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Η εφημερίδα μας και οι
διαφημιζόμενοι, σας εύχονται

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ΤΥΡΟΠΙΤΑΔΙΚΟ ΣΤΗ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ
Σελ. 05
Έξω από τον χορό όλοι ξέρουν και χορεύουν

Erste Kapelle des heiligen Paisios in Deutschland

Να, όμως, που ξαφνικά άπειροι και απροετοίμαστοι βρεθήκαμε στην πίστα του
In der griechisch-orthodoxen Kirche der heiligen Konstantinos und Eleni in Künzelsau
χορού. Τώρα τι κάνουμε; Απλώς, προσπαθούμε να μυηθούμε τα βήματα των άλλων κι
am Nordostrand Baden-Württembergs soll die erste Kapelle zu Ehren des Seligen Paiόσο πιο νωρίς τα καταφέρουμε τόσο πιο καλά για όλους.
sios des Agioriten eingerichtet werden. Das 100jährige Kirchengebäude ist eine FilialkirΗ σχεδόν 180 μοιρών στροφή του ΣΥΡΙΖΑ στην πραγματικότητα ...
Γράφει ο Σωκράτης Γούλιος, Σελ. 09 che der Pfarrei der Drei heiligen Hierarchen von Würzburg und Unterfranken und ist seit
2001 im Besitz der griechisch-orthodoxen Metropolie ...
Seite 14
Außerhalb der Tanzfläche weiß jeder, wie man

am besten tanzt

Nun stehen wir plötzlich, unerfahren und unvorbereitet inmitten der Tanzfläche. Und
jetzt, wie geht es weiter? Üblicherweise versuchen wir, die Schritte der anderen nachzuahmen, und je schneller es uns gelingt, desto besser ist es für alle.
Die abrupte Landung von SYRIZA auf den Boden der Tatsachen ...
von Sokrates Goulios, Seite 09

Νευρολογικές και άλλες παθήσεις των Ηρωινομανών

Του Prof. Dr. med. Ioannis Benos
Στο σημερινό άρθρο δεν θέλω να ασχοληθώ με τις βιοχημικές
αλλοιώσεις του οργανισμού σε ηρωινομανία, που αφορούν κυρίως τον
εγκέφαλο, γιατί είναι και η περιοχή που δρουν ...
Σελ. 11

Neurologische und andere Schäden durch Heroinabhängigkeit

Von Prof. Dr. med. Ioannis Benos

Mit dem vorliegenden Beitrag möchten wir nicht die biochemischen
Veränderungen, die vor allem das Gehirn betreffen, erläutern, denn
das Gehirn ist die Wirkungsstätte der ...
Seite 11
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Ειδήσεις από το Ιnternet και Sozialmedia
Ο Θεός μας αγαπάει.. πολύ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΣΤΟ ΨΙΛΟΒΡΟΧΟ
Απόγευμα. Βροχερό απόγευμα. Στην παραλία έριχνε αυτό το ψιλόβροχο που δε σ‘αφήνει να το ξεχάσεις, αλλά ταυτόχρονα
σου λέει «μη με φοβάσαι, περαστικό είμαι». Έτσι, συνέχισα να περπατώ. Γεμάτος αγωνίες, σκέψεις αρνητικές. Οι δυσκολίες, σαν
βαριά πέτρα, είχαν θρονιαστεί στην καρδιά μου και δε μπορούσα με τίποτα να τις διώξω. Μια παράξενη αίσθηση αδιαθεσίας...
Κοίταξα τη θάλασσα. Ακίνητη σα λάδι υποδεχόταν το λεπτό ψιλόβροχο. Σταμάτησα, πήρα μια βαθιά ανάσα και αποφάσισα
να συνεχίσω. Μα μου φαινόταν τόσο δύσκολο ακόμα και το να περπατώ. Κάθε βήμα μού θύμιζε και ένα απ‘ τα προβλήματά
μου. Κάθε ανάσα και μια δυσκολία. «Μα, γιατί Θεέ μου; Γιατί σε μένα όλ‘ αυτά; Κάνε κάτι, Κύριε, βοήθησέ με. Δεν θ‘ αντέξω για
πολύ»... Έσφιξα τις γροθιές μου μέσα στις τσέπες και προχώρησα.
Κωνσταντίνος Γκίκας
Impressum
trigono.info
Εκδότης : Κων/νος Γκίκας

Ταχ. Διεύθυνση
Gikas Verlag
Postfach 2843
90013 Nürnberg
Τηλ.
Fax
Email
Web

0049 (0)911 264354
0049 (0)911 266538
kostas@gikas.net
www.trigono.info

Για όλα τα ενυπόγραφα άρθρα
την ευθύνη φέρουν οι εκάστοτε
αρθρογράφοι.

Γίνετε
συνδρομητής !
Η εφημερίδα ταχυδρομείται
δωρεάν
κάθε φορά σε τυχαίες
διευθύνσεις από
μια μεγάλη τράπεζα
πληροφοριών.
Σε περίπτωση που
ενοχλήστε με την
αποστολή, ενημερώστε μας
ώστε να σας διαγράψουμε
από τη λίστα επιλογής.
Γίνετε συνδρομητής με
10.00 EUR το χρόνο,
καταθέτοντας το ποσό
στον παρακάτω αριθμό
λογαριασμού:
Gikas Verlag
IBAN :
DE10 7605 0101 0001 2059 52
SWIFT-BIC : SSKNDE77
Sparkasse Nürnberg
Verwendung: ABO +
(Vorwahl mit Telefonnummer)

Λίγα μέτρα πιο κάτω, στην άκρη του πάρκου διαδραματίστηκε μια σκηνή που δεν πρόκειται να την ξεχάσω ποτέ μου. Ένα
παλικάρι, γύρω στα 28-30 χρόνων σε αναπηρικό καροτσάκι και η κοπέλα του από πίσω να σέρνει το καροτσάκι. Της είπε
χαμογελαστά κάτι κι εκείνη, αμέσως ήρθε μπροστά του, τον έπιασε απ‘ τα μπράτσα και με λίγη δυσκολία τον σήκωσε όρθιο.
Απέμειναν έτσι αγκαλιασμένοι να κοιτάζουν προς τη θάλασσα. Γεμάτοι στοργή, αγάπη. Γεμάτοι ευτυχία.
Οι ματιές τους σε κάποια στιγμή συναντήθηκαν με τη δικιά μου. Ο χρόνος σα να σταμάτησε. Εκείνες οι ματιές για πάντα
χαραγμένες στην καρδιά μου θα μείνουν... Το βλέμμα τους απέπνεε μια δυναμικότητα, μια ζωντάνια. Το χαμόγελό τους
μοναδικό. Μοναδικοί άνθρωποι... Ζούσαν την υπέροχη στιγμή και κανείς και τίποτα δεν ήταν ικανό να τους τη χαλάσει...
«Σ‘ ευχαριστώ, Θεέ μου» ψιθύρισε η καρδιά μου. «Δεν άργησες να μου απαντήσεις»...
Τόσα πολλά συναισθήματα σε μια μονάχα στιγμή. Τόσες έννοιες μου που εξανεμίστηκαν από δυο ζευγάρια υπέροχα μάτια.
Που μου έδωσαν κουράγιο. Που με έμαθαν πως τα δικά μου προβλήματα δεν είναι τα πιο μεγάλα ή τα μοναδικά. Αυτά τα μάτια,
μου έδειξαν την αγάπη στην πράξη. Και μετά; Μετά, μια απαλή διαύγεια στην καρδιά. Μια γαλήνη...
Τελικά, ο Θεός μας αγαπάει... Πολύ...

Ιωάννα Γκίκα

Το νόημα της ζωής

- Τώρα, λέει ο καθηγητής, θέλω να θεωρήσετε ότι το βάζο
αυτό αντιπροσωπεύει τη ζωή σας.

Ένας καθηγητής φιλοσοφίας εμφανίστηκε στην τάξη του
με ένα μεγάλο χάρτινο κουτί. Χωρίς να μιλήσει, πήρε από την
χάρτινη κούτα ένα άδειο γυάλινο βάζο και άρχισε να το γεμίζει
με πέτρες. Οι μαθητές τον κοιτούσαν με απορία. Όταν το βάζο
δεν χωρούσε άλλο ρώτησε:

Οι πέτρες είναι τα πιο σημαντικά στη ζωή σας, τέτοια είναι
η οικογένεια, ο σύντροφός σας, τα παιδιά σας, η υγεία σας, οι
καλοί σας φίλοι. Είναι τόσο σημαντικά που ακόμα κι αν όλα
τα υπόλοιπα λείψουν, η ζωή σας θα εξακολουθήσει να είναι
γεμάτη.

„Το νόημα της ζωής“ από έναν καθηγητή φιλοσοφίας

Τα βότσαλα είναι τα άλλα πράγματα που έρχονται στη
ζωή μας, όπως οι σπουδές, η δουλειά μας, το σπίτι μας, το
αυτοκίνητό μας, τα στερεοφωνικά μας. Αν αυτά τα βάλετε
πρώτα στο βάζο δεν θα υπάρχει χώρος για τις πέτρες, τα
Αυτός χαμογέλασε και χωρίς να μιλήσει, πήρε από τη χάρτινη
σημαντικά της ζωής.
κούτα ένα σακουλάκι με μικρά βότσαλα και άρχισε να γεμίζει
Η άμμος είναι όλα τα υπόλοιπα, τα πολύ μικρά της ζωής. Αν
το βάζο, το κούνησε λίγο και τα βότσαλα κύλησαν και γέμισαν
τα κενά μεταξύ των πετρών. Όταν το βάζο δεν χωρούσε άλλο, βάλεις πρώτα άμμο στο βάζο, δεν θα υπάρχει χώρος ούτε για
τις πέτρες αλλά ούτε για τα βότσαλα.
ρώτησε:
- Είναι γεμάτο το βάζο;
Και οι μαθητές απάντησαν:
- Ναι, είναι γεμάτο.

- Είναι γεμάτο το βάζο;
Και οι μαθητές απάντησαν:
- Ναι, είναι γεμάτο.
Αυτός χαμογέλασε πάλι και χωρίς να μιλήσει, πήρε από
τη χάρτινη κούτα ένα σακουλάκι με άμμο και άρχισε να την
αδειάζει μέσα στο βάζο. Η άμμος χύθηκε και γέμισε όλα τα
κενά μεταξύ των πετρών και των βότσαλων. Όταν το βάζο δεν
χωρούσε άλλο, ρώτησε:
- Είναι γεμάτο το βάζο;
Οι μαθητές δίστασαν για λίγο, αλλά απάντησαν:
- Ναι, είναι γεμάτο.
Αυτός χαμογέλασε πάλι και χωρίς να μιλήσει πήρε από τη
χάρτινη κούτα δύο μπουκάλια μπύρες και άρχισε να τα αδειάζει
μέσα στο βάζο. Τα υγρά γέμισαν όλο το υπόλοιπο κενό του
βάζου. Όταν το βάζο δεν χωρούσε άλλο, ρώτησε:
- Είναι γεμάτο το βάζο;
Οι μαθητές αυτή τη φορά γέλασαν και είπαν:
- Ναι, είναι γεμάτο.

Το βάζο είναι η ζωή σας. Αν ξοδεύετε χρόνο και δύναμη
για μικρά πράγματα, δεν θα βρείτε ποτέ χρόνο για τα πιο
σημαντικά. Ξεχωρίστε ποια είναι τα πιο σημαντικά για την
ευτυχία σας. Μιλήστε με τους γονείς σας, παίξτε με τα παιδιά
σας, απολαύστε τη σύντροφό σας, προσέξτε την υγεία σας,
χαρείτε με τους φίλους σας. Πάντα θα υπάρχει χρόνος για
γνώση και σπουδές, πάντα θα υπάρχει χρόνος για εργασία,
πάντα θα υπάρχει χρόνος για να φτιάξετε το σπίτι σας, το
αυτοκίνητό σας, τα στερεοφωνικά σας. Όμως να φροντίσετε
για τις πέτρες πρώτα. Ξεχωρίστε τις προτεραιότητες.
Οι μαθητές είχαν μείνει άφωνοι. Ένας όμως ρώτησε:
-Καλά, η μπύρα τί αντιπροσωπεύει;
Ο καθηγητής γελώντας του απαντά:
- Χαίρομαι που ρωτάς. Θα σας πω.
Δεν έχει σημασία πόσο γεμάτη είναι η ζωή σας, δεν έχει
σημασία πόσο στριμωγμένος είσαι, γιατί πρέπει να ξέρεις ότι
πάντα θα υπάρχει λίγος χώρος για δυο μπυρίτσες!
Ιωάννα Γκίκα

Μάρτιν Νίμελερ (Martin Niemöller)

(για τη στάση της «σιωπηρής πλειοψηφίας» στην εποχή του Γ‘ Ράιχ.)
Στην αρχή ήρθαν να πάρουν τους Εβραίους. Δεν ήμουν Εβραίος και δεν φώναξα.
Μετά ήρθαν να πάρουν τους κομμουνιστές. Δεν ήμουν κομμουνιστής και δεν φώναξα.
Έπειτα ήρθε η ώρα των σοσιαλδημοκρατών. Δεν ανήκα σ΄ αυτό το κόμμα και δεν έβρισκα λόγο να διαμαρτυρηθώ.
Ακολούθησαν οι ομοφυλόφιλοι. Ούτε κι αυτό σκέφτηκα ότι με αφορούσε.
Στο τέλος ήρθε η σειρά των τσιγγάνων. Ούτε και τότε βρήκα λόγια για να εκφράσω την αντίθεσή μου.
Ο επόμενος στη σειρά ήμουν εγώ. Αλλά δεν υπήρχε κανείς για να φωνάξει
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Η άρτι εναρχθείσα μετεκλογική περίοδος στην
Ελλάδα σηματοδοτεί ένα πλήθος εξελίξεων στο
πολιτικό σκηνικό. Τα ζητήματα που τίθενται είναι
φλέγοντα, εφόσον το διακύβευμα της πολιτικής της
νέας κυβέρνησης είναι μεγάλο και τα ερωτήματα
πολλά.
Για πρώτη φορά μετά από χρόνια υπονομεύεται
η ευρωπαϊκή σταθερότητα και τίθεται υπό
αμφισβήτηση η
παραμονή της χώρας μας
Ειρήνη Ι. Ζαννάκη
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
email: zannaki@trigono.info
νομισματικής πολιτικής του ευρώ, κι όλα αυτά υπό
την απειλή της έλλειψης ρευστότητας των τραπεζών
και του “Grexit”.
Ωστόσο, εν μέσω τόσο κρίσιμων εξελίξεων, το ενδιαφέρον τείνει να
μετατοπίζεται σε ήσσονος σημασίας ζητήματα, όπως οι .. ενδυματολογικές
επιλογές των βουλευτών! Στο επίκεντρο των πολιτικών συζητήσεων τίθενται
η επιλογή των φορέων εξουσίας να μη φοράν γραβάτα, αποδομώντας,
με τον τρόπο αυτό, την εικόνα του πολιτικού όπως είχε επικρατήσει στις
συνειδήσεις όλων μέχρι σήμερα. Ανατρέποντας τη μακραίωνη παράδοση που
ήθελε τους πολιτικούς να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο ενδυματολογικό
κώδικα, πολλοί βουλευτές απορρίπτουν τα στερεότυπα και υιοθετούν
ένα νέο τρόπο ένδυσης, λιγότερο επίσημο, με πρώτο οχυρό να πέφτει… τη
γραβάτα! Δείγμα λαϊκίστικης νοοτροπίας ή απλά μια διάθεση να αποφευχθεί
η σοβαροφάνεια και να μετατοπιστεί το ενδιαφέρον στην ουσία της πολιτικής
και όχι στο φαίνεσθαι, το φαινόμενο τείνει να λάβει επιδημικές διαστάσεις,
συμπαρασύροντας ολοένα και περισσότερους πολιτικούς, ακόμα και τους πιο
παραδοσιακούς!
Η απαξίωση των τύπων, έστω και του ενδυματολογικού κώδικα, είναι
δείγμα της αποσάθρωσης που διέπει τις σύγχρονες κοινωνίες και του
προσανατολισμού των σύγχρονων κοινωνιών, που ρέπουν προς την
απλοποίηση και την απαξίωση των ίδιων των θεσμών. Η γραβάτα ως
ενδυματολογική επιλογή δεν είναι καθαυτή πανάκεια, ούτε διασφαλίζει την
αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα του πολιτικού που τη φέρει. Είναι όμως ένα
δείγμα σεβασμού προς το θεσμό που αυτός εκπροσωπεί.
Η ισοπέδωση και ο μηδενισμός δεν είναι θεμιτά σε κανένα επίπεδο. Όμως, και
η τάση των πολιτών να εστιάζουν το ενδιαφέρον τους και να αναλώνονται σε
συζητήσεις σχετικές με τις ενδυματολογικές επιλογές των πολιτικών και όχι με
τη δράση τους αποτελεί δείγμα έλλειψης κοινωνικής συνείδησης, ωριμότητας
και πολιτικής παιδείας. Ας μην λησμονηθεί και η καθοριστική συμβολή των
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη σε
ήσσονος σημασίας ζητήματα λειτουργώντας ως φορείς προπαγάνδας.
Ας εστιάσουμε στην ουσία και ας τηρήσουμε τους τύπους. Δεν είναι
πάντοτε κενοί περιεχομένου. Οι πολιτικοί εκπροσωπούν ένα θεσμό και αυτόν
πρέπει να σέβονται. Οι ακραίες ενδυματολογικές επιλογές προκειμένου να
προκληθούν εντυπώσεις συντηρούν το λαϊκισμό και αποπροσανατολίζουν
την κοινή γνώμη. Διαφορετικά, κινδυνεύει να μετατραπεί η ελληνική πολιτική
σκηνή στο γνωστό παραμύθι με τα ρούχα του βασιλιά ....
Γράφει η Ειρήνη Ι. Ζαννάκη

25η Μαρτίου Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΟΡΤΗ
γράφει ο Κώστας Ιατρίδης, δάσκαλος για την ελληνική γλώσσα
... Οι γιορτές είναι απαραίτητες στη ζωή μας.
Μάς χαρίζουν χαρά, πλούτο και δίνουν ευχάριστο νόημα στη ζωή μας.
Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες να γιορτάζουμε και να χαιρόμαστε. Οι εθνικές μας
εορτές είναι για εμάς τους Έλληνες κάτι το σημαντικό. Οι εθνικές μας εορτές
είναι οι σταθμοί της ιστορίας μας.
Μάς θυμίζουν τα ιδανικά μας, την χριστιανική μας πίστη, την αξία της ζωής.
Μάς θυμίζουν την πορεία του καθενός μας μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία.
Εμείς που ζούμε μακριά από την πρώτη μας πατρίδα, την Ελλάδα, θέλουμε να
θυμόμαστε τις πολιτιστικές ρίζες μας. Τιμάμε τους προγόνους μας.
Η 25η Μαρτίου είναι διπλή εορτή. Εθνική και χριστιανική. Εορτάζουμε και
θυμόμαστε τους αγώνες που έκαναν οι πρόγονοί μας, οι σκλάβοι Έλληνες,
για απελευθερώσουν την Ελλάδα. Εορτάζουμε και το μήνυμα που είχε πάρει
η Παναγία για τη γέννηση του Χριστού μας. Είναι Ελληνοχριστιανική εορτή.
Οι Οθωμανοί Τούρκοι είχαν τότε το 1453 κατακτήσει την Βυζαντινή
Αυτοκρατορία. Κατάκτησαν και την Ελλάδα μας και τους άλλους Βαλκανικούς
λαούς. Τετρακόσια χρόνια σκλαβωμένοι οι Έλληνες, αλλά δεν είχαν ποτέ
αποδεχτεί τη σκλαβιά. Άντρες και γυναίκες αγωνίζονταν συνέχεια για
Ελευθερία, δικαιοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα.
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Η 25η Μαρτίου συμβολίζει την κήρυξη της Επανάστασης του 1821 στην
Πελοπόννησο. Έγιναν πολλοί αγώνες για πολλά χρόνια. Χύθηκε πολύ αίμα!
Πολεμούσαν άντρες και γυναίκες για την ελευθερία και πολλοί έδωσαν και
την ίδια τη ζωή τους. Ήθελαν και αγωνίζονταν να αποκτήσουν ελευθερία να
χαίρονται τη ζωή τους. Ζητούσαν την αξιοπρέπεια, την ωραία ελληνική γλώσσα,
τη χριστιανική τους πίστη που μιλούσε για αγάπη, ειρήνη, συγχώρηση.
.. Εμείς οι Έλληνες, που βρισκόμαστε μακριά από την πρώτη μας πατρίδα την
Ελλάδα, θέλουμε να θυμόμαστε. Να τιμάμε τις αξίες του πολιτισμού μας και
της εθνικής μας παράδοσης. Δεν θέλουμε να μισούμε τους άλλους. Θέλουμε
να ζούμε ειρηνικά με όλους τους λαούς. Θέλουμε να έχουμε φιλικές σχέσεις
με όλους τους ανθρώπους. Δεν επιθυμούμε ούτε βία ούτε μίσος.
.. Χαιρόμαστε εδώ στη Γερμανία, τη δεύτερη πατρίδα μας. Έχουμε ελευθερία.
Έχουμε τη δυνατότητα να μαθαίνουμε και να μιλάμε τη γλώσσα μας, την
ελληνική γλώσσα. Χαιρόμαστε που στις Ελληνοορθόδοξες εκκλησίες μας εδώ
στη Φρανκφούρτη μπορούμε να παρακολουθούμε τις ωραίες λειτουργίες
και να εορτάζουμε. Χαιρόμαστε που είμαστε ενταγμένοι ειρηνικά μέσα στη
γερμανική κοινωνία. Έχουμε Ελληνικούς και Ελληνογερμανικούς Συλλόγους.
Μπορούμε ελεύθερα να συναντιόμαστε, να γιορτάζουμε, να ζούμε ειρηνικά.
Η ελευθερία πρέπει να συνοδεύεται με δικαιοσύνη, με οράματα πολιτισμού,
με σεβασμό, συνεχή έλεγχο και αυτοέλεγχο. Χαιρόμαστε να μαθαίνουν τα
παιδιά, τη γλώσσα μας, την ελληνική, μέσα στα γερμανικά σχολεία.
Η ευγνωμοσύνη μάς ενισχύει, μάς βοηθάει!
Bad Homburg Μάρτιος 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η διεύθυνση της εφημερίδας TRIGONO.info στην προσπάθειά της να προσφέρει
στους διαδικτυακούς αναγνώστες της ευκολίες εύρεσης και εντοπισμού άρθρων,
αρθρογράφων, κατηγοριών ειδήσεων και πληροφοριών, προέβη σε ριζική
αναβάθμιση του layout και της τεχνικής πρόσβασης στις διάφορες ρουμπρίκες,
ανάλογα με τις προτιμήσεις των αναγνωστών.
Η τεχνική επεξεργασία των αλλαγών υπήρξε χρονοβόρα και για τούτο η έκδοση
του Φεβρουαρίου αναβλήθηκε και ενσωματώθηκε με αυτήν του Μαρτίου.
Είμαστε βέβαιοι, πως η νέα μορφή της εφημερίδας θα σας ικανοποιήσει και θα
σας προσφέρει μεγαλύτερη άνεση στο ψηφιακό «ξεφύλλισμά» της.
Κων/νος Γκίκας

Telefon: (0911) 23 98 89-0

HELFER IM TRAUERFALL
Seit vier Generationen hilft die Familie Stier in
der schweren Zeit zwischen Tod und Bestattung
bei allem was getan werden muss:
Überführung, Waschen und Ankleiden, Lieferung von Sarg und Ausstattungen, Erledigung
aller Formalitäten – auch beim Konsulat, Organisation des Rückflugs.
Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen
zu notwendigen Dokumenten, Formalitäten und
Kosten zu. Selbstverständlich können Sie auch
einen unverbindlichen Beratungstermin mit uns
vereinbaren.
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Συμβουλές για ...
... το σπίτι
Αυτό τον μήνα θα εστιάσουμε την προσοχή σας, για το πώς θα κάνετε πιο
νόστιμα τα φαγητά σας και τα γλυκά σας. Πάμε να δούμε...
• Για να αποκτήσει το κέικ σας θαυμάσια γεύση, αντι να χρησιμοποιήσετε γάλα
αγελάδας, προσθέστε γάλα από ινδοκάρυδο. Το αποτέλεσμα θα σας ‘’γεμίσει’’
απόλαυση.
• Πόσο απολαυστικές είναι οι τηγανιτές πατάτες, όλοι το γνωρίζουμε. Για να τις
κάνετε πιο τραγανές και να μην απορροφούν πολύ λάδι, αυτό που πρέπει να
κάνετε είναι, πριν τις τηγανίσετε να τις αλευρώσετε.
• Και ήρθε η ώρα για το γλυκό..Για να φτιάξετε μια όμορφη μαρμελάδα από
κυδώνι και χυμό πορτοκαλιού, τα υλικά είναι τα εξής : 1,5 κιλό κυδώνια
κομμένα σε μικρά κομμάτια, 2 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού, χυμό
από 3 πορτοκάλια, 300 gr Gelierzucker( ζάχαρη ζελατίνης) αναλογία 3 προς 1.
• Εφόσον έχετε τα υλικά σας έτοιμα, η διαδικασία είναι η ακόλουθη : Βράζετε
30 με 40 λεπτά τα κυδώνια και το χυμό λεμονιού σε 500 ml νερό. Στη συνέχεια
προσθέτουμε το χυμό πορτοκαλιού και την ζάχαρη ζελατίνης και τα βράζουμε
άλλα 3 λεπτά. Γεμίζουμε αμέσως τα βάζα και τα κλείνουμε. Ύστερα από 5
λεπτά τα γυρίζουμε ανάποδα. Η μαρμελάδα σας έτοιμη!
Γρήγορα ‘’tips’’ και συνταγές για ένα υπέροχο αποτέλεσμα...

... την υγεία
Για να έχουμε ... πρέπει να προσέχουμε ...
Για ακόμα μια φορά οι συμβουλές για την υγεία σας είναι εδώ,
για να σας κάνουν να αισθανθείτε καλύτερα.

Ιατρικό

Διαιτολογικό

Κέντρο

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους
κάποιος θέλει, ή πρέπει να χάσει βάρος.
Είτε για λόγους υγείας, είτε για λόγους αισθητικούς, η
meditrof σας βοηθά να αποκτήσετε
το επιθυμητό βάρος, γρήγορα,
μόνιμα και με ασφάλεια,
υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση ανεξάρτητα από
την πόλη ή τη χώρα που κατοικείτε.
Απευθυνθείτε στην Meditrof στα γραφεία μας:

• Για να βελτιώσετε την όρασή σας, αυτό που βοηθάει είναι να τρώτε συχνά
καρότα. Τα καρότα διαθέτουν πολλές βιταμίνες αλλά να τα συνοδεύετε με
λίγο λάδι για να μπορούν να απορροφούνται καλύτερα απ’ τον οργανισμό.

Alt Nied 20
65934 Frankfurt – Nied
Τηλ. 069 - 24006780

• Αν ταλαιπωρείστε από βουλωμένη μύτη, κάντε πλύσεις με αλατόνερο ή
ακόμα μπορείτε το βράδυ να βάλετε στο κομοδίνο σας μια λεκάνη με ζεστό
νερό στην οποία έχετε προσθέσει λίγες σταγόνες Lavendel.

ή στον τοπικό αντιπρόσωπό μας στην περιοχή σας.

• Για να καταπολεμήσετε τον πονόλαιμο η λύση είναι απλή : στύβετε λίγο
λεμόνι σε μία κούπα και στη συνέχεια προσθέτετε μέλι. Αυτό το μείγμα θα
σας μαλακώσει το λαιμό και θα σας κάνει να αισθανθείτε καλύτερα.

Περισσότερα:

www. meditrof.eu

Σε όσους λοιπόν ταλαιπωρούνται... πλέον, τις λύσεις τις ξέρετε ... !!

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

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

Foto des Monats
Athen - Akropolis
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Διατροφή και οστεοπόρωση.
(γράφει ο ιατρός Θεοφάνης Θανάσης, ειδικός παθολόγος-διατροφολόγος)

Η οστεοπόρωση είναι μία από τις συχνότερες νόσους
που ταλαιπωρούν σήμερα την ανθρωπότητα και εξ
αιτίας της συχνότητός της, έχει συμπεριληφθεί από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στις 10 σπουδαιότερες
ασθένειες. Διακρίνεται σε πρωτοπαθή όταν δεν οφείλεται
στην ύπαρξη κάποιας άλλης νόσου και δευτεροπαθή
όταν οφείλεται στην ύπαρξη κάποιας άλλης νόσου,
όπως υπερκορτιζολαιμίας, υπερπαραθυρεοειδισμού,
υπερθυρεοειδισμού, μακροχρόνια λήψη κορτιζόνης ή
κάποιων άλλων φαρμάκων, κ.ά.

επηρεάζονται από πολλούς
ενδογενείς όσο και εξωγενείς.

παράγοντες,

τόσον διαδικασία και να λαμβάνει μέτρα προληπτικής
θεραπείας, πριν ακόμη η νόσος φθάσει στο σημείο να
Εκτός από τα ορμονικά αίτια, στην διατήρηση της είναι μετρήσιμη.
οστικής μάζας, μεγάλο ρόλο παίζουν διατροφικοί
Η θεραπεία της οστεοπορώσεως περιλαμβάνει
παράγοντες όπως η ελαττωμένη πρόσληψη βιταμίνης φαρμακευτική αγωγή, αλλά και κατάλληλη διατροφική
D και ασβεστίου, καθώς και η έλλειψη κινήσεως.
αγωγή που είναι σε βασικές γραμμές η ίδια που ισχύει
Σε ότι αφορά το ασβέστιο, τα οστά περιέχουν το 99 και για την πρόληψη της οστεοπορώσεως.

% του συνολικού ασβεστίου του οργανισμού. Επαρκής
πρόσληψη ασβεστίου μέσω των τροφών κατά την νεαρά
ηλικία, έχει σαν αποτέλεσμα το σχηματισμό δυνατών
Το 95%
των περιπτώσεων είναι περιπτώσεις οστών με υψηλή οστική μάζα. Σε άτομα μεγαλυτέραες
πρωτοπαθούς οστεοπορώσεως, ενώ το 80% αφορά τις ηλικίας όπου επικρατεί η καταβολική διεργασία,
γυναίκες. Υπολογίζεται ότι 30% των γυναικών μετά την η επαρκής πρόσληψη ασβεστίου συμβάλει στο να
εμμηνόπαυση, πάσχουν από οστεοπόρωση.
επιβραδύνεται ο ρυθμός απωλείας οστικής μάζας.
Όπως δηλώνει και η λέξη οστεοπόρωση (=οστούν
Η έλλειψη βιταμίνης D ελαττώνει τη στάθμη του
+πόρος) στην οστεοπόρωση αλλοιώνονται τα ασβεστίου στο αίμα διότι ελαττώνει την απορρόφηση
χαρακτηριστικά των οστών, τα οποία χάνουν σε οστική του ασβεστίου των τροφών από το έντερο και έτσι
μάζα, καθιστάμενα έτσι εύθραυστα. Οι ασθενείς η πρόσληψη των αναγκαίων ποσοτήτων βιταμίνης
εμφανίζουν σκελετικούς πόνους και σε μεγάλο D δια των τροφών, είναι βασικής σημασίας για τον
ποσοστό παθολογικά κατάγματα των οστών, κυρίως μεταβολισμό των οστών. Το μεγαλύτερο μέρος της
στους σπονδύλους, στά μακρά οστά του μηρού και του Βιταμίνης D σχηματίζεται στο δέρμα με την επίδραση
βραχίονα, αλλά και της λεκάνης.
του ηλιακού φωτός, και ως εκ τούτου στις χώρες
Στα οστά βρίσκεται συνεχώς σε εξέλιξη μία αναβολική
δια των οστεοβλαστών και μία καταβολική δια των
οστεοκλαστών διεργασία. Στην παιδική και νεαρά ηλικία
υπερτερεί η οστεοπλαστική διεργασία και έτσι στην
ηλικία των 30 ετών περίπου, η οστική μάζα έχει πλήρως
σχηματισθεί. Από την ηλικία αυτή αρχίζει να επικρατεί
η απώλεια οστικής μάζας και στις γυναίκες αλλά και
στους άνδρες. Κάθε χρόνο τα οστά χάνουν περίπου 0,5
% της μάζας τους. Στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση
έχουμε μεγαλύτερη απώλεια, με αποτέλεσμα να
αυξάνεται ο κίνδυνος εμφανίσεως καταγμάτων. Στην
οστεοπόρωση αντιθέτως προς την οστεομαλακία, δεν
συμβαίνει μόνο απώλεια ανοργάνων αλάτων, αλλά
χάνονται και οργανικές ίνες.
Η

μεταβολικές

αυτές

διεργασίες

των

που δεν υπάρχει αρκετή ηλιοφάνεια, το ποσοστό
οστεοπορώσεως είναι αυξημένο. Η εμφάνιση
οστεοπορώσεως ευνοείται επίσης από την μεγάλη
περιεκτικότητα των τροφών σε φυτικές ίνες, σε οξαλικά
και σε πρωτεΐνη, καθώς επίσης και από το κάπνισμα και
την κατανάλωση αλκοόλ.

Η πρόληψη πρέπει να αρχίζει από την νεαρά
ηλικία. Επαρκής άθληση και αποφυγή αναπτύξεως
παχυσαρκίας κατά την νεαρά ηλικία, ενώ κατά την
ενήλικο ζωή, επαρκής κίνηση και καταπολέμηση τυχόν
υφισταμένης παχυσαρκίας.
Η τροφή δεν πρέπει να περιέχει μεγάλες ποσότητες
πρωτεϊνών, αλλά ούτε και φυτικών ινών. Αποφυγή
καπνίσματος και αποφυγή καταναλώσεως αλκοολούχων
ποτών, όπου δεν πρέπει να ξεχνούμε τον σοφό κανόνα:
„πάν μέτρον άριστον“.
Το βασικότερο όμως σημείο που λαμβάνεται υπόψη
για την πρόληψη και την θεραπεία της οστεοπορώσεως,
είναι η δια της τροφής υπερκάλυψη των ημερησίων
αναγκών σε ασβέστιο και βιταμίνη D. Η ημερήσιες
ανάγκες για το ασβέστιο ανέρχονται σε 1000 mg για
την προεμμηνοπαυσιακή περίοδο και 1500 mg για
την μεταεμμηνοπαυσιακή. Οι ημερήσιες ανάγκες σε
βιταμίνη D ανέρχονται σε 800 - 1000 διεθνείς μονάδες.
Η βιταμίνη D που ανήκει στις λιποδιαλυτές βιταμίνες,
βρίσκεται στα λίπη των τροφών και είναι πλούσια στα
αυγά, στα λιπαρά ψάρια, στο κρέας, καθώς επίσης στα
έλαια, κ. α.

Η έλλειψη κινήσεως ευνοεί την εμφάνιση
οστεοπορώσεως και δεν αντιμετωπίζεται με αυξημένη
Κύρια πηγή προσλήψεως ασβεστίου είναι τα
προσφορά ασβεστίου, ενώ είναι τεκμηριωμένο, ότι και γαλακτοκομικά προϊόντα, κυρίως το γάλα και το σκληρό
η παχυσαρκία παίζει έναν πολύ μεγάλο ρόλο.
τυρί με ελαττωμένη περιεκτικότητα σε λιπαρά. Η
Η διάγνωση γίνεται εύκολα και έγκαιρα με την κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων πρέπει να
μέτρηση της οστικής πυκνότητος. Λόγω της μεγάλης είναι καθημερινή και σε επαρκείς ποσότητες. Αντίθετα
συχνότητός της νόσου, θα πρέπει κάθε γυναίκα μετά πρέπει να αποφεύγεται το πράσινο τσάι, η σοκολάτα,
την εμμηνόπαυση, να θεωρεί σαν σίγουρο, ότι στον το πολύ σπανάκι καθώς επίσης και η υπερβολική
οστών οργανισμό της βρίσκεται σε εξέλιξη η οστεοπορωτική πρόσληψη πρωτεινών.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
Μεταφράσεις
Βοήθεια στη συμπλήρωση διαφόρων εντύπων και αιτήσεων (ARGE, Arbeitsamt, …)

Συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες
....

Zervopoulos
90443 Nürnberg - Am Plärrer 9 (1ος Όροφος)
Τηλ. 0911 / 264354
ή 0177 5901558
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - DIGITALE WELT
ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ
Όπως ανάφερα στη προηγούμενη έκδοση, με το άνοιγμα του διακόπτη φορτώνεται αυτόματα στη
μνήμη του υπολογιστή μας το λειτουργικό σύστημα με τη βοήθεια του BIOS.
Μετά από λίγο χρόνο εμφανίζεται στην οθόνη η επιφάνεια εργασίας και ο υπολογιστής μας περιμένει
να του δώσουμε τις εντολές ώστε να εκτελέσει την ανάλογη επιθυμία μας.
Το λειτουργικό σύστημα εκτός των άλλων έχει δύο σημαντικές λειτουργίες:
1. Διαχείριση αρχείων σε μονάδες αποθήκευσης
2. Εκτέλεση προγραμμάτων (λογισμικού)
Για την καλύτερη κατανόηση του λειτουργικού συστήματος θα εξηγήσω πρώτα πως δούλευε ο
υπολογιστής μας στα πρώτα χρόνια της κατασκευής του με το MS-DOS (Konsole Modus) το οποίο με
την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκε και σήμερα έχουμε την έκδοση Windows (Grafik Modus).
Τότε, επειδή δεν υπήρχε ακόμη το ποντίκι είχαμε πρόσβαση στον υπολογιστή μόνο με το πληκτρολόγιο.
Στην επιφάνεια εργασίας στην οθόνη εμφανιζόταν η μονάδα αποθήκευσης δεδομένων.
Για την δισκέτα το γράμμα Α:> ή B:> για το σκληρό δίσκο C:> για το CD-ROM το D:> κ.ο.κ. τα
οποία γράμματα ισχύουν ακόμη και σήμερα στο WINDOWS. Κάθε μονάδα έχει και το δικό της γράμμα.
Τα δεδομένα τα λεγόμενα αρχεία που αποθηκεύονται σε μια μονάδα είναι δύο ειδών.

Stelios Gikas
Dipl. Informatiker

1. Προγράμματα : είναι τα αρχεία τα οποία φορτώνονται στον υπολογιστή και εκτελούν μια
εργασία. Έχουν την επέκταση ως επί το πλείστον EXE ή COM. Για παράδειγμα ως επεξεργαστής
κειμένου υπάρχουν πολλά προγράμματα όπως το, WORDPAD (δωρεάν), EDIT (δωρεάν), WORD (με
χρέωση) κλπ.

2.
Αρχεία : είναι οι πληροφορίες που αποθηκεύονται ή επεξεργάζονται από τα προγράμματα. Ανάλογα με το είδος τους, αν δηλαδή
πρόκειται για κείμενα, μουσική, εικόνα, … έχουν την δική τους επέκταση. Έτσι τα κείμενα ανάλογα με το πρόγραμμα που τα δημιουργεί
έχουν την επέκταση TXT, ASC, DOC, DOCX …
Κάθε μονάδα έχει τη δική της χωρητικότητα, στην οποία μπορούμε να αποθηκεύουμε προγράμματα και αρχεία. Τι είδους αρχείο είναι
το καταλαβαίνουμε από την επέκταση.
Έτσι αν η επέκταση είναι EXE πρόκειται για εκτελέσιμο αρχείο δηλ. πρόγραμμα, αν η επέκταση είναι DOC πρόκειται για κείμενο και
μάλιστα που δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα WORD.
Για να δούμε τι υπάρχει σε κάθε μονάδα κάθε λειτουργικό σύστημα έχει την δική του εντολή.
Για το MS-DOS λέγεται DIR. Πληκτρολογούμε DIR και μετά το πλήκτρο ENTER ώστε να εκτελεσθεί η εντολή.
Αν υποθέσουμε ότι εμφανίζεται το C:> σημαίνει ότι βρισκόμαστε στη μονάδα C: (σκληρό δίσκο) οπότε το DIR θα μας εμφανίσει στην
οθόνη όλα τα αρχεία που υπάρχουν στο σκληρό δίσκο.
Δεν θα επεκταθώ άλλο στις εντολές του MS-DOS. Για να γίνει κατανοητό θα αναφέρω ένα παράδειγμα: Π.χ. θέλω να γράψω ένα
βιογραφικό δίνοντάς του το όνομα BIOGRAF.
Προς τον σκοπό αυτό χρειάζομαι ένα πρόγραμμα, το οποίο πρέπει να υπάρχει στη μονάδα που βρίσκομαι π.χ. στο C:>. Πληκτρολογώ
DIR και βλέπω ότι υπάρχει το πρόγραμμα EDIT.EXE. To EDIT είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο επεξεργάζομαι κείμενα.
Όσο καιρό βρίσκομαι στο C:> ο υπολογιστής καταλαβαίνει εντολές διαχείρισης αρχείων ή φορτώνει εκτελέσιμα αρχεία όπως το EDIT.
Πληκτρολογώ EDIT BIOGRAF και ENTER.
Το MS-DOS φορτώνει από το C: (το σκληρό δίσκο) στη μνήμη το EDIT.
Ο υπολογιστής δεν καταλαβαίνει άλλο εντολές του MS-DOS αλλά εντολές του EDIT, οι οποίες είναι τέτοιες ώστε να μπορούμε να
γράψουμε ένα γράμμα, ένα κείμενο με εύκολο τρόπο, να εκτυπώσουμε το κείμενο, να το αποθηκεύσουμε, ώστε να το έχουμε για
μελλοντική χρήση ή και τροποποίηση, κ.α.
Το EDIT δημιουργεί χώρο όπου θα αποθηκεύσει το κείμενο BIOGRAF.
Τελειώνοντας με την πληκτρολόγηση του βιογραφικού, δίνουμε την εντολή στο EDIT ότι τελειώσαμε και ερχόμαστε πάλι στο MS-DOS.
Αν πληκτρολογήσουμε DIR θα δούμε ότι υπάρχει ακόμη ένα καινούργιο αρχείο με το όνομα BIOGRAF το οποίο δημιουργήθηκε από το
EDIT.
Όταν ήρθε το ποντίκι στην αγορά το λειτουργικό πήρε άλλη μορφή (Grafik Modus) όπου οι εντολές αντικαταστάθηκαν με εικονίδια.
Το DIR έχει το δικό του εικονίδιο και το EDIT το δικό του.
Με το GRAFIK MODUS θα ασχοληθούμε στις επόμενες εκδόσεις.

8

Ausgabe 36

www.trigono.info

Η Στήλη Της Εκκλησίας

FEBRUAR-MÄRZ 2015

Η Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας συμπαραστέκεται στους
δοκιμαζομένους έλληνες επιχειρηματίες της Βαυαρίας

ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥΣ (Α)

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

Είναι τεράστια η επίδραση των κάθε λογής ηγετών στη ζωή των
ανθρώπων. Οι λαοί και τα συγκεκριμένα άτομα, όπως συνέβαινε ανέκαθεν,
και στο καιρό μας επηρεάζονται ακόμη σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από
τους ηγέτες τους. Το ήθος και η νοοτροπία των περισσοτέρων ανθρώπων
και λαών εξακολουθεί να σημαδεύεται από το ήθος και τη νοοτροπία των
ηγετών τους. Όπου οι ηγέτες έχουν γενναίο φρόνημα, ενάρετο ήθος, υψηλή
πνευματικότητα, εκεί τα άτομα και ο λαός ακμάζουν. Όπου τις ηγετικές
θέσεις τις κατέχουν άνθρωποι αδύνατοι, μικροπρεπείς, παγιδευμένοι
σε πάθη, καιροσκόποι και υλόφρονες, εκεί τα πρόσωπα και ο λαός
οπισθοδρομούν.
Είναι μεγάλη η υπόθεση και το ήθος και η προσωπικότητα των ηγετών
για την πρόοδο των πολιτών και των λαών. Παντού, σε όλους τους τομείς
της ζωής και του πολιτισμού, πρωταγωνιστούν οι ηγέτες. Στην οικογένεια,
στο σχολείο, στα πανεπιστήμια, στο συνδικαλισμό, στην πολιτική, στη
διοίκηση, στο κράτος, στην Εκκλησία, οπουδήποτε προκληθεί κενό και
κρίση και υποβάθμιση, είναι σίγουρο, ότι ουσιαστικά πρόκειται για κενό
και κρίση ηγεσίας. Παντού, αν οι ηγέτες είναι σωστοί, όλοι πάνε καλά. Αν
οι ηγέτες δεν είναι εντάξει, όλα πάνε κατά γκρεμού. Για να πάει, λοιπόν, ο
κόσμος μπροστά, χρειάζεται ηγέτες, που να είναι αντάξιοι σε όλα, να είναι
το άλας της γης, το φως του κόσμου.
Όμως ποια είναι τα συγκεκριμένα προσόντα που κάνουν τους ηγέτες
σωστούς και καλούς και επωφελείς, αντάξιους της θέσεώς τους;
Ασφαλώς το πιο βασικό προσόν για τον κάθε λογής σωστό ηγέτη είναι
να έχεις πνεύμα προσφοράς και θυσίας. Το βεβαίωσε ο Χριστός : ‘’ Ο
ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων ‘’. Ο ίδιος
πορευόμενος στο εκούσιο πάθος Του συνευούλευσε τους μαθητές Του,
ότι όποιος θέλει να είναι πρώτος, πρέπει να είναι διάκονος όλων. Και με
το παράδειγμά Του επισφράγισε τον λόγο Του. Ο Κύριος όμως γενάρχης
και αρχηγός της Χριστιανωσύνης προσέφερε τον εαυτόν Του λύτρον αντί
πολλών. Προσέφερε την ύπαρξή Του, για να μπολιάζονται οι άνθρωποι
σε αυτήν και χρησιμοποιούμενοι, να νεουργούνται, να ασφαλίζονται, να
στερεώνονται στην αιωνιότητα. Εδώ ακριβώς, στην προσφορά και την
αυτοθυσία, μετριούνται και κρίνονται οι ηγέτες, αν είναι συντελεστές
προόδου ή παράγοντες παρακμής. Οι ηγέτες πάνω από όλα και πάνω από
όλους βάζει τον εαυτό του και τα συμφέροντά του. Ο ηγέτης που είναι
ατομιστής και καιροσκόπος, ο ηγέτης που λιποτακτεί στις δύσκολες ώρες
του λαού, ο ηγέτης που παίρνει τη θέση του για προσωπικό του τσιφλίκι
και χρησιμοποιεί τους άλλους ως σκαλοπάτια για να ανεβαίνει ο ίδιος, ο
ηγέτης που στον κίνδυνον εγκαταλείπει τη θέση του και προδίδει τους
πάντες και τα πάντα, ο ιδιοτελής ηγέτης δεν είναι μόνον κακός και άχρηστος
ηγέτης. Δεν είναι μόνο επικίνδυνος, διότι ναρκοθετεί την ασφαλή πορεία
των λαών. Είναι κυρίως αιτία για γενική ηθική παραλυσία. Διότι γίνεται
κακό παράδειγμα και εστία μολύνσεως και παρακμής στο περιβάλλον του.
Οικογένειες, ιδρύματα, κοινωνίες, κράτη, Εκκλησίες, λαοί, που ατυχούν να
έχουν τέτοιους ηγέτες, χάνονται από το πρόσωπο της γης. Διότι ο ατομισμός,
ο καιροσκοπισμός και τα λάθη των ηγετών μεταδίδονται σαν μίασμα στους
πολίτες, με συνέπεια να τους αποσυνθέτουν, να τους αποκοινωνικοποιούν,
να τους εξαγριώνουν, να τους αλλοτριώνουν από την υπόστασή τους και
την προοπτική τους και τελικά να τους αφανίζουν.
Αντίθετα, ο καλός ηγέτης είναι ανιδιοτελής και γενναίος. Ο καλός ηγέτης
πίπτει, αλλά δεν υποκύπτει σε εκβιασμούς, σε σκοπιμότητες, που βλάπτουν
τους υπηκόους των, τους λαούς. Λιώνει σαν λαμπάδα στο πόστο του, για
να φωτίζει τους ανθρώπους του. Ο άξιος ηγέτης έχει αποφασίσει τη ζωή
του. Τη διαθέτει κάθε στιγμή για το καλό των απλών ανθρώπων. Ο καλός
ηγέτης είναι μιμητής του Χριστού. Είναι πρώτος, διότι είναι δούλος όλων.
Είναι μέγας, διότι είναι υπηρέτης όλων. Ακόμη ο πιστός ηγέτης πρέπει
να είναι ηθικός και ενάρετος στην προσωπική του ζωή, καλός πατριώτης
και πιστός χριστιανός. Δεν χωρίζει η ιδιωτική ζωή του ανθρώπου από τη
δημόσια συμπεριφορά του. Ο τίμιος και ηθικός είναι καλός σε όλα. Και
ο ανήθικος και καιροσκόπος είναι επιζήμιος σε όλα. Οι απλοί άνθρωποι
κρίνουν και εμπιστεύονται τους ηγέτες τους και από την προσωπική και
ιδιωτική τους ζωή. Επομένως, όταν καλούμεθα να εκλέξουμε τους άρχοντές
μας, να προσέχουμε να μην εκλέγουμε τους λαοπλάνους, αλλά αυτούς που
θυσιάζονται για τους λαούς. Εκείνους που έχουν ήθος.
Αλλά θα επανέλθουμε στο επόμενο

Φωτογραφία από αριστερά: Ο δήμαρχος κ. Ούντο Οκελ, ο κ. Πασχάλης
Χατζόπουλος, η κ. Έλσα Αθανασίου και ο πρωτοπρεσβύτερος π. Απόστολος
Μαλαμούσης (φωτογραφίες από τον κ. Jürgen Rossmann).
Προ διημέρου δημοσιεύτηκε σε βαυαρική εφημερίδα, ότι ένας έλληνας
εστιάτορας στη πόλη Κιρχσέεον της Βαυαρίας δέχεται απειλητικά
τηλεφωνήματα και υβριστικές επιστολές με αφορμή τις εμπερίστατες σχέσεις
μεταξύ της ελληνικής και της γερμανικής κυβέρνησης.
Αμέσως ο Αρχιερατικός Επίτροπος Βαυαρίας, πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος
Μαλαμούσης, έστειλε επιστολή στο βαυαρό δήμαρχο της πόλης Κιρχσέεον κ.
Ούντο Οκελ και τον προσκάλεσε να επισκεφθούν μαζί το εστιατόριο ΑΘΩΣ και
να δώσουν κουράγιο στους έλληνες συμπατριώτες μας, Πασχάλη Χατζόπουλο
και Έλσα Αθανασίου και παράλληλα ένα ισχυρό ελληνοβαυαρικό μήνυμα
αλληλεγγύης σε κάθε κατεύθυνση.
Ο δήμαρχος ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκληση του π. Αποστόλου
και επισκέφθησαν μαζί το εστιατόριο ΑΘΩΣ την Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015,
συμμετέχοντας και στη πρωτοβουλία κατοίκων της πόλης να δώσουν και
αυτοί ένα δυναμικό παρών συμπαράστασης στην οικογένεια των εστιατόρων
και να εκφράσουν την άκρα αντίθεσή τους σε ρατσιστικές επιλογές.
Στον χαιρετισμό του προς τους εκατοντάδες βαυαρούς επισκέπτες του
εστιατορίου, ο π. Απόστολος ευχαρίστησε τον δήμαρχο κ. Οκελ για την
προσέλευσή του στο εστιατόριο ΑΘΩΣ και του δώρησε το ωραιότατο
βιβλίο ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, του γνωστού μοναχού Επιφανίου
του Μυλοποταμινού, καθώς επίσης και μία φιάλη αγειορίτικο κρασί
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ, που παράγεται από τους μοναχούς στον Μυλοπόταμο
του Αγίου Όρους. Ο δήμαρχος υποσχέθηκε να μαγειρεύει στο σπίτι του με
αγειορίτικες συνταγές.
Ακολούθως ο π. Απόστολος απηύθυνε λόγια στήριξης και συμπαράστασης
στη δοκιμαζομένη οικογένεια των εστιατόρων και εξέφρασε την πεποίθηση,
ότι με τέτοια κινητοποίηση ελλήνων και βαυαρών, περιχαρακώνεται η
αξιοπρέπεια και η ασφάλεια των συμπατριωτών μας στη πόλη αυτή.
Μετά τον φιλελληνικό χαιρετισμό του δημάρχου έλαβε το λόγο ο εστιάτορας
κ. Πασχάλης Χατζόπουλος και αφού τόνισε τις μέχρι τώρα αρμονικές σχέσεις
ελλήνων και βαυαρών, ευχήθηκε και στο μέλλον να υπάρχουν τέτοια υπέροχα
παραδείγματα συμβίωσης λαών και πολιτισμών, πέρα από κάθε κρίση.
Δημοσιογράφοι των δύο μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδων της Βαυαρίας,
Merkur και Süddeutsche Zeitung, παρέστησαν στην εκδήλωση και θα
καλύψουν με εκτεταμένο κείμενο και φωτογραφίες την παραδειγματική
αυτή ελληνοβαυαρική εκδήλωση αλληλεγγύης που έλαβε χώρα κἀτω από
ορθόδοξη εκκλησιαστική αιγίδα.
Ο Αρχιερατικός Επίτροπος Βαυαρίας
π. Απόστολος Μαλαμούσης
Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου
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Έξω από τον χορό όλοι ξέρουν και χορεύουν
καλλιεργούσε ότι οι προηγούμενες για την Κύπρο, άκουσε αναπάντεχα τους
κυβερνήσεις αποδείχθηκαν δειλές στις συναδέλφους του: «Πηγαίνετε, κύριε
Αναστασιάδη», οπότε βγήκε για λίγο
διαπραγματεύσεις με τους δανειστές.
Ότι θα αρκούσε η απειλή της εξόδου μας έξω από την αίθουσα και επέστρεψε
από την Ευρωζώνη για να καταρρεύσει άπρακτος στη θέση του στο τραπέζι των
ολόκληρο το οικοδόμημα των Βορείων διαπραγματεύσεων.

Sokrates Goulios / Frankfurt
Σωκράτης Γούλιος / Φραγκφούρτη
email: greekcom-goul@t-online.de

της Ευρώπης. Ότι οι δανειστές μας δεν
έχουν άλλη εκλογή από το να συνεχίσουν
να μας δανείζουν με όρους που εμείς
επιβάλλουμε και, γιατί όχι, να μας τα
χαρίζουν. Ότι εν ανάγκη θα στραφούμε
προς την Κίνα και τη Ρωσία. Ναι, προς
τις ΗΠΑ, για να τους υπογραμμίσουμε τη
στρατηγική θέση της χώρας μας, πολλώ
μάλλον στη σημερινή άστατη κατάσταση
που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο
- λες και οι άλλοι δεν γνωρίζουν που
βρίσκεται η Ελλάδα στον γεωγραφικό
χάρτη.

Πέραν όλων, απειλές και παληκαρισμοί
Να, όμως, που ξαφνικά άπειροι και
δεν φοβίζουν πλέον την Ευρωζώνη, γιατί
απροετοίμαστοι βρεθήκαμε στην πίστα
σήμερα είναι πιο οχυρωμένη και πιο
του χορού.
προετοιμασμένη για τυχόν έξοδο μελών
Τώρα τι κάνουμε; Απλώς, προσπαθούμε της από ό,τι ήταν πριν πέντε χρόνια.
να μυηθούμε τα βήματα των άλλων κι όσο
Λέγεται, ότι τον Απρίλιο του 2012, όταν
πιο νωρίς τα καταφέρουμε τόσο πιο καλά
ο πρόεδρος της Κύπρου Αναστασιάδης
για όλους.
απείλησε στη σύνοδο κορυφής της
Η σχεδόν 180 μοιρών στροφή του ΣΥΡΙΖΑ ΕΕ ότι θα φύγει αν αποφασιστούν τα
στην πραγματικότητα έδειξε τα σύνορά συζητούμενα σκληρά μέτρα λιτότητας
του. Ανέτρεψε τον μύθο που επιτακτικά

σε όλα, αφού δεν έχουμε για πρώτη φορά
κυβέρνηση που προεκλογικά υποσχέθηκε
μύρια και όταν ανέλαβε την εξουσία
έφαγε με το κιλό λωτούς λησμονιάς.
Όμως, οι Έλληνες είχαν κουρασθεί στα
σαράντα χρόνια τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ
Μολονότι όλοι τους υπερπατριώτες, και ΝΔ, που τελικά έφεραν τη χώρα στο
ξέχασαν πολύ γρήγορα τον εθνικό μας χείλος του γκρεμού της χρεοκοπίας.
ποιητή Σολωμό, ο οποίος παραστατικά Ευτυχώς, που η σημερινή κυβέρνηση
περιγράφει στον ένατο και δέκατο στοίχο αντιλήφθηκε πολύ γρήγορα τη σκληρή
του εθνικού ύμνου μας την τότε δεινή πραγματικότητα και κατάλαβε το
κατάσταση της Ελλάδας - όταν ζητούσε συμφέρον της χώρας, εν προκειμένω:
βοήθεια και κανένας δεν την εισάκουγε: η παραμονή στο ευρώ, η ανάληψη των
πλείστον υποχρεώσεων του Μνημονίου
«Με τα ρούχα αιματωμένα
και με αυτά η στενά συνδεμένη αποφυγή
ξέρω ότι έβγαινες κρυφά
της χρεοκοπίας. Μπορεί να προχωρήσει
να γυρεύης εις τα ξένα
σε ριζική αναμόρφωση της Ελλάδας,
άλλα χέρια δυνατά.
να την εκσυγχρονίσει, να την κάνει
Μοναχή το δρόμο επήρες,
διεθνώς πιο ανταγωνιστική. Η κυβέρνηση
εξανάλθες μοναχή,
υποβοηθείται εκ των πραγμάτων, γιατί
δεν είν‘ εύκολες οι θύρες
έχει μερικές πολυτέλειες που άλλες
εάν η χρεία τες κουρταλή».
δεν τις είχαν: Δεν έχει επιβαρυμένο
Με άλλα λόγια: οι ξένοι δεν ανοίγουν
παρελθόν διαφθοράς, δεν έχει αναλωθεί
στον καθένα εύκολα τις πόρτες τους
στην εξουσία, δεν χρειάζεται να φοβάται
κι ας έχει ανάγκη από βοήθεια, πολύ
οικονομικά
συμφέροντα
πιεστικών
περισσότερο σε κάποιον που δεν έχει
ομάδων, τα λεγόμενα λόμπι.
προοπτική.
Σε αυτά τα πλαίσια, λοιπόν, προχώρα
Αλήθεια, δεν περίμενε ο λαός που
και σε ακολουθούμε.
ψήφισε τη σημερινή κυβέρνηση τέτοια
02.3.15
αθέτηση υποσχέσεων; Σαφώς, δεν πίστευε

Außerhalb der Tanzfläche weiß jeder, wie man am besten tanzt
Von Sokrates Goulios
Nun stehen wir plötzlich, unerfahren und
unvorbereitet inmitten der Tanzfläche. Und
jetzt, wie geht es weiter? Üblicherweise
versuchen wir, die Schritte der anderen
nachzuahmen, und je schneller es uns gelingt, desto besser ist es für alle.
Die abrupte Landung von SYRIZA auf den
Boden der Tatsachen hat die Grenzen zwischen den Versprechungen im Wahlkampf
und der Wirklichkeit im Tagesgeschäft einer
Regierung gezeigt. Wachgerüttelt wurden
seine Anhänger, die jahrelang behaupteten, frühere Regierungen hätten sich bei
den Verhandlungen mit den Kreditgebern
des Landes als feige erwiesen. Denn es
würde genügen, wenn Griechenland mit
der Austrittkarte aus der Eurozone gedroht
hätte, womit das ganze Euro-Gebäude ins
Wanken, ja zur Zerstörung gebracht wäre.
So gesehen, meinen die SYRIZA-Anhänger heute noch, unsere Kreditgeber haben keine andere Wahl, als uns weiter zu
finanzieren, und zwar mit Bedingungen,
die weitgehend wir bestimmen, ja, warum
nicht, mit einem kräftigen Schuldenschnitt.

Andernfalls wenden wir uns an China und
an Russland, jawohl auch an die USA. Wir
werden denen unsere strategische Lage
unterstreichen, die besonders heute im unruhigen Osten des Mittelmeers so wichtig
ist – als ob die anderen nicht wüssten, wo
Griechenland geografisch liegt.

osmanische Herrschaft, in der Griechenland sich um Hilfe an das Ausland wandte,
jedoch überall abgewiesen wurde. In freier
Übersetzung lauten diese Strophen, wie
folgt:

„April, April“ alles vergessen wird. Doch
sind die Griechen müde geworden in den
vergangenen vierzig Jahren durch die Regierungen von PASOK und ND, die am Ende
das Land in den Ruin getrieben haben.

In blutertränkten Kleidern bist du,
ich weiß es, heimlich in die Fremde gegangen,
du suchtest nach starken Händen,
du wolltest, dass dir geholfen wird.
Allein hast du den Weg dorthin bestritten
allein kehrtest du zurück,
leicht gehen die Türen anderer nicht auf,
wenn sie die Not geschlossen hält.

Nun ist es gut, dass die Regierung ihre
aussichtslose Lage schnell diagnostizierte
und das Interesse des Landes erkannte: sie
will nämlich den Euro behalten, ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern
erfüllen und damit den Konkurs des Landes
vermeiden.

Drohungen eines Austritts erschrecken
die Eurozone nicht mehr. Sie ist inzwischen
gefestigt und notfalls bereit, heute einen
Grexit leicht zu verkraften. In der Tat: Als
im April 2012 der Präsident Zyperns Anastasiadis während eines EU-Gipfels drohte,
er werde gehen, falls die anvisierten Maßnahmen beschlossen werden, hörte er von Mit anderen Worten: Keiner macht einem
seinen Kollegen schlicht und klar: „Gehen Fremden seine Tür so leicht auf, nur weil er
Sie, Herr Anastasiadis“‚. Darauf verließ er um Hilfe bittet - vielmehr wenn er keine
den Sitzungsraum für kurze Zeit, kehrte Perspektive hat.
aber an seinen Platz am Verhandlungstisch
Hat eigentlich das Volk nicht damit gezurück - tatenlos.
rechnet, dass SYRIZA als Regierung ihre
Obwohl die SYRIZA-Anhänger sich als Versprechungen nicht einhalten würde.
große Patrioten sehen möchten, vergaßen Natürlich haben die Wähler nicht alle Wahlsie schnell unsere Nationalhymne, in der versprechungen für bare Münze genomunser Nationaldichter Solomos bildhaft die men. Es geschieht ja nicht zum ersten Mal,
prekäre Notlage Griechenlands beschrieb. dass vor den Wahlen unzählige VerspreEs war die Zeit des Aufstandes gegen die chungen abgegeben werden und danach

Sie ist neu auf dem Feld des Regierens
und ist daher nicht durch die Vergangenheit belastet. Sie hat keine Korruption und
Misswirtschaft zu verantworten, sie ist
nicht verbraucht und hat keine Rechenschaft den Lobbyisten gegenüber abzulegen. Das sind Privilegien, die ihren Vorgängern fremd waren. So gesehen, könnte die
heutige Regierung einen weitgehenden
Umbau Griechenlands versuchen, das Land
zu modernisieren, es international konkurrenzfähiger zu machen. In diesem Sinne:
vorwärts, und wir folgen euch.
02.03.15
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Θα κάνω μία αναφορά για να τονίσω τις πρακτικές διαχείρισης των δημοσιονομικών
της χώρας σε ένα ιστορικό γεγονός, σε μία ιστορική δήλωση. H ιστορική δήλωση1
αφορά τα λόγια του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Ξενοφώντα Ζολώτα ο
οποίος, ίσως έμμεσα, είχε δηλώσει ότι ο παραλογισμός των τότε κυβερνήσεων του
’50 και του ‘60 ως προς τις αμυντικές δαπάνες της χώρας δεν θα έπληττε μόνο την
οικονομία της, άλλα και την ίδια την ύπαρξη της*1. Βέβαια για να κάνει κανείς δαπάνες
θα πρέπει να έχει έσοδα ή να δανείζεται. Σε ένα κράτος ή μία οργανωμένη κοινωνία
αυτό συνεπάγεται φόρους, έμμεσους ή άμεσους, ή δανεισμό που και πάλι πρέπει να
αποπληρωθεί από τα έσοδα, τόσο το αρχικό κεφάλαιο όσο και οι τόκοι. Το ζήτημα
είναι αν αυτές οι δαπάνες είχαν τελικώς θετικό αντίκτυπο για την κοινωνία, έτυχαν
ορθής διαχείρισης και απέφεραν οφέλη ώστε να πραγματοποιηθεί και η αποπληρωμή
τους ομαλά, αν αυτές επετεύχθησαν μέσω δανεισμού, και χωρίς να δημιουργούνται
στρεβλώσεις στην κοινωνική συνοχή. Αν, λοιπόν, κάτι δεν έγινε ορθά ή νομότυπα ή
δίκαια τότε η όποια πρόχειρη και συνήθως ισοπεδωτικά προτεινόμενη λύση μπορεί
να οδηγήσει μέχρι και σε σήψη τον κοινωνικό ιστό.2 ”Η κοινωνία είναι διατεθειμένη να
βάλει νερό στο κρασί της αρκεί να μην πίνει μόνο νερό”.
Είναι αλήθεια ότι σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο και κυρίως στις χώρες του νότου
της Ευρώπης διαφαίνεται μία αδυναμία ενίσχυσης της απασχόλησης, πρόβλημα
που δημιουργήθηκε περισσότερο από την υιοθέτηση μέτρων εξορθολογισμού
της διαχειριστικής πρακτικής από εθνικές κυβερνήσεις, ακόμη και από αυτές που
παραδοσιακά έδιναν μεγάλη σημασία στην κοινωνική πολιτική και που, ωστόσο,
έπληξαν πολλά κοινωνικά στρώματα. Στόχος του κράτους είναι να στηρίξει τις
πολιτικές αυτές που θα δημιουργήσουν ένα κλίμα ισότητας και ασφάλειας για όλους
τους πολίτες. Στρατηγικές γραμμές που πρέπει να συνεχιστούν και να ενισχυθούν
είναι η προσπάθεια ενίσχυσης της απασχόλησης, η βελτίωση της γνώσης και της
καινοτομίας και η συνεχής ενημέρωση των πολιτών για τα κοινά.
Η ενότητα των κοινωνικών ομάδων μέσα σε ένα κοινωνικό σχηματισμό είναι πολύ
σημαντικό στοιχείο. Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης σημαντική είναι και η συμβολή
των οικονομικών ελίτ προς την κατεύθυνση της ευημερίας των συμπολιτών τους και
την παράλληλη διασφάλιση μεγαλύτερης συμμετοχής των δημοσίων φορέων στην
πολιτική ανάπτυξης του τόπου τους. Μεγάλη συμβολή για την ευημερία ενός τόπου
έχει αναμφισβήτητα η στήριξη των τοπικών αγορών με ό,τι συνεπάγεται βέβαια, ως
προς τα έσοδα που θα αποκομίσει η κρατική μηχανή και τη δυνητική ικανότητά της
να τα δαπανά για κοινωνικές παροχές και έργα υποδομής. Είναι σημαντικό κομμάτι
και όλοι μας θα πρέπει να δώσουμε μεγάλο βάρος ώστε να αναπτυχθούν οι τοπικές
αγορές και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.
Ελπίζουμε ως Έλληνες πολίτες ότι το νέο κυβερνητικό σχήμα δεν θα ακολουθήσει
πρακτικές του παρελθόντος όπως πελατειακές σχέσεις και θα εκσυγχρονίσει την
κοινωνία αποβάλλοντας από αυτή κάθε έννοια που όριζε τη δήθεν πολιτική βούληση
και που περιείχε μέσα αρκετή δόση σφετερισμού, θεσμοθετημένου από μία μερίδα
πολιτών δια του μηχανισμού που είχε ως γρανάζι ό,τι συμπυκνώνει σε μία λέξη στο
βιβλίο του η Ελλάς ως κράτος δικαίου ο Γεράσιμος Κακλαμάνης και αυτή είναι το
„κατοικοεδρεύω“3. Καμία ιδεολογία όπως υποστηρίζω, και το έχω γράψει , δεν είναι
κακή όταν εκφράζεται από άτομα που έχουν ανιδιοτελή κίνητρα φθάνει αυτά να μην
πέφτουν σε τοίχο που συνήθως ορθώνεται από μία μερίδα του εκλογικού σώματος
που μένει προσκολλημένο σε πρακτικές του παρελθόντος που υποκρύπτανε, όσο και
υπερβολικό αν ακούγεται, πλήρη αποδόμηση του κράτους.
Ως κοινωνία λοιπόν, σε αυτό το κομβικό σημείο που βρισκόμαστε, πρέπει να
δίνουμε περισσότερη σημασία σε αυτά που είναι γύρω μας και είναι αρνητικά, το ίδιο
και αυτοί που καλούνται να μας διοικήσουν. Ένας πολίτης που αγαπά τον τόπο του
δεν του αρέσει να κολακεύει όσους προσπαθούν να δημιουργήσουν εμπόδια στην
ευημερία του άμεσα και έμμεσα. Είναι επιτακτική ανάγκη να δείξεις στον συμπολίτη
σου τον κίνδυνο που παραμονεύει και να τον εξουδετερώνεις ακόμη και εάν ο δρόμος
της αλήθειας δεν είναι πάντα στρωμένος με ροδοπέταλα.
Μην ξεχνάμε και πάλι όμως, ότι ο άνθρωπος κάποιες φορές φυλακίζεται στην
ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο ακούγοντας ψέματα και όχι σκληρές αλήθειες.
Ευελπιστώ οι αλήθειες να υπερισχύσουν. Δεν χρειάζεται η κοινωνία να βαριανασαίνει
από θεσμοθετημένα ψέματα, διότι μία μερίδα των πολιτών που τα αντιλαμβάνεται
ψάχνει να βρει την πραγματική αλήθεια κάπου άλλου. Κάποιες φορές, βέβαια, το
αλλού είναι εκεί που δεν πρέπει. Ο Αριστοτέλης είπε ότι την ενότητα πρέπει να την
προάγουμε μέσω της παιδείας, και παιδεία δεν είναι ούτε η στρατευμένη τέχνη,
ούτε το ανεπαρκές εκπαιδευτικό σύστημα, ούτε ο πολιτικός συνδικαλισμός στα
Πανεπιστήμια αλλά ούτε και η στρατευμένη δημοσιογραφία.
Τα όσα ζούμε σήμερα δεν είναι κάτι καινούργιο για τούτο το κράτος, αν και είπαμε
ότι για να δεχθούμε ότι υφίσταται κράτος θα πρέπει να υπάρχει και η έννοια του
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γενικού συμφέροντος. H χώρα μας από τη δημιουργία της προσπάθειας να δομηθεί
ως κράτος - έθνος και να φθάσει στη σημερινή της υπόσταση ταλαιπωρήθηκε συχνά
από εκλογές και πολιτική αστάθεια, κυρίως λόγω των αυτοχθόνων, επιτρέψτε μου να
πω, που κάποιοι από αυτούς πίστευαν, στη διάρκεια της ιστορίας, ότι διοικώντας τη
χώρα θα είναι και οι μοναδικοί που θα είχαν το χάρισμα για την σώσουν ή ότι ενώ θα
ήταν κοινοβουλευτικοί δικτάτορες θα αφήναν τους υπολοίπους να νομίζουν ότι όλα
στη χώρα λειτουργούσαν δημοκρατικά. Σε πολλές φάσεις της ιστορικής διαδρομής
του ελληνικού έθνους -κράτους οι εκλογές γινόταν κάτω πίεση που αφορούσε κυρίως
σε οικονομική δυσπραγία παρόλη την όποια ενίσχυση σε οικονομικό επίπεδο είχε
προηγηθεί από το εξωτερικό από ομοεθνείς και ετερόχθονες.
Μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο λοιπόν; Σε έναν τόπο που και στην
ιδιωτική πρωτοβουλία ο καλύτερα αμειβόμενος υπάλληλος είναι ορισμένες φορές
αυτός που θα φέρει το περισσότερο “μαύρο” χρήμα στην επιχείρηση, όταν το κέντρο
αναπτύσσεται σε βάρος των περιφερειών της χώρας. Όταν κατά τον Αριστοτέλη
*δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των άνισων, εδώ κάποιοι
συνεχίζουν να απολαμβάνουν τη φυγοπονία τους εις βάρος αυτών που θέλουν
να εργαστούν και να προσφέρουν. Έτσι όμως δεν αναπτύσσεται η τεχνολογία, η
παραγωγή και η ευημερία στην κοινωνία, χωρίς αξιοκρατία, χωρίς κοινωνική παιδεία
και δίκαιο. Και, εν τέλει, ποιοι είναι αυτοί που θα προάγουν την σύγκλιση με τα άλλα
Ευρωπαϊκά κράτη; Ποιοι επιθυμούν την Ελλάδα ως κράτος δικαίου; Οι αυτόχθονες ή
οι ετερόχθονες θα πρέπει να άρχουν τελικά; Τί μας διδάσκει η ιστορία; Τι θα κάνει το
μέλλον καλύτερο αν πρώτα δεν αναγνωρίσουμε ως κοινωνία τα επαναλαμβανόμενα
ιστορικά λάθη, όχι τα ακούσια ,τα ανθρώπινα, άλλα τα εκούσια τα απάνθρωπα.
Μόνο με σεβασμό προς την ιστορία, τους θεσμούς και ευθύνη πρέπει να
αντιμετωπίζουμε όλες τις προκλήσεις. Να στεκόμαστε δίπλα στο συμπολίτη μας
και κάνουμε την καθημερινότητα του ακόμη καλύτερη. Όπως έγγραψε ο Δημήτριος
Μπουραντάς, καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η ζωή μας είναι μόνο
μία, και μάλιστα μικρής διάρκειας. Αυτό το θέατρο μπορούμε να το παίξουμε μόνο
μία φορά4. Χωρίς να υπονοεί ότι θα υποκρινόμαστε, κάθε άλλο μάλιστα. Είναι ευχή
όλων μας να ζούμε σε μία κοινωνία ευημερίας, χαράς, κοινωνικής αλληλεγγύης και
ενότητας, της λογικής και του μέτρου.
Γράφει ο Χρήστος Τραϊκούδης
Η ιστορία του Νεοελληνικού κράτους 1830-1974, σελ 398, Βασίλης Ραφαηλίδης,
εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου
2
λόγια ενός πολύ καλού φίλου και άξιου επιστήμονα και αρχαιολόγου του Αλέξανδρου
3
Το σύνθετο ρήμα έχει να κάνει σχέση με ένα μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής
κοινωνίας που σχετίζεται με την δεκαετία που αναφέρω συνεχώς αλλά και με την
προσπάθεια για εγκατάλειψη συνθηκών πλήρους νομιμότητας κάτι δηλαδή περίπου
όπως το κακό κομμάτι της Αμερικής του ’70. Στην Ελλάδα αυτοί λοιπόν που άλλοι
κατοικούν και αλλού εδρεύουν, έχουν δηλαδή αλλού τα πολιτικά τους δικαιώματα, και
σε σχέση με αυτά που έχουν συντελεστεί στο παρελθόν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται
λίγο καχύποπτα, ξανά τονίζω σε σχέση με αυτά που διδάσκει η ιστορία. Και όπως
αναφέρεται και στο παράρτημα για τον βουλευτή είναι και λίγο λογικό να κατοικεί
όσον καιρό είναι βουλευτής κοντά στη βουλή για τον ψηφοφόρο όμως ποιο είναι το
όφελος όταν αλλού κατοικεί και αλλού έχει την έδρα του δηλαδή ασκεί το εκλογικό
του δικαίωμα; Θα συμφωνήσω με τον συγγραφέα ότι για τον απλό λόγο ότι στο
χωρίο ή σε μικρότερες κοινωνίες από την πόλη η όποια πελατειακή σχέση με τον
πολιτευτή είναι πιο εύκολη. Βέβαια τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πολίτης
είναι πολύ διαφορετικά στον τόπο που κατοικεί από τον τόπο που ασκεί το εκλογικό
του δικαίωμα και συνεπώς η σχέση των δύο, πολιτευτή και πολίτη, διακατέχεται από
μία ρουσφετολογία. Παράρτημα 54, Ιστορία του Νεοελληνικού κράτους, Βασίλης
Ραφαηλίδης, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου
*1
Ο Χρήστος Γ. Κόλλιας αναφέρει στο βιβλίο του Ελλάδα-Τουρκία Άμυνα, Οικονομία
και Εθνική Στρατηγική στην σελίδα 133 ότι ενώ οι αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ και
της Ε.Ε παρουσίασαν κατά την δεκαετία 1989-1998 μία μείωση της τάξεως του 26,3%
και 12,4% αντίστοιχα, αυτές της Ελλάδας και της Τουρκίας παρουσίασαν μία αυξητική
πορεία της τάξεως του 24,2% και 74% αντίστοιχα. Τα νούμερα αυτά αντανακλούν με
πειστικό τρόπο την ευρύτερη αστάθεια και ρευστότητα που επικρατεί στην περιοχή.
Στην σελί δα 31 αναφέρει ο συγγραφέας ότι η συνολική ισχύς ενός κράτους εξαρτάται
και από μη υλικούς, μη ποσοτικοποιήσιμους συντελεστές, όπως η εσωτερική και η
διεθνής νομιμοποίηση, η ιδεολογική και πολιτισμική ηγεσία και επιρροή, η δημιουργία
και εξαγωγή κοινωνικοοικονομικού προτύπου και συστήματος αξιών.
4
Πρόλογος, σελίδα 9 από μυθιστόρημα Όλα σου τα ‘μαθα μα ξέχασα μία λέξη,
Μπουραντάς Δημήτριος, εκδόσεις Πατάκη
1
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Νευρολογικές και άλλες παθήσεις των Ηρωινομανών
Του Prof. Dr. med. Ioannis Benos
Στο σημερινό άρθρο δεν θέλω να ασχοληθώ με τις βιοχημικές
αλλοιώσεις του οργανισμού σε ηρωινομανία, που αφορούν κυρίως
τον εγκέφαλο, γιατί είναι και η περιοχή που δρουν ειδικά όλα τα
ναρκωτικά, αλλά ούτε να ασχοληθώ με ακρίβεια με τις ανωμαλίες
που προκαλούνται στο σώμα του ναρκομανή, γιατί τότε θα έπρεπε
να γραφτεί πολυσέλιδη επιστημονική εργασία που θα ήταν βαρετή
για τους μη ειδικούς αναγνώστες. Εδώ θέλω μόνο να περιγράψω τα
αποτελέσματα που έχει η Ηρωινομανία κυρίως στο κεντρικό νευρικό
σύστημα.
Οι αιτίες που προκαλούν τις ασθένειες στους Ηρωινομανείς είναι:
1. Οι ενδοφλέβιες ενέσεις του ναρκωτικού. 2. Οι ανθυγιεινή ζωή που
κάνουν. 3. Οι φαρμακευτικές και άλλες ουσίες που παίρνουν γιατί δεν
τους φτάνει η δόση της ηρωίνης που παίρνουν, καθώς και τα μείγματα
που κάνουν μ’ αυτές και με άλλες ουσίες. 4. Η ίδια η ηρωίνη. Στην πράξη
δεν είναι με ακρίβεια δυνατό να διαχωρίσουμε τις τρεις τελευταίες
αιτίες, αλλά δεν είναι και τόσο σπουδαίο. 1. Με μη αποστειρωμένες
ενέσεις εισέρχονται στο αίμα διάφορα βακτηρίδια και ιοί, που μπορούν
να προκαλέσουν πολύ σοβαρές ασθένειες, αλλά εισέρχονται ακόμα
και αδιάλυτες ουσίες που προκαλούν εμβολή με θάνατο. Δηλητηρίαση
του αίματος, αποστήματα και ασθένειες διαφόρων οργάνων, κυρίως
σε όργανα που έχουν καλή αιμάτωση όπως ο εγκέφαλος, η καρδιά, οι
πνεύμονες, τα νεφρά, αλλά και όλα τα όργανα μπορεί να προσβληθούν
είναι τα περαιτέρω προβλήματα που παρουσιάζονται. Όταν όμως
δανείζονται οι σύριγγες ή οι βελόνες σε άλλα άτομα, τότε προστίθεται
και η ηπατίτιδα και το AIDS στους ναρκομανείς.
Επειδή η ποσότητα ηρωίνης του δρόμου στη δόση δεν είναι γνωστή,
ούτε γνωρίζει ο χρήστης με τη την αραίωσαν, εκτός από τις διαταραχές
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που προκαλούν, παρουσιάζονται συχνά
και συμπτώματα στερήσεως. Έτσι οι
Ηρωινομανείς να βρίσκονται συχνά
μεταξύ απάθειας και διεγερσιμότητας.
Η ίδια η ηρωίνη προκαλεί διαταραχές
ύπνου και συνειδήσεως, δυσφορία,
δυσθυμία, μελαγχολία, χειροτέρευση των
πνευματικών λειτουργιών, σεξουαλικές
διαταραχές μέχρι και εξαλείψεως του Libido, έλλειψη των ηθικών
φραγμών,
διαταραχές
του
νευροφυτικού
συστήματος
(Βραδυκαρδία,
αδύνατο
σφυγμό, δυσκοιλιότητα, σπασμούς του
στομάχου, των εντέρων και σφιγκτήρων
μυών), χλωμό, ωχρό και ξερό δέρμα
με ακμή και δοθιήνες κ.α. Βαρύτερες
Prof. Dr. med. Ioannis Benos
νόσοι
είναι
του
οι
νευρολογικές
παθήσεις (διαταραχές του συντονισμού
κινήσεων, των αισθήσεων, τρόμος των άκρων, ζαλάδες, αλλοιώσεις
στο Εγκεφαλογράφημα μέχρι και επιληπτικές κρίσεις, συμπτώματα
παρόμοια της νόσου του Πάρκινσον, Μονο- και πολυνευροπάθειες με
παραλύσεις των άκρων, παθήσεις των οφθαλμών μέχρι και τύφλωση,
εγκεφαλική αταξία, παθήσεις του νωτιαίου μυελού και των μυών.
Αρκετές από αυτές τις ασθένειες ή τα αποτελέσματά τους παραμένουν
και μετά την αποτοξίνωση. Υπάρχουν και πολλές άλλες παθήσεις, που
παρουσιάζονται όμως σπανίως για αυτό δεν χρειάζεται να τις αναφέρω.
Όπως βλέπουμε η ηρωινομανία είναι μια πολύ επικίνδυνη έξη.

Neurologische und andere Schäden durch Heroinabhängigkeit
Von Prof. Dr. med. Ioannis Benos
Mit dem vorliegenden Beitrag möchten wir nicht die biochemischen
Veränderungen, die vor allem das Gehirn betreffen, erläutern, denn
das Gehirn ist die Wirkungsstätte der Droge und am häufigsten befallen. Die genauen Vorgänge im Körper wollen wir nicht beschreiben, denn das wäre eine mehrseitige wissenschaftliche Arbeit, die
den Leser ermüden würde. Wir wollen hier die Folgekrankheiten des
Nervensystems, die durch die Heroinabhängigkeit entstehen, kurz
darstellen.
Die Ursachen bei Heroinabhängigkeit, die zu Krankheiten führen sind: 1. Die intravenöse Injektion der Droge. 2. Die ungesunde
Lebensweise, die die Abhängigen führen. 3. Die psychotropen Medikamente, die sie zusätzlich einnehmen, weil die Heroindosis nicht
ausreicht, sowie das Vermischen dieser Stoffe. 4. Die Droge selbst.
Praktisch kann man nicht genau unterscheiden, welche der letzen drei
Ursachen die Krankheit hervorgerufen hat. Es spielt auch keine große
Rolle. Durch die Injektion können, wenn die Spritze nicht steril ist,
zahlreiche Bakterien, Viren und sogar feste Stoffe in die Blutbahn
gelangen. Die Folgen sind Blutvergiftung (Sepsis), oft mit tödlichen
Ausgang, Abszesse, Embolien und zahlreiche anderer Krankheiten
der Organe die sie befallen, vor allem sind es die gut durchblutete Organe wie Herz, Niere, Lunge, Gehirn, aber auch jedes andere

Organ. Nach dem Verleihen der Injektionsbestecke kommt es nicht
selten zu Hepatitis und AIDS. Da die Konsistenz des Straßenheroins
dem User nicht bekannt ist - weil es immer verdünnt wird – kommt
es nicht selten immer wieder zu leichten oder schweren Entzugssyndromen, nicht selten pendeln die Abhängigen zwischen Aggression
und Passivität. Die Sucht selbst verursacht auch Schlafstörungen,
Bewusstseinsstörungen, Dysphorie, Depressionen, Verschlechterung
der geistigen Tätigkeit, Sexualstörungen bis zum Erlöschen der Libido, Abnahme der moralischen Skrupel, vegetativen Störungen
(Bradykardie, schwacher Puls, Verstopfung, Krämpfe des Darms, des
Magens und der Schließmuskeln), Hautveränderungen (blass, fahl,
trocken, Pusteln, ). Viel schlimmer sind die neurologischen Störungen
(der Koordination, der Sensibilität, EEG-Veränderungen bis zu Krampfanfällen, Tremor, Schwindelzustände). Schwerer noch sind Parkinson
ähnliche Symptome,
Mono- und Polyneuropathie (Nervenlähmungen), Augenschäden bis zu Blindheit, Zerebrale Ataxie. Krankheiten
des Rückenmarks (Myelopathie) und verschiedene Muskelschädigungen. Etliche dieser Krankheiten bleiben auch nach der der Entgiftung
von der Droge bestehen. Es gibt aber auch eine Menge Krankheiten,
an denen Heroinabhängige leiden, die ich nicht zu erläutern brauche,
weil sie selten sind. Wie man sieht, Heroinabhängigkeit ist ein sehr
gefährliches Leiden.

Τα βιβλία μπορείτε να τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο Δημόκριτος : Τηλ. 0911 264354
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Evangelismos und Pas’cha

von p. Martinos Petzolt

Jahr für Jahr fällt das Fest der Verkündigung in die
Fastenzeit; - sogar in die Karwoche und gar auf Ostern
selbst kann es fallen. Und die Gottesmutterpreisungen,
die auf dieses Fest vorbereiten, prägen mit besonderem Glanz die Freitage der Fastenzeit, die eigentlich
strenge Fastentage sind. Das mag man so hinnehmen
in dem Wissen, dass die Feste so zu feiern sind, wie sie
fallen. Denn natürlich hat kein Kirchenvater diese Feste willentlich in eine Nähe gebracht, um einen tieferen
Bezug und Sinn damit auszudrücken. Evangelismos, die
Verkündigung des Erzengels Gabriel an die Allheilige
Gottesmutter, findet nun mal nach den biologischen
Gesetzen neun Monate vor der Geburt Christi an Weihnachten statt und fällt damit auf die Tage kurz nach der
Frühjahrs-Tag-und-Nacht-Gleiche, nach der auch das
Osterfest bestimmt wird am ersten Sonntag nach dem
Frühlingsvollmond.
Und doch offenbart sich ein tiefer Sinn im Zusammenfallen so verschiedener Feste. Es ist der eine Christus
und das eine Heilshandeln Christi, das an den verschiedenen Festen des Kirchenjahres gedacht und gefeiert wird. An den verschiedenen Herrenfesten werden
einzelne Aspekte des Glaubens an den einen Christus
gefeiert, das eine Christusmysterium aus unterschiedlichen Aspekten betrachtet. In der Göttlichen Liturgie
wird alles wie in einem Brennglas zusammengebracht
und zusammen gesehen: „Eingedenk ... all dessen, was
für uns geschehen ist: des Kreuzes, des Grabes, der Auferstehung am dritten Tage, der Auffahrt in die Himmel,
des Sitzens zur Rechten, und der zweiten und herrlichen
Wiederkunft“. Ja, sogar die erwartete Wiederkunft Christi und das noch ausstehende Gericht werden in der Zeitlosigkeit Gottes bereits mit aufgezählt.
Das Vergegenwärtigen von zeitlich weit entfernt liegenden Ereignissen in einem Augenblick findet auch
bei jedem einzelnen Fest statt. „Heute ist der Beginn
unseres Heils und die Offenbarung des Mysteriums von
Ewigkeit her. Gottes Sohn wird zum Sohn der Jungfrau
...“ singt die Kirche für ein historisches Geschehen vor
2000 Jahren. Nicht „heute war der Anfang ...“ formuliert der Hymnus, sondern als gegenwärtig im Heute
des kirchlichen Lebens wird das Ereignis erlebt: Heute
„ist“ der Beginn. In der Ewigkeit Gottes gibt es weder
Vergangenheit, Gegenwart noch Zukunft, und in der
kirchlichen Vergegenwärtigung geschieht nicht eine
rückwärts gewandte Erinnerung, sondern ein reales Erleben von Wahrheit.
Es ist eben nicht nur die Erinnerung, die heute noch
Gültigkeit hat, sondern das Ereignis selbst, das über
den kalendarischen Termin hinausragt. Tatsächlich geschieht mit der Verkündigung auch etwas mit jedem
Menschen und mit der ganzen Menschheit, jedenfalls
wenn der Satz der heiligen Väter Kyrillos, Athanasios,
Irenaios und anderer zutrifft, dass „Gott Mensch wurde,
damit der Mensch vergottet werde“. Dann hat der Beginn der Menschwerdung Christi bei der Verkündigung
in Nazareth nicht nur eine gewisse Bedeutung für jeden

Menschen, sondern ist auch der Beginn der Vergottung
des Menschen und der Heilung des gestörten Verhältnisses von Gott und Mensch durch die Ursünde im Paradies.
Nichts anderes als diese Heilung der Beziehung des
Menschen zu Gott feiert die Kirche an Ostern selbst, da
Christus in seiner Auferstehung den Adam - und damit
die ganze Menschheit - aus dem Tod reißt und in seine
Auferstehung mitnimmt. „Um die allgemeine Auferstehung vor deinem Leiden zu bezeugen, hast du den Lazarus von den Toten erweckt, Christus, Gott ...“ singt die
Kirche am Lazarussamstag, um zu erklären, dass die Auferstehung Christi nicht ein persönlicher Akt Gottes an
seinem Erwählten war, sondern ein Heilsgeschehen für
die Menschen, damit alle in Christus zur Auferstehung
und mit ihm zum Vater gelangen, wie der hl. Apostel
Paulus erklärt „Wie Christus durch die Herrlichkeit des
Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch
wir in einem neuen Leben wandeln ... Sind wir nun mit
Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit
ihm leben werden.“ (Röm 6,4;8).

Ευαγγελισμός και Πάσχα

Από τον π. Μαρτίνο
Κάθε χρόνο η γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
πέφτει στη Σαρακοστή, ακόμη και μέσα στη Μεγάλη
Εβδομάδα ή και στο Πάσχα το ίδιο μπορεί να πέσει. Και οι
δοξολογίες της Παναγίας, οι οποίες μας προετοιμάζουν
για αυτή τη γιορτή σφραγίζουν με ιδιαίτερη λάμψη τις
Παρασκευές της Σαρακοστής, οι οποίες είναι αυστηρές
μέρες νηστείας.
Αυτό μπορεί κανείς να το δεχτεί έτσι όπως είναι, με
τη γνώση ότι οι γιορτές πρέπει να γιορτάζονται καθώς
πέφτουν. Αφού φυσικά κανένας πατέρας της εκκλησίας
δεν έβαλε εθελοντικά αυτές τις γιορτές κοντά, ώστε να
εκφράσει κάποιο συγκεκριμένο συσχετισμό ή νόημα.
Ευαγγελισμός, η αναγγελία του Αρχάγγελου Γαβριήλ
προς την Υπεραγία Θεοτόκο, λαμβάνει χώρα, σύμφωνα
με τους βιολογικούς κανόνες, εννέα μήνες πριν τη
Γέννηση του Χριστού τα Χριστούγεννα και έτσι πέφτει
στις ημέρες λίγο πριν την ανοιξιάτικη ισημερία, κατά
την οποία ορίζεται και η γιορτή του Πάσχα, την πρώτη
Κυριακή μετά την ανοιξιάτικη πανσέληνο.
Και όμως αποκαλύπτεται ένα βαθύτερο νόημα
στη σύμπτωση τόσο διαφορετικών γιορτών. Είναι
ο ένας Χριστός και η μία θεραπευτική δράση του
Χριστού, η οποία μνημονεύεται και γιορτάζεται στις
διαφορετικές αυτές γιορτές του εκκλησιαστικού
έτους. Στις διαφορετικές αυτές γιορτές του Κυρίου
γιορτάζονται επιμέρους πτυχές της πίστης στον ένα
Χριστό, παρατηρείται το ένα μυστήριο του Χριστού
από διάφορες πλευρές. Στη Θεία Λειτουργία τα πάντα
έρχονται σε επαφή και κοιτάζονται όπως κάτω από ένα
φακό: «Λαμβάνοντας υπόψη ... όλα όσα έχουν συμβεί
για εμάς: το σταυρό, τον τάφο, την Ανάσταση την
τρίτη ημέρα, την ανάβαση στον ουρανό, το κάθισμα
δεξιά, και την ένδοξη Δευτέρα Παρουσία». Ναι, ακόμη
και η αναμενόμενη επιστροφή του Χριστού και η
εκκρεμής Δευτέρα Παρουσία είναι ήδη εισηγμένες στη
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διαχρονικότητα του Θεού.
Η ανάκληση χρονικών γεγονότων του απώτερου
παρελθόντος σε μια στιγμή λαμβάνει χώρα σε κάθε
γιορτή. «Σήμερα είναι η αρχή της σωτηρίας μας και
η αποκάλυψη του μυστηρίου της αιωνιότητας. Υιός
του Θεού, γίνεται Υιός της Παρθένου ...» ψάλλει η
εκκλησία για ένα ιστορικό συμβάν πριν από 2000
χρόνια. Όχι „Σήμερα ήταν η αρχή ...“ διατυπώνει ο ύμνος,
αλλά το συμβάν βιώνεται ως παρόν στο σήμερα της
εκκλησιαστικής ζωής: Σήμερα „είναι“ η αρχή.
Στην αιωνιότητα του Θεού δεν υπάρχει παρελθόν,
παρόν ή μέλλον, και στην εκκλησιαστική πραγμάτωση
δεν συμβαίνει μια αναδρομική ανάμνηση, αλλά μια
πραγματική εμπειρία της αλήθειας.
Δεν είναι μόνο η ανάμνηση που εξακολουθεί να ισχύει
σήμερα, αλλά το ίδιο το γεγονός, το οποίο εκτείνεται
πέρα από την ημερολογιακή ημερομηνία. Πράγματι
με τον Ευαγγελισμό συμβαίνει κάτι με κάθε άτομο και
με όλη την ανθρωπότητα, τουλάχιστον αν η πρόταση
των Αγίων Πατέρων Κύριλλο, Αθανασίο, Ειρηναίο και
άλλων αληθεύει, ότι «ο Θεός έγινε άνθρωπος, ώστε ο
άνθρωπος να αποθεώθει.» Τότε η αρχή της ενσάρκωσης
του Χριστού κατά τον Ευαγγελισμό στη Ναζαρέτ δεν
έχει μόνο ορισμένη σημασία για τον καθένα, αλλά
είναι επίσης η αρχή της θεοποίησης του ανθρώπου και
της θεραπείας της διαταραγμένης σχέσης μεταξύ του
Θεού και του ανθρώπου από την πρώτη αμαρτία στον
παράδεισο.
Τίποτα άλλο από αυτή τη θεραπεία της σχέσης του
ανθρώπου με τον Θεό, γιορτάζει η εκκλησία το ίδιο το
Πάσχα, αφού ο Χριστός με την Ανάστασή Του βγάζει
τον Αδάμ - και κατά συνέπεια όλη την ανθρωπότητα από το θάνατο και τον παίρνει μαζί του στην Ανάστασή
Του. «Την κοινήν Ανάστασιν προ του σου Πάθους
πιστούμενος, εκ νεκρών ηγειρας τον Λάζαρον, Χριστέ ο
Θεός...» η εκκλησία ψάλλει το Σάββατο του Λαζάρου, για
να εξηγήσει ότι η Ανάσταση του Χριστού δεν ήταν μια
προσωπική πράξη του Θεού έναντι στον εκλεκτό Του,
αλλά ένα θεραπευτικό γεγονός για τους ανθρώπους,
ώστε όλοι με το Χριστό και την Ανάστασή Του να
φτάσουν στον Πατέρα, όπως εξηγεί ο Αγ. Απόστολος
Παύλος: «Όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τους
νεκρούς με τη δόξα του Πατέρα, έτσι θα πρέπει κι εμείς
να περπατάμε σε μια νέα ζωή ... αν έχουμε πεθάνει μαζί
με τον Χριστό, πιστεύουμε, ότι θα ζήσουμε μαζί του.»
(Rom 6,4,8).
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Ντέμης Ρούσσος, Goodbye our friend Goodbye!
Η είδηση του θανάτου του μας έγινε γνωστή μέσα από το λογαριασμό στο twitter του Νίκου
Αλιάγα. Η Ελλάδα ζούσε στους δικούς της ρυθμούς αφού ήταν η ημέρα των εκλογών. Δεν υπήρχε
άλλη είδηση στα ΜΜΕ παρά μόνο ότι αφορούσε στους πολιτικούς αρχηγούς, στα κόμματα, στις
εκλογικές περιφέρειες. Κι’ όμως στο ξεκίνημα της 25ης Ιανουαρίου ένα Ελληνόπουλο της διασποράς,
που κράτησε την Ελλάδα βαθιά μέσα στην ψυχή του και την ταξίδεψε σε όλα τα σημεία του Πλανήτη,
έφυγε από τη ζωή, τελικά στον ίδιο του τον τόπο.
Ο Ντέμης Ρούσσος, ο δικός μας Ντέμης, γεννήθηκε στις 15 Ιουνίου 1946 στην Αλεξάνδρεια
της Αιγύπτου, από έλληνα πατέρα και αιγύπτια μητέρα ιταλικής καταγωγής. Εκεί μπήκαν και οι
πρώτες βάσεις της μουσικής του παιδείας, αφού μελέτησε μουσική και ήταν μέλος της βυζαντινής
εκκλησιαστικής χορωδίας της Αλεξάνδρειας.
Στην Αθήνα έφτασε οικογενειακώς στις αρχές της δεκαετίας του 1960, μετά την κρίση στο Σουέζ
(1956), όπου έχασαν την περιουσία τους.
Η πορεία του νεαρού Ντέμη στη μουσική είναι λίγο πολύ γνωστή σε όλους.
Στην αρχή δημιουργώντας και συμμετέχοντας στα συγκροτήματα Idols και We five, στη συνέχεια
με αποσκευές τις μουσικές του ανησυχίες, το ταλέντο του, την ανάγκη του να βρει δρόμους έκφρασης τον οδήγησαν παρέα με τους φίλους του: Βαγγέλη
Παπαθανασίου, Λουκά Σιδερά και Αργύρη Κουλούρη στη Γαλλία, όπου και δημιούργησαν το συγκρότημα Aphrodite‘s Child.
Περιοδείες, αρχικά στη Νότια Ευρώπη, εκατομμύρια δίσκοι, γνωριμίες με προσωπικότητες της εποχής. Το ιδιαίτερο φωνητικό του ύφος προώθησε το
συγκρότημα σε διεθνή επιτυχία, ιδιαίτερα με τη συμμετοχή του στον δίσκο «666», ο οποίος έγινε κλασική επιτυχία. Η διάλυση του συγκροτήματος δεν άργησε
να έρθει και ο καθένας τράβηξε το δικό του δρόμο.
Ο Ντέμης προχωράει στο μουσικό στερέωμα, γράφοντας τη δική του μοναδική ιστορία. Φωνή ξεχωριστή, μελωδική. Δεν υπάρχουν νέοι της εποχής που δεν
δάκρυσαν, δεν αφιέρωσαν, δεν γύρισαν τη βελόνα του πικ απ σε κάποιο από τα τραγούδια του πάλι και πάλι. Και εκείνος έγραφε στίχους, συνέθετε μουσική,
ξεσήκωνε το κοινό του στα πέρατα της Γης, έχοντας πάντα την Ελλάδα μέσα του.
Σε πόσα τραγούδια του δεν υπάρχει έστω μια λέξη ελληνική «μάνα μου», «Ελένη μου», «αγάπη μου», «μανούλα μου». Και πόσες διασκευές δεν έκανε σε
ελληνικά τραγούδια βάζοντάς τους αγγλικό στίχο ώστε να μπορούν να τα τραγουδήσουν εκατομμύρια χείλη! Όλες έγιναν μεγάλες επιτυχίες.
Στις 25 Ιουνίου 2010 πραγματοποίησε μια συναυλία στο Ηρώδειο, ήταν η πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα μετά από 37 χρόνια, στα πλαίσια του Φεστιβάλ
Αθηνών, τα εισιτήρια της οποίας εξαντλήθηκαν σε λίγες ώρες.
Η Γαλλική Δημοκρατία τον παρασημοφόρησε με τον τίτλο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής, τον Σεπτέμβριο του 2013, σε τελετή που παρατέθηκε στην
πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα.
Δεν είναι τυχαίο ότι το τέλος τον βρήκε στην Ελλάδα, αφού τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να ζει στην πατρίδα του.
Η νεκρώσιμη ακολουθία ξεκίνησε την Παρασκευή 30/1, στις 12 το μεσημέρι στην εκκλησία του Α’ Νεκροταφείου.
Ο ναός γεμάτος με πολύχρωμα τριαντάφυλλα και λουλούδια του αγρού. Τα μέλη της οικογένειάς του ήταν εκεί, οι φίλοι του ήταν εκεί, ο κόσμος που τον
αγάπησε, ακόμα και θαυμαστές του από το εξωτερικό, ήταν εκεί.
Όλοι τον κατευόδωσαν στο δικό του μοναχικό ταξίδι. Η φωνή της Μαρίζας Κωχ τον συνόδευσε με ένα μοιρολόι.
Η κόρη του Έμιλι, ο γιος του Κύριλλος, ο αδελφός του Κώστας δέχθηκαν τα συλλυπητήρια γνωστών, φίλων και απλών ανθρώπων που έφτασαν για το
τελευταίο αντίο στον άνθρωπο που τους συντρόφευσε σε στιγμές της ζωής τους.
Καλό ταξίδι καλέ μας φίλε, Καλό ταξίδι Έλληνα του Κόσμου!

Συλλυπητήρια κα Αλεξιάδου

Πολλές φορές η ζωή μας φέρνει αντιμέτωπους με το πιο σκληρό πρόσωπό
της, ανατρέποντας τη γαλήνη μας. Ο λόγος για την «εθνική μας μαγείρισσα», τη
γλυκύτατη και αγαπημένη συμπατριώτισσά μας κα Βέφα Αλεξιάδου.
Συμπαθής σε όλους μας, η κα Βέφα, γνωστή για το ταλέντο της στη μαγειρική και τις
επιχειρηματικές της δεξιότητες, με μια πολύ επιτυχημένη πορεία και στο χώρο της
τηλεόρασης, των εκδόσεων και της εστίασης, δέχτηκε αναπάντεχα τη σκληρότητα
της μοίρας.
Λίγους μήνες πριν, η διάσημη μαγείρισσα έχασε αναπάντεχα την πολυαγαπημένη
κόρη της Αλεξία σε ηλικία 44 ετών από ανακοπή καρδιάς.
Με αξιοπρέπεια η κα Αλεξιάδου βίωσε το πένθος της, συγκλονίζοντας όλους με τη
στωικότητά της.

Δυστυχώς, στις 11 Φεβρουαρίου, η κα Αλεξιάδου δέχθηκε ακόμα ένα πλήγμα,
καθώς αποχαιρέτισε και τη δεύτερη κόρη της, Αγγελική, που έχασε τη μάχη με τον
καρκίνο.
Η Αγγελική Αλεξιάδου ήταν παντρεμένη με τον συνθέτη και τραγουδιστή Γιάννη
Ντόντορο. Συμμετείχε στις οικογενειακές επιχειρήσεις και πάλευε με τον καρκίνο τα
τελευταία τρία χρόνια.
Δυστυχώς δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς για μια μητέρα που αναγκάστηκε να
αποχωριστεί για πάντα, με το χειρότερο τρόπο, τα παιδιά της.
Ακόμα και το πιο φριχτό σενάριο ξεπερνά την πραγματικότητα.
Ευχόμαστε δύναμη και πίστη στην κα Αλεξιάδου.
Ο Θεός να την δίνει δύναμη και κουράγιο ώστε να γίνει μάνα για τα εγγόνια της.
Θερμά συλληπητήρια.

Τα βιβλία της κ. Βέφας Αλεξιάδου μπορείτε να τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο Δημόκριτος σε ειδική προσφορά
Τηλ. 0911 264354
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Die Holzkirche wird in Fertigbauweise erstellt und vor Ort montiert.

Richtfest der serbischen Klosterkirche in
Unterufhausen

Auf einem ehemaligen Mühlenanwesen zu Unterufhausen in der Rhön entsteht ein
orthodoxes Kloster der serbischen Kirche, welches dem Igoumen Basileios Grolimund
aus der Skite des hl. Spyridon untersteht und von Priestermönch Justin Rauer geführt
wird. Seit 3. März wird die in Teilen vorgefertigte Holzkirche zusammengesetzt und
aufgestellt. Die Kreuzkuppelkirche aus Massivholz hat als Vorbild die Klosterkirche von
Gradac in Serbien aus dem späten 13. Jahrhundert. Freilich wurde sie im Detail den
hiesigen Bedürfnissen angepasst und ist unterkellert, so dass auch ein großer Saal
Platz hat.
Am 9. März wurde die Kuppel aufgesetzt. Zu diesem Anlass kam der serbisch-orthodoxe Bischof Sergie von Deutschland. Selbstverständlich waren auch alle Mönche der
Skite angereist. Von der griechischen orthodoxen Metropolie von Deutschland zelebrierte P. Martinos mit, in dessen Pfarrgebiet der Drei heiligen Hierarchen sich das
Kloster befindet.
Die neue Kirche wird ausschließlich aus vielen kleinen individuellen Spenden finanziert. Das ist sehr bemerkenswert und kann viele arme orthodoxe Gemeinden ermutigen, mit Gottvertrauen und Vertrauen auf die Gläubigen große Werke zu vollbringen.

FEBRUAR-MÄRZ 2015

Besonders wohl fühlte sich der serbische Bischof Sergios unter den Griechen, die er zum Singen
aufforderte. Das Epitrachilion trägt der Priestermönch und Kirchenerbauer Justin Rauer.

Τελετή σέρβικου μοναστηριού στο Unterufhausen

Σε ένα πρώην μύλο στο Unterufhausen στο Rhön δημιουργείται ένα ορθόδοξο
μοναστήρι της Σερβικής Εκκλησίας, το οποίο υπόκειται στον ηγούμενο Βασίλειο
Grolimund από τη Σκήτη του Αγίου Σπυρίδων και διοικείται από τον Ιερομόναχο
Ιουστίνο Rauer. Από τις 3 Μαρτίου έχει συναρμολογηθεί και εγκατασταθεί η ξύλινη
εκκλησία από προκατασκευασμένα τμήματα. Ο ναός με σταυροειδή τρούλο από
μασίφ ξύλο έχει ως πρότυπο τη Μονή του Gradac στη Σερβία από τα τέλη του 13ου
αιώνα. Φυσικά, προσαρμοστηκε στις τοπικές ανάγκες στις λεπτομέρειες και έχει ένα
υπόγειο, έτσι ώστε να διαθέτει χώρο ακόμη και για μια μεγάλη αίθουσα.
Στις 9 Μαρτίου τοποθετήθηκε ο θόλος/τρούλος. Ο Σέρβος Ορθόδοξος Επίσκοπος από
την Γερμανία ήρθε να τιμήσει την περίσταση. Φυσικά, είχαν καταφτάσει και όλοι οι
μοναχοί της Σκήτης. Από την Ελληνική Ορθόδοξη Μητρόπολη Γερμανίας γιόρτασε
μαζί τους ο π. Μαρτίνος, στου οποίου την ενορία των Τριών Ιεραρχών βρίσκεται το
μοναστήρι.
Η νέα εκκλησία χρηματοδοτείται αποκλειστικά από πολλές μικρές δωρεές ιδιωτών.
Αυτό είναι αξιοσημείωτο και μπορεί να ενθαρρύνει πολλές φτωχές κοινότητες
Ορθοδόξων να επιτύχουν μεγάλα έργα με εμπιστοσύνη στο Θεό και την εμπιστοσύνη
στους πιστούς.

Erste Kapelle des heiligen Paisios in Deutschland
In der griechisch-orthodoxen Kirche der heiligen Konstantinos und Eleni in Künzelsau
am Nordostrand Baden-Württembergs soll die erste Kapelle zu Ehren des Seligen Paisios des Agioriten eingerichtet werden. Das 100jährige Kirchengebäude ist eine Filialkirche der Pfarrei der Drei heiligen Hierarchen von Würzburg und Unterfranken und ist
seit 2001 im Besitz der griechisch-orthodoxen Metropolie von Deutschland. In der sehr
geräumigen neuromanischen Kirche existiert ein Nebenraum hinter dem Ambo, der
sich sehr als Kapelle eignet. Es sollen die beiden Bögen zum Kirchenschiff geschlossen
werden, um einen leicht heizbaren Raum für kleine Gottesdienste und Werktagsliturgien zu haben, in dem sich aber auch Familien mit kleinen Kindern während der Sonntagsliturgie aufhalten können, da die Hauptkirche kaum heizbar ist.
Der Altarraum wird nur wenig Platz beanspruchen, da die Altarplatte nach athonitischer
Art und so wie im Kellion des Heiligen an der Stirnwand befestigt sein wird. Das erste
Templon soll sehr einfach sein und dem von Panagouda ähneln. Das gelingt hoffentlich
auch bei den Ikonen, die den Erscheinungen, die dem Seligen zuteil wurden, entsprechen sollen. An den Wänden über den Stasidia sind Fresken von Heiligen vorgesehen,
die Bezüge zum Gerontas Paisios haben und vor ihm besonders geliebt wurden. Die
Westseite soll an die Orte erinnern, an denen der Heilige sein asketisches Leben geführt
hat: Agion Oros, Konitsa, Sinai.
Die ersten und dringlichsten Arbeiten sind die Schließung des Raumes und der dadurch
nötigen Umbau des Ambos der Hauptkirche, die Isolation der alten Fenster, die Errichtung des Altarraumes. Für die notwendige Einrichtungen wie etwa Stasidia, Manualia,
Psaltiri, Polyeleos, Ikonen u.a. könnten vielleicht andere Gemeinden, die sich in den
letzten Jahren neue Gegenstände angeschafft haben, leihweise einspringen, bis die kleine und arme Gemeinde Künzelsau selbst alles erwerben kann. Überhaupt ist die Gemeinde für jede Unterstützung und Hilfe, finanzieller wie auch handwerklicher Art, dankbar.
Möge dies zur Ehre des Seligen Vaters Paisios geschehen und das fromme Werk von ihm gesegnet sein.
p. Martinos
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για ελληνικά εστιατόρια

λογισμικό από Έλληνα προγραμματιστή
Λειτουργεί πάνω από 30 χρόνια
σε ελληνικά εστιατόρια σε όλη τη
Γερμανία
Προσαρμοσμένο στο νέο γερμανικό
νόμο από το 2016

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Μέχρι 10 γκαρσόνια
Παραγγελία
Πληρωμή ανά τραπέζι, ξεχωριστά
Αλλαγή τραπεζιού
Πρόσθεση πολλών τραπεζιών σε ένα
Εύκολη αλλαγή τιμοκαταλόγου
Ημερήσια κατανάλωση
Μηνιαία κατανάλωση
…
και δυνατότητα προγραμματισμού έχτρα επιθυμιών
Περισσότερες πληροφορίες:

DEMOKRIT COMPUTER
Hardware - Software - Schulung
90443 Nürnberg - Am Plärrer 9
Tel.: 0911-264354
Fax : 0911- 266538
email: kostas@gikas.net
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - Elternbeirat
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
Griechische Grundschule in München Pythagoras

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί γονείς,
σας πληροφορούμε ότι την Πέμπτη 16 Απριλίου και ώρα 17:30 στους χώρους
του σχολείου μας (Εrnstbergerstr 3α, 81241 Pasing) θα διεξαχθεί εκδήλωση
με θέμα:

„ Η βία στα σχολεία „

Ομιλήτρια θα είναι η υπεύθυνη του Κέντρου Σχολικής Συμβουλευτικής
Μονάχου (ΚΕ.Σ.ΣΥ)
Δρ Αλεξάνδρα Κακουλίδου
Είσοδος : Ελεύθερη

Η Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει
το βιβλίο της Ιωάννας Κρητικού
«Ο Μπαμπάς Φάλαινα» των Εκδόσεων «Κοροντζή»
Για το βιβλίο θα μιλήσει ο ποιητής και πεζογράφος Παναγιώτης Γούτας και ο
δημοσιογράφος Κωστής Ζαφειράκης.
Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η βιβλιοθηκονόμος Λένα
Παπαθανασίου.
Η εκδήλωση, που εντάσσεται στις «Εαρινές Ημέρες Βιβλιοθηκών 2015»,
θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Απριλίου 2015 στις 7.30 μ.μ., στην
αίθουσα εκδηλώσεων της Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Εθνικής
Αμύνης 27.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Pas’cha der Pfarrei Drei heilige Hierarchen
Würzburg und Unterfranken

Künzelsau:

3.4. 10.00 Proijiasmeni Προηγιασμ. Θ. Λειτ.
5.4. 19.00 Nymphios Νυμφίος
8.4. 18.30 Evchelaio Ευχέλαιο
9.4. 8.00 Th. Leitourgia Θ. Λειτ.
9.4. 21.30 12 Evangelia Ακολουθ. των Παθών
10.4. 7.30 Meg. Ores Μεγάλες Ώρες
18.30 Epitaphios Επιτάφιος
11.4. 22.00 Pas’cha Ανάσταση

Aschaffenburg:

5.4. 9.00 Palmsonntag των Βαΐων
7.4. 16.00 Proijiasmeni, Evchelaio, Nymphios Προηγιασμ., Ευχέλαιο, Νυμφίος
9.4. 16.00 12 Evangelia Ακολουθ. των Παθών
10.4. 22.30 Epitaphios Επιτάφιος
11.4. 9.00 Th. Leitourgia Θ. Λειτ.
11.4. 19.00 Anastasi Ανάσταση

Erlenbach:

18.4. 9.00 Th. Leitourgia Θ. Λειτ.

Schweinfurt:

6.4. 10.00 Proijiasmeni, Evchelaio Προηγιασμ., Ευχέλαιο
7.4. 10.00 Evchelaio Ευχέλαιο
9.4. 19.00 12 Evangelia Ακολουθ. των Παθών
10.4. 15.00 Epitaphios Επιτάφιος
11.4. 22.00 Anastasi Ανάσταση
Fulda: 9.30 Lazarussamstag Θ. Λειτ.

Würzburg:

6.4. 16.00 Evchelaio, Nymphios Ευχέλαιο, Νυμφίος
10.4. 12.00 Epitaphios Επιτάφιος
11.4. 16.00 Anastasis Ανάσταση
12.4. 9.00 Pas’cha Ανάσταση

Παρουσίαση ελληνικών προϊόντων
Όλοι γνωρίζουμε, πόσο ασφαλή για την υγεία μας και νόστιμα είναι τα
βιολογικά προϊόντα.
Η εταιρία EUSAFE, η οποία είναι αντιπρόσωπος Ελληνικών βιολογικών
προϊόντων σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, ενδεικτικά κάποιες από αυτές
είναι η Γερμανία και η Ολλανδία, μας τίμησε με την παρουσία των προϊόντων
της και στην Νυρεμβέργη.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο εστιατόριο ELEON,
καθώς παρουσιάστηκε εκτενώς όλη η διαδικασία καλλιέργειας και παραγωγής,

όπως επίσης απαντήθηκαν και πολλές απορίες των παρευρισκόντων.
Στη συνέχεια είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε υπέροχα γεύματα με
βιολογικά προϊόντα, ενώ το κρασί που τα συνόδευε (δική τους παραγωγή)
ήταν απλά συγκλονιστικό και γευστικότατο.
Η υπεροχή αυτή βραδιά, μας υπενθύμισε πως τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν
είναι μόνο γευστικά αλλά και κατάλληλα για μια ισορροπημένη διατροφή.
Σας ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά..
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90443 Nürnberg - Am Plärrer 9 - Tel.: 0911 264354 - Fax : 0911 266538 - Email: info@demokrit.de
Βιβλία σε τιμές Ελλάδος
Έξοδα αποστολής στη Γερμανία 2,50 EUR

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
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ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
Demokrit

FEBRUAR-MÄRZ 2015

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Buchhandlung

90443 Nürnberg - Am Plärrer 9 - Tel.: 0911 264354 - Fax : 0911 266538 - Email: info@demokrit.de
Βιβλία σε τιμές Ελλάδος
Έξοδα αποστολής στη Γερμανία 2,50 EUR

Αλφαβητάριο
15,00 EUR

Χρυσή, Ασημένια Σειρά 1,50 EUR

9,00 EUR

Τα έσοδα από τις
πωλήσεις
του βιβλίου
„Η Αγία Τριάδα„
θα διατεθούν για
υποστήρηξη του
μοναστηριού στη
Σάμο.
Περισσότερες
πληροφορίες
Τηλ. 0171 7263262

9,00 EUR

9,00 EUR

9,00 EUR
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BUCHHANDLUNG

ΤΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΕΑ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΛΑΪΚΑ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΑΚΙΤΖΗ.
38 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΚΑΙ 4 ΝΕΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ!
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GENERAL MUSIC,
ΤΑΥΓΕΤΟΥ 19 Τ.Κ 17343 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛ. : 2105227696
facebook ΤΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΕΛΙΔΑ ΦΙΛΩΝ

Τιμή : 9,50 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

Μάθε μόνος σου
Γερμανικά
Μέθοδος
απλή
κατανοητή
19.00 EUR
15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

28,00 EUR

15,00 EUR

29,00 EUR

15,00 EUR
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ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Οι αγγελίες κοστοίζουν ανάλογα με το μέγεθος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
διαμέρισμα 1ου ορόφου κατασκευής 2010, 54 τ.μ. στην
περιοχή Αγίας Σοφίας στον Πειραιά.
Είναι διαμπερές και αποτελείται απο κουζίνα σαλόνι μια
κρεβατοκάμαρα και μπάνιο.

FEBRUAR-MÄRZ 2015

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι αγγελίες για εύρεση εργασίας είναι δωρεάν για τους
συνδρομητές
•Τελειόφοιτη Λογιστικής, με καλή γνώση αγγλικών,
ελληνικών, office, outlook, data entry, προυπηρεσία σε loyalty programmes ως client operations officer, ζητά θέση
εργασίας στη περιοχή της Νυρεμβέργης. Τηλ. 015156727902
• Ζητείται ανδρόγυνο για κουζίνα ή μεμονωμένο άτομο
ψήστης. Τηλ. 0162-9175620.

Διαθέτει αυτόνομη θέρμανση μπόιλερ αιρ κοντίσιον πόρτα
ασφαλείας μια θέση στάθμευσης και αποθήκη.

• Ζητείται ανδρόγυνο για κουζίνα ή σερβοτόρος. Τηλ. 017670195555.

Πολύ καλή κατασκευή - Ευκαιρία.

• Ελληνίδα βρεφοπαιδαγωγός που διαμένει στη Νυρεμβέργη,
γεννημένη και μεγαλωμένη στο Μόναχο, με εμπειρία
και συστάσεις, ζητά εργασία σε οικογένεια με παιδιά ως
εσωτερική, σε όποια πόλη της Γερμανίας. Θα προτιμηθεί
το Μόναχο. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 00491759708707 και
00302110176457.

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 00306973208740
00306981020270

Geheimtipp für Griechenland
Circa 3 km außerhalb von Gythio, Lakonias,
am schönen Strand von Mavrovouni,
befinden sich die Appartements von
AGELIKO,
20 Meter vom Meer entfernt.
Kontakt: Vasilios + Chrysanthi Karlafti
Tel.: 0030-27330-25178
Handy 0030-6946917053

•Μαγείρισσα με προυπηρεσία και εμπειρία ζητά εργασία στη
περιοχή Νυρεμβέργης. Τηλ. 0911/339163

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με 00306972006646

• Ζητείται μάγειρας/μαγείρισσα για βραδυνή απασχόληση σε
φραγκική μπυραρία. Πληροφορίες τηλ. 0170/9453355.

εντός σχεδίου σε 1700 τ.μ.
με θέρμανση, θέα προς τη θάλασσα και βουνό.

•Βοηθός κουζίνας τηλ. 0176 81624533.
• Ζητείται Μάγειρας ή βοηθός μάγειρα σε εστιατόριο στη
Νυρεμβέργη. Πληροφορίες στο τηλ. 0911 355587.
• Ζητώ δουλειά για βοηθός κουζίνας, βάψιμο, υδραυλικός,
καθάρισμα. Τηλ. 0176081624533 Αντώνης.
•Μάγειρας με
017637549004.

προυπηρεσία,

ζητά

δουλειά.

Τηλ.

• Ζητείται ανδρόγυνο ή μάγειρας για μόνιμη εργασία σε
εστιατόριο κοντά στη περιοχή Kulmbach. Εξασφαλισμένη
διαμονή, φαγητό και ικανοποιητικός μισθός. Πληροφορίες
στο τηλ. 092209170480 κ. Βασίλη ή Θύμιο.

Έχει μέσα λεμονιές και ελιές.

• Ζητείται σερβιτόρος με γνώσεις γερμανικών για
απογευματινή εργασία (17.00-23.00). Τηλ. 0911-6414540

Tel. 0030 697 186 1339

• Ζητείται βοηθός για κουζίνα ή 2 άτομα για πλήρη
απασχόληση. Τηλ. 0911/6414540.

Haus in Aigio/GR : 2 Stockwerke
mit Heizung, 1700qm Grundstück
mit Zitronen und Olivenbäumen,
Panoramabiick : Meer, Berg

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Οικόπεδο 500 τ.μ. στο Αίγιο

μαζί με άδεια οικοδομής 80 τ.μ. οικείας
18.000 ευρώ.
Αναλαμβάνουμε την κατασκευή κατοικίας
συνολικής αξίας οικοπέδου και κατοικίας (80 τ.μ.)
95.000 ευρώ με το κλειδί στο χέρι.
Τηλ. 0030 26911 10881,
0030 6986120116, 0030 6934912712
Κουιτώρος Σωτήρης / Αίγιο
ΠΑΤΡΑ ενοικιάζεται
διαμέρισμα 93 τμ. 4ου ορόφου με ασανσέρ στην πλατεία
Πυροσβεστείου στην Πάτρα, με άμεση πρόσβαση προς το
Πανεπιστήμιο.
Πληροφορίες 0049 911 95343715 και 0030 211 7707542

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
γκαρσονιέρα 35 τ.μ. στο 1ο όροφο με μπαλκόνι
στη Καλλιθέα Αθηνών, κοντά στη Πάντειο σχολή.

• Τελειόφοιτη Α.Ε.Ι παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε
μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, και σε αρχάριους της
Γερμανικής γλώσσας σε προσιτές τιμές. Νυρεμβέργη. Τηλ:
0176 55452488.
• 90443 Nürnberg, Am Plärrer 9
Φροντιστήρια Μέσης εκπαίδευσης
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Tel. 0911/264354

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

• Ζητά εργασία για λάντζα και καθάρισμα. Τηλ.: 015784896466 Εύα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ / ZU VERKAUFEN
στο Αίγιο 2όροφη κατοικία

• Καθηγήτρια Μουσικής, Διπλωματούχα πιάνου και
συνθέτης παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Πιάνου και
Αρμόνιο και ανώτερα θεωριτικά στη περιοχή Μονάχου.
Τιμή 12 EUR/h. Τηλ.: 017 29961120.

• Μόναχο : Ζητείται κυρία γηροκόμος + οικιακά με εμπειρία
μέχρι 55 ετών για κυρία με αλτσχάιμερ. Εισητήρια, διατροφή,
διαμονή εξασφαλισμένη. Μισθός 800,00 EUR. Πληροφορίες
στο τηλ. : 01515 60 800 66 κ. Ελένη.

δύο διαμερίσματα στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης,
75τ.μ και 140 τ.μ αντίστοιχα.

Bitte seriöse Anfragen
Tel. 0176/99275413

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• 90443 Nürnberg, Am Plärrer 9
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά, Γερμανικά
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Tel. 0911/264354

Πωλούνται

Garten für ca. 250 Gäste.
Ablöse nach VB

Πωλούνται χειροποίητα κεντήματα και πλεκτά.
Αναλαμβάνουμε προίκες στο χέρι. Τηλ. 0911 89374096

• Ζητά εργασία ως βοηθός κουζίνας, ετών 38, Τηλ.: 0157
74661776 κ. Ντίνος

• Γυναίκα ζητά εργασία σε εστιατόριο με διαμονή. Τηλ.
0176/88467723 Κατερίνα.

Kneipe mit Küche zu verkaufen.
(Umkreis 40 km von Nürnberg)

Η καταχώρηση κοστοίζει 10.00 EUR/Zeile για ένα χρόνο.

• Ζητώ εργασία παντός είδους στη περιοχή Νυρεμβέργης.
Τηλ. 0162-8551623 / Σπύρος
• Ζητείται έμπειρος
Κρεπιέρης με προυπηρεσία για
εστιατόριο. Περιοχή 130 km από Νυρεμβέργη για Τσεχία.
Τηλ. 0160-6239668.
• Ζητείται έμπειρος μάγειρας ή ανδρόγυνο για μόνιμη
εργασία σε εστιατόριο κοντά στη περιοχή Νυρεμβέργης.
Πληρ. στα τηλ. 016092887748 ή 0911 500200
• Κοπέλα Πολωνέζα ενδιαφέρετε για εργασία σε Ελληνικό
εστιατόριο στη περιοχή Γερμανίας. Τηλ. 0048 510 466610.
• Zητώ εργασία ως οδηγός σε ελαφρύ φορτηγό ή σε Φίρμα.
Μιλτιάδης Τηλ. 0162/6578947
• Κοπέλα 38 ετών ενδιαφέρεται για εργασία σε ελληνικό
εστιατόριο στη Γερμανία. Πληροφορίες στο τηλ.
0048506606191 από 11.00 - 20.00.
• Κύριος και κυρία ψάχνουν για δουλειά σε φίρμα καθαρισμού
ή καθαρισμούς γενικότερα. Τηλ. : 0176-38566390 Σοφία.
• Ζητώ εργασία ως Μάγειρας ή Σερβιτόρος στη περιοχή
Νυρεμβέργης. Τηλ. 0178/6593954 Δημήτρης.
• Ζητείται μάγειρας ή βοηθός. Τηλ. 0911/603578
• Νεαρός ζητάει οποιαδήποτε εργασία καθώς και γκαρσονιέρα
για ενοικίαση. Τηλ.0176/36929240.
• Ζητείται Μάγειρας ή βοηθός μάγειρα σε εστιατόριο στη
περιοχή Würzburg. Πληροφορίες στο τηλ. 09365 888927.
• Ζευγάρι με προυπηρεσία, ψήστης, μάγειρας ζητά εργασία
σε ελληνικό εστιατόριο. Πληροφορίες στο τηλ. 0030 697
8189176.
•Ψήστης ή βοηθός μάγειρα ζητά εργασία σε εστιατόριο.
Πληροφορίες στο τηλ. 0030 694 2546873

Τιμή 35.000 EUR

• Ζητείται γυναίκα για κουζίνα και βοηθός μάγειρα, όχι
ζευγάρι. Πληροφορίες στο τηλ. 0911/835913

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με
0030 6983523919 ή 0049 1726566079

•Σερβιτόρος και δύο βοηθοί κουζίνας ζητούν εργασία σε
ελληνικό εστιατόριο. Τηλ. 015166929877
• Ζητείται ψήστης στη περιοχή Ερλάνγκεν. Περισσότερες
πληροφορίες στα τηλ. 0176/56449959 ή 09192/9986363.

Οι γνωριμίες είναι δωρεάν για τους συνδρομητές
Αγαπητέ αναγνώστη,
Μια ακόμη δραστηριότητα της εφημερίδας μας είναι (μέσα
από αυτή τη στήλη) να καταπολεμήσει την ανθρώπινη
μοναξιά που στην εποχή μας δυστυχώς έχει πάρει διαστάσεις.
Θέλουμε να συμβάλουμε στην προσωπική σας ευτυχία και να
σας βοηθήσουμε ώστε να βρείτε τον ιδανικό σύντροφο της
ζωής σας.
Η εφημερίδα μας διακρίνεται από απόλυτη εχεμύθεια,
υπευθυνότητα και διακριτικότητα.
Περιμένουμε και τις δικές σας αγγελίες γιατί:
Η ζωή είναι όμορφη όταν την μοιράζεσαι με κάποιον!
28-χρονος κάτοικος Νυρεμβέργης, με επάγγελμα, ψηλός,
κοινωνικός με πολλά ενδιαφέροντα, επιθυμεί γνωριμία με κοπέλα έως 23 χρονών, ειλικρινή, ευχάριστη με σκοπό το γάμο.
Παρακαλώ μόνο σοβαρές προτάσεις.
Κωδ. 001
44-χρονος, κάτοικος περιοχής Φρανκφούρτης, ευπαρουσίαστος, επιτυχημένος επαγγελματικά, ζητά γνωριμία με κοπέλα
ηλικίας 30 εως 40 ετών. Σκοπός της γνωριμίας ο γάμος.
Κωδ. 002
52-χρονη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, ευκατάστατη, ζητά
γνωριμία με σκοπό της γνωριμίας ο γάμος.
Κωδ. 005
46-χρονος, ποδοσφαιριστής, με εργασία, περιοχή Τρικάλων
ζητά γνωριμία με σκοπό το γάμο.
Κωδ. 006
40-χρονος, κάτοικος περιοχής Φρανκφούρτης, με εργασία,
ζητά γνωριμία με σκοπό το γάμο.
Κωδ. 007

Deutscher Reiseveranstalter
sucht blonde Griechin in weißem Kleid aus
Stuttgart oder Umgebung, die ihm am 21.
Sept. 2014 im Flughafen Thessaloniki bei
einer Übersetzung geholfen hat.
Tel.: 069 752779

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
Βοήθεια και συμπλήρωση εντύπων
και αιτήσεων
Συνοδεία σε διάφορες υπηρεσίες.
90443 NÜRNBERG - AM PLÄRRER 9
Tel. 0911 - 264354
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ΕΛΛΑΔΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ
PORTOKALIDIS TOURS
Ιασωνίδου 1 & Εγνατία Γωνία

Τηλ.: 2310 262 163

-

FAX 2310 269 535

54635 Θεσσαλονίκη

e-mail portok@otenet.gr
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Ανέκδοτα
Ένα μικρό κορίτσι μιλούσε με το δάσκαλο της για τις φάλαινες.
Ο δάσκαλος είπε ότι είναι φύση αδύνατο μια φάλαινα να καταπιεί έναν άνθρωπο,
γιατί αν και είναι ένα πολύ μεγάλο θηλαστικό, ο λαιμός του είναι πολύ μικρός.
Το μικρό κορίτσι επισήμανε ότι μια φάλαινα είχε καταπιεί τον Ιωνά. Ενοχλημένος ο
δάσκαλος επέμεινε ότι μια φάλαινα δεν μπορεί να καταπιεί έναν άνθρωπο.
Τότε το μικρό κορίτσι είπε:
- Όταν θα παώ στον παράδεισο, θα ρωτήσω τον Ιωνά.
Και ο δάσκαλος τη ρώτησε:
- Και αν ο Ιωνάς έχει πάει στην κόλαση;
Και η μικρή απάντησε:
- Τότε θα τον ρωτήσεις εσύ!
Μια μέρα μια πιτσιρίκα καθόταν και έβλεπε τη μητέρα της που έπλενε τα πιάτα στον
νεροχύτη. Ξαφνικά παρατήρησε ότι η μητέρα της είχε αρκετές λευκές τρίχες, που
έκαναν αντίθεση στο καστανά της μαλλιά. Κοίταξε της μητέρα της και τη ρώτησε όλο
απορία:
- Γιατί κάποια από τα μαλλιά σου είναι λευκά, Μαμά;
Και η μητέρα της απάντησε:
- Λοιπόν, κάθε φορά που κάνεις κάτι λάθος και με στεναχωρείς και με κάνεις να
κλαίω, μια τρίχα μου γίνεται λευκή.
Το μικρό κορίτσι σκέφτηκε λίγο αυτή την αποκάλυψη και είπε:
- Μαμά, γιατί όλα τα μαλλιά της γιαγιάς είναι άσπρα;
Τα παιδιά ήταν σε σειρά στην καφετέρια του σχολείου για το μεσημεριανό. Στην αρχή
του τραπεζιού ήταν μια μεγάλη στοίβα με μήλα. Μια δασκάλα έκανε ένα σημείωμα
και το άφησε δίπλα στα μήλα.
„Πάρτε μόνο ΕΝΑ. Ο Θεός κοιτάει.“
Στην άλλη πλευρά του τραπεζιού υπήρχε μια μεγάλη πιατέλα με μπισκότα σοκολάτας.
Και ένα παιδί έγραψε ένα σημείωμα, „Πάρτε όσα θέλετε, ο Θεός προσέχει τα μήλα.“
Η σύζυγος στο σύζυγο:
- Κοίτα, με το να ρουφάς την κοιλιά σου την ώρα που ζυγίζεσαι, δεν πρόκειται να
δείξει λιγότερα κιλά η ζυγαριά!
- Το ξέρω, βρε Μαρίκα!
- Τότε γιατί τη ρουφάς;
- Για να δω τι γράφει η ζυγαριά!
Οδηγούσε ένας τύπος όταν άκουσε κάτι να χτυπάει στο μπροστινό τζάμι του
αυτοκινήτου του. Σταματά ανήσυχος, κατεβαίνει και βρίσκει ένα σπουργιτάκι ξάπλα
στην άσφαλτο.
-Πωπωπω κρίμα το σκότωσα το καημένο!
Σκύβει κάτω, το μαζεύει και σαν να ψιλοζούσε το σπουργιτάκι, αλλά ήταν σε κώμα.
Το παίρνει, το πάει σπίτι του και το βάζει σε ένα κλουβί μέχρι να συνέλθει και να γίνει
καλά. Αργότερα έφυγε από το σπίτι για δουλειές.
Συνέρχεται και το σπουργιτάκι σιγά-σιγά και κοιτάει και τι να δει ;
Πάνω κάγκελα, δεξιά κάγκελα, αριστερά κάγκελα, μπροστά κάγκελα, πίσω κάγκελα.
Τρελαίνεται το σπουργιτάκι και λέει:
-Πωπωπω, τον σκότωσα τον άνθρωπο!!!!!
Ήταν ένας ελέφαντας και ένα μυρμήγκι και είχαν μόνο ένα εισητήριο για το σινεμά.
- Μην σε νοιάζει, λέει ο ελέφαντας, θα σε κρύψω πίσω από το αυτί μου για να μην
σε δουν.
Πάει ο ελέφαντας να μπει στο σινεμά:
- Γειά σας, λέει ο τύπος που ελέγχει τα εισητήρια.
- Γειά σας, λέει ο ελέφαντας.
- Μόνος σας είστε;
- Ναι, είμαι μόνος μου.
- Και αυτός πίσω από το αυτί σας ποιός είναι;
Πάνε πάλι πίσω.
- Θα σε κρύψω στην προβοσκίδα μου, λέει ο ελέφαντας.
Ξαναπηγαίνουν στο σινεμά:
- Γειά σας, λέει ο τύπος που ελέγχει τα εισητήρια.
- Γειά σας, λέει ο ελέφαντας.
- Μόνος σας είστε;
- Ναι, είμαι μόνος μου.
- Και αυτός στην προβοσκίδα σας ποιός είναι;
Πάνε πάλι πίσω.
- Να δοκιμάσουμε να σε κρύψω εγώ κάπου; ρωτάει ο μυρμήγκι.
- Ναι, αλλά δεν νομίζω να πετύχει, λέει ο ελέφαντας.
Πιάνει το μυρμήγκι και τυλίγει τον ελέφαντα με αλουμινόχαρτο.
Πάνε πάλι στο σινεμά:
- Γειά σας, λέει ο τύπος που ελέγχει τα εισητήρια.
- Γειά σας, λέει το μυρμήγκι.
- Μόνος σας είστε;
- Ναι, είμαι μόνος μου.
- Και αυτό εδώ τί είναι;
- Μυστήριος είσαι, ρε φίλε! λέει το μυρμήγκι. Να μην φέρω και ένα σαντουιτσάκι για
το διάλειμμα;

SUDOKU
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Pretzfelder Str. 15 - 90425 Nürnberg

Καταχωρίστε
την προσωπική σας
κάρτα με
100.00 EUR
το χρόνο (Netto)
Νυφικά - Βαπτιστικά

Mary‘s Brautmoden
90429 Nürnberg - Obere Kanalstr. 11-13
(κοντά στην εκκλησία)

Tel.: 0176 - 10120156
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