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Λένε ότι...

πραγµατικά καλός είναι αυτός που γίνεται πάντα... καλύτερος!!!

7 χρόνια µετά το πρώτο µας „δηµοσιογραφικό ξεκίνηµα“, 

όπου µε µεγάλο χτυποκάρδι σας παραδώσαµε το πρώτο (τότε) τεύχος του περιοδικού µας... 

έχουµε φτάσει στο σηµείο να λέµε „κάναµε καλή δουλειά“.

Τα καθηµερινά σας µηνύµατα, οι υπέροχες ιστορίες που µοιράζεστε µαζί µας, 

οι συνεντεύξεις που πλήθαιναν, οι σελίδες που απέκτησαν κυριολεκτικά „χρώµα“, 

αλλά πάνω από όλα η αγάπη του καθενός σας... 

µας δίνουν τη βεβαιότητα: αξίζουν όσα κάνουµε... και σίγουρα δεν σταµατάµε εδώ!

Για εµάς „καλός“ είναι αυτός που δεν µένει στάσιµος σε όσα κατάφερε να δηµιουργήσει,

είναι αυτός που εξακολουθεί να ονειρεύεται, να έχει οράµατα και νέες ιδέες.

Καλός είναι αυτός που συνεχίζει να αγωνίζεται,

που ανακαλύπτει κάθε µέρα ένα λόγο παραπάνω για όσα κάνει.

„Είναι προτιµότερο να ανάβεις ένα κερί, παρά να διαµαρτύρεσαι για το σκοτάδι“...

Αυτό ακριβώς αποφασίσαµε να κάνουµε κι εµείς πριν 7 χρόνια:

να ανάψουµε ένα ακόµη κερί στον κόσµο αυτό που ζούµε, τον κόσµο που αγαπάµε

και που ελπίζουµε να τον κάνουµε µε κάθε πράξη µας λιγάκι καλύτερο. 

Σας ευχόµαστε ολόψυχα να ζήσετε 

Ευλογηµένες Γιορτές κοντά στους Ανθρώπους που Αγαπάτε!

Καλή ανάγνωση!

Για την Ένωση Νέων

Σοφία Καρυπίδου
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Tα 10 „must“ 
που θα πρέπει να γνωρίζετε

γ ι α  τ ι ς  „ Θ Ε Ρ Μ Ο Π Υ Λ Ε Σ “

και τους  „300 του ΛΕΩΝΙΔΑ“

από το Μιχάλη Κίκη
mjk@neolaia.de

Το 480 π.Χ. ο συµµαχικός στρατός των 7000 οπλιτών  
που οδηγούνταν  από 300 οµοίους Σπαρτιάτες 
αντιµετώπισαν τους Πέρσες στα στενά των 
Θερµοπυλών που την εποχή εκείνη είχε 12 µέτρα 
περίπου πλάτος. 

Ανάµεσα στο Καλλίδροµο και τον Μαλιακό κόλπο 
το 480 π.Χ. έγινε η περίφηµη µάχη των Ελλήνων 
κατά των Περσών που έµελλε να συγκλονίσει για 
αιώνες την ανθρωπότητα. Θερµοπύλες: 

Σύµφωνα µε τον Ηρόδοτο, οι Πέρσες αριθµούσαν 
5.283.220 άνδρες. Tα νούµερα είναι µάλλον 
υπερβολικά και πιθανολογείται ότι οι Πέρσες 
αριθµούσαν µεταξύ 200.000 και 1.700.000 άνδρες.

Η ανδρεία τους ήταν τέτοια που όταν κάποιος είπε 
πως είχε δεί τον περσικό στρατό και ότι οι τοξότες του 
έριχναν βέλη που έκρυβαν τον ήλιο, ένας γνωστός 
Σπαρτιάτης ονόµατι Διηνέκης είπε λακωνικά: 
«Ωραία, τότε θα πολεµήσουµε υπό σκιά».

«µολών λαβέ» = ( Έλα να τα πάρεις) ήταν η 
απάντηση του Λεωνίδα σ' έναν αντιπρόσωπο του 
Ξέρξη , οποίος τους είπε  να παραδώσουν τα όπλα 
τους και να συνθηκολογήσει µε την προσφορά πως, 
λόγω της εκτίµησης που είχε ο Ξέρξης στους 
Σπαρτιάτες, θα τους έκανε κυρίαρχους στην Ελλάδα 
ύστερα από την νίκη της Περσίας.

Λόγω της στενότητας του περάσµατος, ο Ξέρξης δεν 
µπορούσε να στείλει όλο τον στρατό για να 
καταστρέψει τους Έλληνες αλλά µόνο 
1000 κάθε φορά.

[
Η µάχη των Θερµοπυλών ενώ έπρεπε λογικά να 
κρατήσει µερικές ώρες, κράτησε 3 ολόκληρες 
ηµέρες µε τροµερές απώλειες των Περσών.

Ο Λεωνίδας γνώριζε πως ήταν περικυκλωµένος, 
είχε αντιληφθεί τα µοιραία γεγονότα και 
ετοιµάστηκε για την τελική µάχη. Έδιωξε και 
άλλους Έλληνες και κράτησε στο πλευρό του 300 
Σπαρτιάτες και 700 Θεσπιείς. Κατόπιν 
συνέστησε στους στρατιώτες του να µη φάνε πολύ 
για να είναι ευκίνητοι και γιατί το βράδυ θα 
δειπνήσουν στο βασίλειο του Πλούτωνα. 

Ο βασιλιάς Λεωνίδας σκοτώθηκε πάνω στη µάχη 
και την ώρα που οι Πέρσες προσπαθούσαν να 
κλέψουν το πτώµα του, µια µικρή οµάδα 
Σπαρτιατών όρµησε και το πήρε πίσω.

Η θυσία τους, έγινε διαχρονικό σύµβολο και στη 
θέση που έπεσε ο Λεωνίδας και οι συµπολεµιστές 
του, οι αρχαίοι έστησαν µνηµείο µε χαραγµένο 
πάνω του το γνωστό επίγραµµα του Σιµωνίδη.

<<ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΑΚΟΣΙΟΥΣ>>

Ώ ξείν', αγγέλλειν Λακεδαιµονίοις 

ότι τήδε κείµεθα, τοίς κείνων ρήµασι πειθόµενοι.

Στη Λακεδαίµονα, ξένε διαβάτη, 
το µήνυµα φέρε

ότι κειτόµαστε δώ στις εντολές της πιστοί.

..........................................................

Φέρε, διαβάτη,

 µήνυµα στους Λακεδαιµονίους

πώς σκοτωθήκαµε εδώ, πιστοί στο πρόσταγµά τους.
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Σ Π Α Ρ Τ Η
Ξεχωρίστε µε τις γνώσεις σας

                γ ι α  τ η  Σ π ά ρ τ η !

γράφει η Σοφία Καρυπίδου

sofia@neolaia.de

Ο θρυλικός Καιάδας

Ο µύθος αναφέρει ότι έριχναν τα ασθενή βρέφη 

σε βάραθρα, τους αποθέτες, µε πιο γνωστό τον 
Καιάδα.  Η αλήθεια είναι όµως πως η σύγχρονη 
έρευνα έχει απορρίψει πλήρως την άποψη αυτή. 

Ο Καιάδας ήταν βάραθρο κοντά στη Σπάρτη στο 
οποίο οι Σπαρτιάτες έριχναν αρχικά τους 
αιχµαλώτους πολέµου και αργότερα τα πτώµατα 
των, καταδικασµένων σε θάνατο, εγκληµατιών. 

Από το ίδιο βάραθρο εδραπέτευσε ο θρυλικός 
Αριστοµένης, όταν µαζί µε 50 αιχµαλώτους είχε 
φυλακιστεί στο συγκεκριµένο µέρος κατά 
τη διάρκεια του 2ου Μεσσηνιακού πολέµου 

(7ος αιώνας π.Χ.).

Η σηµασία των ονοµάτων

Λεωνίδας

Ο Λεωνίδας, ο βασιλιάς των Σπαρτιατών, είναι  
γνωστός για την αυτοθυσία αυτού και των 300 
ανδρών του στην µάχη των Θερµοπυλών  (480 
π.Χ.).  Το όνοµά του προέρχεται από το „λέων“ 
(λιοντάρι), κάτι  που δείχνει το θάρρος του 
και το ότι είχε την πυγµή λιονταριού.

Εφιάλτης
Αυτός που πρόδωσε τους Έλληνες και οδήγησε  
τους Πέρσες σε κρυφό µονοπάτι στη µάχη 

των Θερµοπυλών ήταν ο Εφιάλτης.  
Το όνοµά του δεν είναι τυχαίο...

Ο ''Κύκλος'' των αρχαίων Σπαρτιατών 

Έλεγαν οι γέροντες: 
«'Αµες ποκ' ηµέθ άλκιµοι νεανίες» 
(Κάποτε ήµασταν και εµείς εύρωστοι νέοι). 

Απαντούσαν οι ενήλικες µε τη φράση: 
«'Αµες γ΄ηµές ει δε λης, πείραν λάβε» 

(Εδώ είµαστε εµείς, αν θες λάβε πείραν). 

Τριταπαντούσαν οι νέοι: 
«'Αµες δε γ΄εσόµεθα πολλώ κάρονες» 
(Κάποτε θα γίνουµε και εµείς καλύτεροι 
και από τους δύο προηγηθέντες κύκλους).

Λακωνικότητα. 
Οι Σπαρτιάτες ακολούθησαν τη µετριοπαθή 
πολιτική διακυβέρνησης αφού απεχθάνονταν 
τις πολύωρες οµιλίες. Ακόµα και σήµερα η ρήση 
"Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν" είναι 

συνώνυµο της βραχυλογίας, της σύντοµης 
και εύστοχης διατύπωσης.

Πατριώτες. 
Είναι γνωστή η ιστορία ενός Σπαρτιάτη, 
ο οποίος µετά την αποτυχηµένη υποψηφιότητά του 
για εκλογή µεταξύ των τριακοσίων καλύτερων 
πολιτών δήλωσε ικανοποιηµένος που υπήρχαν 
στην πόλη τόσοι άντρες καλύτεροί του.

 

Το ρητό τους ήταν "ή ταν ή επί τας", που σηµαίνει         
ότι θα γυρνούσαν από τη µάχη είτε  ζωντανοί, κάτω         
από  την ασπίδα  τους, είτε  νεκροί, µεταφερόµενοι πάνω 
στην ασπίδα τους, αλλά ποτέ σαν λιποτάκτες.
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Mία από  τις πιο ενδιαφέρουσες 
λαογραφικά ηµέρες του χρόνου, η 
Πρωταπριλιά, αποτελεί έθιµο κοινό 
σχεδόν  για  όλους τους λαούς του 
κόσµου. 

Το έθιµο  ξεκίνησε το παγκόσµιο 
ταξίδι του από τη Γαλλία, πριν 
τέσσερις αιώνες. 

Ας δούµε όµως πώς  γεννήθηκε 
αρχικά εκε ί το έθ ιµο του 
πρωταπριλιάτικου ψέµατος. 
Μετά  τον  13ο  αιώνα, για ένα 
σηµαντικό χρονικό διάστηµα είχε 
καθιερωθε ί στη Γαλλ ία ως 
Πρωτοχρονιά η 1η Απριλίου. 
Ο  Κάρολος ο  9ος όµως, αποφάσισε 
να προσαρµόσει  το ηµερολόγιο  του 
κράτους  του, ώστε  να συµβαδίζει µε 

αυτό  των άλλων χωρών της 
Ευρώπης, έτσι το  1564  όρισε ως 
αρχή του έτους την 1η Ιανουαρίου. 

Αυτή η  αλλαγή, αυτή  η "µετάθεση" 
της  Πρωτοχρονιάς  αντιµετωπίστηκε 
µε σάτιρα, µε  περιπαίγµατα  και 

ψεύτικες ανυπόστατες  ειδήσεις. 
Αρκετοί ήταν  εκείνοι  που δεν 
αποδέχθηκαν στην  πράξη την 
αλλαγή  και συνέχισαν  να γιορτάζουν 
την  Πρωτοχρονιά τους όπως παλιά, 
µε το παλιό ηµερολόγιο. 
Εκείνοι όµως που είχαν αποδεχθεί τη 
νέα Πρωτοχρονιά  πείραζαν  τους 
Γάλλους που µε φανατισµό  
γιόρταζαν  την πρώτη  του  έτους µε 

το παλιό  ηµερολόγιο. Τους πείραζαν 

µάλιστα, στέλνοντάς τους  κάθε 
π ρ ω τ α π ρ ι λ ι ά ψ ε ύ τ ι κ α 
π ρ ω τ ο χ ρ ο ν ι ά τ ι κ α δ ώ ρ α . 

Επιχειρούσαν  επίσης, να  τους 
κοροϊδέψουν µε 
διάφορα ψέµατα. Το έθιµο µε  τα 
ψέµατα  τα πρωταπριλ ιάτ ικα 
απλώθηκε  γρήγορα και έγινε 
προσφιλές 

Μία άλλη  εκδοχή έχει σχέση µε τους 

Κέλτες, που άρχιζαν  το  ψάρεµα την 
πρώτη µέρα του Απριλίου. 
Το ξεκίνηµά τους στο  ψάρεµα δεν 
ήταν  συνήθως πετυχηµένο  αλλά 
συνήθιζαν  να διηγούνται ψεύτικες 
ιστορίες για  καλή ψαριά, για  πολλά 
και µεγάλα ψάρια που έπιαναν  τάχα 
στα  δίχτυα τους. Μεγάλα ψάρια 
µπορεί  να µην  έπιαναν  πάντα εκείνοι 

οι τολµηροί ψαράδες, αλλά  οι 
ιστορίες που  διηγούνταν, όταν 
γύριζαν από τις  ψαριές τους, άφηναν 
τους  ακροατές  µε το  στόµα ανοιχτό. 
Οι  Γάλλοι λένε  τη χαρακτηριστική 
φράση "poison d' Avril", που 
σηµαίνει κοροϊδευτικά  "ψάρι του 
Απρίλη".

Κατά πολλούς, η  πρωταπριλιάτικη 

φάρσα  έχει την  προέλευσή της  από 
τη γιορτή  της "Κοροϊδίας και  του 
ξεγελάσµατος" της  Ρωµαϊκής  Θεάς 
"Βένους Απρίλης", δηλαδή  του 
"Απριλίου Αφροδίτης", ενώ άλλοι 
ε π ι µ έ ν ο υ ν π ω ς µ ε  τ α 
πρωταπριλιάτικα ψέµατα  και  αστεία, 
µεγάλη σχέση έχει η  Ινδή θεά του 
έρωτα, η περίφηµη Μάγια.

Προσοχή, όµως! 
Το ψέµα θα πρέπει να είναι  αθώο  και 
το έθιµο ισχύει  µόνο για την            
1η Απριλίου, γιατί όπως λέει  και  η 
παροιµία "ο ψεύτης και  ο  κλέφτης 
τον πρώτο χρόνο χαίρονται!"
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Κι επειδή το ψέµα της Πρωταπριλιάς συνήθως συνεχίζεται και κάποιες άλλες 
µέρες... διαβάστε µερικές „χρήσιµες συµβουλές“ για ψεύτες, επαγγελµατίες 
ή ερασιτέχνες:

- Μην ξεχνάτε ποτέ το ψέµα που είπατε, όσο αυθόρµητο κι αν ήταν, γιατί 
µπορεί, αργά ή γρήγορα, να χρειαστεί να το επαναλάβετε. Το έξυπνο πουλί 
από τη µύτη πιάνεται, όπως λέει και ο θυµόσοφος λαός µας!

- Το ύφος είναι το ήµισυ του παντός. Γιαυτό, προσέξτε όχι µόνο τι λέτε, 
αλλά και πως το λέτε. Η σοβαρότητα πάντα κερδίζει εντυπώσεις. 
Αν είστε από αυτούς που κοκκινίζουν ή χαµογελούν περίεργα όταν λένε 
ψέµατα, αφήστε τα καλύτερα, δεν σας ταιριάζουν!

- Προετοιµαστείτε σαν να πρόκειται να παίξετε στο θέατρο. Δοκιµάστε να 
πείτε στον εαυτό σας πολλές φορές και µε διαφορετικούς τρόπους, το ψέµα 
που ετοιµάζετε, ώστε να είστε πειστικοί. Φροντίστε να λένε ψέµατα, όχι µόνο 
τα χείλη, αλλά και τα µάτια!

- Αν δυσκολεύεστε να κρύψετε την αλήθεια από το πρόσωπό σας, πείτε το 
ψέµα σας τηλεφωνικώς. Έτσι δεν θα χρειαστεί ν’αλλάξετε, παρά µόνο 
τη φωνή σας!

- Κάντε µία λίστα εύκολων ψεµάτων, για συγκεκριµένες περιστάσεις. Αν, για 
παράδειγµα, θέλετε ν’αποφύγετε µία πρόσκληση ευγενικά, έχετε στο νού σας 
δυο-τρείς εναλλακτικές δικαιολογίες και «ξεφουρνίστε» την κατάλληλη.

- Αφού µπήκατε στο χορό, πρέπει να χορέψετε. Μην παρασύρεστε εύκολα 
από τις αµφιβολίες των άλλων και µην οµολογείτε, αν το παιχνίδι δεν έχει 
οριστικά χαθεί. Καλύτερα να υποθέτουν, ότι είπατε ένα ψέµα, παρά να είναι 
σίγουροι γι’αυτό!

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  
Μη σας γίνει και συνήθεια! Είπαµε, τα ελαφρυντικά για την αθώωσή σας, 
ισχύουν µόνο για την 1η ηµέρα του Απριλίου. 
Τις υπόλοιπες µέρες του χρόνου, το ψέµα απαγορεύεται αυστηρά!

Η   Π Ρ Ω ΤΑ Π Ρ Ι Λ Ι Α
η ιστορία ενός παγκόσµιου εθίµου που τηρούµε σχεδόν... ευλαβικά 

(όχι µόνο τη µέρα της γιορτής του...)

γράφει η Σοφία Καρυπίδου

sofia@neolaia.de



Τ Ο   Τ Α Β Λ Ι
Κ Α Ι   Η   Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α   Τ Ο Υ

του Παναγιώτη Κώτη, panagiotis@neolaia.de 

Η  ελληνική λέξη τάβλι σηµαίνει  στην πραγµατικότητα ένα µεγάλο  τραπέζι  σαν  πάγκος,        
κάτι σαν τρίποδας.
Το τάβλι είναι  ίσως  το πιο παλιό  παιχνίδι  του είδους του που έχει καταγραφεί. Πιστεύεται  ότι 
προέρχεται από τη Μεσοποταµία  (σήµερα Ιράν, Ιράκ  και Συρία), καθώς  οι  ρίζες του  εκεί 

πάνε σχεδόν 5.000  χρόνια  πίσω. Πρώιµες εκδοχές του παιχνιδιού βρέθηκαν στο βασιλικό 
τάφο των Χαλδαίων (χρονογηµένος γύρο στο  2.600  π.Χ.). Βέβαια δεν  έµοιαζε µε το 
σηµερινό τάβλι και τα ζάρια δεν είχαν ανακαλυφθεί ακόµα.
Κατοπινές  εκδοχές  του παιχνιδιού χρονολογηµένες από  το  1.500  π.Χ. βρέθηκαν στον  τάφο 
του Τουταγχαµών, στην Αίγυπτο. Το παιχνίδι ήρθε και στην Ελλάδα αργότερα. 

Αναφορές  σ` αυτό µπορεί κανείς να βρει  στα έργα του 
Πλάτωνα, του Σοφοκλή, του Οµήρου και του  Ηροδοτου. 
Όταν  οι  Έλληνες  εκείνης  της εποχής έριχναν τυχερές 
εξάρες, το έλεγαν  „Αφροδίτη“. Με την  επιστροφή των 
Σταυροφόρων από τις  ασχολίες  τους στους Άγιους τόπους, 

όπου  το παιχνίδι του ταβλιού, γνωστό  εκεί ως „νάνδρος“ 
ήταν ήδη ένα καθιερωµένο χόµπι.
Είναι αποδεδειγµένο ότι  το τάβλι παίζονταν  πολύ στην 
Αγγλία το  Μεσαίωνα. Λόγω του  ότι  υπερίσχυσε                   
η χαρτοπαικτική πτυχή, του  βρέθηκε ένοχο για πρόκληση 
ανησυχίας και καυγάδων  και για  ένα  διάστηµα 

απαγορεύτηκε µέχρι που η  βασίλισσα Ελισάβετ Α` το αποκατέστησε µόνιµα. Τελικά              
η δηµοτικότητα του παιχνιδιού στην Αγγλία ξεπέρασε το σκάκι.
Κάθε χώρα, όµως, έχει τη δική της ονοµασία για το παιχνίδι. 
Στη Γαλλία το  λένε „τρικ –  τρακ“, στην  Αγγλία „µπακγκάµµον“, στη Γερµανία „παφ,          

στην Τουρκία „τάβλα“, στην Ιταλία „τάβολα ρεάλε“, στην Κίνα „σουάν – λίου“.
Μέχρι πριν  µερικά χρόνια το τάβλι  το έπαιζαν κυρίως οι άντρες, σήµερα, όµως, όλο και 
περισσότερες γυναίκες παίζουν αυτό το παιχνίδι.

  

[
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από τη Σοφία Καρυπίδου, sofia@karipidou.de   

Καλωσόρισες κοντά µας, Γιάννη! 

Στην παρέα των νέων της www.neolaia.de!

Γιάννη, τα «Κρυµµένα Μυστικά» σου αποκαλύφθηκαν...            
µε απόλυτα πετυχηµένο τρόπο! Μέσα στις πρώτες  ώρες  το 
νέο σου cd έγινε πλατινένιο! Μίλησε µας  για τη νέα σου 
δουλειά και τους συντελεστές !
Κυκλοφόρησε η νέα µου  δισκογραφική δουλειά µε τίτλο 
„Κρυµµένα  µυστικά’“ µε αξιόλογους δηµιουργούς, παλαιότερους 
και καινούργιους. Φέτος  έκανα και  καινούργιες  γνωριµίες όπως µε 

τον Νίκο Αντύπα και την Ελεάννα Βραχάλη. Ο  Αλέξης  Σέρκος,       
η Ναταλί  που µου  έχουν   δώσει πολλές επιτυχίες  στο παρελθόν, 
και πολλοί αξιόλογοι ακόµα συνεργάτες.

Πως  ένιωσες όταν ενηµερώθηκες  για την επιτυχία του cd 
σου; Πόσο σηµαντική είναι η συγκεκριµένη απόδειξη 
αγάπης –ειδικά αυτή τη χρονική στιγµή- από τον κόσµο;
Είναι µια  δουλειά που όλοι  την  αγαπήσαµε. Κοπιάσαµε και ήταν  
ευχή όλων  µας   να  την  αγαπήσει  και ο  κόσµος. Εµείς κάναµε ότι 
µπορούσαµε καλύτερο.

Πως  προέκυψε η νέα συνεργασία µε το Νίκο 
Αντύπα και την Ελεάνα Βραχάλη;
Σε  κάθε δισκογραφική µου δουλειά προσπαθώ να 

δώσω στον κόσµο πάντα κάτι καινούριο. 
Έτσι λοιπόν και σ’ αυτή τη δουλειά υπάρχει 
καινούργιος ήχος, διαφορετικός στίχος…
Σ’ αυτό  βοήθησε παρά πολύ ο Αλέξης Σερκος από 
πέρυσι µε τις ‘Λεπτοµέρειες’, που  ξεκίνησε µε 
κάποια ακούσµατα που ήταν  διαφορετικά.      
Φέτος  αυτή την  προσπάθεια επισφράγισε  ο Νίκος 
Αντύπας µαζί µε την  Ελεάννα Βραχαλη που µου 
δώσανε πράγµατα διαφορετικά όσων αφορά 
εµένα, που δεν είχα ξαναπεί. 

Ποια είναι τα κριτήρια µε τα οποία επιλέγεις 
τα τραγούδια;
Τα κριτήρια επιλογής των  κοµµατιών βασίζονται 
καθαρά στον  καλό  στίχο. Στίχος κατανοητός  σε 
όλους και  φυσικά η  µελωδική γραµµή,                   
η σύνθεση... Έτσι γίνεται και η επιλογή…

10  Δ Υ Ο  Ο Ψ Ε Ι Σ
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Πως περνάτε στο studio;
Η  διαδικασία στο studio  είναι πάρα  πολύ όµορφη. Καταρχήν  είναι 
παρά πολύ δηµιουργική, περνάµε  περίεργες καταστάσεις. Βλέπεις 

ένα τραγούδι  που  έχει παιχτεί µε µια  κιθάρα, σιγά σιγά να χτίζεται 
και να παίρνει µορφή. Όλο αυτό που συµβαίνει είναι µαγικό.

Μπορείς  να ξεχωρίσεις  κάποιο από τα τραγούδια του νέου 
σου δίσκου;
Όλα  τα τραγούδια  µου  τα αγαπάω, όλα  τα κοµµάτια  µου  αρέσουν, 
γι‘ αυτό και τα επέλεξα για αυτή τη δουλειά.

Τι σηµαίνει το τραγούδι για σένα;
To τραγούδι  είναι συναισθήµατα, βιώµατα, είναι τρόπος ζωής…

είναι η ζωή µου η ίδια… είναι όλα….

Πως  θεωρείς  ότι έχεις  εξελιχθεί ως  τραγουδιστής  όλα αυτά 
τα χρόνια;
Η  εξέλιξη σε ένα τραγουδιστή έρχεται µε το  πόσο αγαπάει και 
σέβεται αυτό  που  κανει. Με την  πείρα που  αποκτώ προσπαθώ να 
γίνω όσο το δυνατόν καλύτερος.

Από την πρώτη δισκογραφική δουλειά σε ξεχώρισε και σε 
αγάπησε ο κόσµος! Πως  τα κατάφερες  να «ξεφύγεις» από 

την  αλλαγή που φέρνει µαζί της  η επιτυχία και η λατρεία 
του κόσµου
Η  αγάπη  του  κόσµου  σου  δηµιουργεί ένα αίσθηµα ευθύνης σε 
κάνει  πάντα να ψάχνεσαι πως θα  τους παρουσιάσεις κάτι  οµορφο, 
κατι διαφορετικό αν θέλεις, αλλά να µην τους απογοητεύσεις ποτέ.

Υπάρχει στη ζωή σου κάτι που σου έχει λείψει ή που δεν 
έχεις καταφέρει ακόµα να αποκτήσεις;
Ευχαριστώ τον Θεό για  όλα όσα  έχω καταφέρει  µέχρι τώρα θα 
ήµουν αχάριστος αν έλεγα το αντίθετο.

Είσαι το ζωντανό παράδειγµα ότι η οικογένεια 
και ο χώρος  της  µουσικής  δεν είναι έννοιες 
που αποκλείουν η µία την άλλη. Τι σηµαίνει 

οικογένεια για σένα; 
Η   παρουσία της οικογένειας  µου  είναι  καταλυτική 
σε όλη τη διαδροµή µου. Είναι το  σηµείο 
αναφοράς µου.

Πότε θα µπορέσουν και οι Έλληνες στη 
Γερµανία να σε φιλοξενήσουν κοντά τους; 
Έχεις σχέδια για συναυλίες  στη χώρα που 
ζούµε;
Το καλοκαίρι θα υπάρξει ένας  αριθµός εµφανίσεων 
στη  Θεσσαλονίκη  και για  τη χειµερινή σεζόν  θα 

είµαι στο ΚΕΝΤΡΟ  ΑΘΗΝΩΝ  για τρίτη συνεχόµενη 
χρονιά. Υπάρχουν σκέψεις και σχέδια για κάποιες 
συναυλίες εκτός  Ελλάδας γιατί είναι  και  δική  µου 
επιθυµία, αλλά ακόµα δεν υπάρχει  κάτι 
ανακοινώσιµο.

Κι ένα τελευταίο µήνυµα... µία ευχή...            
για τους Έλληνες  νέους στη Γερµανία που σε 
αγαπάνε και σε στηρίζουν;
Εύχοµαι  για όλο τον  κόσµο  πρώτα από όλα  υγεία 
και προσωπική ευτυχία. 

Εύχοµαι  να είµαι άξιος  της  αγάπης  τους  και  να µην 
τους  απογοητεύσω ποτέ. Τους  αγαπώ και  τους 
ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς µου.
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η ιστορία
του

κόσμου 
σε 6 

ποτήρια

ιστορία που ανακάλυψε

ο Νίκος Τοχοβίτης

πηγή:                                  

«Η ιστορία του κόσµου         

σε 6 ποτήρια», Κέδρος.

 

Πόσο πίσω  στην ιστορία της  ανθρωπότητας  πηγαίνουν το κρασί, η µπίρα,           
ο καφές, το κονιάκ, το ρούµι, το ουίσκι, το τσάι και η κόκα κόλα; 

«Τι  θα πιείτε;» Είναι  η ερώτηση  που σπάει τον  πάγο σε  φιλικές  συγκεντρώσεις, σε 

δηµόσιους ή ιδιωτικούς χώρους. Ακολουθούν  οι προτιµήσεις και  οι παραγγελίες  του 
καθενός. Και  παρ'  όλο  που πολύ εύκολα ο καθένας έχει το ποτό της  επιλογής του, το 
αγαπηµένο του µπαρ, τη σκοτεινή γωνιά του σπιτιού όπου  φυλάει τα κρασιά  του, πολύ 
δύσκολα µπορούµε να φανταστούµε πόσο πίσω στην  ιστορία της  ανθρωπότητας 
πηγαίνουν  η  µπίρα, το κρασί, ο καφές, το  κονιάκ, το ρούµι, το ουίσκι φυσικά, το τσάι 
και η κόκα κόλα.

Ολα  αυτά  τα  ποτά συνδέονται µε  την ιστορία  της ανθρωπότητας, τις µετακινήσεις των 
πληθυσµών, τις στιγµιαίες εφευρέσεις που προέκυψαν από την ανάγκη επιβίωσης. 

Ανά τους αιώνες, τα ποτά  αυτά χρησιµοποιήθηκαν  ως συναλλαγµατικό µέσο, ως 

προσφορές προς  τους θεούς  σε θρησκευτικές τελετές, ως σύµβολα πολιτικής ισχύος ή 
αποτέλεσαν πηγή έµπνευσης για καλλιτέχνες και  φιλοσόφους. Κάποια κλήθηκαν να 
υπογραµµίσουν  τη δύναµη  και την αίγλη της ελίτ της  εποχής τους και άλλα να 
χειραγωγήσουν  ή  να ναρκώσουν  τις  µάζες. Ακόµα και  σήµερα πίνουµε για  να 
γιορτάσουµε  τον ερχοµό  ενός  παιδιού  ή για  να τιµήσουµε τους νεκρούς, για  να 
ενισχύσουµε κοινωνικούς δεσµούς, για να κλείσουµε εµπορικές συµφωνίες  και 

συνθήκες, για να οξύνουµε τις αισθήσεις ή να κοιµίσουµε το νου…
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 •   Ποτά όπως το ρούµι, το  κονιάκ 
και το ουίσκι ανταλλάσσονταν µε 
σκλάβους και έγιναν ιδιαίτερα 
δηµοφιλή στις  αποικίες  της  Βόρειας 
Αµερικής.

 •   Το αγαπηµένο ποτό του Αιώνα 
των Φώτων  (18ος) ήταν  ο  καφές, 

ρόφηµα µυστηριώδες και ραφινάτο, 
προερχόµενο  από τη Μέση Ανατολή. 
Τα καφενεία που  ξεφύτρωσαν σε 
όλη την  Ευρώπη ετοίµαζαν  τον  καφέ 
σε ένα νηφάλιο και πολιτισµένο 
περιβάλλον, τελείως διαφορετικό 
από  το  κλίµα της ανατολίτικης 
ταβέρνας, που σέρβιρε αλκοόλ, και 
γρήγορα  έγιναν  το επίκεντρο 
εµπορ ι κών , πολ ι τ ι κών  κα ι 

φιλοσοφικών ανταλλαγών.

 •   Η  µπίρα χρονολογείται  περίπου 

από  το 3000 π.Χ. στην Ανατολική 
Μεσόγειο. «Σε ύστερα  αιγυπτιακά 
κείµενα  αναφέρονται τουλάχιστον 
δεκαεφτά ποικιλίες µπίρας, κάποιες 
από  τις  οποίες περιγράφονται µε 
ποιητικούς όρους, που θυµίζουν 
σύγχρονα διαφηµιστικά σλόγκαν:       
η καλή και  όµορφη, η ουράνια,         
η εύθυµη, το συµπλήρωµα του 
γεύµατος, η άφθονη, η ζυµωτή», 

γράφει  ο  Tom Standage. Και  ήταν 
τόσο  βασικό είδος διατροφής  για 
τους  Αιγύπτιους, ώστε οι εργάτες 
που  συµµετείχαν στην κατασκευή 
των πυραµίδων συχνά  πληρώνονταν 
σε µπίρα!

 •   Το µεγαλύτερο γλέντι που έγινε 
ποτέ στην  ιστορία δόθηκε από τον 
βασιλιά  Ασσουρνασιρπάλ Β΄ της 
Ασσυρίας το 870  π.Χ. Στο  τραπέζι 
κάθισαν  69.574  καλεσµένοι!             
Ο  Ασσουρνασιρπάλ πρόσφερε στους 

καλεσµένους του  δέκα χιλιάδες 
κανάτες µπίρα  και  δέκα χιλιάδες 
ασκούς κρασί -  µαζί µε  15.000 
αρνιά, 1.000  βόδια, 10.000  ψάρια 
και 10.000  αυγά (µεταξύ χιλιάδων 
άλλων εδεσµάτων).

 •   Τον 5ο  αιώνα  π.Χ. το  ελληνικό 
κρασί εξαγόταν  µέχρι τη Νότια 
Γαλλία  δυτικά, την  Αίγυπτο  νότια, 
την  Κριµαία ανατολικά και  βόρεια 
την  περιοχή του Δούναβη. Επρόκειτο 
για εµπόριο σε µαζική κλίµακα.        

Σε  ένα µόνο ναυάγιο 
που  ανασύρθηκε  στη 
Νότια Γαλλία βρέθηκε ο 

εκπληκτικός αριθµός 
των 10.000  αµφορέων, 
µε άλλα λόγια 250.000 
λ ί τ ρ α ή 3 3 3 . 0 0 0 

σηµερινά µπουκάλια.

 •   Μέχρι  και ο  Τζορτζ  Ουάσιγκτον 
επιδόθηκε στην  ποτοποιία, όταν τα 
τελευταία χρόνια της ζωής  του 
ίδρυσε  το  δικό  του  αποστακτήριο 
ουίσκι. Ηταν  ο Σκωτσέζος επιστάτης 
του που του υπέδειξε  ότι µπορούσε 
να βγάλει κέρδος από τα σιτηρά  που 

καλλιεργούσε στις εκτάσεις του στο 
όρος  Βέρνον. Η  παραγωγή άρχισε µε 
δύο  αποστακτήρες το 1797, για να 
φτάσει τους  πέντε, που  παρήγαν 
έντεκα χιλιάδες  γαλόνια  ουίσκι λίγο 
πριν  από το  θάνατό  του, τον 
Δεκέµβριο του 1799.

 •   Σύµφωνα µε την κινεζική 
παράδοση, το τσάι  ανακαλύφθηκε 
από  τον  αυτοκράτορα Σεν Νουνγκ, 
του οποίου  η βασιλεία χρονολογείται 
γύρω στο 2737  - 2697  π.Χ. 

Καταναλωνόταν  µε τη  µορφή ενός 
θεραπευτικού χυλού µαζί  µε φρέσκα 
κρεµµυδάκια, πιπερόριζα και άλλα 
υλικά. Οι φυλές  της σηµερινής 
Βόρειας Ταϊλάνδης έβραζαν τα 
φύλλα ή τα µαγείρευαν  στον  ατµό 
και στη συνέχεια  τα  έπλαθαν σε 
µπαλάκια, τα  οποία έτρωγαν  µε 
αλάτι, λάδι, σκόρδο, λίπος και παστό 
ψάρι. Ετσι το τσάι ήταν  φάρµακο και 

τρόφιµο πολύ πριν γίνει ποτό.

 •   Ο  φαρµακοποιός, Τζον 
Πέµπερτον, από  την  Ατλάντα της 
Τζώρτζιας, έφτιαξε την κόκα κόλα -
σ ύ µ β ο λ ο σ ή µ ε ρ α  τ η ς 
παγκοσµιοποίησης-  τον  Μάιο  του 
1886. Η  αυθεντική εκδοχή της 
περιείχε µικρό  εκχύλισµα κόκας, και 
άρα ί χνη κοκα ΐνης . (Αυτό 
αφαιρέθηκε στις αρχές του 20ού 

αιώνα, αν και το αναψυκτικό 
περιέχει άλλα εκχυλίσµατα  φύλλων 
κόκας  µέχρι  σήµερα.) Η  πρώτη 
διαφήµιση της κόκα  κόλα, που 
εµφανίστηκε στην Atlanta Journal 
στις 29  Μαΐου 1885, ήταν  σύντοµη 
και σαφής: «Πίνετε κόκα κόλα! 
Απολαυστική!  Δροσιστική!  Υπέροχη! 
Δυναµωτική!  Το  νέο αναψυκτικό που 
αρέσει  σε µικρούς και µεγάλους, 

περ ιέχε ι  τ ι ς  ι δ ιότητες του 
εκπληκτικού φυτού  της κόκας και 
του περίφηµου καρπού της κόλας».

 •   Το κονιάκ αρχίζει την «καριέρα» 
του ως  «καιόµενο νερό» (aqua ar-
dens), και αργότερα, σε διάφορες 

περιοχές της Ευρώπης, ως aqua    
vitae, δηλαδή «το  νερό  της ζωής». 
Ανακαλύφθηκε τον δωδέκατο αιώνα 
από  τον  Ιταλό  αλχηµιστή Μιχαήλ 
Σαλέρνους, ο οποίος  βασιζόµενος σε 
αραβικά  χειρόγραφα απέσταξε κρασί 
και το  δηµιούργησε. Πέρα  από  τις 
θεραπευτικές του ιδιότητες, ο απλός 
κόσµος αγκάλιασε το  aqua vitae όχι 
για τις  υποτιθέµενες θεραπευτικές 

του ιδιότητες, αλλά και για την 
ικανότητά  του να  προκαλεί  µέθη 
ε ύ κ ο λ α κ α ι γ ρ ή γ ο ρ α .                      
Τα οινοπνευµατώδη  γνώρισαν 
µεγαλύτερη επιτυχία στις ψυχρές 
χώρες  της Βόρειας  Ευρώπης, όπου 
το κρασί ήταν ελάχιστο  και ακριβό. 
Αποστάζοντας µπίρα, οι κάτοικοί 
τους  κατάφεραν να παρασκευάσουν 
για πρώτη φορά  δυνατά αλκοολούχα 

ποτά  χρησιµοποιώντας ντόπια υλικά. 
Σε  άλλες περιοχές της Ευρώπης  το 
aqua vitae έγινε γνωστό ως «καµένο 
κρασ ί» , «B rann twe in» στα 
Γερµανικά και  «brandywine» ή 
απλώς  «brandy» (κονιάκ) στα 
Αγγλικά.

 •   Το ρούµι άρχισε να 
παρασκευάζεται από τα  κατάλοιπα 
τ η ς  ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς τ ο υ 
ζαχαροκάλαµου. Οι Πορτογάλοι το 
ονόµαζαν κονιάκ  ζαχαροκάλαµου και 

το έφτιαχναν είτε από το χυµό  του 
ζαχαροκάλαµου είτε από τον αφρό 
που  ανέβαινε  στην  επιφάνεια  όταν 
αυτός έβραζε. Οι παραγωγοί των 
νησ ιών Μπαρµπάντος όµως 
προχώρησαν ένα βήµα παραπέρα: 
άρχισαν να  χρησιµοποιούν  τη 
µελάσα, ένα, κατά τ'  άλλα, άχρηστο 
κατάλοιπο  της  επεξεργασίας του 
ζαχαροκάλαµου. Ετσι κατόρθωσαν 

να φτιάξουν  πολύ πιο φθηνό  κονιάκ 
χωρίς  να  ζηµιώσουν  καθόλου  την 
παραγωγή ζάχαρης. Ενας ταξιδιώτης 
που  επισκέφτηκε τα  Μπαρµπάντος το 
1651  παρατήρησε ότι το ποτό που 
προτιµούσαν  οι νησιώτες  ήταν  το 
«Ραµπουλιόν, ή αλλιώς… Διάολος, 
που  φτιάχνεται από αποσταγµένο 
ζαχαροκάλαµο - ένα  θερµό, φριχτό 
και απαίσιο  ποτό». Στην  αργκό της 

Νότιας Αγγλίας  «rumbullion» 
σηµαίνει καβγάς, οχλαγωγία, αυτό 
δηλαδή που  συνέβαινε όταν 
µεθούσαν οι νησιώτες. 
Τ ο r u m b u l l i o n , γ ρ ή γ ο ρ α , 
συντοµεύτηκε σε rum (ρούµι).

Γ ν ω ρ ί ζα τ ε   ό τ ι . . .
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τα νέα

7 θαύματα
του κόσμου

από τη Σοφία Καρυπίδου

sofia@neolaia.de

Ψηφίστε

τα νέα 7 θαύµατα

του κόσµου!

Ψηφίστε για την 

Ακρόπολη!

www.new7wonders.com

7
Η πρωτοβουλία 

για τα νέα επτά θαύµατα 
του κόσµου ξεκίνησε από 

τον ελβετό παραγωγό, 
συγγραφέα και αεροπόρο 
Μπέρναρντ Βέµπερ, 
αλλά στη συνέχεια, 
κι όσο µεγάλωνε 
η συµµετοχή των 
ψηφοφόρων, 

το εγχείρηµα γινόταν 
πιο επίσηµο και 
αντικειµενικό.

Εικοσιένα σηµεία - µνηµεία αναφοράς του πλανήτη 
βρίσκονται στην τελική φάση της ψηφοφορίας 

για την ανάδειξη των 7 σύγχρονων θαυµάτων του κόσµου. 

Ανάµεσά τους και η Ακρόπολη. 

14  Δ Υ Ο  Ο Ψ Ε Ι Σ

Η Ακρόπολη των Αθηνών (450 - 330 π.Χ.) Αθήνα, Ελλάδα

Οικοδοµηµένη πάνω στον, γνωστό ως "Ιερό βράχο" των Αθηνών, 

η Ακρόπολη πρόσφερε δύναµη και προστασία στους πολίτες της. 
Οι ναοί της Ακρόπολης αποτελούν µερικά από τα πιο διάσηµα αρχιτεκτονικά 

µνηµεία της αρχαίας και νεότερης ιστορίας. Σήµερα, ιδιαίτερα ο Παρθενώνας αποτελεί
 ένα διεθνές σύµβολο του Ελληνικού πολιτισµού. 

Μια σχηµατική απεικόνιση του ναού εµφανίζεται επίσης στο σύµβολο της UNESCO, 
δηλώνοντας τον πολιτισµό και την εκπαίδευση.

Ψηφίστε για την Ακρόπολη, επειδή αποτελεί ένα µεγάλο σύµβολο -
Πολιτισµού και Δηµοκρατίας!

Στις 7 Ιουλίου 2007 

θα ανακοινωθούν 

τα  νέα 7 θαύµατα 

του κόσµου, 

όπως θα ψηφιστούν!



 Οι 21 συµµετοχές είναι οι εξής:

K1. Ακρόπολη, Αθήνα, Ελλάδα

2. Παλάτι της Αλάµπρα, Γρανάδα, Ισπανία

3. Ναός του Ανγκόρ, Καµπότζη

4. Τσίτσεν Ίτζα, Γιουκατάν, Μεξικό

5. Άγαλµα του Χριστού του Λυτρωτή, Ρίο ντε 

Τζανέιρο, Βραζιλία

6. Κολοσσαίο, Ρώµη, Ιταλία

7.Τα αγάλµατα στα Νησιά του Πάσχα, Χιλή

8. Πύργος του Άιφελ, Παρίσι, Γαλλία

9. Σινικό Τείχος, Κίνα

10. Αγία Σοφία, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

11. Ναός Κιοµίζου, Κιότο, Ιαπωνία

12. Κρεµλίνο, Μόσχα, Ρωσία

13. Μάτσου Πίτσου, Περού

14. Κάστρο Νοϊσβανστάιν, Φούσεν, Γερµανία

15. Πέτρα, Ιορδανία

16. Η Μεγάλη Πυραµίδα της Γκίζας, Αίγυπτος

17. Άγαλµα της Ελευθερίας, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

18. Στόουνχεντζ, Αµεσµπέρι, Μεγάλη Βρετανία

19. Όπερα του Σίδνεϋ, Αυστραλία

20. Ταζ Μαχάλ, Άγκρα, Ινδία

21. Τιµπουκτού,Μάλι, Αφρική 

Από αυτά, µόνο οι πυραµίδες της Γκίζας στην 

Αίγυπτο κατέχουν µία θέση και στα 7 θαύµατα της 

αρχαιότητας.

Να θυµίσουµε τα 7 θαύµατα του αρχαίου κόσµου: 

ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, 

ο Ναός της Αρτέµιδος στην Έφεσο, 

το άγαλµα του Δία στην Ολυµπία, 

ο Κολοσσός της Ρόδου, 

οι Κρεµαστοί Κήποι της Βαβυλώνας, 

το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού 

η Πυραµίδα του Χέοπα στην Γκίζα. 
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Γράφει η Ιορδάνα.

Γράφουµε τη χρονιά 2007.

Μια εποχή  των  κινητών  επικοινωνιών, του internet, του 
τουρισµού στο διάστηµα.  Της αίσθησης  της  ειρήνης, όσο 
τα θύµατα πολέµου δεν βρίσκονται στη χώρα µας. 
Της  ελευθερίας, µε  την  οποία  εννοείται  µία παγκόσµια 
µόνιµη „Love Parade“. Και σε µια  ελεγχόµενη δηµοκρατία, 
όπου  το φακέλωµα ονοµάζεται ασφάλεια  του πολίτη  και 
του κράτους.
Τα µέσα µαζικής  ενηµέρωσης, ως παιδαγωγοί, φυσικά 
πάντα παρόντα για τη διασκέδαση και την ενηµέρωση µας.
Η  τηλεόραση, ο µεγαλύτερος „γκουρού“ µιας τεράστιας 
µηχανής, που σου  επιβάλλει µε τον  πιο γλυκύτατο τρόπο, 
την  αλήθεια και το ψέµα. Σε εκπαιδεύει   µε  τις χειρότερες 
εικόνες  της ηµέρας. Θάνατος  και βία, έτσι ώστε να κάθεσαι 
απολαµβάνοντας τα  πατατάκια σου και παρακολουθείς πως 
πεθαίνουν  άνθρωποι, πως  σκοτώνονται, και  έχεις γίνει µε 
τον καιρό αναίσθητος, διότι συνήθισες να  βοµβαρδίζεσαι µε 
αίµα, πτώµατα και ξυλοδαρµούς.

Κάποτε κορόιδευα  τα „Talk Shows“, τώρα όταν έχω χρόνο 
τα παρακολουθώ, µου δείχνουν  που  βρισκόµαστε  σε ποιο 
σηµείο, κοινωνικά, ανθρώπινα, ηθικά.
Τα θέµατα  και οι συζητήσεις στα σόου αυτά, επιφανειακά. 
Είναι πολύ διασκεδαστικά και αστεία µα  είναι σε  βάθος, 
τραγικά. Επικρατεί ψυχική και πνευµατική φτώχια.

Λίγες  µέρες πριν, στις ειδήσεις, παρακολουθούσα  δύο 
αδέρφια που ήδη έχουν  5  παιδιά  µαζί, µιλάω για ιντσεστ 
(Inzest). Υπέβαλαν  µήνυση  στο  ανώτατο  δικαστήριο (στη 
Γερµανία  „ακόµα“ επικρατεί νόµος, ο οποίος δεν  επιτρέπει 
σε αδέρφια να ζούνε  σε συζυγική σχέση γάµου) µε σκοπό 
να επιτύχουν  ένα νέο  επιτέλους νοµοσχέδιο, το οποίο  θα 
νοµιµοποιήσει το γάµο µεταξύ αδερφών.
Σε τι να οφείλεται, όλη αυτή η ηθική κατάντια;
Σε  εποχές του θριάµβου της επιστήµης  της καριέρας και 
τον σπουδών; Σε εποχές των τίτλων και του „Image“;

Οι  άνθρωποι  προσπαθούν να  επιτύχουν πολλά κι έτσι  να 
λάβουν κάποια αξία ή κάποιο αξίωµα στην κοινωνία.
Προσπαθούν  να καλλιεργήσουν  τη νοηµοσύνη τους, να 
επιτύχουν κάποιο επάγγελµα, να φτάσουν κάποιο 
οικονοµικό  και  επαγγελµατικό επίπεδο, να έχουν  µια 
όµορφη και ελκυστική εµφάνιση.
Τρέχουν πίσω από  ένα „Image“ µε  λίγα λόγια. Η  ατάκα 
„είναι όµορφος, νέος, εξασφαλισµένος, επιτυχηµένος“ µου 
θυµίζει  κάτι  από µια πολύ πετυχηµένη σειρά, ειδικά στην 
Ελλάδα, τη λεγόµενη „Τόλµη και γοητεία“.
Μόνο που θυµάµαι πως όλα στραβά  τους  πηγαίνανε  και 
πέρα από αυτό, η τόλµη τους πολλές  φορές τους 
οδηγούσε σε ερωτικά µπερδέµατα: η νύφη µε τον πεθερό 
και η  αδερφή µε  το σύζυγο. Ένας λαβύρινθος  της ηθικής 
και των αισθηµάτων...
Αξέχαστα όµως... οι  δρόµοι υπήρξαν σχεδόν άδειοι, την 
ώρα που η σειρά έδινε τη λάµψη της στην οθόνη.
Υπήρχε κατανόηση για τον  Ριτς, έναν πλούσιο µορφωµένο 
παλικαρά, που είχε τις ευαισθησίες του  µε τη στρίγκλα τη 
µάνα, ο  οποίος αισθανόταν  τόσο πιεσµένος  από όλες  τις 
πλευρές, ώστε τελικά  να οδηγηθεί στο να  τα  „φοράει“ στη 
Μπρουκ (την αγάπη της ζωής του) µε την  καλύτερη  φίλη 
της.

Και η  καηµένη  η Μπρουκ, έχασε τόσο  τον κόσµο της και 
παρηγορήθηκε σε κακιά στιγµή, στην  αγκαλιά του 
πεθερού της, γυµνή εννοείται... 
Φυσικά το  παιδί που περίµενε ήταν από τον  πεθερό  και  όχι 
του Ριτς. Και το  νέο παιδάκι που αντίκρισε τη ζωή είχε 
πατέρα και παππού έναν και τον ίδιο άνθρωπο.
Φυσικά όλα „δικαιολογούνται“ διότι  επιδιώκουµε µια 
όµορφη εξασφαλισµένη και  άνετη  ζωή, την  ευτυχία µας 
δηλαδή. 

Θα πει κάνεις που είναι το λάθος;
Βέβαια και επιδιώκουµε όλοι  την  ευτυχία µας. Το  θέµα 
είναι τι είναι ευτυχία και  κυρίως ποια είναι η  υγιής  ευτυχία  και 
ποια η πλαστή που κατά καιρούς µπορεί και να αρρωσταίνει.
Ευτυχία  είναι αυτό που περιµένει κανείς από τη  ζωή του, ο 
στόχος ενός ανθρώπου: αν τον επιτύχει είναι ευτυχισµένος.
Το άλλο ερώτηµα  είναι, ποιος  µας θέτει αυτούς  τους 
στόχους, εµείς οι ίδιοι ή η κοινωνία;
Τώρα θα  πεις: „ε, φυσικά εγώ θέτω τους  στόχους  της 
ζωής µου!“  Συµφωνώ!

Υπάρχει  όµως  πιθανότητα, να είναι προσαρµοσµένη σε 
αυτό  που  αρέσει; Επηρεαζόµαστε από αυτό  που αρέσει; 
Ποιος µας λεει τι  είναι ωραίο και τι όχι; Ποιος  µας  λεει  τι 
είναι ευτυχία; Ποιος  µας λεει πότε  έχουµε  αξία; Πότε 
είµαστε κάτι και πότε όχι; Πίσω από τι τρέχουµε;

Έχω συναντήσει πολλούς  ανθρώπους, που έτρεξαν  πίσω 
από  τους στόχους  τους, από την  ευτυχία τους, µα  όταν 
έφτασαν στο  στόχο  και κατάφεραν  να πραγµατοποιήσουν 
τις  επιθυµίες  τους, έµειναν  άναυδοι, διότι  ανακάλυψαν 

16  Δ Υ Ο  Ο Ψ Ε Ι Σ
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πως η ευτυχία  που προσµένανε, σε συνδυασµό µε τον 
στόχο τους, φανερώθηκε απατηλή.
Δεν είναι  ότι  βάζουµε πολλούς  στόχους  στη ζωή µας, ούτε 
το οτι βάζουµε κάποιους. Είναι το τί θέτουµε ως στόχο και 
αν πραγµατικά  είναι αυτός που θα ικανοποιήσει και  την 
ψυχή µας.
Η  ψυχή µας, είναι το εγώ  µας, στην ψυχή, κρύβονται  οι 
επιθυµίες µας, τα συναισθήµατα µας, η σκέψη µας.
Στο  πνεύµα µας κρύβεται η αλήθεια, η συνείδηση  και η  
ηθική προίκα µας. Με το πνεύµα µας µπορούµε να 
συναντήσουµε και  τον Θεό, εάν  του επιτρέψουµε να  µπει 
στη ζωή µας.
Έχουµε λογική, η οποία  µας  δίνει το  προνόµιο  να 
ξεχωρίζουµε από τα άλλα όντα. Λογική, την  οποία 
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε  για  να  κατανοήσουµε, 
την  ψυχή, το  πνεύµα µας, να τα περάσουµε  από το 
κόσκινο, και  να ξεχωρίσουµε την  καλή από  την  κακή 
ιδιότητα, έτσι ώστε  να δηµιουργήσουµε ένα  αρµονικό 
πακέτο, δηλαδή ένα αρµονικό  εγώ, την  προσωπικότητα 
µας. Την προσωπικότητά  µας µπορούµε να την 
προικίσουµε. Η  λογική  µας δόθηκε  για να αντιληφθούµε 
την  κτήση τριγύρω µας, και να  αναρωτηθούµε για τον 
κτίστη.
Ίσως θα πρέπει  να  αναρωτηθούµε ποιος  αξίζει 
περισσότερο σεβασµό και θαυµασµό, η κτίση ή ο κτίστης; 
Διαβάζουµε για  να  µάθουµε, δουλεύουµε  για να 
επιτύχουµε  επιθυµίες, ασχολούµαστε µε την  όψη µας, 
ενδιαφερόµαστε για τη  διασκέδασή µας, την  ψυχική  και τη 
σωµατική, ποτίζουµε την  ψυχούλα µας, µε γλυκόλογα, 
χαδάκια, τηρούµε κάποια σχέση κ.α.
Μα τι γίνεται µε την  καρδιά µας; Με αυτό  που πραγµατικά 
είµαστε; 
Στη Βίβλο λεει πως το στόµα  µιλάει  από το  απόθεµα της 
καρδιάς. Δηλαδή σύµφωνα µε το τι έχει ένας  άνθρωπος 
στην καρδιά του αυτό θα εκστοµισει.

Είµαστε  µια κοινωνία κακοµαθηµένων παιδιών:            
„εγώ θέλω, εγώ αισθάνοµαι, εγώ χρειάζοµαι, εγώ έχω 
ανάγκη“. 
Μάθαµε να συγκεντρωνόµαστε µε προτεραιότητα τα δικά 
µας θέλω και τις δικές µας ανάγκες. 
„Παλιοµοδίτικα“ ονοµάζεται αυτό εγωκεντρισµός.
Ο  λόγος είναι κάτι που έχει µεγάλη δύναµη. Ο  λόγος 
γεννάει τα πάντα.
Χαµογελώ, διότι  πολλοί  άνθρωποι µιλούν γλυκύτατα, µα 
είναι και γλυκιά η καρδιά τους;
Οι  άνθρωποι µιλούν  γλυκύτατα όσο  δεν αισθάνονται  ότι 
κινδυνεύουν  τα συµφέροντά τους. Έµαθαν  να 
προσποιούνται. Μήπως όµως  υπάρχει ένα  τρικ για να 
µπορεί  κανείς  να  φέρει κάποιον στο  σηµείο να εκφράσει 
αυτά που έχει  µέσα  στην  καρδιά του, όταν αισθανθεί 
απειλή γι‘ αυτό που θέλει;

Πολλοί  άνθρωποι πιστεύουν πως το  αντίθετο της αγάπης 
είναι το  µίσος. Εγώ λεω πως  ο εγωισµός οδηγεί  στο  να 
αγαπούν  µε  όρια  οι  άνθρωποι. Η  πραγµατική αγάπη δεν 
γνωρίζει όρια, η πραγµατική αγάπη  θυσιάζει το „εγώ θέλω, 
εγώ χρειάζοµαι, εµένα δεν µου αρέσει“.
Όταν  παρακάλεσα  τους φίλους µου να  µου εξηγήσουν  τι 
είναι αγάπη, δυσκολεύτηκαν  και ξαφνιάστηκαν  γι‘ αυτό. 
Και άρχισαν  να µε  ρωτούν  ποια  αγάπη εννοώ: τη  φιλική; 
την ερωτική; τη χριστιανική;
Τους  απαντησα ότι η αγάπη όποιας σχέσης είναι µία.     
Μου απάντησαν τότε πολλά, όπως: αγάπη  είναι 
κατανόηση, να µοιράζεσαι, να καταλαβαίνεις, να δίνεις.
Ωστόσο  υπάρχει µία και  µόνο  εξήγηση που τα  περιλαµβάνει 
όλα, µα δεν δόθηκε ως απάντηση από πουθενά.
Η  αγάπη είναι  τόσο δυνατή που υπερβαίνει  το  θάνατο, 
αποδεδειγµένα. Πείτε µου  τι άλλο υπάρχει που µπορεί να 
νικήσει το θάνατο εκτός από την αγάπη?

Η  απάντηση  στο τι  είναι η αγάπη είναι  κατά τη  γνώµη µου 
µία: Αγάπη σηµαίνει να δώσεις τη ζωή σου.

Χαµογελώ, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα!

Ενώ τα παιδιά ανέφεραν ως απάντηση  „να δοθείς να 
θυσιάσεις, να δώσεις, να  µοιράσεις“, δεν  µπόρεσαν να 
πουν „να δώσεις τη ζωή σου“. Γιατί;
Γιατί  ακόµα  και το „να  δώσεις, να θυσιάσεις, να  µοιράσεις 
να κατανοήσεις“, µπορείς να το οριοθετήσεις.
Αλλά το να  δώσεις  τη ζωή  σου δεν έχει όριο και  εκεί 
σταµατάει η νοηµοσύνη µας για την αγάπη.
Δεν υπάρχει µεγαλύτερη  αγάπη από  αυτήν που  δίνει  τη 
ζωή της για τους  φίλους της (για τον πλησίον) αυτό το 
είπε ο  Χριστός... και  ο Χριστός έδωσε τη ζωή του από 
αγάπη, έτσι η αγάπη νίκησε τον θάνατο.

Η  αγάπη η πιο  χρησιµοποιηµένη λέξη του κόσµου και 
ταυτόχρονα  η πιο  παρεξηγηµένη. Η  αγάπη είναι η πνοή 
που δίνει ζωή. Η αγάπη είναι η µάνα της ηθικής.
Η  αγάπη είναι λεπτότητα, λεπτοµέρεια, οµορφιά, 
κατανόηση, ευσπλαχνία, στοργή, δύναµη.
Η  αγάπη είναι  το κίνητρο  για ό,τι υπάρχει και  λειτουργεί, 
ακόµα και για τα υλικά  αγαθά και τις  µεγάλες εφευρέσεις: 
Το τηλέφωνο γεννήθηκε από έναν άνθρωπο  που  είχε αυτή 
την  τρελή ιδέα, την οποία  αγάπησε τόσο που δεν το  έβαλε 
κάτω, ώσπου η αγάπη του για την ιδέα... γέννησε .
Μεγάλοι εφευρέτες και  επιστήµονες, οι οποίοι 
ονοµάστηκαν και  τρελοί, πέτυχαν ακριβώς επειδή 
κατάφεραν  να αγαπούν  κάτι τόσο πολύ που αφιέρωσαν  τη 
ζωή τους, σε κάτι που ακόµα δεν φαινόταν.

Σύµφωνα µε το µέγεθος της αγάπης -γιατί µπορεί  να 
µεγαλώνει και  να µικραίνει-  υπάρχει  ή δεν  υπάρχει, 
φτώχια, πλούτος, χαρακτήρας, ανθρωπιά, καλό, κακό, 
νοηµοσύνη, µόρφωση κτλ.
Η αγάπη έχει την ικανότητα, να καταλαβαίνει τα πάντα.
Μόνο η εγκυκλοπαιδική µόρφωση  ενός ανθρώπου, όπως 
οι σπουδές  του, δεν  σηµαίνει απαραίτητα ότι τον κάνουν 
πραγµατικά έξυπνο, εάν του  λείπει  αγάπη. Χωρίς αυτήν 
καταλαβαίνει µόνο  τα διαβασµένα. Καταλαβαίνει µόνο 
αυτά που βλέπει µπροστά  στη µύτη του. Εκεί  σταµατάει η 
νοηµοσύνη του. Αντιθέτως, η αγάπη  καταλαβαίνει και 
αυτό  που  δεν  βλέπει, αυτό  που  κρύβεται από πίσω.         
Η  λεπτότητά  της την οδηγεί στο να καταλαβαίνει ιδιαίτερα 
τη λειτουργία  του ανθρώπου, της κτίσης, την  ψυχή και 
την σκέψη του διπλανού.
Η αγάπη γεννάει µόνο το καλό. Αν υπάρχουν 
καταστάσεις  όπου γέννησε κάτι κακό, αυτό  οφείλεται στο  
ότι την εκµεταλλεύτηκαν. Όπου δεν  υπάρχει  αγάπη 
υπάρχει µιζέρια κάθε είδους.
Η  µητέρα Τερέζα, της  οποίας τα µάτια  είδαν τόσα πολλά, 
όπως πείνα, αρρώστια, θάνατο απάντησε στην ερώτηση    
„τι είναι το χειρότερο για τον άνθρωπο“ το εξής: 
Δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο για έναν άνθρωπο, 
από το να µη σηµαίνει σε κανέναν τίποτα.
Μην  πλανάστε, η γνώση όλων των  πραγµάτων  είναι η 

αγάπη. Και για  να µπορέσουµε πραγµατικά να  την 

γευτούµε έτσι όπως πραγµατικά  είναι, πρέπει  να  βρούµε 
την πηγή της.
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Αποκλειστική Συνέντευξη
στη Σοφία Καρυπίδου, sofia@neolaia.de

Sarbel, αν ξανασκεφτείς  τη βραδιά του ελληνικού τελικού... 

ποιά ήταν η πρώτη σκέψη όταν έµαθες  τα αποτελέσµατα 

και σου είπαν ότι ο κόσµος  επέλεξε εσένα για το Helsinki;

Σοκαρίστηκα στην αρχή αλλά όταν  το συνειδητοποίησα ένιωσα 

µεγάλη χαρά! 

Έχεις ήδη την εµπειρία των προηγούµενων ετών, όπου 

–είτε µε την καλύτερη θέση, είτε µε λιγότερο καλή- οι 

κριτικές, τα λόγια, οι «απόψεις  των ειδικών» δεν 

σταµατούν µε τίποτα. 

Είναι κάτι που σε προβληµάτισε έστω και µία στιγµή; 

Η κριτική δεν θα σταµατήσει ποτέ την προσπάθειά µου...

Τι πιστεύεις... πόσο σηµαντική είναι πραγµατικά η ψήφος 
των Ελλήνων της Διασποράς; 
Είµαι Έλληνας του  εξωτερικού  και πιστεύω ότι  είµαστε πολύ 
σηµαντικοί για την  Ελλάδα γενικότερα. Τους έχω όλους  µέσα στην 
καρδιά µου. 

Αν  µπορούσες  να µιλήσεις  σε όλο τον 
Ελληνισµό εκτός  Ελλάδας, που καλείται      
(και θα το κάνει!) να σε ψηφίσει...                     

τι θα ήθελες  να του πεις, να του ζητήσεις  εν 
όψει της Eurovision;
Να ψηφίσουν ένα δικό τους παιδί. 

Sarbel, κι εσύ, όπως κι εµείς, γεννήθηκες και 
µεγάλωσες σε µία άλλη χώρα. 
Εσύ ωστόσο διαφοροποιείσαι από µας: 
αποφάσισες  κάποια στιγµή να αφήσεις  το 
Λονδίνο και να πας στην Ελλάδα.             
Τι σε οδήγησε να αφήσεις  τη ζωή σου εκεί 

και να επιλέξεις την Ελλάδα; 
Η αγάπη µου για την ελληνική µουσική. 

Η ζωή σου (στην  Ελλάδα) ήταν –ειδικά τον 

πρώτο καιρό- όπως την είχες φανταστεί;

Στην αρχή ήταν  δύσκολα  αλλά µετά συνήθισα  και 

µου αρέσει πάρα πολύ! 

O ταλαντούχος νέος 
που έγινε γνωστός 
με το „σε πήρα 
σοβαρά“ έχει να 
εκπληρώσει ένα 
εξαιρετικά σοβαρό 
έργο:
την καλύτερη δυνατή 
παρουσίαση της 
Ελλάδας στο 
διαγωνισμό της 
Eurovision στις 
12 Μαϊου 2007        
με το τραγούδι 
„ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΜΑΡΙΑ“. 

Εμιες είμαστε βέβαιοι:
θα τα πάει παραπάνω 
από πολύ καλά!

ΣΑΡΜΠΕΛ

18  Δ Υ Ο  Ο Ψ Ε Ι Σ



Η πρώτη σου δισκογραφική δουλειά είχε απόλυτη επιτυχία. 

Ήταν κάτι που περίµενες όταν ξεκινούσες; 

Επειδή  µε στηρίζουν πολύ  σηµαντικοί άνθρωποι  στο χώρο, ήξερα 

ότι θα πάω καλά, αλλά ειλικρινά δεν  περίµενα τόσο  µεγάλη 

επιτυχία...

Ποιό τραγούδι έχει σηµαδέψει τη ζωή σου... προσωπικά και 

επαγγελµατικά;
«Να’ σουν θάλασσα»  µε τη Νατάσα Θεοδωρίδου. 

Η κίνηση σου, η εικόνα σου, η φωνή και το ήθος σου... σε 
έχουν κάνει πολύ αγαπητό σε όλους, ειδικά στο νεανικό 
κοινό. Θυµάσαι την πιο υπερβολική αντίδραση θαυµάστριας 
απέναντί σου;
Επειδή  είµαι  πολύ  ήρεµος άνθρωπος, δε  νοµίζω ότι προκαλώ 
υπερβολικές  αντιδράσεις. Όλοι οι fan µου µε αντιµετωπίζουν  µε 
γλυκύτητα. 

Θες να µοιραστείς κάποια από τα όνειρά σου µαζί µας;
Να φτάσω όσο πιο  ψηλά γίνεται, χωρίς ν’ αλλοιωθώ σαν 
άνθρωπος. 

Τι εκτιµάς περισσότερο στους ανθρώπους;
Την αξιοπρέπεια. 

Και τι µπορεί να σε εκνευρίσει πραγµατικά;
Η αγένεια. 

Τι δεν αποχωρίζεσαι ποτέ;
Το φυλαχτό µου. 

Ποια είναι η πιο σηµαντική συµβουλή που 
σου έδωσαν ποτέ;
«Να είσαι απλός».

Ποια είναι η αγαπηµένη σου φράση;                                                               
Δεν υπάρχει  κάποια  συγκεκριµένη φράση. Μου 
αρέσει  να αντιµετωπίζω τις δύσκολες στιγµές µε 
χιούµορ... 

Θα κλείσουµε... όπως  αρχίσαµε: µε Eurovisi-

on. Πες  µας, τι θα πάρεις  µαζί σου στο Hel-
sinki;
Καλή διάθεση!! 

Κι ένα τελευταίο µήνυµα... µία ευχή... για 
τους ΄Ελληνες νέους στη Γερµανία;
Ως Έλληνας του εξωτερικού θα είµαι  πάντα δίπλα 
στους Έλληνες της Διασποράς και σας  ευχαριστώ 
πολύ για την αγάπη που µου έχετε δείξει. 

Sarbel, σε ευχαριστούµε θερµά και σου 
ευχόµαστε ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!
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C o m m e  c i 

C o m m e  c a 

από τη Σοφία Καρυπίδου, sofia@neolaia.de

Ευρυδίκη - Δηµήτρης Κοργιαλάς στο Ελσίνκι

Με το τραγούδι "Comme ci comme  ca" (Έτσι κι έτσι) θα 

εκπροσωπήσει η Ευρυδίκη την  Κύπρο. Το µόνο  σίγουρο 

είναι, ότι το  τραγούδι  του πετυχηµένου  ζευγαριού κάθε 

άλλο παρά „έτσι κι έτσι“ είναι.

Τα προγνωστικά, τους βλέπουν  πολύ µπροστά κι  εµείς 

όλοι ελπίζουµε η Ελλάδα και  η  Κύπρος  να  καταφέρουν το 

„άπιαστο  όνειρο“: µία διπλή πρώτη θέση  για τις  δύο 

χώρες. 

Να σηµειώσουµε ότι  για  την Κύπρο  θα  πρέπει να 

ψηφίσουµε όλοι  και(!) στον ηµιτελικό, όπου 

συναγωνίζονται συνολικά 28 χώρες! 

Η Κύπρος κληρώθηκε να εµφανιστεί τρίτη στον ηµιτελικό.

Εµείς  θα είµαστε όλοι εκεί, µποροστά  στους δέκτες της 

τηλεόρασης, για να τη στηρίξουµε! 

Comme Ci Comme Ca

Η  Ευρυδίκη και ο  Κοργιαλάς επέλεξαν, µαζί  µε  το 

στιχουργό  Ποσειδώνα, να  τραγουδήσουν „κόντρα στο 

ρεύµα“, επιλέγοντας τη γαλλική γλώσσα. 

Εµείς  σας  παραθέτουµε τη  µετάφραση του τραγουδιού, για 

να γνωρίζετε καλά  τι τραγουδούν οι δύο  αγαπηµένοι 

καλλιτέχνες. 

"Έτσι Κι Έτσι" 

Όλες τις Τρίτες, τελειώνεις 
τη δουλειά πολύ αργά και µετά 
τηλεόραση και ύπνος, 
ενώ η καρδιά µου ξυπνάει. 
Όλες τις Δευτέρες, µου λες 
το πρωί και το ξεχνάς, 
"Θα πάµε σινεµά" 
αλλά το απόγευµα "Συγγνώµη"... 

Έτσι κι έτσι, η ζωή περνάει 
και οι όµορφες στιγµές 
µας προσπερνούν. 
Έτσι κι έτσι, η αγάπη σπάει. 
Η ρουτίνα και η αδράνεια µάς απειλούν. 
Έτσι κι έτσι. 
Δεν µπορώ, άλλο. Είµαι απογοητευµένη. 
Με έχεις χάσει. 
Δεν παραµένω, εκεί. 
Έτσι κι έτσι. 
Ορίστε, το τέλος. 
Έτσι κι έτσι. 

Όµοια, τα Σάββατα, τα µεσάνυχτα, 
µου λες, κιόλας, "Καληνύχτα". 
Κοιµάσαι, ενώ εγώ βγαίνω, 
τραγουδώντας πολύ δυνατά...

20  Δ Υ Ο  Ο Ψ Ε Ι Σ�



Υποσχεθήκαµε
το πιο όµορφο και 
πιο κεφατο 

αποκριάτικο γλέντι!

Το συγκρότηµα 

ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ, 

η ποντιακή λύρα και 

η λαϊκή ορχήστρα ηταν 

απαραιτητοι συµµαχοι!

Στολισµένη αιθουσα,

πολυ καλή µουσική, 

πολύς κόσµος, 

καταπληκτικές στολές 

και πολύ πολύ κέφι!

22  Δ Υ Ο  Ο Ψ Ε Ι Σ
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Τα   Ο Ν Ο Μ Α Τ Α   κ α ι   η  σημασ ία  τους
από το Χρήστο Μουµτζίδη,  christos@moumtzidis.com

Άγγελος, Αγγελική: Ο  Άγγελος είναι ονειροπόλος και  δίνει 
συχνά  την  εντύπωση ότι βρίσκεται  "αλλού". Είναι, όµως, 
πεισµατάρης και πετυχαίνει πάντα αυτό  που βάζει στο 

µυαλό του. Η  Αγγελική αγαπάει την  τέχνη  και τα ταξίδια. 
Είναι καλή φίλη και δηµιουργεί ισχυρούς προσωπικούς 
δεσµούς. 
Αθανάσιος, Αθανασία: Απλός κι ευγενικός, ο  Αθανάσιος 
χρειάζεται χρόνο για  να επιβληθεί. Επηρεάσιµος, έχει 
ανησυχίες και ψάχνει τρόπο  να  τις εκφράσει. Η  Αθανασία 
είναι σταθερή στα πιστεύω της  και τα  συναισθήµατά της. 
Δίνει πολλά στους άλλους, χωρίς να ξεχνάει τον εαυτό της. 
Αικατερίνη:Μοιάζει συνήθως νεότερη από  την  ηλικία  της. 
Διχασµένη ανάµεσα σε πρακτικές και  πνευµατικές επιθυµίες, 

είναι γενναιόδωρη κι έχει το χάρισµα του λόγου. Είναι 
χαρακτήρας δυνατός, ικανός να  αντιµετωπίσει και  τις  πιο 
δύσκολες καταστάσεις. 
Αλέξανδρος, Αλεξάνδρα: Αν όλοι οι Αλέξανδροι δεν  είναι 
ήρωες, τουλάχιστον  φαίνεται ότι βλέπουν  µακριά  και  ψηλά! 
Δεν  έχουν  πολλή φαντασία, αλλά η θέλησή τους  τους 
επιτρέπει  να  πετυχαίνουν  εκεί όπου άλλοι αποτυχαίνουν. 
Δεν  είναι  πολύ  συναισθηµατικοί κι αγαπούν την ελαφριά 
όψη  της ζωής... Φιλοσοφηµένη  και καλλιεργηµένη, η 
Αλεξάνδρα δεν  περιφρονεί  τα υλικά  αγαθά και την 

οικονοµική ασφάλεια. Ανεξάρτητη  και  δυναµική, ξέρει να 
εκµεταλλεύεται τις ευκαιρίες. Της αρέσει ο αθλητισµός. 

Αναστάσιος, Αναστασία: Αυταρχικός και δυνατός 
χαρακτήρας, ο Αναστάσιος προσπαθεί  να  επιβληθεί 
στους άλλους  και  συνήθως τα καταφέρνει. Δίνει σηµασία 

στα  υλικά αγαθά και κοπιάζει για να τα  αποκτήσει. Του 
αρέσει  να δίνει συµβουλές, όπως και  της Αναστασίας, 
που είναι  όµως  πιο  µαλακιά. Αλλά  αργότερα 
εγωκεντρική... 
Ανδρέας: Του αρέσει η οικογενειακή  ζωή  και η 
συµµετοχή στα  κοινά. Κερδίζει  την  υποστήριξη των 
ισχυρών. Ζηλιάρης, πεισµατάρης και οικονόµος. 
Έξυπνος, µε ιδέες συχνά πολύ πρωτότυπες. 
Άννα: Σοβαρή  και δυναµική, η Άννα  ξέρει τι θέλει  από 
τη ζωή. Έχει συχνά  καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία, 

απολαµβάνει  τα υλικά αγαθά. Της αρέσει να  δίνει 
συµβουλές. 
Αντώνιος, Αντωνία: Γεννηµένος  για επικοινωνία ο 
Αντώνης, χρειάζεται  ποικιλία. Δίνει σηµασία  στις 
απολαύσεις και τις διασκεδάσεις. Κυκλοθυµικός, 
ενθουσιώδης, θυµώνει εύκολα... Η  Αντωνία διακρίνεται 
για την κοινή λογική και την  κρίση της. Είναι  εργατική, 
πιστή, µε ανεπτυγµένο το µητρικό ένστικτο. 
Απόστολος:Κοιωνικός  και γλεντζές, ο Απόστολος 
λατρεύει τη ζωή και της  απολαύσεις της. Του  αρέσουν οι 

γυναίκες και  το  καλό φαϊ. Ευγενικός  και  πράος 
χαρακτήρας, δεν πηγαίνει στο βάθος των πραγµάτων. 

Βασίλειος, Βασιλεία-Βασιλική: Ο  Βασίλης είναι  άνθρωπος  της σκέψης, µε  καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία  και πολύ 
απόλυτος. Πεισµατάρης, του λείπουν συνήθως  η ευελιξία και η προσαρµοστικότητα. Του αρέσει να κάνει το  δικό του και 
τα καταφέρνει. Πιο  συµβατική, η Βασιλική δίνει µεγάλη σηµασία  στα υλικά αγαθά. Φιλόδοξη, ακολουθεί το δρόµο της 
µε ρεαλισµό και χωρίς να παίρνει µεγάλα ρίσκα. 

Γεώργιος, Γεωργία: Ιδεαλιστής κι ενθουσιώδης, 
αναζητάει περιπέτειες και πνευµατικές 
συγκινήσεις. Μοιάζει να  έχει µεγάλη 

αυτοπεποίθηση, αλλά στην πραγµατικότητα  είναι 
αρκετά δειλός. Πιο αισιόδοξος  χαρακτήρας, η 
Γεωργία αναζητάει  πάντα  την ευτυχία. Είναι 
εφευρετική, θαρραλέα και φιλόδοξη. 
Γλυκερία: Αισθησιακή και κεφάτη. Κάτω από ένα 
ήρεµο παρουσιαστικό, κρύβεται µια ατσάλινη 
θέληση.

Ειρήνη: Χαριτωµένη, κρατάει τις  αποστάσεις της. 
Καθοδηγείται  από  τα συναισθήµατά της, µε 
αποτέλεσµα να οδηγείται συχνά σε εσφαλµένες εκτιµήσεις. Είναι  αρκετά φιλόδοξη και δίνει σηµασία στην  εικόνα που έχουν 

οι άλλοι γι' αυτήν. Θέλει να φαίνεται πιο ανεξάρτητη απ'όσο στην πραγµατικότητα είναι. 
Ελένη: Όνοµα που  και στη σηµερινή  εποχή φέρουν γυναίκες  µε δυνατό χαρακτήρα και προσωπικότικότητα. Διαθέτουν 
γοητεία κι όταν  ακόµα  δεν είναι όµορφες  κι  επιµένουν  να γίνεται πάντα το δικό τους. Ακόµα κι όταν  φαίνονται ήρεµες, είναι 
κυριαρχικές. Και ευαίσθητες στα κοµπλιµέντα... 
Ελευθέριος, Ελευθερία: Ζωντανός και ανεξάρτητος  χαρακτήρας, διαπρέπει στα ελεύθερα  επαγγέλµατα. Του αρέσει η 
φύση, ο αθλητισµός και η οµαδική ζωή. Η Ελυθερία είναι ευγενική και ντροπαλή. Κερδίζει εύκολα φίλους και θαυµαστές. 

Δέσποινα: Θεληµατική, ξέρει να  παίρνει  τη ζωή της στα χέρια 
της. Μερικές φορές οι άλλοι  υποτιµούν  την εξυπνάδα της. 
Ιδιόρρυθµη προσωπικότητα. 
Δηµήτριος, Δήµητρα: Πεισµατάρης  και  απαιτητικός, ο Δηµήτρης 
δεν  είναι τόσο εύκολος στη συµβίωση. Καλός φίλος, αγαπάει τις 
αντρικές  παρέες και το ποδόσφαιρο. Επηρεάζεται όµως  απ' τη 
γυναίκα που αγαπά. Λογική  και πρακτική, η Δήµητρα ξέρει ποιο 
είναι το  συµφέρον  της. Είναι  ικανή στο να  χειρίζεται ανθρώπους 
και καταστάσεις. Αγαπάει τα παιδιά.
Διονύσης, Διονυσία: Λίγο  άκαµπτος µερικές φορές , ο Διονύσης 
δηµιουργεί  συµπάθειες και  αντιπάθειες. Ωστόσο, έχει χιούµορ και 
του αρέσει να αναθεωρεί τη ζωή  του.Πιο σοβαρή, η Διονυσία έχει 
πιο κλειστό χαρακτήρα και είναι σε γενικές γραµµές συντηρητική.
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Μαργαρίτα: Όσο  πετυχηµένη κι  αν  είναι η 
Μαργαρίτα στη δουλειά της, θα  ενδιαφέρεται 
πάντα  περισσότερο για  τη  γοητεία της. Ερωτεύεται 
µε  πάθος, δίνει πολλά από  τον εαυτό  της κι 

αργότερα απογοητεύεται! Πολύ µητρική, όταν δεν έχει παιδιά «νταντεύει» τους φίλους της. 
Μαρία, Μάριος: Η  Μαρία έχει  την  αίσθηση του καθήκοντος και τη µανία της τελειότητας. Της αρέσει  να φαίνεται 
ικανή και  οργανωτική και η  γνώµη των άλλων  µετράει πολύ γι'  αυτήν. Η  Μαίρη είναι πιο  εγωίστρια, αλλά ζωηρή 
και  κοινωνική. Η  Μάρω είναι  σοβαρή και  αρκετά  συχνά διανοούµενη.Τέλος, η Μαρίκα αγαπάει πάνω απ' όλα τα 
παιδιά της. Όσο  για το Μάριο, ζει έντονη ζωή όταν είναι  νέος. Αγαπάει την  ταχύτητα, τις γυναίκες και  τα χρήµατα. 
Είναι ικανότατος σε όποιο επάγγελµα και αν διαλέξει.
Μιχαήλ, Μιχαέλλα: Του αρέσει να  επιβάλλεται  στο περιβάλλον  του. Εύθικτος, δεν ανέχεται «µύγα στο σπαθί 
του». Δίνει  µεγάλη σηµασία στην οικογενειακή  παράδοση  και είναι µεγάλος πατριώτης. Κοινωνικός, συνηθίζει να 
περιστοιχίζεται από τους φίλους του. 

Ελισάβετ:  Περήφανη, κατορθώνει να  ελέγχει τέλεια τον πλούσιο συναισθηµατικό  κόσµο της. Το πρόσωπό της 
αποκτάει γρήγορα µια  έκφραση ωριµότητας. Είναι κάπως αυταρχική  µε το σύντροφό  της. Δεν  κατορθώνει  εύκολα  να 
αποδεσµευτεί από το παρελθόν της. 
Εµµανουήλ, Εµµανουέλα: Ονειροπόλοι, είναι συχνά κυκλοθυµικοί. Όταν συµπαθούν κάποιον γίνονται ζεστοί, 
οµιλητικοί και αξιαγάπητοι. Αγαπούν  την  πολυτέλεια και δε θυσιάζουν εύκολα τον τρόπο ζωής τους. Οι γυναίκες  είναι 
αρκετά ιδιόρρυθµες και δύσκολες στη συµβίωση .
Ευάγγελος, Ευαγγελία: Ήρεµοι  και αισθησιακοί, είναι πολύ  ευτυχισµένοι όταν  βρουν  το ταίρι που  τους ταιριάζει. 
Δεν  είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι και συχνά προτιµούν  τη ρουτίνα  από την  αβεβαιότητα. Τους αρέσει η οικογενειακή ζωή 
κι η παρέα µε τους φίλους. 
Ευστάθιος:.Δυνατός και τρυφερός  χαρακτήρας, έχει αδυναµία στις υλικές απολαύσεις. Με την  εµψύχωση των φίλων 
του και της οικογένειάς του, που του είναι απαραίτητη, πετυχαίνει επαγγελµατικά. 

Ιωάννης, Ιωάννα: Ο  Γιάννης είναι  δυναµικός και αρκετά 
αυταρχικός. Υπεύθυνος και  άνθρωπος του καθήκοντος, αγαπάει πολύ 
την  οικογένειά του. Κλειστός χαρακτήρας όταν  βρίσκεται µε πολύ 

κόσµο, γίνεται  ιδιαίτερα ευχάριστος στον κύκλο  των  φίλων  του. Η 
Γιάννα είναι αισιόδοξη και γελαστή, αλλά λίγο επιπόλαιη. Έτοιµη 
πάντα για δράση, αντιµετωπίζει µε χιούµορ τις αναποδιές της ζωής. 

Θεόδωρος, Θεοδώρα: Έξυπνη και ικανή, η 
Θεοδώρα έχει αρκετά  δύσκολο  χαρακτήρα. 
Ζητάει πολλά από  τους άλλους, χωρίς η ίδια να 
είναι τέλεια στη συµπεριφορά της. Μαχητική 
ξέρει να αγωνίζεται γι'  αυτά  που πιστεύει. Πιο 
συναισθηµατικός χαρακτήρας, ο  Θεόδωρος είναι 
πιστός  στους φίλους  του κι αφοσιωµένος στη 
δουλειά του. Πολύ αγχώδης, πρέπει να µάθει  να 
εξωτερικεύει το άγχος. 

Ηλίας : Αθόρυβος κα ι 
διακριτικός, τα  καταφέρνει 
πολύ  καλά  στη ζωή. Ξέρει να 

αποφεύγει  τις κακοτοπιές. 
Βρίσκει την ευτυχία στην 
οικογένεια. 

Ζωή, Ζώης: Χαρούµενη 
και αισιόδοξη, η Ζωή 
έχει  καλή επαφή µε τα 
παιδιά. Πιο  σοβαρός, ο 
Ζώης είναι άνθρωπος 
τ ο υ  κ α θ ή κ ο ν τ ο ς , 
συνεπής και υπεύθυνος. 

Λάµπρος, Λαµπρινή: Ο  Λάµπρος  είναι συναισθηµατικός  και 
αυθόρµητος. Στην πραγµατικότητα δεν  ωριµάζει ποτέ, γι' 
αυτό  και διατηρεί  µέχρι  τα  γεράµατα τη γοητεία  ενός παιδιού. 
Η  Λαµπρινή είναι πιο συνεσταλµένη  και διακριτική. Της αρέσει 
η οικογενειακή ζωή και προτιµάει να δουλεύει στο σπίτι. 

Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα: Αν και  κοινωνικός, 
ο Κωνσταντίνος  είναι  στο  βάθος  κλειστός 
χαρακτήρας. Συχνά είναι  υποταγµένος ψυχολογικά 
σε µια γυναίκα, τη µητέρα  του ή τη γυναίκα του. 
Στη δουλειά του  διαπρέπει γιατί είναι  εργατικός και 
επίµονος. Η  Κωνσταντίνα είναι πιο αυθόρµητη και 
ενθουσιώδης. Αγαπάει  τα παιδιά, είναι πολύ τακτική 
και αφιερώνει πολύ χρόνο στο σπίτι της. 

Νικόλαος, Νικολέττα: Ιδιαίτερα  καλόκαρδος, ο  Νικόλαος µπορεί να 
χαρίσει  και τα  ρούχα  που φοράει. Γλυκοµίλητος, είναι  η αδυναµία της 
µητέρας του. Το µόνο  του ελάττωµα είναι ότι  δε θέλει να  στεναχωρεί 
αυτούς που αγαπάει και αναγκάζεται συχνά να λέει  ψέµατα. Πιο 
θαρραλέα, η Νικολέττα δε  διστάζει να πει  καθαρά  τη γνώµη της. Είναι 
ικανή  να  κάνει πολλές  θυσίες για να µπορέσει να σπουδάσει. Δεν είναι 
καθόλου φιλάρεσκη. 

Παναγιώτης, Παναγιώτα: Και οι δύο είναι δραστήριοι και εργατικοί. 
Στα νεναικά τους  χρόνια  αφοσιώνονται στην οικογένειά τους και ζουν  περιορισµένη ζωή, γι' αυτό, µετά  από µια ορισµένη  ηλικία, 
προσπαθούν να απολαύσουν αυτά που έχασαν. 

Παύλος, Παυλίνα:  Είναι και οι δύο ήρεµοι και απεχθάνονται  τους  καβγάδες. Αυτό δε σηµαίνει  ότι  δεν  προσπαθούν να 
επιβληθούν  στους άλλους και να κάνουν  το  δικό  τους. Ενώ µοιάζουν  συγκρατηµένοι, είναι  στην  πραγµατικότητα παρορµητικοί 
και κανείς δεν µπορεί να τους κάνει να αλλάξουν γνώµη όταν αποφασίσουν κάτι. 
Πέτρος, Πετρούλα: Ο  Πέτρος είναι σοβαρός και  αρκετά... δογµατικός. Θέλει να  φαίνεται γενναίος, αλλά κοιτάζει µάλλον  να 
αποφεύγει τους κινδύνους. Το µεγαλύτερο ελάττωµά του είναι ότι έχει την τάση να παίρνει τον εαυτό του πολύ στα σοβαρά. 
Η Πετρούλα του µοιάζει αρκετά σαν χαρακτήρας, αλλά είναι ακόµα πιο άκαµπτη κι αυτό της δηµιουργεί δυσκολίες στη ζωή της. 

Όλγα: Ζωντανή, γελαστή  και φλύαρη, 
ασχολείται συνήθως  µε επαγγέλµατα 
που  έχουν επαφή µε κόσµο. Έχει  όµως 
και µια απαισιόδοξη πλευρά, επειδή 
δύσκολα ικανοποιείται µε όσα  έχει. Της 
είναι απαραίτητο να έχει µπροστά της 
ένα στόχο. Συχνά έχει  την  εντύπωση  ότι 
δίνει περισσότερα απ' όσα παίρνει. 
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Σάββας : Κλασικός τύπος 
οικογενειάρχη, που σέβεται τις 
παραδόσεις  και είναι πολύ 
συντηρητικός. Συχνά έχει 
πρόβληµα  επικοινωνίας µε  τα 
παιδιά του  και τους νέους 
γενικότερα. 
Σοφία: Είναι πολύ  απαιτητική 
από  τη ζωή και τους ανθρώπους. 
Έχει πολλά  ενδιαφέροντα και 
µεγάλη  έφεση στα γράµµατα. 
Διαθέτει φαντασία και ξέρει να 
διηγείται ωραία. Της  αρέσει  να 
γίνεται το επίκεντρο  της 
προσοχής. 
Σπυρ ίδων , Σπυρ ιδούλα : 
Βλέπουν  πολύ ροµαντικά τη ζωή 
κα ι όταν  απογοητευτούν 
κλείνονται στον εαυτό  τους  ή 
κοιτάζουν να  βρουν  µια ήσυχη 
δουλειά, που να τους εξασφαλίζει 
κάποια ανεξαρτησία. 
Σταµάτης: Ήσυχος άνθρωπος. 
δίνει σηµασία στην  καλοπέραση 
και απεχθάνεται τους  καβγάδες. 
Αποφεύγει τους µπελάδες  και τις 
κακοτοπιές  και προτιµάει να 
ασχολείται µε το σπίτι του, τον 
κήπο του και τα διάφορα  χόµπι 
του. 
Σ τ α ύ ρ ο ς , Σ τ α υ ρ ο ύ λ α :                 
Ο  Σταύρος  είναι λιγοµίλητος κι 
ε ρ γα τ ι κ ό ς . Έχ ε ι µ ε γ ά λη 
επιδεξιότητα στα χέρια. Είναι 
καλός φίλος και σύζυγος. Η 
Σταυρούλα είναι νευρική και 
οξύθυµη. Πολύ  περήφανη, δε 
λέει ποτέ τα  προβλήµατά της. Τα 
παιδιά  αποτελούν γι'  αυτήν 
παράγοντα ισορροπίας. 
Στέφανος, Στεφανία: Σοβαρός, 
συντηρητικός  και αυστηρός, ο 
Στέφανος  ξεχνάει  όλες τις 
αναστολές και τους φόβους  του 
όταν  είναι να αγωνιστεί  για 
κάποιο  ιδανικό. Παιχνιδιάρα, 
ζωηρή και άφοβη, η Στεφανία 
είναι εντελώς διαφορετική 
προσωπικότητα, που  ξέρει να 
χαίρεται τη ζωή. 
Στυλιανός, Στυλιανή: Βλέπουν 
τ η ζ ω ή µ ε κ ά π ο ι α 
αποστασιοποίηση  και δεν 
παίρνουν  τίποτα  πολύ στα 
σοβαρά. Το γέλιο αποτελεί  το 
όπλο  τους, µε αποτέλεσµα  να 
τους τα συγχωρούν  όλα. 
Εργατικοί και  ευσυνείδητοι, είναι 
πολύ καλοί επαγγελµατίες. 
Σωτήρης, Σωτηρία: Ο  Σωτήρης 
έχει πάθος µε τη µουσική  και 
πολύ συχνά ξέρει να παίζει 
κάποιο  µουσικό  όργανο. Είναι 
πολύ καλοφαγάς και θαυµάσιος 
µάγειρας. Η  Σωτηρία  είναι 
δυναµική και ντόµπρα, µε 
καλλιτεχνικά  ενδιαφέροντα και 
πολλούς φίλους. 

Φώτιος, Φωτεινή: Ακολουθούν 
την  πορεία που έχουν χαράξει, 
χωρίς  να  κοιτάζουν  δεξιά  ή 

αριστερά. Θέλουν  να βελτιώσουν 
τη θέση  τους, αλλά τους λείπει η 
διπλωµατία. Δε διαλέγουν πάντα 
τον κατάλληλο σύντροφο. 

Χαράλαµπος:  Προσγειωµένος, δε 
συγκινείται µε ροµαντικά ιδεώδη. 
Αντίθετα, κυνηγάει πολύ πρακτικούς 
και χειροπιαστούς στόχους. Έχει 
όµως  καλή καρδιά  και καθώς  είναι 
πολύ κοινωνικός, αποκτά εύκολα 
φίλους και φίλες, αφού έχει 
ιδιαίτερη αδυναµία στις γυναίκες! 
Χρήστος, Χριστίνα: Το κύριο 
χαρακτηριστικό τους  είναι το 
πείσµα. Ποτέ δεν  παραδέχονται ότι 
έχουν άδικο. Η  επιµονή  τους  τούς 
κάνει µερικές φορές να  πετυχαίνουν 
τα αδύνατα. Κατά τ' άλλα  ο Χρήστος 
είναι  αρκετά µοναχικός  και 
ιδιόρρυθµος, ενώ η Χριστίνα βρίσκει 
την  ευτυχία  στην οικογενειακή και 
κοινωνική  ζωή. Κι οι δυο δίνουν 
σηµασία στην οικονοµική ασφάλεια. 
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από τη Σοφία Καρυπίδου 

sofia@neolaia.de

 

ΕΛΛΑΔΑ
Η Ευζωνική στολή 

Η στολή των Ευζώνων έχει µακρά ιστορία. Ο τύπος της αρχίζει να διαµορφώνεται από 
την εποχή του Οµήρου µε τους "καλά-ζωσµένους" µαχητές που ονοµάζοντας Εύζωνες 
(ευ-ζώνες) και ολοκληρώνεται κατά τους χρόνους της τουρκοκρατίας σε συγκεκριµένο 
τύπο στολής, µε τη φουστανελά και το τσαρούχι. Απ'ο το 1821 και µετά η ευζωνική 
στολή καθιερώθηκε ως επίσηµη Εθνική ενδυµασία. 

Συµµετοχή των Ευζώνων στους εθνικούς αγώνες

Την Ευζωνική στολή, έτσι όπως την ξέρουµε σήµερα, τη βλέπουµε, σε πίνακες της 
περιόδου της Τουρκοκρατίας (1453-1821), να τη φορούν οι αρµατωλοί και οι κλέφτες. 
Ο τσολιάς, µε την φουστανέλα και το τσαρούχι, γίνεται σύµβολο της Εθνεγερσίας. 
Μετά την Επανάσταση του 1821 η στολή του Εύζωνα καθιερώνεται επίσηµα σαν Εθνική 
ενδυµασία όλων των οπλαρχηγών και αγωνιστών της επαναστάσεως.

Μετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο τα Συντάγµατα Ευζώνων αναδιοργανώθηκαν και 
συγκροτήθηκαν σε σύγχρονες Μονάδες Πεζικού µέσα στα πλαίσια του εκσυγχρονισµού 
των Ενόπλων Δυνάµεων της χώρας µας.
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Η  κατασκευή  της Ευζωνικής στολής  δεν  είναι µια  απλή 
διαδικασία. Απαιτεί γνώσεις, πείρα  εκ  µέρους των 
κατασκευαστών, πολύ χρόνο και µεγάλο κόστος. 

Οι  στολές είναι  εξ'  ολοκλήρου χειροποίητες. Υπάρχουν  δυο 
τύποι στολής : αυτή  του αξιωµατικού και  εκείνη του 
οπλίτου και διακρίνεται σε χειµερινή και θερινή.

 Τα κυρίως µέρη της ευζωνικής στολής είναι :
L• L ο σκούφος  (φάριο), φτιαγµένο  από κόκκινη τσόχα. Ο  
σκούφος φέρει µια µεταξωτή µαύρη φούντα. 

L• L το πουκάµισο  (υποδήτης), λευκό µε  µεγάλο άνοιγµα 
µανικιών, 

L• L το γιλέκο (φέρµελη), µε  κέντηµα σπάνιας χειροποίητης 

τεχνικής. Το κέντηµα του γιλέκου, µε  λευκά ή επίχρυσα 
νήµατα, έχει  διάφορα σχέδια µεγάλης παραδοσιακής και 
λαογραφικής σηµασίας. 

L• L Η  φουστανέλλα, από  λευκό  ύφασµα 30  µέτρων. Οι 
δίπλες (πιέτες) της  φουστανέλας είναι  400, όσα δηλαδή 
και τα χρόνια της τουρκοκρατίας

L• L Η  περισκελίδα, το µακρύ κόκκινο  παντελόνι των 
αξιωµατικών  και  οι  µάλλινες λευκές  κάλτσες  των 
Ευζώνων

L• L Η  ζ ώ ν η µ ε τ ι ς 

φυσιγγιοθήκες της και 
L• L Ο ι ε π ι κ ν η µ ί δ ε ς 

(καλτσοδέτες), µαύρου 
χρώµατος  για τους 
Εύζωνες και  µπλέ για 
τους Αξιωµατικούς.

 
Εκτός  από τα παραπάνω 
µέρη της στολής, που είναι 
κοινά  στους Εύζωνες και 

τ ο υ ς α ξ ι ω µ α τ ι κ ο ύ ς , 
υπάρχουν ακόµη και 
L• L τ α  τ ο υ ζ λ ο ύ κ ι α 

(π ε ρ ι κ ν ηµ ί δ ε ς ) , τ α 
σταβάλ ια (µποτάκ ια 
κόκκινα) και η σπάθα του 
1821 για τους Αξιωµατικούς, και 

L• L ο ανάσπαστος (εσωτερική ζώνη που κρατά σταθερά τις 
κάλτσες στη θέση  τους) και τα κρόσια (µπλέ  και άσπρου 
χρώµατος κορδόνια, δηλαδή τα Εθνικά χρώµατα  της 

Σηµαίας µας) και  τα παραδοσιακά  τσαρούχια για τους 
Εύζωνες. Τα τσαρούχια είναι εξ' ολοκλήρου χειροποίητα 
από  σκληρό κόκκινο  δέρµα και  σόλα οπλισµένη  µε 60 
καρφιά. Το ζευγάρι ζυγίζει περίπου τρία κιλά. Η  µύτη 
του τσαρουχιού καταλήγει σε µια αιχµηρή προεξοχή 
που καλύπτεται από µια όµορφη, µαύρη φούντα.

 Η  Προεδρική Φρουρά εκτός από την  Ευζωνική, τηρεί  και 
την  Κρητική στολή µε την χαρακτηριστική της βράκα και 
το ζωσµένο  στη µέση µαχαίρι. Η  Κρητική στολή φοριέται 

τιµητικά από τους  άνδρες  σε  ορισµένες επίσηµες 
εθιµοτυπικές εκδηλώσεις. Με τον  τρόπο  αυτό στην 
Προεδρική Φρουρά αντιπροσωπεύονται όχι µόνο οι 
στεριανοί αλλά και οι νησιώτες. Έτσι  η µεν  Ευζωνική 
στολή αντιπροσωπεύει το  µαχητή του Ηπειρωτικού χώρου, 
ενώ η Κρητική το  µαχητή του Νησιωτικού  Ελληνικού 
χώρου. Πρόσφατα  στην προεδρική φρουρά  έχει προστεθεί 
τιµητικά και η παραδοσιακή στολή του Πόντου.

Μνηµείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Το 1925  υιοθετήθηκε και στην  Ελλάδα η ιδέα ανέγερσης 
Μνηµείου για  τον  Άγνωστο Στρατιώτη, ιδέα την  οποία 
πρώτοι είχαν προτείνει και  εφαρµόσει οι Γάλλοι  µετά  τη 
λήξη του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου.
Το 1926, κατόπιν  σχετικού νόµου, προκηρύχθηκε 
Πανελλήνιος Διαγωνισµός για τη σύνταξη µελέτης  για την 
ανέγερση του Μνηµείου για τον Άγνωστο Στρατιώτη. Ως 
θέση ανέγερσης ορίστηκε η τοποθεσία µπροστά από την 

κύρια είσοδο της Βουλής, προς την Πλατεία Συντάγµατος.

Στις 9  Οκτωβρίου του 1926  το Υπουργείο  Στρατιωτικών  µε 

τη διαταγή υπ΄αριθµόν 219188  βράβευσε  τη µελέτη του 
αρχιτέκτονα Εµµανουήλ Λαζαρίδη. Η  απόφαση όµως 
ανέγερσης του  µνηµείου στη συγκεκριµένη, ανωτέρω, 
θέση καθυστέρησε επειδή αντιµετώπισε  πλήθος 
αντιδράσεων και διισταµένων  απόψεων. Μετά τη σύσταση 
νέας  επιτροπής τον  Ιούνιο  του 1928  το Υπουργικό 
Συµβούλιο  δέχθηκε τις  προτάσεις  και  τον  Απρίλιο του 
1929 άρχισαν οι εργασίες. 
Το µνηµείο ολοκληρώθηκε  το  Μάρτιο του 1932  και τα 
εγκαίνια έγιναν κατά την Εθνική Εορτή του ίδιου έτους.

Η Σηµαία µας

Σύµβολο της Πατρίδας και της λευτεριάς

Καθιερώθηκε από την Α' Εθνική Συνέλευση της Επιδαύρου 
τον Ιανουάριο  του 1822.   Κύρια γνωρίσµατα  της  είναι ο 
Σταυρός, το λευκό  και  το  γαλάζιο χρώµα.   Ο  Σταυρός 
συµβολίζει τη χριστιανική πίστη. Το  λευκό χρώµα την 
αγνότητα του Ελληνικού λαού, τα χιονισµένα βουνά µας, 
τις  αφρισµένες θάλασσες µας, τις φουστανέλες των 
αγωνιστών της στεριάς. Το  γαλάζιο χρώµα συµβολίζει τη 
σοβαρότητα και τη δύναµη  των αγώνων  του Ελληνικού 
λαού, το  γαλανό  ουρανό, τις  γαλάζιες  βράκες  των 

θαλασσινών µας.

Από τη µυκηναϊκή εποχή οι Έλληνες είχαν σηµαία.  Στα 
χρόνια του Βυζαντίου είχαν  τα  λάβαρα  και  στα χρόνια  της 
Τουρκοκρατίας  τα µπαϊράκια, τα φλάµπουρα   και τις 
παντιέρες. Σηµαία  της Ελληνικής  Επανάστασης  ήταν το 
"Ελευθερία ή Θάνατος". 

Κυµατίζει καθηµερινά  σ' όλες τις διοικητικές  και 
στρατιωτικές  υπηρεσίες, στις πρεσβείες µας στο εξωτερικό, 
στα  Σχολεία, στα πλοία µας. Στο  πέρασµά της στεκόµαστε 
προσοχή και σε ώρες  πολέµου η υπεράσπισή  της είναι 

υπεράσπιση της τιµής, της ακεραιότητας και  της 
ανεξαρτησίας της Πατρίδας.
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Τον Εθνικό Ύµνο της  Ελλάδος  αποτελούν  οι  δύο πρώτες  στροφές  του ποιήµατος  "Ύµνος 
εις  την Ελευθερίαν". Γράφτηκε το Μάιο  του 1823  στη  Ζάκυνθο  από τον ποιητή Διονύσιο 
Σολωµό. Το 1828, ο  Νικόλαος  Μάντζαρος, κερκυραίος µουσικός και  φίλος  του Σολωµού, 
µελοποίησε  το  ποίηµα, µε βάση  λαϊκά µοτίβα, για τετράφωνη ανδρική  χορωδία, αλλά όχι ως 
εµβατήριο. Έκτοτε ο "Ύµνος εις την Ελευθερίαν" ακουγόταν τακτικά σε εθνικές γιορτές.
 
Το 1844  το ποίηµα µελοποιήθηκε για  δεύτερη φορά από τον Μάντζαρο και υποβλήθηκε στον 
βασιλέα  Όθωνα  µε την ελπίδα  να γίνει δεκτό ως εθνικός ύµνος. Το  1861  ο  Υπουργός  των 
Στρατιωτικών ζήτησε από τον Μάντζαρο  να συνθέσει εµβατήριο πάνω στον "Ύµνο  εις  την 
Ελευθερίαν". Ο  µουσικός µετέβαλε  τον ρυθµό  του ύµνου  του Σολωµού σε ρυθµό  εµβατηρίου 
και το 1864, µετά  την ένωση της Επτανήσου µε  την Ελλάδα, ο  "Ύµνος  εις την  Ελευθερίαν" 
καθιερώθηκε ως εθνικός ύµνος. Ο  εθνικός ύµνος, µαζί  µε τη µουσική  του, τυπώθηκε για 
πρώτη φορά σε 27 κοµµάτια, το 1873, στο Λονδίνο.



Στην εποχή µας, ένα ζευγάρι προγραµµατίζει  την τεκνοποίηση µε  τον  ίδιο  ρεαλισµό και 

σοβαρότητα που θα σχεδίαζε και την εκπαίδευση του ή τις οικονοµικές του επενδύσεις.
Στη διάρκεια ενός  έτους, ο πελαργός όµως  επισκέπτεται µόνο  το 80%  περίπου των ζευγαριών, 
χωρίς  να αντιµετωπίζουν πρόβληµα  γονιµότητας. Εποµένως, το αν  θα µείνετε ή  όχι έγκυος  µε 
την  πρώτη ή τη δεύτερη προσπάθεια  είναι  θέµα  τύχης και  πολλών  άλλων  παραγόντων. Γι' αυτό 
δεν  πρέπει να  απογοητεύεστε  και  να κυριεύεστε από άγχος, αν  οι προσπάθειές σας  δεν 
καρποφορήσουν  αµέσως. Αλλά  όταν  ο  πελαργός, παρά τις επίµονες  προσκλήσεις σας για  έναν 
ολόκληρο χρόνο, δεν  αποφασίζει να σας  επισκεφθεί, θα πρέπει  να αναζητήσετε τους λόγους που 
σας εµποδίζουν να γίνετε γονείς.
Κατά προσέγγιση, 1  στα  7  ζευγάρια έχουν πρόβληµα στην προσπάθειά τους  να  τεκνοποιήσουν. 
Περίπου στις µισές από  αυτές τις  περιπτώσεις το πρόβληµα ωφείλεται  στον  ανδρικό  παράγοντα 

ενώ οι άλλες µισές στον γυναικείο παράγοντα.
Πολύ  λίγα  ζευγάρια  είναι τελείως υπογόνιµα  και κατατάσονται στην  κατηγορία όπου δεν υπάρχει 
καθόλου σπέρµα ή δεν λειτουργούν  οι ωοθήκες. Τα περισσότερα όµως  ζευγάρια µπαίνουν στην 
κατηγορία  ηµι-γόνιµα και  η υποβοηθούµενη  αναπαραγωγή µπορεί να  χρησιµοποιηθεί ώστε  να 
εκπληρωθεί το όνειρό τους να κάνουν ένα παιδί.
Η  εξωσωµατική γονιµοποίηση αποτελεί  τα τελευταία χρόνια  ένα διαδεδοµένο θέµα συζήτησης 
τόσο  µεταξύ των  πολιτών, όσο και των  µέσων  ενηµέρωσης. Το  ζήτηµα έχει  ξεφύγει πλέον από 
την  αρχική έκπληξη για το  θαύµα της  επιστήµης  και έχει  µπει στην  καθηµερινή µας ζωή καθώς 
όλο και περισσότεροι  γνωστοί µας  ζητούν  τη βοήθεια των ειδικών  στα προβλήµατα 
αναπαραγωγής. 

Τι εννοούµε όταν λέµε «Εξωσωµατική Γονιµοποίηση»; 

Η  Eξωσωµατική Γονιµοποίηση (IVF, in vitro Fertilization) είναι η µια µέθοδος Ιατρικώς 
Υποβοηθούµενης  Αναπαραγωγής, που µπορεί να βοηθήσει ένα  ζευγάρι µε πρόβληµα 
υπογονιµότητας.
Εφαρµόσθηκε για  πρώτη φορά µε επιτυχία στον  άνθρωπο  το 1978  από  τον  Dr. Edwards και  τον 
Dr. Steptoe  στην Αγγλία. Από τότε περίπου 1.500.000 παιδιά έχουν  γεννηθεί στον  κόσµο µε 
µεθόδους υποβοηθούµενης αναπαραγωγής.

Ε ξ ω σ ω μ α τ ι κ ή 

Γ ο ν ι μ ο π ο ί η σ η

 

Μια µοντέρνα ιατρική µέθοδος στη θεραπεία της υπογονιµότητας

Ό τ α ν   α ρ γ ε ί  

ν α   έ ρ θ ε ι   ο   π ε λ α ρ γ ό ς . .

ΓράφειJ ο Dr. med. Κωνσταντίνος Μανωλόπουλος 
J Γυναικολόγος-Μαιευτήρας, 
J Υποειδικότητα στην γυναικολογική ενδοκρινολογία και ενδοκρινολογία 
J ανθρώπινης αναπαραγωγής (Στειρότητα και εξωσωµατική γονιµοποίηση) 
J και στο Βελονισµό
J Kinderwunsch Zentrum am Büsing Park, Offenbach

30  Δ Υ Ο  Ο Ψ Ε Ι Σ



Η  Εξωσωµατική  Γονιµοποίηση, όπως το  λέει η λέξη, είναι η  γονιµοποίηση έξω από το  σώµα: αντί 
δηλαδή η γονιµοποίηση του  ωαρίου από  το  σπερµατοζωάριο να γίνει στο  φυσικό περιβάλλον, 
που  είναι η σάλπιγγα  της γυναίκας, γίνεται στο  εργαστήριο. Είναι  ουσιαστικά η  παράκαµψη  µιας 
συγκεκριµένης λειτουργίας του οργανισµού, όταν, για διαφόρους  λόγους, δεν µπορεί να γίνει 
στο  σώµα. Τα  ωάρια όµως είναι της γυναίκας, τα σπερµατοζωάρια του άνδρα και τα έµβρυα που 
προκύπτουν είναι δικά τους.

Ποιο είναι το ποσοστό επιτυχίας;
Αυτή είναι βέβαια  και η πιο  σηµαντική ερώτηση για τα ζευγάρια. Τα ποσοστά επιτυχίας 
διαφέρουν  από  Κέντρο  σε  Κέντρο. Το  αποτέλεσµα της εξωσωµατικής γονιµοποίησης  εξαρτάται 
από  πολλούς  παράγοντες. Πολύ  σηµαντικοί παράγοντες είναι η ηλικία της γυναίκας, τα  επίπεδα 
των ορµονών  της, η  γενικότερη  υγεία του ζευγαριού, το  σπέρµα του συζύγου και  βέβαια, είναι 
κατανοητό ότι οι πιθανότητες επιτυχίας διαφέρουν για κάθε περιστατικό.
Γενικά  θα  έλεγα πως τα  ποσοστά κυµαίνονται γύρω 30-35% ή και λίγο  παραπάνω για τις 
γυναίκες µέχρι 35 ετών.

Πόσο κοστίζει η θεραπεία;
Το κόστος και πάλι ποικίλει και είναι γύρω στα 3000-4000  ευρώ για µια θεραπεία, στην οποία 
έχουν  συνυπολογιστεί και τα έξοδα για την φαρµακευτική αγωγή. Οι απαιτήσεις  τόσο  σε 
εξοπλισµό, όσο  και  σε ανθρώπινο δυναµικό  για  αυτήν  την  ευαίσθητη θεραπεία είναι µεγάλες. 
Στην Γερµανία τα ασφαλιστικά ταµεία (gesetzliche Krankenkassen) καλύπτουν  κάτω από 
ορισµένες προυποθέσεις  ένα  ποσοστό του 50% από  τα παραπάνω ποσά µε περιορισµό στις  τρεις 
δοκιµές.

Τι πρέπει να κάνω για να ξεκινήσω;

Κλείνετε ένα  ραντεβού σε ένα κέντρο εξωσωµατικής  γονιµοποίησης µε  εξειδικευµένους 
γυναικολόγους πάνω στα  θέµατα  στειρότητας. Σε αυτό το  ραντεβού  είναι προτιµότερο να 
παρευρίσκεται  και ο/η σύντροφός σας. Επίσης, είναι χρήσιµο να  έχετε  συγκεντρώσει  όλες τις 
εξετάσεις που ενδεχοµένως έχετε κάνει στο  παρελθόν (σπερµοδιαγράµµατα, 
υστεροσαλπιγγογραφία, γενικές εξετάσεις αίµατος, ορµονικές εξετάσεις, εικόνες ή  βίντεο από 
προηγούµενη  υστεροσκόπηση  ή λαπαροσκόπηση), πρακτικά (εκθέσεις) από προηγούµενες 
προσπάθειες εξωσωµατικής γονιµοποίησης, χειρουργεία, λαπαροσκοπήσεις. 

Η  εξωσωµατική γονιµοποίηση, µια µοντέρνα ιατρική µέθοδος στην  θεραπεία  της  υπογονιµότητας 
δίνει ελπίδες σε πολλά ζευγάρια. Ο  σκοπός αυτής της θεραπείας είναι να πραγµατοποιηθεί  το 
όνειρο και ο πόθος της δηµιουργίας µιας οικογένειας. 

Για περαιτέρω πληροφορίες και προσωπικά ραντεβού µπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 
του κέντρου µας στο 069/80907571.
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Στην εικόνα δείχνεται 

η γονιµοποίηση ενός ωάριου

µε την µέθοδο της µικρογονιµοποίησης (ICSI)



Γνω ρ ί ζετε  

                   ό τ ι . . .

ερωτήσεις και απαντήσεις

που ανακάλυψε η Σοφία Καρυπίδου

sofia@neolaia.de

Ποια είναι η προέλευση των τριών πιθήκων "Δε βλέπω, δεν ακούω, δε µιλάω"; 

Οι τρεις πίθηκοι -ο ένας έχει τα χέρια στα µάτια, ο δεύτερος στα αφτιά και ο τρίτος στο στόµα- έχουν ιαπωνική 

προέλευση. 
 
Μια διάσηµη αναπαράστασή τους, χαραγµένη σε ξύλο, βρίσκουµε στο ναό του Nίκο, του 17ου αιώνα, εκατό χιλιόµετρα 
βόρεια του Τόκιο. Τα γιαπωνέζικα ονόµατά τους είναι Μισάρου, Κικασάρου και Ιουασάρου και σηµαίνουν αντίστοιχα 
"Δε βλέπω, δεν ακούω, δε µιλάω". Η κατάληξη -ζάρου εκφράζει την άρνηση και προφέρεται -σάρου, "πίθηκος". 
Έτσι δηµιουργείται ένα λογοπαίγνιο που δεν επιδέχεται µετάφραση.

Διαδόθηκαν σε διάφορα µέρη του κόσµου. 
Χαρακτηριστικό  είναι το γαλλικό απόφθεγµα του 14ου αιώνα "Pour vivre en paix il faut etre aveugle, sourd et muet" 
("Για να ζήσει κάποιος εν ειρήνη πρέπει να είναι τυφλός, κουφός και µουγκός") και το σύγχρονο αγγλικό "Hear no 

evil, see no evil, speak no evil" ("Να µην ακούς, να µη βλέπεις, να µη λες άσχηµα πράγµατα).L

Γιατί οι γενιές αλλάζουν κάθε 25 χρόνια;

Πρόκειται για στατιστική σύµβαση. 

Τα 25 χρόνια επιλέχθηκαν ως η πιο πιθανή ηλικία του 
πρώτου τοκετού µιας γυναίκας. Ο αριθµός υπολογίζεται 
ότι αντιστοιχεί στο µέσο όρο του πληθυσµού. 
Φυσικά υπάρχουν πολιτιστικές και τοπικές 
διαφοροποιήσεις οι οποίες είτε αυξάνουν είτε µειώνουν 
την ηλικία της πρώτης εγκυµοσύνης, συντοµεύοντας ή 
επιµηκύνοντας το χρόνο που µεσολαβεί από τη µια γενιά 
στην άλλη. 
Στην Ευρώπη αυτή η ηλικία είναι µεγαλύτερη και 
κυµαίνεται γύρω στα 29 χρόνια.

Τον υψηλότερο µέσο όρο έχει η Iρλανδία (30,2 χρόνων) 
και το χαµηλότερο η Aυστρία (27,8). 
Η Eλλάδα βρίσκεται κάτω από το µέσο, µε ηλικία πρώτου 
τοκετού τα 28,4 χρόνια.
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Γιατί σκεφτόµαστε πριν απαντήσουµε;

Χρειάζεται ένα  χρονικό διάστηµα  για να δούµε  µια νοητική  εικόνα. Στην  ερώτηση  "τι σχήµα έχουν τα  αφτιά  του 

αλόγου", ακολουθούµε την εξής  διαδικασία: Στρέφουµε το βλέµµα αλλού  και προσπαθούµε  να  φανταστούµε πρώτα το 
αντικείµενο και µετά την τριγωνική µορφή. 
 
Στα δευτερόλεπτα που µεσολαβούν  πριν  από την απάντηση, στο  τµήµα του εγκεφαλικού φλοιού που αντιστοιχεί στον 
αυχένα, σχηµατίζεται  η εικόνα του ζώου˙ το άλογο  παίρνει σάρκα  και  οστά και η προσοχή µας επικεντρώνεται στο 
σχήµα του κεφαλιού του.
 
Τα δεδοµένα που βρίσκονται καταγραµµένα στην οπτική  µνήµη, η  οποία εδρεύει στην περιοχή των κροτάφων, 
στέλνονται  σ' αυτή την περιοχή  του εγκεφάλου, γιατί µόνο εκεί µπορούν  να οργανωθούν  στο χώρο σαν  να έβλεπε  το 
µάτι ένα αληθινό  άλογο. Αν  επαναλάβουµε την ερώτηση ένας  ενήλικος θα απαντήσει χωρίς δισταγµό, ενώ ένα παιδί θα 

πρέπει να φανταστεί ένα άλογο.
 
Τα παιδιά, σε σχέση µε  τους ενηλίκους, ανατρέχουν  πιο  συχνά  στην οπτικοποίηση, γιατί δε  διαθέτουν ξεκάθαρες 
κατηγορίες εικόνων.

Γιατί σφίγγουµε το χέρια σε ένδειξη χαιρετισµού;

Η  υιοθέτηση του σφιξίµατος των  χεριών  ως µορφή χαιρετισµού 

είναι σχετικά πρόσφατη. 

Πράγµατι, καθιερώθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα. 
Οι  απαρχές αυτής της κίνησης ανάγονται στην ιπποτική  εποχή, 
όταν  οι ιππότες έσφιγγαν  τα χέρια, µε τα οποία  συνήθως 
κρατούσαν το όπλο, σε ένδειξη ειρήνης. 
Κατά τους  προηγούµενους αιώνες υπήρχε η συνήθεια να 
χαιρετά  ο ένας  τον  άλλο  µε µια  υπόκλιση ή ανασηκώνοντας το 
χέρι, αφού το σφίξιµο του χεριού θεωρούνταν πολύ εξισωτικό. 
Προτού καθιερωθεί ως  µορφή  χαιρετισµού, το σφίξιµο  του 

χεριού συµβόλιζε την επισφράγιση µιας συµφωνίας. 
Στο  Μεσαίωνα η κίνηση  σηµατοδοτούσε την  υπόσχεση µιας 
συµµαχίας  και συνοδευόταν από το χαµήλωµα του βλέµµατος 
εκείνου που ανήκε σε χαµηλότερη κοινωνική τάξη.

Πώς διαβάζεται η σκέψη;

Θα  σας  άρεσε να διαβάζατε τη  σκέψη; Δυστυχώς, αυτό  δεν είναι  εφικτό  -  τουλάχιστον  όχι όποτε  το θέλουµε και µε 

βάση µια επιστηµονική µεθοδολογία. 

Ωστόσο, µπορείτε να προσποιηθείτε ότι το πετυχαίνετε. Δώστε ένα  φύλλο  χαρτί κι ένα µολύβι  σε κάποιον και ζητήστε 
του να κάνει ένα σχέδιο λέγοντάς του: 
"Σχεδίασε ένα απλό γεωµετρικό  σχέδιο... Ας  µην είναι τετράγωνο, γιατί το κάνουν  όλοι. Τώρα, µέσα σ' αυτό σχεδίασε 
κάποιο άλλο σχέδιο, διαφορετικό αλλά πολύ απλό.“ 
Σ'  αυτό  το  σηµείο πάρτε κι  εσείς ένα φύλλο, προσποιηθείτε ότι  συγκεντρώνεστε κι έπειτα από  λίγο κάντε  το  δικό σας 
σχέδιο. Κρατήστε  το όµως κρυφό  µέχρι το τέλος της  δοκιµής. Ζητήστε από τον άλλο να  σας δείξει πρώτος το  δικό  του 
σχέδιο κι έπειτα  φανερώστε το δικό  σας, αφήνοντάς τον  έκπληκτο: ένα τρίγωνο  µέσα σ' έναν  κύκλο. Πράγµατι, κάθε 
φορά τα δύο σχέδια θα είναι σχεδόν πάντα ίδια. 

Πώς γίνεται το  κόλπο; Αν ζητήσετε από ένα πρόσωπο να σχεδιάσει δύο απλά γεωµετρικά σχήµατα, αποκλείοντας το 
τετράγωνο, δε  µένουν  και πολλά ακόµα. Έτσι, το σχέδιο  θα  είναι σχεδόν  πάντα  ή ένα τρίγωνο µέσα σ'  έναν κύκλο  ή 
ένας  κύκλος µέσα  σ'  ένα  τρίγωνο. Κατ' αυτό  τον τρόπο  πάντα θα µαντεύετε σωστά. Κι αν ακόµα  κάνετε ένα µικρό 
λάθος, στην περίπτωση που αντιστρέψετε τις θέσεις των σχεδίων, το αποτέλεσµα σίγουρα θα εντυπωσιάσει.
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Αισθητική προσώπου 

Φροντίστε την επιδερµίδα σας

Η  επιδερµίδα  είναι  ένας προστατευτικός 
µανδύας  αλλά  και το µεγαλύτερο µέρος 
του σώµατος.
Είναι  όµως συχνά εκτεθειµένο  στη 
µόλυνση της ατµόσφαιρας, στην  ηλιακή 
ακτινοβολία και την ρύπανση. 
Η  καθηµερινή διαδικασία περιποίησης 
προσώπου  είναι απαραίτητη για την 
βελτίωση και την διατήρηση της φυσικής 

σας οµορφιάς,.

Το δέρµα  του ανθρώπου υφίσταται 
επιδράσεις από το περιβάλλον. Γι αυτό το 
λόγο χρειάζεται καθηµερινή φροντίδα.. 
Κατ αρχάς, πρέπει το δέρµα να κρατηθεί 
όσο  το δυνατόν καθαρότερο. Δεύτερον, το 
δέρµα πρέπει να  προστατευθεί από  το φως 
του ήλιου και  άλλες περιβαλλοντικές 
προσβολές. Το  δέρµα  του προσώπου 

χρειάζεται ακόµη  και  περισσότερη  προσοχή 
από  το  υπόλοιπο  του σώµατος, επειδή το 
πρόσωπο  έχει περισσότερους  ελαιώδεις 
αδένες, ειδικά το κεντρικό  µέτωπο, οι 
περιοχές µατιών, η µύτη και το πηγούνι.

Κάθε άτοµο πρέπει να εκτελεί µια  πρωινή 
φροντίδα του δέρµατος καθώς  και µια 
βραδυνή. Η  καθηµερινή περιποίηση του 
δέρµατος διαρκεί µόνο  πέντε έως  δέκα 

λεπτά ηµερησίως.

Η   φ ρ ον τ ί δ α
του δέρματος

γράφει η Μαρία Τετου
kosmetikstudio-prestige.de
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Ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα του δέρµατος, θα πρέπει να δώσουµε στη διάρκεια του καλοκαιριού.
Το καλοκαίρι είναι µια εποχή που το δέρµα είναι εκτεθειµένο σε πολλές επιδράσεις του περιβάλλοντος. 
Η  κυριότερη βλαβερή επίδραση  είναι η ηλιακή ακτινοβολία. Ο  ήλιος επιδρά στο  δέρµα  προκαλώντας 
φωτογήρανση. Επίσης οι δραστηριότητες στην εξοχή προκαλούν µερικές φορές βλάβες στο δέρµα.
Ειδικότερα µετά το καλοκαίρι οι συνηθέστερες αιτίες που απαιτούν κάποια φροντίδα είναι οι εξης: 

• Αχρωµίες  του δέρµατος . Εµφανίζονται στα σηµεία  που εκτέθηκαν  περισσότερο στον ήλιο. Είναι 
άσπρες  κηλίδες  που είναι αντιαισθητικές και µας  ανησυχούν πολύ. Το δέρµα  είναι ξηρό  και  χρειάζεται 
ενυδάτωση.

• Πανάδες . Ειναι οι χαρακτηριστικές αντιαισθητικές µελαγχρώσεις του δέρµατος  που εµφανίζονται 
µετά από  έκθεση στον ήλιο. Τα άτοµα που έχουν την τάση να εµφανίζουν πανάδες  πρέπει να 
αποφεύγουν  να εκτίθενται στον ήλιο και να φορούν  πάντα αντηλιακό µε υψηλό  δείκτη.  Η 
αντιµετώπιση των  πανάδων  γίνεται  µε τοπικές  κρέµες  η µε διάφορα  πίλινγκ. Πρέπει  να ξέρουµε  ότι  οι 
πανάδες φεύγουν δύσκολα.

• Ξηροδερµία . Το δέρµα  το  καλοκαίρι ταλαιπωρείτε, ξηραίνεται και αφυδατώνεται. Όταν  υπάρχει 
ξηροδερµία  και αφυδάτωση  είναι  απαραίτητες µερικές  θεραπείες  ενυδάτωσης  στο ινστιτούτο 
αισθητικής ώστε το δέρµα να επανακτήσει την ελαστικότητα του και την ζωντάνια του.

• Φωτογήρανση. Σηµάδια  φωτογήρανσης όπως  ρυτίδες, µικρές γραµµές, πανάδες, θαµπό  δέρµα 
εµφανίζονται  πιο συχνά µετά  το  καλοκαίρι . Είναι   σηµαντικό να προλάβουµε τα σηµεία αυτά  της 

φωτογήρανσης στην  αρχή τους. Μια επίσκεψη στο  ινστιτούτο  αισθητικής για µια σειρά θεραπειών 
αποκατάστασης, είναι  επιτακτική. Θεραπείες  µε πίλινγκ  µε οξέα φρούτων, φωτοανάπλαση  και άλλες 
αποτελεσµατικές θεραπείες.

Μερικά απλά στάδια περιποίησης για όµορφη λαµπερή και υγιεινή Επιδερµίδα

1. Καθαρισµός
Η  βασική λειτουργία ενός καθαριστικού  είναι  να  αφαιρέσει  και να αποµακρύνει τα  νεκρά κύτταρα  και την 
υπερβολική λιπαρότητα, χωρίς να ξηραίνει την επιδερµίδα.

Κάθε πρωί και βράδυ καθαρίζετε προσεκτικά  το  δέρµα σας µε τα ειδικά προϊόντα  που θα  σας προτείνει η 
αισθητικός σας.

2. Τόνωση
Η  τονωτική  λοσιόν είναι  απαραίτητη καθώς και αφαιρεί όλα τα  υπολείµµατα του µακιγιάζ  και του 
γαλακτώµατος, αφήνοντας την αίσθηση  φρεσκάδας, πιο  σφριγηλή επιδερµίδα και µε  λιγότερο  ορατούς 
πόρους.

3. Ενυδάτωση
Απαλύνει την  επιδερµίδα και  την προστατεύει από  την αφυδάτωση. Καθηµερινή  χρήση  µόνη της ή σαν  βάση 

του µακιγιάζ, διατηρεί την επιδερµίδα σας απαλή και σφριγηλή.
>Από το Μάρτιο µέχρι τον Οκτώβριο χρησιµοποιείτε ανελλιπώς αντηλιακή κρέµα.
>Στις αλλαγές  των εποχών  το δέρµα  έχει ανάγκη από ειδικές  φροντίδες όπως ενυδάτωση, αντιγήρανση, 
τροφή. Ζητήστε από την αισθητικό σας να σας υποδείξει τις κατάλληλες περιποιήσεις για το δικό σας δέρµα.
>Βαθύ καθαρισµό έχουν ανάγκη όλα τα δέρµατα ανάλογα µε τον τύπο τους. 

>Μην ξεχνάτε ότι η  πλέον ειδική να σας  προτείνει τα σωστά  καλλυντικά  για  την  περίπτωση του δέρµατος σας 
είναι η αισθητικός σας.<
Εδώ και 5  χρόνια το Kosmetikstudio Prestige στο  χώρο  της αισθητικής  καλύπτει όλους τους τοµείς 
περιποίησης, προστασίας και θεραπείας που αφορούν τόσο τη γυναίκα, όσο και  το  παιδί, την  έφηβη η και  τον 

άντρα.
Στόχος µας είναι  να  υλοποιήσουµε  τις προσδοκίες σας µε τον καλύτερο  τρόπο Οµορφιά, Λάµψη και Υγεία, 
χαρακτηριστικά τα όποια κάθε γυναίκα ονειρεύεται και προσπαθεί για αυτά.

Στον τοµέα της  αισθητικής προσώπου  το  Kosmetikstudio Prestige χρησιµοποιεί διάφορες µεθόδους, 
µηχανήµατα δοκιµασµένα, υψηλής  ποιότητας καλλυντικά, τα οποία στα  χέρια του έµπειρου προσωπικού µας 
φέρνουν  θεαµατικά αποτελέσµατα σε όλα  τα  επίπεδα: ακµή, ρυτίδες, ενυδάτωση, χαλάρωση, 
κυτταρίτιδα, µανικιούρ, πεντικιούρ, µόνιµη αποτρίχωση µε DEPILIGHT (φωτοαποτρίχωση), 
αποτρίχωση µε κερί, και άλλες πολλές αποτελεσµατικές θεραπείες.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα µας!
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Aπό τα έξι καλύτερα του πλανήτη 

Tο πρώτο βιβλίο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη «Οι τέσσερις τοίχοι» 

(εκδ. Το Ροδακιό), είχε κάνει αίσθηση σε κοινό και κριτικούς από τον 

Δεκέµβριο του 2000 οπότε και κυκλοφόρησε. Εδώ και λίγες µέρες όµως, το  

βιβλίο περιλαµβάνεται στα καλύτερα του πλανήτη, και είναι ένα από τα έξι 

που αποτελούν τη βραχεία λίστα (short list) του βραβείου The Independent 

Foreign Fiction Prize, το οποίο στηρίζεται από το βρετανικό Arts Council. 

Το βιβλίο του Β. Χατζηγιαννίδη κυκλοφόρησε στα αγγλικά τον Ιούνιο του 

2006 σε µετάφραση Anne Marie Stanton-Ife και ο πρόεδρος της επιτροπής 

του βραβείου, κριτικός Boyd Tonkin, είπε: «Χρόνια θαµµένα µυστικά 

έρχονται στο φως σ’ ένα αλλόκοτο τοπίο που δίνει την αίσθηση ότι ο 

Μπάλαρντ ή ο Κάφκα βγήκαν για ένα γύρο στο Αιγαίο. 

Aναβάθµιση και εκσυγχρονισµός 

Με ένα καινούριο και πλήρως 

εκσυχρονισµένο τρόπο θα µπορούµε σε 

λίγο καιρό να προµηθευόµαστε τα 

εισιτήριά µας για τα µουσεία και τους 

αρχαιολογικούς χώρους. 

Σύντοµα θα λειτουργήσουν αυτόµατα 

συστήµατα πώλησης εισιτηρίων, καθώς 

και φορητά συστήµατα πληροφόρησης 

και έτσι ο κάθε επισκέπτης θα έχει τον 

προσωπικό του ξεναγό. Η συµφωνία 

υπεγράφη µεταξύ υπουργείου 

Πολιτισµού και ο Οργανισµού Προβολής 

Ελληνικού Πολιτισµού. 

Το έργο της εγκατάστασης αυτόµατων 

συστηµάτων πώλησης εισιτηρίων θα 

ολοκληρωθεί σε 14 µήνες και θα 

λειτουργήσει πιλοτικά στην Ακρόπολη 

Λίνδου, στο Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο και στον Αρχαιολογικό χώρο 

των Δελφών. 

Για πρώτη φορά η Ελλάδα εφαρµόζει 

ευρωπαϊκούς τρόπους ξενάγησης στους 

ιστορικούς της τόπους.

Το µεγαλύτερο αναστηλωτικό 

έργο στον κόσµο συντελείται 

στην Ακρόπολη 

 Αποτελεί το µεγαλύτερο 

αναστηλωτικό έργο στον κόσµο. 

Πρόκειται για τις εργασίες 

αναστύλωσης στον Ιερό Βράχο της 

Ακρόπολης, οι οποίες 

µάλιστα εξελίσσονται µε ταχύτατους 

ρυθµούς, ενώ παράλληλα αποτελούν 

επιστηµονικό παράδειγµα για 

αναστυλώσεις σε άλλα µνηµεία του 

πλανήτη. 

ανακάλυψε η Σοφία Καρυπίδου
sofia@neolaia.de

Με  µ ι α  
µ α τ ι ά Πολιτισµός 8.000 ετών 

στη Φλώρινα 

Τον άγνωστο πολιτισµό των 
τεσσάρων λιµνών στην 
περιοχή Αµυνταίου της 
Φλώρινας αποκαλύπτουν 
σπουδαία ευρήµατα σε δύο 

ανασκαφές, που µαρτυρούν 
κατοίκηση από το 6000 π.Χ. 
ώς τον 6ο π.Χ. αιώνα. 
Εκατοντάδες τάφοι από την 
ξεχασµένη Νεκρόπολη του 

Πάτελι, εποχής του Σιδήρου, 
διέσωζαν µεγάλο αριθµό 
κτερισµάτων, ενώ νεολιθικός 
οικισµός διατήρησε επί 7.300 
χρόνια αναλλοίωτους ακόµη 

και τους καρπούς που 
αποθήκευσαν σε ξύλινη 
νεολιθική κατοικία. 

!
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Eurovision 2007

Στη 10η θέση θα εµφανιστεί ο Σαρµπέλ µε το “Yassou Maria” 

τη βραδιά του τελικού του 52ου Διαγωνισµού Τραγουδιού της       

EUROVISION, στις 12 Μαΐου.

Στον τελικό συµµετέχουν συνολικά 24 χώρες, 14 έχουν ήδη 

πάρει το εισιτήριο για τη βραδιά της 12ης Μαΐου, λόγω της 

βαθµολογίας που απέσπασαν στην περσινή διοργάνωση, ενώ 

οι υπόλοιπες δέκα θα προκριθούν από τον ηµιτελικό. Τη 

βραδιά του ηµιτελικού θα διαγωνιστεί από την 3η θέση η 

Κύπρος µε το τραγούδι „Comme Ci Comme Ca“!

Όσοι Έλληνες ζούµε εκτός Ελλάδας έχουµε για άλλη µια 

χρονιά τη δύναµη να στηρίξουµε την Ελλάδα και την Κύπρο, 

χαρίζοντας στις χώρες αυτές µία πολύ καλή θέση! 

Ο τοίχος.... ερρίφθη!

Με µια αιφνίδια κίνηση που 

κρατήθηκε σαν επτασφράγιστο 

µυστικό, οι Αρχές ασφαλείας της 

Δηµοκρατίας κατεδάφισαν αρχές 

Μαρτίου το φυλάκιο της Εθνικής 

Φρουράς στην οδό Λήδρας, σε 

µια κίνηση καλής θέλησης.

Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας 

Τάσσος Παπαδόπουλος 

χαρακτήρισε την απόφαση της 

κυπριακής κυβέρνησης να 

κατεδαφίσει το φυλάκιο της Ε.Φ. 

στην οδό Λήδρας ως χειρονοµία 

καλής θέλησης, επισηµαίνοντας, 

ωστόσο, πως το οδόφραγµα δεν 

πρόκειται ν’ ανοίξει, αν δεν 

αποµακρυνθούν πλήρως τα 

τουρκικά στρατεύµατα από την 

περιοχή.

«Πώς θα ψηφίσουν οι Απόδηµοι»
 
Στις διαδικασίες υλοποίησης της κυβερνητικής εξαγγελίας για το δικαίωµα 
ψήφου των Αποδήµων αναφέρθηκε µε συνέντευξή του ο Υφ. Εξωτερικών 
κ. Θ. Κασσίµης. Ο κ. Κασσίµης διευκρίνισε ότι σαφή εικόνα για τον αριθµό των 
αποδήµων που έχουν δικαίωµα ψήφου, θα έχει η Ελληνική Κυβέρνηση µετά την 
σύνταξη του πρώτου εκλογικού καταλόγου µέσα στον επόµενο χρόνο.
 
«Πιστεύω ότι τον επόµενο χρόνο θα ζητηθεί από τους αποδήµους, που θέλουν 
να ψηφίσουν στον τόπο διαµονής τους, να δηλώσουν στις προξενικές και 
πρεσβευτικές µας αρχές την επιθυµία τους να εγγραφούν στους καταλόγους του 
εξωτερικού, για την επόµενη εκλογική διαδικασία. Αυτό θα ισχύει µέχρι µια 
ορισµένη ηµεροµηνία, οπότε θα εκδίδονται οι κατάλογοι του εξωτερικού. Τα 
άτοµα αυτά θα διαγράφονται αυτόµατα από τον εκλογικό κατάλογο του Δήµου 
που είναι εγγεγραµµένα για την επόµενη εκλογή, γιατί θα µπορεί στην 
µεθεπόµενη να θέλει κάποιος να επιστρέψει και να ψηφίσει στην Ελλάδα».
 
Ο Έλληνας Υφυπουργός διευκρίνισε ότι θα συνταχθούν οι κατάλογοι εξωτερικού 
της κάθε περιφέρειας και στο χρόνο των εκλογών θα δηµιουργηθούν εκλογικά 
κέντρα, στην προξενική ή πρεσβευτική περιφέρεια και ο καθένας ξέρει που θα 
πάει να ψηφίσει.
 
Τόνισε δε ότι, αυτό δεν σηµαίνει ότι σε κάθε πόλη θα υπάρχει εκλογικό κέντρο.
«Θα ζητήσουµε από τις ξένες χώρες να µας διαθέσουν δηµόσια κτίρια, τα οποία 
θα κάνουµε εκλογικά κέντρα. Όλοι οι Έλληνες που είναι γραµµένοι στα 
δηµοτολόγια θα µπορούν να ψηφίσουν στον τόπο διαµονής τους εφόσον 
υπάρχει διπλωµατική µας αρχή. Και εάν δεν υπάρχει στην περιοχή τους θα 
µπορούν να πάνε στην κοντινότερη χώρα που έχει διπλωµατική αρχή, αρκεί 
πρώτα να το δηλώσουν» είπε.
 
Απαντώντας στην ερώτηση δηµοσιογράφου σχετικά µε τον τρόπο ενηµέρωσης 
των αποδήµων για τον τρόπο συµµετοχής τους στις εκλογές, ο κ. Κασσίµης είπε 
θα διεξαχθεί µεγάλη εκστρατεία σε όλον τον κόσµο, ώστε να ενηµερωθούν όλοι 
οι Έλληνες για το πώς και το πού µπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους 
δικαίωµα.
„Εδώ θέλω να διευκρινίσω κάτι, δεν θα αυξηθεί ο αριθµός των ψηφοφόρων, 
αυτό είναι ανεδαφικό. Θα ψηφίζουν όσοι έχουν δικαίωµα ψήφου. Θα µειωθεί η 
αποχή, γιατί είναι πολλοί Έλληνες του εξωτερικού εγγεγραµµένοι στους 
καταλόγους, αλλά δεν µπορούν να έρθουν να ψηφίσουν» τόνισε.
 
Αναφερόµενος στους έλληνες δεύτερης και τρίτης γενιάς, ο υπουργός είπε ότι, 
εφόσον δεν είναι Έλληνες υπήκοοι και δεν είναι εγγεγραµµένοι στα δηµοτολόγια 
δεν έχουν δικαίωµα ψήφου.
 Ο υφ. Εξωτερικών επέµεινε ότι το εγχείρηµα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό , αφού 
δεν πρόκειται για επιστολική ψήφο, αλλά συµµετοχή στις εκλογές µε τον 
παραδοσιακό τρόπο.
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ανακάλυψε η Σοφία Καρυπίδου
sofia@karipidou.de   

Ο τρόπος  µε τον οποίο καθόµαστε και η θέση που 
παίρνουµε σε ένα τραπέζι αποκαλύπτουν πολλά για το 
χαρακτήρα και τις µεταξύ µας σχέσεις. 

Την  επόµενη φορά που θα  παραβρεθείτε σε µια  συγκέντρωση, θα 
πάτε για  φαγητό µε το σύντροφό σας ή θα  συναντήσετε  κάποιον 
που  θέλει  να σας πουλήσει κάτι, προσέξτε ιδιαίτερα  πώς  θα 
καθίσετε. Πράγµατι, παρατηρώντας τον  τρόπο µε τον οποίο οι 
άνθρωποι διατάσσονται γύρω από ένα  τραπέζι, µπορούµε  να 
καταλάβουµε πολλά. Για παράδειγµα, όποιος  κάθεται ακριβώς 
απέναντι  από  τον  άλλο δηλώνει  την  αντίθεσή του, δηλαδή παίρνει 
µια  θέση που µπορεί να είναι  ταυτόχρονα ανταγωνιστική και 
αµυντική. Αντίθετα, το να καθόµαστε στην  ίδια  µεριά του 

τραπεζιού φανερώνει οικειότητα.
 
Πρόκληση σε µονοµαχία
Για να  βεβαιωθούµε  για την παρουσία  αντιπαλότητας στην 
αντικριστή διάταξη, δεν έχουµε παρά να παρατηρήσουµε µία 
παρτίδα  σκάκι. Ο  ένας  συµπαίκτης  πρέπει να βλέπει τον  άλλον 
κατευθείαν  στο πρόσωπο, ώστε να µελετά τις  κινήσεις  του, όπως 
γινόταν  στις µονοµαχίες  της Άγριας  Δύσης. Το  ίδιο  συµβαίνει και 
σε µία προφορική εξέταση ή µία  επαγγελµατική  συνέντευξη όταν 
η διαφορά  στην ιεραρχία  µεταξύ  των  δύο «ανταγωνιστών» είναι 

ευδιάκριτη. Αντίθετα, δύο  πρόσωπα  που κάθονται το  ένα πλάι στο 
άλλο, συµµερίζονται την ίδια άποψη, δηλώνουν  µια  σχέση ισότιµη 
και είναι έτοιµα να συνεργαστούν για να λύσουν  µαζί ένα 
σταυρόλεξο ή έναν περίπλοκο υπολογισµό.

 Ένα τρίτο ενδεχόµενο  είναι η διάταξη  σε γωνία. 
Επιτρέπει να  βλέπουµε το συνοµιλητή µας στο 
πρόσωπο, να µελετάµε τις  κινήσεις και  τις 

εκφράσεις  του  χωρίς  να κινδυνεύουµε να  φανούµε 
ανταγωνιστικοί ή επιθετικοί. Η  διάταξη «Γ» είναι η 
καλύτερη  για τις επαγγελµατικές συνεντεύξεις. 
Όταν  ο διευθυντής κάθεται δίπλα στον  υποψήφιο 
δηµιουργείται µία πιο χαλαρή ατµόσφαιρα, που 
διευκολύνει τα  πράγµατα. Πρόκειται για απλά 
µηνύµατα, που φτάνουν ασυνείδητα  στο 
συγκινησιακό  κέντρο του εγκεφάλου. Γι’ αυτόν 
ακριβώς το λόγο είναι πολύ πιο αποτελεσµατικά.
 

Υπάρχει  και µία  ακόµα περίπτωση, που φαίνεται  να 
µην  εµπίπτει  σε αυτούς τους κανόνες. Αρκεί να 
µπει κάποιος σε ένα εστιατόριο, για να  διαπιστώσει 
ότι όταν  πρόκειται για  ζευγάρια, συνήθως ο  ένας 
κάθεται  απέναντι  στον  άλλο, δηλαδή σε µια θέση 
που  κανονικά  εκφράζει ανταγωνισµό. Όµως, στη 
συγκεκριµένη περίπτωση συµβαίνει κάτι 
διαφορετικό: οι  σύντροφοι έχουν  την  τάση να 
κρατούν  µεταξύ τους  µία απόσταση όχι 
µεγαλύτερη των  50  εκατοστών. Είναι ο 

«προσωπικός  χώρος» µας, που  διατηρούµε τόσο 
στον  έρωτα  όσο και  στη  µάχη. Ωστόσο, πολλά 
ζευγάρια, επιδιώκουν, µόλις µπορέσουν, να 
καθίσουν σε γωνία. 

38  Δ Υ Ο  Ο Ψ Ε Ι Σ
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Γυρίστε την καρέκλα σας!
Εποµένως, η  διάταξη σε  γωνία είναι  εκείνη που κάνει το 
συνοµιλητή να νιώσει άνετα, χωρίς  όµως  να δίνει την 

εντύπωση  της υπερβολικής οικειότητας. Θυµηθείτε  την 
λοιπόν όταν πρέπει  να συναντήσετε κάποιον  για να  θέσετε 
επί τάπητος ένα ζήτηµα ή να  παρουσιάσετε µια πρόταση. 
Μπορείτε όµως να κάνετε  ακόµη πιο  εγκάρδια τη 
συνάντηση. Αρκεί να γυρίσετε την  καρέκλα σας 
45 µοίρες προς την  κατεύθυνση του  συνοµιλητή  σας. Με 
αυτόν  τον τρόπο, το τραπέζι αποτελεί µόνο ένα  µικρό 
εµπόδιο, η οπτική επαφή ευνοείται και η  ατµόσφαιρα 
γίνεται πιο  χαλαρή. Αντίθετα, όποιος  επιθυµεί να 
αποθαρρύνει κάθε απόπειρα επικοινωνίας, όχι µόνο θα 

καθίσει  στην άλλη πλευρά  του  τραπεζιού, αλλά και όσο πιο 
κοντά γίνεται στην  αντίθετη  γωνία από  αυτή που ήδη 
χρησιµοποιείται. Αυτό συµβαίνει όταν ξένοι υποχρεώνονται 
να µοιραστούν  το ίδιο γραφείο ή τραπέζι παρά  τη θέλησή 
τους. Όπως για παράδειγµα στη βιβλιοθήκη ή στην 
πανεπιστηµιακή λέσχη.
 
Οι  συγκεκριµένοι µηχανισµοί  µπορούν  να χρησιµοποιηθούν 
προς όφελός  µας, µε τη βοήθεια τεχνικών που γνωρίζουν 
καλά όσοι στην  εργασία  τους έρχονται  σε επαφή  µε  κόσµο. 

Αναφέρουµε µία  πολύ  διαδεδοµένη, όπου εµπλέκονται  τρία 
άτοµα: ένας πωλητής  που πρέπει  να  συναντήσει  έναν 
πελάτη µαζί  µε ένα συνάδελφό του, για παράδειγµα έναν 
τεχνικό. Ο  πωλητής  αφήνει στον τελευταίο τη θέση 
απέναντι  από τον  πελάτη, ενώ ο ίδιος  κάθεται σε γωνία, 
αν όχι δίπλα του. Με αυτό  τον  τρόπο, ο πελάτης 
αντιλαµβάνεται τον τεχνικό  ως δυνάµει  ανταγωνιστή του, 
ενώ τον  πωλητή ως  σύµµαχο. Ακριβώς όπως το κόλπο µε 
τον καλό και τον  κακό αστυνοµικό σε τόσες  αµερικάνικες 
ταινίες.

 
Όταν  όµως έχουµε καθίσει  αρχικά  στην αντικριστή θέση, 
δεν  είναι εύκολο  να  µετακινηθούµε στην πλάγια. Ωστόσο, 
αυτή η τεχνική θα  µας βοηθήσει  να  κάνουµε καλή  εντύπωση στο 
συνοµιλητή και να  κερδίσουµε την  εµπιστοσύνη  του. Υπάρχει  ένας 
αποτελεσµατικός  τρόπος να  διαπιστώσουµε αν οι συνθήκες  µάς 
ευνοούν να την εφαρµόσουµε: µπορούµε να αφήσουµε  πάνω στο 
τραπέζι µια  κόλλα χαρτιού για να  τη διαβάσει. Αν  ο συνοµιλητής 
σκύψει για  να καταλάβει περί  τίνος  πρόκειται αλλά αφήσει την 
κόλλα εκεί που είναι, σηµαίνει  ότι  θέλει να διατηρήσει  τις  θέσεις 

ως έχουν. Αν, αντίθετα, την  τραβήξει προς το  µέρος  του, 
µπορούµε να του ζητήσουµε την  άδεια να µετακινηθούµε προς το 
µέρος του.
 
Εν ολίγοις, αν  θέλουµε να  ξεκινήσουµε µια σχέση συνεργασίας  µε 
κάποιον, καλό είναι  να προτιµάµε τη θέση  που βρίσκεται  στην 
κάθετη πλευρά  του τραπεζιού ή, ακόµα καλύτερα, τη  διπλανή 
θέση. Και κάτι ακόµα. Συνήθως είµαστε πιο διατεθειµένοι να 
συνεργαστούµε µε  όποιον  κάθεται στα δεξιά παρά στα αριστερά 
µας, γεγονός που πιθανόν να έχει  ιστορική εξήγηση: όποιος 

βρίσκεται στα δεξιά δύσκολα  θα µας χτυπούσε, καθώς θα 
αναγκαζόταν  να  χρησιµοποιήσει το αριστερό του χέρι. Αυτός  ο 
γενικός κανόνας προφανώς δεν  ισχύει για τους αριστερόχειρες. 
Πάντως γεγονός  είναι πως  τόσο για  τους αγαπηµένους µας  όσο 
και για πρόσωπα υψίστης σηµασίας συνήθως κρατάµε τη δεξιά 
θέση.
 
Το σχήµα είναι η ουσία
Συχνά το ίδιο  το σχήµα του τραπεζιού καθορίζει  τις σχέσεις. Αν 
είναι ορθογώνιο, εύκολα  καταλαβαίνουµε ποιος έχει  τον  ρόλο  του 

αρχηγού: το πρόσωπο που  κάθεται στην  κορυφή 
του. Εκτός  αν η πλάτη  του είναι  προς την  πόρτα, 
οπότε η θέση του αποδεικνύεται µάλλον  αδύναµη. 

Τα οβάλ ή στρογγυλά τραπέζια είναι πιο 
δηµοκρατικά -τουλάχιστον φαινοµενικά. Καθώς η 
κορυφή απουσιάζει, όλοι έχουν ισότιµη θέση.
 
Εκτός  αν  υπάρχουν  κοινωνικές  διαφορές, οπότε 
δηµιουργείται  µια αυστηρή ιεραρχία. Όπως 
συνέβαινε στους  ιππότες του βασιλιά Αρθούρου, οι 
οποίοι συγκεντρώνονταν  γύρω από τη  Στρογγυλή 
Τράπεζα  ακριβώς γιατί όλοι είχαν  το  ίδιο αξίωµα. 
Ωστόσο, ο βασιλιάς, µε την παρουσία του µόνο, 

έδινε µεγαλύτερη εξουσία  στους δύο ιππότες  που 
βρίσκονταν  πλάι του και  ιδιαίτερα στον  εκ δεξιών 
του. Όσο οι θέσεις αποµακρύνονταν από τον 
άρχοντα, η σπουδαιότητα  των ιπποτών µειωνόταν. 
Έτσι, εκείνος  που  καθόταν απέναντί του βρισκόταν 
στη λιγότερο ευνοϊκή θέση.
 
Εποµένως, όταν οργανώνετε  ένα δείπνο ή µία 
επαγγελµατική συνάντηση µην  αφήσετε  στην τύχη 
την  επιλογή των  θέσεων  στο  τραπέζι. 

Προετοιµάζοντας την  ατµόσφαιρα  µε το σωστό 
τρόπο, θα µπορέσετε να επηρεάσετε ευνοϊκά τη 
συµπεριφορά  των  καλεσµένων σας αλλά και  τις 
γενικές εξελίξεις.
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Λέγεται ότι

ο παράδεισος 
είναι εκεί... 

...όπου:

- ο αστυνοµικός είναι Άγγλος,

- ο µηχανικός αυτοκινήτων Γερµανός,

- ο µάγειρας Γάλλος, 

- ο εραστής Έλληνας, 

και όλα να είναι οργανωµένα από τους Ελβετούς.

Κόλαση
είναι εκεί όπου:

Η ατάκα

„και αύριο µέρα είναι“

είναι το εθνικό µας σύνθηµα

Δουλεύουµε
για να ζούµε και

δεν ζούµε για να...

δουλεύουµε.

Για τα µάτια µιας γυναίκας

κάναµε 10 χρόνια πόλεµο...

και µετά κάναµε άλλα 10 να...

γυρίσουµε σπίτι µας!

40  Δ Υ Ο  Ο Ψ Ε Ι Σ
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ανακάλυψε η Σοφία Καρυπίδου

Όµως έχουµε 

και τα καλά µας.
Να τα λέµε και αυτά!

Διότι:

- ο αστυνοµικός είναι Γερµανός

- ο εραστής Ελβετός

- ο µάγειρας Άγγλος

- ο µηχανικός αυτοκινήτων Γάλλος

και όλα έχουν οργανωθεί από Έλληνες.

Το µοναδικό πόλεµο
που πραγµατικά 

γουστάρουµε είναι 

το λουλουδοπόλεµο.

Η λέξη φιλότιµο

δεν υπάρχει σε καµία

άλλη γλώσσα.



Τα πιο σοβαρά πράγµατα λέγονται στην πλάκα! 

Ο άνθρωπος παντρεύεται από έλλειψη γνώσης, 
χωρίζει από έλλειψη υποµονής, και ξαναπαντρεύεται 
από έλλειψη µνήµης.

Για να ξέρεις ποιο δρόµο θα πάρεις, πρέπει πρώτα να 
ξέρεις που θέλεις να πας.

Αυτός που δεν καταλαβαίνει την σιωπή σου δεν θα 
µπορεί να καταλάβει ούτε και τα λόγια σου.

Σοφός δεν είναι αυτός που ξέρει να µιλάει, αλλά 
αυτός που σκέφτεται πρώτου µιλήσει.

Μπορείς να προβλέψεις τα γεγονότα...
αφού έχουν γίνει!

- Γιατί λέµε "κοιµάται σαν µωρό", όταν τα µωρά 
ξυπνάνε κάθε δύο ώρες;

- Αν ενας κουφός πρέπει να πάει στο δικαστήριο, 
εξακολουθεί η διαδικασία να λέγεται ακροαµατική;

- Γιατί πατάµε όλο και πιο δυνατά το τηλεκοντρόλ 
οταν ξέρουµε οτι οι µπαταρίες τα έχουν φτύσει;

- Γιατί δεν έχει µούσι ο Ταρζάν;

- Γιατί ο Σούπερµαν ενώ αποκρούει τις σφαίρες µε το 
στήθος του, σκύβει οταν του πετάνε το ίδιο το 

πιστόλι;

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ
Α Π Ο Ρ Ι Ε Σ

 

 της Σοφίας Καρυπίδου
sofia@neolaia.de

- Ποιανού ιδέα ήταν η λέξη ψευδός να έχει τα 
γράµµατα Ψ και Σ;

- Αν είµαστε εδώ για να βοηθάµε τους άλλους...  
τότε ποιά ακριβώς δουλειά κάνουν οι άλλοι;

- Αν κάποιος µε διχασµένη προσωπικότητα 
αποφασίσει να αυτοκτονήσει τότε µήπως πρόκειται 
για κατάσταση οµηρίας;

- Γιατί οι πίτσες τοποθετούνται σε τετράγωνα κουτιά 
αφού είναι όλες στρογγυλές;

- Γιατί οι γιατροί γυρνάνε την πλάτη όταν πρόκειται 
να γδυθείς όταν έτσι κι αλλιώς θα σε δούν γυµνό;
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Κάπου ανάµεσα Φρανκφούρτη και Αθήνα διάβασα το ποίηµα ενός φίλου µε τίτλο 
«Απρόσιτη Ιθάκη». Κοιτώντας έξω απ’το παράθυρο διέκρινα τα θαµπά φώτα κάποιας 
βαλκανικής πολιτείας. Φαντάζοµαι ότι οι κάτοικοί της θα ζούσαν τη ζωή τους, θα 
χαίρονταν, θα έκλαιγαν, θα ερωτεύονταν και θα ήταν λίγο-πολύ απασχοληµένοι µε 
την καθηµερινότητά τους, την ώρα που εγώ, περαστικός ταξιδιώτης, θα βρισκόµουν 
κάποια χιλιάδες µέτρα από πάνω τους. Και αυτή ακριβώς είναι η µαγεία ενός ταξιδιού, 
µαγεία και κατάρα µαζί, να πηγαίνεις και συνάµα να έρχεσαι από κάπου. Κάπου 
σ’αυτό το αέναο πήγαινε-έλα ψάχνουµε όλοι την Ιθάκη µας. Μην µε ρωτήσετε για 
ποια Ιθάκη µιλάω, καθένας µπορεί να τη βρει µόνος του, όσο και αν χρειαστεί να 
ψάξει. Υποµονή χρειάζεται, οι µαγικές στιγµές έρχονται συνήθθως από µόνες τους, 
εκεί που δεν τις περιµένουµε. 
Και όταν τις ζήσουµε επιτέλους, καταλαβαίνουµε και αγουγκραζόµαστε την ευτυχία. 
Ας αναζητήσουµε την Ιθάκη µας σ’αυτά που αγαπάµε, που πονάµε, που ποθούµε να 
δούµε.Είπαµε, υποµονή χρειάζεται. Ο Οδυσσέας άλλωστε έκανε 20 χρόνια να δει την 
Ιθακη του...

Υ.Γ.1. I Ευχαριστώ το φίλο που µου εµπιστεύτηκε τη δηµιουργία του. Η ποίηση είναι 
κάτι το προσωπικό, θέλει τόλµη να τη µοιραστεί κανείς µε τους άλλους. Τον 
ευχαριστώ και του εύχοµαι να µην σταµατήσει να ψάχνει και ψάχνεται... 
Η «Απρόσιτη Ιθάκη» ίσως είναι πολύ πιο κοντά απ’ότι φαντάζεται.
Υ.Γ.2. I Τα ταξιδιάρικα όνειρα ταιριάζουν στους ταξιδιάρηδες...

Αλέξανδρος

Απροσιτη Ιθακη

Καθόσουνα σκυφτή στην κουπαστή
κατέπλεες τη θάλασσα του ονείρου
τα µάτια σου, οι πύλες του απείρου
αγνάντευαν και είχες ξεχαστεί

Όµως εµέ του τραγικού λαθρεπιβάτη
µου πήραν το λογικό οι Λωτοφάγοι
και της καρδιάς σου οι πολικοί οι πάγοι
εξέτρεφαν και µεγαλώναν την απάτη

Σαν µιας Ιθάκης µακρινής την παραλία
είσαι απρόσιτη και αποµακρυσµένη
απ΄ τον Οδυσσέα αυτόν ασφαλισµένη
που χάθηκε στον γυρισµό από την Τροία

Μύρου µυρίζω αιθέριες οσµές
καθώς ο άνεµος χαιδεύει τα µαλλιά σου
δε σε θωρώ µα αισθάνοµαι κοντά σου
και είναι αυτό αλάτι στις πληγές

Πληγές βαθειές, δεν θέλουνε να κλείσουν
που ανασκαλεύει η µορφή σου η αιθέρια
όλο γλιστράς ξεφεύγεις απ΄ τα χέρια

αυτών που προσπαθούν να σ΄ αγαπήσουν

Μάταια θα νοσταλγώ το γλυκερό σου χάδι
διωγµένος σε αγάπης εξορία
Θανάσιµη, φριχτή η τιµωρία

Για εµέ που έφαγα απ΄ του Ήλιου το κοπάδι

Χορεύοντας το τελικό µου βαλς
µε ένα νεφέλωµα που εσένανε θυµίζει
ουράνιο στη µνήµη µου αρµενίζει

το πρόσωπό σου, πορτραίτο του Φρανς Χαλς

Χάθηκε πια η ελπίδα της στεριάς 
µια επιλογή πριν σβήσει το καντήλι
Να απαρνηθώ τα ρόδινά σου χείλη

Και να γευτώ απ΄ το κρασί της λησµονιάς

ΠΑΝΟΣ 

Α π ρ ό σ ι τ η  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