστά σε ένα εμπόδιο, αλλά όσο είναι
γίνει βούρκος. Τόσο μεγάλη, που αντανακλάει πλήρως όλες τρεχούμενο, το εμπόδιο θα το διαβρώσει στο τέλος.
τις εικόνες που δέχεται. Δεν μπορεί τίποτα να απορροφήσει. Το τρεχούμενο νερό δημιουργεί πραγματικότητα.
Τόσο μεγάλη που έχει γίνει επικίνδυνο, γιατί πόσιμο δεν Έχει ένταση, έχει ροή, έχει εναλλαγή εικόνων, έχει βοή,
είναι και κυοφορεί θανατηφόρους οργανισμούς μέσα του. έχει ποικιλία και ανατροφοδοτεί τη ζωή. Δεν μπορεί να
Δεν θέλει με τίποτα το καινούριο, γιατί του ρυτιδώνει την φυλακιστεί, γιατί διευρύνει συνεχώς τα όριά του και να το
τιθασεύσεις δεν μπορείς. Έχει αγριάδα, έχει μαγκιά και αν
επιφάνεια και αυτό προκαλεί σύγχυση.
Το στάσιμο νερό, είναι παγίδα για το μάτι καθώς δελεάζει τελικά κάπου βρει από ψηλά και πέσει, σκάβει λάκκους εκεί
τις αισθήσεις με τη στασιμότητά του παραπέμποντας στο που σκάει ώστε να θυμούνται όλοι το πέρασμά του.
γνωστό, στο υπάκουο και στο τετριμμένο. Μαγνητίζει Και όμως παρόλα αυτά, το τρεχούμενο νερό σαν το
υπνωτίζοντας το βλέμμα και δημιουργεί ψευδαισθήσεις χαϊδέψεις είναι μεταξένια η αίσθηση της επαφής μαζί του.
αφού μπερδεύει την πραγματικότητα με την αντανάκλασή Θα σε αγκαλιάσει, θα σε δροσίσει, θα θελήσει πάνω σου
της. Ζει φυλακισμένο μέσα σε περιφραγμένα όρια. Μια να ανέβει, θα ερεθίσει όλες σου τις αισθήσεις, θα παίξει
ζεστασιά σε προσμένει στην επαφή μαζί του, καθώς από την μαζί σου και την επόμενη στιγμή θα συνεχίσει τη διαδρομή
του. Αν θέλεις να μείνεις κοντά του, πρέπει μέσα του να
ακινησία του τίποτα φρέσκο δεν έχει να προσφέρει.
Από την άλλη, το τρεχούμενο νερό είναι νερό γεμάτο κολυμπήσεις. Για τους ακίνητους, αδιαφορεί.
ζωή. Έχει δύναμη μέσα του, μια πολύ μαλακιά δύναμη που
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας
στηρίζεται στην υπομονή, την επιμονή και την προσπάθεια.

Μου είπες ότι θα φύγεις,

επιθυμείς.
Να αποδεχτείς όμως χρειάζεται. Την ύπαρξη των άλλων,
και εγώ τρομοκρατημένος έτρεξα για να σε σταματήσω.
όπως τους γνώρισες και όπως διαμορφώνονται μέσα στο
Σου έταξα, σε παρακάλεσα, σε απείλησα, έκλαψα, θύμωσα
πέρασμα του χρόνου. Την ωρίμανση τους, την ανωριμότητά
και φώναξα για να σε κρατήσω. Σου είπα ότι είσαι η ζωή μου,
τους, το μονοπάτι τους, τις ελπίδες τους αλλά και τους
και χωρίς εσένα μέλλον δεν έχω. Γονάτισα για να μείνεις,
φόβους τους. Το ότι περπατάνε μαζί σου, δεν σημαίνει ότι
επειδή θα αλλάξω και όλα θα γίνουν κατά πως τα θέλεις.
αποζητούν την επίκριση αλλά την αποδοχή.
Τα λόγια σου, ακόμα μένουν χαραγμένα στην καρδιά μου:
Η ζωή ποτέ δεν ήμουν, δεν είμαι, και δεν θα είμαι κανενός.
-Να αλλάξεις όχι, δεν είναι αυτό το επιθυμητό! Είσαι αυτό
Αν κάτι τέτοιο ίσχυε, θα ήμουν απλά μια πατερίτσα που
που είσαι, αυτό γνώρισα, αυτό καλέστηκα να αποδεχτώ,
όταν γίνει αχρείαστη θα πεταχτεί σε μια άκρη. Ήρθα στο
αυτό με έλκυσε κοντά σου. Αν για χάρη μου αλλάξεις, πέραν
δρόμο σου για να σου τονίσω το απεριόριστο δυναμικό που
του ότι θα είναι πρόσκαιρο, δεν θα είσαι εσύ, και αυτό
διαθέτεις, και αν έμπλεξα σε αυτόν, είναι για να στηρίξω με
πονάει περισσότερο επειδή δεν θα θρέφει την αγάπη μου
όλη μου την καρδιά τη διαδρομή σου. Αυτό περιμένω και
αλλά τη ματαιοδοξία μου και τον εγωισμό μου.
από εσένα να βρω.
Την μόνη αλλαγή που έχεις να κάνεις, είναι να δεις αυτά
Την αγάπη σου δεν θα τη ζυγιάσεις με το πόσο ελεύθερο
τα χαρακτηριστικά που προάγουν τη δική σου υπόσταση
αφήνεις τον άλλο μέσα στη σχέση, αλλά με το ότι ο άλλος
και να τα καλλιεργήσεις, ενώ παράλληλα να κρίνεις
ζώντας μέσα στην ελευθερία του επιλέγει να γυρνάει στη
αυτά που χαρακτηρίζουν τους φόβους σου ώστε να τους
φωλιά τη δική σου.
καταπολεμήσεις, αν αυτό είναι κάτι που σε βολεύει και το
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Ετοιμάζομαι για μια εξερεύνηση.

ουσιαστικό. Θα έρθεις;
Θα ψάξω για το μέρος αυτό που αν πεις “έτσι πρέπει”
Θα έρθεις;
θα γελάνε, που αν πεις “δεν μπορείς” θα παραμείνουν
Θα ψάξω για ένα τόπο όπου αυτό που είσαι θα είναι το
κουφοί, που αν πεις ότι ξέρεις την αλήθεια θα σου γυρίσουν
κριτήριο, και όχι αυτό που έχεις. Έτσι θα ξέρω ότι μαζί σου
την πλάτη, που αν απαξιώσεις τη ζωή κάποιου άλλου
θα συνάψω σχέσεις και όχι συναλλαγές. Έτσι θα ξέρεις ότι
θα σε κλείσουν στο κλουβί των τρελλών, και που αν δεν
μαζί μου θα πρέπει να είσαι ειλικρινής, γιατί τίποτα άλλο δεν
συνεισφέρεις θα απομονωθείς.
θα μετράει.
Θα ψάξω για ένα τόπο όπου η λογική και η σκέψη θα
Θα ψάξω για ένα μέρος όπου το μόνο συμβόλαιο που
χρησιμεύουν σαν απλά εργαλεία για να επιλύνουμε την
θα έχουμε να συνάψουμε θα είναι αυτό της αποδοχής της
καθημερινότητά μας, ενώ τα σπουδαία θα τα αναλαμβάνει
διαφορετικότητάς μας και της επιτρεπτικότητας του τρόπου
το συναίσθημα και η καθοδήγηση της καρδιάς.
σκέψης και του τρόπου ζωής των μοναδικών πλασμάτων.
Θα ψάξω για ένα τόπο όπου δεν θα κοιτάζουμε με τα μάτια
Θα ψάξω για ένα τόπο όπου η αγάπη δεν θα εξιστορείται
του παρελθόντος ώστε να δημιουργούμε ανεκπλήρωτες
αλλά θα βιώνεται. Μέσα στην αγκαλιά, μέσα στο φιλί, μέσα
επιταγές για το μέλλον, απαιτήσεις χωρίς νόημα και αξία σε
στο πάθος, μέσα στη στιγμή που λαμβάνει δράση, που
μια ζωή κυνηγητού των προσδοκιών ή σε μια ζωή αποφυγής
εξυψώνει, που αναγνωρίζει, που επιτρέπει, που συμβάλλει,
του πόνου από το φόβο. Θα είναι ένας τόπος όπου θα
που εμπιστεύεται, που παραμένει απελευθερωτική για
επιστρέφουμε συνέχεια στο παρόν μας.
τα μέλη της, μακριά από τις δεσμευτικές απεικονίσεις της
Είναι πολύ κοντινή αυτή η εξερεύνηση. Είναι μέσα μας. Θα
όποιας λαϊκής παράδοσης.
έρθεις;
Δεν είναι και τόσο μακρινό το ταξίδι αυτό, αλλά είναι
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Πες μου Δάσκαλε ...

Τι είναι η ζωή; Είναι οι απαντήσεις που δίνουμε στις ερωτήσεις μας. Ποτέ της δεν είναι τα
γεγονότα, αλλά είναι ο τρόπος που τα ερμηνεύουμε. Αν αλλάξουμε τις ερωτήσεις, θα αλλάξουν
και οι απαντήσεις. Και έτσι θα αλλάξει και η ιστορία που λέμε για τη ζωή μας. Το βιβλίο «Πες μου
Δάσκαλε…» έχει γραφτεί για να δοθούν πιο ευέλικτες απαντήσεις στις καίριες ερωτήσεις μας, έτσι
ώστε να μετατοπίσουμε το βάρος της εστίασής μας σε δημιουργικότερες και λειτουργικότερες
λύσεις. 							
Τιμή : 15.00 EUR

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

Ε-mail : kostas@gikas.net
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9,80 EUR

14,80 EUR

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

www.trigono.info

Είναι πολλές φορές που στην καθημερινότητα μας αντιλαμβανόμαστε ότι
πολλά από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας δεν συμβαδίζουν με τη λογική,
ότι κάποιοι εσκεμμένα πιστεύουν ότι ζούνε σε μία γυάλα αδιαφορώντας
για τα κοινά.
Το Ελληνικό κράτος ακόμη και όταν ελευθερώθηκε έμεινε προσκολλημένο
σε ένα παρελθόν το οποίο ουδέποτε θα μπορούσε να δημιουργήσει
τις προϋποθέσεις για τη δόμηση ενός κράτους δικαίου. Ακόμη και
σήμερα η ελληνική κοινωνία πνίγεται στους φόρους, τις λακκούβες
και την αναξιοκρατία. Ένα κράτος το οποίο ξεπουλήθηκε από ομάδες
συμφερόντων οι οποίες επένδυσαν στο διανοητικό κατέβασμα των
πολλών κάτι το οποίο ενέτεινε την έλλειψη ουσιαστικής πίεσης των
πολιτών προς το πολιτικό σύστημα και έτσι όλα πήγαν στραβά με συνέπεια
τα τελευταία δέκα περίπου χρόνια να καλούμαστε να πληρώσουμε ακριβά
την καθημερινότητα μας αν και πάλι όχι με το πιο δίκαιο τρόπο διότι δεν
τα φάγαμε όλοι μαζί.
Τα προβλήματα της υψηλής φορολογίας, των υψηλών ρυθμών ανεργίας,
του υψηλού ποσοστού κόκκινων δανείων, των κακό συντηρημένων
δρόμων, των χιλιάδων σκανδάλων, των παραχωρήσεων με το έτσι θέλω
μέρος δημόσιας περιουσίας σε συνδαιτυμόνες, των κτηρίων με υπερβάσεις
στις διαστάσεις τα οποία χτίστηκαν με ανοχή των υπεύθυνων τήρησης της
νομιμότητας για ορισμένους και όχι για όλους, και πολλά άλλα στραβά και
ανάποδα δεν ήλθαν ξαφνικά και εν μία νυκτί σε τούτο το κράτος το οποίο
μόνο περηφάνια δεν μπορεί να γεμίζει από τούτα τα γεγονότα.
Το κακό είναι ότι όσοι προσπάθησαν να πούνε την αλήθεια και να
επιβάλλουν την λογική βρέθηκαν στην απομόνωση και αποδοκιμάστηκαν
κάποιες φορές ακόμη και δια της ψήφου. Η ψήφος λοιπόν δεν γίνεται
να πέφτει στην κάλπη χωρίς να έχει ίχνος λογικής αλλά και αναζήτησης
του καλύτερου όχι για ίδιο όφελος αλλά για το κοινό. Πρέπει οι πολίτες
να αναζητούν την αλήθεια και να νοιάζονται για τα κοινά ακόμη και για
αυτά που θεωρούν μικρά όπως για παράδειγμα ένα βρώμικο πεζοδρόμιο,
μία λακκούβα, την έλλειψη κάδων απορριμμάτων, ένα καθρέπτη σε μία
διασταύρωση όπου δεν υπάρχει καλή ορατότητα και πολλά άλλα τα οποία
σε άλλα κράτη της Ευρώπης δεν υπάρχει περίπτωση να παραμεληθούν
τόσο από τους πολίτες όσο και από τους υπεύθυνους.
Αυτός ο λαός καθοδηγήθηκε σε λάθος μονοπάτι και εσκεμμένα
διότι συνέφερε και συμφέρει κάποιους να θέλουν να διατηρούν τους
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υπόλοιπους
από
ημιμαθείς
ως
απαίδευτους, ανίκανους δηλαδή να
διακρίνουν τον άριστο άρα και εχθρούς
της πραγματικής Δημοκρατίας.
Συμμετοχή στην πολιτική δεν είναι
τυχοδιωκτισμός, δεν είναι ο εύκολος
πλουτισμός, δεν είναι οι φανφάρες, ούτε
και ο εύκολος τρόπος πρόσβασης σε ένα
επάγγελμα ανθρώπων που αρκέστηκαν
στην αεργία και την ήσσονα προσπάθεια.
Η πολιτική δεν είναι επάγγελμα στην
πραγματικότητα αλλά θέληση για το
καλύτερο τόσο για το άτομο όσο και για
την κοινωνία πρωτίστως.
Το είχα γράψει και παλαιότερα Χρήστος Ν. Τραϊκούδης
Οικονομολόγος
αλλά το ξανά τονίζω ότι η σημασία
Economist
MSc in politics &
του ανθρώπινου παράγοντα στην
economics in S.E Europe, UoM
προσπάθεια των κοινωνιών του
δυτικού κόσμου να φέρουν ευμάρεια
και να παράγουνε πολιτισμό είναι αναμφισβήτητη και λογική συνάμα.
Την τεχνολογία την οποία τόσο ακριβά εισάγουμε και θαυμάζουμε
δεν δημιουργήθηκε από τυχαίους ανθρώπους ούτε οι επιχειρήσεις
τους επιλέξανε τυχαία από την άλλη. Εδώ να επισημάνω ότι το ζήτημα
της στελέχωσης των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι κάτι που θα
απασχολήσει ιδιαίτερα στο μέλλον τον επιχειρηματικό κόσμος και θα
έχει, αν και το απεύχομαι, δυσάρεστες συνέπειες για το σύνολο της
κοινωνίας. Οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να ανταγωνιστούν ένα
συνεχώς πιο ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον αν δεν αναπτυχθούν
και δεν στελεχωθούν κατάλληλα και το κατάλληλα δεν πάει με τον
βαθμό συγγένειας ούτε με την κάπως αστεία αντίληψη την οποία έχουν
μερικοί ότι οι υφιστάμενοι τους πρέπει να είναι λιγότερο οξυδερκείς και
εκπαιδευμένοι από αυτούς. Με τέτοια μυαλά όπως λέει ο σοφός λαός και
εδώ είναι απολύτως σοφός δεν μπορούμε να πάμε μπροστά ούτε και να
μας υπολογίζουν οι ξένοι στην δύσκολη γεωπολιτική σκακιέρα. Όλα έχουν
τη σημασία τους λοιπόν.
Αν δεν προσέξουμε αυτήν την Ελλάδα θα την τελειώσει η ιστορία της και
ως εκ τούτου θα είμαστε υπεύθυνοι αν δεν ανατρέψουμε τις παθογένειες
και αν την εθνική μας περηφάνια την γιορτάζουμε δύο φορές το χρόνο
αλλά πολύ διαφορετικά κάθε μέρα.
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Γιάννης Σπανός, η «Οδός Αριστοτέλους» και… στον Παράδεισο
της Μαίρης Κρητικού

Η είδηση του θανάτου του σπουδαίου μουσικού Γιάννη Σπανού στις 31
Οκτωβρίου, ήρθε να κλείσει ένα γόνιμο κύκλο στο χώρο του ελληνικού
τραγουδιού. Η μουσική του, όμως, θα μείνει να συντροφεύει τους
παλαιότερους και να την «ανακαλύπτουν» οι νεότεροι. Γιατί τα τραγούδια
του είναι από αυτά που αντέχουν στο χρόνο, μιλούν κατ’ ευθείαν στην
καρδιά, εκπέμπουν το δικό τους φως και δίνουν το δικό τους χρώμα στους
καημούς, στα όνειρα, στις επιθυμίες, στις βαθιές σκέψεις των ανθρώπων.
Ο Γιάννης Σπανός γεννήθηκε στο Κιάτο Κορινθίας στις 26 Ιουλίου 1934.
Από μικρή ηλικία παρακολούθησε μαθήματα πιάνου, τα οποία συνέχισε
στο Παρίσι με προτροπή του πατέρα του, ώστε οι σπουδές του να είναι οι
καλύτερες. Εκεί του δόθηκε η ευκαιρία να παίξει σε μπουάτ της αριστερής
όχθης του Σηκουάνα. Μελοποίησε γάλλους ποιητές και συνεργάστηκε με
σπουδαίες προσωπικότητες της γαλλικής μουσικής, όπως η Ζυλιέτ Γκρεκό,
με την οποία ηχογράφησε ένα κύκλο τραγουδιών, η Μπριζίτ Μπαρντό που
τραγούδησε το “Sidonie” ένα μελοποιημένο, από τον Σπανό, ποίημα του
Καρλ Κρος, που ακούστηκε στην ταινία «Ιδιωτική ζωή/Vie privée» του Λουί
Μαλ, η Πία Κολόμπο, o Marcel Rothel που ανάμεσα στα άλλα τραγούδησε
και το“Linardo”.

Κυριακή», «Άκου πως κλαίει ο μπαγλαμάς» με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση,
«Πες πως μ’ αντάμωσες» με τον Σταμάτη Κόκοτα, ενώ με την MINOS η
ανεπανάληπτη «Οδός Αριστοτέλους» με την Χαρούλα Αλεξίου, τον Γιάννη
Καλαντζή και τον Γιάννη Πάριο, «Στην αλάνα», με τον Γιώργο Νταλάρα,
«Μέρες αγάπης» με την Δήμητρα Γαλάνη.
Έγραψε μουσική για το θέατρο και πιο συγκεκριμένα: 1967-68: Έγραψε το
τραγούδι «Θυμήσου τον Σεπτέμβρη» σε στίχους Γιώργου Παπαστεφάνου,
για το ομώνυμο έργο του Noel Coward, που ανέβασε στο θέατρο Διονύσια,
ο θίασος της Έλλης Λαμπέτη, με τον Κώστα Καρρά, τον Κώστα Καζάκο, την
Δέσποινα Νικολαϊδου και τη Νένα Μεντή. Το τραγούδι αγαπήθηκε με την
φωνή του Κώστα Καρρά. Το 1972, έκανε τη μουσική διασκευή στο έργο
«Γλυκιά Ίρμα» των Αλεξάντερ Μπρεφόρ και Μαργκερίτ Μονό με την Έλλη
Λαμπέτη και τον Ντίνο Ηλιόπουλο. Το 1974, έγραψε για την παράσταση «Ο
Μορμόλης» του Ράινερ Χάχφελντ, στην παιδική σκηνή του Γιάννη Φέρτη και
της Ξένιας Καλογεροπούλου. Ακόμη για τις παραστάσεις «Σαράντα καράτια»
των Πιέρ Μπαριγιέ και Ζαν-Πιέρ Γκρεντύ, με την Έλλη Λαμπέτη και τον Κώστα
Καρρά, «Οι πεταλούδες είναι ελεύθερες» του Λέναρντ Γκερς, με τον Γιάννη
Φέρτη και την Ξένια Καλογεροπούλου καθώς και το «Μπεντ» του Μαρτίν
Σέρμαν, με τους Γιάννη Φέρτη και Πέτρο Φυσσούν.

Επιστρέφει στην Ελλάδα το 1963. Τον πρώτο άνθρωπο που συναντά είναι
ο Γιώργος Παπαστεφάνου. Εκείνος τον συστήνει στον Αλέκο Πατσιφά, Έγραψε μουσική και για τον ελληνικό κινηματογράφο για τις ταινίες:
παραγωγό της δισκογραφικής εταιρείας LYRA και έτσι πραγματοποιήθηκε «Εκείνο το καλοκαίρι», για το οποίο πήρε το Βραβείο Μουσικής στο Φεστιβάλ
η πρώτη του ηχογράφηση στην Ελλάδα με το τραγούδι «Μια αγάπη για το Θεσσαλονίκης το 1971, «Αναζήτησις», «Το συμπόσιο», «Ερωτική Συμφωνία»
κ.α.
καλοκαίρι» με την εξαιρετική ερμηνεία της Καίτης Χωματά.
Ο Γιάννης Σπανός ήταν εκείνος που έδωσε την ιδέα στον Πατσιφά να δοθεί
το όνομα Νέο Κύμα, από το Nouvelle Vague,το κινηματογραφικό κίνημα το
οποίο είχε εκδηλωθεί στην Γαλλία, στο ρεύμα του ελληνικού τραγουδιού,
που άρχισε αυθόρμητα να ξεπροβάλει στο μουσικό στερέωμα της εποχής. Το
Νέο Κύμα χαρακτηριζόταν από μια λιτότητα, μια καθαρότητα, μια μοναδική
ευαισθησία. Συχνά ο ερμηνευτής/ερμηνεύτρια συνοδευόταν από ένα μόνο
όργανο, στην απόδοση του τραγουδιού, συνήθως κιθάρα ή πιάνο. Ήταν η
χρυσή εποχή των μπουάτ στην Πλάκα. Εκεί ακούστηκαν και αγαπήθηκαν
ερμηνευτές όπως ο Γιώργος Αργύρης, ο Γιώργος Παππάς, η Αρλέτα, ο Γιώργος
Ζωγράφος, η Καίτη Χωματά, η Πόπη Αστεριάδη, ο Μιχάλης Βιολάρης, ο
Αλέξης Γεωργίου, η Σούλα Μπιρμπίλη. Ακόμη και ο Γιάννης Πουλόπουλος
έγινε γνωστός μέσα από το Νέο Κύμα τραγουδώντας τη σύνθεση του Γιάννη
Σπανού «Μια φορά μονάχα φτάνει». Με τη LYRA ηχογραφήθηκε σε δίσκο 33
στροφών το «Άνθρωποι Μονάχοι» με 12 εξαιρετικές επιτυχίες ερμηνευμένες
από την ξεχωριστή φωνή της Βίκυς Μοσχολιού.

Παράλληλα, το 1971 θα κάνει την ενορχήστρωση του μουσικού έργου του
Μάνου Χατζιδάκι «Της γης το χρυσάφι» σε ποίηση του Νίκου Γκάτσου και
ερμηνευτές την Δήμητρα Γαλάνη και τον Μανώλη Μητσιά.
Συνεργάστηκε με σπουδαίους στιχουργούς, ανάμεσά τους: ο Γιώργος
Παπαστεφάνου, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Γιάννης Καλαμίτσης, ο Κώστας
Κωτούλας, ο Άκος Δασκαλόπουλος, ο Δημήτρης Ιατρόπουλος, η Τασούλα
Θωμαϊδου, ο Κώστας Κινδύνης, η Ρόνη Σοφού, ο Πυθαγόρας .
Πολλές οι επιτυχίες του Γιάννη Σπανού, ο οποίος έλεγε «Δεν
προγραμματίζονται τα ωραία τραγούδια. Βγαίνουν μόνα τους».

Ποιος δεν έχει τραγουδήσει «Αν μ‘ αγαπάς» (Τάνια Τσανακλίδου),
«Προσωπικά» (Ελένη Δήμου), Βροχή και σήμερα (Δήμητρα Γαλάνη), «Φταίμε
κι οι δυο» (Γιάννης Πάριος), «Σαν με κοιτάς» (Αφροδίτη Μάνου-Γιάννης
Φέρτης), «Που να βρω ένα ζεϊμπέκικο», «Στου καιρού τα ρέματα»(Μανώλης
Μητσιάς) «Οι Κυριακές στην Κατερίνη» (Χαρούλα Αλεξίου), «Άσπρα
καράβια» (Γιάννης Πουλόπουλος & Πένυ Ξενάκη), «Ο τρελός», «Πες
Η μελοποιημένη ποίηση ήταν η μεγάλη αγάπη του Σπανού. Μέσα από αυτήν
πως μ’ αντάμωσες» (Σταμάτης Κόκοτας) «Μια φορά θυμάμαι» (Γιάννης
έκανε γνωστό το έργο των ελλήνων ποιητών μελοποιώντας τα ποιήματά
Πουλόπουλος) «Θα παίζουν τα ραδιόφωνα» (Άλκηστις Πρωτοψάλτη» «Ήρθε
τους στις τρεις «Ανθολογίες», μια σειρά τραγουδιών σε ποίηση Γεώργιου
ένας φίλος» (Μαρινέλλα/Αλέκα Κανελλίδου) και τόσα, τόσα ακόμα…
Βιζυηνού, Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, Κωστή Παλαμά, Μυρτιώτισσας, Κώστα
Καριωτάκη, Κώστα Βάρναλη, Νίκου Καββαδία. Ξεχώρισαν τραγούδια όπως Ο Γιάννης Σπανός πάντα παρών στα μουσικά δρώμενα του τόπου μας έφερε
τα «Σπασμένο καράβι» με τον Κώστα Καράλη, «Ήρθες εψές» με τον Μιχάλη έναν άλλο αέρα με ήθος, ποιότητα, ευγένεια, ευαισθησία, ταπεινότητα μέσα
Βιολάρη, σε πρώτη εκτέλεση και αργότερα με τον Γιάννη Πουλόπουλο, «Παιδί από μια πολύπλευρη μουσική παιδεία.
μου ώρα σου καλή» με τον Γιάννη Πουλόπουλο, ενώ το 2013 ηχογραφήθηκε η Τα τελευταία χρόνια έδινε συναυλίες, αποφεύγοντας τους κλειστούς
δουλειά του «…Πλησιάζοντας τον Καβάφη…» με 14 μελοποιημένα ποιήματα χώρους. Παρ’ όλα αυτά, επρόκειτο να εμφανιστεί στις 8 Δεκεμβρίου, στο
«Γυάλινο Μουσικό Θέατρο» με τους Γιώργο Κατσαρό και Μίμη Πλέσσα. Η
του Αλεξανδρινού ποιητή, τα οποία ερμήνευσε ο Μανώλης Μητσιάς.
Μετά τη LYRA, συνεργάστηκε με τις δισκογραφικές εταιρείες ΚΟΥΛΟΥΜΠΙΑ είδηση του θανάτου του ήρθε απρόσμενα. Έφυγε ήσυχα στο σπίτι του στο
του Τάκη Λαμπρόπουλου, που σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου Κιάτο, την πόλη όπου γεννήθηκε και στην οποία είχε επιστρέψει και έμενε
ακούστηκαν οι μεγάλες επιτυχίες του λαϊκού τραγουδιού, όπως «Μια μόνιμα.
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Die Nacht ist zu Ende
Gedanken zum Titelbild

von Erzpriester p. Martinos Petzolt

Weihnachten beeinhaltet schon im deutschen
Wort die „Nacht“, obwohl es im Griechischen einfach
Christgeburt heißt. Im Westen ist Weihnachten wie
kein anderes Fest von der Nacht geprägt. Tatsächlich
gibt es im Lukasevangelium die konkrete Zeitangabe
der Nachtwache, zu der ein Engel des Herren den
Hirten auf dem Feld die Geburt Christi verkündete
(2,8). Die Kirche, genau genommen die Kirche des alten Westroms hat im 5. Jahrhundert das Geburtsfest
Christi auf die Sonnenwende im Winter gelegt, wenn
die Nächte am längsten und die Tage am kürzesten
sind und die Dunkelheit das tagtägliche Empfinden
beherrscht. (Dass das heute nicht mehr mit den astronomischen Gegebenheiten übereinstimmt, liegt
an kalendarischen Verschiebungen im Laufe der Jahrhunderte). Das passt genau zur Geburt des heiligen
Täufers und Vorläufers Johannes zur Sommersonnenwende, da seine Mutter Elisabeth bei der Verkündigung des Engels an die Gottesmutter im 6. Monat war
(Lk 1,36). Als würde Johannes auf den Sonnenzyklus anspielen, sagte er über den Herrn: „Jener muss
wachsen, ich aber muss kleiner werden“ (Joh 3,30).
Schließlich war er ja „nicht selbst das Licht; er sollte
nur Zeugnis ablegen für das Licht“, (Joh 1,8), wie der
Johannesprolog im Evangelium der Pas’chaliturgie erkündet. Das Buch der Weisheit prophezeit: „Als tiefes
Schweigen das All umfangen hielt und die Nacht die
Mitte ihres Weges erreicht hatte, da sprang dein allmächtiges Wort wie ein starker Krieger vom königlichen Thron herab in den Kampf“ (Weish 18,14).
Die Hirten mußten sich wohl die Augen reiben, als
der Engel erschien, doch nicht wegen der Störung der
Nachtwache, sondern wegen der Überraschung und
der entsprechenden Furcht. Doch liefen sie „eilends“
zur Höhle um zu schauen und zu glauben. Ohne es zu
wissen, verhielten die Hirten sich so, wie der Herr es
von den Seinen erwartet: „Wacht also; denn ihr wißt
nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob abends
oder um Mitternacht oder beim Hahnenschrei oder
frühmorgens“ (Mk 13,34).
Die erste Ankunft des Herrn als Mensch in Bethlehem und die zweite Ankunft des Herrschers wiederum als Mensch am Ende der Tage sind durchaus
parallel zu sehen. Die Ankunft des Herrn ist immer
überraschend, jedenfalls für diejenigen, die ihn nicht
erwarten. Doch die ihn lieben und auf ihn hoffen,
werden sich freuen über seine Ankunft, auf die Theophanie. Doch geht der Blick nicht nur zurück in die
Vergangenheit zur Wende der Zeiten. Die Haltung des
Wartens sollte jeder Christ jederzeit haben. Denn das
Warten auf Weihnachten ist zugleich ein Warten auf
die Wiederkunft des Menschgewordenen, der seine
menschliche Natur auch in der Himmelfahrt nicht ab-
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gelegt hat, nun im Vollalter des Herrschers über Alles.
Das Bild der Nacht hat am eindringlichsten der
Evangelist Johannes ausgedeutet: In die durch die
Sünde verfinsterte Welt kommt das Licht (Johannesprolog). Schon zu Beginn der Schöpfung wird
vom Licht gesprochen. Es ist die erste Schöpfungstat
Gottes. Das Licht ist noch vor den einzelnen Leuchten Sonne, Mond und Sterne am Himmel entstanden (Gen 1,3). Doch die Sünde hat Verfinsterung,
Dunkelheit und Tod gebracht. Die erste Sündentat
im Paradies geschah, bevor Gott beim Anbruch des
Abends im Garten spazierenging, und Adam und Eva
versteckten sich im Schatten der Bäume, weil sie das
Licht scheuten. Den Menschensohn in der Nacht zu
verraten und auszuliefern war keine geringere Tat,
die ebenfalls das Licht scheute. Johannes schreibt, als
Judas den Abendmahlssaal verließ, lapidar: „Es war
Nacht“ (13,30). Und als Jesus starb, verfinsterte sich,
wie die anderen Evangelisten betonen, sogar die Sonne zur Nacht mitten am Tag. Deshalb hat die Nacht
keinen Wert an sich und ist auch überhaupt nichts
romantisches, sondern die Überwindung der Nacht
durch das Licht ist das Ziel. Der hl. Porphyrios erklärt,
dass die Schwärze der Nacht schon durch ein kleines
Licht überwunden wird, und der hl. Paisios beschreibt
immer wieder die Wichtigkeit der Agrypnien, des Betens in der Nacht.
Licht kündigt die Menschwerdung an. Moses prophezeit in seinem vierten Buch: „Aufgehen wird ein
Stern aus Jakob“ (Num 24,17). Durch einen Stern
wird dieser Stern Jakobs angekündigt. „Seinen“ Stern,
heißt es bei Matthäus (2,2) haben die Magier aufgehen sehen, der sie nach Bethlehem führte. Der selber
das Licht ist, wird auch durch ein Licht angezeigt. So
wie Matthäus, der die ausländischen Sterndeuter zur
Krippe kommen sieht, stellt auch Lukas klar, dass das
messianische Licht nicht für das Volk Israel exklusiv
ist. Nach dem Hymnus des greisen Simeon im Tempel bei der Darstellung des Herrn im Tempel kommen
Herrlichkeit und Ehre dem Volk des Gottesbundes zu,
in dem das Licht in der Menschwerdung Wohnung
nimmt, doch Offenbarung und Erleuchtung ist es für
die Heidenvölker: „Denn meine Augen haben das Heil
gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein
Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für
dein Volk Israel“ (Lk 2,32).
Die tiefere Ausdeutung des Lichtes, das im Bild des
Sternes sowohl den Menschgewordenen anzeigt als
auch selbst ein Symbol des Menschgewordenen wird,
gibt Lukas in dem Gesang des Zacharias. Der Vater des
Täufers Johannes prophezeit: „... durch das innigste Erbarmen unseres Gottes, in dem uns heimsuchen wird
der Aufgang aus der Höhe, zu erleuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes“ (Lk 1,78f.).
Auffällig ist eine eigentümliche Paradoxie. Denn unter
einem Aufgang des Lichtes, etwa wie die Sonne oder
der Mond aufgehen, stellt man sich ein Aufsteigen aus

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

dem Meer am östlichen Horizont zum Zenit im Süden
vor, bevor dann das Sinken gegen Westen hin folgt.
Im Benediktus-Hymnus des Zacharias aber kommt
das aufgehende Licht, im Griechischen die morgendliche Ostsonne, aus der Höhe, von oben (Lk 1,78).
Und tatsächlich. Der Vergleich der weihnachtlichen
Ankunft Christi mit dem Morgenstern oder der Sonne
muß hinken. Denn Christus ist kein Geschöpf, das von
der Erde kommt und zu ihr zurückkehrt. Er ist auch
nicht das Licht, das Gott zu Beginn der Schöpfung gemacht hat. Das alles ist nur Vorbild und Symbol des
„wahren Lichtes“ (Joh 1,9). Vielmehr ist er das Licht
aus der Höhe, sein Aufgang ist der Ausgang von Gott,
dem Vater. Denn er ist „das wahre Licht, das jeden
Menschen erleuchtet“, er ist das Licht der Welt, „das
Licht des Lebens“ (Joh 8,12). Das ist Theophanie, die
Erscheinung Gottes auf Erden, das ursprüngliche Fest,
an dem auch die Geburt Christi mit-gefeiert wurde, an
dem aber der theologische Blick über das Geburtsfest
hinausreicht zur Manifestation des Sohnes Gottes,
der in die Welt eingetreten ist, die menschliche Natur
angenommen hat und sogar in die Tiefe der Wasser
stieg und die ganze Natur geheiligt hat.
Das Licht in der Nacht charakterisiert jede Weihnachtsdarstellung und jede Vorstellung von Weihnachten. Doch ist das leuchtende Kind in der Krippe
inmitten der dunklen Höhle von Bethlehem, auf der
der Stern stehenbleibt, gewissermaßen nur die Mitte des Heilshandeln Gottes. Die Schöpfung des Lichtes am Anfang der Zeiten, als alles dunkel, wüst und
leer war, ist das Vorbild und die Vorbereitung auf die
Menschwerdung in der Fülle der Zeit. In der Mitte
steht das Geheinmis der Inkarnation: „Als aber die
Zeit erfüllt war, wandte Gott seinen Sohn, geboren
von einer Frau“ (Gal 4,4). Zu ihn kommen die Völker,
zunächst die Hirten und dann auch die fremden Könige mit ihrer Pracht. Der Zielpunkt aber ist die Wiederkunft des Herrn am Ende der Zeiten. Dann kommt
die neue Stadt, das neue Jerusalem vom Himmel her.
„Und die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die
ihr leuchten. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet
sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Die Völker werden
in diesem Licht einhergehen, und die Könige der Erde
werden ihre Pracht in die Stadt bringen“ (Apk 21,23f.).

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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Όταν ο επίσκοπος ευλογεί....
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του καθηγητού ΑΠΘ Τρίτου Μιχαήλ

Το 1960 ο Αμερικανός θεολόγος ηλικίας μόνο
34 ετών δημοσίευσε το πρώτο του βιβλίο με
τίτλο Η κοσμική πόλη, το οποίο μεταφράστηκε
σε περισσότερες από 10 γλώσσες και πούλησε
1.000.000 αντίτυπα.
Αυτό που υποστήριξε ήταν ότι η εκκοσμίκευση
αποτελεί
αναπόδραστη
συνέπεια
του
εκσυγχρονισμού των κοινωνιών. Ο συγγραφέας
εξελέγη καθηγητής θεολογίας στο πανεπιστήμιο
του Χάρβαρντ.
Ωστόσο με την πάροδο του χρόνου έγινε
σοφότερος και 48 αργότερα αναγνώρισε ότι:
Καθώς στον τότε μοντέρνο κόσμο η „θρησκεία“
βρισκόταν σε παρακμή και η συρρίκνωση
αναπόφευκτα θα συνεχιζόταν, ο κόσμος σήμερα
(το 2013) παραμένει επίμονα „θρησκευτικός“.
Στις ΗΠΑ η θρησκεία εξακολουθεί να κατέχει
κυρίαρχη θέση, πόσο μάλιστα σε άλλα
παραδοσιακά θρησκευόμενα κράτη στην Ευρώπη
και αλλού.
Γενικά από στατιστικές το ποσοστό του
πληθυσμού που δηλώνει ότι δεν ανήκει σε καμία
θρησκεία είναι ένα 16,4% και μέχρι το 2050 θα
μειωθεί σε 13,5% λένε οι ειδικοί επιστήμονες.
Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι εάν στις
κοινωνίες μας θα εξακολουθήσει να έχει κεντρική
θέση η θρησκεία, αλλά το ποια είναι αυτή που
αξίζει αυτή την θέση.
Στην ορθόδοξη πίστη και παράδοση ο Θεός
αποκαλύπτεται στους ανθρώπους μέσα στην
ιστορία και συνεχίζει να αποκαλύπτεται μέσα από
την Εκκλησία και τα μυστήρια της.
Σήμερα οι επίσκοποι της Ορθόδοξου εκκλησίας
είναι τύπος Χριστού και συνεχιστές των Αποστόλων.
Άλλωστε ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος αναφέρει
στα συγγράμματα του ότι «όπου ο επίσκοπος εκεί
και η εκκλησία».
Μέσα λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια κάθε φορά που

διοργανώνεται μια γιορτή ή εκδήλωση έξω από
τον „χώρο“ της Εκκλησίας αλλά μέσα στον δικό
της πνευματικό χώρο, αυτό στέφεται με επιτυχία,
αρκεί και μόνο η παρουσία του επισκόπου.
Μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί γιατί;.....
Και επειδή ο επίσκοπος είναι ένας (ή λίγοι) σε
έναν τόπο, έχει δώσει την χάρη αυτή στους ιερείς
να μεταδίδουν αυτήν την χάρη στους ανθρώπους.
Γι‘ αυτό βλέπουμε στον Αθλητισμό αλλά και σε
άλλους φορείς να γίνονται τακτικοί αγιασμοί,
γι‘ αυτό διαβάζονται ευχές στην ύπαιθρο υπέρ
των καρπών, στην θάλασσα, τον αέρα και ούτω
καθεξής.
Γι‘ αυτό η Εκκλησία με τις αγιάστηκες πράξεις
της στην πνευματική και υλική ζωή των ανθρώπων
τους αγκαλιάζει όλους.
Αγαπητοί φίλοι του ελληνορθόδοξου συλλόγου
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός Στουτγάρδης!
Τα 50 χρόνια της ύπαρξής του έχει δείξει ότι κάθε
πολιτιστική, ιεραποστολική, αθλητική και ηθική
δραστηριότητα του, που σκοπό έχει την διακονία
του ανθρώπου προς δόξα Θεού με την ευλογία της
Εκκλησίας είναι πάντα επιτυχής.
Και η επιτυχία δεν συνδέεται με υλικές αμοιβές ή
χρήματα όπως νομίζουν πολύ συχνά οι άνθρωποι
σκεπτόμενοι ωφελιμιστικά, αλλά επιτυχία είναι
να γεμίσουν η καρδιά και η ψυχή με ευτυχία. Την
ευτυχία εκείνη, τη δύναμη και τη ζωντάνια που
δίνει η παρουσία του
Θεού μέσα μας.
Για
όσους
είναι
ιδιαίτερα παρατηρητικοί
τον μήνα Νοέμβριο
ο
θεοφιλέστατος
Επίσκοπος Αριανζού κ.
Βαρθολομαίος βρέθηκε
καλεσμένος
σε
μια
μουσική συναυλία ,
μιας εκδήλωσης ενός
συλλόγου με ομιλητή
τον ίδιο και θέμα: Η χαρά
και η χάρη της γιορτής
και
μιας
ενοριακής
εκδήλωσης.

Και τις τρεις φορές ο πιστός και όχι μόνο ελληνικός
λαός κατέκλυσε τις εκδηλώσεις και ζέστανε την
καρδιά του με την ευλογία του Επισκόπου και των
τοπικών Ιερέων.
Αυτό αποδεικνύει περίτρανα ότι η Εκκλησία
μεριμνάει τόσο για την σωτηρία και την πνευματική
άνθηση των ανθρώπων, όσο και για την ηθική και
σωματική υγεία τους. Η Εκκλησία αγκαλιάζει όλα
τα παιδιά της και θέλει να ευημερούν να ανθίζουν
και να προοδεύουν. Η εκκλησία δεν λειτουργεί
ανταγωνιστικά ούτε με την ανθρώπινη λογική.
Είναι κάτι το υπερφυσικό το ουράνιο το θεϊκό.
Οι φωτογραφίες αποδεικνύουν τα λεγόμενα.
Κλείνοντας, θυμόμαστε ότι
όταν μετά το
τέλος του Β‘ παγκόσμιου πολέμου, ο Έλληνας
πρωθυπουργός επέστρεφε από την ελεύθερη τότε
μέση Ανατολή με τμήμα του ελληνικού στρατού,
στο λιμάνι του Πειραιά ήταν συγκεντρωμένο ένα
τεράστιο πλήθος που επευφημούσαν.
Ο τότε πολιτικός βλέποντας τον ορθόδοξο ιερέα
που συνόδευε τους στρατιώτες είπε. Πρώτος
θα κατέβει ο Ιερεύς και μετά εγώ και αυτό γιατί
ο Ιερέας είναι κατά τούς πατέρες και τον Άγιο
Κοσμά τον Αιτωλό ανώτερος και από τον βασιλιά,
αφού μόνο αυτός μπορεί να λειτουργεί με τους
Αγγέλους.
Για την Ιστορία αναφέρουμε ότι ο πολιτικός
αυτός ήταν ο Γ. Παπανδρέου.
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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.

www.trigono.info

IT Systems και DevOps
Engineer μέχρι Cloud,
Virtualization Expert

Γερμανική εταιρία στην Θεσσαλονίκη
στον τομέα των δικτύων και της
ηλεκτρονικής τεχνολογίας!
Email : info@trigono.info

Τηλ. : 0030 6980 079 089

Ψήστης, μάγειρας

Ζευγάρι με προυπηρεσία, ζητά εργασία
σε ελληνικό εστιατόριο.
Τηλ. 0030 697 8189176

Οδηγός

Zητώ εργασία ως οδηγός σε ελαφρύ
φορτηγό ή σε Φίρμα.
Μιλτιάδης Τηλ. 0162/6578947

DEZEMBER 2019

Οι προσφορές ισχύουν
έως 31.01.2020
ή μέχρι εξαντλήσεως των
αποθεμάτων.
Παραγγελίες :
Τηλ.: 0911 - 264354
Email : info@trigono.info

Κύριος και κυρία

ψάχνουν για δουλειά σε φίρμα
καθαρισμού ή καθαρισμούς
γενικότερα.
Τηλ. : 0176-38566390 Σοφία.
Ζητώ εργασία ως

Το κέντρο υγείας 7Fit
ψάχνει ΕΣΕΝΑ!

Γρεβενά

Πωλείται σπίτι με οικόπεδο 1184 τ.μ.
Τιμή 95.000 EUR συζητήσιμη.
Τηλ.: 0176/30373380 κ. Κώστας

Τρίκαλα

πωλείται μονοκατοικία
2-όροφη μονοκατοικία 116 τ.μ. ανά
όροφο.
Οικόπεδο 490 τ.μ. με αποθήκες
εξωτερικές, πάρκινγκ έως 3 αυτοκίνητα.
Αυτόνομη θέρμανση ανά όροφο,
κλιματιστικά.

Τηλ.: 0030 697 4005338

Είσαι φυσιοθεραπεύ-τρια / -τής
και ψάχνεις για:
•Ατομικά προσαρμοσμένες ώρες
εργασίας.
•Εργασία σε διαστήματα 30 λεπτών.
•Συναδελφικό φιλικό περιβάλλον.
•Οικονομική υποστήριξη για
μετεκπαίδευση.
•Επιπλέον ημέρες μετεκπαίδευσης.
•Διεπιστημονική συνεργασία με ομάδα
ιατρών, εκπαιδευτών γυμναστικής,
ψυχολόγων και θεραπευτών στον τομέα
της αποκατάστασης καρδιολογίας.
•Ένα πολύ μικτό πελατολόγιο ασθενών
με ειδίκευση στην ορθοπεδική.
•Την ευκαιρία να εργαστείς σε νέα
ιατρεία και σε εξαιρετικούς χώρους
προπόνησης ...
•Απαιτούνται γνώσεις Γερμανικών

Μάγειρας ή Σερβιτόρος
στη περιοχή Νυρεμβέργης.
Τηλ. 0178/6593954 Δημήτρης.

ψήστης, μάγειρας

Ζευγάρι με προυπηρεσία, ζητά εργασία
σε ελληνικό εστιατόριο.
Τηλ. 0030 697 8189176

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
Er 48, NR 1,88, 90 Kg

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΤΟΤΕ ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ Σ’ ΕΜΑΣ

Περιοχή Νυρεμβέργη

Τουριστική περιοχή

Ζητείται γυναίκα ή ζευγάρι για κουζίνα,
παρέχεται διαμονή, διατροφή
τηλ. 0176/80371495

στο πανέμορφο νησί Norderney
ζητείται προσωπικό, σε οικογενειακό
περιβάλλον. Ζευγάρι, βοηθός μάγειρα
ή ψήστης με εμπειρία από το εξωτερικό
(Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία).
Παρέχεται διαμονή, σε ατομικό
δωμάτιο, διατροφή, ασφάλεια και
αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα.
Τηλ. 00491726040824

10,00 EUR

sucht Sie, im Rhein Main Gebiet,
Meine Hobbys: wandern, Gartenarbeit,
fotografieren uvm.
Ähnliche Interessen von Vorteil.
Zuschriften mit Bild unter
womo71@gmx.net

Ξενοδοχεία
Επίπλωση σε πολύ καλές τιμές
από ελληνική επιπλοβιομηχανία
Πληροφορίες : info@trigono.info

10,00 EUR

Περοσσότερες προσφορές
στην ιστοσελίδα της εφημερίδας
www.trigono.info > αγγελίες > προσφορές
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Ο Άγιος Νικόλαος προστάτης των ναυτιλομένων, εμπόρων και επιβατών στο
ταξίδι τους με τις Σχεδίες, στα πλωτά ποτάμια της Βαυαρίας

Έκθεση στο Δημαρχείο Μονάχου
με απεικόνιση και εξιστόρηση των ιστορικών μεταφορών με Σχεδίες και με τον προστάτη Άγιο Νικόλαο.

Φωτογραφία της έκθεσης: Schaukasten:Michael Schönwälder επίσης και η εικόνα του αγίου Νεπομούκ, αγίου της εικόνας του αγίου Νικολάου που βρίσκεται στο

Στην επίσημη αίθουσα εκθέσεων (Γκαλερί) μέσα
στο Δημαρχείο Μονάχου έλαβαν χώρα, στις 5
Δεκεμβρίου 2019, τα εγκαίνια μιας μεγάλης
έκθεσης με βαυαρέζικες χριστουγεννιάτικες
φάτνες, καθώς επίσης και με εκθέματα από τις
ιστορικές πλωτές μεταφορές με Σχεδίες στους
μεγάλους ποταμούς της Βαυαρίας.
Ως γνωστό, από την εποχή του μεσαίωνα οι
μεταφορές ανθρώπων, αγροτικών προιόντων και
οικοδομικών υλικών κ.α. στη κεντρική Ευρώπη,
εγένοντο κυρίως με τις μεγάλες Σχεδίες που
έπλεαν σε παραποτάμιες πόλεις της Γερμανίας
και λοιπής Ευρώπης. Οι ποταμοί και οι Σχεδίες της
Βαυαρίας αποτελούσαν κύριο εμπορικό άξονα στη
μέση Ευρώπη. Η στέγη του Καθεδρικού Ναού του
Μονάχου (DOM) κατασκευάστηκε με τη ξυλεία
που μετέφεραν οι Σχεδίες.

της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, που θεωρείται ιερό τέμπλο του ναού των Αγίων Πάντων Μονάχου,
θυμίζει το ότι ο άγιος Νικόλαος προστατεύει όλους
και εκείνος προστάτης των ναυτιλομένων.
Σήμερα χρησιμοποιούνται οι Σχεδίες για τους ναυτιλομένους, σ΄όλα τα μήκη και τα πλάτη
τουριστικούς λόγους και από τον Μάιο μέχρι και τον των θαλασσών και των ποταμών και στη Βαυαρία
Σεπτέμβριο πλέουν στους ποταμούς της Βαυαρίας, και στην Ελλάδα.
μεταφέροντας τουρίστες από όλο τον κόσμο.
Σε μια τέτοια διαδρομή το 2010 έλαβαν μέρος ο
Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης, ο
τότε φοιτητής και νυν προιστάμενος της Ενορίας
Αγίων Πάντων Μονάχου, Αρχιμανδρίτης Γεώργιος
Σιώμος, ο καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος
Ορθοδόξου Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Μονάχου
κ. Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος και άλλα μέλη της
ελληνικής παροικίας Μονάχου. Επάνω στη Σχεδία
τελέστηκε η ορθόδοξη ακολουθία της παράκλησης,
παρουσία και των βαυαρών πλεόντων.

Προ πενταετίας ιδρύθηκε ο βαυαρικός σύλλογος
Flößer-Kulturverein
München-Thalkirchen
με
Με τη βιομηχανική όμως εξἐλιξη, καθιερώθηκαν
σκοπό τη διαφύλαξη και καλλιέργεια της ιστορικής
άλλα μέσα μεταφοράς και σιγά-σιγά οι Σχεδίες
παράδοσης των Σχεδίων. Μέλος του συλλόγου
περιέπεσαν σε παρακμή, μέχρι και στον πλήρη
κατέστη και ο πρωτοπρεβύτερος Απόστολος
παροπλισμό τους.
Μαλαμούσης.
Παραμένει όμως ζωηρή η ιστορία των Σχεδίων που
Στην έκθεση στο Δημαρχείο Μονάχου,
επί 4 και πλέον αιώνες (μέχρι τις αρχές του 20ου
τοποθετήθηκαν βιτρίνες με μινιατούρες των
αιώνα) αποτελούσαν το κέντρο της κοινωνικής,
Σχεδίων και της μορφής του αγίου Νικολάου σε
εμπορικής, ψυχαγωγικής και πολιτιστικής ζωής
ξυλόγλυπτη παράσταση, με ενδυμασία και μίτρα
των Βαυαρών και των χιλιάδων τουριστών και
ρωμαιοκαθολικού επισκόπου.
ταξιδιωτών, που μετέβαιναν τότε, με κάθε μέσο,
σ΄όλη την Ευρώπη, από Βενετία μέχρι Πορτογαλία, Οι οργανωτές παρεκάλεσαν τον πρωτοπρεσβύτερο
Απόστολο Μαλαμούση να τοποθετήσει και μια
Κάτω Χώρες, Αγγλία, Γερμανία κ.λ.π.
ορθόδοξη εικόνα του αγίου Νικολάου, ως ένδειξη
Επάνω στις Σχεδίες υπήρχε και η εικόνα του
της κοινής πίστης, ευλάβειας και τιμής Βαυαρών
Αγίου Νικολάου, επειδή θεωρείτο προστάτης και
και Ελλήνων προς τον Άγιο Νικόλαο.
βοηθός τόσο των κατασκευαστών και χειριστών
των σχεδίων, όσο και των ταξιδευόντων. Υπήρχε Η εικόνα της έκθεσης, που αποτελεί αντίγραφο

Μπροστά από την εικόνα του αγίου Νικολάου
τοποθετήθηκαν δύο σάκκοι με είδη φρούτων,
τροφίμων και σιτηρών για να καταδειχθεί, ότι ο
Άγιος Νικόλαος ήταν και ο προστάτης των πενήτων
και των πτωχών.
Στη Βαυαρία υπάρχει και μια σπάνια αρχαία
φορητή εικόνα που παριστάνει το πρώτο μπάνιο
του αγίου Νικολάου, αμέσως μετά τη γέννησή
του. Η μητέρα του κείται ως λεχώνα στο κρεββάτι,
ενώ ο νεογέννητος Νικόλαος σηκώνεται μόνος του
από τη μπανιέρα, στο πρώτο του λουτρό, χωρίς τη
βοήθεια της μαίας. Η εικόνα αυτή συμβολίζει το
γεγονός ότι ο άγιος Νικόλαος δεν είχε φόβο, ως
νήπιο, από τα νερά και αργότερα από τρικυμιώδεις
θάλασες και ορμητικούς ποταμούς. Παρουσιάζεται
ήδη από τη γέννησή του ως προστάτης όλων
όσοι βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα και σε
ποταμούς. Η εικόνα αυτή του πρώτου λουτρού
του αγίου Νικολάου βρίσκεται στην εκκλησία του
Αγίου Νικολάου στη πόλη Farchant της Βαυαρίας,
κοντά στο Μόναχο.
Στα εγκαίνια της έκθεσης παρέστη και ο
πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης, ο
οποίος και προσκλήθηκε από την εκπρόσωπο του
Δημαρχείου να κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Ο π.
Απόστολος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη μορφή του
Αγίου Νικολάου, που συνδέει Ανατολή και Δύση.
Αξίζει τον κόπο να επισκεφθεί κανείς την
έκθεση που θα διαρκέσει μέχρι 28.12.2019
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Demokrit Buchhandlung
90443 Nürnberg

-

Am Plärrer 9

-

Tel.: 0911 264354

Βιβλία σε τιμές Ελλάδος

-

Mobil: 017 17 263 262

-

Email: info@demokrit.de

Έξοδα αποστολής στη Γερμανία 2,50 EUR

Ο Μπαμπάς
Φάλαινα

Ο «Μπαμπάς Φάλαινα» είναι μια συλλογή
από 9 μικρά διηγήματα, γραμμένα σε
πρωτοπρόσωπη γραφή.
Μιλάνε για τον έρωτα, τις σχέσεις,
τον
αποχωρισμό
-πραγματικό
και
μηκυριολεκτικά
και
μεταφορικά
σε ένα αλληγορικό έγκλημα, σε μια
ψυχοθεραπευτική συνάντηση 45‘.

Τιμή 9,50 EUR

Ένα Αναγνωστικό : 15,00 EUR

Ασημένια, Χρυσή σειρά : 1,50 EUR

Τιμή : 9.90 EUR

Προσφορά : 3x : 25.00 EUR

3x : 40.00 EUR

5x : 7.00 EUR

10x : 12.50 EUR

7x : 90.00 EUR

20x 24.00 EUR

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

90443 Nürnberg - Am Plärrer 9 Βιβλία σε τιμές Ελλάδος

Tel.: 0911 264354

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
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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

12,00 EUR

25,00 EUR
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ΕΝΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ
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Η πρόεδρος κ. Λουκία Τριβόλη (α.) και η συντονίστρια εκδηλώσεων
κ. Άννα Κρεμέζη-Μαργαριτούλη καλωσορίζουν τους προσκεκλημένους στην εκδήλωση
Αθρόα υπήρξε η προσέλευση
των μελών
του Σωματείου καθώς και φίλων και γνωστών,
που έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουν
και να πληροφορηθούν ιστορικές φάσεις που
διαδραματίστηκαν πριν ακριβώς από έναν
αιώνα και είναι καταχωρημένα στο βιβλίο «Και
Εγώ Ήμουν στο Γκαίρλιτς» και οι οποίες στους
περισσότερους των Ελλήνων είναι άγνωστες,
για τούτο και ο εισηγητής Δημήτριος Μπενέκος,
ολοκληρώνοντας την εισήγησή του τόνισε πως με
τα Απομνημονεύματα «μαθαίνουμε Ιστορία»
Ο νεαρός έφεδρος δεκανέας Νικόλαος
Μαργαριτούλης στο ημερολόγιό του περιγράφει
με δημοσιογραφική ακρίβεια άγνωστες πτυχές
της καθημερινότητας του Δ΄ Ελληνικού Σώματος
Στρατού, το οποίο,το 1916, από τη Μακεδονία
βρέθηκε στο Γκαίρλιτς (Görlitz) της Σαξονίας κατά
τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου.
Ένα ιδιαίτερα συγκινησιακό χαρακτήρα έδωσε
η πολυπληθής παρουσία των απογόνων και
συγγενών του δεκανέα Νικολάου Μαργαριτούλη
(παιδιά, νύφες, εγγόνια, δισέγγονα, ανίψια…)
στην ως άνω εκδήλωση, όπου μάλιστα, οι δύο γιοι
Ο κ. Δημήτρης Μπενέκος αναλύει το
του, ο Δημήτριος και ο Κωνσταντίνος, απηύθυναν
ιστορικό γεγονός.
σύντομο χαιρετισμό και αναφέρθηκαν σε
Στο Café «Αμμωνίτες» του κέντρου ΓΑΙΑ στο στιγμιότυπα από τις αφηγήσεις του πατέρα τους.
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας στην
Τα «Απομνημονεύματα» του Ν. Μαργαριτούλη,
Κηφισιά (Αθήνα), ο καθηγητής Δημήτριος
φωτίζουν ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας που
Μπενέκος ήταν προσκεκλημένος του Σωματείου
συνδέεται άμεσα και με τη γερμανική ιστορία σε
των «Φίλων του Μουσείου» για να παρουσιάσει
μια περίοδο του Α΄Παγκοσμίου πολέμου, που
το βιβλίο του «Και Εγώ Ήμουν στο Γκαίρλιτς». Την
είναι σχεδόν άγνωστη στους περισσότερους.
εκδήλωση χαιρέτησαν η πρόεδρος του Σωματείου
Μας πληροφορούν
για την καθημερινότητα
κ. Λουκία Τριβόλη και η συντονίστρια των
των στρατιωτών τόσο στη Μακεδονία, μα πιο
εκδηλώσεων κ. Άννα Κρεμέζη-Μαργαριτούλη,
ενώ ο Επίτιμος πρόξενος της Γερμανίας στη
Θεσσαλία κ. Γεώργιος Παπαρρίζος απηύθυνε
γραπτό χαιρετισμό.
Στους μοντέρνους και φιλόξενους χώρους
του Μουσείου Γουλανδρή οργανώθηκε στις 5
Νοεμβρίου 2019, με πρωτοβουλία του προεδρείου
των «Φίλων του Μουσείου», μια ενδιαφέρουσα
πνευματική εκδήλωση με τη βιβλιοπαρουσίαση
της ιστορικής έρευνας του τ. αναπλ. Καθηγητή
του Παν/μίου Θεσσαλίας
Δρ. Δημητρίου
Μπενέκου, που αναφερόταν στα στρατιωτικά
«Απομνημονεύματα» του
δεκανέα Νικολάου
Μαργαριτούλη από τον Προφήτη Ηλία του Άνω
Βόλου για τα έτη 1913-1919.

πολύ σημαντικές πληροφορίες από πρώτο χέρι
για την παραμονή για περίπου δυόμισι χρόνια
(Σεπτ. 1916 – Δεκ.1918) στη γερμανική πόλη,
όπου πολλοί Έλληνες στρατιώτες δημιούργησαν
διεθνοτικές οικογένειες. Σημειωτέο πως στο
Γκαίρλιτς εγκαταστάθηκαν ως φιλοξενούμενοι της
γερμανικής Αυτοκρατορίας 7.000 άνδρες του Δ΄
Ελληνικού Σώματος Στρατού και παράμειναν εκεί
σ’ όλη τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου.
Ας δούμε, τώρα, ποιες σημαντικές πληροφορίες
εμπεριέχονται στα «Απομνημονεύματα», που
θα μας βοηθήσουν να προσεγγίσουμε νοερά όχι
μόνο ιστορικά γεγονότα, αλλά και πράγματα της
καθημερινότητας, όπως τα έζησαν οι Έλληνες
στρατιώτες, μιας και προέρχονται από άτομο
που τα βιώνει εκ των έσω. Μελετώντας τα
«Απομνημονεύματ», με οδηγό τον γραπτό λόγο
του δεκανέα Μαργαριτούλη, μαθαίνουμε αρκετά
από μια ιστορική πτυχή, που δεν είχε φωτιστεί
επαρκώς μέχρι σήμερα.
Εάν δεν επρόκειτο για αληθινά γεγονότα, το
ημερολόγιο ως ανάγνωσμα θα αποτελούσε
υλικό για μυθιστορία, ενταγμένη σε ένα απόλυτα
τεκμηριωμένο ιστορικό πλαίσιο, με κεντρικό άξονα
την καθημερινότητα.
Επιλεκτικά θα αναφέρουμε ορισμένα εξ
αυτών, για να αντιληφθούμε πώς ζούσαν οι
φιλοξενούμενοι Έλληνες στο Γκαίρλιτς.
•Το ελληνικό στρατόπεδο τελούσε υπό το
καθεστώς ετερόχθονος περιοχής.
•Όλοι οι άνδρες μισθοδοτούνταν κανονικά με
αμοιβή αντίστοιχη των Γερμανών αξιωματικών και
στρατιωτών σε εμπόλεμη περίοδο.

Μερική άποψη του Καφέ «Αμμωνίτες», κατά την εκδήλωση
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ΕΝΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ
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Ο κ. Δημήτριος Μαργαριτούλης (α.) και ο αδελφός του κ. Κωνσταντίνος Μαργαριτούλης αφηγούνται στιγμιότυπα από τη
ζωή του πατέρα τους, δεκανέα Νικολάου Μαργαριτούλη.

(Από δεξιά) Ο Δημήτριος Μαργαριτούλης, ο Δημ. Μπενέκος,
ο Κωνσταντίνος Μαργαριτούλης και η Αριάδνη Μπενέκου.

Ομαδική αναμνηστική φωτογραφία με τους συγγενείς του
δεκανέα Νικολάου Μαργαριτούλη.

•Οι αξιωματικοί, αλλά και στρατιώτες νοίκιαζαν ελληνικό στρατόπεδο του Γκαίρλιτς, μετά τη λήξη
δωμάτια και διαμερίσματα στην πόλη.
του Α΄ παγκοσμίου πολέμου και την ανακήρυξη της
•Είχαν τακτική έξοδο, μετά την υπηρεσία και Δημοκρατίας στη Γερμανία

κυκλοφορούσαν δημόσια με τα παράσημά τους Τέλος, τα «Απομνημονεύματα» κλείνουν με
και τα ξίφη.
διεξοδική περιγραφή της δραματικής φυγής των
•Πήγαιναν
σε
κέντρα
διασκέδασης, στρατιωτών από τη Γερμανία, την επιστροφή στην
παρακολουθούσαν
θεατρικές
και Ελλάδα με σύντομη αναφορά στην ατιμωτική
κινηματογραφικές παραστάσεις και επισκέπτονταν εξορία των ανδρών του Δ΄ Σώματος Στρατού στα
ελεύθερα αξιοθέατα της πόλης και της γύρω πειθαρχικά τάγματα στην Κρήτη, το 1919. Η όλη
περιγραφή θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει
περιοχής
το υλικό για συγγραφή μυθιστορίας ή και για
•Συνεόρταζαν πανηγυρικά με τους Γερμανούς
το γύρισμα περιπετειώδους κινηματογραφικής
μεγάλες θρησκευτικές και εθνικές εορτές
ταινίας.
•Εκατοντάδες των Ελλήνων αρραβωνιάστηκαν
Όλα αυτά και ακόμη πιο πολλά πληροφορήθηκαν
και παντρεύτηκαν Γερμανίδες.
τα εκλεκτά μέλη των «Φίλων του Μουσείου
•Εξέδιδαν την ελληνόγλωσση εφημερίδα «ΝΕΑ Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας» και οι λοιποί
ΤΟΥ GÖRLITZ», που μετονομάστηκε σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ προσκεκλημένοι, που ανταποκρίθηκαν στην
ΦΥΛΛΑ»
πρόσκληση της οργανωτικής επιτροπής και
•Πληροφορούμαστε για τον αγεφύρωτο «Εθνικό παραβρέθηκαν στην εκδήλωση για το στρατιωτικό
διχασμό» της εποχής εκείνης, που διατάραξε και Ημερολόγιο του Ν. Μαργαριτούλη και για τη ζωή
τη συνοχή του Σώματος στην ξένη χώρα.
των Ελλήνων στο Γκαίρλιτς, που συμπληρωνόταν
•Πληροφορούμαστε για τη δημιουργία του παράλληλα με προβολή πολλών σπάνιων και
πρώτου ελληνικού «σοβιέτ» (συμβουλίου) στο χαρακτηριστικών φωτογραφιών από το βιβλίο και

τα διάφορα αρχεία.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την προσφορά
εκλεκτών γαστρονομικών εδεσμάτων, μεζέδων,
ποτών και αναψυκτικών, γεγονός που έδωσε την
ευκαιρία για περαιτέρω συζήτηση και ανταλλαγή
πληροφοριών.
[Το βιβλίο πωλείται στο Gikas-Verlag,
Νυρεμβέργη, τηλ. (0)911-264354]
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Ο καθηγητής Δημήτριος Μπενέκος
παρουσιάζει το βιβλίο του
«Και Εγώ Ήμουν στο Γκαίρλιτς»
στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του
πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στον Βόλο.

ένα άτομο που τα έζησε προσωπικά και τα οποία
ρίχνουν φως σε μια πραγματικότητα τριών ετών
(1916-1919), όταν το Δ΄ Ελληνικό Σώμα Στρατού με
δύναμη 7.000 ανδρών βρέθηκε φιλοξενούμενο στη
Γερμανία και μάλιστα εν καιρώ πολέμου.

•Πήγαιναν
σε
κέντρα
διασκέδασης,
παρακολουθούσαν θεατρικές και κινηματογραφικές
παραστάσεις

O
δεκανέας
Mαργαριτούλης
στα
«Απομνημονεύματα», αφηγείται με ευχάριστο ύφος,
με όμορφη και εκπληκτική δύναμη διατύπωσης
λόγου και ενίοτε συναρπάζει με περιγραφές που
Την εκδήλωση χαιρέτησαν τόσο ο πρόεδρος της θυμίζουν έμπειρο πολεμικό ανταποκριτή, ενώ σε
Σχολής καθηγητής κ. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης όσο και πολλές σκηνές φαντάζει ως σκηνοθέτης που δίνει
ο Επίτιμος πρόξενος της Γερμανίας στη Θεσσαλία κ. εντολές για το γύρισμα κινηματογραφικών σκηνών
δράσης.
Γεώργιος Παπαρρίζος.

•Εκατοντάδες των Ελλήνων αρραβωνιάστηκαν και
παντρεύτηκαν Γερμανίδες.

Εάν δεν επρόκειτο για αληθινά γεγονότα, το
ημερολόγιο ως ανάγνωσμα θα αποτελούσε
υλικό για μυθιστορία ενταγμένη σε ένα απόλυτα
τεκμηριωμένο ιστορικό πλαίσιο, με κεντρικό άξονα
την καθημερινότητα. Μια καθημερινότητα που
οριζόταν και διαμορφωνόταν νομοτελειακά από την
ιστορική πραγματικότητα.

•γενικά, είχαν τα ίδια προνόμια όπως και οι Γερμανοί.

Στους φιλόξενους χώρους εκδηλώσεων της Σχολής
Οικονομικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας οργανώθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2019 μια
σημαντική πνευματική εκδήλωση-βιβλιοπαρουσίαση
της ιστορικής έρευνας του τ. αναπλ. Καθηγητή του
Παν/μίου Θεσσαλίας Δρ. Δημητρίου Μπενέκου για
τα στρατιωτικά «Απομνημονεύματα» του δεκανέα
Νικολάου Μαργαριτούλη από τον Προφήτη Ηλία του
Άνω Βόλου των ετών 1913-1919

Στο σπάνιο αυτό χειρόγραφο ημερολόγιο
περιγράφονται με δημοσιογραφική ακρίβεια
άγνωστες πτυχές της καθημερινότητας του Δ΄
Ελληνικού Σώματος Στρατού, το οποίο από τη
Μακεδονία βρέθηκε στο Γκαίρλιτς (Görlitz) της
Σαξονίας και καλύπτουν τη χρονική περίοδο από το
1913 έως το 1919, μιας εθνικά ταραγμένης εποχής
κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου πολέμου, που
σημάδεψε και την ιστορική πορεία της Ελλάδας.
Αθρόα και πολυπληθής υπήρξε η συμμετοχή των
ενδιαφερομένων να ακούσουν και να γνωρίσουν
ιστορικές φάσεις που διαδραματίστηκαν πριν
ακριβώς από έναν αιώνα και είναι καταχωρημένα στο
βιβλίο «Και Εγώ Ήμουν στο Γκαίρλιτς».
Σ΄αυτό συνέβαλλαν τα μέγιστα οι εισηγητές του
θέματος αναπλ. Καθηγητής Αντώνιος Σμυρναίος
και η ιστορικός Δρ. Αννίτα Πρασσά. Την εκδήλωση
συντόνισε ο δημοσιογράφος Ηλίας Κουτσερής.
Τέλος, ο Δημήτριος Μπενέκος, ολοκληρώνοντας την
εισήγησή του τόνισε πως με τα Απομνημονεύματα
«μαθαίνουμε Ιστορία»
Ιδιαίτερη έκπληξη, που εκτιμήθηκε δεόντως,
υπήρξε η παρουσία στην ως άνω εκδήλωση συγγενών
του αειμνήστου Νικολάου Μαργαριτούλη, όπου
μάλιστα, ο γιος του Κωνσταντίνος Μαργαριτούλης
απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό με ευνόητη την
έντονη συναισθηματική φόρτιση.

•Συνεόρταζαν πανηγυρικά
με τους Γερμανούς
μεγάλες θρησκευτικές και εθνικές εορτές

•Επισκεπτόταν ελεύθερα αξιοθέατα της πόλης και
της γύρω περιοχής
•Ταξίδευαν ελεύθερα σε γειτονικές πόλεις
•Εξέδιδαν ελληνόγλωσση εφημερίδα με σχεδόν
πανευρωπαϊκή κυκλοφορία και,
Επίσης
•Πληροφορούμαστε για τον αγεφύρωτο «Εθνικό
διχασμό» της εποχής εκείνης, που διατάραξε και τη
συνοχή του Σώματος στην ξένη χώρα

•Πληροφορούμαστε για τη δημιουργία του πρώτου
ελληνικού «σοβιέτ» (συμβουλίου) στο ελληνικό
Ας δούμε, τώρα, ποιες σημαντικές πληροφορίες
στρατόπεδο του Γκαίρλιτς, μετά τη λήξη του Α΄
εμπεριέχονται στα Απομνημονεύματα, που θα μας
παγκοσμίου πολέμου και την ανακήρυξη της
βοηθήσουν να προσεγγίσουμε νοερά γεγονότα της
Δημοκρατίας στη Γερμανία
καθημερινότητας, όπως τα έζησαν οι στρατιώτες στη
Μακεδονία και τη Γερμανία κατά την περίοδο του •Τέλος, τα «Απομνημονεύματα» κλείνουν με
Α΄ Παγκοσμίου πολέμου, μιας και προέρχονται από διεξοδική περιγραφή της δραματικής φυγής των
στρατιωτών από τη Γερμανία, την επιστροφή στην
άτομο που τα βιώνει εκ των έσω.
Ελλάδα με σύντομη αναφορά στην ατιμωτική εξορία
Ο δεκανέας Μαργαριτούλης δεν επηρεάζει την
των ανδρών του Δ΄ Σώματος Στρατού στα πειθαρχικά
εξέλιξη της Ιστορίας ούτε ως στρατηγός στα πεδία
τάγματα στην Κρήτη, το 1919.
των μαχών ούτε και ως πολιτικός ή διπλωμάτης σε
κάποια πρωτεύουσα κράτους, δεν ξέρει τίποτε από Όλα αυτά και ακόμη πιο πολλά πληροφορήθηκε
αυτά και ούτε ρωτήθηκε, όμως ζει μέσα σ΄αυτά και το εκλεκτό πνευματικό κοινό του Βόλου που
ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της οργανωτικής
αυτά καταγράφει ανάγλυφα και παραστατικά.
επιτροπής και παραβρέθηκε στην εκδήλωση για
Ας εστιάσουμε τώρα την προσοχή μας σε ορισμένα
το στρατιωτικό Ημερολόγιο του Ν. Μαργαριτούλη
εξ αυτών, για να αντιληφθούμε πώς ζούσαν οι
και για τη ζωή των Ελλήνων στο Γκαίρλιτς, που
φιλοξενούμενοι Έλληνες στο Γκαίρλιτς.
συμπληρωνόταν παράλληλα με προβολή πολλών
•Το ελληνικό στρατόπεδο τελούσε υπό το καθεστώς σπάνιων και χαρακτηριστικών φωτογραφιών από το
ετερόχθονος περιοχής.
βιβλίο και τα διάφορα αρχεία.
•Όλοι οι άνδρες μισθοδοτούνταν κανονικά με Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την προσφορά
αμοιβή αντίστοιχη των Γερμανών αξιωματικών και εκλεκτών γαστρονομικών εδεσμάτων, μεζέδων,
στρατιωτών σε εμπόλεμη περίοδο.
ποτών και αναψυκτικών, γεγονός που έδωσε την

Τα «Απομνημονεύματα» του Ν. Μαργαριτούλη,
φωτίζουν ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας που
•Οι αξιωματικοί, αλλά και στρατιώτες νοίκιαζαν ευκαιρία για συζήτηση και ανανέωση των γνωριμιών.
συνδέεται άμεσα και με τη γερμανική ιστορία σε
δωμάτια και διαμερίσματα στην πόλη.
μια περίοδο του Α΄Παγκοσμίου πολέμου, που είναι
[Ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν
•Είχαν τακτική έξοδο, μετά την υπηρεσία και
σχεδόν άγνωστη στους περισσότερους.
το βιβλίο στο DEMOKRIT - BUCHHANDLUNG,
κυκλοφορούσαν δημόσια με τα παράσημά τους και
Νυρεμβέργη, τηλ. (0)911 264354 και
Παίρνουμε πληροφορίες της καθημερινότητας από
τα ξίφη.
e-mail kostas@gikas.net]
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της Μαίρης Κρητικού

Η Πρόεδρος της ΓΛΣ Άννα Βασιλειάδη-Δαρδάλη

Με αφορμή τις πρόσφατες αρχαιρεσίες στην
Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά και μια προσπάθεια
ανανέωσης που άρχισε κάνει θετική αίσθηση στα
μέλη και στους φίλους του φορέα, σκεφτήκαμε να
βρεθούμε κοντά τους και να μιλήσουμε μαζί τους. Η
συνάντηση έγινε με την Πρόεδρο κα Άννα Βασιλειάδη
(Δαρδάλη), Οικονομολόγο και χρόνια μέλος της ΓΛΣ,
ως συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας αλλά και
μεταφράστρια λογοτεχνίας, στον φιλόξενο χώρο των
γραφείων τους , στην Αθήνα, οδός Μπουμπουλίνας
28.
H Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά ιδρύθηκε
το 1955. Η αφορμή δόθηκε όταν μια παρέα από
φίλες/συγγραφείς εξέφρασαν την επιθυμία να
δημιουργηθεί μια «Συντροφιά» που θα προωθεί
το παιδικό βιβλίο. Αρκετά χρόνια μετά, το 1989, κι
ενώ είχε ήδη μια δραστήρια πορεία, η Γυναικεία
Λογοτεχνική Συντροφιά αποκτάει κι επίσημα
Καταστατικό με Ιδρυτικά Μέλη τις: Τατιάνα Σταύρου,
Αγγελική Βαρελλά, Ζωή Κανάβα, Ιωάννα ΑναγνώστουΜπουκουβάλα, Αντιγόνη Χατζηθεοδώρου, Έφη
Λελεάνου,
Λότη
Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου,
Φιλομήλα Βακάλη-Συρογιαννοπούλου, Διαλεχτή
Ζευγώλη-Γλέζου, Ουρανία Διοματάρη, Μάγια
Δρόσου, Μαρία Γουμενοπούλου, Μαρία Θεοχάρη,
Ρένα Καρθαίου, Ήβη Σκανδαλάκη, Μαρία Μιρασγέζη,
Κατερίνα Μουρίκη, Γιολάντα Πατεράκη, Γαλάτεια
Παλαιολόγου, Γαλάτεια Σαράντη, Νίτσα Τζώργζογλου,
Χρυσούλα Χατζηγιαννίου, Ντίνα Χατζηνικολάου, Θέτη
Χορτιάτη, Λίτσα Ψαραύτη.
Υπήρχαν ωστόσο κάποιοι άλλοι φορείς/σύλλογοι
που λειτουργούσαν ήδη για την προώθηση της
παιδικής λογοτεχνίας; Αν ναι, ποιος ήταν ο στόχος
της ΓΛΣ και ποια η νέα πρόταση που έφερνε στο
χώρο;
Η Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά ήταν ο πρώτος
φορέας, η πρώτη Συντροφιά που δημιουργήθηκε
για την στήριξη και προώθηση της λογοτεχνίας
για παιδιά. Εκ των πραγμάτων ο σκοπός της και οι
δραστηριότητές της ήταν μια νέα πρόταση για τον
χώρο.
Από την ίδρυσή της, η ΓΛΣ προκηρύσσει, κάθε
χρόνο, ένα διαγωνισμό συγγραφής παιδικού και
εφηβικού βιβλίου. Μιλήστε μας γι’ αυτόν. Πώς
μπορεί κάποιος να πάρει μέρος, υπάρχουν κάποιοι
όροι; Πώς γίνεται η αξιολόγηση;

Ο Λογοτεχνικός της Διαγωνισμός ήταν και από τις
πρώτες δραστηριότητες της Γυναικείας Λογοτεχνικής
Συντροφιάς και φέρει πλέον το βάρος της ευθύνης
και την αναγνώριση μιας πορείας 64 χρόνων.
Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες
που γράφουν για παιδιά και νέους, καθώς επίσης και
σε σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για
σχολικά έντυπα και σε φορείς που προωθούν την
Φιλαναγνωσία.
Ξεκίνησε με διαφορετικές και λιγότερες κατηγορίες
και στην πορεία των χρόνων διαμορφώθηκε ανάλογα
με τις εποχές και τις αθλοθεσίες, έχοντας σήμερα 15
κατηγορίες συγγραφής, εικονογράφησης, ποίησης,
σχολικού εντύπου.
Μπορεί οποιοσδήποτε να δει την Προκήρυξή μας στο
ιστολόγιο της ΓΛΣ. Οι περισσότερες από τις κατηγορίες
μας αθλοθετούνται από αναγνωρισμένους και
αξιόπιστους στον χώρο εκδοτικούς οίκους (Ψυχογιός,
Καστανιώτης, Κέδρος, Κόκκινη Κλωστή Δεμένη,
Μίνωας, Μεταίχμιο, Ελληνοεκδοτική, Σαΐτης), οι
οποίοι εμπιστεύονται την αντικειμενικότητα και
τους υψηλούς στόχους της Συντροφιάς μας και τους
ευχαριστούμε.
Οι επιτροπές μας είναι 5μελείς και οι υποψήφιοι
δημιουργοί μάς είναι εντελώς άγνωστοι καθώς ο
βασικότερος και πιο αυστηρός όρος συμμετοχής είναι
η ανωνυμία. Τα στοιχεία του/της δημιουργού μας
γίνονται γνωστά μόνον σε περίπτωση που διακριθεί
ένα έργο. Τα στοιχεία των υπολοίπων συμμετοχών
καταστρέφονται ενώπιον της κριτικής επιτροπής. Ο
όρος αυτός είναι σημαντικός τόσο γιατί εξασφαλίζει
την αντικειμενική κρίση της επιτροπής όσο και γιατί
δίνει κουράγιο σε πολλούς νέους δημιουργούς
που διαφορετικά δεν θα έπαιρναν το θάρρος να
εμφανιστούν σε έναν καταξιωμένο διαγωνισμό.
Οι δημιουργοί πρέπει να είναι Έλληνες/
Ελληνίδες ανεξαρτήτως χώρας κατοικίας, η γλώσσα
ελληνική και τα κείμενα να διαδραματίζονται στην
ελληνική πραγματικότητα και να είναι αυστηρά
πρωτοεμφανιζόμενα. Αναζητούμε πρωτοτυπία και
φρεσκάδα, αυτό το κάτι ιδιαίτερο που θα κάνει ένα
έργο ξεχωριστό ώστε να διακριθεί από έναν τόσο
παλαιό θεσμό και να βρει τον εκδοτικό του δρόμο.
Στην πορεία των ετών η Γυναικεία Λογοτεχνική
Συντροφιά έχει αναδείξει μέσα από τους
διαγωνισμούς της πολλούς συγγραφείς οι οποίοι
συνέχισαν μιαν αξιόλογη πορεία.
Να αναφέρω ακόμη ότι μόνιμος αθλοθέτης μας
επί σειρά ετών είναι και η Ιερά Μητρόπολη Νέας
Σμύρνης με την κατηγορία «Αλησμόνητες πατρίδες
του Μικρασιατικού ελληνισμού» ενώ υπάρχουν και
ιδιώτες αθλοθέτες όπως η κ. Αγγελική Βαρελλά, η
κ. Ελένη Μαυρουλίδου-Δάβαρη, η κ. Ζαχαρούλα
Καραβά.
Ακόμη υπάρχει το τιμητικό βραβείο «Τατιάνα
Σταύρου» που δίνεται σε συγγραφέα για το σύνολο
του έργου του/της, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.
Μέσα στα 50 και πλέον, χρόνια που διεξάγεται ο
διαγωνισμός υπάρχουν κάποια στατιστικά στοιχεία,
ώστε να βγάλετε κάποια συμπεράσματα για την
πορεία του;
Σε όλη αυτήν την πορεία δεν υπάρχουν στατιστικά
στοιχεία με την αυστηρή έννοια. Ενδεχομένως τώρα
να δημιουργηθεί και κάποια τέτοια βάση αν και οι
παράμετροι δεν είναι καθαρά αριθμητικοί και θα
είναι δύσκολο να εξαχθούν αποτελέσματα με την
στατιστική έννοια του όρου.
Υπάρχουν χρονιές που η συμμετοχή είναι μεγάλη

και άλλες χρονιές που είναι πιο περιορισμένη. Η
μεγάλη συμμετοχή δεν εξασφαλίζει οπωσδήποτε
και την ποιότητα των έργων. Τα αποτελέσματα
των διαγωνισμών δεν βγαίνουν με βάση πρώτος,
δεύτερος, τρίτος κλπ. Για να πάρει κάποιο έργο
την οποιαδήποτε διάκριση πρέπει να έχει υψηλές
λογοτεχνικές προδιαγραφές. Υπάρχουν αρκετές
φορές που δεν απονέμεται βραβείο και αρκετές
φορές που δεν απονέμεται καμία διάκριση.
Πάντως ο Διαγωνισμός συνεχίζει να ανακαλύπτει
τα καλά στοιχεία και τα περισσότερα έργα που
διακρίνονται, βρίσκουν και την εκδοτική οδό και
αυτό είναι μεγάλη χαρά για μας. Νιώθουμε ότι η
πορεία του Διαγωνισμού έχει ακόμη πολύ δρόμο να
διανύσει.
Πώς βλέπετε την εξέλιξη των κειμένων; Υπάρχει
πρωτοτυπία; Πώς χειρίζονται την γλώσσα οι νέοι
συγγραφείς;
Η κάθε εποχή δημιουργεί από μόνη της τις ανάγκες
για νέα θέματα. Βεβαίως υπάρχουν και θέματα
που είναι διαχρονικά. Η πρωτοτυπία δεν έγκειται
μόνο στο θέμα που θα επιλέξει ένας δημιουργός να
επεξεργαστεί αλλά και στον τρόπο με τον οποίο θα
το διαχειριστεί. Το πλήθος των συγγραμμάτων που
ήδη κυκλοφορούν και το πλήθος των συμμετοχών,
δυσκολεύει το θέμα της πρωτοτυπίας. Μερικά
θέματα είναι χιλιοειπωμένα και δεν έχουν κάτι άλλο
να πουν.
Αυτό που παρατηρούμε στα σίγουρα, είναι ότι
στην πληθώρα των συμμετοχών δυστυχώς τα έργα
δεν έχουν δουλευτεί όσο θα έπρεπε. Είναι γεμάτα
ορθογραφικά λάθη, ασυνταξίες, πάσχουν από σημεία
στίξης, έχουν σοβαρά γραμματικά λάθη. Επίσης οι
δημιουργοί μπερδεύουν τις κατηγορίες, δεν έχουν
ξεκάθαρη αντίληψη της κατηγορίας στην οποία
διαγωνίζονται όπως και της ηλικιακής ομάδας στην
οποία επιλέγουν να απευθυνθούν.
Παρ’ όλα αυτά πάντα υπάρχουν φρέσκες ιδέες
ή ένας φρέσκος τρόπος με τον οποίο μπαίνει μια
ιδέα στο χαρτί. Είναι μεγάλη ικανοποίηση μέσα
στην πληθώρα των συμμετοχών να ανακαλύπτουμε
αυτά που ξεχωρίζουν, πραγματικά χαιρόμαστε όταν
συμβαίνει αυτό.
Υπάρχουν κάποιοι σημαντικοί σταθμοί στην
πορεία της ΓΛΣ που θα θέλατε να αναφέρετε;
Θεωρώ ότι όλη η πορεία της Γυναικείας Λογοτεχνικής
Συντροφιάς είναι μια εξαιρετικά σημαντική πορεία.
Ιδρύθηκε και συστάθηκε από μεγάλα ονόματα της
ελληνικής λογοτεχνίας για παιδιά και νέους και
ανέδειξε εξίσου τρανταχτά ονόματα στην δράση της.
Ελπίζουμε να συμβάλλουμε κι εμείς θετικά ώστε η
πορεία αυτή να συνεχίσει να είναι σημαντική.
Ποιοι είναι οι στόχοι του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου για τα επόμενα χρόνια;
Οι στόχοι του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα
χρειαστούν αρκετή δουλειά, προσπάθειες και
πείσμα. Θέλουμε να δούμε ξανά την Συντροφιά μας
ενεργή και δραστήρια, να φέρουμε τα μέλη μας
πιο κοντά μεταξύ τους και η στήριξη και προώθηση
της λογοτεχνίας για παιδιά κι εφήβους να γίνει πιο
έμπρακτη και πιο εμφανής. Θέλουμε να δούμε την
Συντροφιά μας να κάνει το επόμενο βήμα και να
δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό.
Ήδη για την επερχόμενη Τελετή Απονομής του
Λογοτεχνικού μας Διαγωνισμού θα φιλοξενήσουμε
και θα αγκαλιάσουμε έμπρακτα τα παιδιά της
Κιβωτού του Κόσμου, και θα ακολουθήσει και άλλη
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εκδήλωση.
Υπάρχουν κατά νου αρκετά σχέδια και δράσεις
τα οποία θα ανακοινώνονται όταν θα είναι εφικτή
η υλοποίησή τους. Και βεβαίως, είμαστε ανοιχτές
σε προτάσεις και ιδέες στις οποίες η Γυναικεία
Λογοτεχνική Συντροφιά μπορεί να συμπράξει για
τους σκοπούς για τους οποίους συστάθηκε.
Θέλετε να προσθέσετε κάτι που δεν σας το
ρωτήσαμε;
Δεν νομίζω ότι παραλείψατε κάτι, αν και
θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες για την
Συντροφιά. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι
ότι παραλαμβάνουμε μια μεγάλη και σημαντική
κληρονομιά και νιώθουμε ευλογημένες που
σημαντικά από τα ιδρυτικά μας μέλη είναι ακόμα
όχι απλά εν ζωή, αλλά και με πλήρη δραστηριότητα
ώστε να μας καθοδηγούν και να μας στηρίζουν στα
νέα μας ανοίγματα. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς
να νιώθουμε την συναίνεση, τη στήριξη και τον
ενθουσιασμό τους στα επόμενα βήματα.
Όπως γνωρίζετε το TRIGONO.info είναι εφημερίδα
της Ομογένειας. Θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα
Τα μέλη του Δ.Σ. με την Επίτιμη Πρόεδρο Αγγελική Βαρελλά
στους Ομογενείς μας, στις Ελληνίδες και στους
Για περισσότερες πληροφορίες για την Γυναικεία
υπάρχει ομογένεια.
Έλληνες της Διασποράς;
Ας διαφυλάξουμε τη γλώσσα μας, την ιστορία μας, Λογοτεχνική Συντροφιά:
Σε μια εποχή που η παγκοσμιοποίηση παίρνει
τον πολιτισμό μας και ό,τι μας κάνει ξεχωριστούς, με
http://womensliteraryteam.com
πλέον σημαντικές διαστάσεις, είναι συγκινητικό να
κάθε ευγενή τρόπο.
http://womensliteraryteam.blogspot.gr
βλέπουμε το χρώμα του τόπου μας να παραμένει
αναλλοίωτο τόσο στη χώρα μας, όσο και όπου Σας ευχαριστούμε πολύ!

Χριστουγεννιάτικο ... *

Μολονότι αυτή η κατανόηση της βαθύτερης
ουσίας του θα ‚πρεπε να ‚ναι τόσο αυτονόητη,
ώστε να μην τίθεται καν θέμα κατανόησής της ...
“έγραφα κάπου στο προηγούμενο άρθρο μου. Εκεί
αναφερόμουν γενικά στον ελληνικό πολιτισμό, το
λαμπρό πολιτισμό μας, σήμερα όμως στην ουσία
ενός και μόνο χριστουγεννιάτικου εθίμου έχω
επιλέξει να σταθώ. Ενός αιώνιου εθίμου του λαού
μας, ενός εθίμου από τα ωραιότερα που ζει κανείς
σ‘ αυτήν την υπέροχη πατρίδα. Τόσο ωραίου,
ώστε κάθε φορά που δοκιμάζει κανείς να θέσει
στα παιδιά το αίτημα: „Πέστε ο καθένας σας μια
λέξη που έρχεται στο νου σας μόλις ακούσετε τη
λέξη „Χριστούγεννα“, είναι βέβαιο ότι θα ακούσει
ως απάντηση -ανάμεσα σ‘ άλλες φυσικά- αυτήν τη
λέξη, όχι μονάχα μία, αλλά πολλές φορές:
Κάλαντα
Και, όπως στην περίπτωση του κατ‘ εξοχήν
παραδοσιακού χριστουγεννιάτικου φαγητού της
περιοχής μας, οι νοικοκυρές δε σταμάτησαν ποτέ
να φτιάχνουν τους πετανόστιμους σαρμάδες μας,
έστω και χωρίς να συνειδητοποιούν ότι, τυλίγοντας
το σαρμά με το φύλλο της αρμιάς, θυμούνται
και τιμούν την Παναγιά μας που φάσκιωσε

το νεογέννητο Χριστόν Υιόν της, έτσι και στην
περίπτωση του εθίμου των καλάντων τα παιδιά, τα
Ελληνόπουλα, δε σταμάτησαν ποτέ να βγαίνουν
για να τα πούνε, έστω και αν δε γνωρίζουν τη
βαθύτερη ουσία της πράξης τους αυτής, έστω
και αν δεν είναι σε θέση να καταλάβουν πόσο
σημαντικό είναι αυτό που κάνουν. Και το κάνουν
αδιάκοπα μες στους αιώνες, ανεξάρτητα από τις
καιρικές συνθήκες που επικρατούν κάθε χρόνο,
απτόητα κι από τις πιο τσουχτερές παγωνιές του
Δεκέμβρη ειδικά στο δικό μας τόπο...
Κάλαντα, λοιπόν, ή κόλιεντα ή κόλιαντα ή
κόλιντα... Έτσι λέγονται τα τραγούδια που
έχουν ως στόχο τους να φέρουν ένα μήνυμα. Τα
τραγούδια αυτά έχουν εντελώς δικά τους βασικά
χαρακτηριστικά:
Πρώτα-πρώτα δεν είναι τραγούδια φτιαγμένα
από λόγιους ή ποιητές, αλλά από τον ίδιο το λαό
μας, τραγούδια που, καθώς είναι βγαλμένα μέσ‘
από την ψυχή του λαού μας, „που είναι όμοια
σε εικόνες, σε έκφραση και σε κάλλος με τ‘ άλλα
τα τραγούδια τα δημοτικά, που τα λόγια τους
βγαίνουν από το στόμα του λαού, σαν το γάργαρο
νερό που κατρακυλάει απ‘ τις πλαγιές της Πίνδου
και του Ολύμπου, μιλάνε ολόισια στην ψυχή του
ανθρώπου, κάνοντάς τον να τα νιώθει, να τα ζει,
να τα χαίρεται“.
Και, μολονότι φτιαγμένα από απλούς
ανθρώπους, πολλές φορές οι στίχοι τους είναι
τόσο ποιητικοί ώστε συναγωνίζονται ακόμα και
τους πιο φροντισμένους στίχους ποιημάτων,
φανερώνοντας την ποιητική ψυχή του λαού μας:
„Γραμματικός και λειτουργός και ψάλτης
κι αναγνώστης
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έχει τον ουρανό χαρτί,
τη θάλασσα μελάνι
και το μικρό το δάχτυλο κοντύλι για να γράφει“.
Αλλά και:
„Ώσπου να πας
κι ώσπου να ‚ρθεις
κι οπίσω να γυρίσεις
οι στράτες ρόδα γιόμισαν, τα μονοπάτια μόσχο“
λένε, ανάμεσα στ‘ άλλα, τα καστοριανά κάλαντα και
είναι στίχοι που συναγωνίζονται σε ποιητικότητα,
σε ζωντάνια και ομορφιά ακόμα και τους στίχους
μεγάλων ποιητών.
Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κι αυτό... πως τα
κάλαντα κατ‘ αρχήν διηγούνται το ιστορικό της
γιορτής που ξημερώνει. Έτσι, τα χριστουγεννιάτικα
κάλαντα εξιστορούν στην αρχή τους τη γέννηση
του Χριστού:
„Τα συχαρίκια μας, κυρά
φάσκιωσεν η Παναγιά
έκανε Χριστόν Υιόν
γεννήθηκε, βαφτίστηκε
στους ουρανούς πετάχτηκε.“
(Από τα μαυροβινά κάλαντα των Χριστουγέννων)
Έχουν, όμως, και επαινετικό χαρακτήρα. Αυτός
ο χαρακτήρας (ο επαινετικός) υπάρχει έντονος
στα χριστουγεννιάτικα κάλαντα της πόλης της
Καστοριάς, που εμείς εδώ στο χωριό μας τα λέμε
την παραμονή της Πρωτοχρονιάς:
„Αφέντης μας είναι καλός στον κόσμο
ξακουσμένος“
και
„Ένα μικρό μικρούτσικο σπυρί μαργαριτάρι“
και
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Χριστουγεννιάτικο ... *

„Εδώ έχουν κόρη όμορφη, πανέργου θυγατέρα“
και...
Και, εκτός από την εξιστόρηση του γεγονότος που
γιορτάζουμε και τον επαινετικό τους χαρακτήρα,
περιέχουν πάντοτε και ευχές:
„Ας είν‘ πολλά τα έτη του καλά κι ευτυχισμένα“,
αλλά και
„Καλέ Παναγιώτατε,
Χρυσέ μας Ποιμενάρχα
καλές γιορτές καλή χρονιά καλέ μας Ιεράρχα
πολλά τα έτη Δέσποτα
να είναι ευτυχισμένα
μαζί να τα περάσουμε καλά κι αγαπημένα“,
όπως εύχονται οι Καστοριανοί στον εκάστοτε
Μητροπολίτη τους.
Βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα της αμοιβής.
Μόνο που η αμοιβή δεν ήταν ο κύριος σκοπός
των καλαντιστών. Ο κύριος σκοπός τους ήταν
πάντοτε η παρέα, η συνεύρεση με την παρέα. Γι‘

Η άσκηση σύμμαχος στις γυναίκες
που νοσούν από καρκίνο του
μαστού

Οι γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του
μαστού διατρέχουν μειωμένο κίνδυνο θανάτου
αφού έχουν ξεκινήσει να ασκούνται συστηματικά
μετά τη διάγνωση.
Σε αυτή τη διαπίστωση κατέληξαν ερευνητές από
το γερμανικό Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο στη
Χαϊδελβέργη. Η μελέτη έδειξε ότι τουλάχιστον
150 λεπτά την εβδομάδα μέτριας έως έντονης
σωματικής δραστηριότητας μετά τη διάγνωση του
καρκίνου του μαστού σχετίζεται με μείωση του
κινδύνου θανάτου από οποιοδήποτε αίτιο στις
ασθενείς που εμφανίζουν καρκίνο του μαστού
μετά την εμμηνόπαυση.
Τα αποτελέσματα δείχνουν πως υπάρχουν
πλεονεκτήματα που απορρέουν από την σωματική
δραστηριότητα ασθενών με καρκίνο του μαστού
και τα σχετικά οφέλη δεν περιορίζονται μόνο

αυτό οι καλαντιστές δεν εισέπρατταν ξεχωριστά
τα φιλοδωρήματά τους, στην αρχή όχι χρήματα,
αλλά ψωμάκια, κάστανα, καρύδια, μήλα, κυδώνια,
κρασί, λουκάνικα και ό,τι άλλο χρειάζεται για
το ομαδικό φαγοπότι και το τσιμπούσι που
ακολουθούσε. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη χαρά των
καλαντιστών, τα κοινά γλέντια, η κοινή διασκέδαση
της παρέας.
Σήμερα οι καλαντιστές που εισπράττουν χρήματα
θα ‚πρεπε κανονικά να έχουν ταμείο κοινό και στο
τέλος να ακολουθεί η μοιρασιά.
Έπειτα είναι και η επικοινωνία. Όχι μονάχα με την
παρέα, αλλά και με τα άλλα μέλη της κοινότητας, με
τα οποία είναι επίσης πολύ δεμένοι οι καλαντιστές.
Γι‘ αυτό και έλεγαν στο κάθε σπιτικό και άλλα λόγια,
άλλα για τον παπά, άλλα για τον μορφωμένο,
άλλα για το σπίτι που έχει ανύπαντρο κορίτσι ή
ξενιτεμένο ή μικρό παιδί... Αυτό προϋποθέτει το
δέσιμο των μελών της κοινότητας μεταξύ τους. Γι‘
αυτό και τα κάλαντα χάνουν το νόημά τους όταν
χάνεται αυτή η προσωπική σχέση του καλαντιστή
με το νοικοκύρη.
Κι ας μην ξεχνάμε ότι οι ιδανικοί καλαντιστές
είναι τα παιδιά. Τα παιδιά κουβαλάνε μες σ‘
ολόκληρους αιώνες αυτήν ειδικά την Παράδοση
-από ευγνωμοσύνη, θαρρείς, προς τον Χριστό που
τα ευλόγησε όταν ήταν εδώ στη γη και τα ξεχώρισε
απ‘ όλα τα ανθρώπινα πλάσματα της γης, γι‘ αυτόν
το λόγο και αυτά εκφράζουν τη ευγνωμοσύνη τους
κάθε φορά που γεννιέται ο Χριστός, όση παγωνιά
κι αν είναι απλωμένη τριγύρω τους...
„Τα παιδιά, που ολοκάθαρα και φροντισμένα
ξεκινούν το πρωί με το χειμωνιάτικο κρύο,

στις γυναίκες που ασκούνταν έτσι κι αλλιώς πριν
από την διάγνωση. Αντίθετα, αυτά φαίνεται να
είναι ακόμη πιο σημαντικά για τις γυναίκες που
δεν συνήθιζαν να ασκούνται τακτικά πριν από τη
διάγνωση αλλά ξεκίνησαν να το κάνουν έπειτα από
αυτήν.
Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η σωματική
δραστηριότητα είναι σημαντική στην βελτίωση
της επιβίωσης μετά από διάγνωση καρκίνου του
μαστού και πρέπει να ενθαρρύνεται ιδιαίτερα για
τις γυναίκες που δεν ασκούνταν πριν τη διάγνωση.
Η σωματική άσκηση αποτελεί έναν παράγοντα
κλειδί για την πρόληψη και τη θεραπεία πολλών
παθήσεων. Η άσκηση, όταν είναι κατάλληλα
δομημένη, εξατομικευμένη και στοχευμένη μπορεί
και έχει θετική επίδραση στην πορεία της νόσου!
Στο φαρμακείο μας STORCHEN-APOTHEKE στη
Νυρεμβέργη παρέχουμε παράλληλα με την
φαρμακευτική αγωγή προσωπική συμβουλευτική
από εξειδικευμένο προσωπικό επιστημόνων για
έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής και φροντίζουμε

DEZEMBER 2019

της Σόνια Ευθυμιάδου-Παπασταύρου

παρατώντας το χουζούρι των σχολικών διακοπών
τους, και φτάνουν ως την πόρτα μας για να τα
„πουν“, ας είναι καλόδεχτα και καλοπληρωμένα...“.
Και όπως πρέπει πληρωμένα από εμάς τους
μεγάλους, που κουκουλωμένοι με τα ζεστά μας
παπλώματα, ακούμε τις φωνές τους μες στο
ξημέρωμα και νιώθουμε σαν να έχουν ανοίξει οι
ουρανοί και πως οι άγγελοι ανεβοκατεβαίνουν για
άλλη μια φορά, ψάλλοντάς μας ένα άλλο „Δόξα εν
Υψίστοις...“
Στους „αξημέρωτους“ καλαντιστές του
Δημοτικού Σχολείου Μαυροχωρίου.
Η δασκάλα τους
Σόνια Ευθυμιάδου-Παπασταύρου
*Πρώτη δημοσίευση στην καστοριανή εφημερίδα
ΟΔΟΣ τον Δεκέμβριο του 2007.
Τιμητική αναδημοσίευση από την εφημερίδα της
Ομογένειας TRIGONO.info με τη σημείωση πως το
Σχολείο μας συνεχίζει τα «αξημέρωτα» κάλαντα
αδιάκοπα από το 1994, δηλ. εδώ και 25 χρόνια!

για τη μακροχρόνια πρόληψη και αποκατάσταση
διαφόρων παθήσεων όπως:
• Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2
• Καρκίνου ·Αρτηριακής υπέρτασης
• Ασθενειών καρδιακού και κυκλοφορικού
Συστήματος
• Κατάθλιψης
• Παχυσαρκίας
Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια για βελτίωση της
υγεία σας!
• Φαρμακευτική αγωγή
• Διατροφή
• Άσκηση
• Ποιότητα ζωής
Storchen-Apotheke Nürnberg
Βασιλική Ευθυμίου · Φαρμακοποιός
Gugelstr.119 · 90459 Nürnberg
Tel.: 0911 – 44 16 24
E-mail: info@storchenapotheke-nbg.de
www.storchenapotheke-nbg.de
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ
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SUDOKU

Ανέκδοτα με τον Τοτό
Στην τάξη προσεύχεται ο Τοτός την ώρα του μαθήματος και τον ρωτάει η δασκάλα:
- Τοτό γιατί προσεύχεσαι;
- Η μητέρα μου είπε, πριν κοιμηθούμε πρέπει να κάνουμε την προσευχή μας!
Ο Τοτός γυρίζει από το σχολείο στο σπίτι του κλαίγοντας.
- Τι έχεις; Γιατί κλαις; τον ρωτά η μητέρα του.
- Με χτύπησε ο δάσκαλος.
- Και γιατί σε χτύπησε;
- Να, γιατί απάντησα σε μια ερώτηση που κανείς άλλος δεν μπορούσε να απαντήσει.
- Τι; Και αντί να σου βάλει άριστα σε χτύπησε; Και ποια ήταν αυτή η ερώτηση;
- Ποιος έσπασε το τζάμι του σχολείου...
Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του
ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές:
– Μαμά πες μου μια πρόταση.
– Ασε με τώρα δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει.
Μετά πηγαίνει στον αδερφό του που έπαιζε ηλεκτρονικό:
– Αδερφέ μου πες μου μια πρόταση.
– Είμαι ο Μπάτμαν, ο Μπάτμαν, ο Μπάτμαν.
Πάει και τη γράφει. Μετά πηγαίνει στον πατέρα του που μιλούσε στο τηλέφωνο:
– Μπαμπά, πες μου μια πρόταση.
– Ποιον εκείνο το χοντρό με τη φαλάκρα;
Πάει και τη γράφει. Την άλλη μέρα στο σχολείο ρωτάει η δασκάλα τον Τοτό:
– Τοτό έγραψες τις προτάσεις;
– Ναι, κυρία.
– Για πες μου τις.
– Ασε με τώρα δεν μπορώ.
– Τοτό ποιον παριστάνεις;
– Είμαι ο Μπάτμαν, ο Μπάτμαν, ο Μπάτμαν.
– Τοτό θα σε πάω στο διευθυντή.
– Ποιον εκείνο το χοντρό με τη φαλάκρα;
Στην τάξη του Τοτού ρωτάει ο δάσκαλος τα παιδιά :
– Για πείτε μου παιδιά ποιο είναι το γρηγορότερο πράγμα στον κόσμο;
– Το φως κύριε! λέει η Αννούλα
– Μπράβο Αννούλα, μας εξηγείς το γιατί;
– Γιατί τρέχει με 300.000 χιλιόμετρα κύριε!
– Μπράβο Αννούλα!
Πετάγεται η Μαρία από διπλά και λέει :
– Όχι κύριε η σκέψη είναι το ποιο γρήγορο πράγμα στον κόσμο!!
– Μπράβο Μαρία, λέει ο δάσκαλος, μας εξηγείς το γιατί;
– Γιατί όταν σκεφτούμε κάτι τότε έχουμε κατευθείαν την εικόνα στο μυαλό μας!
– Μπράβο παιδί μου!!
Πετάγετε και ο Τοτός από δίπλα και λέει φωνάζοντας :
– Όχι κύριε λάθος το είπανε! Το ποιο γρήγορο πράγμα στον κόσμο είναι το κόψιμο!
– Τι λές Τοτέ, λέει ο δάσκαλος, μπορείς να μου το εξηγήσεις γιατί πρώτη φορά ακούω
κάτι τέτοιο;
– Μάλιστα κύριε!! Εγώ μια φορά που με έπιασε κόψιμο και πήγα στην τουαλέτα ούτε να
το σκεφτώ πρόλαβα, ούτε το φως να ανάψω!!!!
Ο Τοτός επιστρέφει σπίτι του απ το σχολείο και λέει στη μητέρα του :
– Μαμά, η δασκάλα με ρώτησε σήμερα αν έχω άλλους αδελφούς ή αδελφές, που θα πάνε
κι αυτοί στο ίδιο σχολείο.
– Πολύ ευγενικό το ενδιαφέρον της, λέει η μαμά. Και τι είπε όταν της είπες ότι είσαι
μοναχοπαίδι;
– Δόξα σοι ο θεός !
Ο Τοτός στην Δασκάλα:
-Συγγνώμη κυρία, να διακόψω λίγο;
-Ναι, πες μας Τοτέ.
-Τίποτα, να διακόψω ήθελα μόνο.
Ο Τοτός αναρωτιέται γιατί μηδενίστηκε στο διαγώνισμα που τους έβαλε η δασκάλα αφού
απάντησε σε όλες τις απαντήσεις σωστά:
- Σε ποια μάχη σκοτώθηκε ο Λεωνίδας;
- Στην τελευταία του.
- Πού υπογράφηκε η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας;
- Στο κάτω μέρος της σελίδας.
- Αν ρίξεις ένα βότσαλο σε μια λίμνη, τι θα συμβεί;
- Θα βραχεί.
- Πώς μπορεί κάποιος να ζήσει 8 ημέρες άυπνος;
- Κανένα πρόβλημα. Θα κοιμάται τις νύχτες.
- Αν έχεις στο ένα χέρι 3 μήλα και 4 πορτοκάλια και στο άλλο χέρι 4 μήλα και 3 πορτοκάλια,
τι έχεις;
- Πολύ μεγάλα χέρια.
- Εάν πάρει 10 ώρες σε 8 άντρες να χτίσουν έναν τοίχο, πόση ώρα θα πάρει σε 4 άντρες
για να τον χτίσουν;
- Μηδέν χρόνο, γιατί είναι ήδη χτισμένος.
- Πώς μπορείς να πετάξεις ένα αυγό σε τσιμεντένιο πάτωμα χωρίς να το σπάσεις;
- Με όποιο τρόπο θέλεις, τα τσιμεντένια πατώματα δεν σπάζουν.

Τιμή : 15.00 EUR
4 Τόμοι : 50.00 EUR
Βιβλιοπωλείο Δημόκριτος Τηλ. 0911/264354
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