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AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η διεύθυνση της ομογενειακής εφημερίδας TRIGONO.info ανακοινώνει με χαρά στους πολυπληθείς αναγνώστες και συνεργάτες της πως, μετά
από πολύμηνη υποχρεωτική εσωτερική τεχνολογική αναβάθμιση, με εντελώς σύγχρονα λογισμικά, αρχίζει με τη νέα χρονιά να τυπώνεται κάθε
μήνα και να φτάνει στα χέρια των αναγνωστών μας πάλι δωρεάν, προσφέροντας άμεση ενημέρωση στην Ελληνική Ομογένεια της Γερμανίας με
ειδήσεις, σχόλια, ανακοινώσεις και ενδιαφέροντα γεγονότα.
Για την καθυστέρηση ζητούμε κατανόηση, διότι έγινε για λόγους καλύτερης και σύγχρονης παραγωγής της εφημερίδας.
Η Διεύθυνση σας εύχεται ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016 και ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ!
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Σε ένα δωμάτιο υπήρχαν τέσσερα αναμμένα κεριά.
Η ατμόσφαιρα ήταν τόσο απαλή που μπορούσες να τα
ακούσεις να μιλάνε.
Το πρώτο είπε, „είμαι η ΕΙΡΗΝΗ, ωστόσο κανείς δεν μπορεί
να με κρατήσει αναμμένο. Πιστεύω ότι θα σβήσω.“ Η
φλόγα του γρήγορα μειώθηκε και έσβησε τελείως.
Το δεύτερο λέει, „είμαι η ΠΙΣΤΗ. Πάνω απ‘ όλα δεν είμαι
πλέον απαραίτητη, γι‘ αυτό δεν έχει κανένα νόημα να
μείνω αναμμένο πια.“ Ένα αεράκι φύσηξε απαλά και το
έσβησε.
Δυστυχώς και το τρίτο κερί μίλησε με τη σειρά του.
„Είμαι η ΑΓΑΠΗ. Δεν έχω αρκετή δύναμη να παραμείνω
αναμμένη. Οι άνθρωποι με έχουν βάλει στην άκρη και δεν
καταλαβαίνουν τη αξία μου. Ξεχνούν να αγαπούν ακόμα
και αυτούς που είναι πιο κοντά τους.“ και έτσι έσβησε κι
αυτό.
Ξαφνικά ένα παιδί μπήκε στο δωμάτιο και είδε τα τρία
κεριά σβησμένα. „Γιατί σβήσατε; Yποτίθεται ότι θα μένατε
αναμμένα μέχρι το τέλος.“

μάθημα για κάθε γιό και μία ελπίδα
για κάθε πατέρα!

Ένας γιος πήρε τον γέρο πατέρα του και πήγαν σε ένα πολύ
σικ εστιατόριο για δείπνο.
Ο πατέρας ήταν πολύ γέρος και αδύναμος. Καθώς έτρωγε,
τα φαγητά του έπεφταν και λέρωναν το πουκάμισο και το
παντελόνι του.
Οι γύρω συνδαιτημόνες τους έβλεπαν με αποστροφή, ενώ
ο γιος του συνέχιζε να τρώει απόλυτα ήρεμος.
Αφού τελείωσε το φαγητό του, ο γιός του τον πήρε στην
τουαλέτα και καθάρισε τα υπολείμματα τροφίμων, του
καθάρισε τους λεκέδες, του χτένισε τα μαλλιά και του

Ένα παραμύθι για την αισιοδοξία
Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένας οικοδόμος που ήταν
εξαιρετικός στη δουλειά του. Με τον καιρό έγινε τόσο
πολύ γνωστός που δεν προλάβαινε να εξυπηρετήσει τον
κόσμο και έτσι αποφάσισε να πάρει βοηθό. Μια μέρα τον
πλησίασε ένα μικροκαμωμένο φτωχό αγόρι και του ζήτησε
δουλειά.
Ο οικοδόμος του είπε πως θα έπρεπε πρώτα να τον
δοκιμάσει και του ζήτησε να χτίσει έναν τοίχο με 1.000
τούβλα.
Το αγόρι ξεκίνησε να τον χτίζει με μεγάλο μεράκι. Ήθελε
να χτίσει τον τέλειο τοίχο για να μαθητεύσει δίπλα στον
μεγάλο οικοδόμο. Με πολύ μεγάλη προσοχή τοποθετούσε
το κάθε τούβλο πάνω στο άλλο και το χτίσιμο προχωρούσε…
Σε μια στιγμή το αγόρι παρατήρησε ότι δύο τούβλα είχανε
μπει κατά λάθος στραβά και πήγε αμέσως να τα ισιάξει

„Άμα δεν έχεις γέρο να αγοράσεις...“

Παράξενο μου φάνηκε όταν πρωτοάκουσα από το στόμα
του παπα-Σίμωνα το «Άμα δεν έχεις γέρο να αγοράσεις».
- Γιατί το λέτε αυτό, παπα-Σίμωνα; Τόσο χρήσιμος είναι
ο γέρος; Δεν βλέπετε που τόσα χρόνια σας στέλνουν στο
γηροκομείο; Τον ρώτησα.
- Α! Δεν ξεύρεις; Ήταν μια φορά ένας άρχοντας και κάλεσε
τους συμβούλους του, νέους και γέρους, και τους είπε:
«Θέλω να μου πείτε τι ώρα βγαίνει ο ήλιος το πρωί».
Μαζεύτηκαν όλοι και κοίταζαν την Ανατολή. Ένας γέρος
όμως κοίταζε τη Δύση. Οι άλλοι τον κορόιδευαν. Κάποια
στιγμή λέγει ο γέρος που κοίταζε τη Δύση: «Βγήκε ο
ήλιος». Οι άλλοι δεν βλέπανε τον ήλιο, αλλά εκείνος είδε
την ανταύγεια που φαίνεται στη Δύση, καθώς ανατέλλει
και πριν ακόμη φανεί ο ήλιος. Κατάλαβες; Ο Γέρος ήξευρε
περισσότερα λόγω της πείρας του. Άρα οι νεώτεροι να
ακούτε και μας τους μεγαλύτερους.
Αυτή η τάξη υπάρχει βέβαια στην Εκκλησία και στην

Λέγοντας αυτό το παιδί άρχισε να κλαίει .
Τότε το τέταρτο κερί είπε: „Μη φοβάσαι, ενώ είμαι ακόμα
αναμμένο μπορούμε να ανάψουμε ξανά και τα άλλα κεριά.
Είμαι η ΕΛΠΙΔΑ.“
Με λαμπερά τα μάτια, το παιδί πήρε το κερί της ελπίδας
και άναψε τα άλλα τρία κεριά.
Η φλόγα της Ελπίδας δεν πρέπει ποτέ να βγει έξω από τη
ζωή μας.
Με την ελπίδα, μπορεί ο καθένας να διατηρήσει την πίστη,
την ειρήνη και την αγάπη ζωντανή.
Ο Προβληματισμός:
Η ελπίδα ποτέ δεν σε εγκαταλείπει ποτέ. Εσύ εγκαταλείπεις
την ελπίδα.
Να μην συμβουλεύεσαι τους φόβους σου, αλλά τις ελπίδες
σου και τα όνειρά σας.
Να μην σκέφτεσαι τις απογοητεύσεις σου, αλλά τις
ανεκπλήρωτες δυνατότητές σου.
Να μην ανησυχείς για το τι έχεις δοκιμάσει και απέτυχε,
αλλά τι εξακολουθεί να είναι δυνατό να πετύχεις.
διόρθωσε τα γυαλιά του. Όταν βγήκαν από την τουαλέτα
όλο το εστιατόριο κοίταζε τον γιό και δεν μπορούσε να
κατανοήσει πως ένα τόσο νέος μπορούσε να φέρεται έτσι
και να εκτίθεται σε ένα τέτοιο κοινό.
Ο γιος πήρε αγκαζέ τον πατέρα του και στράφηκε πρός την
έξοδο.
Εκείνη την στιγμή ένας γέρος μεταξύ των συνδαιτυμόνων
φώναξε τον γιο και τον ρώτησε, „Δεν νομίζετε ότι έχετε
αφήσει κάτι πίσω;“.
Ο γιος απάντησε: «Όχι, κύριε, δεν έχω αφήσει κάτι“.
Ο γέρος απάντησε, „Ναι, έχετε! Αφήσατε ένα μάθημα για
κάθε γιό και μία ελπίδα για κάθε πατέρα“.
Σε ολόκληρο το εστιατόριο έπεσε βουβαμάρα
αλλά δυστυχώς το τσιμέντο είχε στεγνώσει και δεν γινόταν
τίποτα. Απογοητεύτηκε το αγόρι, ωστόσο συνέχιζε να χτίζει
τον τοίχο.
Όταν τον ολοκλήρωσε έκατσε να απολαύσει τη δουλειά
του αλλά το μάτι του έπεφτε διαρκώς στα δύο στραβά
τούβλα. «Δεν θα με πάρει ποτέ στη δουλειά του ο
οικοδόμος…. είμαι άχρηστος…. Θα τα προσέξει αμέσως».
Αυτές ήταν οι σκέψεις του αγοριού. Ξαφνικά τον πλησίασε
ο οικοδόμος και του λέει: «Βλέπω τελείωσες τον τοίχο.
Έκανες καταπληκτική δουλειά. Μπράβο!»
Το αγόρι τότε τον κοίταξε απορημένο και του είπε: «Μα καλά
με κοροϊδεύετε; Δεν βλέπετε αυτά τα 2 στραβά τούβλα;» Ο
οικοδόμος χαμογέλασε πλατιά και του απάντησε: «Βλέπω
τα υπόλοιπα 998 που είναι βαλμένα τέλεια».
Από το βιβλίο «Θεραπευτικά Παραμύθια» της Νένας
Γεωργιάδου
παράδοσή μας. Συχνά κατά την ανάγνωση του Ευαγγελίου,
ακούμε «Είπεν ο Κύριος.», στο Γεροντικό διαβάζουμε «Είπε
Γέρων.», στην καθημερινότητα επαναλαμβάνουμε το «Οι
παλαιότεροι λέγανε.» και οι τεχνίτες πολλές φορές λένε «Ο
μάστορας είπε.».
Η γνώση λοιπόν είναι και μετάδοση πείρας από γενεάς εις
γενεάν διά της προφορικής ή γραπτής παραδόσεως.
Όταν ήλθαμε στο Άγιον Όρος βρήκαμε μόνο γέρους κατά
την ηλικία, αλλά και Γέροντες στο φρόνημα, φτιαγμένους
από τη ζωή. Όλοι τους είχανε κάτι να μας πουν, κάτι να μας
διδάξουν πρακτικά, κάτι να μας εμπνεύσουν. Αυτοί ήταν για
μας η παράδοσή της καλογερικής ζωντανή, εφαρμοσμένη,
και εμείς ήμασταν γι‘αυτούς τα παιδιά και τα εγγόνια τους.
Γι‘αυτό καθώς έφευγαν ένας-ένας, νιώθαμε την έλλειψή
τους. Παρηγορούμασταν όμως, όσο ακόμη κάποιος έμενε
πιο πίσω.“
Πηγή: «Σιμωνοπετρίτες πατέρες που βρήκαμε και
αγαπήσαμε», εκδ. Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, Άγιον
Όρος 2013
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Μα πού πήγαν όλοι οι αναρχικοί;
Αν στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα αναζητήσουμε
ένα τυπικό και διαχρονικό χαρακτηριστικό, το πρώτο που
έρχεται στο μυαλό μας είναι το εξής παράδοξο. Η σταθερή
παρουσία των αναρχικών σε καίριες στιγμές. Κάθε φορά
που μια σημαντική εξέλιξη στην πολιτική σκηνή της
χώρας ίσταται προ των πυλών, οι αναρχικοί είναι εκεί.
Και μάλιστα όταν απαιτείται σταθερότητα και ομοφωνία.
Έτοιμοι να αντιδράσουν στην όποια πολιτική απόφαση,
να αμφισβητήσουν το κύρος της εκάστοτε κυβέρνησης,
να παρεμποδίσουν έργα ανάπτυξης, να υποβαθμίσουν
Ειρήνη Ι. Ζαννάκη
την ισχύ των νόμων.
email: zannaki@trigono.info Η παντοδύναμη αυτή τάξη των «γνωστών αγνώστων»
ενσαρκώνει για μια σημαντική μερίδα πολιτών την
αντικειμενική φωνή, την καθαρή ματιά, την επαναστατική έκφραση της λαϊκής
βούλησης. Είναι όλα αυτά ο καθένας από εμάς έχει σκεφτεί, αλλά οι κοινωνικές
συμβάσεις και ο κομφορμισμός δεν του επέτρεψαν ποτέ να εκφράσει. Και, φυσικά,
αποτελούσε μια δυναμική αντιπολίτευση απέναντι στις κυβερνήσεις. Σε όλες τις
κυβερνήσεις. Όλες εκτός από μια. Το τελευταίο διάστημα της ρευστότητας, της
αστάθειας και της ασυνέπειας ακόμα και αυτή η βεβαιότητα έχει ανατραπεί. Ξαφνικά
οι αναρχικοί εξαφανίστηκαν από το πολιτικό προσκήνιο, αφήνοντας ορφανή την
πολιτική ζωή της χώρας και μια μερίδα πολιτών χωρίς εκπροσώπηση.
Κι όμως, μια αντικειμενική και διεισδυτική ματιά θα αποκάλυπτε ότι πίσω από τις
μεγαλόστομες ιδέες και τη φιλολαϊκή πολιτική της ανανέωσης που ευαγγελίζεται η
κυβέρνηση, εδράζεται ο πιο ισχυρός ολοκληρωτισμός. Όσο και αν οι υποστηρικτές
της αρνούνται να το παραδεχτούν, η προπαγάνδα και ο λαϊκισμός βρίσκονται στο
αποκορύφωμά τους, η λαϊκή βούληση καταβαραθρώθηκε με την αναίρεση του
δημοψηφίσματος και η πολιτική ασυδοσία έχει προσλάβει νέες διαστάσεις με τη
γιγάντωση του δημοσίου τομέα και την ευνοϊκή μεταχείριση των αριστερών ημετέρων.
Και η κρατική εξουσία είναι πιο ισχυρή από ποτέ.
Κι όμως.. οι αναρχικοί είναι προκλητικά απόντες…
Δε θέλω να πιστέψω τις θεωρίες συνωμοσίας που τους ήθελαν να είναι όργανο των
αριστερών δυνάμεων και εντεταλμένοι να αποσταθεροποιούν την εύρυθμη λειτουργία
του κράτους για να υπονομεύουν την πολιτική σταθερότητα και να ενισχύουν την
πολιτική αντιπολιτευτική δράση. Στο βάθος είμαι πολύ ρομαντική για να πιστέψω
κάτι τέτοιο. Θα δεχθώ απλά μέσα σε έξι μήνες ο κ. Τσίπρας κατάφερε αυτό που οι
αντιεξουσιαστές ανά τον κόσμο οραματίζονται χρόνια τώρα. Τη διάλυση ενός κράτους
και το θρίαμβο του απόλυτου χάους και της αναρχίας. Η σιωπή τους είναι μια μορφή
συναίνεσης. Όμως, ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση θα περίμενα, αν μη τι άλλο, με
κάποιον τρόπο να γιορτάσουν το θρίαμβό τους.
Και μην ξεχνάτε.. ακόμα και οι αριστεροί, φορείς εξουσίας είναι. Με δύναμη. Κι ας μην
το παραδέχονται.

Το φαινόμενο των beach bar.. o tempora o mores.
Η μακρόχρονη οικονομική δυσπραγία και η διόγκωση της οικονομικής
κρίσης από τους δημοσιογραφικούς λειτουργούς οι οποίοι φροντίζουν
να μας παρουσιάζουν με τη μορφή θρίλερ τις διαπραγματεύσεις της
ελληνικής κυβέρνησης με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τους «θεσμούς»
και να μας οδηγούν σε grexit και πτώχευση σχεδόν κάθε βδομάδα, έχουν
εξοικειώσει τον ελληνικό λαό με τα σενάρια τρόμου. Έτσι, την ώρα που
η παγκόσμια κοινή γνώμη αγωνιά για τις οικονομικές εξελίξεις στη χώρα
μας, ο ελληνικός λαός ζει στους ρυθμούς του επερχόμενου καλοκαιριού.
Το εναρκτήριο λάκτισμα δίνεται, όπως κάθε χρόνο, με το τριήμερο του
Αγίου Πνεύματος, που σηματοδοτεί την έναρξη του καλοκαιριού. Και,
φυσικά, στο προσκήνιο των εξελίξεων θα βρεθούν τα beach bar, σήμα
κατατεθέν των ελληνικών καλοκαιριών τα τελευταία χρόνια.
Τα beach bar είναι μια καινοτομία των τελευταίων ετών που εδραιώθηκε
σε τόσο μεγάλο βαθμό, ώστε τείνει να καταστεί θεσμός. Πόσο πιο
διαφορετικά ήταν τα παιδικά μας καλοκαίρια.. Πετσέτες και ψάθες στην
άμμο, πολύχρωμες ομπρέλες, σπαστά καρεκλάκια και η αιώνια νιβέα που
προστάτευε από τον ήλιο (που τότε ήταν φιλικός και σε καμία περίπτωση
δε σχετιζόταν με τον καρκίνο του δέρματος και άλλα δεινά). Την ώρα του
μεσημεριανού φαγητού, όταν το κολύμπι και τα παιχνίδια άνοιγαν την
όρεξη έβγαιναν τα τάπερ με τα σπιτικά κεφτεδάκια και σαντουϊτσάκια
φτιαγμένα από το πρωί. Είχαμε και τα μεγάλα πλαστικά ψυγεία για
φρούτα, δροσερό νερό και καμιά μπίρα για τους μεγάλους. Στο τσακίρ
κέφι μπορούσες να επισκεφτείς κάποιο καφενεδάκι ή παραθαλάσσιο
ταβερνάκι για ουζάκι και τηγανιτά καλαμαράκια. Στο πλαίσιο της
ψυχαγωγίας υπήρχε συνήθως κάποιο τρανζίστορ που μετέδιδε με
παράσιτα τις επιτυχίες της εποχής.
Σήμερα η κατάσταση έχει αλλάξει άρδην, επιβάλλοντας νέα ήθη και
έθιμα στους λουόμενους. Η επιθυμία μας για θαλασσινό μπάνιο περνάει
αποκλειστικά μέσα από κάποιο beach bar. Τις ψάθες και τις πετσέτες στην
άμμο αντικατέστησαν σεζ λονγκ στις οποίες αποθέτουμε την κούραση
ενός ολόκληρου χειμώνα. Κι όσο πιο πολυτελές το beach bar τόσο πιο

JANUAR 2016

3

καλοβαλμένη η σεζ λονγκ και τόσο πιο αλμυρή η τιμή ενοικίασής της. Από
τις απλές μεταλλικές σε λονγκ περνάμε σε ξύλινες για να καταλήξουμε σε
κανονικά κρεβάτια με ανατομικά στρώματα. Κι όλα αυτά δίπλα στο κύμα..
Οι εποχές των τάπερ έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί. Την ανάγκη μας για
φαγητό καλύπτουμε όχι πλέον με τα πατροπαράδοτα ελληνικά κεφτεδάκια
της μαμάς, αλλά με ξενόφερτα σνακ, όπως κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερ,
τορτίγιες και ραπς σολομού ή κοτόπουλου. Για πιο εκλεπτυσμένους
ουρανίσκους σερβίρεται και σούσι. Ούτε τα θρυλικά ψυγειάκια υπάρχουν
πια. Πήγαν περίπατο μαζί με τους σπαστούς φραπέδες από την καντίνα
της παραλίας. Οι παραγγελίες μας συνίστανται σε φρέντο, μοχίτο και
περίτεχνα κοκτέιλ. Και την ψυχαγωγία μας αναλαμβάνουν djs γνωστοί και
μη, που ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους στα παραθαλάσσια ντεκς.
Άλλωστε, τα beach bar αποτελούν τον πιο ασφαλή δείκτη κοινωνικής
καταξίωσης, αφού συντηρούν άψογα τη διάκριση των κοινωνικών τάξεων.
Οι θαμώνες τοποθετούνται πάντα στις πρώτες ξαπλώστρες. Οι άγνωστοι
και αυτοί που φαίνονται άσημοι, τοποθετούνται στις τελευταίες σειρές.
Έτσι, για να μπουν στη θάλασσα επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου μετ’
εμποδίων, κάνουν σλάλομ ανάμεσα σε ξαπλώστρες και χυμένα κορμιά,
ενώ εισπράττουν βλέμματα περιφρόνησης από της ποζεράδες της
παραλίας.
Τα beach bar έχουν την τιμητική της σε σαββατοκύριακα και μεγάλες
αργίες. Είναι πλέον θεσμός να γίνονται μεγάλα μεσημεριανά πάρτι με
δυνατή μουσική, άφθονο αλκοόλ και ξέφρενο χορό. Από κάποια ώρα
και μετά το αλκοόλ σε συνδυασμό με τον ήλιο χαλαρώνουν της όποιες
αντιστάσεις. Οι κοπέλες ανεβαίνουν στα μπαρ και στα σκαμπό, τα αγόρια
παίρνουν κόρνες και αφρούς και η κατάσταση ξεφεύγει. Από ένα σημείο και
μετά μόνο γελοίο μπορεί να γίνει το σκηνικό. Τσιφτετέλια και γυφτοκλαρίνα
δίπλα στο κύμα, κοπέλες που το βραδινό μακιγιάζ της έχει αρχίσει να
λιώνει από την ασφυκτική ζέστη, σαμπάνιες που ανοίγουν επιδεικτικά.. Κι
της έπρεπε να δουλεύεις μια ολόκληρη βδομάδα για ένα απόγευμα στο
μπαρ.. Κι της μη σου έμεινε φράγκο να βγάλεις την επόμενη μέρα. Τόσος
κόπος να ισιώσεις το μαλλί και τόσα έξοδα για ποτά για να καταλήξεις
να μη θυμάσαι τίποτα, γονατισμένος πάνω από τη λεκάνη της βρώμικης
τουαλέτας.
O tempora o mores..
Ειρήνη Ι. Ζαννάκη
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Συμβουλές για ...
... το σπίτι
Για άλλη μια φορά η στήλη του σπιτιού είναι εδώ για να σας δώσει τις
καλύτερες και πιο αποτελεσματικές συμβουλές.
• Ο μόνος τρόπος για να απαλλαγείτε από δύσκολους λεκέδες, οι οποίοι
προέρχονται από φρούτα, η λύση είναι να βάλετε το στεγνό όπως είναι ρούχο
μέσα στο γάλα. Την άλλη μέρα, αφού το πλύνετε κανονικά, ο λεκές θα έχει
εξαφανιστεί.
• Αν στο νοικοκυριό σας περισσεύσει κάποια ποσότητα μαγιάς, μην την πετάτε.
Διαλύστε τη σε νερό και ρίξτε το στις γλάστρες. Αυτό το μείγμα λειτουργεί σαν
λίπασμα για τα φυτά και με αυτό τον τρόπο θα είναι γερά και όμορφα.
• Έχετε παρατηρήσει, ότι κάποιες φορές, όταν βράζετε γάλα μπορεί να
κολλήσει λίγο. Αν θέλετε να το αποφύγετε, όταν βράζετε το γάλα , βάλτε στο
κατσαρολάκι σας ένα γυάλινο.
Καλά αποτελέσματα ...

... την υγεία
Πάμε να δούμε λοιπόν πως θα ενισχύσουμε τον οργανισμό μας για να
λειτουργεί καλύτερα και να αισθανόμαστε σαφώς πιο δυνατοί και υγιείς.
• Όλοι γνωρίζουμε, ότι κατά την καλοκαιρινή περίοδο ιδρώνουμε περισσότερο
από το κανονικό. Για να το αποφύγετε, αρκεί να πίνετε για 4 εβδομάδες
καθημερινά 3 φλιτζάνια τσάι από φασκόμηλο. Τα υλικά για το φασκόμηλο
είναι τα εξής : 1 κουταλάκι του γλυκού φασκόμηλο και 1 φλιτζάνι νερό. Με
αυτό τον τρόπο λοιπόν ο ιδρώτας θα ανήκει στο παρελθόν!
• Όσοι από εσάς παίρνετε χάπια σιδήρου, πρέπει να προσέξετε να μην τα
συνδυάζετε με γαλακτοκομικά προϊόντα, τσάι και κόκκινο κρασί .
• Από την άλλη μεριά, η βιταμίνη C, την οποία την βρίσκετε μέσα στο
γευστικότατο χυμό πορτοκαλιού, συμβάλλει στο να απορροφηθεί ο σίδηρος
καλύτερα από τον οργανισμό σας.
Ο οργανισμός θέλει φροντίδα και έξυπνες συμβουλές. Ακολουθήστε τες και
δεν θα χάσετε...

... την ομορφιά
Σε αυτή την στήλη της ομορφιάς, θα επικεντρωθούμε στην περιποίηση των
μαλλιών και της επιδερμίδας.
• Πάμε να δούμε πως θα φτιάξετε μόνοι σας μια μάσκα από ελαιόλαδο, η
οποία θα συμβάλλει στο να καθαρίσει και να ανανεώσει την επιδερμίδα σας.
Χρειάζεστε : 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και 2 κουταλιές της σούπας
σκόνη αργίλου ( Tonerde ). Αφού ανακατέψετε καλά το μείγμα, το απλώνετε
με απαλές κινήσεις στο πρόσωπό σας και το αφήνετε να ξεραθεί. Στη συνέχεια
ξεπλένετε με χλιαρό νερό και η επιδερμίδα σας είναι πιο λεία και απαλή από
ποτέ.
• Έχουν κάνει ήδη την εμφάνιση τους και σας προκαλούν δυσαρέσκεια ; Μην
σας απασχολεί καθόλου. Η κρέμα από ελαιόλαδο κατά των ρυτίδων, που θα
πούμε αμέσως τώρα θα σας ηρεμήσει και θα σας βοηθήσει να καταπολεμήσετε
τις ανεπιθύμητες ρυτίδες. Τα συστατικά είναι τα ακόλουθα : 1 κουταλιά της
σούπας ελαιόλαδο και χυμό από ½ λεμόνι . Πριν κοιμηθείτε λοιπόν, κάνετε
μασάζ στο πρόσωπό σας με αυτή την κρέμα, κάτι το οποίο το επαναλαμβάνετε
2 – 3 φορές την εβδομάδα. Ξεκινήστε το.. και θα με θυμηθείτε.
• Ας μην αφήσουμε όμως τα μαλλιά σας παραπονεμένα.. Η μάσκα μαλλιών από
ελαιόλαδο θα δυναμώσει την τρίχα του μαλλιού σας και θα γίνουν πιο πυκνά
και λαμπερά. Για την μάσκα θα χρειαστείτε : 3 κουταλιές της σούπας ζεστό
ελαιόλαδο. Το απλώνετε κάνοντας μασάζ στα μαλλιά σας, το αφήνετε μια ώρα
και έπειτα λούζεστε κανονικά με σαμπουάν. Η αλλαγή από την πρώτη κιόλας
εφαρμογή, θα σας εντυπωσιάσει.
Μην χάνετε χρόνο λοιπόν.. αρχίστε από σήμερα !!

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

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

Foto des Monats
ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΕΘΙΜΟΥ ΤΖΑΜΑΛΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΝΙΣΣΑ
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„ΤΖΑΜΑΛΑΡΙΑ 2016“ ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΝΙΣΣΑ ΠΕΛΛΑΣ

Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος στην Άρνισσα Πέλλας αναβίωσε το έθιμο
«Τζαμαλάρια» την ημέρων των Θεοφανείων. Το έθιμο δρώμενο διοργανώνεται και
παρουσιάζεται εδώ και πολλά χρόνια από τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο
Νέων Άρνισσας με την βοήθεια κατοίκων και εθελοντών. Στις 2 η ώρα το δρώμενο
ξεκίνησε να παρουσιάζεται μπροστά στα γραφεία του συλλόγου με την παρουσία
αρκετού κόσμου και επισκεπτών και συνεχίστηκε στους δρόμους και τις γειτονιές όλης
της Άρνισσας με συνοδεία της μουσικής ορχήστρας οι „ΧΡΥΣΟΔΑΚΤΥΛΟΙ“. Έξω
από τα γραφεία του συλλόγου είχε ετοιμαστεί μπουφές με εκλεκτά εδέσματα που
είχαν φτιάξει εθελόντριες γυναίκες του χωριού της Άρνισσας σε συνεργασία με τον
Σύλλογο τα οποία γεύτηκαν οι επισκέπτες. Μετά το τέλος της παρουσίασης ο χορός
και το γλέντι συνεχίστηκε στο Κέντρο „¨ΔΙΟΝΥΣΟΣ“ στην Άρνισσα.
Φέτος στο έθιμο-δρώμενο συμμετείχαν χορεύοντας και μέλη από τους συλλόγους
Συλλόγου Βαβδινών Θεσ/νίκης, Συλλόγου Κοσμάς Αιτωλός Θεσ/νίκης, Συλλόγου
Σουρωτής „Η ΠΗΓΗ“, Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω και Κάτω Τούμπας, Πολιτιστικού
Συλλόγου Περιστέρας Θεσ/νίκης και Χορευτικού Συλλόγου Έδεσσας „ΑΙΓΑΙ“
Περισσότερες φωτογραφίες (πάνω από 100) στην σελίδα και στο link http://arnissiotes.
blogspot.gr/2016/01/2016.html

Περιγραφή του εθίμου:
Τα «Τζάμαρλα» είναι ένα χορευτικό λατρευτικό δρώμενο των κατοίκων της Άρνισσας,
του παλιού Όστροβου, με ρίζες πολλών αιώνων. Το βασικό θέμα του εθίμου είναι μια από
τις σημαντικότερες τελετές των ανθρώπων, ο γάμος, ο οποίος σατιρίζεται με διάφορους
τρόπους. «Νύφη» ντύνεται ένα αγόρι που βαστάζεται από δύο «Καπετανέους» οι οποίοι
προσπαθούν να προστατέψουν την τελετή του γάμου από το «Μπούμπαρ», το ζιζάνιο,
που αποτελεί το άλλο κεντρικό πρόσωπο του εθίμου. Το «Μπούμπαρ» προσπαθεί
να δώσει, με τις ενέργειες και τις κινήσεις του, ένα κωμικό και ταυτόχρονα τραγικό
χαρακτήρα στην όλη παράσταση του δρώμενου. Πειράζοντας την νύφη σκοτώνεται
από τους «Καπετανέους» ύστερα από βαριά χτυπήματα μεγάλων «ΛασταγκαρκίωνΒασταγαρίων». Στη συνέχεια το λόγο παίρνει ο «Μπάετς-Παινευτής», ένα ακόμη
πρόσωπο της παρέας, ο οποίος «,παέσε-παινεύει», τα μέλη του σώματος του «Μπούμπαρ»
και εικονικά τα μοιράζει, ανάλογα με την χρησιμότητά τους, στον κόσμο που συμμετέχει.
Η παράσταση τελειώνει με την ανάσταση του «Μπουμπαριού» και τα τρελά, από χαρά,
πηδήματα των Τζαμαλάρηδων που προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να προκαλέσουν
θόρυβο χαράς τραγουδώντας πολλές φορές «Τσάρνα όφτσα,μπέλο μλέκο, μπρούς,
μπρούς – Μαύρη προβατίνα άσπρο γάλα, μπρούς, μπρούς».
Κώστας Δάμος
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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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Η Στήλη Της Εκκλησίας
ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥΣ (Γ)

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

Στα δύο προηγούμενα άρθρα μου, είπα μεταξύ
άλλων, ότι οι ηγέτες των λαών που ζουν διεφθαρμένη,
ανήθικη και βρώμικη ζωή, αυτοί χάνονται διά παντός.
Γίνονται κονιορτός, και, ότι πρέπει να είναι πρότυπα
σε όλα τους, διότι έτσι τους θέλει ο λαός,
Και συνεχίζουμε : Ένα κράτος θα επιτύχει και θα
προοδεύσει, όταν θα ευρίσκεται στα χέρια πιστών και χρηστών αρχόντων.
Οι άρχοντες είναι εκ του λαού και δια τον λαόν και είναι διάκονοι του λαού.
Στον αρχηγόν, το εγώ πρέπει να αποσύρεται κατά κάποιον τρόπον και να
συγχωνεύεται μέσα στο έργο. Η εξουσία είναι συνδεδεμένη με την ύπαρξη
και με τη συνείδηδη μιας υπέροχης αποστολής, με την οποίαν ο αρχηγός
είναι επιφορτισμένος, όχι για προσωπικό του όφελος, μα για το καλό αυτών,
που οδηγεί και για τους οποίους φέρει ευθύνη.
Η εξουσία δεν είναι δι’ αυτούς μέσον χρηματισμού και εξυπηρετήσεων
ιδικών τους συμφερόντων, των συγγενών και των φίλων τους, αλλά είναι
ιερά διακονία, διά την οποίαν να είναι έτοιμοι να θυσιάσουν και την ζωήν
τους και τον χρόνον τους και την περιουσίαν τους. Να γίνουν λαμπάδες
καιόμενες υπέρ του κοινού καλού.
Όταν η εξουσία περιέλθει εις χείρας αμαθών, ανικάνων και διεφθαρμένων
ανθρώπων, τότε λαοί, κλαύσατε και θρηνήσατε. Εξουσία εις χείρας κακών
αρχόντων, είναι ως μάχαιρα σε χέρια μεθυσμένου ή παράφρονος. Κακόν
η αναρχία. Αλλά μήπως ο κακός άρχοντας είναι μικρότερον κακόν; Οι
κακοί άρχοντες ποδοπατούν θείους και ανθρώπινους νόμους. Νόμον με
τον οποίον θέλουν να διοικείται ο λαός, κάμνουν το θέλημά τους, τα άνομα
και αμαρτωλά πάθη τους και τα συμφέροντά τους. Οι πάντες και τα πάντα
πρέπει να δεθούν στο δικό τους άρμα. Ουδεμία φωνή δικαίου λαμβάνεται
υπόψη. Η απάντηση των αρχόντων αυτών είναι : Το Κράτος είμαι εγώ. Εγώ
είμαι η εξουσία! Και ένας αριθμός ανθρώπων υποτάσσεται σε τοιούτου
είδους όντα, διότι δεν αισθάνεται την κατάπτωση και την καταρράκωση του
Κράτους επί των κακών αρχόντων.
Εδώ όμως γεννάται το ερώτημα : Πρέπει οι άνθρωποι να υπακούσουν
σε τέτοιους άρχοντες; Υπάρχουν άτομα, που αρκούνται μόνο σε άρτον και
θεάματα και όταν τα έχουν, μένουν ευχαριστημένοι, υποτάσσονται στην
εξουσία και εκτελούν και τας πλέον εγκληματικάς διαταγάς αυτής.
Στο χριστιανισμό και το λογικό άνθρωπο, μία άνομος διαταγή, δημιουργεί
στην ψυχή του κρίση συνειδήσεως. Η συνείδηση διαμαρτύρεται και
αρνείται να υπακούσει. Ούτω ευρισκόμεθα προ του φαινομένου εκείνου
της συνειδήσεως, το οποίον ονομάζεται σύγκρουση καθηκόντων. Η ψυχή
παλεύει μεταξύ δύο τινών, της υπακοής στην εξουσία ή της υπακοής στη
φωνή της συνειδήσεως.
Εκ των αρχαίων συγγραφέων, εκείνος, ο οποίος με θαυμαστή δύναμη
παρέστησε τη σύγκρουση των καθηκόντων, είναι ο τραγικός ποιητής
Σοφοκλής. Στην τραγωδία του ‘’ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ‘’, βλέπουμε τον τύραννον
των Θηβών Κρέοντα να εκδίδει διαταγή να μη ταφεί ο Πολυνείκης, αλλά να
μείνει άταφος για να γίνει τροφή των ορνέων. Όποιος θα τον έθαπτε, θα
εφονεύετο. Αλλά η αδερφή του νεκρού, Αντιγόνη, αψηφούσα τον κίνδυνον,
έλαβε την απόφαση να εκτελέσει το ιερόν καθήκον της ταφής του αδελφού
της. Έπραξε δε τούτο διότι εθεώρη, ότι η διαταγή της πολιτικής εξουσίας,
αντεστρατεύετο προς το θείον δίκαιον.
Εις την Π. Διαθήκην και συγκεκριμένα στο βιβλίον του Δανιήλ,
βλέπουμε τρεις νέους να μη γονατίζουν να προσκυνήσουν το άγαλμα του
Ναβουχοδονόσορος, βασιλέως των Βαβυλωνίων. Προετοίμησαν να ριφθούν
στην κάμινον του πυρός, επταπλασίως καιόμενη, παρά να εκτελέσουν
την ασεβή διαταγή του βασιλέως. Στην Καινή Διαθήκη, και συγκεκριμένα
στις πράξεις των Αποστόλων, βλέπουμε τους ασεβείς άρχοντες να λέγουν
τους Αποστόλους : ‘’ Σας διατάζουμε να μην διδάσκετε για το όνομα του Ι.
Χριστού ‘’. Και οι Απόστολοι απαντούσαν : Το Θεό ή εσάς να ακούσουμε;
Εάν ακούσουμε εσάς, θα έλθουμε αντιμέτωποι με τον Θεόν. Μη δυνάμενοι
για λόγους συνειδήσεως να πράξουμε τούτο, υπακούουμε στην εντολή του
Θεού, παρά στη δική σας, που είναι εντολή ανθρώπων. ‘’ Πειθαρχείν δει
Θεώ μάλλον, ή ανθρώποις ‘’.
Άρα, λοιπόν, αδελφοί μου, στις ανήθικες και αντίχρηστες διαταγές αθέων,
βλασφήμων και ανηθίκων αρχόντων, που έρχονται σε σύγκρουση με τους
νόμους του Ευαγγελίου και με τη συνείδησή μας, δεν πρέπει να υπακούουμε
ποτέ. Πρέπει να απαντούμε πάντοτε με χριστιανική υπερηφάνεια : ΟΧΙ
Τους οποιουςδήποτε άρχοντές μας, τους ηγέτες μας τους θέλουμε
εργατικούς, δικαίους, ηθικούς, εναρέτους, καλούς χριστιανούς και καλούς
πατριώτες. Να είναι φώς που να φωτίζουν και να διδάσκουν όλους μας και
όχι κλέφτες και ληστές του λαού και των φτωχών. Να είναι δ ι ά κ ο ν ο ι για
όλους μας.

JANUAR 2016

Τι έχουν τα έρημα και δεν τρώνε;
…σκέφτεται ο τσοπάνος που πάει τα πρόβατα στο
λιβάδι, αλλά αυτά αρνούνται να φάνε και μέρα με τη
μέρα χάνουν σε βάρος. Κάτι μυρίζουν και δυσπιστούν, δεν
εμπιστεύονται τον κύριό τους που τα πάει στη βοσκή. Ο
τσοπάνος συνεχίζει τη φλογέρα στον δικό του ρυθμό, κι ας
μην χορεύει κανείς.
Πράγματι, για χορό δεν έχει κανένας διάθεση. Η κατάσταση
της οικονομίας μας ξεπέρασε κάθε αρνητική εξέλιξη το
τρίτο τρίμηνο. Η κατανάλωση μόλις και διατηρήθηκε σε
περυσινά επίπεδα, οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά -11%
και οι εισαγωγές κατά -20%. Ιδιαίτερα ανησυχητική ήταν
η πτώση (-27%) των επενδύσεων έναντι της περυσινής
περιόδου. Ο τουρισμός σημείωσε μεν ρεκόρ εισπράξεων
και η γεωργία έκλεισε τον χρόνο γενικά με καλή σοδειά,
αλλά και οι δυο τομείς δεν μπόρεσαν να ισοσκελίσουν για
πολλοστή φορά τη συρρίκνωση του Ακαθάριστου Εθνικού
Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά -1%.

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

Δεν είναι μόνο η γραφειοκρατία και η διαφθορά που επιβαρύνουν τις επενδύσεις.
Οι ιδιώτες έβρισκαν πάντα τον δρόμο τους να τα υπερπηδήσουν κι ας τους κόστιζε
κατά τι περισσότερο από ό,τι η επένδυση αυτή καθ΄ εαυτήν. Γραφειοκρατία και
διαφθορά υπήρχαν στην Ελλάδα και παλιότερα, γραφειοκρατία υπάρχει λίγο πολύ
και σε πολλές άλλες χώρες. Μα κι ούτε η πολιτική αστάθεια είναι ο αποφασιστικός
παράγων για να αναιρεθεί μια επένδυση. Η Ιταλία έχει σήμερα την 28η κυβέρνηση
μετά το 1945. Το Βέλγιο έσπασε ρεκόρ πριν τρία χρόνια, όταν για 18 μήνες έμεινε
«ακυβέρνητο» και τελικά σχημάτισε κυβέρνηση συνασπισμού. Κι όμως κανένας
επενδυτής δεν σκέφτηκε για αυτό τον λόγο να στρίψει τις πλάτες του σε αυτές τις
χώρες. Πέρα από όλα αυτά έχουμε στην Ελλάδα και μερικές ιδιαιτερότητες που
δηλητηριάζουν πρόσθετα το κλίμα των επενδύσεων:
Πρώτη ιδιαιτερότητα είναι η ασυνέπεια, η διαφορά αυτών που λέμε από αυτά που
κάνουμε. Εύκολα αθετούμε τον λόγο που δώσαμε και τον καμουφλάρουμε με δήθεν
αναγκαία επαναδιαπραγμάτευση. Ήρθε μια νέα κυβέρνηση και με το έτσι θέλω δεν
αναγνωρίζει τα πεπραγμένα. Κωλυσιεργεί ή ακόμη χειρότερα αλλάζει τους όρους
μιας συμφωνίας, έτσι που ο επενδυτής βρίσκεται ξαφνικά προ αδιεξόδου. Ξεχνάει ότι
ένα κανονικό κράτος έχει συνέχεια, ανεξάρτητα από το ποιος το κυβερνάει. Το ζήσαμε
πρόσφατα στο θέμα με το λιμάνι του Πειραιά και τους Κινέζους επενδυτές, όπου
τελικά αποδείχθηκε ότι η επένδυση αυτή έδωσε δουλειά σε χιλιάδες Έλληνες και
εκατομμύρια σε εισπράξεις φόρων. Το ζούμε στα χρυσωρυχεία της Χαλκιδικής, όπου
οι εργαζόμενοι επιθυμούν να μην κλείσουν, το Συμβούλιο Επικρατείας αποφάνθηκε
θετικά στο ζήτημα κι όμως σαμποτάρεται η λειτουργία από θερμοκέφαλους. Τέτοιες
δραστηριότητες υπομονεύουν την αξιοπιστία της χώρας έναντι υποχρεώσουν που
απορρέουν από έννομες συμβάσεις.
Η δεύτερη ιδιαιτερότητα είναι η αναδρομική φορολόγηση. Σαν να μην έφτανε η
συνεχής αλλαγή του φορολογικού συστήματος έχουμε και τη φορολόγηση εκ των
υστέρων - μια παγκόσμια καινοτομία. Φορολογείται ανεπάντεχα περιουσία και
εισόδημα αναδρομικά για περασμένα χρόνια, ενώ τα βιβλία στην επιχείρηση έχουν
κλείσει από πολλού και ο επιχειρηματίας έχει ήδη πάρει αποφάσεις για την επόμενη
χρήση.
Τελικά τι θα γίνει με τη συμμετοχή μας στην Ευρωζώνη; Θέλουμε ή δεν θέλουμε να
ανήκουμε σε αυτό το πολυτελές κλαμπ; Αν ναι, έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις
σαν μέλος. Δεν μπορούμε να τσιμπάμε τις σταφίδες από το σταφιδόψωμο και να
αφήνουμε κατά μέρος το υπόλοιπο.
Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα εντός της Ευρωζώνης που ακόμη παλεύει με την
ύφεση, ενώ όλες οι βαριά πληγείσες χώρες από την κρίση (Ισπανία, Πορτογαλία,
Ιρλανδία, Κύπρος) δείχνουν εμφανή σημεία ανάκαμψης. Εμείς συνεχίζουμε στον
έκτο χρόνο με υψηλή ανεργία και στασιμότητα στην κατανάλωση. Αρνούμαστε να
δώσουμε χέρι στον ιδιωτικό τομέα, που θέλει και μπορεί να προβεί σε σημαντικές
επενδύσεις, Ονειρευόμαστε τα χρόνια, όπου το κράτος σαν μεγάλος επενδυτής έκτιζε
τους δρόμους, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και τα εργοστάσια ενέργειας.
Αυτή η εποχή πέρασε για τον λόγο ότι το κράτος δεν έχει λεφτά, μα κι ούτε πρόκειται
να τα βρει στα προσεχή χρόνια, αφού είναι υπερχρεωμένο. Τα λίγα κεφάλαια από
τα διαρθρωτικά κονδύλια της Ε.Ε. απαιτούν σχέδια με αυστηρές προδιαγραφές. Κι
εδώ δεν είμασταν πάντα συνεπείς, τουλάχιστον στον χρόνο υποβολής τους. Άρα,
απομένει ο ιδιωτικός τομέας που θα αναλάμβανε το μέγιστο βάρος των επενδύσεων.
Οι ιδιώτες δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα, προσφέρουν δουλειά με την επένδυσή
τους και φυσικά απαιτούν να πάρουν πίσω τα λεφτά που διέθεσαν συν ένα εύλογο
κέρδος.
Όποιος νομίζει ότι μπορεί να δουλεύει αφιλοκερδώς, ας δοκιμάσει την προσεχή
Δευτέρα στο παζάρι. Χωρίς να ριψοκινδυνεύσει ούτε ένα ευρώ, αγοράζει επί πιστώσει
δυο κασόνια με πορτοκάλια, στήνεται σε μια γωνία και τα πουλάει στην τιμή αγοράς,
δηλ. χωρίς κέρδος. Πριν φύγει, περνάει από τον χονδρέμπορο για να εξοφλήσει τον
λογαριασμό του. Φευ, διαπιστώνει ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν. Τρία πορτοκάλια
ήταν χτυπημένα, δεν πουλήθηκαν. Κατόπιν, θα πρέπει να έφυγε και λίγο στο ζύγι.
Τώρα τι κάνει που δεν μάζεψε λεφτά ούτε για την εξόφληση; Λεφτά για βενζίνη; Ούτε
λόγος να γίνεται!
Κάπου εδώ είναι το ζητούμενο. Οι πολιτικοί μας πάντα υποστήριζαν τον κρατικοδίαιτο
τομέα, γιατί αυτός τους πρόσφερε το πεδίο δράσεως για την καλλιέργεια του
πελατειακού συστήματος. Εδώ διόριζαν τους ανθρώπους τους, εδώ έδιναν εργολαβίες
και με αυτές προέβαιναν σε πλήρη εξάρτηση ολόκληρων κλάδων προμηθευτών. Και
επειδή η σημερινή κυβέρνηση περισσότερο από κάθε προγενέστερη δεν διάκειται
φιλικά στον ιδιωτικό τομέα, γι αυτό η έξοδος από την ύφεση αργεί.
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Μύθος η ανεξαρτησία μας με τη δραχμή
τουρίστες με μια υποτιμημένη δραχμή; κρέατα, λίπη, γαλακτικά και ψάρια - να βελτιώσουν τη ζωή τους, όσο για να
Σίγουρα, ακόμη μερικές εκατοντάδες μέχρι 75% της κατανάλωσης στη θερινή μπορέσουν κάπως να ανταπεξέλθουν
χιλιάδες.
περίοδο.
στην ακρίβεια, προσπαθώντας δικαίως
Τους
χρειαζόμαστε;
Όχι,
όταν Εννοείται ότι όλες αυτές οι εισαγωγές να ισοσκελίσουν όσα απώλεσαν από την
σκεφτούμε ότι θα φέρουν δραχμές, θα επιβαρύνουν το πορτοφόλι μας στον υποτίμηση.
οι οποίες όταν μετατραπούν θα μας βαθμό της υποτίμησης.
αποδώσουν λιγότερα €.
Για τον ίδιο λόγο της σχετικής
Παρεμπιπτόντως: Από οικονομική ανεπάρκειας αλλά και για λόγους
άποψη οι δραστηριότητες των ξένων ποιότητας
λείπουν
σημαντικά
τουριστών ανήκουν στις εξαγωγές μας, βιομηχανικά προϊόντα για εξαγωγές,
μολονότι όλες τους εξελίσσονται στο ενώ πολλά εργοστάσια εισάγουν μέχρι
εσωτερικό.
80% σε ενέργεια, πρώτες ύλες και
Κι αυτό για τον λόγο ότι οι τουρίστες όχι ημικατεργασμένα προϊόντα, έτσι που η
μόνο καταναλώνουν επί τόπου τρόφιμα, υποτίμηση θα ακριβαίνει και την εγχώρια
ποτά κι άλλα προϊόντα, τα οποία άλλως παραγωγή, καθιστώντας την ακόμη
θα έπρεπε να είχαμε εξάγει για να έχουμε λιγότερο ανταγωνιστική.

το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά και επειδή
επιπροσθέτως καταναλώνουν υπηρεσίες
(ενοίκια, ξενοδοχειακά, συγκοινωνίες
Παροδικό το όφελος για τις εξαγωγές …), οι οποίες εκ φύσεως δεν είναι
Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η επάνοδος δυνατόν να εξαχθούν. Τη σπουδαιότητα
στη δραχμή θα συνδεθεί με μια γερή του τουρισμού για την οικονομία μας
υποτίμηση, πράγμα που θα φθηναίνει τις υπογραμμίζει η Ε.Ε.:
εξαγωγές και θα ακριβαίνει τις εισαγωγές Οι εξαγωγές συμμετέχουν με 34% στο
μας - με άλλα λόγια: ένα δίκοπο μαχαίρι. ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν) μας
Οι οπαδοί της δραχμής υποστηρίζουν ότι και προέρχονται κατά 16% (!) από τον
η επαναφορά του εθνικού νομίσματος θα τουρισμό και κατά 18% από τα άλλα
αυξήσει τον τουρισμό και τις εξαγωγές σε προϊόντα.
αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα. Είναι Η υποτίμηση θα διευκολύνει τη
όμως έτσι; Πέραν αυτού, υποτιμούν όσον γεωργία στις εξαγωγές της, προ πάντων
αφορά την ακρίβεια των εισαγωγών μας σε φρούτα, ελαιόλαδο, καπνό και
που θα προέλθει από τη δραχμή.
βαμβάκι. ‘Όμως, από την άλλη μεριά η
Η κύρια σεζόν του τουρισμού γεωργία μας εξαρτάται από σημαντικές
τελείωσε με ένα νέο ρεκόρ επισκεπτών. εισαγωγές σε πετρέλαια, λιπάσματα,
Υπολογίζεται ότι η χρονιά θα κλείσει με ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, σπόρους
περίπου 26 εκατομ. τουρίστες (2014:24 για πατάτα, ντομάτα, τεύτλα, υβρίδιο
εκατομ.) και με εισπράξεις κοντά στα € καλαμπόκι, σιτάρι κ.λπ. Αλλά ακόμη και
14,5 δις, έναντι €13,5 δις τον περασμένο έτοιμα προϊόντα της καθημερινής ζωής
χρόνο. Θα είχαμε άραγε περισσότερους εισάγουμε σε μεγάλες ποσότητες, όπως
Sokrates Goulios / Frankfurt
Σωκράτης Γούλιος / Φραγκφούρτη
email: greekcom-goul@t-online.de

Το εμπορικό ισοζύγιο τόσο με αγροτικά
όσο και με βιομηχανικά προϊόντα είναι
χρόνια παθητικό. Παθητικό υπήρξε
στα χρόνια της δραχμής πριν μπούμε
στην Ευρωζώνη, παθητικό είναι και
τώρα με το €. Με άλλα λόγια: εξάγουμε
λίγα και εισάγουμε πολλά, τα οποία
ισοσκελίζουμε ή με δάνεια ή με
εισπράξεις από υπηρεσίες (τουρισμός,
ναυτιλία…)
Όποια κι είναι τα τυχόν οφέλη από
μια υποτίμηση, αυτά είναι παροδικά,
γιατί εκ πείρας θα διαρκέσουν ένα το
πολύ δύο χρόνια. Τον πληθωρισμό λόγω
υποτίμησης θα λάβουν τα συνδικάτα
σαν αιτία για να διεκδικήσουν με
αγώνες υψηλότερους μισθούς. Σε λίγο
θα ακολουθήσουν οι συνταξιούχοι, οι
οποίοι σαν μεγάλη μάζα ψηφοφόρων
δεν πρόκειται να αγνοηθούν από τους
πολιτικούς. Τελικά, εργαζόμενοι και
συνταξιούχοι θα επιβάλλουν αυξήσεις
των εισοδημάτων τους, όχι τόσο για

Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί που έχουν
συμφέρον από μια υποτιμημένη δραχμή;

Θα τους βρούμε μεταξύ αυτών που
κατέχουν σημαντικές ποσότητες σε €,
ιδιαίτερα στο εξωτερικό. Είναι Έλληνες
αλλά και αλλοδαποί που τους συνδέει το
ίδιο συμφέρον της αρπαχτής. Περιμένουν
την επαναφορά της δραχμής για να
επανέλθουν και εξαγοράσουν «μπιρ
παρά» επιχειρήσεις και ακίνητα.
Θα τους βρούμε μεταξύ επιχειρηματιών
στην Ελλάδα που δεν μπορούν ή
δεν θέλουν να ανταγωνιστούν με
άλλους. Βλέπουν σε μια υποτίμηση
τη διευκόλυνσή τους να αυξήσουν τις
εξαγωγές και να κερδίσουν στα σύντομα
λεφτά. Όμως, παραβλέπουν ότι αυτό είναι
παροδικό, αφού η επόμενη υποτίμηση
δεν θα αργήσει και θα απομειώσει ό,τι
βραχυχρόνια κέρδισαν.
Θα τους βρούμε μεταξύ των πολιτικών
που δεν ανέχονται πειθαρχία στα
δημοσιονομικά.
Τέτοιοι
πολιτικοί
προτιμούν
να
διορίζουν
όσους
υπαλλήλους θέλουν, και να τυπώνουν
όσες δραχμές θέλουν, χωρίς να
λογοδοτούν. Ενοχλούνται επειδή το
€ απαιτεί αυστηρή πειθαρχία και
αδιαφορούν ότι η πειθαρχία είναι αυτό
που το κάνει περιζήτητο σε όλο τον κόσμο.
Δεν μπορεί το € να είναι το δημοφιλές
νόμισμα 19 χωρών της Ευρωζώνης - κι όχι
μόνο, όταν η κάθε χώρα τραβάει το σχοινί
προς τα εκεί που θέλει

Die Mär unserer Unabhängigkeit mit der Drachme
Von Sokrates Goulios

andere Produkte im Inland konsumieren,
Nur vorübergehend ist der Nutzen für die andernfalls nur als Ausfuhren ähnliche
Wirkung hätten. Dazu kommt noch die Tatdie Exporte
sache, dass Dienstleistungen (Vermietung,
Die Fachleute sind weitestgehend einig,
Hotellerie, Transport ...) an Ort und Stelle
dass die Wiederkehr der Drachme mit eibeansprucht werden, die ansonsten nicht
ner kräftigen Abwertung verbunden wird,
exportiert werden können. Die Bedeutung
womit die Exporte steigen und die Impordes Tourismus in wirtschaftlicher Hinsicht
te sinken würden, also ein doppelschneidihat die EU geschätzt: Die gesamten Ausges Messer. Die Drachmisten behaupten,
fuhren Griechenlands machten im Vorjahr
dass der Tourismus und die Ausfuhren an
34% des BIP (Bruttoinlandsprodukt) aus,
Agrar- und Industrieprodukten zunehmen
sie stammten zu 16% vom Tourismus (!)
werden, sie spielen jedoch den zweifellound zu 18% von allen anderen Produkten.
sen Effekt runter, dass die Drachme eine
Inflation auslösen wird, indem sie die Im- Die Drachme wird helfen, die Exporte bei
manchen landwirtschaftlichen Produkten
porte erheblich verteuert. Wie wahr!
zu steigern, vor allem an Obst, Olivenöl, TaDie Hochsaison des Tourismus ist mit
bak und Baumwolle. Andererseits hat die
einem neuen Rekord zu Ende gegangen.
Landwirtschaft selbst einen erheblichen
Rund 26 Mio Touristen (2014:24 Mio)
Bedarf an Importen von Diesel, Düngemitwerden für das ganze Jahr erwartet, deteln, Futter- und Pflanzenschutzmitteln,
ren Einnahmen auf € 14,5 gegenüber 13,5
sowie an Saatgut für Kartoffeln, Tomaten,
Mrd. in 2014 geschätzt werden. Wären
Rüben, Hybrid-Mais, Weizen etc. Zudem
mehr Touristen gekommen, wenn wir die
müssen große Mengen mit Produkten des
Drachme hätten? Sicherlich noch ein paar
täglichen Bedarfs eingeführt werden, so z.
hunderttausende mehr. Ja, und? Brauchen
B. Fleisch, Fette, Milchprodukte und Fisch
wir sie? Nein, wenn wir daran denken, sie
- letzterer wird im Sommer zu 75% des
bringen abgewertete Drachmen mit, für
Verbrauchs eingeführt. Es versteht sich,
die wir beim Umtausch weniger € erhalten
dass diese Importe in € oder in $ bezahlt
werden.
werden müssen und unser Portemonnaie
Bei dieser Gelegenheit sei angeführt: im Ausmaß der abgewerteten Drachme
Wirtschaftlich gesehen, gehören die Ak- belasten werden.
tivitäten der ausländischen Touristen zu
Knappheit und mangelnde Qualität
unseren Exporten, obwohl sie sich alle im
schränken nennenswerte Exporte GrieInland abspielen. Das ist deshalb so, weil
chenlands an Industrieprodukten ein.
die Touristen Lebensmittel, Getränke und

Zugleich ist der Importbedarf der verarbeitenden Industrie enorm. Importierte
Energie, Rohstoffe, und Halbfabrikate machen bis zu 80% der Industrieproduktion
aus, und sie werden bei der Wiederkehr
der Drachme die Konkurrenz der einheimischen Produktion hart treffen.
Das sind immanente Schwächen, weshalb wir im Außenhandel sowohl mit landwirtschaftlichen als auch mit Industrieprodukten eine chronisch defizitäre Bilanz
aufweisen. Anders gesagt: wir importieren
viel und exportieren wenig, wobei der Saldo mit Krediten oder Einnahmen aus dem
Tourismus und der Schifffahrt in € und in $
ausgeglichen werden muss.
Was auch immer eine abgewertete
Drachme an Vorteilen verspricht, diese
dürften vorübergehender Natur sein und
erfahrungsgemäß ein bis zwei Jahre dauern. Die abgewertete Drachme wird die Inflation anheizen, und die Gewerkschaften
werden nicht untätig bleiben, sie werden
höhere Löhne durchsetzen. Bald folgen
ihnen die Rentner mit ihren Forderungen, und sie werden sie durchsetzen, da
keine Regierung eine so große Masse an
Wählerstimmen ignorieren möchte. Nun
werden am Ende Arbeitnehmer und Rentner ihr Einkommen steigern, allerdings
weniger um Ihr Leben zu verbessern, als
dass sie dadurch schlechthin die Verluste
ausgleichen, die sie durch die abgewertete
Drachme erleiden.

Was sind das aber dann für Menschen,
die Interesse an einer abgewerteten
Drachme haben könnten?
Das sind zunächst diejenigen Griechen,
die nennenswerte Eurobeträge im In- und
Ausland halten. Sie und noch einige Spekulanten jeglicher Nationalität warten auf
die Rückkehr der Drachme wie Raubtiere,
um schnell Immobilien und sonstige Unternehmen in Griechenland zum „Nulltarif“ erwerben zu können.
Es sind auch Unternehmer in Griechenland, die es nicht können oder nicht wollen, den Konkurrenzkampf aufzunehmen;
sie sehen in der Abwertung der Drachme
das Allheilmittel und begnügen sich damit,
dass der Wettbewerbsdruck für einige
Zeit nachlässt – vorübergehend, denn die
nächste Abwertung kommt, und sie wird
ihre etwaigen „Windgewinne“ zunichtemachen.
Drachmisten finden wir auch unter den
Politikern. Das sind diejenigen, die die nötige Disziplin bei den öffentlichen Finanzen vermeiden möchten. Sie wollen nach
eigenem Ermessen viele ihrer Anhänger
verbeamten und ebenso nach eigenem
Ermessen Drachmen drucken, ohne dass
sie dabei die nötige Rechenschaft ablegen
müssen. Nun verlangt der € als gemeinsame Währung von 19 Ländern Disziplin;
sie ist eine Grundvoraussetzung für seinen
Werterhalt, sonst wäre der € nicht eine
der begehrtesten Währungen der Welt.
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Ας γίνει το νέο έτος αρχή αλλαγών και περισσότερης συμμετοχής στα κοινά
Είναι αλήθεια ότι εξέλιξη των κοινωνιών, αφορά κυρίως της δυτικές
κοινωνίες, έχει διαμορφώσει το χαρακτήρα του ανθρώπου με κύρια ροπή
προς τον ατομικισμό. Η ελευθερία είναι πλέον συνυφασμένη με την
ατομικότητα και η μανία για όλο και περισσότερη κατανάλωση αρωγός της
στρατευμένης τέχνης και της αποπολιτικοποίησης της καθημερινότητας.
Αυτή η κατάσταση, με την έντονη αστικοποίηση να υφίσταται σε μεγάλο
βαθμό και αν έχει και αυτή το ρόλο της, έχει ανατρέψει πολλές παραδοσιακές
αξίες ακόμη και σε κοινωνίες με έντονα τα παραδοσιακά στοιχεία όπως και
η Ελλάδα.
Οι απειλές που αφορούν τους κοινωνικούς σχηματισμούς έχουν πολλούς
αποδέκτες. Η σοβαρότερη απειλή από όλες αφορά τη δημοκρατία για την
οποία πολλοί πιστεύουν πώς εξασθενεί συνεχώς μπροστά στην τεχνολογική
λαίλαπα όπως και το έθνος κράτος ως κοινωνικός σχηματισμός. Σήμερα
γίνεται αντιληπτό σε πολλές περιπτώσεις ότι η κοινωνία μας αναπτύσσεται
δίχως αλληλεγγύη με πολλές αξίες όπως η οικογένεια, η πατρίδα, ακόμη
και η θρησκεία να γίνονται αντικείμενο σφετερισμού προς ικανοποίηση
ατομικών συμφερόντων και του πλουτισμού.
Στην Ελλάδα η κατάσταση είναι ιδιαίτερα περίπλοκη ως προς την
αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών από την παγκοσμιοποίηση αλλά εύκολα
εξηγήσιμη ως προς τι βιώνουμε σήμερα και τι πρόκειται να βιώσουμε
στο μέλλον αν δεν γίνουν οι αλλαγές που χρειάζονται. Δεν είναι μακριά
από την πραγματικότητα αυτοί που πιστεύουν ότι τόσο οι ιδέες όσο και
οι συμπεριφορές των ψηφοφόρων αλλάζουν πολύ συχνά ανάλογα με τα
προσωπικά συμφέροντα και όχι με το γενικό συμφέρον. Βέβαια στις πιο
δημοκρατικές κοινωνίες το γενικό συμφέρον υπάρχει σε κάθε ατομικό και
έτσι θα μπορούσε να πει κανείς ότι διασφαλίζεται έστω και μία υποτυπώδης
αξιοκρατία, ευημερία και ένα κράτος που δεν ταυτίζεται με το παρακράτος.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό που συναντά κανείς στην ελληνική κοινωνία είναι
η σχεδόν όμοια ταξική συγκρότηση των πολιτικών κομμάτων. Το ερώτημα
για το αν πρέπει να υπάρχουν τόσα πολλά κόμματα ενώ το υπόβαθρο
τους ομοιάζει δεν έχει τεθεί τυχαία από πολλούς συγγραφείς διαφορετικών
πολιτικών ιδεολογιών. Μια ωμή κατά κάποιο τρόπο απάντηση που θα
μπορούσε να δοθεί είναι ότι η μονοφαγία δεν θα μπορούσε να αποτελέσει
στοιχείο συντήρησης ενός πολιτικού συστήματος που χαρακτηρίζεται από
τον νεποτισμό, την αναξιοκρατία και την ισοπέδωση των ιδεολογιών όταν
θα ερχόταν η ώρα που η κοινωνία θα αναζητούσε εξηγήσεις. Αυτή η ώρα
φαίνεται πώς δεν είναι μακριά αν και η αναζήτηση ευθυνών πλέον βαραίνει
περισσότερο όσους νομιμοποιήθηκαν πρόσφατα από τους πολίτες για
να τους καθοδηγήσουν όπως πρέπει και όχι όπως τους αρέσει. Αν ακόμη
μία φορά συνεχίσουμε την καταστροφική πολιτική με ότι απομεινάρια
κουβαλάει η κοινωνία μας από ένα σκοτεινό ανατολίζον παρελθόν,
δυστυχώς θα πρέπει να υποστούμε τις συνέπειες ακόμη και αν συνεχίζουν
οι ευρωπαίοι να θεωρούν την υπόσταση του κράτους μας σημαντική για
την γεωπολιτική τους στρατηγική. Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα χωρίς την
οικονομική στήριξη των τότε μεγάλων δυνάμεων και της Ευρωπαϊκής

Ένωσης σήμερα είναι καταδικασμένη
σε οικονομικό μαρασμό και αυτή
τη φορά ίσως σε έναν εμφύλιο που
δεν θα μοιάζει τόσο σχιζοφρενής
όσο αυτός του 1831, όχι δεν μιλώ
για αυτόν που όλοι γνωρίζεται,
αλλά και ο πρώτος πριν ακόμη
αναγνωριστεί επίσημα το ελληνικό
κράτος το 1832 έφερε σχεδόν τα
ίδια χαρακτηριστικά, την αδυσώπητη
μανία να μην μεταρρυθμιστεί ποτέ
το κράτος αυτό ώστε να γίνει ένα
κράτος δικαίου σύμφωνα με τα
δυτικά πρότυπα δηλαδή και με τα
Ελληνικά. Όσες προσπάθειες γίνανε
ώστε να προχωρήσουν κάποιες
μεταρρυθμίσεις σκάλωναν πάντα
στον λαϊκισμό, τις πελατειακές
σχέσεις, στην ατομικότητα που
Χρήστος Τραϊκούδης
εντείνονται περισσότερα με την
έλλειψη κοινωνικής παιδείας και την
στρατευμένη ψήφο.
Ο κομματικοποιημένος συνδικαλισμός που δεν λειτούργησε προς
όφελος της εθνικής παραγωγής είναι ένα ακόμη ένα αγκάθι της ελληνικής
κοινωνίας. Χωρίς εθνική παραγωγή μία χώρα είναι καταδικασμένη σε
συνεχή εξωτερικό δανεισμό ώστε να διατηρήσει τουλάχιστον ένα κοινωνικό
πρόσωπο. Τα κουμουνιστικά βαλκάνια είναι δίχως άλλο ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα κρατισμού με δανειακά κεφάλαια από τη δύση. Η κατάρρευση
του συστήματος αυτού δεν έγινε με τον πιο αναίμακτο τρόπο ενώ η
μετάβαση σε ένα πιο φιλελεύθερο καθεστώς επηρεάστηκε από τα ιστορικά
κατάλοιπα κάθε έθνους.
Το ερώτημα που τίθεται είναι λοιπόν αν με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς
έχουμε ξεκινήσει να αναρωτιόμαστε αν πραγματικά επιθυμούμε την αλλαγή,
αν θέλουμε ένα κράτος δικαίου ή απλά είναι ακόμη μία ρητορική ερώτηση
εντυπωσιασμού και στην πραγματικότητα μας βολεύει μία κατάσταση όσο
ακόμη αυτή δεν επηρεάζει και τόσο την προσωπική καθημερινότητα μας.
Το σίγουρο είναι ότι δεν θα πρέπει να ταυτίζουμε την αισιοδοξία μας για
ένα καλύτερο αύριο με την αμεριμνησία μας και με την ιδέα ότι αυτοί που
προσδιορίζουν το μέλλον μας πρέπει να εξετάζονται μόνο κάθε τέσσερα ή
πέντε χρόνια με την ψήφο μας.
Αυτό που κάνω ως ευχή για το νέο χρόνο είναι η ενεργή συμμετοχή όλων μας
για τις αποφάσεις που καθορίζουν και το μέλλον όλων μας και η ανατροπή
κάποιων πρακτικών του παρελθόντος που μας γεμίζουν απαισιοδοξία αν
και θα έπρεπε να γεννούν εποικοδομητικό προβληματισμό και πίεση για
αλλαγές προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΞΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΝΑΙ…ΕΛΛΗΝΙΚΗ !!!

Η μεγαλύτερη λέξη στον κόσμο αναφέρεται στις ‘Εκκλησιάζουσες’ του Αριστοφάνη. Η λέξη αρχίζει στον στίχο 1.169 και αποτελεί μια ολόκληρη μαγειρική
συνταγή που προφέρεται απνευστί επί σκηνής. Συγκεκριμένα πρόκειται για συνταγή κυκεώνα, ‘αχταρμά’ νεοελληνιστί, στην οποία το φαγητό είναι συνονθύλευμα
τροφών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η .... αριστοφανική λέξη έχει καταγραφεί ως η μεγαλύτερη πραγματική λέξη στον κόσμο στο ΒιΒλίο των Ρεκόρ «Guinness»
Δείτε τη λέξη:
Λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριμματοσιλφιολιπαρομελιτοκατακεχυμενοκιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστεραλεκτρυονοπτοπιφαλλιδοκιγκλοπελειολαγωοσιραιοβαφητραγανοπτερυγών.

Präsidentinnenwechsel beim International Women’s Club of Frankfurt e.V.
Im 69. Jahr seit der Gründung des International Women’s Club of Frankfurt e.V. (IWC) wurde turnusgemäß ein
ausländisches Clubmitglied Frau Elena Vonofakou aus Griechenland zur Präsidentin für das Clubjahr 2015/2016
gewählt.
Elena Vonofakou ist in Thessaloniki, Griechenland geboren. Nach dem Abitur an der Deutschen Schule in Thessaloniki studierte sie Deutsche Philologie an der dortigen Aristoteles Universität und graduierte 1970. Ihr Hauptinteresse
gilt seit jeher der deutschen und griechischen Sprache und Kultur.
So fügte es sich positiv, dass ihr Mann 1976 als Mediziner an das Universitätsklinikum Frankfurt berufen wurde. Ihre
beiden mittlerweile erwachsenen Kinder kamen ebenfalls in Frankfurt zur Welt. Aber nicht nur die griechische und
deutsche Sprache und die jeweiligen Sitten und Bräuche werden im Hause Vonofakou gelebt und gepflegt, sondern
auch das „internationale Frankfurt“.
„Je mehr wir voneinander wissen, desto besser können wir uns verstehen“, so Elena Vonofakou.
Elena Vonofakou ist seit 2001 Mitglied im IWC und hat sich von Anfang an im Club engagiert.
The International Women’s Club ist eine gemeinnützige, politisch und religiös unabhängige Vereinigung von ausländischen und deutschen Damen. Zweck des IWC ist neben der Pflege freundschaftlicher Beziehungen und des interkulturellen Austauschs besonders auch die Unterstützung sozialer Projekte(www.iwc-frankfurt.de).

Elena Vonofakou
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Φόβος και Κατάθλιψη μετά από διάγνωση καρκίνου
Του Prof. Dr. med. Ioannis Benos
Ο κάθε άνθρωπος μόλις ακούσει από το γιατρό του τη διάγνωση
ότι πάσχει από μια πολύ σοβαρή ασθένεια π.χ. καρκίνο, τότε στην
αρχή μένει άναυδος , μετά λιγομίλητος, στη συνέχεια εξανίσταται και
διαμαρτύρεται μέσα του. Γιατί εγώ;, Γιατί να το πάθω εγώ; Μάλλον
λάθος θα έγινε; Ο γιατρός δεν με εξέτασε καλά ή δεν είναι καλός
γιατρός, θα πάω σε άλλον. Αυτά και άλλα παρόμοια σκέπτεται ο παθών
ή η παθούσα. Συνεχίζει τις εξετάσεις σε άλλους γιατρούς ή νοσοκομεία
μέχρι να βεβαιωθεί και ίδιος ότι πράγματι πάσχει από καρκίνο. Η
δεύτερη φάση αρχίζει με φόβο και άγχος σαν να πρόκειται να πεθάνει
την επομένη μέρα. Τέλος καταλαμβάνονται από μια κατάθλιψη, ότι
τίποτε δεν γίνεται και ότι όλες η θεραπείες δεν ωφελούν, σε λίγο θα
πεθάνω κι εγώ όμως τόσοι άλλοι . Πολλοί παραμένουν σ‘ αυτό το
στάδιο, ελάχιστοι είναι εκείνοι που φτάνουν στο στάδιο της νηφάλιας
αποδοχής της ασθένειας τους και σκέπτονται νηφάλια τη θεραπεία
τους, οι περισσότεροι σαν αλαφιασμένοι τρέχουν δεξιά κι αριστερά σε
διαφόρους γιατρούς μερικοί μάλιστα αντί να πάνε σε κάποιο σοβαρό
κέντρο θεραπείας με αναγνωρισμένους διάσημους ογκολογίας πάνε σε
κομπογιαννίτες που τους υπόσχονται απόλυτη θεραπεία.
Πολλοί άνθρωποι σε όλον τον κόσμο δεν ονομάζουν τον καρκίνο με
το όνομα του και οι Έλληνες τον ονομαστούν «επάρατο νόσο» όπως
τον διάβολο που τον ονομάζουν εξαποδό. Αλλά και στον καρκινοπαθή
συμπεριφέρονται ορισμένοι σαν να είχε μεταδοτική νόσο ή τον
μεταχειρίζονται σα να πέθαινε αύριο. Αυτή η συμπεριφορά εντείνει
τις φοβίες του πάσχοντα. Ο ίδιος αντί να κοιτάζει την πληθώρα των
θεραπευμένων πέφτει η σε νάρκη ή σε κατάθλιψη και ακόμα χειρότερα
«το ρίχνει έξω» δηλαδή αρχίζει να πίνει ή να κάνει άλλες ασωτίες.
Αυτά δυστυχώς επιτείνουν την αρρώστια
Ο καρκινοπαθής ή παθούσα αν θέλει να θεραπευτεί και να σωθεί
από την ασθένεια πρέπει να αποβάλλει τις φοβίες και τις άσχημες
συνήθειες.
Είναι όμως μεγάλο σφάλμα να μην αλλάζουν οι ασθενείς ορισμένες

συνήθειες της ζωής τους που παίζουν
σοβαρό ρολό στη θεραπεία του καρκίνου.
Είναι γνωστό και επιστημονικά από
πολλούς ερευνητές επιβεβαιωμένο ότι
ορισμένες συνήθειες προσφέρουν πεδίο
δράσεως του καρκίνου. Δεν μιλώ για το
πολύ αλκοόλ ή το κάπνισμα άλλα για τα
ακόλουθα και για τον ψυχικό παράγοντα
και την διατροφή
1. Η καταπίεση των συναισθημάτων
του, δηλαδή όταν δεν αφήνει τον εαυτό
του να τα αισθάνεται ελευθέρα, δηλαδή
δεν αφήνει τα συναισθήματά του
ελεύθερα .
2. Το Στρες είναι γνωστό, ότι αν χρονίσει
πολλές ασθένειες προκαλεί, ακόμη και ο
Prof. Dr. med. Ioannis Benos
καρκίνος βρίσκεται στο ρεπερτόριο του.
3. Στενοχώρια είναι η καλλίτερη
σύμμαχος του καρκίνου. Πολλές έρευνες έδειξαν, ότι σε κατάθλιψη
ο αριθμός των κύτταρων μας που καταπολεμούν (Killer cells) τα
καρκινικά κύτταρα, που εμφανίζονται σε κάθε άνθρωπο είναι πολύ
ελαττωμένος.
4. Μελαγχολικοί άνθρωποι ασθενούν από καρκίνο πολύ πιο συχνά
από αισιόδοξους. Πως θέλουμε δηλαδή σε περίπτωση αυτής της νόσου
να υπάρξει θεραπεία αν στενοχωριόμαστε.
5. Καρκινογόνες ουσίες στη διατροφή.
6. Ανθυγιεινή εργασία ή ανθυγιεινή ζωή.
Αν μπορέσει ο/η καρκινοπαθής να αλλάξει τα παραπάνω θα μπορέσει
συν την ιατρική θεραπεία όχι μόνο να παρατείνει τη ζωή του, αλλά και
να θεραπευτεί μάλιστα τελείως από την νόσο του. Υπάρχουν σήμερα
πολλοί καρκινοπαθείς που σώθηκαν από τη νόσο αυτή.

Angst und Depression nach Krebsdiagnose
Von Prof. Dr. med. Ioannis Benos
Jeder Mensch bleibt, wenn er von seinem Arzt die Diagnose Krebs
erfährt und damit konfrontiert wird, dass er an einer sehr ernsten
Krankheit leidet. Εr bleibt anfangs still und redet wenig, aber innerlich
lehnt er sich dagegen auf, empört sich und fragt, warum gerade ich?
Warum passiert dies gerade mir? Vielleicht liegt eine Fehldiagnose
vor? Vielleicht hat mich der Arzt nicht genau untersucht? Dieses und
Ähnliches denken der/die Leidende zunächst. Oft setzen er oder sie
die Untersuchungen so lange fort, bis sie endlich von ihrer Krankheit
überzeugt sind.
Die zweite Phase beginnt mit Angst und Panik, als ob er bzw. sie
bereits am nächsten Tag sterben müssten. Schließlich überfällt ihn
oder sie eine mehr oder minder starke Depression. Nichts hilft, glaubt
der/die Betroffene, und keine therapeutische Maßnahme führt zu einem Erfolg. Der Patient bzw. die Patientin sind fest von ihrem baldigen Tod überzeugt. Nicht wenige bleiben in diesem Stadium stecken,
und nur einige erreichen die dritte Phase, die nüchterne Annahme
ihrer Krankheit. Viele suchen verschiedene Ärzte auf, und manche
sogar Pseudoärzte, nämlich Heiler, die vieles versprechen, aber wenig halten können, statt zu einem anerkannten Zentrum oder einem
bekannten Onkologen zu gehen, um möglichst sinnvoll und richtig
therapiert zu werden. Die Griechen vermeiden diese Krankheit mit
ihrem Namen Krebs zu nennen, sie heißt „die Verwunschene“ so wie
manche es vermeiden, den Namen des Teufels auszusprechen. Als ob
sie dadurch vor der Krankheit geschützt würden.
Die Phobien, Ängste und Ablehnung der Krankheit nützen dem Betroffenen nicht. Noch schlimmer ist der Missbrauch von Alkohol u.a.
oder das „stürzen“ ins Nachtleben um den letzten Teil ihres Lebens zu
„genießen“ Es ist nämlich wissenschaftlich belegt, dass diese Verhal-

tensweisen geradezu ein Betätigungsfeld für den Krebs sind und sein
Wachstum fördern. Die Betroffenen müssen außer der medizinischen
Versorgung auch einige Lebensgewohnheiten ändern und die psychischen Faktoren abbauen. Es handelt sich um einen groben Fehler,
wenn einige dies nicht tun.
1. Die Unterdrückung der eigenen Emotionen, die den freien Ausdruck der Gefühle behindert ist Krankheitserzeugend, weil innerlich
„frisst sie der Wurm auf“.
2. Stress verursacht, wie wir wissen, wenn er chronisch wird, verschiedene Krankheiten, Sogar Krebs befindet sich in seinem Repertoire. Stress in uns entsteht nicht von selbst, sondern nur dann, wenn
wir als Person ein Ereignis oder eine Situation zu Stress machen.
3. Angst ist ein guter Verbündeter des Krebses gegen die Betroffenen und ein Begleiter vieler Krebskranker. Die Angst muss also aus
dem Leben des/der Leidenden verbannt werden
4. Depression geht typischerweise mit Krebs einher und richtet
sich gegen eine Gesundung. Mehrere Forschungsergebnisse zeigen,
dass depressive Zustände, wenn sie lange genug bestehen, zu einer
Unterdrückung der Killerzellen führen, d.h. wir werden fast schutzlos
gegenüber Krebs
5. Gesunde Ernährung mit vielen Antikrebssubstanzen ist auch
ein Hilfsmittel für uns
6. Zudem sollte man ein gesundheitsbewusstes Leben führen
mit Spaziergängen an der frischer Luft, keinen Alkoholmissbrauch
treiben und auch kein ausschweifendes Nachtleben führen.
So könnten der/die Krebskranke seine/ihre Krankheit überwinden
und nicht nur das Leben verlängern, sondern eventuell sogar geheilt
werden. Es gibt viele Krebskranke, die nicht an Krebs gestorben sind,
sondern die Krankheit überlebt haben.

12 Ausgabe 38

www.trigono.info

Philotimo

von p. Martinos Petzolt

In der bekannten Satiresendung „Neues aus der
Anstalt“ war im April Griechenland und seine Krise
das Hauptthema, aber keineswegs, wie vielleicht
bei deutschen Medien zu erwarten ist, mit dem erhobenen moralischen Zeigefinger, sondern in schonungsloser Aufklärung über die Einseitigkeiten und
Ungerechtigkeiten derjenigen, die leichtfertig und
ungerecht Griechenland kritisieren.
Bei einem Rückblick auf die deutschen Kriegsverbrechen in griechischen Dörfern im zweiten Weltkrieg wurde auch ein historisches Photo des vierjährigen Argyris gezeigt, der durch Glück das Massaker
einer SS-Einheit am 10.6.1944 in Distomo überlebt
hat. Während Uthoff und von Wagner Argumente
zur Reparationsforderungen diskutierten, stellte ein
Gastwirt plötzlich zwei Ouzos vor die beiden. Diese
lehnten ab, da sie nichts bestellt hätten. Der Wirt, ironischerweise sogar ein türkischer Kabarettist, widersprach und zeigte während eines Kameraschwenks
auf einen alten Mann an einem Tisch am Fenster,
dieser habe die Runde spendiert.
Der Mann am Fenster, auf einen Stock gestützt,
der die Ouzos ausgegeben hat, war Grieche, Argyris
Sphountouris, derselbe, der soeben als Kinderphoto
auf der Videowand gezeigt worden war. Er hatte die
Diskussion mit angehört, doch ohne sich einzumischen, ohne zu verbessern oder zu korrigieren. Er
hatte einfach freundlich zwei Ouzos spendiert. Dabei hatte er als kleiner Bub miterleben müssen, wie
die deutschen Besatzungssoldaten in seinem Dorf
seinen Vater und seine ganze Familie abgeholt haben, 218 Dorfbewohner umbrachten und das ganze
Dorf in Schutt und Asche legten, hatte das, was mit
Zahlen und Fakten, aber auch Unterstellungen und
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Übertreibungen sowie mit krasser Unkenntnis diskutiert wird, aber auch vielen Deutschen überhaupt
nicht bekannt ist, real erlebt, hat den Schmerz nie
vergessen. Auch andere Griechen haben nicht vergessen, wie sie als junger Gastarbeiter in Baracken
lebten und gesundheitsgefährdend arbeiten mussten, und wissen, wie ihr kleines Eigenheim in der
Heimat mit Sondersteuern belegt wird und Mütter
mit ihren geschrumpften Kleinrenten zwar das Glück
haben, ein wenig vom eigenen Garten leben zu können, aber sich wichtige Medikamente nicht leisten
können. Nicht zu vergessen die vielen jungen qualifizierten Hochschulabsolventen, die gerne ihren Lebenstraum erfüllen und ihren Beruf ausüben wollen,
kaum mit einem einzigen Begriff treffend übersetzaber keine Anstellung finden, um ihre junge Familien
ten. Deshalb ging es in Amerika einfach als Fremdzu ernähren.
wort in die Alltagssprache ein. Vielleicht - oder ganz
Wer macht sich darüber Gedanken, ob die polemi- sicher - wäre das Wort auch für das Deutsche eine
schen Schlagzeilen, die verzerrenden Karikaturen, Bereicherung. Noch wichtiger aber wäre es, im Ledie hingeworfenen Unterstellungen die Griechen ben diese Grundhaltung des Philotimo zu praktizievielleicht beleidigen und verletzen, so entfernt von ren. Der jüngste Heilige der Griechischen Kirche,
der Wahrheit diese sind. Doch darum ging es an der Athosmönch Paisios, der am 12. Juli zum ersten
diesem Fernsehabend gar nicht. Der alte Grieche Mal gefeiert wird, sieht im Philotimo die treffende
im Kabarett wollte nicht als Aufklärer auftreten und Skizzierung eines Menschen, wie er sein sollte.
seine Meinung durchsetzen, er wollte nichts besser
Wer sich Gedanken und Sorgen um Griechenland
wissen und nichts korrigieren. Er zeigte einfach eine
macht, sollte sich vor allem um das Philotimo sorsouveräne und freundliche Grundhaltung. Es ging
gen. Wenn das Philotimo verloren gehen sollte, geht
ihm um das „wie“ des Gesprächs, die Atmosphäre,
das verloren, was die Griechen auszeichnet und
den Stil.
Griechenland so liebeswert macht und vom westAuf Griechisch heißt diese Haltung „philotimo“. europäisch-amerikanischen Einheitsbrei unterscheiDieser Begriff beschreibt einen Menschen, der Cha- det. Dann geht auch das verloren, was den orthodorakter, Stolz, Ehrgefühl, aber auch Freundlichkeit, xen Gläubigen auszeichnet, fremdenfreundlich und
Ehrlichkeit, Anstand hat, der durchaus über ein ge- selbstbewusst zugleich zu sein, sich als demütiger
sundes Selbstwertgefühl verfügt, der zuverlässig ist, Sünder und zugleich glücklicher österlicher Mensch
dessen Wort unbedingt gilt, der hochherzig ist. In der zu wissen, gastfreundlich zu sein und seine Familie
Jugendsprache würde solch ein Mensch vielleicht über alles zu lieben, nicht kleingeistig und spießig zu
als „echt“ bezeichnet werden.
sein, sondern ein tiefes Ehrgefühl und einen Stolz zu
Philotimo kann man durchaus umschreiben, aber haben, der alle Krisen überleben lässt.

Αγιασμός υδάτων σε πόλεις της Βαυαρίας
Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λεύκης κ. Ευμένιος τέλεσε,
με αφορμή την εορτή των Θεοφανείων, τον αγιασμό
των υδάτων σε δύο πόλεις της Βαυαρίας, τη πόλη
Γκέρετσριτ (Geretsried) και στη πόλη Ρέγκενσμπουργκ
(Regensburg).
Στο Γκέρετσριτ ο αγιασμός των υδάτων έλαβε χώρα το
Σάββατο 9 Ιανουαρίου στη μεγάλη πισίνα της πόλης,
παρουσία της ελληνικής παροικίας και επισήμων
εκπροσώπων της βαυαρικής κοινωνίας, μεταξύ των
οποίων ο Δήμαρχος της πόλης κ. Χόπφερ, ο γενικός
διευθυντής της Αστυνομίας της Άνω Βαυαρίας κ.
Κοππ,ο υποδιευθυντής της Βαυαρικής Εθνοφρουράς
κ. Χάμπερφελνερ και εκπρόσωποι των εκκλησιών.
Συγκινητική ήταν η στιγμή που ο Θεοφ. Επίσκοπος
Λεύκης κ. Ευμένιος έρριψε τον Τίμιο Σταυρό στα νερά και
μια ομάδα 5 νέων και νεανίδων και μια ομάδα 6 μικρών
παιδιών κολύμβησαν για να ανασύρουν τον Σταυρό.
Μεταξύ των νέων ήταν και η Νεκταρία, ελληνίδα που
γεννήθηκε στο Γκέρετσριτ και είναι αστυνομικός στη
βαυαρική αστυνομία. Στον αγιασμό έλαβαν μέρος ο
Αρχιερατικός Επίτροπος Βαυαρίας, Πρωτοπρεσβύτερος
Απόστολος Μαλαμούσης, ο Πρεσβύτερος-Οικονόμος
Πλούταρχος Κωσταντινίδης, ο Διάκονος Γεώργιος
Σιώμος και ο ψάλτης και εκκλησιαστικός επίτροπος της
Ενορίας, κ. Πέτρος Μαστορίδης.
Μετά τον αγιασμό ακολούθησε εορτή κοπής της
Βασιλόπιτας σε παρακείμενη αίθουσα με την
Ελληνική Κοινότητα Γκέρετσριτ και τον δραστήριο
πρόεδρό της κ. Ευάγγελο Καρασακαλίδη. Υπήρχαν
δύο βασιλόπιτες με κέρματα, μία της Ενορίας και μία
της Ελληνικής Κοινότητας. Το νόμισμα της Ενορίας
βρήκε ο συμπατριώτης μας κ. Μιχάλης Γκύζης, ο
οποίος και παρέλαβε από τον Θεοφ. Επίσκοπο, ως
δώρο, μία εικόνα του Αγίου Σπυρίδωνος. Το νόμισμα
της Ελληνικής Κοινότητας δεν βρέθηκε πουθενά. Στη
κατάμεστη αίθουσα οι συμπατριώτες μας έψαλλαν τα
κάλαντα του νέου έτους.

Στη πόλη Ρέγκενσμπουργκ ο αγιασμός του ποταμού
Δούναβη έλαβε χώρα την Κυριακή 10 Ιανουαρίου
παρουσία ορθοδόξων πιστών διαφόρων εθνικοτήτων
και επισήμων εκπροσώπων της βαυαρικής κοινωνίας,
μεταξύ των οποίων ο Περιφεριάρχης κ. Μπάρτελ, ο
Αρχιδήμαρχος της πόλης κ. Φόλμπεργκ και εκπρόσωποι
των εκκλησιών.
Την ακολουθία τέλεσε ο Θεοφ. Επίσκοπος Λεύκης
κ. Ευμένιος με τον Αρχιερατικό Επίτροπο Βαυαρίας
Πρωτοπρεσβύτερο Απόστολο Μαλαμούση, τον εφημέριο
της Ενορίας Ρέγκενσμπουργκ, Πρωτοπρεσβύτερο
Ιωάννη Μηνά, τον Πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Βλέτση
και τον Διάκονο Γεώργιο Σιώμο. Ο Θεοφ. Επίσκοπος
ανέλυσε στους επισήμους βαυαρούς τη θεολογική
σημασία του αγιασμού των υδάτων και της δημιουργίας
του Θεού. Ο Αρχιδήμαρχος αναφέρθηκε στη σημασία
του ορθοδόξου αγιασμού του ποταμού Δούναβη που
συνδέει λαούς και πολιτισμούς, από τις πηγές του
μέχρι και την εκβολή του στη Μαύρη Θάλασσα. Ο
ρωμαιοκαθολικός Επίσκοπος κ. Ρούντολφ αναφέρθηκε
ιδιαίτερα στο νόημα των ορθοδόξων ύμνων και ευχών
για τον αγιασμό και συνέδεσε την αγάπη και τον
σεβασμό στη δημιουργία του Θεού με τον ύμνο του
αγίου Φραγκίσκου.

Ο Θεοφ. Επίκοπος και ο διάκονος Γεώργιος Σιώμος στη ρίψη
του Τιμίου Σταυρού

Ο Βυζαντινός χορός Ιεροψαλτών υπο τη διεύθυνση του
καθηγητή της Ορθόδοξης Θεολογίας στο Πανεπισtήμιο
Μονάχου, κ. Κωνσταντίνου Νικολακοπούλου.
Τρεις εθελοντες βαυαροί ανέσυραν από τα παγωμένα
νερά του ποταμού τον Τίμιο Σταυρό.
Οι μεγάλης κυκλοφορίας βαυαρικές εφημερίδες με
ρεπορταζ και φωτογραφίες κάλυψαν τον αγιασμό
και στις δύο πόλεις, όπως ακριβώς συνέβη και με
τον αγιασμό του ποταμού Ίζαρ στις 6 Ιανουαρίου στο
Μόναχο από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αριανζού κ.
Βαρθολομαίο και για τονοποίο (έχει ήδη εκδοθεί ειδική
ανακοίνωση τύπου).

Ο Θεοφ. Επίσκοπος Λεύκης κ. Ευμένιος, παραλαμβάνει από
τον κολυμβητή κ. Ευθύμιο Μπέλλο τον Τίμιο Σταυρό.

Για μια ακόμη φορά υπήρξε μια ευλογημένη και
θαυμάσια προβολή της Ορθοδοξίας μας στη φιλόξενη
Βαυαρία.
Ο Αρχιερατικός Επίτροπος Βαυαρίας
Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου
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Παρέα με τη Λήδα, τα χρώματα και τις ιστορίες της
είναι το σημαντικότερο για μένα, για να επιλέξεις να με μεγάλη επιτυχία επειδή μπορούν και συμμετέχουν
πιάσεις το βιβλίο στο χέρι σου. Από εκεί και πέρα η ιδέα μέσω της εικόνας και της κίνησης. Επίσης μου ζητούν
και το κείμενο παίζουν εξ ίσου σημαντικό ρόλο.
και δίνω σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς, δασκάλους και
4. Έχετε αγαπημένο ήρωα από τα παιδικά σας χρόνια? νηπιαγωγούς με τη μέθοδό μου.

Λήδα Βαρβαρούση
Η Λήδα Βαρβαρούση γεννήθηκε στην Αθήνα στις
9 Δεκεμβρίου του 1961. Αποφοίτησε από τη Σχολή
Βακαλό και συνέχισε τις σπουδές της στο Leeds της
Βρετανία. Εργάστηκε ως εικονογράφος και καλλιτεχνική
διευθύντρια, για μεγάλες διαφημιστικές εταιρείες.
Έχει γράψει 15 βιβλία και έχει εικονογραφήσει περί
τα 200 βιβλία, πολλά εκ των οποίων κυκλοφορούν
μεταφρασμένα και σε άλλες χώρες. Μέσα σε αυτά τα
πιο γνωστά είναι η σειρά „Τρελοδαγκωνίτσες“ που
γράφει και εικονογραφεί η ίδια, «Τριγωνοψαρούλης»
του Βαγγέλη Ηλιόπουλου και «Μάικ ο Φασολάκης» της
Μαρί Κυριακού (Best sellers & long sellers).
Βραβεία: Πρώτο και Δεύτερο βραβείο του Φεστιβάλ
Διαφήμισης, για την καμπάνια «Σαντορίνη» της
εταιρείας Μπουτάρη - Leo Burnett. Πρώτο διεθνές
βραβείο εικονογράφησης από το South East Europe Children Literature Center- Sofia Bulgaria το 2006,
για το βιβλίο της „Ένα Σκουλήκι με φτερά“ - σειρά
„Τρελοδαγκωνίτσες“, εκδ. Παπαδόπουλος.
Εικονογράφησε το αναγνωστικό της Α΄ δημοτικού
„Η γλώσσα μου“ και το λεξικό της Α‘ και Β‘ δημοτικού.
Έγραψε και εικονογράφησε για την Αντιπροσωπεία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα το βιβλίο „Μια
παρέα με καρδιά“ που απευθύνεται σε όλα τα παιδιά
της Ευρώπης.
Δημιούργησε τη μασκότ „Ελπίδα“ που διακοσμεί το
Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων „Ελπίδα“ Μαριάννας
Βαρδινογιάννη.
Εικονογράφησε για την Αντιπροσωπεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, το βιβλίο „Τα αστέρια
της Ευρώπης“.
Έχει κάνει πέντε ατομικές εικαστικές εκθέσεις
(Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αμοργό, Ζυρίχη, Βρυξέλλες)
και συμμετείχε σε οκτώ ομαδικές εικαστικές εκθέσεις
(Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μπρατισλάβα, Μπολόνια, Ν.
Υόρκη). Είναι μέλος του Κύκλου Ελληνικού Παιδικού
Βιβλίου/Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ) και της Γυναικείας
Λογοτεχνικής Συντροφιάς.

Πολλούς, όχι έναν. Όμως πάντοτε ξεχώριζα ένα
Μπορείτε να το δείτε στη σελίδα μου:
βιβλίο με ζώα που έπαιζαν μέσα σε ένα αγρόκτημα.
www.lidavarvarousi.com
Δεν θυμάμαι το κείμενο πια, μόνο τις εικόνες (τυχαίο;).
Paintellings with Lida.
Αργότερα στην λογοτεχνία ξεχωριστό ρόλο στην ψυχή 12. Θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα/χαιρετισμό στους
μου είχε ο Μόγλη του Κίπλινγκ.
αναγνώστες του „Τρίγωνου“?
5. Τον έχετε εικονογραφήσει? Θα θέλατε και αν ναι, θα
Θα ήθελα να τους συγχαρώ πρώτα απ’ όλα για
τον ζωγραφίζατε διαφορετικά?
το πολύ ωραίο έντυπο και για την αφύπνιση και την
Δεν τον έχω εικονογραφήσει ακόμα, γιατί όπως ξέρετε πληροφόρηση που προσφέρουν στους Έλληνες μέσω
γράφω τα κείμενα στα βιβλία μου, οπότε θα ήθελα αυτού ένθεν και ένθεν.
να έχω μια καλή ιδέα για να διασκευάσω κάτι αντάξιο
Είμαι στη διάθεσή τους πάντοτε.
αυτού του έργου. Θα κρατούσα τα βασικά του στοιχεία
άθικτα αλλιώς δεν θα ήταν πλέον ο Μόγλη. Θα έκανα σε
άλλα σημεία τις αλλαγές μου μέσα στο story.
6. Τι είναι πιο εύκολο για εσάς, να εικονογραφείτε τις
δικές σας ιστορίες ή των άλλων?
Είναι μια εντελώς διαφορετική διεργασία. Όταν
διαβάζεις το κείμενο ενός άλλου ανθρώπου έχεις την
έκπληξη του διαφορετικού. Είναι πιο συλλογική η
διαδικασία. Μοιράζεσαι κάτι που είναι έξω από σένα και
θες να κάνεις το καλύτερο για τον άλλο. Έτσι λειτουργεί
μέσα μου.

Ανάμεσα σε έλληνες δημιουργούς και την Riitta Oitinnen,
7. Την ώρα που γράφετε την ιστορία σχηματίζετε και
καθηγήτρια, συγγραφέα/εικονογράφο, στη διάλεξη της
την εικόνα ή την σκέφτεστε αφού ολοκληρωθεί το
τελευταίας στο Φιλανδικό Ινστιτούτο στην Αθήνα
κείμενο?
Πάντα η ιδέα για οτιδήποτε είναι μια εικόνα που
περνάει μπροστά από τα μάτια μου μέσα στο κεφάλι μου
ή μια φωνή μέσα στα αυτιά μου. Οπότε άλλοτε έρχεται
η εικόνα και άλλοτε ο λόγος. Είναι μια παράλληλη
διαδικασία!
8. Ξέρω ότι παράλληλα ζωγραφίζετε και μάλιστα
έχετε εκθέσει τα έργα σας σε διάφορες γκαλερί τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αλήθεια, υπάρχει
διαφορά μεταξύ ζωγραφικής και εικονογράφησης και
αν ναι, ποια είναι αυτή?
Κατά την άποψη μου δεν θα είσαι ποτέ καλός
μοντέρνος χορευτής αν δεν έχεις διδαχθεί κλασσικό
χορό. Το ίδιο ισχύει και για το τραγούδι, για το θέατρο
και για όλες τις τέχνες γενικότερα.
Η διαφορά που βιώνω σε σχέση με τη ζωγραφική είναι
ότι η εικονογράφηση είναι εφαρμοσμένη τέχνη, δηλαδή
λαμβάνεις υπόψη σου πολλές παραμέτρους, αυτή του
κειμένου, του σχήματος του βιβλίου, της τυπογραφίας
και πάνω απ΄ όλα αυτή του τελικού σου αποδέκτη που
στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ΠΑΙΔΙ.

9. Ο Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου/Ελληνικό
Τμήμα της ΙΒΒΥ, σας πρότεινε για το Βραβείο Hans
Christian Andersen 2016. Δώστε μας λίγα περισσότερα
Είναι υποψήφια εικονογράφησης για το Βραβείο
στοιχεία γι’ αυτό το Βραβείο.
Hans Christian Andersen 2016.
Το βραβείο Andersen είναι το Νόμπελ της παιδικής
λογοτεχνίας και απονέμεται από την IBBY (Internatio1. Πως προέκυψε η εικονογράφηση στη ζωή σας?
nal Board on Books for Young People) κάθε δύο χρόνια
Μια μέρα ένα χτύπημα στην πόρτα με ξύπνησε.
Σηκώθηκα από το κρεβάτι για να ανοίξω και τότε σε έναν συγγραφέα και έναν εικονογράφο από όλο τον
κόσμο για το σύνολο του έργου τους. Για κάθε δημιουργό
μπροστά μου εμφανίστηκε η...εικονογράφηση!
Εντάξει δεν ήταν έτσι ακριβώς, όμως είναι αλήθεια είναι μεγάλη τιμή να προτείνεται για το βραβείο αυτό!
ότι όταν ήμουν μικρό κορίτσι και ξάπλωνα για να 10. Βιβλίο που το πιάνεις στα χέρια σου, το μυρίζεις,
κοιμηθώ, έπαιρνα τα βιβλία μου να τα διαβάσω και οι του τσακίζεις τη σελίδα ή βιβλίο σε μορφή e book? Πως
εικονογραφήσεις ήταν αυτές που μου τραβούσαν την βλέπετε το μέλλον του?
Η Λήδα σε σχολεία ανάμεσα σε μαθητές, χρώματα και
προσοχή.
Αγαπώ πολύ τα βιβλία ως αντικείμενα με … σχέδια.
Έλεγα λοιπόν μεγαλώνοντας: «Όταν μεγαλώσω θα υποκειμενικό περιεχόμενο. Ναι είμαι από τους λάτρεις
εικονογραφώ και θα γράφω βιβλία...»
του χαρτιού. Μου αρέσει η υφή, η αφή, ο ήχος του
2. Η φαντασία έρχεται την ώρα της δημιουργίας ή
κάνετε… πιο στενή παρέα?
Ναι, η παρέα μας είναι πολύ στενή. Φυσικά
μαλώνουμε κιόλας και δεν μιλιόμαστε για αρκετό
καιρό ανά διαστήματα. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν
υπήρξε ειδική ώρα δημιουργίας. Σίγουρα οι καλύτερες
δημιουργικές στιγμές μου ήταν εκεί που δεν το περίμενα
ότι θα τις έχω. Γι’ αυτό και έχω χαρτάκια και μπλοκάκια
μαζί μου για να σημειώνω και να σκιτσάρω τις ιδέες μου
πριν τις ξεχάσω.

ξεφυλλίσματος, όμως δεν είμαι εναντίον της όποιας
μορφής που μπορεί να φέρει ο λόγος, η σοφία, το
συναίσθημα και η ιδέα για να περάσει στους ανθρώπους.

11. Έχετε επισκεφτεί πολλά σχολεία τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σχολεία του απόδημου
ελληνισμού. Υπάρχουν διαφορές στην προσέγγιση των
μαθητών?
Με το διαδραστικό πρόγραμμά μου έμπνευσης,
«Ζωγραφηγήσεις με τη Λήδα», όπου αφηγούμαι και
ταυτόχρονα ζωγραφίζω σε μεγάλη επιφάνεια στον
3. Η εικόνα παίζει τον πρώτο λόγο στην επιλογή ενός τοίχο, έρχομαι σε επαφή με πολλά παιδιά στην Ελλάδα . Στα εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.
και στο εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια δίνω αυτές τις „Παιδιά και Έφηβοι, Φωνές και Ψίθυροι“ στην Αθήνα
παιδικού βιβλίου?
Για τα εικονογραφημένα βιβλία (το λέει και η λέξη) παρουσιάσεις σε παιδιά κωφάλαλα και ειδικών θεμάτων
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για ελληνικά εστιατόρια

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

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

DEMOKRIT COMPUTER
Hardware - Software - Schulung
90443 Nürnberg - Am Plärrer 9
Tel.: 0911-264354
Fax : 0911- 266538
email: kostas@gikas.net
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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.

Δημοτικό σχολείο Νυρεμβέργης 1963. Οι πρώτοι μαθητές. (από το αρχείο της κ. Κοντοαγγέλου)
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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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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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ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

οι αγγελίες για εύρεση εργασίας ειναι δωρεάν
• Νέος 30 ετών, με εμπειρία, ζητεί εργασία σε ελληνικό
εστιατόριο για μπουφέ. Τηλ. 0157-36910355 (18.01.16).
• Ζητείται σερβιτόρος η βοηθός σερβιτόρου. Τηλ. 01702933961 (14.01.16)
• Ψάχνω για γυναίκα να φροντίζει ηλικιωμένη κυρία στη Φυρτ
(Fürth). Παρέχεται διαμονή. Τηλ. 0911-776546 (06.01.16
• Ψήστης 46 ετών ζητά εργασία σε ελληνικό εστιατόριο στη
Γερμανία. Τηλ. 0151-75521474 Σπύρος (05.01.16).
• Ζητείται μάγειρας ή μαγείρισσα και βοηθοί κουζίνας στη
Νυρεμβέργη για εστιατόριο με διεθνείς γεύσεις. τηλ. 017632813935
• Ζητείται κρεπιέρης, μπουφετζής-καφέ στο Ingolstadt.
Tηλέφωνο : 0176-64636218
• Ζευγάρι από τον νομό Θεσσαλονίκης ζητά εργασία σε
ελληνικό εστιατόριο στη Νυρεμβέργη και τη γύρο περιοχή.
Τηλ. 0030 6978294506
• Μαγείρισσα με μεγάλη εμπειρία στην Ελληνική –
Μεσογειακή κουζίνα, καθώς και σε γκουρμέ – παραδοσιακές
γεύσεις, ζητά εργασία στην Νυρεμβέργη και τις γύρω
περιοχές της. Τηλ. 0152 57437908 Κα. Πριτσή Μάρθα.
• Μαρμαροπλακάς – οικοδόμος πετράς (χτίστης) ζητάει
εργασία τηλ. 015175864183 / Toni (006:20.05.15).
• Είμαι 38 ετών και αναζητώ δουλειά στην Γερμανία σε
εστιατόριο ή ξενοδοχείο. Έχω εμπειρία 4 χρόνων σε
εστιατόρια της Γερμανίας και 6 χρόνων σε ξενοδοχεία της
Ελλάδος. Η μόνη διαφορά είναι ότι πρέπει να πάρω μαζί
μου τον γιό μου που είναι 10 ετών, γιατί δεν έχω να μου
τον κρατήσει κάποιος στην Ελλάδα. Αν ξέρει κάποιος κάτι
και μπορεί να βοηθήσει το εκτιμώ. Τηλ. 0030 6984384920
Φιλιππία. (005:16.05.15)
• Ζητείται ζευγάρι για κουζίνα στο Pritzwalk. Karte, Tel.
015783957530 (004:15.05.15)
• Wir suchen engagierte Mitarbeiter/innen für den Küchenund Service- bereich. Nähere Infos unter : 0151 40047809
(003:13.05.15)
• Ζητείται άτομο ευχάριστο, με ομαδικό πνεύμα για
προώθηση προϊόντων Marketing. Απαραίτητη προυπόθεση
άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας. Άριστες συνθήκες
εκπαίδευσης και εργασίας, ανταγωνιστικές αποδοχές
(ασφάλιση,σταθερός μισθός,προοπτική αορίστου σύμβασης
εργασίας), δυνατότητα μερικής κ πλήρους απασχόλησης. Θα
χαρούμε πολύ για το όποιο ενδιαφέρον! Τηλ.: Κυρία Ντόρα
6978692258. (002:12.05.15)
• Motivierte, teamfähige Mitarbeiter gesucht für den Vertrieb
von Marketingprodukten. Gutes Arbeitsklima, Gute Bezahlung nach Vereinbarung, Voll und Teilzeitler gesucht. Bei
Interesse bitte melden. Wir freuen uns auf Sie! Tel.: Frau Dora
6978692258. (001:12.05.15)
• Σε τουριστική περιοχή της Γερμανίας, στο πανέμορφο
νησί Norderney ζητείται προσωπικό, σε οικογενειακό

περιβάλλον: ζευγάρι, βοηθός μάγειρα ή ψήστης με εμπειρία
από το εξωτερικό (Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία). Παρέχεται
διαμονή, σε ατομικό δωμάτιο, διατροφή, ασφάλεια και
αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα. Τηλ. 00491726040824,
EMail utoula@gmx.de.

• 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.

• Ζητείται ΑΜΕΣΑ κοπέλα έως 30 ετών από ελληνική καντίνα
• Μάγειρας με προυπηρεσία, ζητά δουλειά. Τηλ.
εντός αμερικανικής κρατικής υπηρεσίας. Παρέχεται
διαμέρισμα, ασφάλεια κρατική και μισθός 900 ευρώ καθαρά. 017637549004.
• Ζητείται ανδρόγυνο ή μάγειρας για μόνιμη εργασία σε
Τηλ επικοινωνίας (0030)-6947-225689
εστιατόριο κοντά στη περιοχή Kulmbach. Εξασφαλισμένη
• Ζητούνται επαγγελματίες οδηγοί Kraftfahrer, από την
διαμονή, φαγητό και ικανοποιητικός μισθός. Πληροφορίες
εταιρεία MEYER LOGISTIK, στις αποθήκες REWE Raunheim
στο τηλ. 092209170480 κ. Βασίλη ή Θύμιο.
και Rossmann-Drogerie, Rodgau. Ελάχιστα γερμανικά.
Πληροφορίες στα κεντρικά γραφεία 0049 (0) 6102/7485300,
Neu-Isenburg.

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

• Ζητείται βοηθός για κουζίνα ή 2 άτομα για πλήρη
• Ζητούνται άτομα όλων των ειδικοτήτων για εργασία σε
απασχόληση. Τηλ. 0911/6414540.
ελληνικά εστιατόρια σε όλη τη Γερμανία. Παρέχεται διαμονή,
διατροφή, ασφάλιση και μισθός ανάλογος των προσόντων.
• Ζητώ εργασία παντός είδους στη περιοχή Νυρεμβέργης.
Τηλ επικοινωνίας (0030)-6947-225689
Τηλ. 0162-8551623 / Σπύρος
• Ζητείται γυναίκα για να φροντίσει κατάκοιτη ηλικιωμένη
• Ζητείται έμπειρος Κρεπιέρης με προυπηρεσία για
γυναίκα. Τηλ. 0911-776549/Αθανάσιος.
εστιατόριο. Περιοχή 130 km από Νυρεμβέργη για Τσεχία.
Τηλ. 0160-6239668.
• Ζητά εργασία στη Γερμανία βραδινές ώρες. Τηλ. (Ρουμανία)
0040724829902 Ελένη.
• Ζητείται έμπειρος μάγειρας ή ανδρόγυνο για μόνιμη εργασία
σε εστιατόριο κοντά στη περιοχή Νυρεμβέργης. Πληρ. στα
• Τελειόφοιτη Λογιστικής, με καλή γνώση αγγλικών,
τηλ. 016092887748 ή 0911 500200
ελληνικών, office, outlook, data entry, προυπηρεσία σε
loyalty programmes ως client operations officer, ζητά θέση
• Zητώ εργασία ως οδηγός σε ελαφρύ φορτηγό ή σε Φίρμα.
εργασίας στη περιοχή της Νυρεμβέργης. Τηλ. 015156727902
Μιλτιάδης Τηλ. 0162/6578947
• Ζητείται ανδρόγυνο για κουζίνα ή μεμονωμένο άτομο
• Κοπέλα 38 ετών ενδιαφέρεται για εργασία σε ελληνικό
ψήστης. Τηλ. 0162-9175620.
εστιατόριο στη Γερμανία. Πληροφορίες στο τηλ.
0048506606191 από 11.00 – 20.00.
• Ζητείται ανδρόγυνο για κουζίνα ή σερβοτόρος. Τηλ. 017670195555.
• Κύριος και κυρία ψάχνουν για δουλειά σε φίρμα καθαρισμού
ή καθαρισμούς γενικότερα. Τηλ. : 0176-38566390 Σοφία.
• Ελληνίδα βρεφοπαιδαγωγός που διαμένει στη Νυρεμβέργη,
γεννημένη και μεγαλωμένη στο Μόναχο, με εμπειρία
• Ζητώ εργασία ως Μάγειρας ή Σερβιτόρος στη περιοχή
και συστάσεις, ζητά εργασία σε οικογένεια με παιδιά ως
Νυρεμβέργης. Τηλ. 0178/6593954 Δημήτρης.
εσωτερική, σε όποια πόλη της Γερμανίας. Θα προτιμηθεί
• Ζητείται μάγειρας ή βοηθός. Τηλ. 0911/603578
το Μόναχο. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 00491759708707 και
• Νεαρός ζητάει οποιαδήποτε εργασία καθώς και γκαρσονιέρα
00302110176457.
για ενοικίαση. Τηλ.0176/36929240.
• Μαγείρισσα με προυπηρεσία και εμπειρία ζητά εργασία στη
• Ζητείται Μάγειρας ή βοηθός μάγειρα σε εστιατόριο στη
περιοχή Νυρεμβέργης. Τηλ. 0911/339163
περιοχή Würzburg. Πληροφορίες στο τηλ. 09365 888927.
• Ζητά εργασία ως βοηθός κουζίνας, ετών 38, Τηλ.: 0157
•
Ζευγάρι με προυπηρεσία, ψήστης, μάγειρας ζητά εργασία
74661776 κ. Ντίνος
σε ελληνικό εστιατόριο. Πληροφορίες στο τηλ. 0030 697
• Μόναχο : Ζητείται κυρία γηροκόμος + οικιακά με εμπειρία
8189176.
μέχρι 55 ετών για κυρία με αλτσχάιμερ. Εισητήρια, διατροφή,
•
Ψήστης ή βοηθός μάγειρα ζητά εργασία σε εστιατόριο.
διαμονή εξασφαλισμένη. Μισθός 800,00 EUR. Πληροφορίες
Πληροφορίες στο τηλ. 0030 694 2546873
στο τηλ. : 01515 60 800 66 κ. Ελένη.
• Ζητείται γυναίκα για κουζίνα και βοηθός μάγειρα, όχι
• Γυναίκα ζητά εργασία σε εστιατόριο με διαμονή. Τηλ.
ζευγάρι. Πληροφορίες στο τηλ. 0911/835913
0176/88467723 Κατερίνα.
•
Σερβιτόρος και δύο βοηθοί κουζίνας ζητούν εργασία σε
• Ζητά εργασία για λάντζα και καθάρισμα. Τηλ.: 0157ελληνικό εστιατόριο. Τηλ. 015166929877
84896466 Εύα.
• Ζητείται μάγειρας/μαγείρισσα για βραδυνή απασχόληση σε • Ζητείται ψήστης στη περιοχή Ερλάνγκεν. Περισσότερες
πληροφορίες στα τηλ. 0176/56449959 ή 09192/9986363.
φραγκική μπυραρία. Πληροφορίες τηλ. 0170/9453355.
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ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΠΑΤΡΑ ενοικιάζεται

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.

διαμέρισμα 93 τμ. 4ου ορόφου με ασανσέρ στην πλατεία
Πυροσβεστείου στην Πάτρα, με άμεση πρόσβαση προς το
Πανεπιστήμιο.

Οικόπεδο 500 τ.μ. στο Αίγιο

Διαθέτει αυτόνομη θέρμανση μπόιλερ αιρ κοντίσιον πόρτα
ασφαλείας μια θέση στάθμευσης και αποθήκη.
Πολύ καλή κατασκευή - Ευκαιρία.
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 00306973208740
00306981020270

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

Πωλούνται
δύο διαμερίσματα στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης,
75τ.μ και 140 τ.μ αντίστοιχα.
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με 00306972006646

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

Πληροφορίες 0049 911 95343715 και 0030 211 7707542

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
εστιατόριο στο
Μάγκντεμπουργκ (Magdeburg)

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

λόγο αναχώρησης για Ελλάδα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ / ZU VERKAUFEN
στο Αίγιο 2όροφη κατοικία

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
039166291903 κ. Τάσος.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Έχει μέσα λεμονιές και ελιές.

πολύ καλό εστιατόριο μέσα στο Μόναχο.

Tel. 0030 697 186 1339
Haus in Aigio/GR : 2 Stockwerke
mit Heizung, 1700qm Grundstück
mit Zitronen und Olivenbäumen,
Panoramabiick : Meer, Berg

Διαθέτει 90 θέσεις μέσα καθώς και
45 στο κήπο.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
0030-6974830382,
004917626557946 κ. Νίκος.

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

Τιμή 35.000 EUR
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με
0030 6983523919 ή 0049 1726566079

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

Φυλαχτό η ΕΛΙΑ - 2016

ένα μοναδικό καινούργιο κόσμημα, μέγεθος 2 EUR με την ελιά που είναι το ιερό μας δένδρο, διότι εκτός των άλλων
αγαθών που μας προσφέρει δεν είναι τυχαίο ότι προσευχήθει ο Κύριος στο όρος των ελαιών κάτω από την ελιά.
Είναι για προστασία, υγεία, χρήματα, τύχη, ... επάργυρο (22.00 €), επιχρυσωμένο (25.00 €).
Ειδική προσφορά για τους αναγνώστες της εφημερίδας :
επάργυρο 17.00 €, επιχρυσωμένο 20.00 €.
Παραγγελίες λιανική, χονδρική : Zervopoulos Dim. 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

SUDOKU

Η κυρία στο φούρναρη:
- „Είμαι τόσο νευριασμένη μαζί σας, το ψωμί που μου δώσατε χθες ήταν μπαγιάτικο.“
- „Μα, τι λέτε κυρία μου, εμείς φτιάχνουμε ψωμί εδώ και 20 χρόνια!“
Και η κυρία:
- „Ναι, αλλά το πουλάτε τώρα!“
Μια μέρα ζήτησα από τις χρυσές αγγελίες σύζυγο.
Την επομένη , εκατοντάδες επικοινώνησαν ότι μπορώ να έχω την δική τους !
Μια οικογένεια ταξιδεύει με το τρένο. Ο πατέρας, η μητέρα και το παιδί κάθονται
λοιπόν δίπλα στο παράθυρο και απολαμβάνουν το τοπίο. Το παιδί είναι όμως
περίεργο, και ρωτάει συνέχεια:
- „Μπαμπά, τι είναι αυτό εκεί;“
- „Δεν ξέρω παιδί μου“, απαντά ο πατέρας.
Το μικρό όμως επιμένει:
- „Μπαμπά, κι αυτό εκεί;“
- „Δεν ξέρω παιδί μου“, απαντά και πάλι ο πατέρας.
Η μητέρα επεμβαίνει και παρατηρεί:
- „Ασε τον πατέρα σου ήσυχο, παιδάκι μου!“
Και ο πατέρας διαμαρτυρόμενος:
- „Μα τι λες, χρυσή μου; Ασε το παιδί να μαθαίνει!“
Η αστυνομία είχε πάρει απόφαση όποιος οδηγεί σύμφωνα με τους κανονισμούς θα
κέρδιζε 500.000 δρχ. Μετά από πολύ καιρό εκεί που έκανε περιπολία οι αστυνόμοι
ενός περιπολικού βλέπουν κάποιον μπροστά του να οδηγεί τέλεια. Οπότε το
σταματάνε και βλέπουν μέσα τη γυναίκα του και την πεθερά του να κοιμούνται.
ΑΣΤ: „Οδηγείτε πολύ καλά και η αστυνομία σαν έπαινο σας δωρίζει 500.000 δρχ. Τι
θα τα κάνετε;“
ΟΔΗΓ: „Τώρα θα βγάλω δίπλωμα.“
Οι αστυνομικοί έμειναν με ανοιχτό το στόμα.
ΑΣΤ: „Τι; Δηλαδή δεν έχετε δίπλωμα;“
Εκεί επάνω ξυπνάει η γυναίκα του.
Γυναίκα: „Μην τον ακούτε κύριε αστυνομικέ μεθυσμένος είναι!“
Με την βαβούρα ξυπνάει και η πεθερά και βλέπει ότι τον γράφουν οπότε λέει:
- „Και στο είπα βρε Γιάννη! Δε στο είπα;;; Δε θα πάμε μακριά με κλεμμένο
αυτοκίνητο!“
Είναι μια ξανθιά και μια μελαχρινή και βλέπουν ειδήσεις . Το δελτίο είναι σχετικά
με ένα τύπο που απειλεί να αυτοκτονήσει πηδώντας από ένα ουρανοξύστη .
Μετά από λίγο μπαίνουν σπόντα διαφημίσεις : Λέει η ξανθιά :
- Βάζω στοίχημα 20 χιλιάρικα ότι δεν θα πηδήξει .
- Πάει ! Γυρνάμε στο δελτίο όπου μετά από λίγη ώρα ο τύπος πηδάει .
- Ορίστε , πάρε τα 20 χιλιάρικά σου .
- Δεν μπορώ να τα δεχτώ . Πάρα ήταν εύκολο .
- Μα επιμένω !
- Κοίτα , για να σου πω την αλήθεια , είχα δει το ίδιο πράγμα στο δελτίο των έξι και
έτσι ήξερα ότι θα πηδήξει .
- Κι εγώ το είχα δει αλλά δεν πίστευα ότι είναι τόσο ηλίθιος να πηδήξει και δεύτερη
φορά ...
Κυνηγάει η τροχαία έναν οδηγό ο οποίος τρέχει με 200 χιλιόμετρα. Αρχικά τον
καταδιώκει ένας μοτοσικλετιστής αλλά λόγω της σοβαρότητας και επειδή δεν
καταφέρνει τίποτα , καλεί επειγόντως ενισχύσεις και βρίσκεται να τον καταδιώκουν
5 περιπολικά, καμιά δεκαριά μηχανές, ελικόπτερο και δεν συμμαζεύεται .
Μετά από πολλά τον εγκλωβίζουν και τον ακινητοποιούν. Τον πλησιάζει ο επικεφαλής
των αστυνομικών και του λέει .
- Φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεσαι τί θα σου συμβεί γιατί έχεις ξεσηκώσει ολόκληρη
την αστυνομική δύναμη της πόλης. Όμως παρά την ταχύτητα που έτρεχες σε
παραδέχθηκα σαν οδηγό και θέλω να σου δώσω μια ευκαιρία. Αν λοιπόν μου πεις
μια καλή δικαιολογία γιατί έτρεχες σαν παλαβός θα σε αφήσω να φύγεις.
Σκέφτεται ο άλλος για πολύ λίγο και του λέει .
- Τί να σου πω: την περασμένη εβδομάδα το έσκασε η γυναίκα μου με έναν
αστυνομικό και νόμιζα ότι με κυνηγούσατε για να μου την δώσετε πίσω !!!!!!!
Ο Θανάσης διαβάζει την εφημερίδα του, στη διάρκεια του πρωινού. Βλέπει
μια είδηση για μια πολύ όμορφη ηθοποιό, που ήταν να παντρευτεί έναν
ποδοσφαιριστή, ο οποίος ήταν γνωστό ότι είχε IQ πατάτας.
Γυρνάει προς τη γυναίκα του, με την απορία ζωγραφισμένη στο πρόσωπο
και λέει:
- Ποτέ μου δεν μπόρεσα να καταλάβω πώς τα καταφέρνουν όλοι οι ηλίθιοι
και παντρεύονται πανέμορφες γυναίκες.
Και η γυναίκα του απάντησε:
- Σ ευχαριστώ πολύ, αγάπη μου!
Μια μέρα ο Τοτός ήταν έξω.
μαμά: -Έλα μέσα Τοτέ, βρέχει!
Tοτός: - Ρε μάνα και έξω βρέχει!!!

Ο νεαρός Μέρφι έκανε αίτηση για μια θέση μηχανικού σε μια επιχείρηση στην
Ιρλανδία , με έδρα το Δουβλίνο. Για την ίδια θέση έδωσε το σι βι του κι ένας Αμερικανός.
Επειδή και οι δυο υποψήφιοι είχαν τα ίδια προσόντα, τους ζητήθηκε να κάνουν ένα
τεστ. Απάντησαν λοιπόν και οι δυο σε όλες τις ερωτήσεις εκτός από μία. Ο διευθυντής
φώναξε λοιπόν τον Μέρφι και τον ευχαρίστησε για το ενδιαφέρον του και του είπε ότι
αποφάσισαν να προσλάβουν τον Αμερικανό . „Και γιατί ; „, ρώτησε ο Μέρφι. „ Και οι
δυο γράψαμε 9 από τις 10 απαντήσεις σωστά. Μια και είμαι Ιρλανδός δεν έπρεπε η
θέση να δοθεί σε μένα;“ „Δεν αποφασίσαμε με βάση τις σωστές απαντήσεις „ , του είπε
ο διευθυντής.
„ Αλλά με βάση την ερώτηση που ΔΕΝ απαντήσατε „
„ Και πώς είναι δυνατό „ , απόρησε ο Μέρφι, „ μια λανθασμένη απάντηση να είναι
καλύτερη από μια άλλη ; „ „ Πολύ απλά „ , του απάντησε ο διευθυντής . „ Στην ερώτηση
# 5 , ο Αμερικανός απάντησε Δεν ξέρω . Εσύ έγραψες Ούτε κι εγώ. „
Η μικρή δεν τα πάει καλά με την αριθμητική και η μάνα της αναλαμβάνει να τη
βοηθήσει:
- „Ας πούμε ότι είσαι μανάβισσα κι εγώ πελάτισσα. Αγοράζω ένα κιλό πατάτες που
κάνουν εκατό δραχμές κι ένα κιλό ντομάτες που κάνουν διακόσιες το κιλό. Πόσα πρέπει
να σου δώσω;“.
Κι η μικρή σαστισμένη απαντά:
- „Δεν πειράζει, με πληρώνετε αύριο...“.
Η μικρή Λουκία παρακολουθούσε τη μαμά της, που καθάριζε πατάτες. Κάποια στιγμή
ρωτάει η μικρή Λουκία:
- Γιατί, καλέ μαμά, μερικές τρίχες απ τα μαλλιά σου είναι άσπρες;
- Όταν είσαι άτακτη, λέει η μαμά, και με στενοχωρείς και με κάνεις να κλαίω, μια τρίχα
απ τα μαλλιά μου αλλάζει χρώμα και γίνεται άσπρη.
- Α ναι; κάνει η μικρή Λουκία. Και της γιαγιάς τα μαλλιά γιατί είναι κάτασπρα
Mία ξανθιά οδηγεί το αυτοκίνητό της και την σταματάει μία τροχονόμος, επίσης
ξανθιά…
-Το δίπλωμά σας παρακαλώ…… της λέει η τροχονόμος.
Η ξανθιά οδηγός σαστισμένη, αρχίζει να ψάχνει στην τσάντα της και ρωτά την τροχονόμο.
-Πώς είναι αυτό το δίπλωμα….? Δεν το βρίσκω….
-Είναι ροζ, τετράγωνο και έχει την φωτογραφία σας επάνω… της αποκρίνεται η ξανθιά
τροχονόμος.
Η ξανθιά οδηγός ξανακοιτάει την τσάντα της και βγάζει ένα τετράγωνο ροζ καθρεφτάκι
και κοιτάζεται καλά καλά σε αυτό.
-Ορίστε το δίπλωμά μου…. λέει και το δίνει στην τροχονόμο.
Η τροχονόμος το παίρνει, κοιτάζεται καλά καλά σε αυτό, της το ξαναδίνει πίσω και της
λέει..
-Μπορείτε να φύγετε, δεν ήξερα ότι είστε αστυνομικός..!!
Ένα κοριτσάκι, παρακολουθώντας για πρώτη φορά ένα γάμο, ψιθυρίζει στην μητέρα
του ……
- Γιατί η νύφη φοράει λευκά μαμα….?
-Γιατί το λευκό είναι το χρώμα της χαράς και σήμερα είναι η πιο χαρούμενη μέρα της
ζωής της …. απαντάει η μητέρα της
Το κοριτσάκι μετά από λίγη σκέψη , λέει …..
-Τότε ο γαμπρός γιατί φοράει μαύρα ..?
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