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Το ερώτημα δεν
είναι αν θα έρθει
μπλακ άουτ, αλλά
πότε θα έρθει».

Μια υπέροχη θερμή
Πρωτοχρονιά διαψεύδει
για άλλη μια φορά τις
αερολογίες περί
«κλιματικής αλλαγής»
>>>>>>>>>>>>

Μια υπέροχη θερμή Πρωτοχρονιά διαψεύδει
για άλλη μια φορά τις αερολογίες περί «κλιματικής αλλαγής»
Ο μεσογειακός χειμώνας και οι νοτιάδες της Ελλάδας δίνουν εξαιρετικές καιρικές συνθήκες
Τα Χριστούγεννα πέρασαν με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και η Πρωτοχρονιά θα έχει επίσης τον ίδιο
καιρό!
Πρωτοφανές; Οχι, αρκετά συνηθισμένο! Οι ηλιόλουστες πρωτοχρονιές είναι χαρακτηριστικό της Ελλάδας, όχι
κάθε χρόνο, βέβαια, αλλά μέσα στην δεκαετία, δύο ή τρεις πρωτοχρονιές έχουν καλό καιρό από άποψη
ηλιοφάνειας.
Διαψεύδοντας και πάλι όσους εξακολουθούν να αναφέρονται στον μύθο της «κλιματικής αλλαγής»
Οι πρώτες μετεωρολογικές ενδείξεις κάνουν λόγο για «ιστορική ζέστη», σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.
Ωστόσο, το κρύο θα έρθει, φυσιολογικά, μέσα στον Ιανουάριο, αλλά για την ώρα οι νοτιάδες θα δώσουν υψηλές
θερμοκρασίες!
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης που βλέπει “νέα άνοδο” της θερμοκρασίας τις
επόμενες ημέρες, αναφέροντας σε ανάρτησή του στο Facebook ότι «και αν νομίζουμε ότι «ξεμπλέξαμε» με του καιρού
τα τερτίπια μάλλον είμαστε λάθος μιας και προς την Τρίτη αναμένουμε και νέα άνοδο της θερμοκρασίας όπου προς τα
ανατολικά και νότια θα ξεπεράσουμε και τους 20°.
Θερμοκρασίες κοντά στους 21° με 23° είναι αρκετά πιθανές προς τα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα
Δωδεκάνησα.
Κατά τον ίδιο «καθώς θα πηγαίνουμε προς την Πρωτοχρονιά ο υδράργυρος θα αρχίσει να υποχωρεί για να πούμε ότι θα
πλησιάσουμε πιο κανονικές για την εποχή τιμές, μια πτώση όμως η οποία δεν θα διαρκέσει για πολύ μιας και στη
συνέχεια αναμένουμε νέα «επίθεση» των θερμών αερίων μαζών προς τη χώρα μας».
Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) προβλέπει ότι μια υπερθέρμανση του πλανήτη
από 2,5 βαθμούς Κελσίου έως 4 βαθμούς Κελσίου θα μείωνε το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά 2% έως 5% έως το έτος
2100…
Ξεχνούν όμως να μας πουν ότι η παγκόσμια οικονομία θα είναι, έως το 2100, μεταξύ 300% και 500% μεγαλύτερη από ότι είναι αυτή τη στιγμή.
Το επιχείρημα αυτό απομυθοποιεί ότι η κλιματική αλλαγή θα έχει αξιοσημείωτο αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία.
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει δηλώσει ότι μέχρι το έτος 2040 ο πλανήτης μας θα εξακολουθεί να λαμβάνει μόνο το 5% περίπου των ενεργειακών του αναγκών από ανανεώσιμες
πηγές (συμπεριλαμβανομένης της καύσης δέντρων ή «βιομάζας»).
Εάν οι τρελοί πράσινοι, μας εμποδίσουν να χρησιμοποιήσουμε ορυκτά καύσιμα, υπάρχει μόνο μία βεβαιότητα, πολλοί άνθρωποι θα πεθάνουν από το κρύο και την πείνα.
Φυσικά, η πλειονότητα των, ανίδεων οπαδών της υπερθέρμανσης του πλανήτη πιστεύουν στην πραγματικότητα ότι ο κόσμος πλησιάζει στο τέλος του.
Η πιο πρόσφατη τρομερή ανοησία είναι ότι τα πάντα στο κέντρο του Λονδίνου θα είναι κάτω από το νερό λόγω της υπερθέρμανσης.
Ορισμένοι πιστεύουν ότι ο πλανήτης δεν θα επιβιώσει και ότι δισεκατομμύρια θα πεθάνουν καθώς τα νερά θα κατακλύσουν πόλεις.
Το αφήγημα «παγκόσμια υπερθέρμανση» είναι απάτη… αλλά έπρεπε να αλλάξουν το όνομα της απάτης όταν έγινε σαφές ότι ο πλανήτης φαινόταν να γίνεται πιο δροσερός πιο συχνά
απ’ ό,τι ζεσταινόταν και συνειδητοποίησαν ότι αν αντί για παγκόσμια υπερθέρμανση το αποκαλούσαν «κλιματική αλλαγή» θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν και άλλες φυσικές
καταστροφές στην προπαγάνδα τους.
Και όλη η απάτη δημιουργήθηκε πριν από δεκαετίες για να προετοιμαστεί για τη Μεγάλη Επαναφορά το Great Reset.
Μια ομάδα Βρετανών ψυχολόγων ανέφερε ότι τα παιδιά υποφέρουν από άγχος που προκαλείται από τις τρομακτικές προβλέψεις που κάνουν εκείνοι που προβλέπουν ότι η κλιματική αλλαγή θα
επηρεάσει το μέλλον μας.
Όλο αυτό το άγχος πρέπει να προστεθεί στο τεράστιο άγχος που προκαλεί η απάτη του Covid19.
Οι οπαδοί της κλιματικής αλλαγής… για την υπερθέρμανση του πλανήτη έχουν προβλέψει ότι «η ζωή στη γη πεθαίνει, δισεκατομμύρια θα πεθάνουν και η κατάρρευση του πολιτισμού έχει ήδη αρχίσει.
Συνέκριναν επίσης την υπερθέρμανση του πλανήτη με το Ολοκαύτωμα αλλά «σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα».
Δεν υπάρχει ούτε ένα ίχνος αποδείξεων για τίποτα από όλα αυτά. Δείτε τα γεγονότα:
ꞏ
Στη δεκαετία του 1920, μισό εκατομμύριο άνθρωποι σκοτώθηκαν από καιρικές καταστροφές.
ꞏ
Την τελευταία δεκαετία το σύνολο ήταν 18.000.
ꞏ
Το 1900, σχεδόν το 5% της χερσαίας έκτασης του κόσμου έπιασε φωτιά.
ꞏ
Τώρα το ποσοστό είναι κοντά στο 3%.
Η εκτίμηση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή IPPC είναι ότι η στάθμη της θάλασσας θα μπορούσε να ανέβει κατά δύο πόδια μέχρι το έτος 2100.
Πόσο μεγάλη κρίση πιστεύετε ότι είναι αυτή, δεδομένου ότι το ένα τρίτο της Ολλανδίας ήταν πάντα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας –μερικές από αυτές πάνω από 60 πόδια κάτω επιφάνεια της
θάλασσας;
Οι λάτρεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη δεν φαίνεται να γνωρίζουν ότι πάντα είχαμε καιρικές συνθήκες και πάντα υπήρχαν προφήτες που προειδοποιούσαν ότι το τέλος του κόσμου είναι κοντά.
ꞏ
ꞏ
ꞏ
ꞏ
ꞏ
ꞏ
ꞏ
ꞏ
ꞏ

Το 1817, ο Πρόεδρος της Βασιλικής Εταιρείας στο Λονδίνο προειδοποίησε ότι είχε υπάρξει μια σημαντική αλλαγή του κλίματος που θα οδηγούσε σε τεράστιες αλλαγές
Το 1947, ένας Σουηδός γεωφυσικός προειδοποίησε ότι το κλίμα θερμαινόταν.
Στη δεκαετία του 1970, το BBC, αυτή η αιώνια πηγή παραπληροφόρησης, προειδοποίησε για μια επερχόμενη εποχή των παγετώνων – τόσο μεγάλη απειλή για τη ζωή όσο
ένας πυρηνικός πόλεμος.
Το 2007 μας προειδοποίησαν ότι είχαμε πέντε χρόνια για να σώσουμε τον πλανήτη.
Το 2011, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας είπε ότι μας απομένουν πέντε χρόνια.
Το 2017, τα Ηνωμένα Έθνη είπαν ότι μας έμειναν τρία χρόνια.
Το 2013, ένας καθηγητής του Κέιμπριτζ είπε ότι όλος ο πάγος της Αρκτικής θα είχε εξαφανιστεί μέχρι το 2015.
Το 2009, ο Γκόρντον Μπράουν, τότε πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, προειδοποίησε ότι είχαμε μόνο 50 ημέρες.
Το 2004, η εφημερίδα Observer μας είπε ότι θα ζούσαμε σε κλίμα της Σιβηρίας μέχρι το 2020.

Κανένας ορθολογικός επιστήμονας που έχει εξετάσει τα στοιχεία δεν πιστεύει στον μύθο της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Κάθε φορά που βρέχει οι υστερικοί υποστηρικτές της κλιματικής αλλαγής… κατηγορούν την υπερθέρμανση του πλανήτη.
Αλλά η πιο υγρή μέρα στη Βρετανία το καλοκαίρι του 2022 ήταν λιγότερο κατά 1/3 λιγότερο υγρή από την χειρότερη ημέρα του 1929.
Μας λένε ότι οι τυφώνες είναι πιο συνηθισμένοι τώρα.
Αλλά αυτό είναι ψέμα.
Προσπαθούν να αυξήσουν τα νούμερα μετρώντας τα αεράκια ως καταιγίδες, αλλά τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα: δεν υπάρχουν περισσότεροι τυφώνες σήμερα από ότι παλιά.
Τα μέσα ενημέρωσης απλώς κάνουν περισσότερη φασαρία γιατί βοηθούν την ατζέντα.
Οι υποστηρικτές της κλιματικής αλλαγής ισχυρίζονται ότι οι δασικές πυρκαγιές είναι αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Ωστόσο, οι ειδικοί τόσο στην Αυστραλία όσο και στην Αμερική κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η κλιματική αλλαγή είχε μικρή ή καθόλου επίδραση στην ανάπτυξη δασικών πυρκαγιών – οι οποίες, σε
κάθε περίπτωση, είναι λιγότερο συχνές από ότι στο παρελθόν.
Η μέση ετήσια έκταση αμερικανικού δάσους που καίγεται είναι τώρα περίπου 6,6 εκατομμύρια.
Το 1928, η μέση ετήσια έκταση αμερικανικών δασών που χάθηκαν από τις πυρκαγιές ήταν 41,7 εκατομμύρια.
Είναι σίγουρο ότι το 41,7 είναι μεγαλύτερο από το 6,6.
Μεταξύ του 1931 (η κορύφωση) και του 2020, σημειώθηκε μείωση 99,7% στον αριθμό των θανάτων από φυσικές καταστροφές σε όλο τον κόσμο.
Οι υστερικοί της κλιματικής αλλαγής δεν συνειδητοποιούν ότι χωρίς άνθρακα δεν μπορείς να φτιάξεις ατσάλι και ότι χωρίς ατσάλι δεν μπορείς να φτιάξεις ανεμογεννήτριες ή ηλιακούς
συλλέκτες.
Μεγάλο μέρος της λεγόμενης καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας που πωλείται στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτές τις μέρες δημιουργείται από την καύση ξύλου.
Και το ξύλο προέρχεται από τις ΗΠΑ όπου τα δέντρα κόβονται πριν μετατραπούν σε βιομάζα και στη συνέχεια μεταφέρονται στον Ατλαντικό με μεγάλα πλοία που κινούνται με ντίζελ.
Οι υστερικοί της κλιματικής αλλαγής ισχυρίστηκαν ότι η κλιματική αλλαγή θα έχει ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση των κοάλα (μεταξύ άλλων ζώων).
Αυτή τη στιγμή ζουν 300.000 κοάλα στη φύση και η κύρια απειλή για την ύπαρξή τους είναι η καταστροφή του οικοτόπου τους – ως αποτέλεσμα των αγροτών που χρειάζονται περισσότερη γη για την
καλλιέργεια βιοκαυσίμων.
Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών λέει ότι οι αποδόσεις των καλλιεργειών θα αυξηθούν κατά 30% μέχρι το έτος 2050. Οι φτωχότερες χώρες του πλανήτη θα
δουν τις αποδόσεις τους να αυξάνονται κατά 8090%.
Αλλά η αύξηση των αποδόσεων θα εξαρτηθεί από τη χρήση τρακτέρ και βαρέων μηχανημάτων που, φυσικά, θα απαιτήσουν πετρέλαιο. (Οι αγροτικές περιοχές των φτωχών χωρών δεν θα μπορούν
να αντέξουν οικονομικά την ηλεκτρική ενέργεια και τα σημεία φόρτισης μέχρι να γίνουν πλουσιότερες.).

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ
Το ερώτημα δεν είναι αν θα
έρθει μπλακ άουτ, αλλά
πότε θα έρθει».
H Αυστριακή υπουργός Άμυνας Klaudia Tanner προειδοποιεί ότι οι Ευρωπαίοι θα
μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μπλακ άουτ από αυτά που κρατάνε μέρες, αφήνοντας
το ένα τρίτο των πολιτών ανίκανο να «τροφοδοτήσουν τον εαυτό τους».
«Το ερώτημα δεν είναι αν θα έρθει μπλακ άουτ, αλλά πότε θα έρθει».
Η Klaudia Tanner κατά τη διάρκεια συνέντευξης της στην γερμανική εφημερίδα «Die
Welt» αναφέρει πως θα εμπλακεί και ο Στρατός στο χάος που πλησιάζει!
Οι αυστριακές ένοπλες δυνάμεις πρόκειται να δημιουργήσουν 100 αυτάρκεις
στρατώνες έως το 2025 που θα είναι σε θέση να συντηρηθούν για τουλάχιστον δύο
εβδομάδες, εάν διακοπεί σοβαρά ο ενεργειακός εφοδιασμός.
Η Τάνερ μίλησε για το πόσο απροετοίμαστοι ήταν οι Ευρωπαίοι για την παρατεταμένη
διακοπή ρεύματος προειδοποιώντας ότι «το ένα τρίτο των πολιτών δεν θα είναι σε
θέση να εφοδιαστεί τουλάχιστον μέχρι την τέταρτη ημέρα του μπλακ άουτ».
Πρώτα δημιουργούν το πρόβλημα και μετά παρουσιάζονται ως σωτήρες.
Όσοι γνωρίζουν έχουν επισημάνει την υπερβολική εξάρτηση της Ευρώπης από την
«πράσινη ενέργεια» και το πρόβλημα που έχει προκαλέσει το κλείσιμο των
παραδοσιακών σταθμών με καύση άνθρακα, δηλαδή λιγνίτη, αλλά και των
πυρηνικών σταθμών ως έναν από τους κύριους λόγους για την αύξηση του κινδύνου
διακοπής ρεύματος.
Φυσικά το πρόβλημα της ενεργειακής ανεπάρκειας προκλήθηκε από την στάση της
ΕΕ να προχωρήσει σε αντιρωσικές κυρώσεις μη υπερασπιζόμενη τα δικά της
συμφέροντα αλλά τα γεωπολιτικά συμφέροντα των Αμερικανών.
Στην Γερμανία, για παράδειγμα, η χώρα έχει μόνο τρεις εναπομείναντες πυρηνικούς
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, με τους βουλευτές να πρέπει ακόμη και να ψηφίσουν
για να παρατείνουν την διάρκεια ζωής τους έως το 2023 μετά από προηγούμενα
σχέδια να τους κλείσουν.
Πριν ξεκινήσει ο χειμώνας, πόλεις σε όλη την Γερμανία ανακοίνωσαν ότι σχεδίαζαν να
χρησιμοποιήσουν αθλητικούς χώρους και εκθεσιακούς χώρους ως «χώρους
θέρμανσης» για να βοηθήσουν τους παγωμένους πολίτες που δεν μπορούν να
αντέξουν οικονομικά το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος.
Ο κορυφαίος αξιωματούχος του Πράσινου Κόμματος Winfried Kretschmann
προκάλεσε διαμάχη νωρίτερα φέτος προτείνοντας στους Γερμανούς να
χρησιμοποιούν πετσέτες αντί να κάνουν ντους, καθώς και να αγοράζουν ακριβά
συστήματα οικολογικής θέρμανσης που δεν είναι οικονομικά προσιτά για τον μέσο
άνθρωπο.
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A great Ithacan family day tradition
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The Ithacan Historical Society
as part of the 2023 Lecture Series
is delighted to launch
the 2nd edition of

Καταλινά Μπρισενιό & ΜαρίΚλοντ Ντικά

Γονείς σ’ έναν κόσμο γεμάτο οθόνες
Μετάφραση: Γιούλα Σταθοπούλου
Σελ.: 282, τιμή: 14,00 Ευρώ
ISBN: 978-960-6893-56-8
ΕΚΔΟΣΕΙΣ GEMA
Κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Gema το εξαιρετικό και χρήσιμο βιβλίο «Γονείς σ’ έναν
κόσμο γεμάτο οθόνες  Πώς να συνδεθείτε με το σύμπαν των παιδιών σας από 0 έως 18
χρονών» των Καταλινά Μπρισενιό & ΜαρίΚλοντ Ντικά.
Σε μια εποχή όπου τα παιδιά έχουν ψηφιακό ίχνος πριν καλά καλά γεννηθούν, τι
αντίκτυπο έχουν οι συνδεδεμένες τεχνολογίες στην οικογενειακή μας ζωή; Τι πραγματικά
ξέρουμε για τις συνήθειες των παιδιών μας σε σχέση με τη χρήση οθονών και τις
επισκέψεις τους στα κοινωνικά δίκτυα; Πώς επηρεάζουν οι ψηφιακές χρήσεις την
ανάπτυξη των μικρών παιδιών; Τις κοινωνικές, συναισθηματικές και ερωτικές σχέσεις των
εφήβων; Την ψυχική τους υγεία;
Το βιβλίο αυτό εξετάζει τα σημερινά διακυβεύματα στον συνδεδεμένο μας κόσμο.
Προσφέρει στους γονείς δρόμους σκέψης, μυστικά και κόλπα για να καταλάβουν
καλύτερα και να οριοθετήσουν τις ψηφιακές χρήσεις των παιδιών και των εφήβων τους –
όπως και τις δικές τους. Με τρόπο απλό, σαφή και κατανοητό, εξηγούμε τι στάση να
κρατήσει κανείς, πότε να ανησυχήσει για κάποια συμπεριφορά και πότε να
αποδραματοποιήσει μια κατάσταση ή να πάψει να ασχολείται… με δυο λόγια όλα όσα
πρέπει κανείς να κάνει (ή να μην κάνει) για να σταθεί πλάι στους νέους σε έναν κόσμο
όπου οι οθόνες είναι πανταχού παρούσες.

Οι Εκδόσεις Πρώτη Ύλη και η Αλυσίδα Πολιτισμού IANOS
διοργανώνουν παρουσίαση του νέου βιβλίου του Στέλιου Πελασγού,
για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή,
Ο Χότζας είναι άνθρωποςγέφυρα. Το γέλιο του περνά από τη μια όχθη στην άλλη λαούς που
τους χωρίζουν ποτάμια αίματος. Τις ιστορίες του τις λένε Ρωμιοί και Τούρκοι, Κούρδοι κι
Αρμένηδες, Άραβες και Μογγόλοι. Σοφός ή τρελός; Ψυχολόγος ή δικαστής; Δάσκαλος ή
θεραπευτής ζεύγους; Εξεγερμένος ή υποταγμένος; Ευχαριστιακός ή γκρινιάρης; Το σίγουρο
είναι ότι ο Χότζας μας κάνει να γελάμε, είναι γελωτοποιός. Διδάσκει με το γέλιο, θεραπεύει με
το γέλιο, συμβουλεύει με το γέλιο, αμφισβητεί με το γέλιο.
Ο Χότζας είναι το πνεύμα της Μικρασίας και εκεί βρίσκουν οι ιστορίες του την αρμονία και την
ισορροπία τους.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν και θα αφηγηθούν οι:
Ροδάνθη Δημητρέση, αφηγήτρια, παιδαγωγός, ιδρυτικό μέλος
της Action Art |Εικαστική Δράση
Ανθή Θάνου, αφηγήτρια μύθων & παραμυθιών
Στέλιος Πελασγός, αφηγητής, παιδαγωγός και συγγραφέας |www.storytelling.gr

Λίγα λόγια για το βιβλίο:
Τι σχέση μπορεί να έχει η διαγενεακή βία με τις μεταρρυθμίσεις και ο επιστημονικός με τον
παραεπιστημονικό λαϊκισμό; Ανακτούν οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες το κύρος και τη
χρησιμότητά τους, υποστηρίζοντας ηθικά και εξισορροπητικά το «νέο γενναίο μας κόσμο»,
που προχωρά πάνω στο τρένο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης με ανεξέλεγκτη
ταχύτητα; Το περιβάλλον, η ανισότητα και οι ταυτότητες πόσο θα επηρεάσουν το μέλλον
του συστήματος που κυβερνά χωρίς αντίπαλο τον κόσμο σήμερα; Ποιος είναι ο ρόλος της
ηγεσίας, που αποτελεί πάντα τον καταλύτη στην πορεία των εξελίξεων; Έφθασε ο καιρός να
απομυθοποιηθούν ταμπού και στερεότυπα, ελευθερώνοντας ανεκμετάλλευτες δυνάμεις της
πατρίδας μας; Μπορούμε να αισιοδοξούμε για έναν μεγάλο μετασχηματισμό της οικονομίας
μας; Ποια απροσδόκητα δώρα μας φέρνει η πανδημία;
Σε εύλογα ερωτήματα όπως αυτά μόνον ο χρόνος μπορεί να απαντήσει.
H πανδημία όμως ανέδειξε με έμφαση θέματα όπως τα παραπάνω, που αν και κάποια από
αυτά ήταν ήδη γνωστά, τώρα αρχίζει να γίνεται ορατό το ότι αποτελούν σημαντικές
ευκαιρίες όσο και απειλές για το μέλλον μας, καθώς βαδίζουμε στο δρόμο προς την
αβεβαιότητα…
Τα έσοδα από τα δικαιώματα του βιβλίου θα διατεθούν στην ΑΜΚΕ ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ, Ενημέρωση
για τον καρκίνο παιδικής και εφηβικής ηλικίας και στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Κ.Ε.Φ.Ι.
Αθηνών.

Η Εκκλησία ως Σώμα Χριστού είναι διακριτή από την πόλιν, την
πολιτεία και το κράτος, τα οποία κατ΄ ανάγκην περιλαμβάνουν
και κάποιες μορφές βίας. Αλλά η εσχατολογική της ελπίδα δεν
μπορεί παρά συνεχώς να μπολιάζει, να εμπνέει, τις ανθρώπινες
κοινότητες, να υπονομεύει τους απολιθωμένους θεσμούς και να
σηματοδοτεί ένα πέρασμα από την πολιτική πρόοδο στη μόνη
οντολογική πρόοδο που είναι η νίκη επί του θανάτου.
Στο παρούσα εκδήλωση, με αφορμή το βιβλίο, επιχειρείται ένας
διάλογος ανάμεσα στην Θεολογία και τις ανθρωπιστικές
επιστήμες και εγείρονται μία σειρά ερωτημάτων που καλούνται
να απαντήσουν τέσσερις επιστήμονες και πνευματικοί
άνθρωποι.
Πώς θα ήταν μία ορθόδοξη πολιτική θεολογία; Τι θα είχε να πει
για τα πιο οξέα διλήμματα της νεωτερικότητας; Πώς θα
επιδρούσε το εσχατολογικό της όραμα και πώς η έμφασή της στο
ήθος της αρετής; Τι θα σήμαινε σήμερα η φράση «η Αγία Τριάδα
είναι το κοινωνικό μας πρόγραμμα; Τι σημαίνει η αινιγματική
έκφραση του Αποστόλου Παύλου ότι ο Θεός διάλεξε τα «μη
όντα», τους «ανύπαρκτους», και ποιος είναι ο δυναμισμός τ
Ένα ξεχωριστό βιβλίο για την υγιεινή διατροφή των παιδιών και την
σημασία των ολοκληρωμένων και υγιεινών γευμάτων.
Παιδιά το σχολείο άρχισε!
Ο πράκτορας Σπανάκης θα σας βοηθήσει να λύσετε κάθε μυστήριο σε
σχέση με το καθημερινό σας κολατσιό. Μην αφήσετε λοιπόν τίποτα στην
τύχη! Δείτε τι χρειάζεται για να είστε κάθε μέρα κεφάτοι, δυνατοί και από
τους μαθητές που "τα πιάνουν εύκολα"!
Οι ήρωες της Τροφοπυραμίδας είναι τρία αδελφάκια, που θα ζήσουν μία
απίστευτη περιπέτεια στα άδυτα της τροφοπυραμίδας. Μαζί τους ο
θλιμμένος Φαραώ Τροφοχαμών, τον οποίο θα προσπαθήσουν να
βοηθήσουν να βρει την αγαπημένη του Φρουτοπάτρα και θα βρεθούν
μπλεγμένα σε μια απίθανη περιπέτεια με πολλές εκπλήξεις και ανατροπές.
Στήριγμα και βοηθός τους ο μυστικός πράκτορας 00Φρεσκοσπανάκης.
Μαζί θα παλέψουν να ανακαλύψουν τα μυστικά της πυραμίδας, θα
συναντήσουν τους μουτρωμένους υδατάνθρακες, τους τσακωμένους
Λαχανάκηδες & Φρουτάκηδες, τις θεατρίνες πρωτεΐνες και άλλα
πολλά...•ISBN 978-618-5197-20-9,
Νίκος Αρβανιτάκης
Ο λευκός φασίστας
Σελίδες: 174, Τιμή: 14,00 Ευρώ
ISBN: 978-960-604-696-4
Εκδόσεις Όστρια
Στις αρχές της δεκαετίας του 1930, ένας απλός νέος αγρότης, ο Χαρίδημος Αρβανίτης κατατάσσεται στη
Χωροφυλακή. Άνθρωπος με δημοκρατικές οικογενειακές καταβολές, υπηρετεί περισσότερο για
βιοποριστικούς λόγους. Από τα πρώτα χρόνια της υπηρεσίας του, βρίσκεται να υπηρετεί τη δικτατορία του
Μεταξά, να βιώνει την Κατοχή και τον Εμφύλιο και όλα αυτά, στην Αθήνα, στον Πειραιά, αλλά και σε άλλα
μέρη της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, ένας μεγάλος έρωτας στοιχειώνει τη ζωή του Χαρίδημου
και τον κάνει να δει την πραγματικότητα με διαφορετικό τρόπο. Να ζήσει γεγονότα που ποτέ του δε
φανταζόταν. Μέσα από την προσωπική αφήγηση, αυτού του απλού αστυνομικού ο συγγραφέας με
συναρπαστικό ύφος και ενίοτε με χιούμορ, σκιαγραφεί την ελληνική πραγματικότητα των μαύρων εκείνων
χρόνων και αποτυπώνει με καθαρότητα και χωρίς κανένα φανατισμό ή μεροληψία την όλη ατμόσφαιρα της
εποχής. Όλα τα γεγονότα που αναφέρονται στο βιβλίο είναι αληθινά. Ο συγγραφέας ακολουθεί τη ζωή του
Χαρίδημου Αρβανίτη, μέχρι το τέλος! Μερικά ονόματα για ευνόητους λόγους έχουν αλλάξει. Πρόκειται για
μια μυθιστορηματική βιογραφία, που είναι περισσότερο βιογραφία και λιγότερο μυθιστόρημα.
Βιογραφικό:
Ο Νίκος Δ. Αρβανιτάκης γεννήθηκε στη Ζάκυνθο. Σπούδασε Παιδαγωγικά, Ψυχολογία και χρήση
Υπολογιστών στα Πανεπιστήμια της Πάτρας και του Λονδίνου. Υπηρέτησε στην Εκπαίδευση, φτάνοντας
μέχρι τη θέση του Περιφερειακού Σχολικού Συμβούλου Ιονίων Νήσων.
Άλλα βιβλία του: «Οι Η/Υ στην Εκπαίδευση», «Ες Γην Εναλίαν», «Ο Αδαμάντιος Κοραής και η Παιδεία»,
«Η Ζωή, πώς θνήσκεις;».
Εκδόσεις Όστρια Χέυδεν 3, 104 34 Αθήνα τηλ: 211 2136 882, 211 0122 454 info@ostriaeditions.com

