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Ποιος θα το πίστευε όταν ξεκινούσαµε!...

...ποιος θα πίστευε ότι το „πιο αγαπηµένο µας παιδί“, οι Δύο Όψεις, 

το περιοδικό που αγαπήσαµε και αγαπήθηκε από όλους σας

θα συµπλήρωνε τον 6. χρόνο έκδοσής του!

 Κάθε νέο τεύχος για εµάς είναι µία µικρή περιπέτεια... ένας µικρός αγώνας...

ένα ταξίδι, που άλλοτε µοιάζει µακρινό, άλλοτε ευχάριστο κι άλλοτε δύσκολο, 

αφού πάντοτε οι ιδέες µας πολλές για να χωρέσουν στις σελίδες ενός και µόνο περιοδικού. 

Μα... ως εκεί αντέχουµε (οικονοµικά) κι ως εκεί µπορούµε (για την ώρα). 

Και όπως όλα τα ταξίδια, έτσι κάθε τεύχος µας επιφυλάσσει εκπλήξεις, 

νέους φίλους και γνωριµίες που στο ξεκίνηµα ούτε καν φανταζόµασταν.   

Σε αυτό το τεύχος οι συνταξιδιώτες µας είναι πολλοί, εξαιρετικά γνωστοί και αγαπητοί σε όλους!

Και όπως κάθε καλός ταξιδιώτης, ευχαριστούµε το Θεό για όσα µας ευλόγησε να ζήσουµε.

Φίλες και Φίλοι, για άλλη µία φορά θέλουµε να σας υποσχεθούµε 

ότι κάθε φορά θα γινόµαστε καλύτεροι.. αφού ό,τι κάνουµε γίνεται πάντοτε µε πολλή αγάπη

και µε απόλυτο σεβασµό στην ιστορία και στο λαό µας!

Οφείλουµε να γινόµαστε καλύτεροι γιατί είµαστε απόγονοι ένος ένδοξου λαού µε µεγάλη ιστορία. 

Το οφείλουµε και σε εσάς που µας µεγαλώσατε, σε εσάς που µας δώσατε γερές βάσεις 

για να συνεχίζουµε πάντοτε να νιώθουµε και να είµαστε Έλληνες! 

Σας ευχόµαστε ολόψυχα να ζήσετε 

Ευλογηµένες Γιορτές κοντά στους Ανθρώπους που Αγαπάτε!

Καλή ανάγνωση!

Για την Ένωση Νέων

Σοφία Καρυπίδου
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ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΒΡΑΔΙΑ
στην ΕΛΛΑΔΑ
Τρία  άτοµα, µια ιστοσελίδα… 
w w w . p o l i t i n k i r i a k i . g r . . .                    
και στέλνουµε e-mail για να 

συµµετάσχουµε ως κοινό  στις 9  του 
Απρίλη. 

Τρε ι ς εβδοµάδε ς αργότ ερα              
η απάντηση  µέσω e-mail «Παρακαλώ 
επικοινωνήστε  µαζί µας για  τη 
συµµετοχή  σας στο παιχνίδι». 
Αµέσως παίρνουµε  τηλέφωνο  και 
δίνουµε τα στοιχεία µας.

Τέταρτη  5  του Απρίλη χτυπάει το 
Κινητό  «…από  το  Πολύ την  Κυριακή, 

σας  επιβεβαιώνουµε  τη συµµετοχή 
σας στο παιχνίδι, ελάτε να 
παραλάβετε τις προσκλησεις…»

Παρασκευή η πτήση  για Αθήνα       
«…ΠΑΤΡΙΔΑ  ερχόµαστε, MEGA 
ετοιµάσου να µας υποδεχτείς»!!

Έρχεται  η  Κυριακή, 6  το απόγευµα, 
η προσέλευση του κόσµου αρχίζει. 

Μιάµιση ώρες αργότερα η µεγάλη 
στιγµή, η είσοδος στο Studio.

Για λόγους ασφαλείας  περνάµε από 

µαγνητικό έλεγχο στην  πόρτα.      
Όλοι  οι συνεργάτες της εκποµπής, 
ανεξαρτήτως ειδικότητας, δίνουν  τον 
καλύτερο  τους  εαυτό και είναι πάνω 
απ'  όλα ευγενικοί, άψογοι, άπιαστοι, 
πρόθυµοι να βοηθήσουν  και πολύ 
cool!!!

Η  στιγµή  του Γρηγόρη, 9  το βράδυ 
κα ι το  πα ι χν ί δ ι ξ εκ ι νά ε ι…                  
η αδρεναλίνη ανεβαίνει, το αίµα 

βράζει, τα χέρια κοκκινίζουν από το 
χειροκρότηµα, η  νύχτα πήρε φωτιά, 
the show begins…

Και µετά… η όµορφη, η ξεχωριστή,    
η απίθανη Μαριέττα… η νεραΐδα    
της βραδιάς!!

Τέσσερεις  φανταστικές ώρες  µαζί µε 
το καλύτερο δίδυµο  της Ελληνικής 

τηλεόρασης, τον Γρηγόρη και  την 
Μαριέττα!!!

Με τα λόγια  «Νεολαία Γερµανίας – 

Αδέρφια σας  αγαπω ! !» και            
«Στο Neolaia.de µε πολλή αγάπη!»      
ο Γρηγόρης και  η Μαριέττα µας 
στέλνουν  τις πρώτες τους ευχές  πριν 
από  την συνέντευξη που ζητήσαµε 
να µας  δώσουν  ώστε να δηµοσιευθεί 
στο επόµενο µας τεύχος.

Και η Ελληνική Νεολαία στη 
Γερµανίας σας  αγαπάει Γρηγόρη   
και Μαριέττα, σας  ευχαριστούµε 

πολύ!!! 

Χαιρετισµούς από την ξενιτιά!!!

Έζησαν οι Σεβαστή Συµεωνίδου, 
Αναστάσιος Τουρούντζας 

και Ματθαίος Χρυσοβαλάντης Συµεωνίδης
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από τη Σοφία Καρυπίδου,  
sofia@neolaia.de 

Η απόφαση µας θύµισε έντονα -αν τις ζούσαµε τότε από κοντά- 
τις στιγµές που οι γονείς µας, στην Ελλάδα του ΄60  έπαιρναν 
τη δύσκολη απόφαση να ξενιτευτούν. 

Να αφήσουν πίσω τα γνωστά και να ψάξουν για ένα καλύτερο µελλον. 
Καλύτερο για τους ίδιους, τις οικογένειές τους, για τα παιδιά που 
ακόµη δεν είχαν. 
Και τώρα η απόφαση κάθε άλλο παρά εύκολη ήταν. Πολλά τα λεφτά για την 
αγορά του κτιρίου, µα µοναδική η ευκαιρία για τον Ελληνισµό της περιοχής. 

Το κτίριο στη Rathausstraße 65, στην καρδιά του Biebrich, περίµενε ήδη πάρα 
πολλούς µήνες -µαζί µε την ηγεσία της πόλης- την απάντηση του Ελληνισµού. 
Τα περιθώρια είχαν εξαντληθεί. Η απόφαση έπρεπε να παρθεί άµεσα. 

Εξάλλου η τελευταία πρόταση που έγινε από την πόλη ήταν άκρως δελεαστική: 

αγορά του κτιρίου µε τη δυνατότητα κληρονοµικής µίσθωσης (Erbbauzins) 

για 66 χρόνια. Ο πρώτος χρόνος δίχως κόστος µίσθωσης για την Ελληνική 
Κοινότητα. Χρόνος πολύτιµος, αφού η επιτροπή που εκλέχθηκε από επιφανείς 
Έλληνες της περιοχής θα πρέπει να προσπαθήσει µαζι µε το Διοικητικό 
Συµβούλιο να συγκεντρώσει τα απαιτούµενα χρήµατα για την αγορά 
και την ανακαίνιση του κτιρίου, η οποία είναι απόλυτα αναγκαία και απαιτεί 
κι αυτή αρκετές δεκάδες χιλιάδες Ευρώ. 

Η απόφαση δύσκολη. Κι όµως πάρθηκε το Μάρτιο του 2006!
185 χρόνια µετά την επανάσταση του 1821 ο Ελληνισµός 
του Wiesbaden τολµά τη δική του „επανάσταση“. 

Κόντρα στη ζωή των ξενιτεµένων που ξεχνούν τις ρίζες τους, µα 
µε εξαιρετική τόλµη για κάτι νέο, κάτι ακόµη πιο ελληνικό.

Με γνώµονα το µέλλον του Ελληνισµού στην περιοχή του Wiesbaden. 
Με το βλέµµα όλων στραµµένο στις επόµενες γενιές που τους αξίζει ένα δικό 
τους ελληνικό πολιτιστικό κέντρο στην καρδιά της πόλης. 

Ένα ελληνικό σπίτι που θα στεγάζει όλους τους συλλόγους, θα αποτελεί 
πόλο έλξης για όλο τον Ελληνισµό, θα προβάλλει την Πατρίδα µας µε 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  Γιατί µόνο αυτός αρµόζει στην Ελλάδα 
και στον Ελληνισµό. 

Ε υ χ ό µ α σ τ ε  τ η 
µέγιστη  επιτυχία 
στο νέο έργο που 
αναλάβαµε  όλοι, 
ε ίτε  ήµασταν  το  
Μ ά ρ τ ι ο  σ τ η  
συνεδρίαση είτε όχι. 

Ε ί ν α ι  έ ν α  έ ρ γ ο  
ελληνικότατο κι έτσι 
α ξ ί ζ ε ι  ν α  τ ο  
αγκαλιάσουµε όλοι 
και να στηρίξουµε, 
να υποστηρίξουµε 
την υλοποίησή του. 

ΕΛΛΗΝ Ι ΚΟ  ΠΟΛΙ Τ Ι Σ Τ Ι ΚΟ  ΚΕΝ ΤΡΟ
ΣΤΗΝ  ΚΑ ΡΔ Ι Α  ΤΗΣ  ΠΟΛΗΣ

Μία  από  τις  πιο

 σηµαντικές  αποφάσεις 

πήραν  οι  Έλληνες 

του  Wiesbaden, 

µετά  από  πολλούς  µήνες 

σκέψης ,  έρευνας ,  αγώνα 

και  µεγαλης  θέλησης

 για  κάτι  ΜΟΝΙΜΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

στην  πόλη  του  Wiesbaden! 

Στην  καρδιά  του  Biebrich!

Η  συνεδρίαση 

της  Ελληνικής  Κοινότητας 

το  Μάρτιο  του  2006 

σηµαίνει  για  όλους 

µ ία  νέα  αρχή ,  ένα  ξεκίνηµα 

που  είµαστε  βέβαιοι 

ότι  θα  φέρει  σπουδαία 

αποτελέσµατα 

για  τον  Ελληνισµό 

όλης  της  περιοχής . 

Μία  απόφαση  που  θα  µας 

χαρίσει   ένα  δικό  µας 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ  κτίριο . . .

στην  καρδιά  του  Biebrich! 

Ήµασταν  παρόντες 

εκείνη  τη  µέρα  και 

υποσχόµαστε  να  στηρίξουµε 

και  µελλοντικά

το  ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΟ  ΕΡΓΟ 

που  ανέλαβε 

ο  Ελλην ι σµό ς 

του  Wiesbaden.
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Πάνω από 2  χιλιάδες  χρόνια πλέον 

αποτελεί η  Ιερουσαλήµ τόπο 

λατρείας της Χριστιανοσύνης, γιατί 

είναι η  πόλη όπου πρωτοδίδαξε ο 

Χριστός 12ετής, διαδραµατίστηκαν 

πολλά  γεγονότα της Καινής 

Διαθήκης  και βρίκσεται ο τόπος  όπου 

σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο 

Χριστός.

Μετά  την  Ανάσταση του Χριστού 

ακολούθησαν φοβεροί διωγµοί  κατά 

των Χριστιανών, µέχρι τις  αρχές  του 

4ου αιώνα. 

Αρχές του 4ου  αιώνα  η Ρωµαϊκή 

Αυτοκρατορία διοικείται από 

τέσσερις καίσαρες . Το  306 

ανακηρύσσεται καίσαρας της 

Γαλάτιας (σηµερινή Γαλλία) ο Μέγας 

Κωνσταντίνος, ο οποίος το 324, 

µετά από  αλλεπάλληλες  µάχες  κατά 

των  υπολο ίπων  δ ιο ι κητών , 

κατόρθωσε  να µείνει  µόνος  κύριος 

της  Ρωµαϊκής  Αυτοκρατορίας. Πριν 

από  τη σύγκρουση  του µε τον 

καίσαρα  Μαξέντιο  ενώ στεκόταν 

µόνος του ο  Κωνσταντίνος  και έκανε 

σκέψεις για τη µάχη που θα 

ακολουθούσε είδε κατάπληκτος  στον 

ουρανό ένα σταυρό  και γύρω την 

επιγραφή «Εν τουτω  νίκα». 

Παρήγγειλε σε τεχνίτες να του 

κατασκευάσουν ένα λάβαρο  σαν 

αυτό  που  είδε στον  ουρανό. Με  το 

λάβαρο αυτό  στο πλευρό, το  στρατό 

ενθουσιασµένο και  µε τη  δική του 

πίστη για τη νίκη  ο Κωνσταντίνος 

πορεύτηκε προς  τη µάχη και 

επικράτησε του αντιπάλου του. 

Ο  Μέγας Κωνσταντίνος χάρη  στο 

όραµα που είδε και τη  µητέρα του, 

την  Αγία  Ελένη που  ήταν  χριστιανή, 

υποστήριξε µετέπειτα φανερά το 

χριστιανισµό. Για τους  Αγίους 

Τόπους έδειξε  ξεχωριστό σεβασµό 

και ενδιαφέρον. 

Το 326 η Αγία Ελένη πηγαίνει 

προσκυνήτρια στους  Αγίους 

Τόπους  και βρίσκει τον Τίµιο 

Σταυρό. 

Ο  σταυρός βρέθηκε  µαζί µε πολλούς 

άλλους σε σπήλαιο όπου τους 

πετούσαν µετά  τις  σταυρώσεις αλλά 

ξεχώρισε  επειδή τη στιγµή  που  τον 

έβγαζαν από την  κρύπτη  λέγετε  πως 

έγινε θαύµα. Ο  Μέγας Κωνσταντίνος 

µε την  µητέρα  του έχτισαν  εκεί  όπου 

σ τ α υ ρ ώ θ η κ ε , τ ά φ η κ ε κ α ι 

αναστήθηκε ο  Χριστός  τον πρώτο 

ναό (326-335) αφού  κατεδάφισαν 

τα ρωµαϊκά κτίρια. Αυτός ο πρώτος 

ναός (Κωνσταντίνειος Βασιλική) 

ήταν  ο µεγαλοπρεπέστερος  και ο  πιο 

όµορφος και κτίστηκε από τον 

αρχιτέκτονα Ζηνόβιο. Πάνω από τον 

Τάφο έγινε κυκλικό οικοδόµηµα που 

ονοµάστηκε «Ροτόντα». Tα  εγκαίνια 

του  Ναού έγ ιναν στ ις 13 

Σεπτεµβρίου του 336. 

Το 614 ο Ναός καταστρέφεται  από 

τον Πέρση Χοσρόη Β' που παίρνει 

τον Τίµιο Σταυρό ως λάφυρο. 

Στη διάρκεια από το  617  ως το  626 

ο Πατριάρχης  Μόδεστος  ανοικοδοµεί 

τον Ναό  όχι  όµως στην αρχική 

µεγαλόπρεπη  µορφή του λόγω 

έλλειψης οικονοµικών πόρων.

Το 629  ο βυζαντινός αυτοκράτορας 

Ηράκλειος νικά τους Πέρσες  και 

επαναφέρει θριαµβευτικά τον  Τίµιο 

Σταυρό, τον  οποίο ανυψώνει στο 

Γολγοθά στις 14  Σεπτεµβρίου του 

ίδιου έτους  (ηµέρα  κατά  την  οποία 

ακόµη και σήµερα τιµάται  η 

ανύψωση του Τιµίου Σταυρού).

Στη συνέχεια καταστρέφεται πάλι και 

επισκευάζεται µεταξύ  του 1099  και 

του 1149 από τους Σταυροφόρους.

Οι  άνθρωποι  και  η φύση του έδωσαν 

µετέπειτα  και  άλλα ισχυρά 

χτυπήµατα: καταστράφηκε  από 

εχθρικές  εισβολές, κάηκε  από 

µεγάλες  πυρκαγιές, γκρεµίστηκε και 

βοµβαρδίστηκε. Ωστόσο  ο  Πανιερος 

Ναός της Αναστάσεως στα 

Ιεροσόλυµα  σηκωνόταν κάθε  φορά 

µέσα από  τα ερείπια, παραµένοντας 

το πρώτο  κτίσµα-σύµβολο της 

Χριστιανοσύνης προς  δόξαν του 

Θεού. 

Ο  ναός, ο οποίος  σήµερα  βρίσκεται 

Το   Άγ ι ο   Φ ω ς
Ν α ό ς   τ η ς   Ανα σ τά σε ω ς

του Νίκου Σ.

12  Δ Υ Ο  Ο Ψ Ε Ι Σ
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-ανάµεσα  σε σπίτια, µοναστήρια  και 

τζαµιά ανήκει  στα  τρία κυρίαρχα 

χρ ι σ τ ι α ν ι κ ά δόγµα τα  σ την 

Ι ε ρουσαλήµ µ ε πρώτο τ ο 

Ελληνορθόδοξο, ενώ ακολουθούν  οι 

Καθολικοί και  οι  Αρµένιοι (Κόπτες 

και Σύριοι έχουν  µόνο  από ένα 

παρεκκλήσι).

Αρχιτεκτονικά το  µνηµείο, δεν  έχει 

συνοχή αλλά  αποτελείται από πολλά 

κτίρια που είναι  ενωµένα µεταξύ 

τους. Στο εσωτερικό βρίσκουµε 

ε κ κ λ η σ ί ε ς , π α ρ ε κ κ λ ή σ ι α , 

προσκυνήµατα, υπόγεια, αποθήκες, 

υπνοδωµάτια, σκάλες, αυλές, 

µπαλκόν ια , δ ιάδροµους κα ι 

βοηθητικούς  χώρους. Ο  διάκοσµος 

είναι ένα µείγµα  βυζαντινών 

τοιχογραφιών και  αγαλµάτων, 

υπάρχουν  σηµεία  Αναγεννησιακού 

ρυθµού, αλλά και σύγχρονα 

ψηφιδωτά και εικόνες. 

Η είσοδος  στο Ναό της 

Αναστάσεως  γίνεται από τη 

λεγόµενη «Αγία Πόρτα». 

Δίπλα  της υπάρχει και δεύτερη 

πόρτα που είναι χτισµένη. Από πάνω 

υπήρχαν  ανάγλυφες παραστάσεις, 

ενώ από  δίπλα περιστοιχίζονται από 

κολώνες. Μέχρι την  άλωση  της 

Κωνσταντινούπολης το  1453  οι 

ορθόδοξοι  Πατριάρχες κρατούσαν τα 

κλειδιά του Ναού της Αναστάσεως, 

γεγονός  που ανανέωσε  µε νόµο  το 

1517  ο σουλτάνος Σελίµ επί 

πατριάρχου Δωροθέου. Το  1520 

καθιέρωσε ο  σουλτάνος Σουλεϊµάν 

µε νέο  νόµο  να κρατά τα  κλειδιά  της 

πόρτας µωαµεθανική  οικογένεια 

λόγο των προστριβών  που είχαν τα 

διάφορα δόγµατα.

Τα κυριότερα προσκυνήµατα στο 

εσωτερικό του Ναού είναι τα 

ακόλουθα:

Παρεκκλήσι "Μη µου 'Απτου"

Κυκλικό  µάρµαρο  όπου σύµφωνα µε 

την  λατινική παράδοση φανερώθηκε 

ο Χριστός  στην Μαρία Μαγδαληνή 

µετά την Ανάσταση. Ανήκει στους 

καθολικούς.

Μέσα σε αυτόν  τον ιερό  Ναό  της 

Αναστάσεως  κάθε Μεγάλο Σάββατο 

γίνεται η τελετή του Αγίου Φωτός.

Από τις  10 η ώρα το πρωί του 

Μεγάλου Σαββάτου γίνεται 

ενδελεχής  έλεγχος  του χώρου 

του Πανάγιου Τάφου που διαρκεί 

µια ώρα. Άτοµα µε ειδικές άδειες 

εισέρχονται  σβήνουν όλες  τις 

λαµπάδες και  τα κανδήλια και 

προσέχουν να µην  υπάρχει τίποτα 

εύφλεκτο και  που να  µπορεί  να 

ανάψει από οποιανδήποτε αιτία. 

Μόλις  τελειώσει  ο  έλεγχος  γίνεται 

σφράγισµα του χώρου του  Τάφου 

του Ιησού. Η  σφράγιση γίνεται µε 

δύο  λευκές ταινίες σε  σχήµα (Χ) 

κολληµένες από  τις άκρες  και στο 

µ έ σ ο ν µ ε κ α θ α ρ ό  κ ε ρ ί 

λειτουργηµένο για  40  ηµέρες, πάνω 

στο  οποίο  υπάρχει η επίσηµη 

σφραγίδα του  Πατριαρχείου 

Ιεροσολύµων. 

Μεγάλο  ενδιαφέρον  για τον έλεγχο 

δείχνουν και όλα  τα άλλα δόγµατα 

τα οποία µε διάφορους τρόπους και 

πιέσεις έχουν  από παλιά αποκτήσει 

δικαιώµατα στον  Πανάγιο Τάφο. Το 

ενδιαφέρον  αυτό δεν είναι καθόλου 

τυχαίο. Αν τύχει κάποια χρονιά να 

µη βγάλει το 'Αγιο Φως  ο 

Ορθόδοξος Πατριάρχης  τότε θα 

αναλάβουν το προβάδισµα της 

τελετής του Αγίου Φωτός άλλοι.

Σύµφωνα λοιπόν µε την  παράδοση, 

το µεσηµέρι του Μεγάλου Σαββάτου 

ο Ορθόδοξος Πατριάρχης µε την 

συνοδεία  του -αρχιερείς, ιερείς και 

διακόνους- και τον Αρµένιο 

Πατριάρχη µπαίνει στο Ναό της 

Αναστάσεως, ενώ οι καµπάνες 

χτυπούν πένθιµα. 

Πριν  από την είσοδο του 

Πατριάρχη ο  Σκευοφύλακας του 

Πανίερου Ναού φέρει την ακοίµητο 

κανδήλα, σβηστή εκείνη την ηµέρα, 

για να αναφτεί µε το 'Αγιο Φως. 

Από την  εσωτερική είσοδο  του Ναού 

του Αποστόλου Ιακώβου  µπαίνει ο 

Πατριάρχης  στο Ιερό Βήµα  του 

Καθολικού και κάθεται στον 

πατριαρχικό  θρόνο. Από  αυτό  το 

σηµείο  περνάνε και  ασπάζονται το 

χέρι  του Πατριάρχη οι  εκπρόσωποι 

των Αρµενίων, των  Αράβων, των 

Κοπτών  και  των  άλλων δογµάτων 

για να τους δοθεί το 'Αγιο Φως. 

Αν  δεν ασπαστούν το χέρι του 

Ορθόδοξου Πατριάρχη δεν έχουν 

το δικαίωµα να λάβουν το 'Αγιο 

Φως από τα χέρια του. 
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-Αυτή η τάξη τονίζει και υπενθυµίζει 

τ α  πανάρχα ι α δ ί κ α ι α τ ο υ 

ελληνορθόδοξου  Πατριαρχείου επί 

των Αγίων Τόπων, τα  οποία ξεκινούν 

ήδη  από  το  150  µ. Χ. µε την  οµάδα 

των  αφ ι ερωµ ένων εκ ε ί νων 

προσώπων, που µέσα στην  λαίλαπα 

των  διωγµών έσπευσαν  στην 

περιφρούρηση και διακονία των 

ιερών  Τόπων. Η παράδοση τους 

θέλει νάναι Έλληνες. 

Γύρω απ'  αυτούς  συγκροτήθηκε το 

λεγόµενο "Τάγµα των  Σπουδαίων", 

που  αργότερα  µεταξελήχθηκε στην 

ο ν ο µ α ζ ό µ ε ν η  Α γ ι ο τ α φ ι κ ή 

Αδελφότητα. Αλλά και ο  πρώτος 

χριστιανός αυτοκράτορας, ο  Μέγας 

Κωνσταντίνος, αλλά και όλοι οι 

αυτοκράτορες  προστάτευσαν  και 

στάθηκαν  µε σεβασµό προς τα ιερά 

προσκυνήµατα και την Αδελφότητα 

µέχρι την κατάκτηση τους  από  τους 

Άραβες, οι  οποίοι αναγνώρισαν  την 

παρουσία των  Ελλήνων κληρικών 

και µοναχών. 

Μετά  τον  ασπασµό  του  χεριού  του 

Πατριάρχη αρχίζει  η Ιερή Λιτανεία  η 

οποία περιφέρεται  τρεις φορές  γύρω 

από  τον  Πανάγιο Τάφο. Μετά την 

Λιτανεία αποσφραγίζεται  ο Πανάγιος 

Τάφος και  ο  Πατριάρχης βγάζει  την 

αρχιερατική  στολή του  και µένει 

µόνο µε το λευκό στιχάριο. 

Κατόπιν ο διοικητής της Ιερουσαλήµ 

και ο  αστυνοµικός διευθυντής 

ε λ έ γ χ ο υ ν  σ χ ο λ α σ τ ι κ ά τ ο ν 

Μακαριότατο Πατριάρχη µπροστά σε 

όλους  ώστε  να διαπιστωθεί ότι δεν 

έχει  τίποτα µαζί  του το οποίο µπορεί 

να µεταδώσει φως. 

Μετά  τον έλεγχο λαµβάνει ο 

Πατριάρχης  δυο σβηστούς 

πυρσούς  από 33 κεριά ο καθένας 

και  εισέρχεται µαζί µε τον 

εκπρόσωπο των Αρµενίων στο  Ιερό 

Κουβούκλιο. 'Ολα τα κανδήλια είναι 

σβηστά και τίποτα δεν  είναι 

αναµµένο  στον  Ιερό  Ναό και στον 

Πανάγιο Τάφο.

Μέσα στον  Πανάγιο  Τάφο ο 

Πατριάρχης γονατιστός κάνει 

αρχιερατική  προσευχή διαβάζοντας 

και ειδικές ευχές παρακαλώντας τον 

Κύριο  ηµών  Ιησού Χριστό να στείλει 

το 'Αγιο Φως του ως δώρο αγιασµού 

για τους ανθρώπους. Μέσα στην 

απόλυτη ησυχία κατά την  ώρα που 

προσεύχετα ι ο Πατρ ιάρχης 

ακούγεται ένας  συριγµός  και 

σ χ ε δ ό ν τ α υ τ ό χ ρ ο ν α 

γαλαζόλευκες  αστραπές  του 

Αγίου Φωτός  διαπερνούν από 

παντού, λες  και ανάβουν 

εκατοµµύρια φωτογραφικά φλας 

και τα κανδήλια ανάβουν µόνα 

τους. Μέσα στο Πανάγιο Τάφο οι 

π υ ρ σ ο ί π ο υ κ ρ α τ ά ε ι 

προσευχόµενος  ο Πατριάρχης  και 

αυτοί ανάβουν µόνοι τους  από το 

'Αγιο Φως. Στη συνέχεια, αφού 

µοιραστεί το Άγιο Φως στους  πιστούς 

που  έχουν κατακλείσει ήδη από το 

προηγούµενο βράδυ  το  ναό, 

ενδύεται ο  Πατριάρχης πάλι  την 

αρχιερατική του στολή και 

εισέρχεται  στο  Άγιο  Βήµα  απ'  όπου 

ψάλλει το: "Ανάστα ο Θεός 

κρίνων την γην...", ραίνοντας  µε 

άνθη  και φύλλα δάφνης τον  ιερό 

χώρο. Η  όλη  τελετή θα τελειώσει µε 

την  τέλεση της  Θείας  Λειτουργίας 

του Μεγάλου Βασιλείου τις 

απογευµατινές ώρες. 

Να σηµειωθεί, ότι το 'Αγιο Φως 

τα πρώτα λεπτά της ώρας δεν 

έχει τις  ιδιότητες  της  φωτιάς. 

Μπορεί οποιοσδήποτε να αγγίζει 

τη φλόγα 33 κεριών και να µην 

καίγεται! Μετά από πάροδο 33 

λεπτών περίπου η φλόγα είναι 

κανονική.

Μόνο ο Ελληνορθόδοξος 

Πατριάρχης  έχει το προνόµιο και 

την  εξουσία να βγάζει το 'Αγιο 

Φως. 

Κατά καιρούς  έχουν γίνει  απόπειρες 

και από  άλλα δόγµατα να  βγάλουν 

το 'Αγιο  Φως αλλά  αυτό στάθηκε 

αδύνατον. 

Για παράδειγµα το 1549 µ.Χ., 

σύµφωνα πάντα µε ιστορικές 

κ α τ α γ ρ α φ έ ς , ο ι Α ρ µ έ ν ι ο ι 

δωροδόκησαν  τον  σουλτάνο Μουράτ 

για να τους δώσει  την  άδεια να 

εισέλθουν στον  Πανίερο Ναό  της 

Αναστάσεως  και να  βγάλουν  αυτοί 

από  τον Πανάγιο  Τάφο το  'Αγιο  Φως. 

Πράγµατι ο σουλτάνος τους έδωσε 

την  άδεια και οι Αρµένιοι µπήκαν 

µέσα στον  ναό και τον κλείδωσαν. 

Όταν  είδε ο Ορθόδοξος Πατριάρχης 

τους  Αρµένιους  να  βρίσκονται  µέσα 

στον  Πανάγιο  Τάφο, στάθηκε  έξω 

από  την πόρτα και  µαζί µε το 

ιερατείο και τους πιστούς έψαλλαν 

και προσευχόντουσαν. 

Ξαφνικά ακούστηκε ένας 

υπόκωφος  κρότος, σηκώθηκε 

ισχυρός  άνεµος  και η δεξιά 

πλευρά της  κολόνας στην  είσοδο 

του ναού σχίστηκε στα δύο και 

βγήκε το Άγιο Φως προς  τους 

Ορθοδόξους  Χριστιανούς. 

Ακόµα µέχρι σήµερα υπάρχει η 

σχισµή. Ο  Αγαρηνός Εµίρης 

παρακολουθούσε τα γεγονότα από 

τον  µιναρέ του τζαµίου που 

βρίσκονταν  απέναντι από  το ναό. 

Μόλις  είδε τα γεγονότα φώναξε 

"Μ ε γ ά λ η η π ί σ τ η τ ω ν 

Χριστιανών! 'Ενας  είναι ο 

αληθινός  Θεός, ο Θεός  των 

Χριστιανών. Πιστεύω  στον 

Αναστάντα εκ νεκρών  Χριστόν. 

Τον προσκυνώ  ως  Θεό µου". 

Μετά  από αυτή  την  οµολογία  του 

πήδησε  από  τον µιναρέ. Κατά την 

πτώση του  όµως δεν  έπαθε τίποτα. 

Τότε  οι µουσουλµάνοι τον έπιασαν 

και τον αποκεφάλισαν. 

Το άγιο  λείψανο  του φυλάσσεται 

µέχρι και  σήµερα στην  Ιερά Μονή 

της Μεγάλης Παναγίας  των 

Ιεροσολύµων.

Το 'Αγιο Κουβούκλιο του 

Πανάγιου Τάφου

Μέσα σε ροτόντα  µε  µολύβδινο 

τρούλο, που  έχτισε ο  Κοµ. 

Μυτιληναίος το  1810, είναι το  Άγιο 

Κουβούκλιο. 

Έχει πλούσια εσωτερική  και 

ε ξωτ ερ ι κή δ ι ακόσµηση κα ι 

αποτελείται από δύο µέρη: 

Το πρώτο  είναι ο προθάλαµος όπου 

βρίσκεται  το Παρεκκλήσι του 

Αγγέλου και  ο  Άγιος  Λίθος. Εκεί 

βρίσκουµε κοµµάτι από τον  βράχο 

που  είχε τοποθετηθεί στην  είσοδο 

του τάφου  του Χριστού και 

διαβάζουµε την  επιγραφή: «άγγελος 

Κυρίου καταβάς εξ ουρανού 

απεκύλισε τον  λίθον εκ της  θύρας 

του µνηµείου».

Το δεύτερο µέρος είναι  ο  κυρίως 

θάλαµος  του Πανάγιου Τάφου, το 

σηµείο  όπου ενταφίασαν  τον  Χριστό. 

Στο  εσωτερικό είναι χαραγµένοι 
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ευαγγελικοί στίχοι  και ανάγλυφες 

παραστάσεις σχετικά µε το  γεγονός. 

Πάνω από την πόρτα  υπάρχει 

ανάγλυφη αναπαράσταση της 

Ανάστασης. Εδώ καθηµερινά 

λειτουργούν οι ορθόδοξοι.

Το Καθολικό

Είναι ο  κυρίως ναός  των  Ορθοδόξων 

και είναι βασιλικού ρυθµού µε 

τρούλο. Στο κέντρο του Ναού είναι  ο 

λεγόµενος  «οµφαλός  της γης», που 

συµβολίζει το  πνευµατικό  κέντρο της 

γης .

Ο Γολγοθάς

Αυτός  ο βράχος, που είναι  αυθεντικό 

τοπογραφικό  σηµείο, είναι ο τόπος 

του Μαρτυρίου. Στο βόρειο 

παρεκκλήσι που  είναι  και  το 

πραγµατικό σηµείο  της  Σταύρωσης 

κάτω από την  'Αγια Τράπεζα  υπάρχει 

µια  τρύπα µε ασήµι  εκεί όπου 

στήθηκε  ο Σταυρός. Πίσω από την 

Αγ ία Τράπεζα υψώνετα ι ο 

Εσταυρωµένος και στο πλάι  Του 

δεξιά και αριστερά  η Θεοτόκος  και ο 

Ιωάννης. Δίπλα υπάρχει σχισµή  στο 

βράχο  που έγινε την στιγµή που 

εξέπνευσε  ο Κύριος. Στο νότιο 

παρεκκλήσι  που ανήκει  στους 

Λατίνους  είναι  το  σηµείο  που 

ξάπλωσαν  τον  Χριστό  για να  τον 

καρφώσουν στον Σταυρό. 

Εκεί  υπάρχει  µία πόρτα από όπου το 

629  µ.Χ. µπήκε ο  αυτοκράτορας 

Ηράκλειος νικητής έχοντας στον 

ώµο του τον Τίµιο Σταυρό. 

Η  παράδοση λεει  ότι περνώντας την 

πόρτα του έπεσε  το  στέµµα και αυτό 

θεωρήθηκε ως θεία παρέµβαση. 

Από τότε οι πατριάρχες και οι άλλοι 

ι ερωµένοι λε ιτουργούν εκε ί 

ακάλυπτοι.

Το Παρεκκλήσι του Αδάµ ή 

Παρεκκλήσι του Προδρόµου

Βρίσκεται  στο  χώρο  του Γολγοθά. Ο 

Γολγοθάς στα εβραϊκά µεταφράζεται 

«κρανίου  τόπος» και σύµφωνα  µε 

την  παράδοση από εδώ κάτω ήταν 

το κρανίο του Αδάµ. Από µια ρωγµή 

στην  τρύπα που στήθηκε ο  Σταυρός 

κύλησε το  αίµα του Χριστού στο 

κρανίο και έτσι εξαγνίστηκε το 

προπατορικό  αµάρτηµα. Για αυτό 

στις βυζαντινές  παραστάσεις του 

Εσταυρωµένου στην  βάση  του 

σταυρού  απεικονίζεται το  κρανίο 

του Αδάµ (συµβολικό σηµείο).

Παρεκκλήσι του Ακάνθινου 

Στεφάνου

Υπάρχει  τµήµα  της κολώνας όπου 

οι στρατιώτες έβαλαν στο Χριστό 

τη χλαµύδα και το  ακάνθινο 

στεφάνι. 'Εχει µεταφερθεί εδώ από 

το Πραιτώριο.

Παρεκκλήσι της  Αγίας  Ελένης  και 

σπήλαιο εύρεσης  του Τιµίου 

Σταυρού

Κατεβαίνοντας 29  σκαλοπάτια 

φτάνουµε στο παρεκκλήσι της Αγίας 

Ελένης. Εκεί βλέπουµε το θρόνο  της 

και το  βήµα του  καλού ληστή. 

Προχωρώντας  άλλα 3  σκαλιά προς 

τα κάτω οδηγούµαστε στο  σπήλαιο 

όπου  βρέθηκε ο Τίµιος  Σταυρός, τα 

καρφιά  και  οι  σταυροί των  δύο 

ληστών.
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Ε Λ Λ Η
Ν Ι ΚΟ

Ο Χ Ι
του Αλέξανδρου Στεφανίδη

µετάφραση Σ. Καρυπίδου

πηγή:  SZ-Magazin

Όταν ήταν µικρός 
ο συγγραφέας µας προτιµούσε 

να ήταν Γερµανός. 
Ως ενήλικας... 

το ξανασκέφτηκε. 
Ο Αλέξανδρος Στεφανίδης, 

30 ετών, συνεργάτης 
του SZ-Magazin 

αγαπούσε τη Γερµανία. 
Μα η αγάπη αυτή δεν 

καρποφόρησε. 

 

Όλο και λιγότεροι αλλοδαποί αποκτούν τη γερµανική υπηκοότητα. 
Και ο Αλέξανδρος Στεφανίδης ονειρευόταν ως παιδί να γίνει Γερµανός. 

Σήµερα χαίρεται που παρέµεινε Έλληνας!

Συνέβη κάποια στιγµή στα µέσα του  δεύτερου ηµιχρόνου  του θρυλικού παγκοσµιου 

ποδοσφαιρικού αγώνα Ολλανδίας –  Γερµανίας  το 1990: ο Klinsmann µόλις είχε βάλει 

το γκολ  που έδινε  προβάδισµα  στην  οµάδα του  και στα άλλα σαλόνια-στάδια γινόταν 

πανικός όταν ο πατέρας µου έκλεισε απότοµα τη φωνή της τηλεόρασης. 

«Δεν  µπορώ πια να ακούω αυτό το  φασιστόµουτρο». Εννοούσε τον  Heribert Faßbender 

που λίγο πριν είχε προσβάλλει άσχηµα τον αργεντινό διαιτητή. 

«Ξέρω», συνέχισε  ο πατέρας µου, «ότι υποστηρίζεις τη  Γερµανία, µα  σύντοµα θα 

καταλάβεις ότι σε αυτό  το  κράτος θα είσαι πάντα  ένας αλλοδαπός, ένας  επισκέπτης για 

τον οποίο όλοι δυσανασχετούν». Στο στάδιο  η Γερµανία έδινε άφωνη πια  τη µάχη  της 

και στο σαλόνι κάθονταν δύο άφωνοι θεατές. Ο ένας υποστήριζε ακόµη τη Γερµανία. 

Είχα  ακούσει  συχνά παρόµοιες εκφράσεις από τον  πατέρα  µου, µα  ποτέ δεν  τις  ανέλυα. 

Γιατί  άλλωστε; Ήµουν  14  χρονών  και ο αγαπηµένος  της Γερµανίας: στο  σχολείο οι 

δάσκαλοι µε επαινούσαν, στο  δρόµο για  το σπίτι  µου τσιµπούσαν  άγνωστες γιαγιάδες 

τα µάγουλα λέγοντας προτάσεις όπως: «κοίτα το µελαχρινό σγουροµάλλη». 

Οι  Γερµανοί µε συµπαθούσαν  κι εγώ αγαπούσα για αυτό τη  Γερµανία. Η  πατρίδα των 

γονιών µου δεν  ήταν  για  µένα κάτι περισσότερο από µία  ζωγραφιά  της Ακρόπολης που 

κρέµεται στο εστιατόριό µας  «Ο  Έλληνας». Τι εννοούσε λοιπόν ο  πατέρας µου; 

Σήµερα, 16  χρόνια µετά την  τελευταια  γερµανική νίκη στο  Παγκόσµιο  του 

ποδοσφαίρου, που κρυφά τη χαιρόµουν, έχω καταλάβει: είχε δίκιο. 

Η παλιά µου αγάπη δεν καρποφόρησε. Δεν θέλω να είµαι Γερµανός. 
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Αυτή τη στιγµή ζουν  6,7  εκατ. 

αλλοδαποί στη Γερµανία. 

Περισσότεροι από  4,5  εκατ. πληρούν 

τις  προϋποθέσεις για να γίνουν 

Γερµανοί: ζουν  τουλάχιστον 8 

χρόνια εδώ και επικοινωνούν  άνετα 

στα  γερµανικά. Μα τότε γιατί από το 

1999  πήραν  µόνο  5.000  από  55.000 

Ιταλούς τη γερµανική υπηκοότητα; 

Γιατί  µόνο 6.000  από 320.000 

Έλληνες; Γιατί  µόνο 700  από 

108.000  Ισπανούς; Γιατί  αντιδρούν 

α κ όµ η κ α ι ο ι  φ ί λ ο ι µ ο υ 

Γιουγκοσλάβοι ή Τούρκοι στο να 

ανταλλάξουν  το  διαβατήριό τους µε 

το γερµανικό, παρόλο  που –ως µη 

Ευρωπαίοι Πολίτες- θα τους 

προσέφερε µόνο προνόµια; 

Η  απάντηση δεν είναι  απλή και 

κατανοητή, µα αποτελείται  µόνο από 

µία πρόταση: Είναι µόνο  ένα 

συναίσθηµα. Το  συναίσθηµα να είσαι 

ξένος. 

Στις υπηρεσίες, στις επαφές µου µε 

τους  καθηγητές κατά  τη  διάρκεια 

των σπουδών  µου, στα αµέτρητα 

µπλόκα των  αστυνοµικών ή στην 

είσοδο των  Club: µε τα µαύρα µου 

µαλλιά και τα σκουρόχρωµα µάτια 

ταιριάζω σε µία συγκεκριµένη 

κατηγορία. 

Άλλο  ένα παράδειγµα: εδώ και 

µερικά χρόνια πηγαινοέρχοµαι 

σχεδόν  κάθε εβδοµάδα  κάνοντας τη 

διαδροµή München-Karlsruhe. 

Ταξιδεύω πάντα µε το Eurocity. 

Έρχεται  από το Παρίσι  και  καταλήγει 

στο  σταθµό του Μονάχου, για  αυτό 

και περιµένουν  εκεί ο  Steffen, η 

Sabine, ο Marc  και άλλοι 

α σ τ υ ν ο µ ι κ ο ί κ ά ν ο ν τ α ς 

αποσπασµατικούς ελέγχους στις 

ταυτότητες των  ταξιδιωτών. Δεν 

είναι τυχαίο ότι σχεδόν όλοι  οι 

συνεπιβάτες µου δεν  ελέγχονται 

ποτέ, µα  εγώ –παρόλο που στο 

µεταξύ  τους γνωρίζω µε τα µικρά 

ονόµατα- ελέγχοµαι κάθε τόσο. 

Ο  πατέρας µου είναι τώρα 66 

χρονών, γκρίζα µαλλιά, πάντα 

παρορµητικός, ευέξαπτος και 

ειλικρινέστατος Έλληνας, όπως 

αναφέρεται στο βιβλίο  του Νίκου 

Καζαντζάκη. Λατρεύει να εξιστορεί 

περιστατικά από  τη ζωή του. 

Λατρ εύω να τ ον  ακούω .              

Αυτό είναι για µένα Ελλάδα. 

Όταν  µιλάει µοιάζει να  πετάει τις 

λέξεις µε  τις κινήσεις  του, να τις 

ξαναπιάνει και  να  τις χτυπάει  µε τα 

δάχτυλα του δεξιού χεριού –τα άκρα 

αυτών  των  δαχτύλων  τα  έχασε  στα 

µέσα της δεκαετίας του ’60  σε µία 

µηχανή στη Bosch- λέξη προς λέξη 

πάνω στο  στήθος του. Ο  πατέρας 

του έπεσε στο  2. παγκόσµιο  πόλεµο 

και η µητέρα του πέθανε όταν ήταν 

12  χρονών. Στα  µέσα της  δεκαετίας 

του ’50  διανυκτέρευε ως ορφανός 

στα  παγκάκια της Θεσσαλονικης και 

τη µέρα έψαχνε για δουλειά. Όταν 

ήρθε το 1963  µε τη µητέρα µου  στη 

Γερµανία, όπως  πολλοί άλλοι, οι 

αποκαλούµενοι  Gastarbeiter, έψαχνε 

την  οικονοµική του ευτυχία, την 

οποία βρήκε και τώρα πρέπει  να ζει 

µε το ψέµα  που έλεγε πάντα στον 

εαυτό του ότι κάποια στιγµή  θα 

επέστρεφε. Δεν θα  επιστρέψει ποτέ. 

Εδώ ζει η οικογένειά  του, 

τουλάχιστον ο  πυρήνας  αυτού  που 

ονοµάζουµε οικογένεια: 3  γιοι,         

1 κόρη, 1 εγγόνι. 

Οι υπόλοιποι  συγγενείς είναι 

διάσπαρτοι  σε  όλη  την  Ελλάδα, 

δύσκολα να τους απαριθµήσεις. 

Όταν  η  79χρονη  γιαγιά  µου πέθανε 

πέρυσι ήρθαν  400  άνθρωποι  στην 

κηδεία της!  Γνώριζα µόλις  τους 

µισούς. Παρόλα αυτά µε 

φίλησαν όλοι. 

Όταν  καθόµαστε στην Ελλάδα 

να φάµε  κάθονται 10  –  15 

άτοµα στο τραπέζι. Φίλοι και 

γείτονες έρχονται  αυθόρµητα. 

Κανείς δεν προαναγγέλει  τον  ερχοµό 

του, όπως εδώ, και  όλοι είναι 

ευπρόσδεκτοι . Στη συνέχεια 

µαλώνουν για την  πολιτική και  τις 

υπηρεσίες, ενώ το κρασί ρέει 

άφθονο. Κι αν  κάποιος  από θυµό ή 

χαρά  πετάξει το πιάτο στο πάτωµα 

το γλέντι δεν σταµατά, µα  τότε –σαν 

να περίµεναν  το  έναυσµα  αυτό- 

δυναµώνουν  τη µουσική, η οποία 

ήδη  έπαιζε όλη την  ώρα. Όλοι 

χορεύουν. Δεν νοείται  να τελειώσει 

µ ία  τέτοια  βραδιά µε δύο 

αστυνοµικούς  που θα  προσπαθούν 

να επαναφέρουν  την  κοινή  ησυχία 

στη  γειτονιά. Για  ποιο λόγο  εξάλλου; 

Οι γείτονες είναι ήδη παρόντες!

Φυσικά αισθάνοµαι και στην Ελλάδα 

µερικές φορές ξένος σε τέτοια 

περιστατικά. Τότε απλά γίνοµαι 

παρατηρητής των  σκηνών  που 

ακολουθούν. Σιωπηλά αναρωτιέµαι: 

ποιοι είναι  όλοι αυτοί οι άνθρωποι; 

Γιατί ανήκω σε αυτούς; 

Θεέ µου!  Με τόση  φασαρία  δεν 

καταλαβαίνεις  ούτε τις ίδιες σου  τις 

σκέψεις!  Μα πριν  ο Γερµανός  µέσα 

µου  βάλει τις σκέψεις  του  σε  τάξη 

κάποιος µου χτυπάει  φιλικά τον ώµο 

και µε προτρέπει  να πω κι εγώ κάτι.          

Και αµέσως αντιλαµβάνοµαι  ότι είµαι 

ένας από αυτούς! 

Στη Γερµανία γεννηµένος. 

Μα ως Έλληνας!
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Κώστα, το βιογραφικό σου  µπορεί να χαρακτηριστεί  µε µία 

µόνο λέξη: υπέροχο. 

Οι συνεργασίες που  έκανες από πολύ  νεαρή ηλικία  ήταν 

µοναδικές και  δύσκολα  βρίσκονται  στο ενεργητικό ενός 

(και µόνο) ανθρώπου. Θεωρείς τον  εαυτό σου  τυχερό για 

όσα έζησες µέχρι τώρα;

Θα  ήµουν αχάριστος  αν δεν θεωρούσα τον  εαυτό µου τυχερό, 

αλλά και άδικος µε τον  εαυτό µου αν  έλεγα ότι όλα  αυτά  έγιναν 

µόνο  από τύχη. Την  τύχη µας πολλές φορές  την προκαλούµε και 

την  προσκαλούµε µε τις επιλογές  µας. Χρειάστηκε  αρκετές φορές 

να αρνηθώ πράγµατα που δεν  µου ταίριαζαν (δισκογραφικά) και 

να στερηθώ υπέρογκα ποσά για  εµφανίσεις  σε χώρους που δεν µε 

εξέφραζαν. Όταν  όµως βλέπεις ότι  η τύχη  επιβραβεύει              

(τις περισσότερες φορές) τις επιλογές σου τότε παίρνεις  πολλή 

δύναµη και  συνεχίζεις. Σαφώς  λοιπόν  ήµουν  τυχερός που ο 

Σταµάτης  Κραουνάκης µε άκουσε πριν  ακόµα γίνω 20  χρονών και 

µε τη  Λίνα  Νικολακοπούλου µε  «έβγαλαν» στη δισκογραφία  αλλά 

θα µπορούσε να µην  έχει συµβεί αυτό αν  είχα δεχτεί να  ξεκινήσω 

διαφορετικά µε ένα δίσκο που µου πρότεινε  µια δισκογραφική 

εταιρεία της  Θες/νίκης λίγο   καιρό  πριν και µε  τραγούδια που δεν 

µου άρεσαν καθόλου-. 

Επίσης µε πολλή χαρά αποδέχτηκα  τις  προτάσεις  συνεργασίας από 

συναδέλφους µου παλαιότερους και  σηµαντικότερους, από 

ανθρώπους που τους  θαύµαζα πολύ καιρό πριν  βγω στο  τραγούδι 

θεωρώντας µεγάλη τιµή για µένα να µοιράζοµαι τη  σκηνή µαζί 

τους και να µάθω πολλά από αυτούς.   

Υπάρχουν  φωνές που  σε έχουν  επηρεάσει  στη ζωή  ή  στην 

καριέρα σου;

Σαφώς  υπάρχουν φωνές  που µε επηρέασαν  στη ζωή και στην 

καριέρα  µου. Από  τα πρώτα  πράγµατα  που θυµάµαι  παιδί ήταν  οι 

φωνές του Μπιθικώτση, του Καζαντζίδη, της Μοσχολιού και των

συνεχιστών  αυτής  της σχολής του τραγουδιού: 

Αλεξίου, Νταλάρας, Μητσιάς, Γαλάνη κ.ά. Χαίροµαι 

που  µε όλους αυτούς  τους µεγάλους  καλλιτέχνες 

κατάφερα να  συνεργαστώ και  τα έµµεσα µαθήµατα 

τραγουδιού που  έπαιρνα από  αυτούς όταν ήµουν 

µικρό παιδί έγιναν  άµεσα όταν βρέθηκα µαζί τους 

στη  σκηνή. Δυστυχώς  δεν τραγούδησα  και δεν 

γνωρίστηκα   ποτέ  µε το µεγάλο Στέλιο Καζαντζίδη 

και το Στράτο Διονυσίου.

Γεννήθηκες και  ξεκίνησες τα πρώτα  σου 

καλλιτεχνικά βήµατα στη  Θεσσαλονίκη.      

Ποια  είναι  η διαφορά ανάµεσα  στη  «νύφη 

του Βορρά» και την Αθήνα;

Η  Θεσσαλονίκη είναι µια πόλη που  όντας 

σταυροδρόµι πολιτισµών  είχε  και  έχει ισχυρό 

πολιτιστικό σήµα. Είναι µια  πόλη  που έχει γεννήσει 

σηµαντικούς  καλλιτέχνες  και έχει αγκαλιάσει  τα 

καλά από κάθε τέχνη και  ιδίως  από  τη µουσική.      

Η  µεγάλη  διαφορά µε την  Αθήνα είναι ότι  η 

Θεσσαλονίκη  αν και µεγαλούπολη πια δεν  αφήνει 

τους  ανθρώπους της να αποξενωθούν  µεταξύ  τους 

(µε ένα µαγικό τρόπο) και αυτό δηµιουργεί ένα 

πολύ  δεµένο κοινό αίσθηµα  στους Θεσσαλονικείς, 

ίσως  και γι αυτό έχουν  τη φήµη  του «δύσκολου 

κοινού». Αν κάτι δεν  αρέσει σε έναν  δεν αρέσει 

σχεδόν σε όλους και το αντίθετο.

Είσαι  από τους λίγους καλλιτέχνες που  δεν 

ζουν  κραυγαλέα  και δεν  δίνουν  στόχους για 

κουτσοµπολιά. Πιστεύεις ότι, ακόµη  και στις 

µέρες µας, το τραγούδι  και   ο ερµηνευτής,          
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Ανήκει στις πιο αγαπητές  
ελληνικές φωνές. 
Σε ταξιδεύει με τη φωνή 
και τα μουσικά κομμάτια που ξέρει 
να επιλέγει σωστά. 
Παρόλη την πολλή δουλειά, 
ο Κώστας Μακεδόνας βρήκε 
το χρόνο να μιλήσει
αποκλειστικά στις Δύο Όψεις!!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΣΤΙΣ 
ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ

Συνέντευξη στη Σοφία Καρυπίδου 
sofia@neolaia.de



αν  αξίζουν, θα  ακουστούν, ανεξάρτητα  από τις «δηµόσιες 

σχέσεις του καλλιτέχνη»;

Ο  καλλιτέχνης οφείλει  να ζει µια υποδειγµατική ζωή κυρίως για 

το γεγονός ότι µε  τη στάση του µπορεί  να επηρεάσει νεότερους 

ανθρώπους σαν  παράδειγµα. Δε  νοµίζω ότι  χρειάζεται να  κάνεις 

οτιδήποτε που να σοκάρει την κοινή γνώµη για να  κάνεις 

καριέρα. Οφείλεις να κάνεις τη  δουλειά σου σωστά  και µε 

πάθος και αυτό να  γίνεται παράδειγµα προς µίµηση και όχι  τα 

σκάνδαλα που δηµιουργείς. Τα  καλά τραγούδια πάντα βρίσκουν 

το στόχο τους και οι  τραγουδιστές που έχουν ταλέντο  και 

κάνουν  τη  δουλειά τους µε  σοβαρότητα κι  αγάπη  πάντα 

δικαιώνονται.

Τραγουδιστής γεννιέσαι τελικά... ή γίνεσαι;

Ο  τραγουδιστής συνήθως γεννιέται (όσο τουλάχιστον  αφορά  τα 

φυσικά  προσόντα) αλλά  σαφώς είναι πολύ σηµαντικά τα 

ακούσµατα που θα έχει  και  οι εµπειρίες ζωής  που θα  τον 

κάνουν να εκφραστεί µε το τραγούδι. 

Το βασικότερο στοιχείο της δουλειάς µας είναι η επικοινωνία. 

Ο  τρόπος που ο  καθένας επικοινωνεί είναι αποτέλεσµα παιδείας 

και πολιτισµού.

Πιστεύεις ότι, στις µέρες µας, το λαϊκό τραγούδι έχει          

να  αντιµετωπίσει  έναν  άνισο αγώνα  µε τα  διάφορα  είδη 

µουσικής που  ξεπροβάλλουν  κάθε τόσο και 

διαφηµίζονται από όλα τα µέσα ενηµέρωσης;

Το λαϊκό  τραγούδι  –καλά ριζωµένο στο  DNA  του Έλληνα-             

δε νοµίζω να  έχει να φοβηθεί  τίποτα. Είναι ένα µεγάλο  όπλο 

που  έχουµε οι Έλληνες (όπου  κι  αν  βρισκόµαστε) ενάντια στην 

παγκοσµιοποίηση που µας θέλει όλους ίδιους. 

Όσο  κι αν προβάλλονται άλλα είδη  µουσικής, όσο  κι αν εµείς οι 

τραγουδιστές πειραµατιζόµαστε σε άλλα είδη µουσικής, ό,τι κι 

αν γίνεται το  λαικό τραγούδι  κυριαρχεί πάντα στη  χαρά, στη 

λύπη, στη διασκέδασή µας. Αρκεί βέβαια να εξελίσεται και να 

προσαρµόζεται οµαλά παίρνοντας στοιχεία καινούρια από το 

δυτικό και  ανατολικό πολιτισµό, χωρίς  να γίνει καµιά  βίαιη 

µετάλλαξη. Υπάρχει µια αλυσίδα που  δένει το  σύγχρονο λαικό 

τραγούδι  µε την  πρωτόλεια µορφή  του, µια αλυσίδα που δεν 

έσπασε όλα αυτά τα χρόνια όσες επιρροές κι αν δέχτηκε. 

Στο  χέρι µας είναι  να  τη  συνεχίσουµε και  να την  παραδώσουµε 

στις επόµενες γενιές συµπαγή κι ακέραια. 

Τα  τραγούδια  σου, ακόµη  και τα πιο παλιά, ακούγονται 

πολύ συχνά  στα ραδιόφωνα. Τι  θεωρείς ότι  πρέπει  να 

έχει ένα  τραγούδι  ή  ένας τραγουδιστής για να  παραµείνει 

διαχρονικό;

Αλήθεια. Αυτό  και µόνο  πιστεύω ότι  αρκεί  για ένα  τραγούδι να 

αντέξει  στο  χρόνο. Όλα τα τραγούδια που γράφτηκαν µε σκοπό 

να εκφραστούν  κάποιοι δηµιουργοί  και να επικοινωνήσουν 

εξωτερικεύοντας την αλήθεια  των συναισθηµάτων  τους έµειναν 

και άντεξαν στο χρόνο. Το ίδιο  και οι τραγουδιστές που 

αγάπησαν  τη δουλειά τους κι  εκφράστηκαν  µε την αλήθεια τους 

(στις  επιλογές  των  τραγουδιών τους, στον  τρόπο  ερµηνείας 

τους) άντεξαν στο  χρόνο  κι άφησαν  πίσω τους ιστορία. 

Επιτέλους κάποιοι  πρέπει να καταλάβουν ότι το  τραγούδι δεν 

είναι εµπορική επιχείρηση και  µέσο πλουτισµού ή απόκτησης 

εξουσίας αλλά τρόπος  να µιλάς µε  τους ανθρώπους, τρόπος να 

λες αυτά που δεν µπορείς να πεις µε λόγια.

w w w . n e o l a i a . d e   23  

“  Όσο κι αν πειραματιζόμαστε 

σε άλλα είδη μουσικής, 

το λαϊκό τραγούδι 
κυριαρχεί πάντα στη χαρά, 

στη λύπη, στη διασκέδασή μας.”

[
[



m
ak

ed
on

as
.g

r

Τα  αποτελέσµατα  της δουλειάς σου φανερώνουν  έναν 

άνθρωπο που αγαπάει  πολύ  αυτό που  κάνει και εργάζεται 

για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. 

Τι  µπορεί να σε κάνει  να  χαλαρώσεις, µετά από µία  µέρα 

σκληρής δουλειάς;

Τα παιδιά  µου, το  σπίτι µου, η  καλή παρέα, µια βόλτα, λίγη καλή 

µουσική, ένα καλό βιβλίο, µια κινηµατογραφική  ταινία, µια  πτήση 

µε αεροπλάνο ( σαν  επαγγελµατίας  πιλότος, που δυστυχώς δεν 

ασκώ το  επάγγελµα αφού η βασική µου δουλειά δεν  µου  αφήνει 

χρόνο, θέλω να  πετάω συχνά γιατί παθαίνω «στερητικό 

σύνδροµο»)

Κρατώντας στα  χέρια  σου  µία  νέα  σου  δισκογραφική 

δουλειά... ποια είναι η πρώτη σκέψη σου;

Αν  κατάφερα  να  εκφράσω αυτά που αισθάνοµαι κι αν  βέβαια ο 

κόσµος θα  µπορέσει να  βρει µέσα σ’ αυτήν τραγούδια που να τα 

αγαπήσει όσο εγώ. 

Ο δίσκος σου του  1992 φέρνει  τον  τίτλο «Τι  είν’ η Πατρίδα 

µας».  Τι είναι η Πατρίδα µας για σένα;

Όταν  ηχογραφούσαµε το δίσκο  αυτό µε  το  Σταµάτη Κραουνάκη 

φεύγοντας µια µέρα από  το στούντιο  είδαµε ένα σύνθηµα στον 

τοίχο  ενός σχολείου που έλεγε  «Μοναδική µας πατρίδα  είναι  τα 

παιδικά  µας χρόνια». Μεγάλη αλήθεια. Όλα  αυτά που βλέπουµε, 

αγγίζουµε, ακούµε, µυρίζουµε, γευόµαστε  όταν  ακόµα  η ψυχή µας 

είναι καθαρή, άγραφο χαρτί, είναι  τα σηµεία αναφοράς  µας και το 

πρίσµα µέσα από το οποίο βλέπουµε και αισθανόµαστε τον κόσµο 

µεγαλώνοντας. Πατρίδα µου είναι οι  γονείς µου, το σπίτι µου, η 

γειτονιά µου, οι φίλοι µου, ο  ουρανός  που έβλεπα από  το  παιδικό 

µου  δωµάτιο, η πρώτη συµµαθήτρια µου που ερωτεύτηκα , το 

σχολείο µου, ο  τρελός της γειτονιάς, οι αγαπηµένες  φωνές, οι 

αγαπηµένοι µου άνθρωποι και τόσα  άλλα  πράγµατα που 

ανασύρονται από τη µνήµη  µου όταν σκεφτώ τα  παιδικά µου 

χρόνια. Όλη αυτή η Ελλάδα  που  δεν  θα γίνει ποτέ ξανά όπως 

ήταν τότε αλλά που δεν µπορώ να πάψω να την αγαπώ.

Κώστα, όσοι ζούµε εκτός Ελλάδας αγαπάµε την  Πατρίδα 

µας µε τρόπο µοναδικό, ξεχωριστό που  δεν  µπορεί  να 

περιγραφεί  απλά µε λόγια. Εσύ έχεις ταξιδέψει  πολλές 

φορές στο εξωτερικό.  Ποια  η  γνώµη  σου  για  τον  Ελληνισµό 

εκτός Ελλάδας;

Μακάρι οι Έλληνες που ζούµε στην Ελλάδα να µπορούσαµε να              

αγαπήσουµε  τόσο την  Πατρίδα  µας όσο  οι Έλληνες 

που  είναι µακριά  της. Κάθε  φορά ξαφνιάζοµαι και 

συγκινούµαι πολύ, αλλά το  βλέπω κι απ’ τον  εαυτό 

µου  όταν λείψω για 2-3  εβδοµάδες από την 

Ελλάδα πόσο πολύ θέλω να γυρίσω πίσω. Πόσο 

περισσότερο όταν κάποιος ζει χρόνια µακριά.

Ποια  θεωρείς ότι  είναι τα  καλά στοιχεία           

του Έλληνα;

Ο  αυθορµητισµός, το  πάθος, το  φιλότιµο, η αγάπη 

για την πατρίδα, η εντιµότητα, η πίστη στις αξίες. 

...και ποια τα αρνητικά του;

Η προχειρότητα και η γκρίνια.

Ποια είναι  η  αγαπηµένη  σου  φράση;                

Αυτή που σου  δίνει  δύναµη  σε δύσκολες 

στιγµές;

Μη στεναχωριέσαι για κάτι που διορθώνεται και 

για κάτι  που δεν διορθώνεται. Και τα δύο είναι 

χαµένος κόπος. 

Ποια είναι τα άµεσα µελλοντικά σου σχέδια; 

Το πιο  άµεσο σχέδιο  αυτή  τη στιγµή είναι να 

ηχογραφήσω τη  νέα µου δισκογραφική δουλειά 

που θα κυκλοφορήσει την άνοιξη.

Έχεις σχέδια  για συναυλίες στη χώρα          

που ζούµε;

Προς το παρόν  δυστυχώς δεν  υπάρχει  κάτι άµεσο 

για συναυλίες στη Γερµανία. Θα το ήθελα  πολύ 

βέβαια, αλλά θα πρέπει  να περιµένω κάποια 

πρόταση από παραγωγούς που οργανώνουν  εκεί 

συναυλίες. Θα ερχόµουν µε πολλή χαρά.  

Ένα  τελευταίο µήνυµα... µία  ευχή...              

για τους ΄Ελληνες νέους στη Γερµανία;

Να είναι όλοι  καλά, να µας θυµούνται  και να µας 

αγαπάνε όσο εµείς αυτούς, να πετύχουν όλους 

τους  στόχους τους  και να  πραγµατοποιήσουν 

ακόµα  και τα πιο  τρελά  τους όνειρα.                 

Καλή αντάµωση κι ελπίζω σύντοµα.

Κώστα, σε ευχαριστούµε θερµά!!

24  Δ Υ Ο  Ο Ψ Ε Ι Σ
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Από εργασία της Σοφίας Καρυπίδου, 
sofia@karipidou.de

Οι αφηγήσεις των νεαρών κρατουµένων στις φυλακές του Wiesbaden 

συνεχίζονται και σε αυτό το τευχος, αφού µας το ζητήσατε! 

Μαρτυρίες και εµπειρίες νεων που αξίζει να διαβαστούν, 

ειδικά για να µάθουµε από τα λάθη τους και να τα αποφύγουµε όλοι. 
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Karim, 23 ετών, ποινή 31 µήνες

Παιδιά, µείνετε στα σχολεία σας!

Η ζωή στη φυλακή είναι πολύ δύσκολη, µία εµπειρία που δεν 

εύχοµαι να τη ζήσει κανείς. Ούτε στον εχθρό σας να το εύχεστε. 

Εδώ η ζωή γεµίζει ακόµη πιο πολλά προβλήµατα και ακόµη 

περισσότερο µίσος. 

Οι φυλακισµένοι µισούν τους ανθρώπους που ζουν έξω, κι ας µην  

φταίνε αυτοί για την κατάντια όσων είναι πίσω από τα κάγκελα. 

Σας εύχοµαι να µείνετε στο „σωστό δρόµο“. 

Να ακούτε την οικογένεια και τους γονείς σας. 

Είναι οι µόνοι που σας αγαπούν πραγµατικά και θέλουν 

το καλό σας. 

Σας εύχοµαι ηρεµία και γαλήνη. Μην κάνετε λάθη και µην 

νοµίζετε ότι τα λεφτά είναι τα πάντα. Αναζητήστε την ευτυχία σας 

σε πράγµατα θετικά και σε αυτά που σας ανήκουν. 

Coujiz, 22 ετών, ποινή 39 µήνες

Πιστεύω ότι ό,τι κι αν σας πω... 

το µήνυµά µου δεν θα το λάβει κανείς σοβαρά υπόψη. 

Το γνωρίζω αυτό κι από µένα. 

Οι άνθρωποι πρέπει να βρουν µόνοι το δρόµο τους. 

Δεν µπορείς να δώσεις γυαλιά σε κάποιο άνθρωπο, 

αν δεν θέλει να δει. 

Παρόλα αυτά, θέλω να πω σε όσους βρίσκονται „έξω“ ότι 

αν φτάσουν εδώ που είµαι εγώ τώρα, στις φυλακές, θα νιώσουν 

ότι τίποτα δεν αξίζει να βρεθούν εδώ. 

Όλα τα λεφτά του κόσµου δεν αξίζουν να χάσεις έστω και 

για µία µέρα την ελευθερία σου. Γιατί αυτή είναι που σε 

κάνει άνθρωπο. Η ελευθερία σου σε αφήνει να ονειρεύεσαι. 

Η ελευθερία και η αγάπη της οικογένειάς σου είναι αυτά που 

µετράνε περισσότερο από όλα στη ζωή. 

Δυστυχώς για µένα... το κατάλαβα αργά.

26  Δ Υ Ο  Ο Ψ Ε Ι Σ
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Christoph, 22 ετών, ποινή 23 µήνες

Ο ήλιος που ανατέλει φέρνει στο φως που βρίσκοµαι:

πισω από κάγκελα και τείχη, 

πίσω από κλειδαριές αµπαρωµένες.

Η νέα µέρα µου δείχνει τι είµαι:

φυλακισµένος, δίχως ίχνος ελευθερίας. 

Σε παρακαλώ Κύριε, 

κάνε να σκοτεινιάσει σύντοµα πάλι... 

Προς όλους που διαβάζουν αυτά τα λόγια:

φυλάξτε τη ζωή που έχετε. Φυλάξτε τους γονεις σας 

και την ελεύθερη ζωή σας. 

Προσεύχοµαι στο Θεό για σας και εύχοµαι 

να προσεύχεται κι ο Θεός για σας. 

Μακάρι να µην κάνετε ποτέ αυτή την εµπειρία.

Η βία δεν είναι λύση. 

Κάνει κακό και σε σας!

Tobias, 21 ετών, ποινή 1 χρόνο 

Να σκέφτεστε το αύριο πριν κάνετε οτιδήποτε.

Μείνετε πιστοί στον εαυτό σας... 

και µείνετε έξω από τις φυλακές. 

Μακριά από τις παρανοµίες. 

Teddy, 22 ετών, 3 χρόνια

Achraf, 21 ετών, ποινή 14 µήνες

Μείνετε µακριά από ανθρωπους που σας υπόσχονται 

πολλά και γρήγορα λεφτά. 

Επιλέξτε προσεκτικά τους φίλους σας και δώστε σηµασία  

στην οικογένειά σας. Πιστέψτε µε... είναι οι µόνοι που 

θα είναι πάντα κοντά σας. Εµείς που είµαστε εδώ το 

καταλάβαµε αυτό, µα για όλους µας ήταν ήδη αργά. 

Μην σκέφτεστε ότι είστε πιο έξυπνοι από εµάς εδώ            

κι ότι όσα διαβάζετε δεν µπορούν νσ σας συµβούν.                    

Οι φυλακές είναι γεµάτες µε έξυπνους που πίστευαν    

ότι δεν θα τους συνέβαινε τίποτα...

Ψάξτε νωρίς ποιος είναι ο σωστός δρόµος για σας...

γιατί όταν φτάσετε εδώ... 

θα είναι ήδη αργά.

Μην µπλέκεστε σε φασαρίες. 

Thomas, 20 ετών, ποινή 2 χρόνια και 7 µήνες

Μείνετε µακριά από τα ναρκωτικά!!

...βλέπετε που οδηγούν... κατευθείαν εδώ µέσα...

Μείνετε εξώ και ζήστε τη ζωή σας... 

µία ζωή ελεύθερη και ΔΙΧΩΣ ναρκωτικά. 

Ricardo, 22 ετών, ποινή 18 µήνες
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Νίκο, πως ξεκίνησε η Hellenic Events και τι στόχους έχει για το µέλλον;
Η Η-Ε είναι µια εταιρία που διοργανώνει εκδήλωσεις µε Έλληνες καλλιτέχνες στη Γερµανία. Είναι µια πρωτοβουλία που 
δηµιουργήθηκε απο την αναγκαιότητα  να φέρουµε πιο κοντά µας την ελληνική τέχνη, τον πολιτισµό και ειδικότερα την 
ελληνική µουσική. Είναι πολλά αυτά για τα οποία οι Έλληνες θα έπρεπε να είναι περήφανοι. Ένα απο αυτά είναι και η 
ελληνική µουσική. Πιστεύω ότι η µουσική της Ελλάδας έχει ένα τεράστιο όγκο και δυναµική και συγκαταλέγεται 
αναµφισβήτητα ανάµεσα στις καλύτερες του κόσµου. Είναι κρίµα και άδικο που η µουσική αυτή για λόγους που δεν θέλω 
τώρα να αναφέρω µένει εγκλωβισµενη µέσα στα ελληνικά σύνορα και δεν δίνεται πάντα η ευκαιρία να την απολαύσουν και 
να την γνωρίσουν οι άνθρωποι σε όλα τα σηµεία του πλανήτη. Κάτι τέτοιο προσπαθεί να καταφέρει η Η-Ε. 
Δηλαδή να παρουσιάσει αυτόν το θησαυρό και πέρα απο τον ελληνικό χώρο και συγκεκριµένα στη Γερµανία.

Δεν είναι όµως τον τελευταίο καιρό λίγο περίεργα τα πράγµατα, ό,τι αφορά τον τρόπο
διασκέδασης  του Έλληνα στη Γερµανία;
Πράγµατι είναι γεγονός ότι τα τελαυταία χρόνια έχουν πέσει λίγο οι αποδόσεις στον τρόπο διασκέδασης. Γνωρίζω πολύ 
καλά, πιστεύω ότι κι εσείς που ασχολείστε µε θέµατα της νεολαίας συµφωνείτε µαζί µου, ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των 
Ελλήνων δεν είναι ικανοποιηµένοι από τις δυνατότητες διασκέδασης που τους παρέχονται.
Η διασκέδαση έχει περιοριστεί στα „στενογλέντια“, στα „ορθάδικα“ και στα πάρτυ „νυφογαµπροπάzαρα“. Αυτό είναι ένας 
τρόπος διασκέδασης και ειλικρινά δεν εχω κάτι εναντίον. Αυτά υπήρχαν πάντα και αν θες είναι και απαραίτητα µερικές 
φορές. Είναι όµορφο να µπορούν να συναντιούνται οι άνθρωποι και ειδικά οι νέοι, να έρχονται σε επαφή και να 
γνωρίζονται µεταξύ τους. Ο τρόπος διασκέδασης είναι προσωπική επιλογή του καθενός.
Όµως δεν είναι δυνατόν να υπάρχει µόνο αυτός. Να µην υπάρχουν άλλες επιλογές όπως π.χ. συναυλία, θέατρο, µιούζικαλ, 
εκδηλώσεις µε πολιτιστικό και παραδοσιακό περιεχόµενο. Όλα αυτά τα προσφέρει η ελληνική κουλτούρα πλουσιοπάροχα. 
Και τι γίνεται µε τους 40ρηδες τους 50ρηδες και άνω; Αυτοί τι επιλογές έχουν; Οι χοροεσπερίδες φυτοζωούν και ο τρόπος 
που γίνονται είναι αναχρονιστικός. Όλοι έχουν καρφωθεί αναγκαστικά στην τηλεόραση και στο καφενείο. 
Η Η-Ε προσπαθεί να αλλάξει αυτό το κατεστήµενο, θέλει να σηκώσει τον Έλληνα απο την πολυθρόνα και να του δώσει τη 
δυνατότητα να διασκεδάσει και µε άλλους τρόπους γιατί το έχει ανάγκη παρ’όλο που η κοινωνία µας διανύει „παράξενες“ 
εποχές σε κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο. 

Πες µας για τις µέχρι τώρα συνεργασίες σας και τα σχέδια σας για το µέλλον.
Σεβόµαστε απόλυτα το κάθε είδος µουσικής και διασκέδασης και τις προσώπικες επιλογές του καθενός. Όµως πιστεύουµε 
ότι η ποιότητα στην ελληνική µουσική έχει όνοµα και ταυτότητα. Με βάση αυτή τη λογική γίνονται και οι επιλογές µας. 
Αν και η Η-Ε είναι αρκετά νέα στο Χώρο Έτος ιδρύσεως 2004 έχει ήδη στο ιστορικό της σηµαντικές και πολύ αξιόλογες 
συνεργασίες. Η πρώτη µας ήταν αυτή µε τον Μιχάλη Χατζηγίαννη τον Απρίλιο του 2005 που στέφθηκε µε επιτυχία και είχε 
µεγάλη συµµετοχή παρόλο που οι συναυλίες έγιναν σε εργάσιµες µέρες. 
Η επόµενη µας ήταν το καλοκαίρι στα πλαίσια του Confederetions-Cup στο οποίο συµµετείχε και η εθνική µας οµάδα 
ποδοσφαίρου. Ένα open-air µε φόντο το skyline της Φρανκφούρτης, 
µε καλλιτέχνες όπως ο Γρηγόρης Πετράκος, ο Γιώργος Περρής, η Ζωή 
Τηγανούρια και ο Βο στη φαντασική Location του Kinka Beach-Club. 
Τον Οκτώβριο του 2005 είχαµε µια υπέροχη συνεργασία µε την Επιτροπή των 
κοινοτήτων και των συλλόγων του Όφφενµπαχ στη συναυλία που έγινε για την 
επέτειο των 80. γενεθλίων του Μίκη Θεοδώρακη µε την Αλεξάνδρα Γράβα τον 
Αλέξανδρο Χατζή και την Bessunger Kammerorchester Darmstadt. 
Η συναυλία αυτή είχε πολύ µεγάλη επιτυχία και συζητήθηκε έντονα. 
Για φέτος έχουµε τώρα τον Απρίλιο την περιοδεία µε ένα θρύλο της ελληνικής 
µουσικής τον κύριο Κώστα Χατζή και το γιο του Αλέξανδρο. 
Το Φθινόπωρο ετοιµάζουµε µια συνεργασια έκπληξη µε ενα µεγάλο όνοµα της 
ελληνικής µουσικής που θα εντυπωσιάσει όλους!

Και δυο λόγια για τη συνεργασία σας µε τον Κώστα Χατζή !
Πολύ µεγάλη τιµή και εµπειρία αυτή η συνεργασία για µας.
Πρόκειται για έναν πραγµατικό θρύλο.Απλά του κάναµε την πρόταση και αυτός 
δέχτηκε Να µας πάρει στο „αεροπλάνο“ του και να δούµε „τη γη σαν ζωγραφιά“. 
Μαζί του o γιος του Αλεξανδρός µε τον οποίο έχουµε ξανασυνεργαστεί. 
Πρόκειται για έναν υπέροχο µουσικό και τραγουδιστή, ο οποίος µε το 
προσωπικό του στυλ γράφει τη δικία του ιστορία. Τη χαιρόµαστε και τη ζούµε 
έντονα αυτή τη συνεργασία. Τελειώνοντας θα ήθελα να προτείνω στους 
νεολαίους που ίσως δε γνωρίζουν πολλά για Χατζή να ρθούν στις συναυλίες µε 
την υπόσχεση ότι θα ζήσουν πολύ όµορφες και aξέχαστες στιγµές.
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Ο Μιχάλης Κίκης 

συνάντησε το Νίκο Τσιάρτα 

από το Hellenic Events



Σοφία Καρυπίδου
sofia@neolaia.de

πηγή:  ROM

 

Τουλάχιστον το 1/2  του  πλανήτη καταναλώνει σε καθηµερινή  βάση  µεγάλες  

ποσότητες καφέ, το αγαπηµένο αλλά και απαραίτητο   πλέον  ρόφηµα του  µεγαλύτερου 

µέρους του  πληθυσµού της Γης. 

Πρόκειται για ένα  τροπικό  φυτό, του  οποίου  τόπος καταγωγής  θεωρείται η  νοτιοδυτική  

Ασία. Από  αυτήν  την περιοχή µεταφέρθηκε στη νότια   Αραβία  στις  αρχές  του 15ου 

αιώνα. Η  δηµοτικότητά  του στον αραβικό κόσµο οφείλεται στις τονωτικές  του 

ιδιότητες και στο γεγονός  ότι έγινε  αναπόσπαστο µέρος των  πολύωρων θρησκευτικών  

καθηκόντων των Αράβων. Στη συνέχεια, µέσω  Βενετίας, έγινε γνωστό  στην  Ευρώπη 

στα τέλη του  16ου αιώνα και στις αρχές του 17ου.

Τα πρώτα φυτά καφέ εµφανίστηκαν  και στην  Μαύρη ήπειρο  και συγκεκριµένα στην 

Αιθιοπία. Γηγενείς  φυλές συνήθιζαν να  αναµειγνύουν  άνθη καφέ µε ζωικό  λίπος 

φτιάχνοντας έναν  πολτό. Στη συνέχεια το έπλαθαν σε µικρά µπαλάκια τα  οποία 

κατανάλωναν στις µάχες οι πολεµιστές για να παίρνουν ενέργεια. 

Στα αρχαία χρόνια πολλοί πίστευαν ότι  οι διεγερτικές  ιδιότητες  του καφέ ήταν 

αποτέλεσµα  θρησκευτικής  έκστασης. Το ρόφηµα πολύ  γρήγορα προσέλαβε 

υπερφυσικές δυνατότητες συνδέοντας το όνοµα του µε ιερείς και γιατρούς. 

Ο  καφές έχει  εµπνεύσει  πληθώρα θρύλων, παραδόσεων και δοξασιών. Δύο από  αυτές 

είναι πράγµατι ξεχωριστές  στην προσπάθεια τους να ερµηνεύσουν  την ανακάλυψη του 

καφέ.

Σύµφωνα µε την  πρώτη, ένας γιδοβοσκός που παρατήρησε ότι  το κοπάδι  του γίνεται 

πολύ  ζωηρό  κάθε  φορά  που  οι γίδες του µασουλούσαν τους κόκκινους καρπούς από 

κάτι  άγριους  θάµνους, αποφάσισε να τους δοκιµάσει και ο  ίδιος. Ενθουσιασµένος µε τα 

αναζωογονητικά  αποτελέσµατα της  ανακάλυψής του άρχισε  να χορεύει µαζί  τις  γίδες 

του. Τον  είδε όµως µια  παρέα µοναχών  που περνούσε και  πολύ σύντοµα οι ίδιοι οι 

µοναχοί άρχισαν να βράζουν  τους καρπούς και να χρησιµοποιούν το  ρόφηµα για να 

µένουν ξύπνιοι στις αγρυπνίες.
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Η  δεύτερη  εκδοχή αναφέρει  ότι  ένας 

Μουσουλµάνος  Δερβίσης  που είχε 

καταδικαστεί  από τους εχθρούς  του 

να περιπλανιέται στην έρηµο, 

άκουσε µια  ανδρική φωνή από  τον 

ουρανό που τον  διέταζε να φαει 

κόκκους  καφέ . Στην αρχή 

προσπάθησε να τους  µουλιάσει στο 

νερό  για να  µαλακώσουν  αλλά όταν 

απέτυχε ήπιε το ζουµί.

Απέδωσε την  διάσωσή  του και την 

ενέργεια  που είχε στον Αλλάχ και 

έφυγε από την έρηµο για να 

διακηρύξει  την  πίστη του Αλλάχ 

αλλά και τη µαγική συνταγή  σε  όλο 

τον κόσµο.

Στην Ελλάδα µάς το  κληροδότησαν 

οι  Τούρκοι και µάλιστα  έµελλε  να 

γίνει  τρόπος  ζωής.  Η  λέξη "καφές" 

προέρχεται από τη λέξη  "kahve",    

η οποία προέρχεται από  την αραβική  

"qahwah" ή από την αιθιοπική 

επαρχία  "kaffa",  η οποία θεωρείται 

και περιοχή καταγωγής  του.  Βέβαια 

στο  πέρασµα  του χρόνου συναντάµε 

επίσης  τις λέξεις καβές, γκαϊβές  και 

καχβές που όλες  δηλώνουν  το 

αφέψηµα του καφέ. Για  την  ακρίβεια 

ο  λεκτικός τύπος  γκαϊβές επιζεί  στο 

θέατρο σκιών,  ενώ ο  Καµπούρογλου 

διασώζει τον  τύπο καβές. Για   την 

παρασκευή του καφέ οι παλαιότεροι 

χρησιµοποιούσαν  το ρήµα "ψήνω", 

ενώ σήµερα  συνηθίζεται το  ρήµα 

"κάνω" ή "φτιάχνω".

TΣAΪ 

Οι  απαρχές της  χρήσης του  τσαγιού 

ως ροφήµατος  παραµένουν 

άγνωστες.  Σύµφωνα  µε  έναν 

κινεζικό µύθο, το ρόφηµα του  

τσαγιού είναι  γνωστό στην Κίνα  από 

την  εποχή της  βασιλείας  του 

µυθικού  αυτοκράτορα Σεν  Νουνγκ, 

γύρω στο 2737 π.Χ. 

Η  πρώτη αναφορά, ωστόσο, την 

οποία  οι  ερευνητές θεωρούν 

έγκυρη, βρίσκεται  στο Ερ   Για, ένα 

αρχαίο  κινεζικό λεξικό που  

χρονολογείται από το 350  π.Χ. 

Πιστεύεται ότι η  καλλιέργειά του 

άρχισε στην  κινεζική επαρχία  

Σετσουάν και βαθµιαία επεκτάθηκε. 

Κατά την  τελευταία δεκαετία του 

6ου  αιώνα µ.Χ. η  καλλιέργεια  του 

τσαγιού πέρασε  στην  Ιαπωνία.  

Αρχικά ήταν  το ποτό τον  βουδιστών 

µοναχών  Ζεν,  στη συνέχεια όµως 

και κυρίως κατά το  13ο  αιώνα, η  

χρήση του επεκτάθηκε  και  έγινε 

πολύ δηµοφιλές. 

Το  1684 η ιαπωνική ποικιλία 

τσαγιού πέρασε  στην  Ιάβα.  Το τσάι 

αναφέρεται για πρώτη φορά  στην 

ευρωπαϊκή  βιβλιογραφία το 1559 

ως τσάι  της Κίνας. Πάντως από   το 

1600  έως το  1858  η Αγγλική 

Εταιρεία Ανατολικών   Ινδιών 

δηµ ιούργησε  το  µεγαλύτερο 

µονοπώλιο  τσαγιού και έπαιξε 

σπουδαίο ρόλο  στην  εκλαΐκευση  του 

αφεψήµατος. Η  χρήση του τσαγιού 

ως  απογευµατινού ροφήµατος και 

ως εθίµου  εδραιώθηκε στην 

Ολλανδία  από  τα µέσα του  17ου  

αιώνα  και από εκεί πέρασε  στην 

άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Στην 

Α γ γ λ ί α  η π α ρ ά δ ο σ η τ ο υ  

απογευµατινού τσαγιού  µε τη 

συνοδεία  γλυκών, και  όχι µόνο, 

εδεσµάτων άρχισε  γύρω στο  1840 

από τη  Δούκισσα του Μπέντφορντ.

Οι  διάφοροι τύποι τσαγιού  

ταξινοµούνται ανάλογα µε τη  χώρα 

προέλευσής  του  αλλά  και σύµφωνα 

µε τη διαδικασία επεξεργασίας  του. 

Έτσι έχουµε το  τσάι της  Κίνας ή της 

Κεϋλάνης  αλλά και  το  πράσινο ή το 

µαύρο τσάι ή τέλος το   τσάι 

ουλόνγκ.

ΚΑΚΑΟ

Η  ονοµασία του  κακάο αναφέρεται  

στους καρπούς του κακαόδενδρου, 

από  τους οποίους  παράγεται µια 

διαλυτή σκόνη γνωστή σε όλους 

µας   ως κακάο. Το κακάο  εισήχθη 

στην  Ευρώπη τον 16ο   αιώνα  από 

την  Αµερική. Κατάγεται  µάλιστα 

από  την  περιοχή των ανατολικών 

ισηµερινών Άνδεων. Ο   Κολόµβος 

έφερε σπέρµατα κακάο στην  Ισπανία 

το 1502,  αλλά τελικά  το εισήγαγε 

ως ρόφηµα  στην Ισπανία  ο  Κορτές 

το  1519. Το  ρόφηµα κακάο 

αρωµατισµένο  µε κανέλλα και 

βανίλια έγινε δηµοφιλές  στην  

ισπανική αυλή. Οι  Ισπανοί  κράτησαν 

µυστική τη  συνταγή του νέου 

ροφήµατος  και είχαν  το  µονοπώλιο 

της  εισαγωγής και παρασκευής του 

για 100  χρόνια περίπου.

Τελικά, µεταξύ των ετών 1605  και 

1660  το  κακάο διαδόθηκε  στην 

Ιταλία, τη Γαλλία, την  Ολλανδία, 

την  Αγγλία, τη  Γερµανία  και σύντοµα  

εµφανίστηκαν καταστήµατα που 

πουλούσαν ζεστό   ρόφηµα σε όλη 

την  Ευρώπη. Η  επεξεργασία του 

κακάο   σε  βιοµηχανική  κλίµακα 

άρχισε το 19ο αιώνα.

Το 1828  ο  Ολλανδός Βαν  Χάουτεν  

ανακάλυψε µια µέθοδο παραλαβής 

"σκόνης  σοκολάτας", όπως 

ονοµαζόταν, µε έκθλιψη των  

καβουρδισµένων και αλεσµένων 

σπερµάτων, οπότε  αποβαλλόταν 

µεγάλο µέρος του  βουτύρου κακάο 

που   περιείχαν. Η  αρχή για τη 

δηµιουργία  της σοκολάτας  σε 

στερεή  µορφή  είχε γίνει. Ο  κόσµος 

του κακάο  άφηνε πια  τη φαντασία 

των εραστών του γλυκού να  

δηµιουργήσει.
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Μπουντρούµι

 Ένα σκοτεινό και υγρό δωµάτιο, κατά βάση υπόγειο, 

που στην τουρκική γλώσσα ισοδυναµεί µε την έννοια του κελαριού 

αλλά και της φυλακής.

 

Όσο κι αν ακούγεται απίθανο, έχουµε µπροστά µας µια ακόµη 

πανάρχαια ελληνική λέξη, που ταξίδεψε µέχρι 

τα βάθη της Ανατολής, για να ξαναγυρίσει σήµερα 

στο ελληνικό λεξιλόγιο, ως ξενόφερτη.

Η λέξη Μπόντρουµ ή Μπουντρούµι που όλοι γνωρίζουµε 

και χρησιµοποιούµε σήµερα έχει το χαρακτήρα 

του υπόγειου µικρού κελιού, το οποίο αποτελεί 

µια πρώτης τάξεως φυλακή για βαρυποινίτες. 

Κάτι σαν τη φυλακή που έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του 

ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στο κάστρο του Ναυπλίου.

Η λέξη Μπόντρουµ (bodrum) στα τουρκικά κατά βάση σηµαίνει 

υπόγειο κελάρι ή κάβα. 

Και στη συνέχεια φυσικά έλαβε τη σηµασία 

της υπόγειας σκοτεινής και αποµονωµένης φυλακής. 

Η ίδια όµως λέξη Μπόντρουµ κατάγεται από την ελληνική λέξη Υπό-δροµος 

η οποία αποτελείται από την πρόθεση Υπό και τη λέξη Δρόµος 

δηλαδή Υπό+Δρόµος που υποδηλώνει ένα χώρο Υπόγειο που βρίσκεται 

Κάτω Από το Δρόµο. Στα έγκατα της Γης.

Πώς να µην έχει σήµερα λοιπόν την έννοια της υπόγειας, σκοτεινής φυλακής. 

Το λέει κι από µόνη της η λέξη.

«Αλαµπουρνέζικα»: 

Ποιος µιλάει αλαµπουρνέζικα και… πού τα έµαθε; 

Η φράση «Αλαµπουρνέζικα» χρησιµοποιείται όταν θέλουµε να δείξουµε 

ότι κάποιος µιλάει τόσο πολύ µπερδεµένα που δεν καταλαβαίνουµε τίποτα, 

απ’ όσα λέει.

Σαν να ακούµε µια άγνωστη, ξεχασµένη γλώσσα.

Είναι µια πολύ δηµοφιλής έκφραση που έχει τις ρίζες της βαθιά µέσα στην ιστορία 

της ελληνικής λαϊκής παράδοσης. Οι παλαιότεροι, και ειδικά όσοι κατάγονται

 από τα νησιά του Αιγαίου, πιστεύουν ότι τα «Αλαµπουρνέζικα» 

είναι µια ιταλική λέξη που τη δανειστήκαµε 

από τους Ενετούς κατακτητές του µεσαίωνα.

Τότε λοιπόν, οι ιταλικής καταγωγής κάτοικοι των Κυκλάδων και ειδικότερα 

της Σύρου, συνήθιζαν να χαρακτηρίζουν ως … «Αλιβορνέζικο» 

κάθε τι το θαυµαστό και αξιοπερίεργο συνέβαινε,  

µιας και τους θύµιζε την πόλη Λιβόρνο της Ιταλίας («Αλ Λιβόρνο» = «στο 

Λιβόρνο», κι από κει «Αλιβορνέζικα» = «πράγµατα από το Λιβόρνο»). 

Κι από «Αλιβορνέζικα» σιγά-σιγά κατέληξαν να προφέρονται 

«Αλαµπουρνέζικα».

Αν ψάξουµε όµως λίγο πιο βαθιά µέσα στα άδυτα της τόσο συµπαθητικής Ιταλικής 

γλώσσας, θα ανακαλύψουµε ότι «Α λα Μπούρλα» στα ιταλικά σηµαίνει 

«στ’ αστεία». Λέτε να έχει κάποια σχέση µε τα «Αλαµπουρνέζικα»;…

Κάποιοι άλλοι λαογράφοι βέβαια, έχουν διαφορετική γνώµη, καθώς υποστηρίζουν ότι 

η έκφραση «Αλαµπουρνέζικα» προέρχεται από το «Α λα Μπουρνού».

Όπως θα λέγαµε «Α λα γαλλικά».

Το «Α λα Μπουρνού» αναφέρεται σε µια φυλή που ονοµάζεται Μπουρνού 

και ζει στο Σουδάν. Φαίνεται ότι όσοι ταξίδεψαν µέχρι τη µακρινή αυτή χώρα της 

Αφρικής κι άκουσαν τους ντόπιους Μπουρνού να µιλάνε, σίγουρα 

δεν κατάλαβαν ούτε λέξη και... από τότε ό,τι τους θύµιζε 

εκείνα τα ακαταλαβίστικα ήταν κι αυτό «Αλαµπουρνέζικο».
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Παντρεύοµαι ή Νυµφεύοµαι;
Ποιο από τα δύο είναι το πιο σωστό; 
Ας το ξεκαθαρίσουµε πρώτα: Σε  ένα γάµο, ο ένας 
παντρεύεται και ο άλλος νυµφεύεται.
 
Για την ακρίβεια:
Η γυναίκα «Υπό-Ανδρεύεται» ή όπως  λέµε 
σήµερα … «Παντρεύεται». Δηλαδή µπαίνει 
κάτω από την φροντίδα του άντρα της, 
ή για την ακρίβεια «Υπό του Ανδρός». 
Η  λέξη προέρχεται από  τα συνθετικά 
«Υπό»+«Ανήρ» όπου στην  αρχαιότητα  «ανήρ» 
ήταν  ο  «άνδρας». Άρα το  ρήµα «Παντρεύοµαι» 
κανονικά πρέπει να χρησιµοποιείται  µόνο  από 
γυναίκες. 

Ο άνδρας  «Νυµφεύεται», δηλαδή αποκτά µια 
δική του «Νύµφη». Και  γι’ αυτό το λόγο, 
θεωρητικά η  λέξη αυτή χρησιµοποιείται  µόνο από 
άνδρες.

Γέφυρα

Παράγεται από τη ρίζα «γαµφ». 

Στον Όµηρο σηµαίνει  το πρόχωµα που υψώνεται 

για να εµποδίσει την πληµµύρα ποταµού.

 

Όταν  ο  Αχιλλέας  στην  Ιλιάδα αρπάζει  µια φτελιά 

που  φύτρωνε σε όχθη  ποταµού, το δέντρο έπεσε 

και έγινε γέφυρα απ τη  µια όχθη στην  άλλη, 

«γεφύρωσε» τον  ποταµό. «Γόµφος» είναι              

ο σύνδεσµος, το   σανίδι  που συνδέει τις  δυο 

πλευρές της λέµβου, η  σηµερινή γέφυρα  των 

πλοίων. Άρα, «γέφυρα» είναι  η συναρµογή,           

η σύνδεση δυο όχθων, δυο πλευρών.

Τι σηµαίνει «Περί ανέµων και υδάτων»
Χρησιµοποιούµε  αυτή  την παροιµία όταν  θέλουµε 
να δείξουµε ότι κάποιος καταπιάνεται  µε 

γενικολογίες, δηλαδή ανούσια πράγµατα.
Η  παροιµ ία αυτή, όπως άλλωστε και                       
οι περισσότερες, έχει  τις ρίζες της  στην 
αρχαιότητα. Εκείνα τα  χρόνια, είχε την έννοια ότι 
οι άνθρωποι  «ανέλυαν το πώς θα  πιάσουν 
πράγµατα άπιαστα, σαν  τον άνεµο που τρέχει 
ανάµεσα  στα βουνά ή το  νερό  που  τρέχει  µέσα στο 
ορµητικό ρυάκι».
Πιο  συγκεκριµένα, ρωτούσαν ειρωνικά: «άνεµον 
διώκεις; = προσπαθείς δηλαδή να πιάσεις  τον 

άνεµο τρέχοντας πίσω του;»
ή σύµφωνα µε µια  άλλη  εκδοχή: «δικτύω άνεµον 
θηράς; = προσπαθείς  να  πιάσεις  τον  άνεµο  µε την 
απόχη σου;»

Γείτονας

Η λέξη «γείτων» είναι αρχαία. Σύµφωνα µε την 

επικρατέστερη  εκδοχή παράγεται από τη ρίζα  «γα» 

που σηµαίνει έρχοµαι.

 

Παλιότερα   σε πολλές περιοχές της  Ελλάδος 

λέγαµε «έλα το βράδυ να γειτονέψουµε» και 

εννοούσαµε «έλα  το  βράδυ να συζητήσουµε, να 

περάσουµε  την  ώρα µας  συντροφιά». Στην  εποχή 

µας  µε  τις  πολυκατοικίες  κόπηκαν οι  επισκέψεις και 

οι συναναστροφές, χάθηκαν οι γειτονιές.

Άρα, «γείτονας» είναι εκείνος που κάνει φιλική 

επίσκεψη σε γειτονική οικία.



Ù ·  Î Â Ú ¿ Î È ·  Á Â Ó Â ı Ï › ˆ Ó

Î · È  Ù ·  ˙ Ò ‰ È ·
Τι σκέφτονται τα διάφορα ζώδια την ώρα που κάνουν µία ευχή, 

σβήνοντας τα κεράκια της γενέθλιας τούρτας τους;

Μικρές “αλήθειες” για τα ζώδια, το χαρακτήρα και τις συνήθεις εκφράσεις τους... 

ανακάλυψε η Σοφία Καρυπίδου

Ο Κριός δεν χρειάζεται να κάνει ευχή γιατί νοµίζει ότι τα έχει όλα

Ο Ταύρος εύχεται να του κάνουν κάθε µέρα δώρα. Είναι αδικία να έχουµε µόνο µια φορά γενέθλια.

Ο Δίδυµος εύχεται να γράψει ένα Best seller. Και λεφτά θα βγάλει και θα γίνει γνωστός.

Ο Καρκίνος πάλι θέλει υγεία και ευτυχία για την οικογένειά του. Οι υπόλοιποι ας πάνε να πνιγούνε.

Ο Λέων σβήνει τα κεράκια και φαντασιώνεται ότι παίρνει Όσκαρ. Εµ βέβαια, ο καθένας µε το “ψώνιο του”... 

Ο Παρθένος εύχεται να µη γίνει τίποτα και αναστατώσει τη ζωούλα τους. 
Έτσι όπως φοβούνται αυτοί και τη σκιά τους...  και στο Λόττο να κερδίσουν δεν θα ξέρουν τι να κάνουν….

Ο Ζυγός θα ευχηθεί να έρθει επιτέλους το ιδανικό τους ταίρι. Μόνοι τους δεν µπορούν να τα βγάλουν πέρα…

Οι Σκορπιοί είναι τόσο κουτσοµπόληδες που εύχονται να µάθουν τα µυστικά των υπολοίπων…

Οι Τοξότες εύχονται να αποκτήσουν σοφία, γαλήνη και φυσικά ένα ολοκαίνουριο, πανάκριβο ζευγάρι 
αθλητικά παπούτσια… (µην ξεχνιόµαστε κιόλας…)

Ο Αιγόκερως θα ευχηθεί αύξηση στη δουλειά. Λες και ξέρουν τι να τα κάνουν τα λεφτά…

Οι Υδροχόοι εύχονται να γίνει επιτέλους γνωστό πόσο διάνυες είναι και να σωθεί η χελώνα καρέττα-
καρέττα…

Οι Ιχθείς τέλος εύχονται παγκόσµια ειρήνη, αφού έτσι κι αλλιώς αυτοί τα έχουν όλα…
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