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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ

Η εφημερίδα μας ΤRIGONO. info, όπως είχε ανακοινώσει παλιά, θα φιλοξενεί στην παρούσα στήλη αποσπάσματα
από τις μνήμες των Ομογενών και χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Καλούνται όλοι οι Έλληνες της Γερμανίας να μας
στέλνουν μικρά «ρεπορτάζ» και σχετικές φωτογραφίες, ώστε η παρούσα στήλη να γίνει δεξαμενή αναμνήσεων της
Ομογένειας.
Σελίδα 16

Διατροφή και καρδιοαγγειακές παθήσεις.
(γράφει ο ιατρός Θεοφάνης Θανάσης, ειδικός παθολόγος-διατροφολόγος)

Σήμερα η πιό συχνή αιτία θανάτου των ανθρώπων είναι ομάδα νόσων που σαν κύρια αιτία έχει την
αθηρωματική απόφραξη των αγγείων.Όλες αυτές οι αρρώστιες συνιστούν στην πραγματικότητα μία και
την αυτή νοσηρή οντότητα, που συνίσταται σε απόφραξη των αρτηριών, που μεταφέρουν το αίμα από
την καρδιά στους διαφόρους ιστούς.
Σελίδα 6

«Νταήδες» στο σχολείο…
Πόσο ασφαλή είναι τα παιδιά μας;

Η φωτογραφία από την αγόρευσή της
σε επίτιμη διδάκτωρ στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Συνέντευξη με την Άλκη Ζέη

Πολλές φορές θα δει κανείς στην αυλή του σχολείου παιδιά μόνα τους, με βλέμμα λυπημένο, σχεδόν
ένοχο .. παιδιά που κοιτάζουν χαμηλά γιατί δε θέλουν να τραβήξουν επάνω τους την προσοχή, να μην
προκαλέσουν.. παιδιά που μένουν νηστικά γιατί κάποιος τους παίρνει το φαγητό ή τα χρήματά τους..
παιδιά που τίθενται στο κέντρο ενός εύκολου στόχου..
της Ειρήνης Ι. Ζαννάκη - Σελίδα 2

Das Memorandum. Verzögert - wäre es doch früher gekommen

Το Μνημόνιο. Άργησε κι όχι δεν έπρεπε να έρθει

Με ιδιαίτερη χαρά εγκαινιάζουμε μια σειρά Το ΠΑΣΟΚ στα πρώτα του χρόνια κυκλοφόρησε το «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο». Η ηχώ του ήταν τόσο δυνατή που
αποκλειστικών συνεντεύξεων με συγγραφείς, κάθε αντίλαλος τρεμόσβηνε και εξελισσόταν σε δυσνόητος. Απορεί κανείς πως άντεξε αυτή η χώρα να παραμείνει μέλος της
εικονογράφους
και
ανθρώπους
που Ε.Ε. μέσα σε ένα τόσο εχθρικό πολιτικό κλίμα.
von Sokrates Goulios - Seite 9
ασχολούνται με το βιβλίο για παιδιά.
Στα εγκαίνια μας κάνει… ποδαρικό και
την τιμή να είναι κοντά μας μια σπουδαία
Alkohol und exzessives Trinken
συγγραφέας, από τους κύριους εκπροσώπους
της μεταπολιτευτικής λογοτεχνίας τόσο της
Αλκοόλ και υπέρμετρη πόση
παιδικής/νεανικής όσο και των ενηλίκων και δεν
Σαν ποτό βρίσκονται τα αλκοολικά ποτά σε δεύτερη θέση μετά το νερό. Πίνεται ως γνωστό
είναι άλλη από την Άλκη Ζέη.
διαλυμένο με διάφορα καρυκεύματα, κυρίως όμως σαν μπύρα και κρασί. Οι ποσότητες
Σελίδα 13 αλκοολικών ποτών που πίνονται στον κόσμο είναι τεράστιες

von Prof. Dr. Med. Benos - Seite 11
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Ειδήσεις από το Ιnternet και Sozialmedia
Η σημαντικότητα της προσυνεννόησης

H ιστορία εκτυλίσσεται στη Σκωτία στο Πανεπιστήμιο του
Εδιμβούργου!

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)

Είναι μια παρέα από τέσσερις φοιτητές, που σπουδάζουν
Πληροφορική. Τα παιδιά είναι καλοί φοιτητές και τα έχουν πάει άριστα
όλη τη χρονιά. Μια Παρασκευή πρωί, αφού έδωσαν τις εξετάσεις τους
σε ένα μάθημα και έγραψαν πολύ καλά, μαζεύτηκαν στη συνέχεια στο
σπίτι του ενός, προκειμένου να οργανωθούν για το Σαββατοκύριακο που
πλησίαζε.
Τη Δευτέρα το πρωί έδιναν εξετάσεις σε ένα εύκολο μάθημα, που
ήθελε μόνο 2-3 ώρες διάβασμα. Έτσι, έπεσε η ιδέα: «Ρε παιδιά, δεν
πάμε στη Γλασκώβη το Σαββατοκύριακο να βρούμε εκείνη την κοπέλα
που γνωρίσαμε προχθές στην pub; Θα είναι και άλλες φίλες της στην
παρέα, καλά θα περάσουμε». Δεν το σκέφτηκαν και πολύ και σε μία ώρα
είχανε γίνει κιόλας όλες οι αναγκαίες κινήσεις και η τετράδα ταξίδευε
με νοικιασμένο αμάξι για τη Γλασκώβη. Στη Γλασκώβη όντως πέρασαν
πολύ καλά.
Για κακή τους τύχη, όμως, αντί να ξυπνήσουν πρωί πρωί τη Δευτέρα
και να επιστρέψουν, για να είναι στην ώρα τους στις εξετάσεις, ξύπνησαν
αργά το μεσημέρι. Τι θα έκαναν τώρα με το μάθημα; Στο δρόμο για το
Εδιμβούργο προσπαθούσαν να σκεφτούν τι να πουν στον καθηγητή.
Αποφάσισαν, λοιπόν, αν πουν ένα ψέμα αλλά με αρκετή δόση αλήθειας
για να γίνουν πιστευτοί. Και οι τέσσερις συμφώνησαν να πουν ότι
πήγανε στη Γλασκώβη σε συγγενείς και ενώ ξεκίνησαν τη Δευτέρα πρωί
πρωί για το Πανεπιστήμιο, τους έπιασε λάστιχο στο δρόμο και δεν είχανε
ρεζέρβα. κ.λπ. κ.λπ. Έτσι κι έγινε!
Ο καθηγητής τούς άκουσε με προσοχή και επειδή ήταν καλοί φοιτητές,
δέχτηκε να δώσουν μόνοι τους την Τρίτη το πρωί το μάθημα. Χαράς
ευαγγέλια στην ομάδα. Κάθισαν, διάβασαν καλά και την άλλη μέρα στις
9:00 πήγαν στο Πανεπιστήμιο να δώσουν τις εξετάσεις. Δεν υπήρχε,
όμως, διαθέσιμη αίθουσα και έτσι ο καθηγητής τούς έβαλε σε τέσσερα
ξεχωριστά γραφεία, τον καθένα μόνο του. Βέβαια, αυτό καθόλου δεν
τους ένοιαζε, αφού και οι τέσσερις ήταν καλά διαβασμένοι.
Σε λίγο μοίρασε και τα θέματα. Ήταν μόνο δύο. Το πρώτο, που
έπιανε 5 μονάδες στις 100, ήταν ένα πανεύκολο θέμα θεωρίας από την
εισαγωγή, που το ήξεραν νεράκι και κανείς τους δεν δυσκολεύτηκε και
το απαντήσει.
Το δεύτερο όμως θέμα, που θα έπιανε τα υπόλοιπα 95 στα 100, ήταν
μία ερώτηση μόνο:
Ποιο λάστιχο???
Ιωάννα Γκίκα

Το τεστ της „τριπλής διύλισης“
Μια μέρα, εκεί που ο Σωκράτης έκανε τη βόλτα του
στην Ακρόπολη, συνάντησε κάποιον γνωστό του ο
οποίος του ανακοίνωσε ότι έχει να του πει κάτι πολύ
σημαντικό που άκουσε για κάποιον από τους μαθητές
του.
Ο Σωκράτης του είπε ότι θα ήθελε, πριν του πει τι είχε
ακούσει, να του κάνει το τεστ της „τριπλής διύλισης“.
- „Τριπλή διύλιση“ ρώτησε με απορία...
- Ναι, πριν μου πεις τι άκουσες για το μαθητή μου θα
ήθελα να κάτσουμε για ένα λεπτό να φιλτράρουμε αυτό
που θέλεις να μου πεις.
- Το πρώτο φίλτρο είναι αυτό της αλήθειας. Είσαι
λοιπόν εντελώς σίγουρος ότι αυτό που πρόκειται να
μου πεις είναι αλήθεια;
- Ε... όχι ακριβώς, απλά το άκουσα όμως και...
- Μάλιστα άρα δεν έχεις ιδέα αν αυτό που θέλεις να
μου πεις είναι αλήθεια ή ψέματα.
- Ας δοκιμάσουμε τώρα το δεύτερο φίλτρο αυτό της
καλοσύνης. Αυτό που πρόκειται να μου πεις για τον
μαθητή μου είναι κάτι καλό;
- Καλό; Όχι το αντίθετο μάλλον.
- Άρα, συνέχισε ο Σωκράτης θέλεις να πεις κάτι κακό
για τον μαθητή μου αν και δεν είσαι καθόλου σίγουρος
ότι είναι αλήθεια.
Ο τύπος έσκυψε το κεφάλι από ντροπή και αμηχανία.
- Παρόλα αυτά συνέχισε ο Σωκράτης μπορεί ακόμα
να περάσεις το τεστ γιατί υπάρχει και το τρίτο φίλτρο.
Το φίλτρο της χρησιμότητας. Είναι αυτό που θέλεις να
μου πεις για τον μαθητή μου κάτι που μπορεί να μου
φανεί χρήσιμο σε κάτι;
- Όχι δεν νομίζω.
- Άρα λοιπόν αφού αυτό που θα μου πεις δεν είναι
ούτε αλήθεια, ούτε καλό, ούτε χρήσιμο, γιατί θα πρέπει
να το ακούσω;
Ο τύπος έφυγε ντροπιασμένος, έχοντας πάρει ένα
καλό μάθημα. Το παραπάνω περιστατικό δείχνει γιατί ο
Σωκράτης ήταν τόσο σπουδαίος φιλόσοφος και έχαιρε
τόσο μεγάλης εκτιμήσεως.
Ιωάννα Γκίκα

«Νταήδες» στο σχολείο…
Πόσο ασφαλή είναι τα παιδιά μας;

Πολλές φορές θα δει κανείς στην αυλή του σχολείου παιδιά μόνα τους, με βλέμμα λυπημένο, σχεδόν ένοχο ..
παιδιά που κοιτάζουν χαμηλά γιατί δε θέλουν να τραβήξουν επάνω τους την προσοχή, να μην προκαλέσουν.. παιδιά
που μένουν νηστικά γιατί κάποιος τους παίρνει το φαγητό ή τα χρήματά τους.. παιδιά που τίθενται στο κέντρο ενός
εύκολου στόχου..
Για τα παιδιά αυτά κάθε μέρα στο σχολείο είναι μια πραγματική δοκιμασία..
Τις τελευταίες ημέρες η συγκλονιστική υπόθεση της εξαφάνισης του νεαρού Βαγγέλη Γιακουμάκη έφερε στο
προσκήνιο το ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού, προβληματίζοντας έντονα όχι μόνο γονείς και εκπαιδευτικούς,
αλλά και το σύνολο της κοινής γνώμης. Ο σχολικός εκφοβισμός, ευρύτερα γνωστός και ως «bullying» είναι ένα
σύγχρονο κοινωνικό φαινόμενο που αποτυπώνει την εκδήλωση βίας μεταξύ παιδιών. Οι μορφές με τις οποίες
εκδηλώνεται η κακοποίηση των θυμάτων είναι, κυρίως, η λεκτική, η συναισθηματική και η σωματική. Αν σε αυτές
προστεθεί η προσπάθεια για ψυχολογική χειραγώγηση, η ρατσιστική αντιμετώπιση, η οικονομική εκμετάλλευση και
η σεξουαλική παρενόχληση, καθίσταται προφανές ότι το «bullying» είναι μια σύγχρονη μάστιγα που υπονομεύει
την ομαλή κοινωνικοποίηση παιδιών και εφήβων και υποθάλπει φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας. Αιχμή του
δόρατος αποτελεί ο διαδικτυακός εκφοβισμός («cyber – bullying» κατά τους ειδικούς), ο οποίος προσέδωσε νέες,
ανεξέλεγκτες διαστάσεις στο φαινόμενο.
Ανεξαρτήτως, όμως, της μορφής με την οποία εκδηλώνονται, η σχολική βία και ο σχολικός εκφοβισμός
χαρακτηρίζονται από την επαναλαμβανόμενη, απρόκλητη παρενόχληση κάποιου παιδιού το οποίο δυσκολεύεται
να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Εμπεριέχει την τάση για επιβολή και επιβεβαίωση αλλά και το στιγματισμό του
«αδύναμου». Γι’ αυτό και τα θύματα του σχολικού εκφοβισμού έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό τη διαφορετικότητα,
τη σωματική αδυναμία ή την έλλειψη αυτοπεποίθησης. Αντίθετα, οι «νταήδες» είναι σωματώδεις, δημοφιλείς
και με αναπτυγμένες τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Η θέση τους στην ομάδα των συνομηλίκων είναι ισχυρή και
εδραιώνεται ακόμη περισσότερο μέσα από την επιβολή στους αδύναμους.
Οι επιπτώσεις του φαινομένου μπορεί να ποικίλουν. Από την κακή διάθεση και την τάση για εσωστρέφεια, μέχρι
την άρνηση της σχολικής φοίτησης, έντονα ψυχολογικά προβλήματα, εξευτελισμό των θυμάτων, τραυματισμούς,
ακόμη και αυτοκτονίες. Είναι επιτακτική ανάγκη η ανάληψη ενεργού δράσης όχι μόνο από τους συλλογικούς φορείς,
αλλά και το ίδιο το άτομο, προτού προστεθούν και άλλα ονόματα στη λίστα των θυμάτων. Και αν όλα αυτά ηχούν
μακρινά ή υπερβολικά, ας μη λησμονηθεί ότι ο Άλεξ και ο Βαγγέλης είναι παιδιά κάποιας οικογένειας της διπλανής
πόρτας…
της Ειρήνης Ι. Ζαννάκη
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Η σχετικότητα της αξίας της ανθρώπινης ζωής

Οι πολίτες του προηγμένου δυτικού κόσμου
τείνουν να αναπτύσσουν μια σχέση εξάρτησης
από τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, μια σταθερή
προσήλωση στο κυνήγι του υλιστικού ευδαιμονισμού
και μια εξαιρετικά ναρκισσιστική υπερεκτίμηση της
αξίας της ζωής τους. Στη βάση αυτής της αντίληψης
αναπτύσσεται μια ολόκληρη βιομηχανία υπηρεσιών
όπου εδράζονται τεράστια οικονομικά συμφέροντα.
Γυμναστήρια και κέντρα ευεξίας όπως και βιολογικά
Ειρήνη Ι. Ζαννάκη
προϊόντα υγιεινής διατροφής συνθέτουν ένα
email: zannaki@trigono.info δίκτυο παροχών αφιερωμένων στη διασφάλιση της
πολύτιμης και ακριβής υγείας του μέσου κατοίκου
της Δύσης.
Όμως, ακόμα και στην περίπτωση της έλλειψης υγείας, υπάρχει ένα
ολόκληρο οικοδόμημα που εδράζεται σε ισχυρά ερείσματα. Η συμβατική
ιατρική αλλά και εναλλακτικές μορφές θεραπείας όπως η ομοιοπαθητική
ή η ολιστική ιατρική τίθενται στην υπηρεσία του εκάστοτε ασθενή. Έτσι, ο
μέσος όρος ηλικίας έχει αυξηθεί και τα ποσοστά θνησιμότητας αμβλύνθηκαν
θεαματικά. Ακόμα και στην περίπτωση του θανάτου ο δυτικός κόσμος έχει
καθιερώσει ένα πλήθος νεκρικών εθίμων τα οποία συνοδεύονται από την
απαραίτητη πολυτέλεια και, συνακόλουθα, την καταβολή του αντίστοιχου
χρηματικού αντιτίμου.
Ωστόσο, σε διεθνή κλίμακα η αντίληψη αυτή δεν είναι δεδομένη, το ίδιο
και η (κάθε άλλο παρά δεδομένη) αξία της ανθρώπινης ζωής. Σε χώρες
αναπτυσσόμενες η αξία της ανθρώπινης ζωής σχετικοποιείται, καθιστώντας
εξόφθαλμο το χάσμα σε σχέση με το δυτικό κόσμο. Το μεγαλύτερο μέρος
του πλανήτη ζει υπό το όριο της φτώχιας σε συνθήκες απάνθρωπες και υπό
καθεστώς που αντιβαίνει τις αρχές του ανθρωπισμού. Σε χώρες της Αφρικής
παρατηρούνται υψηλά ποσοστά θνησιμότητας εξαιτίας του υποσιτισμού και
της λειψυδρίας, των ανίατων ασθενειών και της παντελούς απουσίας υγιεινής.
Οι χώρες της Μέσης Ανατολής πλήττονται από πολέμους που αφανίζουν το
ανθρώπινο δυναμικό και οδηγούν σε νέες μορφές διωγμών. Ας μη λησμονηθεί
η πρωτοφανής εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας και οι σύγχρονες μορφές
δουλεμπορίου που υπονομεύουν τα ατομικά δικαιώματα και ενισχύουν την
εκμετάλλευση των μειονοτήτων.
Πλήθος μεταναστών που αναζητούν μια καλύτερη τύχη βιώνουν την
υπέρτατη εκμετάλλευση από σύγχρονους δουλεμπόρους που τους
μεταφέρουν παράνομα σε συνθήκες άθλιες. Δεν είναι λίγες οι φορές που,
κατά τη μεταφορά τους, βρίσκουν το θάνατο με φρικτό τρόπο. Για όλες αυτές
τις χαμένες ζωές δεν υπάρχει καμία μέριμνα, δε θα τηρηθεί κανένα νεκρικό
έθιμο, δε θα χυθεί κανένα δάκρυ. Η πολιτισμένη Δύση εκδηλώνει όλη την
αναλγησία και την αδιαφορία της, επιτρέποντας την εικασία ότι οι θάνατοι
αυτοί ίσως και να την ευνοούν. Μάλλον το μέτρο της αποτίμησης της αξίας
της ανθρώπινης ζωής είναι σχετικό.
Γράφει η Ειρήνη Ι. Ζαννάκη

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
Ο ΧΡΗΣΤΟΣ
•
•
•
•

ηλεκτρολογικά
ηλεκτρονικά
τοποθετήσεις κουζίνων
ανακαινίσεις και βαψίματα σπιτιών και
καταστημάτων
• και πάσης φύσεως επισκευές και μονταρίσματα
σε προσιτές τιμές
στην περιοχή της Νυρεμβέργης και γύρω περιοχές

παρακαλώ καλέστε στο τηλ. 015785527395
Κος Χρήστος
Ευχαριστώ!
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Aγαπητοί μας συμπατριώτες, δημιουργήσαμε μια μεγάλη φιλανθρωπική και κοινωφελή οργάνωση
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε παιδιά και οικογένειες στην
πατρίδα μας που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και οργανώσεις όπως την ΚΙΒΩΤΟ του
κόσμου, που έχουν ανάγκη την άμεση βοήθεια μας.
Σας καλούμε να γίνεται αρωγοί στην μεγάλη μας αυτή προσπάθεια, πρέπει όλοι μαζί,
ο καθένας με τις δυνατότητες του, να στηρίξουμε στην δύσκολη αυτή στιγμή τα ελληνόπουλα
που οι οικογένειες τους ζουν το δράμα της ανεργίας και της φτώχειας!
H όποια οικονομική στήριξη από εσάς είναι μια μεγάλη βοήθεια για αυτά τα παιδιά και τις
οικογένειες τους.
Δεχόμαστε κάθε είδους βοήθεια, χρήματα, ρούχα, παιχνίδια, τρόφιμα και φάρμακα.
Για Δωρεές
Aρ. Λογ. DE 29100100100646942112 POSTBANK , BIC : PBNKDEFF
Πληροφορίες : 0152 - 13801473 , Κυρία Αυγερινίδου

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 Απριλίου αναβλήθηκε και ενσωματώθηκε με αυτήν του Μαίου.
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
Μπορείτε να φανταστείτε τα φαγητά σας χωρίς αλάτι; Και βέβαια όχι...
Γιαυτό πάμε να δούμε πως μπορούμε να νοστιμεύσουμε το αγαπημένο μας
σε όλους αλάτι.
• Θα ξεκινήσουμε με το πως θα φτίαξετε αρωματικό αλάτι με μπαχαρικά :
Χρειάζεστε 2 κουταλιές της σούπας θυμάρι ψιλοκομμένο, 2 κουταλιές της σούπας
δεντρολίβανο ψιλοκομμένο, 1 κουταλιά της σούπας ρίγανη ψιλοκομμένη.
Επίσης, 150gr θαλασσινό αλάτι. Αφού ανακατέψετε καλά όλα τα συστατικά το
αρωματικό σας αλάτι είναι πανέτοιμο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στα
ψητά σας, σε grill κοκ..
• Αλάτι με σουσάμι :
Αναμιγνύετε πολύ καλά 2 κουταλιές της σούπας σουσάμι ψημένο, 2 κουταλιές
της σούπας πιπέρι τρίχρωμο ψιλοκομμένο, 1 κουταλιά της σούπας Wasabi –
σκόνη και 150gr θαλασσινό αλάτι.
• Αλάτι με αποξηραμένη ντομάτα :
Ανακατεύετε πολύ καλά 3 αποξηραμένες ντομάτες ψιλοκομμένες, 1 κουταλιά
της σούπας βασιλικό αποξηραμένο, 1 κουταλιά της σούπας σκόρδο σκόνη και
150gr θαλασσινό αλάτι.
Καλή σας όρεξη...

... την υγεία
Έχουμε επισημάνει επανειλημμένως, ότι η υγεία είναι το σημντικότερο
αγάθο και γι’ αυτό οφείλουμε να φροντίζουμε και να προσέχουμε τον εαυτό
μας καθώς και τον οργανισμό μας. Πάμε να δούμε ποιές τροφές συμβάλλουν
την ενίσχυση και δυνάμωση των οστών.
• Σπανάκι : Εάν καταναλωθεί μια μερίδα ημερησίως καλύπτεται το ¼
απαραίτητου ασβεστίου για τον οργανισμό.
• Ηλιόσπορος : Ο ηλιόσπορος είναι τροφή, η οποία δεν μας παρέχει μόνο
αρκετό ασβέστιο, αλλά και μαγνήσιο.
• Κους σκους – μπλιγούρι : Είναι συστατικό το οποίο εμπεριέχει αρκετό
ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδηρο καθώς και βιταμίνες Α και Ε. Χρησιμοποιήστε το
συχνά στις σαλάτες σας, που όχι μόνο θα νοστιμεύουν, αλλά θα κάνει καλό
και στα οστά σας.

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:

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

ή στον τοπικό αντιπρόσωπό μας στην περιοχή σας.
Περισσότερα:

www. meditrof.eu

Και ας μην ξεχνάμε.., αυτό που τρώμε.., είμαστε!

Foto des Monats

... την ομορφιά
Πώς να αποκτήσετε απαλή επιδερμίδα με πολύ εύκολους και οικονομικούς
τρόπους.
• Για χέρια τρυφερά το μόνο που χρειάζεται είναι : 5 κουταλιές της σούπας
νιφάδες βρώμης με βραστό νερό. Αφού τα ανακατέψε, αφήνετε έπειτα το
νερό να γίνει χλιαρό και τοποθετείτε τα χέρια σας μέσα μόνο για 10 λεπτά.
• Για την κρέμα που θα κάνει την επιδερμίδα σας ακόμα πιο απαλή
χρησιμοποιείτε ένα ποτήρι κίτρινες μαργαρίτες, τις οποίες τις ζεστένετε σε
250gr βαζελίνη. Το αφήνετε μια νύχτα μέσα στο κατσαρολάκι. Την επόμενη
μέρα το πρωί, αφου το στραγγίσετε, θα έχετε αποκτήσει μια θαυμάσια κρέμα.
• Για μεγαλύτερη χαλάρωση και απαλότητα της επιδερμίδας, μπορείτε να
ρίξετε στο μπάνιο σας 2 χούφτες ροδοπέταλα και να απολαύσετε αυτή την
αίσθηση χαλάρωσης και ζωντάνιας, όσο εσείς επιθυμείτε. Η επιδερμίδα σας
μετά το μπάνιο θα είναι όμορφη και απαλή.
Καλή αρχή...

Η ζήλια και ο φθόνος έχουν ένα καλό,
τρώει αυτόν που την έχει.
Η ασκητική της αγάπης

11.03.1965. Από το αρχείο της Χρυσούλας
Κοντοαγγέλου, πρώτη δασκάλα του ελληνικού
σχολείου της Νυρεμβέργης. Στο 3. Θρανίο και ο
εκδότης της εφημερίδας Κων/νος Γκίκας.

Ausgabe 37

www.trigono.info

APRIL - MAI 2015

ΤΥΡΟΠΙΤΑΔΙΚΟ ΣΤΗ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ

5

6

Ausgabe 37

www.trigono.info

APRIL - MAI 2015

Διατροφή και καρδιοαγγειακές παθήσεις.
(γράφει ο ιατρός Θεοφάνης Θανάσης, ειδικός παθολόγος-διατροφολόγος)

Σήμερα η πιό συχνή αιτία θανάτου των ανθρώπων
είναι ομάδα νόσων που σαν κύρια αιτία έχει την
αθηρωματική απόφραξη των αγγείων.Όλες αυτές οι
αρρώστιες συνιστούν στην πραγματικότητα μία και την
αυτή νοσηρή οντότητα, που συνίσταται σε απόφραξη
των αρτηριών, που μεταφέρουν το αίμα από την καρδιά
στους διαφόρους ιστούς.
H πλήρης απόφραξη μιας αρτηρίας της καρδιάς
(στεφανιαία αγγεία) ονομάζεται έμφραγμα του
μυοκαρδίου και είναι η συχνότερη σήμερα αιτία
θανάτου. Εμφανίζεται με έντονο πόνο στο θώρακα
ή στο άνω μέρος της κοιλίας (επιγάστριο), ιδρώτα,
αγωνία, δύσπνοια, λιποθυμική προσβολή.
Περίπου οι μισοί ασθενείς πεθαίνουν πριν την
εισαγωγή στο νοσοκομείο. Έτσι όσο και να βελτιωθούν
αι επεμβατικαί δυνατότητες των καρδιολόγων και των
καρδιοχειρουργών, η θνητότης είναι πολύ μεγάλη.
Πρίν την πλήρη απόφραξη όμως, συνήθως προηγείται
στάδιο «μερικής» αποφράξεως που έχει συγκεκριμένα
συμπτώματα που ονομάζουμε στηθάγχη και είναι
ένδειξη υπαρχούσης αποφράξεως και επαπειλουμένου
εμφράγματος.
Το στάδιο αυτό είναι σημαντικό, διότι η έγκαιρη
διάγνωση μπορεί στην κυριολεξία να σώσει τον
ασθενή. Η στηθάγχη είναι πόνος διαφόρου εντάσεως
συνήθως συσφιγκτικού τύπου, εντοπιζόμενος συνήθως
στο πρόσθιο μέρος του θώρακος. Δύναται όμως να
εμφανίζεται οπουδήποτε επί του θώρακος ή επί της
κοιλίας και πολλάκις τίθεται εσφαλμένα διάγνωση
γαστρίτιδος.
Επίσης πολλάκις συγχέεται με πόνους μυοσκελετικούς
και διαφεύγει έτσι η έγκαιρη διάγνωση που όμως είναι
αποφασιστικής σημασίας.
Στον εγκέφαλο η πλήρης απόφραξη μιας αρτηρίας
έχει σαν αποτέλεσμα το σύνδρομο που ονομάζουμε
«εγκεφαλικό επεισόδιο».
Είναι βαρυτάτη νόσος και πολλάκις οδηγεί στον
θάνατο ή αφήνει βαριά αναπηρία.
Συνήθως εμφανίζεται με απώλεια συνειδήσεως,

συνοδευομένη από αφασικές και κινητικές διαταραχές. τι που παράγεται από τη γή, κηπευτικά, λαχανικά,
Πρώιμα συμπτώματα ενδεικτικά μερικής αποφράξεως σαλάτες, δημητριακά, ενώ βλαβερό είναι κάθε τι που
των αγγείων του εγκεφάλου είναι επεισόδια ζάλης, παράγεται από τα ζώα. Αυτό όμως είναι ένας γενικός
πονοκεφάλων, ή διαταραχές συγκεντρώσεως και κανόνας και δεν μπορεί να ακολουθηθεί 100%, αφού
και τα ζωικά τρόφιμα έχουν τη δική τους σημασία
μνήμης.
και αποτελούν τμήμα της διατροφής του ανθρώπου.
Η πλήρης απόφραξη περιφερικών αρτηριών έχει
Σήμερα ισχύει ότι δεν υπάρχει κανένα τρόφιμο που
επίσης βαρύτατη κλινική εικόνα.
να είναι απαγορευμένο υπό την προυπόθεση ότι η
Συνήθως αφορά τα κάτω άκρα. Χαρακτηρίζεται από συνολική ποσότητα χοληστερίνης που περιέχεται στην
πόνο στο νοσούν άκρο, οίδημα, γάγγραινα και θάνατο ημερήσια τροφή, να μην ξεπερνά τα 300 mg.
του ασθενούς.
Από τις ζωικές τροφές πρέπει να καταναλώνονται
Της πλήρους αποφράξεως προηγείται και εδώ η μικρές ποσότητες και να καταναλώνονται μαζί με
μερική απόφραξη με κύριο σύμπτωμα τον πόνο κατά τροφές φτωχές σε χοληστερίνη.
την βάδιση. (=διαλείπουσα χωλότης).
Τροφές πλούσιες σε χοληστερίνη είναι τα αυγά, το
\Η κύρια αιτία αποφράξεως των αρτηριών που συνιστά ζωικό λίπος, τα εντόσθια και τα λεγόμενα φρούτα της
και το κυρίως πρόβλημα είναι η αθηρωμάτωση.
θάλασσας.
Χαρακτηρίζεται από σχηματισμό των λεγομένων
Το άπαχο κρέας περιέχει μεταξύ 70 και 90 mg
«αθηρωματωδών πλακών» στον έσω χιτώνα των χοληστερίνης πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να
αρτηριών με αποτέλεσμα μεγάλη ελάττωση του εύρους καταναλώνεται με μέτρο και όχι σε συνδυασμό με άλλα
των αγγείων και ανάπτυξη των κλινικών συνδρόμων που ζωικά προιόντα.
ανέφερα ανωτέρω.
Τα αυγά περιέχουν αρκετή χοληστερίνη και δεν πρέπει
Προδιαθετικοί παράγοντες είναι το κάπνισμα, να καταναλώνονται πάνω από 3 αυγά εβδομαδιαίως.
η δυσλιπιδαιμία, η υπέρταση, η παχυσαρκία, ο
Αντίθετα τα φυτικά προιόντα δεν περιέχουν
σακχαρώδης διαβήτης, η ελάττωση της κινήσεως, κ.ά.
χοληστερίνη και έτσι πρέπει να αποτελούν βασικό
Η περαιτέρω μελέτη των παραγόντων αυτών και η στοιχείο της διατροφής μας. Σε ότι αφορά τα
σωστή τοποθέτηση του συγχρόνου ανθρώπου απέναντί γαλακτοκομικά, καλό είναι να προτιμώνται εκείνα που
των, πιστεύω ότι θα επηρεάσει θετικά στην πρόληψη δεν περιέχουν μεγάλη ποσότητα λίπους.
των ανωτέρω παθήσεων. Η πρόληψη είναι ο μόνος
Συγκρίνοντας τις διατροφικές συνήθειες των
αποτελεσματικός τρόπος αντιμετωπίσεως των. Η
διαφόρων κοινωνικών ομάδων, δεν είναι δύσκολο
διακοπή του καπνίσματος, η αύξηση της κινήσεως και
να καταλήξει κάποιος στο συμπέρασμα, ότι το πλέον
η κατάλληλη διατροφή είναι τα κυριότερα όπλα που
ευνοικό διαιτολογικό πρόγραμμα για την πρόληψη των
διαθέτει ο σημερινός άνθρωπος έναντι των παθήσεων
καρδιοαγγειακών παθήσεων, είναι το προτεινόμενο από
αυτών.
την Ορθόδοξη Ανατολική Χριστιανική Εκκλησία, που
Σέ ότι αφορά την διατροφή, τη μεγαλύτερη σημασία με το οριζόμενο πρόγραμμα νηστειών, περιορίζοντας
έχει η καταπολέμηση της παχυσαρκίας, η αποφυγή την ποσότητα και διαφοροποιώντας την ποιότητα των
τροφών που περιέχουν πολύ νάτριο και η κατανάλωση τροφών, αποτελεί μια καλή ασπίδα προστασίας τόσο
τροφών που δεν περιέχουν μεγάλη ποσότητα κατά της αθηρωματώσεως και της αποφράξεως των
χοληστερίνης.
αγγείων, όσο και κατά της παχυσαρκίας.
Ενας γενικός κανόνας λέγει ότι οφέλιμο είναι κάθε

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 σε προηγούμενες εκδόσεις, το λειτουργικό σύστημα είναι αυτό που μετατρέπει
τη συσκευή κομπιούτερ σε ένα πολυμηχάνημα. Είναι ένα πρόγραμμα που φορτώνεται αυτόματα στον
υπολογιστή μας. Αυτό είναι που ελέγχει τα πάντα και εκτός των άλλων μας δίνει τη δυνατότητα με
σχετικές εντολές να τρέξουμε διάφορες εφαρμογές και να διαχειριστούμε τις μονάδες αποθήκευσης.
Από αυτές τις εντολές χρησιμοποιούμε συνήθως μόνο ένα μέρος και αφήνουμε ανεκμετάλλευτες
αρκετές άλλες είτε επειδή δεν γνωρίζουμε την ύπαρξή τους είτε επειδή δεν μας ενδιαφέρουν.
Καλά είναι να τις γνωρίζουμε όλες και ειδικά εκείνες τις ρυθμίσεις, οι οποίες είναι σημαντικές λόγω
κινδύνου υποκλοπών.
Σε τούτο το άρθρο θα περιοριστώ στη διαχείριση αρχείων σε μονάδες αποθήκευσης.
Στον υπολογιστή μας είναι συνδεδεμένες διάφορες συσκευές όπου αποθηκεύουμε αρχεία, όπως ο
σκληρός δίσκος, το CD-ROM, η δισκέτα, το Memory Stick, …
Τα αρχεία είναι δύο ειδών: (α) τα εκτελέσιμα δηλ. τα προγράμματα που τρέχουμε ή αλλιώς
εφαρμογές, ή apps, … και (β) τα μη εκτελέσιμα δηλ. οι πληροφορίες ή δεδομένα ή Daten, που
αποθηκεύονται από τις εφαρμογές π.χ. φωτογραφίες, μουσική, κείμενα, …

Stelios Gikas
Dipl. Informatiker

Όλες οι μονάδες αποθήκευσης που είναι συνδεδεμένες με τον υπολογιστή μας, παίρνουν αυτόματα
από το Λειτουργικό σύστημα ένα λατινικό γράμμα της Αλφαβήτου ώστε με αυτό να έχουμε πρόσβαση
σε αυτή την μονάδα.
Π.χ. Α: για δισκέτα, Β: δεύτερη δισκέτα, C: σκληρός δίσκος, D: δεύτερος σκληρός δίσκος, E: CDROM, F: Memory Stick, G: η επόμενη συσκευή που θα συνδέσουμε …
Για την καλύτερη κατανόηση θα αναφέρω ένα παράδειγμα της καθημερινής ζωής.

Φανταστείτε μια μονάδα αποθήκευσης σαν ένα μεγάλο οικόπεδο όπου μπορώ να κτίσω ένα κτήριο μέσα στο οποίο μπορώ να αποθηκεύσω
εμπορεύματα, π.χ. 100.000 βιβλία.
Έτσι αγοράζω ένα οικόπεδο (C: σκληρό δίσκο) ώστε να χωρέσει αυτή η ποσότητα, αλλά και λίγο μεγαλύτερο για κάθε ενδεχόμενο και
αν γεμίσει ο χώρος αγοράζω και ένα δεύτερο (D: σκληρό δίσκο) ή πετάω μερικά βιβλία που δεν χρειάζομαι ώστε να αδειάσει ο χώρος.
Το πρόβλημα τώρα που θα δημιουργηθεί είναι αν θελήσω ένα βιβλίο πως θα το βρω αν όλα είναι ξαπλωμένα σε όλο το χώρο ακανόνιστα.
Για αυτό το σκοπό καλά είναι, να κάνουμε προκαταβολικά σκέψεις πως θα τα τοποθετήσουμε.
Π.Χ. να κτίσουμε δωμάτια όπου έξω από την πόρτα να υπάρχει η επιγραφή περί του είδους των βιβλίων, λογοτεχνία, παιδικά,
σχολικά, ιστορικά, … και μέσα στο δωμάτιο ράφια και μια καλύτερη επιμέρους
τοποθέτηση.
Για όλη αυτή την οργάνωση κάθε λειτουργικό σύστημα δίνει και τις
ανάλογες εντολές.
Για παράδειγμα το λειτουργικό σύστημα MS-DOS ή WINDOWS σε Konsole
Modus:
MD: χτίσουμε ένα δωμάτιο.
CD: πάμε σε κάποιο δωμάτιο
RD: γκρεμίζουμε ένα δωμάτιο.
DEL: πετάμε ένα βιβλίο έξω
COPY: μεταφέρουμε ένα βιβλίο σε ένα άλλο δωμάτιο.
DIR: Βλέπουμε τι υπάρχει στο δωμάτιο ή στο ράφι.
Στο WINDOWS σε Grafik Modus που χρησιμοποιούμε σήμερα όλες οι
παραπάνω εντολές έχουν ενσωματωθεί σε ένα εικονίδιο με το όνομα
EXPROLER.
[Προσοχή! μη μπερδεύουμε τον EXPROLER ο οποίος είναι ένα πρόγραμμα
διαχείρισης αρχείων με τον INTERNET EXPLORER, ο οποίος είναι ένα
πρόγραμμα για πλοήγηση στο ιντερνέτ.]
Με τον EXPLORER θα ασχοληθώ στην επόμενη έκδοση. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά!
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Η Στήλη Της Εκκλησίας
ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥΣ (Β)

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

Συνεχίζουμε και στο άρθρο μας αυτό να περιγράφουμε
ποία πρέπει να είναι η συμπεριφορά των ηγετών απέναντι
στους λαούς που κατευθύνουν και κυβερνούν. Ο καλός
ηγέτης είπαμε στις προηγούμενες σκέψεις μας, ότι θα πρέπει
να είναι δίκαιος και φιλάνθρωπος στη διοίκηση και ηθικός
και ενάρετος στη προσωπική του ζωή. Και συνεχίζουμε. Λένε
μερικοί, ότι δεν μας ενδιαφέρει η προσωπική ζωή και η πίστη
του ηγέτη. Ότι, είναι αρκετό, ο ηγέτης να κάνει καλά τη δουλειά του, ανεξάτητα από το
πώς θα συμπεριφέρεται και το τι θα πιστεύει στη προσωπική του ζωή.
Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Ο άνθρωπος δεν είναι μηχανάκι. Δεν λειτουργεί με
κουμπιά. Δεν χωρίζει η ιδιωτική του ζωή από τη δημόσια συμπεριφορά του. Ο τίμιος
και ηθικός άρχοντας πρέπει να είναι σε όλα του καλός. Ο ανήθικος και καιροσκόπος
ηγέτης είναι επικίνδυνος και επιζήμιος. Ο άνθρωπος των παθών, ο εξαρτημένος από
αδυναμίες, ο υποδουλωμένος στην αρχομανία, στη πλεονεξία, εκείνος που θεωρεί τη
θέση που κατέχει σαν ιδιοκτησία του, και να θέλει δεν μπορεί να θέσει τον εαυτόν του
στην υπηρεσία του συνόλου.
Η ιστορία και η σύγχρονη πραγματικότητα είναι γεμάτη από περιπτώσεις
οικογενειαρχών, πολιτικών, στρατιωτικών, δημοσίων λειτουργών, εκκλησιαστικών,
εκπαιδευτικών, που πρόδωσαν την αποστολή τους διότι, παρά τις ίσως προθέσεις
τους, υπέκυψαν στα πάθη τους ή δεν άντεξαν στους εκβιασμούς των ποικίλων
εχθρών του πολιτισμού, της αρετής, της Πατρίδος και της Εκκλησίας τους. Εξ’
άλλου, οι απλοί άνθρωποι, από την ιδιωτική ζωή των ηγετών τους, θα μπορούν με
ασφάλεια και επιτυχία να τους εκτιμήσουν και να τους εμπιστευθούν. Είναι σίγουροι
για τους άρχοντές τους, αν αυτοί είναι τίμιοι και σωστοί οικογενειάρχες, αξιόλογοι
πολίτες, πετυχημένοι στην εργασία τους, καλοί πατριώτες, πιστοί χριστιανοί. Τούτο
θα αποτελέσει μεγάλη εγγύηση, ότι οι ηγέτες τους είναι δίκαιοι, σωστοί, φωτεινοί
και εωφελείς. „Τους αμαρτάνοντας ενώπιον πάντων έλεγχε, ίνα και οι λοιποί φόβον
έχουσι“ μας συμβουλεύει ο Απόστολος των Εθνών. Οι λαοί του κόσμου, σε όποιο
ημισφαίριο και αν ευρίσκονται και σε όποιο γεωγραφικό μήκος και πλάτος και αν
κατοικούν, αξιώνουν απαρεγκλήτως οι ηγέτες τους, αυτοί που κατευθύνουν τις
τύχες τους και την αξιοπρέπειά τους, αυτοί που χαράσσουν την πορεία τους και
προσδιορίζουν το μέλλον τους, να είναι άσπιλοι και άμωμοι. Να είναι άμεμπτοι. Να
είναι πρότυπα. Να είναι δάσκαλοι της ηθικής, της ανθρωπιάς και του δικαίου.
Όσο υψηλό έργο και αν επιτελούν, όσες πολιτικές και άλλες ικανότητες και αν
διαθέτουν και όσες επιτυχίες και αν σημειώνουν στο στίβο της εσωτερικής ή της
εξωτερικής πολιτικής, τίποτε, μα τίποτε δεν είναι ικανό να αντισταθμίσει την απιστία
και την ανηθικότητα, το στραβοπάτημα και τα σκάνδαλα. Αυτά μένουν. Χαράσσονται
με ανεξίτηλα γράμματα και δεν σβήνουν ποτέ. Ο αρχηγός είναι ο εντολοδόχος του
κοινωνικού αγαθού, που πρέπει να το ερμηνεύσει, να το υποστηρίξει και να το
πραγματοποιήσει σαν το ύψιστον ενδιαφέρον της ομάδος του και, τελικά της κάθε
προσωπικότητος, που συνδέεται μαζί του.
Το κύρος και η υστεροφημία των ηγετών των λαών, που παραστρατούν ηθικά και
διοικητικά, που παραβαίνουν το άγραφο δίκαιο και τους άγραφους νόμους, την
παράδοση, τα ήθη και την πίστη, οι ηγέτες αυτοί χάνονται δια παντός. Γίνονται
κονιορτός, σκόνη και εξαφανίζονται. Πρέπει να είναι πρότυπα σε όλα τους. ‘Ετσι τους
θέλουν οι λαοί. Έτσι τους επιθυμούν. Τους θέλουν σοβαρούς και έντιμους, ειλικρινείς
και φιλαλήθεις. Χωρίς πονηρία και δόλο. Χωρίς φαρισαισμό, υποκρισία, λαικισμό και
δημαγωγία.
Τους θέλουν να θρησκεύουν και να λέγουν πάντοτε εκείνο που λέγουν στον όρκο
τους, όταν αναλαμβάνουν την υπηρεσία τους στη θέση, που τους δίδει η Πατρίδα : „
Και έστω ο Θεός, βοηθός εις το έργον μου“.
Ας μη ξεχνούν, ότι είναι πόλη επάνω όρους κειμένη και, όπως η κτισμένη επάνω στη
κορυφή του βουνού πόλη, δεν μπορεί να κρυβεί από τα μάτια των ανθρώπων, έτσι
και αυτοί δεν μπορούν να κρύψουν τον δημόσιον και ιδιωτικό τους βίο. Δια τούτου
οφείλουν να διδάσκουν και να φωτίζουν όλους αυτούς, που έχουν υπό την ιδική τους
πνευματική ή πολιτική εξουσία, και με τη φωτεινή τους ιδιωτική συμπεριφορά και
ζωή. Το όνειρό τους να είναι η πρόοδος και η ευημερία των λαών τους. Να είναι η
ασφάλεια, η ειρήνη, η ελπίδα, η τιμή και η δόξα.
Οι ηγέτες, τέλος, που είναι αληθινοί ηγέτες, που σέβονται τον εαυτόν τους, που
δεν ασχολούνται ποτέ με ξένα, που δεν παίζουν απαγορευμένα παιχνίδια, που έχουν
ανοιχτά τα αυτία τους και ακούνε την φωνή των λαών τους, που ακούουν τα αιτήματά
τους, τις ιδέες τους, τις κριτικές τους, τις παρατηρήσεις τους, τα παράπονά τους, αυτοί
οι ηγέτες είναι επιτυχημένοι.
Καλοί και χρήσιμοι ηγέτες γίνονται οι άνθρωποι της θυσίας και της προσφοράς.
Εκείνοι που κάθονται επάνω στο λιχνοστάτη και έχουν προορισμό να φωτίζουν
αθόρυβα και ταπεινά τον λαόν τους, το ποίμνιό τους. Αυτοί έχουν καθήκον να
σκορπίζουν το φώς της έμπρακτης αγάπης στη χώρα τους, στο λαό τους. Οι λαοί τους
θέλουν να στέκονται ψηλά και να φωτίζουν, και, όχι χαμηλά και να σέρνονται στο
χώμα. Τους θέλουν να είναι λαμπάδα άσβεστης αγάπης, φωτεινό μετέωρο θυσίας,
ιλαρό λιχνάρι παρηγοριάς. Να πεθαίνουν χάριν της αρετής, να θυσιάζονται χάριν της
ηθικής,παρά να ντροπιάζουν τον εαυτό τους, την οικογένειά τους, το λαό τους, τη
χώρα τους.
Αλλά επί του θέματος αυτού, θα επανέλθουμε στο τρίτο και τελαυταίο επόμενο
άρθρο μας.
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Περί της δημοσιογραφικής
δεοντολογίας….

Είναι ο μοχλός που κινεί όλα τα νήματα και ο βασικός διαμορφωτής
της κοινής γνώμης και της συνείδησης των πολιτών. Η δύναμή του
αδιαμφισβήτητη, εφόσον δύναται να ασκεί έλεγχο και να διαμορφώνει τις
τρεις βασικές εξουσίες ενός κράτους ήτοι τη νομοθετική, την εκτελεστική και
τη δικαστική. Ο Τύπος δικαίως χαρακτηρίστηκε, από το 18ο αιώνα ήδη, ως η
τέταρτη εξουσία. Είναι γεγονός ότι η δημοσιογραφία αποτελεί πρωταρχικό
λειτούργημα, το οποίο διασφαλίζει την εύρυθμη κοινωνική λειτουργία,
αποτελεί θεματοφύλακα της δημοκρατίας και αμύντορα της ελεύθερης
έκφρασης. Προκειμένου, λοιπόν, να περιχαρακωθεί η δημοσιογραφική
εξουσία και να διασφαλισθεί η ορθή και αντικειμενική λειτουργία του
Τύπου έχει συγκροτηθεί ο κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Ο
βασικός στόχος του ηθικού αυτού κώδικα είναι η αντικειμενική ενημέρωση,
η προάσπιση της αλήθειας και η θωράκιση της ελευθεροτυπίας προς όφελος
της δημοκρατίας και του κοινού καλού.
Τη δεδομένη χρονική περίοδο, η οποία θεωρείται κρίσιμη για την πορεία
της ελληνικής οικονομίας, και εν μέσω σκληρών διαπραγματεύσεων,
γερμανικές εφημερίδες, με κυριότερη τη Bild, προβαίνουν σε κατάφωρη
καταστρατήγηση του κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας και της
άρσης της αντικειμενικής ενημέρωσης, υποδαυλίζοντας την ήδη τεταμένη
ατμόσφαιρα στις σχέσεις μας με τους εταίρους. Με δημοσιεύματα του τύπου
«Πετάξτε επιτέλους τους Έλληνες από το ευρώ!», αλλά και «Η ασθενική
οικονομία της Ελλάδας το μόνο που εξάγει πια με επιτυχία είναι η κοροϊδία,
οι προσβολές και οι βρισιές» η Bild προβαίνει σε μια ευθεία επίθεση κατά
της Ελλάδας και μια εντονότατη λασπολογία.
Αποκορύφωμα της ανθελληνικής αυτής εκστρατείας ένα ερωτηματολόγιο
το οποίο η Bild απέστειλε στους 630 της γερμανικής Βουλής με το οποίο
έθετε το ζήτημα της σκοπιμότητας περαιτέρω οικονομικής ενίσχυσης της
ελληνικής οικονομίας. Το ερώτημα σαφές: “Θα ψηφίζατε ένα τρίτο πακέτο
βοήθειας στην Ελλάδα;”. Προκειμένου, μάλιστα, να υπερθεματίσει,
σημειώνει πως μέχρι στιγμής η Γερμανία έχει δώσει 71 δισεκατομμύρια
ευρώ στην Ελλάδα, ποσό που αντιστοιχεί σε 850 ευρώ για τον κάθε Γερμανό
πολίτη. Μάλιστα, για να ενισχύσει το ήδη επιβαρυμένο κλίμα, παραθέτει
άρθρο του γερμανικού Συντάγματος, με το οποίο ορίζεται πως οι βουλευτές
πρέπει να ψηφίζουν κατά συνείδηση.
Στο πλαίσιο της εκστρατείας αυτής, η γερμανική εφημερίδα Bild προβαίνει
σε μια κατάφωρη παραβίαση του κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας και
σε καταστρατήγηση της ίδιας της δημοκρατίας, μέσα από τη φαλκίδευση της
αλήθειας και την υιοθέτηση λαϊκίστικων πρακτικών. Με τα δημοσιεύματά της
δημιούργησε ένα ανθελληνικό κλίμα σε ολόκληρη την Ευρώπη, στιγμάτισε
έναν ολόκληρο λαό και συνέβαλε τα μέγιστα σε μια επίταση της ρήξης μας
με τους εταίρους. Οι αντιδράσεις που ακολούθησαν έντονες και οδήγησαν τη
Bild σε αναδίπλωση των θέσεών της. Τα επόμενα δημοσιεύματα ήταν θετικά
για την Ελλάδα, με αποτέλεσμα την αλλαγή του κλίματος. Σε περιόδους
κρίσης και έντασης είναι ανάγκη να αποφεύγεται η πόλωση και ο Τύπος να
απαγκιστρώνεται από κερδοσκοπικές πρακτικές ή εθνικιστικά κίνητρα και να
τίθεται στην υπηρεσία της αλήθειας. Σε αντίθετη περίπτωση, υπονομεύεται
όχι μόνο η ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και η ίδια η δημοκρατία.
της Ειρήνης Ι. Ζαννάκη
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Το Μνημόνιο. Άργησε κι όχι δεν έπρεπε να έρθει

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

το Μνημόνιο προβλέπει μέτρα εξυγίανσης
της υπερφορτωμένης δημόσιας διοίκησης
και της κρατικοδίαιτης οικονομίας μας,
μέτρα που εμείς οι ίδιοι οφείλαμε εξ ιδίοις
να έχουμε λάβει και εφαρμόσει από πολλού.
Και επειδή κωλυσιεργήσαμε, για αυτό
ήρθε ορμητικό και ογκώδες. ΠΑΣΟΚ και ΝΔ
απέφυγαν να αναλάβουν τυχόν πολιτικό
κόστος και να εξηγήσουν γιατί το Μνημόνιο
ήταν αναγκαίο, ακριβώς, επειδή η χώρα μας
είχε ήδη καταρρεύσει, επειδή τα «λεφτά
υπάρχουν», που δεν υπήρχαν. Και τώρα,
που «Εφυγαν οι δεξιοί και ήλθαν οι αδέξιοι»,
ελπίζουμε να έρθουν λεφτά με τα καράβια
από την Κίνα και την Ρωσία, παραβλέποντας
ότι κι αυτές οι χώρες έχουν τα προβλήματά
τους, τις προτεραιότητές τους. Ποντάρουμε
με τη στρατηγική θέση της Ελλάδας, λες
και οι άλλοι είναι αγεωγράφητοι και δεν
γνωρίζουν σε ποιο σημείο της υδρογείου θα
ψάξουν να βρούνε την Ελλάδα.

Μνημόνιο σε Συμφωνία των εταίρων, την
Τρόικα σε Θεσμούς, το κρέας σε ψάρι και
πάρε λαέ των Ελλήνων στάχτη στα μάτια
σου.

στη δημόσια διοίκηση (μηχανογράφηση
στα σπάργανα, άγνωστο πόσοι δημόσιοι
υπάλληλοι και πόσοι συνταξιούχοι υπήρχαν,
συνταγογράφηση με πόρτες και παράθυρα
για σπατάλες φαρμάκων…) έπρεπε σε λίγο
χρονικό διάστημα να προβεί σε μια τεράστια
προσαρμογή. Και επειδή οι κυβερνήσεις
μας απέφευγαν να εφαρμόσουν σκληρά
μέτρα
(φοροφυγάδες,
αδικαιολόγητες
συντάξεις,
εκτεταμένο
λαθρεμπόριο
καυσίμων,
απολύσεις
υπεράριθμων
υπαλλήλων, υπερχρεωμένες ΔΕΚΟ, κλειστά
επαγγέλματα...), εφάρμοσαν το εύκολο:
Αύξησαν φόρους για πλούσιους και φτωχούς,
εισήγαγαν νέους, περιέκοψαν κρατικές
επενδύσεις, οδήγησαν τη χώρα στην ανεργία
άνευ προηγουμένου και την αγορά στο πέντε
παρά δώδεκα για την εντατική.

Ναι, έγιναν πολλά, αλλά όχι αρκετά και
βασικά. Συνεχίζουμε με τις χρόνιες αδυναμίες
της δημόσιες διοίκησης, χαϊδεύουμε πολλές
ζημιογόνες ΔΕΚΟ, κονσερβοποιούμε κλειστά
επαγγέλματα, τη στιγμή που χιλιάδες
άνεργοι θα έμπαιναν στην αγορά, αν τους
επιτρεπόταν. Βάζουμε κόκκινες γραμμές στο
συνταξιοδοτικό, ενώ συγχρόνως ψάχνουμε
λεφτά στα σεντούκια των ΟΤΑ για να
πληρωθούν οι συντάξεις άλλον έναν μήνα.
Έτσι, τιμωρούνται και πολλοί δήμοι που
στο παρελθόν δούλεψαν ορθολογιστικά και
εξοικονόμησαν λεφτά, τα οποία ανήκουν
στους δημότες τους, σαφώς, για έργα στον
τόπο τους κι όχι για μια κυβέρνηση με Κοντολογίς: Μνημόνιο εδώ, Μνημόνιο εκεί,
σαράντα υπουργούς, υφυπουργούς και όμως για κανέναν δεν χωράει αμφισβήτηση
ότι ήρθε για να καταπολεμήσει τη σπατάλη,
αναπληρωτές.
Το Μνημόνιο είναι καλό, κι, αν δεν το είχαμε, γνωστή σε όλους μας για το βάθος και το
θα έπρεπε να το έχουμε επινοήσουμε και μήκος της σε κυβέρνηση, ΟΤΑ, νομαρχίες
εφαρμόσει. Δυστυχώς, ήρθε σαν πρώτο στην και ΔΕΚΟ. Κανένας πλέον στην Ευρωζώνη
Ευρωζώνη, η οποία δεν είχε ούτε την πείρα δεν είναι διατεθειμένος να μας δανείζει με
ούτε την τεχνογνωσία εφαρμογής του και για όρους που εμείς τους θέτουμε. Ωσαύτως,
αυτό κλήθηκε το ΔΝΤ (Διεθνές Νομισματικό είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε με αυτά που
Ταμείο) να συμπαρασταθεί, το οποίο από έχουμε. Για περισσότερα υπάρχει ο επίπονος
τη μεριά του διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία δρόμος, κι αυτός είναι η υψηλότερη εγχώρια
σε θέματα διαρθρωτικών προβλημάτων παραγωγή. Όλα τα άλλα είναι λόγια του
των χωρών-μελών του. Δεύτερον, η Ελλάδα καφενείου.

Για την εφαρμογή δυο προγραμμάτων
Μνημονίου λάβαμε 220 δις €, πολλαπλάσια
σε σύγκριση με άλλες χώρες, επίσης
ομοιοπαθούσες -. Ιρλανδία (85, Πορτογαλία
(78) και Κύπρος (58). Όλες τους εφάρμοσαν
τα προγράμματα, βρίσκονται σήμερα έξω
από το Μνημόνιο και χρηματοδοτούνται
ελεύθερα στις αγορές με τόκους εξαιρετικά
Με το Μνημόνιο η κατάσταση δεν
χαμηλούς - Κώστας Καλλίτσης στην
είναι αλλιώς, για όλα φταίει αυτό! Με
«Καθημερινή», 5/4/15. Και εμείς; Εμείς
βαριά καρδιά το συμφωνήσαμε, δικαίως.
αρκούμαστε στο να ξαναβαφτίζουμε το με τα συσσωρευμένα της προβλήματα
Μισόκαρδα το εφαρμόσαμε, αδίκως, γιατί
Το ΠΑΣΟΚ στα πρώτα του χρόνια
κυκλοφόρησε το «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο
συνδικάτο». Η ηχώ του ήταν τόσο δυνατή που
κάθε αντίλαλος τρεμόσβηνε και εξελισσόταν
σε δυσνόητος. Απορεί κανείς πως άντεξε
αυτή η χώρα να παραμείνει μέλος της Ε.Ε.
μέσα σε ένα τόσο εχθρικό πολιτικό κλίμα.

Das Memorandum. Verzögert - wäre es doch früher gekommen
Von Sokrates Goulios
Der PASOK hat in seinen ersten Regierungsjahren, Anfang der 80er, den Slogan in Umlauf
gesetzt: „EU und NATO dasselbe Syndikat(o)“.
Das Echo war so stark, dass jeder Wiederhall
flatterte und ins Unverständliche ausartete.
Man fragt sich nun, wie konnte dieses Land
in einem politisch so feindlich besonnenen
Klima noch EU-Mitglied bleiben?
Mit dem Memorandum (griechisch Mnimonio), eine Vereinbarung zwischen Griechenland und der Troika (EU, EZB und IWF),
ist es nicht anders! Darin übernahmen wir
Reformprogramme zur Bekämpfung der Verschwendung in der öffentlichen Verwaltung
und zur Steigerung der Konkurrenzfähigkeit
in der Wirtschaft. Mit schwerem Herzen vereinbarten wir das Memorandum, zu Recht,
halbherzig setzten wir es um, zu Unrecht.
Doch während das Land finanzwirtschaftlich
kurz vor dem Zusammenbruch stand, versprach die Regierung noch im Herbst 2009:
„Es gibt Geld“, das es eigentlich nicht gab.
Und jetzt, „Wo die Rechten weg sind, und
die ungeschickten Linken an der Macht sind“,
hoffen die Träumer, dass Schiffe vollgestopft
mit Geld aus China und Russland in Griechen-

land anlanden werden und ignorieren, dass
diese Länder ihre eigenen Probleme und
Prioritäten haben. Wir pokern mit der geographischen Lage Griechenlands, als ob die
Anderen nicht wüssten, auf welchem Punkt
des Globus Griechenland zu suchen wäre.

den vergangenen Jahren durch gutes Wirtschaften einen Überschuss erzielt haben.
Nun sollte aber dieses Geld dort investiert
werden, wo es entstanden ist und nicht einer
Zentralregierung mit vierzig Ministern, stellvertretenden Ministern und StaatssekretäFür die Umsetzung des Memorandums er- ren zur Verfügung gestellt werden.
hielten wir 220 Milliarden €, ein Vielfaches Das Memorandum ist gut, und wenn wir
im Vergleich zu anderen Ländern, ebenso es nicht hätten, sollten wir es selbst erdacht
gleichleidend - Irland (85), Portugal (78) und und umgesetzt haben. Leider wurde es erstZypern (58). Alle drei Länder verließen er- malig in der Eurozone angewendet, die dafolgreich ihr jeweiliges Memorandum. Heute mals weder die Mittel noch das Know-how
sind sie stolz darauf und finanzieren sich auf der Umsetzung hatte, und deshalb wurde
den freien Märkten zu äußerst günstigen Zin- der IWF mit seinem enormen Umstrukturiesen (0,5-1,0%). Und wir?
rungs-Wissen von Volkswirtschaften heranJa, wir haben auch Reformen durchgeführt, geholt. Zweitens, Griechenland mit seinen
aber nicht genügend und nicht die Grund- angehäuften Problemen in der öffentlichen
legenden. Wir schleppen weiter die chroni- Verwaltung (die Computerisierung stand in
schen Schwächen in der öffentlichen Verwal- den Kinderschuhen, es gab keine Gesamttung mit und halten die Märkte geschlossen zahl für Beamte und Rentner, die Rezepturen
für Einsteger, obschon jeder zweite junge der Ärzte wiesen Tore und Fenster für VerGrieche arbeitslos ist. Bezüglich der üppigen schwendung auf ...) musste in kürzester Zeit
öffentlichen Renten wollen wir nicht spre- eine enorme Anpassung vorantreiben.
chen, obschon wir Geld für die Zahlung des Und da unsere Regierungen vermieden hakommenden Monats in den Schatztruhen ben, die erforderlichen Maßnahmen einzuder Städten und Gemeinden suchen. Damit leiten (Steuerhinterzieher, ungerechtfertigte
werden eigentlich diejenigen bestraft, die in Pensionszahlungen, weitreichender Benzin-

und Dieselschmuggel, personalüberlastete
Verwaltung, Sanierung hochverschuldeter
Staatsbetriebe, geschlossene Märkte für
Selbständige zu öffnen...), wählten sie den
einfachen Weg: Sie erhöhten die Steuern mit
dem Rasenmäher für Arme und Reiche, sparten rigoros bei öffentlichen Investitionen,
und führten somit das Land in eine beispiellose hohe Arbeitslosigkeit; sie brachten die
Wirtschaft fünf Minuten vor die Intensivstation.
Kurzum: Man kann über den Sinn des Memorandums im Hörsaal bzw. in der Kneipe
unendlich diskutieren, eins sollte dabei nicht
übersehen werden: Wir selbst haben das
Memorandums vereinbart, und es kam einzig
mit dem Ziel, die Verschwendung auf weitreichender Ebene (Regierung, Kommunen,
Krankenhäuser, öffentliche Unternehmen)
zu zügeln. Nun ist keiner mehr in der Eurozone bereit, uns weiterhin zu finanzieren, und
zwar mit von uns gestellten Bedingungen.
Wir müssen damit leben, was wir produzieren. Für ein Mehr gibt es einen einzigen Weg,
und der ist sehr mühsam, nämlich die Steigerung der einheimischen Produktion! Sonstiges sind Gespräche am Stammtisch.
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ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΛΛΟΓΙΖΟΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑ δημόσιες θέσεις με ειδικό άρθρο το οποίο θεσπίστηκε στο Σύνταγμα του 1844.

Στη ζωή μας λίγο ή πολύ, όλα αυτά που
βιώνουμε, που αισθανόμαστε, που πιστεύουμε
ακόμα και αν έρθει η ώρα που πρέπει να τα
αναθεωρήσουμε, είναι αποτελέσματα των
επιλογών που κάνουμε. Αυτό πιστεύω ότι είναι
και μία έκφραση ελευθερίας. Βέβαια η ελευθερία
προϋποθέτει, κατ’ εμέ, να έχουμε γνώση και
επίγνωση των πράξεων μας, που προσδιορίζει
σε μεγάλο βαθμό την ποσότητα και την ποιότητα
των εναλλακτικών λύσεων που διαθέτουμε και
την ορθότητα των επιλογών που κάνουμε1.
Όσο περισσότερη γνώση αντλούμε τόσο και
περισσότερες εναλλακτικές λύσεις προτάσσουμε
και τις αξιολογούμε ανάλογα. Εδώ θα επισημάνω
τον πολύ σημαντικό ρόλο που καλούμαστε να
αναλάβουμε εμείς οι ακαδημαϊκοί στη διάχυση
της γνώσης προς την κοινωνία ή στον τρόπο που
αυτή αποκτάται ώστε να κατευθύνουμε τους
Χρήστος Τραϊκούδης
συνανθρώπους μας να αναζητούν τη γνώση και
μέσα από την κατάκτησή της να νιώθουν περισσότερη ελευθερία. Αυτό πιστεύω ότι
είναι προαπαιτούμενο για μία κοινωνία που νοιάζεται και μεριμνά για το κοινό καλό,
για μια κοινωνία δημοκρατική.
Σε μία κοινωνία που θέλει να ευημερεί, το μόνο σίγουρο είναι να μην περιμένει
τα προβλήματα να λύνονται μόνα τους ή από άλλους. Η εποχή μας επιτάσσει να
επανεξετάζουμε συνεχώς τις θέσεις και τις απόψεις μας, χωρίς αυτό βέβαια να
σημαίνει ότι θα αποτάξουμε τα ιδανικά μας ώστε να καταλήξουμε συναισθηματικά
ανάπηροι ψάχνοντας την ευτυχία μας μονάχα μέσα στο μίσος. Η αρνητική κριτική της
ιστορίας όταν αυτή διεξάγεται εποικοδομητικά στοχεύει κυρίως στην κατάφαση σε
αντίθεση με όσους από την επανάσταση που κάνανε στα φοιτητικά τους ή στα εφηβικά
τους χρόνια το μόνο που κρατήσανε τελικά είναι η μανία τους να καταδικάζουν, να
κατατροπώνουν και να εξευτελίζουν τον πλησίον τους μέσα από αυτό το πάθος για την
επιβολή της εξουσίας. Η επιβολή μίας θέσης μέσω της εξουσίας και του φόβου ποτέ
δεν με έβρισκε σύμφωνο, ούτε ποτέ είχε επιτυχή αποτελέσματα για την κοινωνία.
O καπιταλισμός έχει αντιφατική σχέση με τη δημοκρατία αφού μπορεί να
αναπτυχθεί και στο πλαίσιο απολυταρχικών καθεστώτων, έχει επίσης μία αντιφατική
σχέση με την αγορά που την οποία εκμεταλλεύεται. Αλλά, όπως γράφει και (άρθρο)
Beauval, 1999 η ανθρώπινη ζωή περιλαμβάνει και την πρόοδο και την οπισθοδρόμηση,
δηλαδή αντιφάσεις.
Αντιφατική θα χαρακτήριζε κάποιος με τη λογική και την εχθρότητα των αυτοχθόνων
προς τους ετερόχθονες, εχθρότητα την οποία προκαλούσε η διεκδίκηση των δημοσίων
αξιωμάτων, κάτι που συνιστούσε ένα ακόμη κοινό στοιχείο ορισμένων Βαλκανικών
κρατών-εθνών. Στην Ελλάδα την καχυποψία γνώρισαν και οι Έλληνες ετερόχθονες
όταν ήρθαν σε επαφή με τους αυτόχθονες της Ρούμελης και του Μοριά. Οι γηγενείς
των περιοχών της Νοτίου Ελλάδος κατάφεραν να αποκλείσουν τους ετερόχθονες από

Άλλο αντιφατικό συναίσθημα είναι η σχετική νηνεμία που επικρατεί στη βαλκανική
μας γειτονιά και για την οποία φοβάμαι μήπως τελικά, όπως αναφέρει και Θ.Βερέμης2
για το 1997 στο βιβλίο του «Βαλκάνια απο τον 19ο στον 20ο αιώνα», αποδειχθεί
παραπλανητική. Κάποιες φορές οι κρίσεις παρουσιάζονται εκεί που δεν τις περιμένεις
αν και οι αιτίες είναι γνωστές και ιστορικά όχι πρωτόγνωρες.
Ως αίτιο για τις συγκρούσεις των κρατών και των ανθρώπων μπορεί να θεωρηθεί
και το γεγονός ότι η παραγωγή πλούτο τίθεται ως αυτοσκοπός. 3Από την άλλη,
κανένας στοχαστής και κανένα φιλοσοφικό ή πολιτικό κίνημα δεν υποστήριζε ότι
η παραγωγή πλούτου είναι αυτοσκοπός. Αντιθέτως, η οικονομία θεωρούνταν ένα
μέσο για την πραγμάτωση της αρετής, καθώς και μίας πολιτισμένης διαβίωσης και δεν
διαχωριζόταν από κάποιο σύνολο ηθικών κανόνων.
Για ποιο σύνολο ηθικών κανόνων μπορεί να μιλήσει κάποιος σήμερα; Μου
δημιουργεί θυμό όταν κάποιοι καπηλεύονται ως και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ενώ
γνωρίζουν ότι αναδύθηκαν στην πρώτη γραμμή όχι γιατί οι ίδιοι είναι άξιοι αλλά με
μόνο όπλο το χρήμα, παρόλο που μπορεί και κάποιοι από αυτούς να νομίζουν ότι
τους προστατεύει ο μανδύας του αλτρουιστή ή του καλού χριστιανού και που στην
ουσία είναι φαρισαίοι και υποκριτές . Με αγανακτεί όταν κάποιοι βρίσκονται μέσα
σε ιδεολογικούς χώρους, όχι γιατί γνωρίζουν περί της ιδεολογίας αλλά γιατί εκεί
μπορούν και πραγματεύονται τα συμφέροντα τους πιο εύκολα δια της πελατειακής
σχέσης.
Για τους παραπάνω το ερώτημα που τίθεται αν είναι υπαρκτή η διάκριση Δεξιάς και
Αριστεράς στην πολιτική δεν έχει και τόση σημασία μπροστά στην ικανοποίηση του
ιδίου συμφέροντος. 4Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο ερώτημα καθίσταται επίκαιρο,
αφού από πολλές πλευρές διατυπώνονται θεωρίες για το τέλος της Ιστορίας και των
ιδεολογιών, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η διάκριση Δεξιάς και
Αριστεράς είναι χωρίς νόημα, από τη στιγμή της πτώσης του τείχους του Βερολίνου.
Στη σημερινή Ελληνική κοινωνία δεν ξέρω αν μόνο οι „θεσμοί“ αντιλαμβάνονται
ότι πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις αλλά και η κοινωνία πρέπει να αντιληφθεί ότι τα
άτομα που ρυθμίζουν την τύχη της πρέπει να σκέφτονται και να ενεργούν, με βάση τη
λογική και το κοινό όφελος και όχι το ίδιον συμφέρον. Στη συγκεκριμένη περίπτωση
αναφέρομαι σε κάθε πολιτική συνιστώσα , διότι όλες οι ιδεολογίες προσβλέπουν στην
ευημερία της κοινωνίας ανάλογα με τις κρατούσες κοινωνικές συνθήκες και, φυσικά,
δεν γίνεται λόγος για μια πρόσκαιρη ευημερία.
Τι θα κάνει λοιπόν το μέλλον καλύτερο αν πρώτα δεν αναγνωρίσουμε ως κοινωνία
(πρώτα) τα επαναλαμβανόμενα ιστορικά λάθη, όχι τα ακούσια τα ανθρώπινα, άλλα
τα εκούσια τα απάνθρωπα; Ευελπιστώ να ωριμάσουμε ως κοινωνία και αυτό θα
επιτευχθεί μόνο αν διαλογιστούμε και ερευνήσουμε κάθε τι που κάποιοι προσπαθούν
να μας παρουσιάσουν ως δεδομένο. Ας μην ξεχνάμε ότι το νόμισμα έχει δύο όψεις
άλλα και τρείς πλευρές.
όλα Μπουραντάς Δημήτριος, Όλα σου τα’ μαθά, μα ξέχασα μία λέξη, σελ 10
Θάνος Βερέμης, Βαλκάνια από τον 19ο ως τον 21ο αιώνα, σελ 29
3
Σωτήρης Μ. Χατζηγάκης, Το πρόσωπο του σημερινού κόσμου σελ.52
4
Σωτηρης Μ.Χατζηγακης σελ 299 Το πρόσωπό του σημερινού κόσμου
1
2

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε διαδικτυακό διαγωνισμό στη Γερμανία.
Με εξαιρετική επιτυχία και πολυάριθμη συμμετοχή ολοκληρώθηκε ο διαδικτυακός διαγωνισμός με
θέμα τη Στερεά Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή του Γραφείου Ε.Ο.Τ. Γερμανίας, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του γερμανικού επιμορφωτικού ιδρύματος «Willy-Scharnow-Stiftung für Touristik», του μοναδικού μη κερδοσκοπικού φορέα, που επιδίδεται στην εκπαίδευση και
επιμόρφωση των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο, με πολύπλευρη δράση και κύρος στον χώρο
του τουρισμού.
Για έναν ολόκληρο μήνα η Στερεά Ελλάδα φιλοξενήθηκε στην ιστοσελίδα του εν λόγω Ιδρύματος
(http://www.willyscharnowstiftung.de/index.php?id=865),
με
ενημερωτικές
πληροφορίες,
φωτογραφίες και έναν διαγωνισμό με δέκα ερωτήσεις, τις οποίες καλούνταν να απαντήσουν
αποκλειστικά εργαζόμενοι σε τουριστικούς οργανισμούς και ταξιδιωτικά γραφεία.
Έξι ξενοδοχειακές μονάδες ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση
της Περιφερειακής Ενότητας
Εύβοιας, προσφέροντας
ολιγοήμερες φιλοξενίες σε νικητές του διαγωνισμού, ενώ το
πρώτο βραβείο περιελάμβανε φιλοξενία σε ξενοδοχείο της
Σκύρου, προσφορά της Περιφέρειας.
Οι υπεύθυνοι του Ιδρύματος «Willy-Scharnow-Stiftung für
Touristik» δηλώνουν εντυπωσιασμένοι από την πρωτόγνωρη
αριθμητικά συμμετοχή, η οποία ξεπέρασε κάθε προηγούμενο
ανάλογο διαγωνισμό για άλλους ταξιδιωτικούς προορισμούς εκτός Ελλάδας. Στην επιτυχία αυτή
συνετέλεσε και η προβολή της Στερεάς Ελλάδας ως „Η πρόταση της ημέρας“ στην ηλεκτρονική
έκδοση „Travel One Morning news“, του τουριστικού περιοδικού „Travel One“, που απευθύνεται
σε 17.000 αναγνώστες από τον τουριστικό χώρο.
Η κλήρωση των τυχερών πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Γραφείου Ε.Ο.Τ. στη
Φραγκφούρτη από την Προϊσταμένη, κυρία Ευτυχία-Χριστίνα Αϊβαλιώτου, παρουσία της
εκπροσώπου του Ιδρύματος, κυρίας Σαμπίνε Γκάιμπ.
Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ε.Ο.Τ. για προβολή στη γερμανική αγορά
περιοχών της Ελλάδας που είναι λιγότερο γνωστές στο ευρύ τουριστικό κοινό. Η συνεργασία
του Γραφείου Ε.Ο.Τ. Γερμανίας με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα συνεχιστεί με την
πραγματοποίηση ταξιδίου εξοικείωσης από 15 έως 22 Ιουνίου, με συμμετοχή δημοσιογράφων
και τουριστικών πρακτόρων.
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Αλκοόλ και υπέρμετρη πόση
Του Prof. Dr. med. Ioannis Benos
Σαν ποτό βρίσκονται τα αλκοολικά ποτά σε δεύτερη θέση μετά το
νερό. Πίνεται ως γνωστό διαλυμένο με διάφορα καρυκεύματα, κυρίως
όμως σαν μπύρα και κρασί. Οι ποσότητες αλκοολικών ποτών που
πίνονται στον κόσμο είναι τεράστιες. Συγχρόνως διαδίδονται και δήθεν
«επιστημονικές» έρευνες, ότι Αλκοόλ «κάνει καλό» στη υγεία, και
μάλιστα το κόκκινο κρασί. Τώρα όμως η επιστημονική ομάδα του Craig
Knott του πανεπιστημιακού ινστιτούτου απέδειξε το λάθος αυτής της
υποθέσεως. Όλα τα αλκοολικά ποτά ακόμη και σε «κανονική» πόση
είναι ζημιογόνο για τον οργανισμό. Αλκοόλ είναι τελείως άχρηστο
για τον οργανισμό. Στο σώμα μας παράγονται μικρές ποσότητες
αλκοόλ σαν άχρηστο προϊόν του μεταβολισμού, διάβαζε σκουπίδι, που
εκμηδενίζεται αμέσως.
Η μοναδική «θετική» ιδιότητα του είναι ότι πρόκειται για ναρκωτικό
που φέρνει ψυχική χαλάρωση, αλλά και ο άνθρωπος χάνει την
ικανότητα της αυτοσυγκρατήσεως, ενώ άλλα εγκεφαλικά κέντρα
εμποδίζουν ορισμένες ικανότητες όπως την κριτική, το να λαβαίνει
σωστές αποφάσεις, την αυτοσυγκέντρωση και την προσοχή, καθώς
και την ταχύτητα αντιδράσεως, Αλκοόλ σαν πηγή ενέργειας δηλαδή
δότη θερμίδων ή σαν ηρεμιστικό είναι ακατάλληλο γιατί έχει πολλές
παρενέργειες, πολύ πιο περισσότερες από ορισμένα φάρμακα που
αναθεματίζονται. Το αλκοόλ όμως όχι.
Εκτός από τα ανωτέρω αναφερόμενα δημιουργεί ορμονικές διαταραχές
καθώς και στο μεταβολισμό των υδρογονανθράκων, των λιπών, των
πρωτεϊνών και αμινοξέων. Αυτά που συμβαίνουν στον οργανισμό δεν
γίνονται αμέσως γνωστά στο πότη ούτε αισθάνεται τίποτε μέχρι που θα
παρουσιαστούν τα πρώτα συμπτώματα μιας ασθενείας τα οποία όμως
δεν συνδέει με το αλκοόλ.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η υπέρμετρη πόση και ο αλκοολισμός,
που είναι αιτία θανάτου εκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο. Γιατί
εκτός από τις ανωτέρω διαταραχές του οργανισμού που προκαλεί η
«κανονική» πόση παρουσιάζεται και μία πληθώρα άλλων νόσων (για το
θέμα αυτό θα μιλήσω στο επόμενο τεύχος). Η πόση π.χ. περισσότερο
από τρεις μπύρες την ημέρα ή πάνω από μισό λίτρο κρασιού, για τα
οινοπνευματώδη πολύ μικρότερες ποσότητες, δημιουργεί βλάβες στον

οργανισμό και χωρίς να έχει γίνει το άτομο
αλκοολικό. Για να μη συμβεί αυτό πρέπει
όποιος/α πίνει καθημερινά αλκοολικά ποτά
να διακόπτει δύο μέρες την εβδομάδα την
πόση. Όποιος δεν το εκτελεί κινδυνεύει
να προσβληθεί από μια μεταλκοολική
ασθένεια ή να γίνει και αλκοολικός
με ακόμα χειρότερες επιπτώσεις. Στις
εγκύους πάντως απαγορεύεται αυστηρά
κατά τη διάρκεια όλης της κυήσεως να
πίνει αλκοολικά ποτά, γιατί ο κίνδυνος
να πάθει το παιδί το λεγόμενο εμβρυακό
αλκοολικό σύνδρομο είναι πολύ μεγάλος.
Στη Γερμανία γεννώνται κάθε χρόνο
10.000 παιδιά γιατι η μητέρα τους
έπινε αλκοολικά ποτά στην κύηση. Τα
Prof. Dr. med. Ioannis Benos
παιδί έχουν πνευματική
ή σωματική
καθυστέρηση δηλαδή τους λείπει ένα
όργανο ή δεν είναι κατάλληλα εξελιγμένο.
Η υπέρμετρη πόση αλκοολικών ποτών και ο αλκοολισμός δεν είναι κάτι
καινούργιο. Οι αρχαίοι Θράκες π.χ. έπιναν τόσο πολύ ώστε έγινε κρατικό
πρόβλημα, που ανάγκασε ορισμένους βασιλείς τους να απαγορέψουν
αυτά τα ποτά, χωρίς πολλά αποτελέσματα. Οι Θράκες έπιναν κρυφά
Ο Τάκιτος αναφέρει επίσης ότι οι αρχαίοι Γερμανοί έπιναν υπέρμετρα.
Θρησκευτικές απαγορεύσεις φράζουν αρκετά τον αλκοολισμό χωρίς
όμως να μπορούν και να τον εξαλείφουν. Μωαμεθανοί σε χώρες που
επιτρέπονται τα αλκοολικά ποτά ενώ τηρούν όλες τις θρησκευτικές
τους υποχρεώσεις βρίσκουν αιτιολογίες να πίνουν. Μερικοί πιστεύουν
ότι υπάρχουν κληρονομικοί λόγοι εμφανίσεως, αλλά οι ερευνητές ούτε
κληρονομικότητα βρήκαν, ούτε αλκοολική προσωπικότητα υπάρχει.
Το μόνο που βρέθηκε ήταν, ότι υπάρχει τάση να αγαπάει το αλκοόλ
και να θέλει να πίνει. Αυτό όμως δεν θα πει ότι το άτομο αυτό είναι
έρμαιο της τύχης του. Μπορεί να πίνει λίγο, αλλά και εκείνος που δεν
του αρέσει το αλκοόλ μπορεί να γίνει αλκοολικός όταν πίνει το ποτό
σαν φάρμακο.

Alkohol und exzessives Trinken
Von Prof. Dr. med. Ioannis Benos
Als Getränk des Menschen kommt nach dem Wasser an zweiter
Stelle Alkohol in verschiedenen Verdünnungsformen vor, insbesondere als Bier und Wein. Die Mengen, die auf der ganzen Welt getrunken
werden sind enorm. Dabei kursieren angebliche „wissenschaftliche“
Informationen, dass Alkohol „Gutes“ für den Menschen tue, vor allem
Rotwein sei gut für die Arterien. Nun haben das Wissenschaftlerteam
um Craig Knott vom University College von London diese Meinung
entkräfte, indem sie feststellten, dass Alkohol sogar in „normalen“
Mengen schädlich für den Organismus sei. Eigentlich ist Alkohol für
den Organismus wertlos. In unseren Körper werden einige kleine
Mengen Alkohol als Abbauprodukt, lies Müll, produziert, die gleich
vernichtet werden. Die einzige „positive“ Wirkung von Alkohol ist die
Narkotisierende sowie eine psychische Enthemmung, andererseits
werden aber Gehirnzentren gehemmt z.B. Kritik- und Urteilsfähigkeit
sowie die Abnahme der Reaktionsgeschwindigkeit, der Konzentration,
der Aufmerksamkeit und einiges mehr. Alkohol als Energiequelle des
Körpers, also Kalorienspender oder als Beruhigungsmittel, ist wegen
seiner vielen Nebenwirkungen völlig ungeeignet. Manche Medikamente werden wegen viel weniger Nebenwirkungen verteufelt, Alkohol
nicht. Außer den genannten Nachteilen führt Alkohol zu Veränderungen der Hormone und des Stoffwechsels der Kohlenhydrate, der Fette, der Aminosäuren und Proteine. Das alles ist dem Trinkenden nicht
sichtbar und nicht spürbar. Erst nach Jahren treten Krankheiten auf,
die der Trinkende jedoch nicht in Zusammenhang mit dem Alkohol
bringt.
Das größte Problem ist allerdings das exzessive Trinken und der
Alkoholismus, die massenweise Krankheiten mit sich bringen (darüber möchte ich im nächten Heft berichten) und verantwortlich für
Millionen Tote auf der ganzen Welt sind. Außer den unabsehbaren
Folgen des sog. normalen Trinkens entstehen weitere schwere Krank-

heiten, wenn man z.B. täglich mehr als drei Flaschen Bier trinkt oder
mehr als einen ½ Liter Wein, von Spirituosen ganz zu schweigen. Um
die Gefahren möglichst zu umgehen, muss jeder „normale“ Trinker
zwei Tage in der Woche abstinent leben. Wer dies nicht einhält läuft
Gefahr, früher oder später eine Alkoholfolgekrankheit zu bekommen
oder chronischer Alkoholiker zu werden mit schlimmen Folgen. Für die
ganze Dauer der Schwangerschaft gilt jedenfalls „Null pro Mille“. Die
Gefahr der Entstehung eines fetalen Alkohol-Syndroms ist sehr groß.
In Deutschland werden jedes Jahr 10.000 Kinder mit geistigen oder
körperlichen Schädigungen geboren, weil ihre Mütter Alkohol während der Schwangerschaft tranken.
Exzessives Trinken und Alkoholismus sind nicht neu. Etliche antike Kulturen kämpften gegen diese Untugend. Bei den Thrakern z.B.
wurde es zu einem großen Problem, so dass einige ihrer Könige das
Trinken alkoholischer Getränke verbaten, gewiss ohne großen Erfolg.
Tacitus wiederum berichtet von der Unmäßigkeit der Germanen. Nur
religiöse Vorschriften konnten und können die Unmäßigkeit eindämmen, wenngleich nicht ganz beseitigen. Deswegen verbietet der Islam
das Trinken alkoholischer Getränke. Aber in alkoholkonsumierenden
Ländern finden auch Moslems Wege zum Trinken, während sie andere
religiöse Vorschriften einhalten. Mancher würde denken, es gebe eine
erbliche Neigung zum Alkoholismus. Hier muss man mit Nein antworten. Die Forschung konnte keine Gene dafür finden und keine Alkoholiker-Persönlichkeit. Was aber gefunden wurde ist die Neigung, Alkoholisches zu mögen. Diese Trinkneigung bedeutet aber nicht, dass
der/diejenige dem Schicksal hilflos ausgeliefert sind. Wenn die Regeln
eingehalten werden, wird er/sie nicht zu Alkoholiker/in. Andererseits
kann einer auch ohne diese Neigung Alkoholiker werden, wenn er/
sie anfängt, diese Getränke wegen einer ihrer oben erwähnten Eigenschaften oder als Betäubungsmittel einzunehmen.
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Papisten?

auf und enden in entsetzlichen Entgleisungen und maßlosen
von p. Martinos Petzolt Unterstellungen. Natürlich ist jeder von sich selbst überzeugt
und wird dadurch zu einem kleinen Papst, der seine eigene
“Sind wir nicht alle ein wenig Papisten?” Diese provokante Meinung für absolut richtig und damit in gewissem Sinne
Frage kann sich häufig stellen, wenn man in manchen ortho- unfehlbar hält, sich selbst als Verteidiger und letzte Säule der
doxen Zeitschriften blättert oder am Bildschirm durch die Bei- Orthodoxie.
träge in Blogs und Internetforen scrollt, insbesondere wenn es
Vielleicht soll die Kritik auch von den eigenen Fehlern
um den Ökumenischen Patriarchen geht. Die Häme und Pole- ablenken, denn indem man den anderen hinunterzieht, ermik lässt oft jede Spur von christlicher Liebe, ganz zu schwei- scheint man selbst in seiner Niedrigkeit höher. Wer aber den
gen von Achtung und Ehrfurcht, vermissen und ist nicht nur Patriarchen besser kennenlernen will, sollte ihm genau beim
oft maßlos und ungerecht, sondern auch sachlich falsch. Es Zelebrieren der Göttlichen Liturgie zuschauen. Sehen und
soll hier aber jetzt nicht um den Ökumenischen Patriarchen dann Reden. Eine Beschreibung dessen kann hier nicht geleisgehen, sondern um jeden selbst.
tet werden. Aber soviel sei gesagt, dass sich zweifelos in der
Hierarchen
Innigkeit und Konzentriertheit auf das liturgische Geschehen
Zunächst aber ist ganz banal festzustellen, dass der Öku- der Beter und sein Glaube erkannt wird.
menische Patriarch kein Papst ist. Er hat weder universale
Mancher Heißsporn scheint von der Sorge getrieben, die
Jurisdiktionsgewalt noch ist er unfehlbar und vor allem nicht Kirche sei in Gefahr und müsse gerettet werden. Durch wen?
sündenfrei. Er ist Bischof des Erzbistums von Konstantinopel Fehlt der Glaube, dass die Kirche die Kirche Christi ist, auf dem
und damit Patriarch der Kaiserstadt und des im fünften Jahr- Fels des wahren Glaubens erbaut, die die Pforten des Hades
hundert bekannten und unbekannten Restes des Erdkreises nicht überwältigen werden? Fehlt die Gewissheit, dass der Hei(= Oikoumeni), der nicht unter den anderen vier Patriarcha- lige Geist selbst in seiner Kirche wirkt? Fehlt die Gelassenheit,
ten verteilt war, weshalb er den Titel „Ökumenischer Patriarch dass die Kirche, die alle Krisen, Häresien, Verfehlungen überträgt“. Damit ist er weder Patriarch aller Orthodoxen noch standen hat, auch weiterbesteht? Es gab die Räubersynode
östlicher Patriarch. Ehrenoberhaupt der Orthodoxen ist er in von Ephesos 449 oder die Ökumenische Synode von Hiereia
sofern, als er von allen Orthodoxen der Welt geehrt und ge- 754, die sich als häretisch erwiesen, es gab sogar Kirchenuniachtet wird und er selber durch den Rang der Patriarchats von onen mit Unterwerfung unter den Papst durch Unterschriften
Konstantinopel der Vorsitzende der Synaxis (Zusammenkunft) von orthodoxen Hierarchen und dem orthodoxen Kaiser 1274
aller orthodoxen Oberhäupter ist. Und auch innerhalb seines und 1439. Die Kirche ging nicht verloren und die Orthodoxie
Jurisdiktionsbereiches hat er keine unabhängige Autorität, ebensowenig. Wer will sich so maßlos überschätzen, dass er
sondern leitet die Synode des Ökumenischen Patriarchats, die der Retter der Kirche sei, der letzte wache Mahner, der Prophet,
alle Beschlüsse gemeinsam berät und fasst.
der die Katastrophe vorhersieht?
Den westlichen Medien würde ein östlicher Papst mit allem
Propheten
Glanz gefallen, aber der Ökumenische Patriarch wie überhaupt
Das gilt auch für die zahlreichen Endzeitpropheten auf Youdas gesamte Patriarchat zeichnet sich durch Bescheidenheit tube und sonstwo im Internet, auch für solche im Rason. Wir
und Einfachheit aus. In der Amtszeit des Patriarchen Bartholo- kennen große heilige Propheten, vor allem den hl. Kosmas
maios ist es zu einem fast zu einem Kloster geworden, in dem Aitolos, der im 18. Jahrhundert eine handvoll Prophetien, die
gemeinsam Gottesdienst gefeiert, gegessen, gearbeitet und sich zum Teil bereits erfüllt haben, mitgeteilt hat. Aber es wagewohnt wird mit einer Effektivität, die ihresgleichen sucht.
ren nur einige Prophetien und die ohne genaue Detail. Heute
Leicht übersehen wird, dass das Ökumenische Patriarchat kennen die Propheten im Internet Namen, Orte, Termine, Einkeine Nationalkirche ist, wodurch es sich von allen anderen zelheiten, die man von wirklich heiligen Propheten der Kirche
autokephalen Kirchen unterscheidet und in diesem Sinne ein- nie gehört hat. Sind die selbsternannten Propheten heute heimalig ist. Es trägt Verantwortung für viele Nationen mit vielen liger als die Heiligen der Kirche? Und warum wird nicht endlich
Sprachen. Das ist im Grunde auch nicht neu, denn auch das einmal über die zahllosen Prophetien der letzten Jahre und
byzantinische Reich war kein Nationalstaat, die Verbindung Jahrzehnte gesprochen, die nicht eingetroffen sind, die sich
der verschiedenen Völker war der eine orthodoxe Glaube in nicht bewahrheitet haben, die viele Menschen verwirrt und in
dem einen Kaiserreich der Rhomäer oder Römer. Als Rhomä- Angst versetzt haben, aber klanglos verrauscht sind? Es ist ein
er konnte jeder dazugehören gleich welcher Hautfarbe und Phänomen, dass sich andauernd Prophetien nicht erfüllen, die
Herkunft. Mit dieser weiten Perspektive konnte das Patriarchat letzte für den vergangenen Mai, aber dass nachher niemand
die Fremdherrschaft und Bedrängung im osmanischen Reich mehr davon spricht, nicht einmal kritisch und skeptisch wird,
überstehen und eine Weitsicht entwickeln, die auch heute sondern dass dieselben Leute gleich neue Prophetien prozeitliche und räumliche Grenzen übersteigt und die sich von phezeien und dieselben ängstlichen Geister diesen wiederum
der engen Sicht der orthodoxen Nationalkirchen und ihrer Na- nachrennen. Seit 30 bis 40 Jahren geht das so und in wachsentionalinteressen oft sehr stark unterscheidet. Angesichts die- dem Tempo. Wer sich ein bisschen auskennt, weiss, dass die
ser Weitsicht erscheint manche Kritik, so berechtigt sie auch Sucht nach Endzeitprophetien in der römisch-katholischen
zunächst erscheint, kleinlich und engstirnig. Es ist sicherlich Kirche angefangen und unglaubliche Blüten entwickelt hat,
die Schule von Chalki mit ihren großartigen Lehrern, aber auch ausgehend von den Fatimaerscheinungen 1917, die vor der
die bedrängende Erfahrung des Einschnürtseins im türkischen Häresie Russlands warnten, wohlgemerkt nicht vor der OktoStaat, die die Hierarchen Konstantinopels weit nach vorne bli- berrevolution, weil nämlich gar nicht der Kommunismus gecken und offensichtlich in großen Zusammenhängen denken meint war, sondern die Orthodoxie. Dazu gibt es tatsächlich
lässt.
römisch-katholische Literatur von 1916, die dann nach der
Kritiker
Revolution verschwunden ist, als sich alles um den KommuKritik ist eine sehr sensible Sache. Sie ist nicht verboten. nismus als der neuen Bedrohung des Christentums insgesamt
Auch ein orthodoxer Christ läuft mit offenen Augen durch die drehte.
Welt und benutzt seinen Verstand. Er ist nicht blind und macht
Sollen wir diesen Unsinn von durchsichtigen Pseudoproaus schwarz kein weiß; es gibt keinen Gehorsam, der dazu phetien nachmachen? Oder auch einen anderen Unsinn,
zwingen könnte. Nicht einmal Patriarchen stehen über jeder nämlich den des Papstes als Antichristen? Die heiligen Väter
Kritik. Jeder darf sich seine eigene Meinung bilden, auch zu Re- unserer Kirche kennen diese Terminologie nicht. Bei aller deutden und Handlungen der Hierarchen. Aber wie in allen Bezie- lichen Abgrenzung von Schisma und Häresie, Amtsanmaßung,
hungen bleibt das Maß die Liebe und auch die Gerechtigkeit. erlogener Dokumente, wie etwa de sogenannten KonstantiniZur Gerechtigkeit der Kritik gehört die umfassende Kenntnis schen Schenkung, Mord an Christen in den Kreuzzügen und
der Sachlage sowie der Hintergründe, was freilich oft schwie- schmutziger politischer Intrigen hat niemand den Papst so
rig ist und entsprechend vorschnelle Kritik verbietet. Und zur eschatologisch aufgewertet. Martin Luther erfand in seiner
Liebe gehört die Achtung vor dem Amt und die Grundannah- maßlosen Wut und seinem unbeherrschten Zorn den Titel des
me, dass der Kritisierte genauso wie man selbst das Gute will Antichristen für den Papst. Kein Grund also, seiner oft niveauund das Beste für die Kirche beabsichtigt, der er in Glaube und losen und unanständigen Terminologie zu folgen.
Liebe aufrichtig dient. Hier fangen oft schon die ersten liebloEs ist die Sprache der Demagogen, die anderen zu verungsen und ungerechten Unterstellungen an. Oder glaubt jemand limpfen und sich selbst als Retter darzustellen. Wie gesagt, für
tatsächlich, dass der Ökumenische Patriarch, der unter schwie- wen hält sich mancher, als dass von ihm die Rettung der Kirrigen Bedingungen die Orthodoxie in der Türkei hochhält, sei- che abhinge? Das ist kleingläubig und ängstlich und zugleich
ne Kirche nicht liebt und nicht das Beste für sie will?
eine Selbstüberschätzung. Die Seele zu retten ist unsere eigeWer kritisiert, stellt sich leicht über den Kritisierten. Man ne Aufgabe. Das Bewußtsein der eigenen Sündigkeit verführt
hält sich orthodoxer, treuer in der Tradition, glaubensfester. nicht zu Hochmut und Selbstüberschätzung.
Und der Kritisierte ist Apostat, Verräter, Glaubensloser, FreiOikonomia
maurer, Feind der Orthodoxie. Welcher Hochmut. In mancher
Was aber, wenn jemand den Eindruck hat, Mitchristen oder
Internetdiskussion scheinen 120% Orthodoxe mit 155% Su- auch Kleriker würden die Kanones der Kirche brechen? Eine
perorthodoxen zu streiten bis sich einer einmischt, der sich für legitime, aber auch schwierige Frage. Der Spielraum der Oiko170% orthodox hält. So schaukeln sich endlose Diskussionen nomia der Kirche ist oft größer als wir ahnen. Denken wir nur

an Paulus in der Frage des Götzenopferfleisches, wo er eine
fast skandaliserende Großzügigkeit an den Tag legte, aber mit
der Bruderliebe auch dem Schwachen gegenüber einen fundamentalen Maßstab legte (1Kor 10,25ff.). Doch ist Oikonomia
keineswegs eine Aufweichung oder Schwächung der kirchlichen Ordnung. Sie ist die konkrete Anwendung der Gesetze
an die jeweilige Situation. Und der größte Oikonom ist Gott
selbst, der in seiner Großzügigkeit nicht nach seinen Gesetzen
verurteilt, denn dann würde niemand als gerecht empfunden
vor ihm, sondern in unendlicher Liebe den Verlorenen Sohn
annimmt, den Zöllner erhört, die Hure umarmt und die Bettler
zum Hochzeitsmahl läd. Für die Pharisäer ein Skandal, da sie
sich ja für die perfekte Verkörperung des Gesetzes Gottes, also
sich für unfehlbare Päpste des Gesetzes hielten. Wen wollen
die Kritiker nachahmen: Die Pharisäer oder den himmlischen
Vater?, wohlgemerkt im ständigen Bewußtsein der eigenen
Unzulänglichkeit. Die Kirche als Hüter der heiligen Tradition,
die die Gesetze der Kirche bewahrt, ist verpflichtet, wie Gott
ökonomisch zu handeln, die Kanones zum Heil der Seelen an
die jeweilige Gegebenheit mit Diakrisis anzupassen und so zur
Rettung der Seelen anzuwenden.
Es mag auch wirkliche und eindeutige Überschreitungen
der Grenzen der Oikonomia und entsprechend berechtigte Kritik geben. Aber wie oft wird vom bloßen Augenschein
oder von Photographien auf Gegebenheiten ohne genaue
Hintergrundkenntnisse geschlossen. Vor allem wird bei vielen Vorwürfen gegenüber ökumenischen Veranstaltungen
übersehen, dass die orthodoxen Kleriker keineswegs liturgisch
gekleidet sind, und sondern in normaler öffentlicher Kleidung
auftreten. Oft genug werden die orthodoxen Teilnehmer auch
überfahren und vor vollendete Tatsachen gestellt und in von
ihnen nicht verantworteten Veranstaltungen instrumentalisiert. Dann sollte man mit ihnen eher Mitleid haben, dass so
mit ihnen umgegangen wird und dass sie sich opfern müssen.
Hat man jemals gehört, dass irgendein Hierarch die Gläubigen
dazu aufgefordert hätte, zu denselben ökumenischen Veranstaltungen zu eilen? Mag der Preis manchmal hoch erscheinen, aber sie tun es für die Kirche und zum Besten der Kirche
in fremder verschiedenkonfessionellen und manchmal feindlich-säkularer Umgebung, hoffentlich „klug wie die Schlangen
und arglos wie die Tauben“ (Mt 10,16). Sowohl die Kirchen im
Kommunismus als auch und gerade das Ökumenische Patriarchat in den Jahrhunderten osmanischer und türkischer
Fremdherrschaft sowie auch die anderen orientalischen Patriarchate wissen um das Überleben mit Kompromissen, ohne
die Orthodoxie zu verlieren. Auch der heilige Martyrerpatriarch Grigorios V. hat seinen Tribut an die Hohe Pforte zahlen
müssen und war selbst nur mit muslimischer Anerkennung in
sein Amt gekommen. Patriarch Gennadios wurde sogar direkt
von Mechmet dem Eroberer in sein Patriarchenamt eingesetzt.
Ungetrübte Freude
Ein jüngstes Beispiel einer vergiftenden Kritisiererei sei zum
Schluss genannt. Die gesamte orthodoxe Welt freut sich über
die Aufnahme des seligen Paisios des Agioriten in das Synaxarion der Heiligen und ist glücklich über die Entscheidung der
patriarchalen Synode. Die griechische Zeitung „Orthodoxos
Typos“, die sich als besondere Wächterin der Orthodoxie versteht, beginnt aber die Meldung über dieses Ereignis nicht mit
der freudigen Mitteilung, sondern nach dem einzigen Wort
„Endlich.“ mit einer ausführlichen Kritik des Patriarchen, warum er die Heiligsprechung angeblich wegen seines Treffens
mit Papst Franziskus in Jerusalem bislang verzögert und verhindert habe. Blanker Unsinn, wenn man weiß, wie sehr Patriarch Bartholomaios des Seligen liebt und auch zur Hebung
seiner Gebeine persönlich kommen will.
Aber abgesehen davon muß gesagt werden, dass es weder
der Orthodoxie noch dem Glauben noch dem Ansehen nützt,
wenn alles Schöne und Erfreuliche unserer Kirche mit Kritik,
Negativem oder sogar Skandalen garniert und einrahmt wird.
Die Orthodoxe Kirche Christi freut sich ungetrübt und ohne
Schatten. Und da braucht es keine besserwisserischen Papisten.
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Συνέντευξη με την Άλκη Ζέη
Με ιδιαίτερη χαρά εγκαινιάζουμε μια σειρά
αποκλειστικών
συνεντεύξεων
με
συγγραφείς,
εικονογράφους και ανθρώπους που ασχολούνται με το
βιβλίο για παιδιά.
Στα εγκαίνια μας κάνει… ποδαρικό και την τιμή να είναι
κοντά μας μια σπουδαία συγγραφέας, από τους κύριους
εκπροσώπους της μεταπολιτευτικής λογοτεχνίας τόσο
της παιδικής/νεανικής όσο και των ενηλίκων και δεν
είναι άλλη από την Άλκη Ζέη.

Η Άλκη Ζέη με την συνεργάτη μας κ. Μαίρη Κρητικού.

Τι εκτιμάτε περισσότερο στους φίλους σας;
Να ανταποκρίνονται στην αγάπη μου γι’ αυτούς.
Ποια είναι η αγαπημένη σας ασχολία;
Τι άλλο; Το γράψιμο.
Τι σημαίνει για εσάς ευτυχία;
Να είμαι με τα παιδιά και τα εγγόνια μου.
Τι θα αποτελούσε για εσάς τη μεγαλύτερη δυστυχία;
Να χάσω το μυαλό μου.
Ποιος και πώς θα θέλατε να είστε;
Καλά είμαι και αυτή που είμαι.
Σε ποια χώρα θα θέλατε να μένετε;
Δυστυχώς στην Ελλάδα.
Ποιο είναι το αγαπημένο σας χρώμα;
Γαλαζοπράσινο.
Ποιο είναι το αγαπημένο σας λουλούδι;
Η αζαλέα.
Ποιο είναι το αγαπημένο σας πουλί;
Το χελιδόνι.
Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας εικαστικοί;
Μανέ, Καντίνσκυ, Τέτσης.
Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας συγγραφείς;
Πάρα πολλοί. Ξεχωριστός ο Τσέχωφ.
Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας φανταστικοί ήρωες
και ηρωίδες;
Ο Δον Κιχώτης. Η Άννα Καρένινα.
Τα αγαπημένα σας ιστορικά πρόσωπα;
Ο Μακρυγιάννης.
Τι απεχθάνεστε περισσότερο;
Την τσιγκουνιά
Ποιο ιστορικό πρόσωπο απεχθάνεστε περισσότερο;
Τον Χίτλερ, φυσικά.
Ποιο στρατιωτικό γεγονός εκτιμάτε περισσότερο;
Κανένα.
Ποιο φυσικό χάρισμα θα θέλατε να έχετε;
Να μπορώ να τραγουδώ και να μην είμαι τόσο
παράφωνη.
Πώς νιώθετε αυτή τη στιγμή;
Ολίγον χάλια. Ελπίζοντας όμως πάντα.
Το προσωπικό σας απόφθεγμα;
Ανεκτικότητα.

Το έργο της διαχρονικό και παγκόσμιο, αγγίζει το
συναίσθημα με λιτή έκφραση, χιούμορ, αισιοδοξία και
μια ανατρεπτική διάθεση. Τα βιβλία της δεν έχουν…
ηλικία. Διαβάζονται από μικρούς και μεγάλους με το ίδιο
ενδιαφέρον και όχι μόνο μια φορά. Η ζωή και το έργο
της μας είναι γνωστά τόσο από τα βιβλία της, τα οποία
περιέχουν πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία, όσο και από
τις συνεντεύξεις της.
Στην προσπάθεια να μην ρωτήσουμε πράγματα που
ήδη έχουν ειπωθεί χρησιμοποιήσαμε ένα μέρος από το
ερωτηματολόγιο του Προυστ. Ένα ερωτηματολόγιο που
χρησιμοποιείται εδώ και 120 χρόνια, συμπεριλαμβάνει
37 περίπου ερωτήσεις και παρ΄ όλο που κάποιοι
αμφισβητούν, αν πράγματι το έχει γράψει ο Μαρσέλ
Προυστ ή απλά έχει απαντήσει σε αυτό, μας δίνει
την ευκαιρία να «γνωρίσουμε» κρυμμένες και
Και επειδή η συνάντησή μας με την Άλκη Ζέη είναι
ενδιαφέρουσες πλευρές των ερωτηθέντων.
μοναδική, μπήκαμε στον πειρασμό να της κάνουμε και
μερικές ακόμη ερωτήσεις, εκτός ερωτηματολογίου:

Έχετε επισκεφθεί πάρα πολλά σχολειά, μέσα και
έξω από τη χώρα, σχολεία του απόδημου ελληνισμού.
Υπάρχει διαφορά στην συμπεριφορά, στις ερωτήσεις
των παιδιών, πριν μερικά χρόνια σε σχέση με τη
σημερινή εποχή;
Τα παιδιά σε όλες τις χώρες, σε όλες τις εποχές έχουν
κάποια βασικά στοιχεία που δεν αλλάζουν, όπως π.χ. «Το
καπλάνι της βιτρίνας» έχει εκδοθεί σε 33 γλώσσες. Οι
ερωτήσεις τους είναι γύρω από τους ήρωες της ιστορίας.
Πως πιστεύετε ότι θα είναι το μέλλον του βιβλίου
στην έντυπη μορφή του, αφού αναπτύσσετε πολύ η
ανάγνωσή του μέσω του υπολογιστή; Είστε θετική σ’
αυτό;
Θέλω να πιστεύω ότι το βιβλίο θα υπάρχει πάντα,
γιατί είναι κάτι πιο «ζωντανό».
Η ζωή σας, από την παιδική ηλικία και η πορεία σας,
έχει υπάρξει πηγή έμπνευσης για τα βιβλία σας. Αν
δεν ζούσατε όλα αυτά τα γεγονότα, πιστεύετε ότι θα
αντλούσατε από κάπου αλλού το ερέθισμα, με το οποίο
θα αρχίζατε τη συγγραφή;

ιστοσελίδα της: www.alkizei.com
Σύντομα βιογραφικά στοιχεία της:
Η Άλκη Ζέη γεννήθηκε στην Αθήνα. Ο πατέρας της
καταγόταν από την Κρήτη και η μητέρα της από τη
Σάμο, όπου έζησε την παιδική της ηλικία. Παντρεύτηκε
τον θεατρικό συγγραφέα και σκηνοθέτη Γιώργο

Στην παρουσίαση του βιβλίου „Άλλοι καιροί Άλλα παιδιά“ με
τον Καθ. Παιδοψυχιατρικής Ι. Τσιάντη, τη συγγραφέα Ζωρζ
Σαρή και τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο.

Σεβαστίκογλου και απέκτησαν δυο παιδιά. Σπούδασε
στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών,
στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών και στο
Κινηματογραφικό Ινστιτούτο της Μόσχας στο τμήμα
σεναριογραφίας.
Από το 1954 έως το 1964 ήταν πολιτική πρόσφυγας
στη Σοβιετική Ένωση. Το 1964 επιστρέφει οικογενειακώς
στην Ελλάδα, για να ξαναφύγουν το 1967, με τον ερχομό
της Χούντας. Αυτή τη φορά για το Παρίσι από όπου

Με την εγγονή της Άννα

επιστρέφουν μετά τη δικτατορία.
Από πολύ μικρή ασχολήθηκε με το γράψιμο. Στις
πρώτες τάξεις του Γυμνασίου ακόμη άρχισε να γράφει
κείμενα για το κουκλοθέατρο. Η ίδια δημιούργησε τον
Κλούβιο που αργότερα έγινε ο ήρωας του κουκλοθέατρου
«Μπάρμπα Μυτούσης», εμπνεύστρια του οποίου ήταν η
Ελένη Θεοχάρη-Περάκη.
Πρώτο της μυθιστόρημα είναι «Το καπλάνι της
βιτρίνας»(1963). Ακολουθεί μια σειρά μυθιστορημάτων
για παιδιά και το 1987 κυκλοφορεί το πρώτο της
βιβλίο για μεγάλους με τίτλο «Η αρραβωνιαστικιά του
Αχιλλέα».
Μέχρι σήμερα έχει γράψει 18 βιβλία. Ανάμεσά τους:
«Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου», «Αρβυλάκια και
γόβες», «Ο θείος Πλάτων», «Κοντά στις ράγιες», «Η μωβ
ομπρέλα», «Τα παπούτσια του Αννίβα», «Η Αλίκη στη
χώρα των μαρμάρων», «Γατοκουβέντες», «Σπανιόλικα
παπούτσια και άλλες ιστορίες», «Η Κωνσταντίνα και οι
αράχνες της», «Άλλοι καιροί Άλλα παιδιά», «Ο ψεύτης
παππούς», «Με μολύβι φάμπερ νούμερο δύο».
Έχει κάνει επίσης πολλές μεταφράσεις από τα γαλλικά,
τα ιταλικά και τα ρώσικα. Ανάμεσά τους και βιβλία των:
Τζιάνι Ροντάρι και Βέρα Πανόβα.
Τα βιβλία της έχουν βραβευτεί στην Ελλάδα και το
εξωτερικό και έχουν μεταφραστεί σε 32 γλώσσες!
Το 2010 τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών για το
σύνολο του έργου της, ενώ το 2012 το Παιδαγωγικό
Τμήμα του Πανεπιστημίου της Κύπρου την αγόρευσε σε
επίτιμη διδάκτωρ. Ακολούθησε το 2014 το Παιδαγωγικό
Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το 2015 το
αντίστοιχο της Πάτρας.

Αν δεν είχα ζήσει όλα αυτά που έζησα ίσως και να
είχα μια άλλη ζωή. Ίσως γιατί έζησα πολύ σημαντικά
γεγονότα: πόλεμο, δύο εμφυλίους, δυο δικτατορίες,
Η Άλκη Ζέη με τη φίλη της Ζωρζ Σαρή
υπήρξα δύο φορές πολιτικός πρόσφυγας, όλα αυτά για
ένα συγγραφέα είναι πλούσιο υλικό! Τα παιδικά χρόνια
Όταν η Άλκη Ζέη συνάντησε… τον Προυστ!
σε επηρεάζουν πολύ και σ’ αυτό που γίνεσαι και σ’ αυτά
Ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο προτέρημα ενός
που γράφεις.
άντρα;
Ευχαριστούμε πολύ την Άλκη Ζέη για την ανταπόκρισή
Η κατανόηση του άλλου φύλου.
της
στο κάλεσμά μας και τις απαντήσεις στα ερωτήματά
Ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο προτέρημα σε μια
μας.
γυναίκα;
Ελπίζουμε να μην αργήσει η στιγμή που θα
Η κατανόηση του άλλου φύλου.
Το 2015 ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας
κρατήσουμε
το νέο της βιβλίο στα χέρια μας!
Ποιο είναι το μεγαλύτερό σας ελάττωμα;
Κάρολος
Παπούλιας της απένειμε τον Χρυσό Σταυρό του
Η ακαταστασία στα χαρτιά μου.
Για όλους εσάς που θέλετε περισσότερες πληροφορίες
Ποιο είναι το μεγαλύτερό σας προτέρημα;
για τη ζωή και το έργο της μπορείτε να επισκεφθείτε την Τάγματος της Τιμής.
Το χιούμορ
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VORTRAG ΟΜΙΛΙΑ
ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
γράφει ο Κώστας Ιατρίδης, Bad Homburg

iatridis@web.de

Το παρόν κείμενο σχετίζεται και αναφέρεται σε θέματα πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Συγκεκριμενοποιεί μερικές από τις πολιτιστικές και πολιτισμικές σχέσεις Ελλήνων και
Γερμανών στην όμορφη πόλη της Έσσης Bad Homburg, δίπλα στη Φρανκφούρτη.
Σε εκείνη την ωραία πόλη Μπατ Χόμπουργκ, 20 χιλιόμετρα από τη Φρανκφούρτη
έχουν επιλέξει και ζουν ειρηνικά, ενταγμένοι στη γερμανική κοινωνία και μερικοί
Έλληνες μετανάστες με τις οικογένειές τους. Εκεί έχει ιδρυθεί τα τελευταία χρόνια από
Έλληνες και Γερμανούς ένας Σύλλογος με τίτλο ΕΛΛΑΣ Ελληνογερμανικός Πολιτιστικός
Σύλλογος Bad Homburg e.V. HELLAS Griechisch-Deutscher Kulturverein Bad Homburg
v.d.H. e.V.
Ανάμεσα στους στόχους και τις δραστηριότητες του Συλλόγου περιλαμβάνεται
η επικοινωνία με το κοινωνικό περιβάλλον της ωραίας πόλης και της περιοχής με
θέματα πολιτιστικά που έχουν σχέση και ενδιαφέρουν Έλληνες και Γερμανούς.
Διδάσκεται η ελληνική γλώσσα μέσα σε γερμανικά σχολεία εντελώς δωρεάν και
αφιλοκερδώς και σε ενήλικες και σε μαθητές, διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις
και εκδρομές, διεξάγονται προγραμματισμένα μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις σε
αίθουσες οι οποίες παρέχονται δωρεάν από το Δήμο Bad Homburg. Τα παραπάνω
συντελούν εποικοδομητικά στην ωραία συνεργασία των Ελλήνων με μεταναστευτικές
ρίζες με τους Γερμανούς και άλλους φίλους από διάφορες άλλες χώρες..
Μία από τις παραπάνω εκδηλώσεις ήταν και μια πολύ ενδιαφέρουσα ΟΜΙΛΙΑ στη
γερμανική γλώσσα μέσα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της πόλης Bad Homburg.
Ο τίτλος της ήταν: «Ο αρχαίοι θεοί επικοινωνούν με τους Έλληνες».
Ομιλήτρια ήταν η κυρία Δωροθέα Dorothea Fröhder , συνταξιούχος, Gymnasiallehrerin, δασκάλα στο Humboldt Gymnasium , Bad Homburg. Στα γυμνασιακά της χρόνια
είχε διδαχτεί η κυρία Δωροθέα αρχαία ελληνικά και είχε ασχοληθεί με τη μελέτη του
ελληνικού πολιτισμού. Εξακολουθεί να παίρνει μέρος στο Τμήμα Διδασκαλίας Νέων
Ελληνικών για Γερμανούς στο Gesamtschule Bad Homburg. Η Dorothea Fröhder είχε
πάντα φιλελληνικές τάσεις και εξακολουθεί να είναι λάτρις του ελληνικού πολιτισμού.
Διδάσκει στο Volkshochschule Bad Homburg μαθήματα σχετικά με τους Αρχαίους
Θεούς των Ελλλήνων.
Με την ομιλία της η κυρία Dorothea Fröhder στη Δημοτική Βιβλιοθήκη την Τετάρτη 18
Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποίησε μια θαυμάσια αναδρομή στον αρχαίο ελληνικό
πολιτισμό. Έκανε χρήση των ωραίων νεοτέρων τεχνολογικών μέσων παρουσίασης και
προβολής κειμένων και προσώπων. Αναφέρθηκε και τόνισε το αξεπέραστο πνεύμα
των Ελλήνων, παρουσίασε φωτογραφίες , με αρχαία μνημεία και αγάλματα και χάρισε
μια υπέροχη βραδιά σε Γερμανούς και Έλληνες που είχαν επιλέξει και είχαν πάρει
μέρος στην εκδήλωση. Το παρακάτω είναι ένα κείμενο που συνέταξε η κυρία Maria
Castro, επίσης συνταξιούχος δασκάλα του Humboldt Gymnasium Bad Homburg, η
οποία συμμετέχει στη διδασκαλία Νέων Ελληνικών στο Πολυκλαδικό Σχολείο Gesamtschule Bad Homburg.
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Die Vortragende erläuterte zunächst die Entwicklung des griechischen Götterglaubens von der minoischen Kultur (ca. 3000 – 1700 v. Chr) über die mykenische Kultur
(ca. 1600 – 1100 v. Chr.) zur homerischen Götterwelt (ab 800 v. Chr).
Die von einer matriarchalischen Kultur geprägte Naturreligion (Baumkult, Hausgöttin
mit Schlange, Herrin der Tiere) der minoischen Zeit wurde abgelöst von einer patriarchalisch ausgerichteten Kultur der indogermanischen Einwanderer. Sie werden in der
Wissenschaft nach ihrem bekanntesten Herrensitz „Mykener“ genannt.
Die neuen Siedler verehrten bereits bedeutende Gottheiten wie Zeus, Poseidon,
Hermes, Hephaistos und Athena.
Homer fasste diese und weitere Gottheiten zu der sogenannten „olympischen Götterfamilie“ (Zwölfgötter Δωδεκάθεοι) zusammen und verlieh ihren Mitgliedern anthropomorphe Züge - mit Ausnahme von Unsterblichkeit und ewiger Jugend.
Durch die Menschenähnlichkeit seiner Götter emanzipierte sich Homer von früheren
Glaubensvorstellungen an erdgebundene, dämonische und furchteinflößende Götter.
Dennoch konnten auch die Strafen der ‚Olympier‘ unerbittlich und hart sein, vor allem dann, wenn der Mensch die Hybris beging, sich den Göttern gleichzustellen, sich
mit ihnen messen zu wollen.
Die Griechen verehrten ihre olympischen Götter auf vielfache Weise: durch Tempelbauten, Götterbilder und -statuen, Tier- und Trankopfer, durch dichterisch-musische
und sportliche Wettkämpfe und Theateraufführungen (ab 6. Jh.).

Der Vortrag ging näher auf die Göttin Athena ein, die dem Menschen ganz nahe
stand und ihn zu einer Persönlichkeitsentwicklung anspornte (z.B. Odysseus). Apoll,
der ‚Ferntreffende‘, hingegen rief den Menschen zur Selbsterkenntnis auf und appellierte an ihn, sein Schicksal zu akzeptieren und sich mit ihm auseinander zu setzen.
Ab dem 6. Jh. v. Chr. gab es eine geistige Elite, die Vorsokratiker und die Philosophen
nach Sokrates. Sie gingen ihren eigenen Vorstellungen von einer realen und geistigen
Welt nach, meist ohne den bestehenden Kult in Frage zu stellen. Der Vortragenden
gelang es, das umfassende Thema klar und durch hervorragendes Bildmaterial anschaulich zu gestalten. Nach dem Vortrag ergab sich ein angeregtes Gespräch mit der
interessierten griechisch-deutschen Zuhörerschaft, in dem die aufklärerische Wirkung
der homerischen Götterwelt betont wurde.
Maria Castro , Bad Homburg
Το παραπάνω κείμενο περιγράφει με ωραίο τρόπο την διεξαγωγή της πολιτιστικής
εκδήλωσης. Η παραπάνω συνάντηση Γερμανών και Ελλήνων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη
Bad Homburg ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία επικοινωνίας ανάμεσα σε Γερμανούς και
Έλληνες της πόλης και της περιοχής.
Σε όλους , τους διοργανωτές, τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα στην κυρία Δωροθέα
Fröhder καθώς και στην κυρία Μαρία Castro αξίζει έπαινος και συγχαρητήρια.
Έλληνες και Γερμανοί, κάτοικοι αυτής της μεγάλης μας πατρίδας που φέρει την
ονομασία Ευρώπη, χαίρονται να συμμετέχουν σε ειρηνικές πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Απολαμβάνουν και προβάλλουν όσα συντελούν στην προβολή και προαγωγή και
των πολιτιστικών αξιών καθώς και στην γνώση όσων από τα περασμένα υπήρξαν
σημαντικά για τον άνθρωπο. Το παραπάνω κείμενο για την εκδήλωση, συνταγμένο
Vortrag über die homerischen Götter im Griechisch-Deutschen Kulturverein HEL- στη γερμανική γλώσσα, πρόκειται να δημοσιευθεί προσεχώς, μεταφρασμένο στην
ελληνική γλώσσα.
LAS Bad Homburg 18. Februar 2015
Κώστας Ιατρίδης, Bad Homburg, δάσκαλος για τη διδασκαλία της ελληνικής
Am 18.02.2015 lud der Griechisch-Deutsche Kulturverein HELLAS Frau Dorothea
γλώσσας
μέσα στα γερμανικά σχολεία , ενταγμένος στο γερμανικό σχολικό σύστημα
Fröhder zu einem Vortrag mit dem Thema „Von der Entstehung der Welt zur Selbstfinαπό
το
1986.
Iatridis@web.de
dung des Menschen“ in die Stadtbibliothek Bad Homburg ein.
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ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

15

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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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ
Χρυσούλα Κοντοαγγέλου

Η εφημερίδα μας ΤRIGONO. info, όπως είχε ανακοινώσει παλιά, θα φιλοξενεί στην
παρούσα στήλη αποσπάσματα από τις μνήμες των Ομογενών και χαρακτηριστικές
Η δασκάλα Χρυσούλα Κοντοαγγέλου
φωτογραφίες. Καλούνται όλοι οι Έλληνες της Γερμανίας να μας στέλνουν μικρά
«ρεπορτάζ» και σχετικές φωτογραφίες, ώστε η παρούσα στήλη να γίνει δεξαμενή κατάγεται από την Προστάνη - Δράμας της
Μακεδονίας στην Βόρεια Ελλάδα.
αναμνήσεων της Ομογένειας.
Από το 1960 κατοικεί στην Νυρεμβέργη.
Τελείωσε τις σπουδές της στην
Παιδαγωγική Ακαδημία της Θεσσαλονίκης
και έπειτα ήρθε στο Πανεπιστήμιο της
Νυρεμβέργης - Ερλάνγκεν, στο οποίο
ξεκίνησε ψυχολογία όπως επίσης και την
Γερμανική γλώσσα.
Ύστερα απο 2 χρόνια διέκοψε τις
σπουδές της και δόθηκε με μεγάλο
ενθουσιασμό και με όλη της την ψυχή
στην διδασκαλία των αγαπημένων της
Ελληνόπουλων της Ξενιτιάς.
Εργάστηκε 32 χρόνια, απο 1963 - 1995,
όπου δίδαξε Ελληνικά και Γερμανικά.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι ήταν η πρώτη
…και ποιος από τους παλαιότερους Έλληνες της Γερμανίας δεν θυμάται το Hellas-Express γεμάτο με ελπίδες, πόνο, δάκρυα αλλά και χαρά …ποιος ξεχνά την δασκάλα του Ελληνικού σχολείου στην
Νυρεμβέργη - Ερλάνγκεν και Λάουφ σε
ατέλειωτη Γιουγκοσλαβία …
συνεργασία με το Ελληνικό Προξενείο της
Το TRIGONO.info ευχαριστεί την κυρία Ιωάννα Λύρα που μας έστειλε την πινακίδα Νυρεμβέργης, το Βαυαρικό Υπουργείο
από το Hellas-Express που βρίσκεται στην κατοχή της.
όπως επίσης και με την έγκριση της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βόννη.
Την ευχαριστούμε για το θαυμάσιο υλικό που μας έδωσε στη διάθεση για δημοσίευση.

Στην φωτογραφία απεικονίζεται ο εκδότης Κ.Γκίκας Κωνσταντίνος, στο πρώτο σχολείο της Νυρεμβέργης το
1965 στην εκδήλωση της 25η Μαρτίου. Παρευρίσκονται επίσης και αλλοί μαθητές εκείνης της εποχής.
Υ.Σ.: Σε ενδεχόμη περίπτωση, που κάποιος απο εσάς γνωρίζει τα ονόματα των μαθητών της φωτογραφίας,
ας επικοινωνήσει με τον εκδότη Κ. Γκίκα Κωνσταντίνο.
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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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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
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.

•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

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

• Ζητείται ανδρόγυνο για κουζίνα ή μεμονωμένο άτομο
ψήστης. Τηλ. 0162-9175620.

• 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.

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.

•Μαγείρισσα με προυπηρεσία και εμπειρία ζητά εργασία στη
περιοχή Νυρεμβέργης. Τηλ. 0911/339163
• Ζητά εργασία ως βοηθός κουζίνας, ετών 38, Τηλ.: 0157
74661776 κ. Ντίνος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

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

• 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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ / ZU VERKAUFEN
στο Αίγιο 2όροφη κατοικία

Πωλούνται

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

με θέρμανση, θέα προς τη θάλασσα και βουνό.

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

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

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με 00306972006646

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

Kontakt: Vasilios + Chrysanthi Karlafti
Tel.: 0030-27330-25178
Handy 0030-6946917053

Kneipe mit Küche zu verkaufen.
(Umkreis 40 km von Nürnberg)
Garten für ca. 250 Gäste.
Ablöse nach VB
Bitte seriöse Anfragen
Tel. 0176/99275413

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
πολύ καλό εστιατόριο μέσα στο Μόναχο.

•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.

Διαθέτει 90 θέσεις μέσα καθώς και
45 στο κήπο.

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

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
0030-6974830382,
004917626557946 κ. Νίκος.

• Ζητώ εργασία παντός είδους στη περιοχή Νυρεμβέργης.
Τηλ. 0162-8551623 / Σπύρος

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

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

• 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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

•Ψήστης ή βοηθός μάγειρα ζητά εργασία σε εστιατόριο.
Πληροφορίες στο τηλ. 0030 694 2546873

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

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

Τιμή 35.000 EUR

•Σερβιτόρος και δύο βοηθοί κουζίνας ζητούν εργασία σε
ελληνικό εστιατόριο. Τηλ. 015166929877

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με
0030 6983523919 ή 0049 1726566079

• Ζητείται ψήστης στη περιοχή Ερλάνγκεν. Περισσότερες
πληροφορίες στα τηλ. 0176/56449959 ή 09192/9986363.

εντός σχεδίου σε 1700 τ.μ.
Έχει μέσα λεμονιές και ελιές.
Tel. 0030 697 186 1339
Haus in Aigio/GR : 2 Stockwerke
mit Heizung, 1700qm Grundstück
mit Zitronen und Olivenbäumen,
Panoramabiick : Meer, Berg

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
εστιατόριο στο
Μάγκντεμπουργκ (Magdeburg)
λόγο αναχώρησης για Ελλάδα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
039166291903 κ. Τάσος.

Griechischer Kultur- und SV

MEGAS ALEXANDROS

Ανακοίνωση
Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου, σας
ανακοινώνει ότι άρχισαν οι εγγραφές για τη
δημιουργία ανδρικής ομάδας, που θα πάρει
μέρος στο πρωτάθλημα της νέας σαιζόν
2015/2016 B! Klasse BFV
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να
επικοινωνήσουν με τους υπευθύνους στο τηλ.

0160 62554174
Mo-Fr 16.00-18.30

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
Ο Περιπτεράς βλέπει ένα σκύλο να έρχεται προς το περίπτερό του με 5 ευρω στο
στόμα, να δαγκώνει την εφημερίδα, να του δίνει τα λεφτά, να περιμένει τα ρέστα, να
τα βάζει στο στόμα του και να φεύγει.
Ο περιπτεράς τα χάνει! Την άλλη μέρα, το ίδιο. Τρίτη μέρα, ξανά.
Δεν αντέχει ο περιπτεράς, την τέταρτη μέρα με το που του δίνει την εφημερίδα,
κλειδώνει το περίπτερο και τον ακολουθεί.
Τον βλέπει να ανεβαίνει στο αστικό, να βάζει τα ρέστα και να παίρνει εισιτήριο και να
πατεί το κουμπί να κατεβεί στη στάση του.
Τρελαίνεται ο περιπτερας! Τον ακολουθεί ακόμα λίγο και τον βλέπει να πηγαίνει σε
μια πόρτα. Παίρνει φόρα ο σκύλος και κοπανάει το κεφάλι του στην πόρτα.
Ξαναπαίρνει φόρα, το ξανακοπανάει. Ανοίγει την πόρτα ένας τύπος, παίρνει την
εφημερίδα και αρχίζει να κοπανάει τον σκύλο στο κεφάλι.
Πετάγεται ο περιπτεράς, „όπα ρε φίλε, τι βαράς το σκυλί? Αυτό το σκυλί έρχεται στο
περίπτερο, παίρνει την εφημερίδα, με πληρώνει, μπαίνει στο αστικό, κόβει εισιτήριο,
κατεβαίνει στη στάση και σου φέρνει τη φυλλάδα. Και εσύ τον χτυπάς?“
Και ο τύπος του απαντάει, „ναι ρε ψηλέ, αλλά είναι η τρίτη φορά που ξεχνάει τα
κλειδιά του...“
Μια μέρα στο μεγάλο δάσος κυκλοφορεί η φήμη ότι άνοιξε μία καντίνα. Όλα τα ζώα
του δάσους έτρεξαν και με σειρά ιεραρχίας παρατάχτηκαν το ένα πίσω από το άλλο
για να ψωνίσουν. Μετά από λίγη ώρα να σου σκάει και ο λαγός. Βλέπει την τεράστια
ουρά που έχει δημιουργηθεί και πολύ άνετα τους προσπερνάει και πηγαίνει πρώτος
πρώτος μπροστά από το λιοντάρι.
-Τι κάνεις ρε λαγέ, λέει το λιοντάρι...
-Να, εγώ για την καντίνα ήρθα, απαντάει ο λαγός..
-Κι εμείς τι είμαστε εδώ που περιμένουμε στην σειρά, βλάκες; αποκρίνεται το
λιοντάρι και του τραβάει μια ανάποδη και τον στέλνει πίσω.
Σηκώνετε ο λαγός εκνευρισμένος και αφού προσπερνάει όλα τα ζώα, πάει και μπαίνει
δεύτερος μπροστά από την αρκούδα..
-Τι κάνεις ρε λαγέ, λέει η αρκούδα..
-Να, εγώ για την καντίνα ήρθα..
-Καλά και ποιος νομίζεις ότι είσαι και έρχεσαι δεύτερος λέει η αρκούδα και του κόβει
μια μπουνιά και να σου ο λαγός τελευταίος.
Σηκώνεται στραβωμένος ο λαγός και γυρίζει την πλάτη του να φύγει φωνάζοντας..
-Δε πάτε να πνιγείτε όλοι σας μωρέ... Δεν την ανοίγω σήμερα....
Ήταν μια πεθερά και είχε 3 γαμπρούς. Ο ένας την αγαπούσε πολύ, ο άλλος πιο λίγο
και ο άλλος καθόλου. Θέλοντας να δει ποιος την αγαπάει περισσότερο αποφάσισε
να πάει στη θάλασσα με τον κάθε ένα από αυτούς. Πάει με τον πρώτο, μπαίνει στην
θάλασσα και κάνει πως πνίγεται τότε ο γαμπρός της θα την σώσει. Την άλλη μέρα θα
βρει έξω από το σπίτι του μια Mercedes κι ένα σημείωμα.
„Σε ευχαριστώ που μ έσωσες η πεθερά σου“.
Την άλλη εβδομάδα πάει με τον δεύτερο κάνοντας το ίδιο κόλπο. Ο γαμπρός της την
έσωσε και την άλλη μέρα βρήκε έξω από το σπίτι μια Mercedes με το ίδιο σημείωμα.
Πάει με τον τρίτο την άλλη εβδομάδα. Η πεθερά του κάνει πως πνίγεται αλλά αυτός
δεν την έσωσε και αυτή πνίγεται. Την άλλη μέρα στην κηδεία βρίσκει έξω από το
σπίτι του 3 Mercedes και το μήνυμα.
„Σε ευχαριστώ που με έσωσες ο πεθερός σου“.
Ένα αντρόγυνο μαλώνει στο αυτοκίνητο. Μετά από καυγά ο άντρας βλέπει δύο
γαϊδούρια και λέει στη γυναίκα του:
- Συγγενείς σου είναι;
Και η γυναίκα του απαντάει:
- Ναι. Τα πεθερικά μου!
Μια φορά σε ένα μπαρ καθόταν ένας αδύνατος κύριος και κοιτούσε με μανία το
ποτό του. Σε μια στιγμή έρχεται ένας μεγαλόσωμος κύριος, του παίρνει το ποτό του
και το πίνει μονορούφι τότε ο άλλος βάζει τα κλάματα. Ο μεγαλόσωμος κύριος του
λέει:
- „Καλά ρε φίλε μην κάνεις έτσι, θα σου πάρω άλλο.“
- „Όχι, δεν φταις εσύ“, λέει ο αδύνατος κύριος.
- „Σήμερα είναι η πιο άσχημή μου μέρα. Το πρωί άργησα να σηκωθώ, έχασα ένα
σημαντικό ραντεβού στη δουλειά και ο διευθυντής μου με απέλυσε. Βγαίνω έξω,
μου έχουν κλέψει το αυτοκίνητο. Παίρνω ένα ταξί και ξεχνάω μέσα το πορτοφόλι
μου. Γυρνάω σπίτι και βλέπω τη γυναίκα μου αγκαλιά με τον υδραυλικό. Και ενώ δεν
έφταναν όλα αυτά, ενώ σκόπευα να βάλω ένα τέλος στη ζωή μου έρχεσαι κι εσύ και
μου πίνεις το δηλητήριο!“
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;

SUDOKU

Ausgabe 37

www.trigono.info

APRIL - MAI 2015

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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