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Τι κι αν γκρεμίστηκε το τείχος του Βερολίνου..

Η πτώση του τείχους του Βερολίνου θεωρείται ένα από
τα πιο σημαντικά γεγονότα της σύγχρονης πολιτικής μας
ιστορίας. Πλήθος κόσμου συνέρρευσαν τότε για να δουν
το τείχος του αίσχους να πέφτει και να ανοίγει ο δρόμος
για μια ενωμένη Γερμανία. Όμως ....
Σελίδα 3

Η ψυχολογία των Ελλήνων της Επανάστασης του 1821
Οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι από την φύση τους να έχουν
αντοχές για να μπορούν να αντιμετωπίζουν ...
Αγάπη και συναισθηματική νοημοσύνη

Η αγάπη προσδιορίζει την ανθρώπινη υπόσταση. Ο άνθρωπος ζει
για να αγαπά. Στις σχέσεις του ...
Σελίδα 08

Ο Κεϋνσιανισμός - Η οικοκυρική για το κράτος και το σπίτι

Ο Άγγλος Τζων Μέυναρντ Κέυνς (John Maynard Keynes),
1883-1946, υπήρξε ένα ..
Keynesianismus - Die Hauswirtschaft für Staat und Familie
Der Engländer John Maynard Keynes, 1883-1946, war ...

Βαγγέλης Ηλιόπουλος ο συγγραφέας του „διαφορετικού“

της Μαίρης Κρητικού

Ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Οι γονείς του,
έλληνες της διασποράς, μεγάλωσαν στην Αλεξάνδρεια και το Κάιρο της
Αιγύπτου με καταγωγή από την Πάτρα και την Κρήτη, και από την Ικαρία και
την Κύπρο. Οι φήμες λοιπόν ότι στις φλέβες του ρέει Μεσόγειος ....
Σελίδα 14

Seite / Σελίδα 09

Φυτοφάρμακα και άλλες επικίνδυνες ουσίες στο φαγητό μας
Καθένας γνωρίζει, ότι οι υγεία ενός ανθρώπου δεν εξαρτάται
μόνο από τη σωματική του άσκηση αλλά ...
Pestizide und andere gefährliche Stoffe in unserer Nahrung
Jeder von uns weiß, dass die Gesundheit eines Menschen nicht
allein von seinem jeweiligen körperlichen ...
Seite / Σελίδα 11

Είμαστε μόνο στην αρχή τελικά;

Θα ξεκινήσω με μία παραδοχή ότι κανένας κοινωνικός
σχηματισμός, κανένα κράτος δεν μπορεί να διατηρηθεί, να
αναπτυχθεί ως αντίγραφο ενός άλλου. Αυτό ισχύει και στους
ανθρώπους. Η Ευρώπη αποτελείται από κράτη με διαφορετική
ιστορική διαδρομή και ιστορικά αντιτιθέμενα εθνικά συμφέροντα
π. Το ξανά υπενθυμίζω βέβαια ...
Σελίδα 10

Paradiesische Zustände

Veganes Essen, laktosefreie Speisen, fleischfreie Küche, vegetarische Teller sind längst in Mode. Fasten wird keineswegs ...

Seite 12

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ «ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ» Ή ΜΙΑΝ ΑΛΛΗ ΔΕΞΙΑ;

Πολλοί από τους αναγνώστες των άρθρων μου, ρώτησαν αν
βλέπω θετικά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και αν θα μπορούσα
να σχολίαζα την κυβέρνησή του ....
Σελίδα 16

Τα βιολογικά προϊόντα της Hellas Bio Net στην Biofach 2016
Στη μεγαλύτερη έκθεση βιολογικών προϊόντων της Ευρώπης, την Biofach
2016, συμμετείχε για τρίτη συνεχή χρονιά η Ένωση Νομικών Προσώπων Hellas Bio Net. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας
από 10 έως 13 Φεβρουαρίου συγκεντρώνοντας αριθμό επισκεπτών – ρεκόρ
που ξεπέρασε τις 48.000!
Το περίπτερο της Hellas Bio ...
Σελίδα 25
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Ειδήσεις από το Ιnternet και Sozialmedia

Ιωάννα Γκίκα

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μια φορά, ένας μαθητής ρώτησε τον δάσκαλό του: Γιατί
υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν πολύ εύκολα
προβλήματα τα οποία είναι ιδιαίτερα περίπλοκα, ενώ
άλλοι άνθρωποι με την παραμικρή δυσκολία πνίγονται
σε μια κουταλιά νερό;
Έτσι, ο δάσκαλος τον κοίταξε χαμογελαστά και του είπε
μια ιστορία...
Κωνσταντίνος Γκίκας
Impressum
trigono.info
Εκδότης : Κων/νος Γκίκας
Ταχ. Διεύθυνση
Gikas Verlag
Postfach 2843
90013 Nürnberg
Τηλ.
Fax
Email
Web

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

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

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

«Κάποτε υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ
φωτεινός και καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του,
συμπεριφερόταν στους γύρω του με πολύ αγάπη. Όταν
πέθανε λοιπόν όλος ο κόσμος έλεγε ότι αυτός ο άνθρωπος
δεν θα μπορούσε να πάει κάπου αλλού εκτός από τον
παράδεισο. Ο ίδιος όμως δεν νοιαζόταν ιδιαίτερα για
το που θα πάει, αλλά επειδή όλοι έλεγαν ότι θα πήγαινε
στον Παράδεισο, κατευθύνθηκε προς τα εκεί.
Εκείνη την εποχή όμως, έκαναν στον Παράδεισο
μια μεγάλη ανακαίνιση, οπότε τα πράγματα δεν
λειτουργούσαν σωστά. Ένα από αυτά που δεν
λειτουργούσε σωστά ήταν και η ρεσεψιόν. Η κοπέλα
λοιπόν που είχε μείνει στην ρεσεψιόν τα είχε χαμένα,
και έτσι έριξε μια βιαστική ματιά στις αιτήσεις και για
κάποιον λόγο δεν βρήκε το όνομα του ανθρώπου αυτού.
Γι αυτόν τον λόγο τον προέτρεψε να κατευθυνθεί προς
την κόλαση.
Και στην κόλαση, ξέρετε πως είναι. Δεν έχει είσοδο, δεν
έχει υποδοχή όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει βγαίνει,
όλα χύμα με λίγα λόγια. Ο άνθρωπος λοιπόν μπήκε
ήρεμος στην κόλαση, βρήκε μια γωνιά και κάθισε.
Μερικές μέρες αργότερα, ο Διάολος πολύ θυμωμένος,
έφτασε στην πύλη του Παραδείσου φωνάζοντας τον Άγιο
Πέτρο να βγει έξω και οργισμένος του είπε:
- Είσαι ένα καθίκι. Κανείς δεν φανταζόταν ότι θα έκανες
ένα τέτοιο χτύπημα κάτω από τη μέση. Αυτό που κάνεις
είναι τρομοκρατία!

Χωρίς να καταλαβαίνει τον λόγο που ο Διάολος είχε
θυμώσει τόσο πολύ, ο Άγιος Πέτρος έκπληκτος τον
ρώτησε τι είχε συμβεί.
- Εσύ έστειλες αυτόν τον τύπο στην κόλαση και αυτός
έχει δημιουργήσει μεγάλη φασαρία, μας έφερε πολλούς
μπελάδες.
Όταν έφτασε εκεί, κάθισε και άκουγε τα παράπονα των
ανθρώπων, τους κοίταζε στα μάτια και έπιανε κουβέντα
μαζί τους. Και τώρα όλοι εκεί κάτω είναι χαμογελαστοί,
φιλιούνται και αγκαλιάζονται μεταξύ τους. Η κόλαση έχει
γίνει ανυπόφορη, έχει γίνει σαν παράδεισος. Για αυτό
κάνε μου την χάρη:
- Πέτρο, σε παρακαλώ πάρε αυτόν τον άνθρωπο από εκεί
και κράτησέ τον εδώ!
Όταν ο δάσκαλος τελείωσε τη ιστορία κοίταξε τον μαθητή
στα μάτια και του είπε:
-Ζήσε τη ζωή σου έχοντας την καρδιά σου γεμάτη αγάπη,
κι ακόμα και εάν κατά λάθος βρεθείς στην κόλαση, ο ίδιος
ο διάολος θα σε γυρίσει πίσω στον παράδεισο.
Τα προβλήματα είναι μέρος της ζωής μας για αυτό δεν
πρέπει να τα αφήνουμε να μας μετατρέπουν σε αγχωτικά,
στρεσαρισμένα και αδύναμα άτομα.
Οι κρίσεις δίνουν και παίρνουν και τις περισσότερες φορές
δεν μπορούμε να τις επιλέξουμε. Υπάρχουν κρίσεις που
δεν εξαρτώνται από εμάς, μπορεί παραδείγματος χάριν
να αρρωστήσει η μητέρα μας, να αλλάξει η οικονομική
κατάσταση της χώρας μας κ.ο.κ. Υπάρχουν άπειρες
περιπτώσεις κρίσεων που θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε
κατά καιρούς.
Δεν μπορείς να επιλέξεις τις κρίσεις που θα υποστείς,
αλλά μπορείς να επιλέξεις τον τρόπο με τον οποίο θα τις
αντιμετωπίσεις. Με αυτόν τον τρόπο, όταν θα φτάνεις
στην λύση των προβλημάτων σου, θα αισθάνεσαι
υπερήφανος για τον εαυτό σου.

Ο ΞΥΛΟΚΟΠΟΣ

μπορούσε να καταλάβει τι έχει συμβεί.
“ Πότε ήταν η τελευταία φορά που τρόχισες το τσεκούρι;”
Μια φορά και έναν καιρό, ένας σωματώδης και δυνατός ρώτησε το αφεντικό.
ξυλοκόπος ζήτησε δουλειά σε κάποιο χονδρέμπορο ξυλείας.
“ Να το τροχίσω; Δεν είχα χρόνο να το τροχίσω. Ήμουν πολύ
Ο έμπορος τον προσέλαβε με καλό μισθό και καλές συνθήκες απασχολημένος κόβοντας δέντρα…
δουλειάς. Έτσι ο ξυλοκόπος αποφάσισε να δώσει τον καλύτερο
Έτσι συμβαίνει και στην πραγματική μας ζωή. Δεν βρίσκουμε
εαυτό του.
Το αφεντικό του έδωσε ένα τσεκούρι και του υπέδειξε που να ποτέ χρόνο να ακονίσουμε “το τσεκούρι”. Συμβαίνει καθημερινά
δουλέψει. Την πρώτη μέρα ο ξυλοκόπος έφερε 18 κορμούς να είμαστε όλο και πιο απασχολημένοι και παράλληλα πιο
δυστυχισμένοι.
δένδρων.
Γιατί άραγε συμβαίνει αυτό; Μήπως ξεχάσαμε να είμαστε
“ Συγχαρητήρια,” είπε το αφεντικό. “Συνέχισε έτσι!”
Χαρούμενος από τα λόγια του αφεντικού, ο ξυλοκόπος έξυπνοι; Δεν υπάρχει πρόβλημα στο να εργάζεται κάποιος
προσπάθησε ακόμη περισσότερο την επόμενη ημέρα πολύ σκληρά. Αλλά δεν πρέπει να εργάζεται τόσο σκληρά ώστε
αλλά μπόρεσε να φέρει μόνο 15 κορμούς. Την Τρίτη μέρα να παραμελεί τα σημαντικά καθημερινά πράγματα, όπως την
προσπάθησε ακόμα πιο πολύ, αλλά έφερε μόνο δέκα κορμούς. προσωπική ζωή, την προσευχή, την οικογένεια, το διάβασμα κτλ
Κάθε μέρα, ενώ προσπαθούσε δυνατότερα, έφερνε όλο και πιο κτλ. Όλοι χρειαζόμαστε χρόνο να χαλαρώσουμε, να σκαφτούμε,
να μάθουμε και να αναπτυχθούμε.
λίγους κορμούς.
“ Θα πρέπει να χάνω δυνάμεις”, σκέφτηκε ο ξυλοκόπος. Τότε Αν δεν βρούμε χρόνο να τροχίσουμε “το τσεκούρι”, γινόμαστε
πήγε στο αφεντικό και ζήτησε συγνώμη, λέγοντας ότι δεν νωθροί και ο νους χάνει τις ικανότητες του.

Ο άπιστος γιατρός και η ύπαρξη
της ψυχής!

Αλλά ο πιστός δεν τα έχασε. Με ευστροφία ρωτά το γιατρό:
Είδες ποτέ γιατρέ μου, με τα μάτια σου τον πόνο; Τον άκουσες με
τα αυτιά σου; Τον γεύτηκες με το στόμα σου; Τον οσφράνθηκες
Ένας άπιστος γιατρός έλεγε σε έναν πιστό χριστιανό:
με τη μύτη σου;
Δεν υπάρχει ψυχή. Είδες ποτέ με τα μάτια σου καμιά ψυχή;
Όχι απάντησε ο γιατρός. Αισθάνθηκες ποτέ τον πόνο; Ναι,
Άκουσες καμιά ψυχή με τα αυτιά σου; Γεύτηκες, οσφράνθηκες
ήταν η απάντηση του γιατρού. Βλέπετε γιατρέ μου, έχουμε κι
ποτέ την ύπαρξη της ψυχή; Όχι, απάντησε ο πιστός.
εδώ τέσσερις αισθήσεις, που μας πληροφορούν ότι πόνος δεν
Ο γιατρός με κάποιο υπεροπτικό ύφος είπε:
υπάρχει και μόνο μία ότι υπάρχει. Να καταλήξουμε στα ίδια
Βλέπεις; Έχουμε τέσσερις αισθήσεις που μας πληροφορούν ότι
συμπεράσματα;
δεν υπάρχει ψυχή και μόνο μία υπέρ της ύπαρξης της.

Ausgabe 39

www.trigono.info

MÄRZ 2016

3

Τι κι αν γκρεμίστηκε το τείχος του Βερολίνου..
Η πτώση του τείχους του Βερολίνου θεωρείται ένα από
τα πιο σημαντικά γεγονότα της σύγχρονης πολιτικής
μας ιστορίας. Πλήθος κόσμου συνέρρευσαν τότε για
να δουν το τείχος του αίσχους να πέφτει και να ανοίγει
ο δρόμος για μια ενωμένη Γερμανία. Όμως, μαζί με το
τείχος κατεδαφίστηκαν και χρόνια μίσους και διχασμού,
ενώ ο λαός ήταν πλέον σε θέση να αντικρύσει το
μέλλον ενωμένος με ομόνοια, αλληλεγγύη και κοινό
όραμα. Η ελπίδα διοχετεύτηκε σε ολόκληρο τον κόσμο,
που ακόμα και σήμερα επισκέπτεται την περιοχή αυτή
Ειρήνη Ι. Ζαννάκη
email: zannaki@trigono.info του Βερολίνου. Και μαζί μια υπόσχεση∙ ποτέ ξανά.
Ποτέ ξανά τείχη, ποτέ διχασμός..
Όμως, φαίνεται πως η ιστορική μνήμη δεν είναι ανεξίτηλη και οι υποσχέσεις
εύκολα λησμονιούνται. Η χαρά της ένωσης πέρασε στο χρονοντούλαπο της
ιστορίας και η ντροπή έγινε μια μακρινή ανάμνηση. Όχι όμως και το τείχος. Στις
σύγχρονες φιλελεύθερες κοινωνίες της παγκοσμιοποίησης τα τείχη έρχονται να
υψωθούν ξανά και να καταργήσουν το θαύμα της πολυπολιτισμικότητας. Αυτή
τη φορά τα τείχη είναι πιο ψηλά και πιο ισχυρά.
Αφορμή στάθηκε η εισροή του μεγάλου αριθμού των προσφύγων από τη Συρία.
Οι ευρωπαϊκοί λαοί που ευαγγελίζονταν την ενότητα και την οικουμενοποίηση
ένιωσαν την απειλή της εισβολής του ξένου στοιχείου και έσπευσαν να
αναπτύξουν ισχυρές αντιστάσεις θωράκισης. Στόχος η διατήρηση της εθνικής
τους καθαρότητας και η αποσόβηση του κινδύνου της αλλοτριωτικής επίδρασης
των «εισβολέων». Αίφνης λησμονήθηκαν οι υποσχέσεις για ενότητα και
αλληλεπίδραση, το ίδιο και οι λαϊκίστικες ρητορείες περί ανθρωπισμού και
πολυπολιτισμικότητας. Η παγκοσμιοποίηση έδειξε και την άλλη της πλευρά,
αυτή δεν ικανοποιούσε τις πολιτικές σκοπιμότητες και τα συμφέροντα των
ηγετών της Δύσης. Η λύση ήταν προφανής και η απόφαση πάρθηκε με ψυχρό
υπολογισμό, αφού ο σκοπός ήταν ιερός και αγίαζε τα μέσα. Ήταν επιτακτική
ανάγκη να κλείσουν τα σύνορα προκειμένου να περιχαρακωθεί το εκάστοτε
κράτος στα στενά εθνικά του όρια και να αποφευχθεί η εισβολή του ξένου
στοιχείου. Φράχτες και τείχη θα ορθωθούν στα σύνορα των κρατών, αίροντας
την ευρωπαϊκή ενότητα και τον πολυπόθητο οικουμενικό πολιτισμό. Και τον
ανθρωπισμό.. Και την αρχή της αυτοδιάθεσης.. Και τις αρχές της δημοκρατίας..
Τι κι αν γκρεμίστηκε το τείχος του Βερολίνου…

Θέλετε να ενημερωθείτε ?
Θέλετε χαλαρώσετε ?
Θέλετε να διασκεδάσετε ?
Θέλετε να εκδηλώσετε την αγάπη σας σε φίλους ?
Τον έρωτά σας στον/στην σύντροφό σας με μια αφιέρωση?
Τί???
Δεν ακούτε όλοι το ίδιο είδος μουσικής??? Ε και???
Εδώ, τα παίζουμε όλα!!
Τα ακούμε όλα!!
Μιλάμε για όλα!!
Μιλάμε με όλους!!
Τους σεβόμαστε όλους!!
Κι όταν λέμε „εδώ“ , εννοούμε φυσικά JoyRadio !!
Internetradio : www.joy-radio.gr
Βασίλισσα? Μπροστάρισσα ? Φίλη? Βοηθός? Ραδιοφωνική Παραγωγός?
Μάνατζερ? Ηχολήπτης? Διοργανώτρια? Χίλιοι και ένας ρόλοι αυτή η
γυναίκα!! Τούλη Ρένου !!!!
Δευτέρα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 22.00- 24.00 & Πέμπτη ΠΛΑΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 22-24.00
στα μικρόφωνα του JoyRadio !!
Στα 5 χρόνια της επιτυχημένης της πορείας στο ραδιόφωνο, με φανερές
και κρυφές επιτυχίες, η Τούλη Ρένου, μας χαρίζει υπέροχες μουσικές ώρες,
παρέα με πολλούς παλιούς και νέους αγαπημένους καλλιτέχνες!!
Joy λοιπόν !!!!!, γιατί η ζωή τελικά, είναι joy
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ΟΜΟΡΦΙΑ

Συμβουλές για ...
... το σπίτι
Αν επιθυμείτε περισσότερη οικονομία, όταν θέλετε να βράσετε μακαρόνια
βράστε το νερό στον ταχυβραστήρα. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με ό,τι
ενδέχεται βράσιμο .
• Για να αποκτήσουν τα πλακάκια του μπάνιου σας περισσότερη λάμψη,αγοράστε
Spiritus, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε στα φαρμακεία. Το βάζετε σ’
ένα πανί και τρίβετε τα πλακάκια σας. Το αποτέλεσμα θα σας εντυπωσιάσει.
• Επιπροσθέτως, μπορείτε να καθαρίσετε τις ρίλες που έχουν μαυρίσει ανάμεσα
στα πλακάκια σας, χρησιμοποιώντας ξύδι πάνω σ’ ένα βουρτσάκι.
Δοκιμάστε τα και δεν θα χάσετε..

... την υγεία
Για όσους ταλαιπωρούνται απο βήχα, το μυστικό καταπολέμησης είναι το
εξής : Χρησιμοποιήστε φέτες λεμονιού και προσθέστε ζάχαρη. Το αφήνετε
μια ημέρα. Πίνετε 3 φορές την ημέρα μ’ ένα κουταλάκι του γλυκού.
• Αν ο βήχας συνεχιστεί και γίνει ακόμα πιο έντονος, είναι πολυ βοηθητικό
να πιείτε ελαιόλαδο. 4 κουταλιές τις σούπας κατα προτίμηση βιολογικό
συνοδεύοντάς το με 4 κουταλιές χυμό πορτοκαλιού. Το ανακατεύετε πολυ
καλά και κάθε ώρα πίνετε μια γουλιά.
• Ας μην ξεχνάμε λοιπόν, ότι το ευεργετικό μας ελαιόλαδο βοηθάει πάρα πολύ
επίσης για την εκκένωση του εντέρου και πίνετε κάθε πρωί, χωρίς να έχετε
φάει μια κουταλιά της σούπας.
Καλή ανάρρωση.. και σίγουρα θα έρθει γρήγορα με αυτά τα έξυπνα tips!!!

... την ομορφιά
• Για την καταπολέμηση των ρυτίδων αρκεί μόνο 3 κουταλιές της σούπας
ελαιόλαδο και 2 κουταλιές της σούπας αργίλου, το οποίο μπορείτε να
αγοράσετε απ’ το φαρμακείο. Τα ανακατεύετε καλά και το απλώνετε στην
επιφάνεια του προσώπου με απαλές κινήσεις. Το αφήνετε μέχρι να στεγνώσει.
Στην συνέχεια το αφαιρείτε με χλιαρό νερό.
• Αν αισθάνεστε κουρασμένοι ή αγχωμένοι ένα μασάζ προσώπου θα σας
ανακουφίσει και θα σας χαλαρώσει. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ½ χυμό
λεμονιού και μια κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Το χρησιμοποιείτε 2 με 3
φορές την εβδομάδα πριν κοιμηθείτε, κάνοντας μασάζ στο πρόσωπό σας.

Ιατρικό

Διαιτολογικό

Κέντρο

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

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

ή στον τοπικό αντιπρόσωπό μας στην περιοχή σας.
Περισσότερα:

www. meditrof.eu

Σας εύχομαι καλά αποτελέσματα.. Ξεκινήστε απο σήμερα!!!

Φωτογραφία του μήνα
Πάρνηθα

Η ζήλια και ο φθόνος έχουν ένα καλό,
τρώει αυτόν που την έχει.
Η ασκητική της αγάπης
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Πονοκέφαλοι
(γράφει ο ιατρός Θεοφάνης Θανάσης, ειδικός παθολόγος-διατροφολόγος)

Δεν υπάρχει σύμπτωμα νόσου που να έχει
ταλαιπωρήσει την ανθρωπότητα περισσότερον, από
όσο οι πονοκέφαλοι. Και σήμερον ακόμη είναι το αίτιον
καταναλώσεως τεραστίων ποσοτήτων φαρμάκων και
απωλείας πολλών εκατομμυρίων εργατοωρών.

αναλγητικά δύνανται να είναι αιτία πονοκεφάλων,
πράγμα το οποίον πρέπει να μας αποτρέπη από την
αλόγιστον κατανάλωσίν των. Ιδιαιτέραν μνείαν πρέπει
να κάνωμεν εις τας νόσους της σπονδυλικης στήλης και
μάλιστα των τριών πρώτων σπονδύλων της αυχενικής
Σίγουρα δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει μοίρας αυτής.
αισθανθεί το οδυνηρόν αυτό σύμπτωμα. Εκείνοι
Αναφέρομεν επίσης τους πονοκεφάλους τάσεως
όμως οι οποίοι είναι ενημερωμένοι γύρω από τους όπου μεγάλον ρόλον διαδραματίζει το άγχος και η
πονοκεφάλους και τους αντιμετωπίζουν σωστά είναι ψυχική φόρτισις. Τελαυταία τέλος μορφή πονοκεφάλων
ελάχιστοι. Δι αυτόν τον λόγον κρίνομεν σκόπιμον να αναφέρομεν την ημικρανία. Εκ του παρουσιασθέντος
παρουσιάσωμεν το θέμα κάπως εκτενέστερον.
πίνακος νόσων, καθίσταται φαντάζομαι σαφές ότι η
Όταν αναφερόμεθα εις πονοκεφάλους δεν εννοούμεν εύρεσις της αιτίας των πονοκεφάλων δεν είναι εύκολος,
κάποιαν νόσον αλλά ένα σύμπτωμα του οποίου η ούτε είναι έργον μιάς μόνον ιατρικής ειδικότητος.

αιτία ευρίσκεται κάπου μεταξύ των 500 και πλέον
Έχει όμως επικρατήσει πολλοί ιατροί να στέλνουν
διαφορετικών νόσων, αι οποίαι έχουν καταγραφεί τους ασθενείς των κατευθείαν εις τους νευρολόγους,
επισήμως ως αιτία πονοκεφάλων.
όπου πολλάκις καταφεύγουν πολλοί ασθενείς επίσης
Θα αναφέρωμεν μερικάς εξ αυτών, μόνον και μόνον κατευθείαν, ως εάν να μην υπάρχουν άλλαι αιτίαι
δια να καταδείξωμεν την πολυπλοκότηταν του θέματος: πονοκεφάλων πλην των νευρολογικών. Έτσι πολλαί
περιπτώσεις ασθενών παραμένουν άνευ διερευνήσεως
Μετατραυματικοί πονοκέφαλοι, πονοκέφαλοι με
και οι ασθενείς «ζουν» με τους πονοκεφάλους των,
αίτιον την εγκεφαλικήν ισχαιμίαν, ενδοεγκεφαλικά
πολλάκις με μίαν προχείρως τεθείσαν διάγνωσιν
αιματώματα, ανευρύσματα, αύξησιν της τάσεως του
ημικρανίας.
εγκεφαλονωτιαίου υγρού, καλοήθεις ή κακοήθεις όγκοι
Ο βασικός ιατρός εις τον χειρισμόν των πονοκεφάλων
του εγκεφάλου. Επίσης οξείαι ή χρόνιοι φλεγμοναί του
είναι
ο οικογενειακός ιατρός, όστις εις συνεργασίαν
εγκεφάλου και των μινίγκων και αι απομυελινωτικοί
μετά
των
άλλων ειδικοτήτων θα πρέπει να διερευνήση
νόσοι. Εκτός όμως από αυτάς τας νόσους αι οποίαι
ανήκουν εις την αρμοδιότηταν των νευρολόγων, το πρόβλημα. Η παραπομπή εις τον νευρολόγον πρέπει
υπάρχουν και άλλαι που οφείλονται εις αίτια να γίνεται όταν έχουν διερευνηθεί όλαι αι άλλαι πιθαναί
περιπτώσεις ή παραλλήλως. Η κλινική εικόνα δεν αρκεί
ευρισκόμενα έξωθεν του εγκεφάλου.
δια την διάγνωσιν. Μεταξύ των τελείως απαραιτήτων
Μεταξύ αυτών αναφέρομεν: Νόσοι των οστών του
είναι η εξέτασις αίματος και η μαγνητοτομογραφία της
προσώπου, της ρινός και των παραρρινίων κόλπων,
κεφαλής. Συνιστώ εις τους αναγνώστας του παρόντος να
των ώτων καθώς επίσης και των οδόντων. Νόσοι
ΜΗΝ επαναπαύονται εάν τους ετέθη κάποια διάγνωσις
των οφθαλμών και κυρίως το γλαύκωμα. Νόσοι του
δια τους πονοκεφάλους των χωρίς πρώτα να έχει γίνει
μεταβολισμού, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπογλυκαιμία,
τομογραφικός έλεγχος του εγκεφάλου.
ο υπερθυρεοειδισμός, ο υποθυρεοειδισμός, Η υπότασις
Τέτοιαι περιπτώσεις παρουσιάζονται με την γνωστήν
αλλά και η υπέρτασις και το φαιοχρωμοκύττωμα.
Επισης όλαι αι νόσοι του κολλαγόνου που προκαλούν ημικρανίαν, όπου πολλάκις η διάγνωσις τίθεται ΜΟΝΟΝ
δια της κλινικής εικόνος. Συμφώνως προς τον επίσημον
αρτηριίτιδας καθώς και η κροταφική αρτηριίτις.
ορισμόν της νόσου αυτής, πρέπει να πληρούνται κάποια
Επίσης πολλά φάρμακα όπως τα νιτρώδη η εργοταμίνη
σαφώς καθορισθέντα κριτήρια, αλλά και να έχουν
τα αντισυλληπτικά τα οιστρογόνα, το αλκοόλ καθώς
αποκλεισθεί ΟΛΑΙ αι άλλαι νόσοι αι οποίαι προκαλούν
επίσης όσο και αν αυτό φαίνεται παράξενο και τα
πονοκεφάλους.

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

Κρίνομεν σκόπιμον να παρουσιάσωμεν κάπως
εκτενέστερον την κλινικήν εικόναν της νόσου αυτής,
διότι πολλοί την θεωρούν ως κυρίαν αιτίαν των
πονοκεφάλων των. Το όνομα ημικρανία εδόθη από
τον Ιπποκράτην όστις εχαρακτήρισεν δι αυτού αυτό
ακριβώς που λέγει η λέξις: Πόνος του μισού τμήματος
της κεφαλής. Ο αρχαίος ‘Ελλην ιατρός Αρεταίος εθεώρη
ως αιτίαν δια την εμφάνισίν της, την «ψήξιν ή την
ξήρανσιν» της κεφαλής. Σήμερον θεωρείται αγνώστου
αιτιολογίας, ενώ ορισμένοι την θεωρουν κληρονομικήν
νόσον. Εμφανίζεται κυρίως ως πόνος του μισού
τμήματος της κεφαλής, συνήθως σφυγμώδους μορφής,
που διαρκεί 4 έως 72 ώρες, με συνοδά φαινόμενα
τάσιν προς έμετον ή έμετον, φωτοφοβία ή φωνοφοβία,
ελάττωσιν της διαθέσεως προς πάσαν δραστηριότηταν,
και χαρακτηριστικήν ενδυνάμωσιν της εντάσεως του
πόνου επι σωματικής ασκήσεως. Πολλάκις προηγείται
του πόνου η λεγόμενη αύρα που συνίσταται εις οπτικάς
ψευδαισθήσεις ή νευρολογικά φαινόμενα.
Η εμφάνισίς της γίνεται κατά την νεαράν ηλικίαν και
αρχίζει να υποχωρή μετά το 60 έτος της ηλικίας. Εις
τας γυναίκας εχει σχέσιν με τον κύκλον της εμμήνου
ρήσεως, καθώς επίσης με την ψυχικήν φόρτισιν. Η
ψυχική φόρτισις παίζει επίσης μεγάλον ρόλον εις τους
«πονοκεφάλους τάσεως», αλλά και μόνη της δύναται
να είναι αιτία πονοκεφάλων, συνεπικουρούμενη
από διάφορα προβλήματα κοινωνικής ή οικονομικής
ή επαγγελματικής φύσεως που λίγο ή πολύ όλοι οι
άνθρωποι έχουν. Η διάγνωσις και εδώ τίθεται δια της
κλινικής εικόνος ΑΦΟΥ αποκλεισθούν πρώτα ΟΛΑΙ αι
αιτίαι που προκαλούν πονοκεφάλους.
Καθίσταται συνεπώς σαφές ότι οι μέν πονοκέφαλοι
είναι πρόβλημα πολυπαραγοντικόν, η δε διάγνωσις
και θεραπεία είναι θέμα εις το οποίον πρέπει να
συνεργαστούν πολλαί ιατρικαί ειδικότητες.
Συνιστούμε λοιπόν εις τους αναγνώστας του παρόντος
άρθρου που πάσχουν από πονοκεφάλους και τους
ετέθη κάποια διάγνωσις χωρίς να έχει ακολουθηθεί όλη
η διαδικασία που ανέφερα, να ξαναδούν το θέμα από
την αρχή.

Ausgabe 39

www.trigono.info

MÄRZ 2016

7

8

Ausgabe 39

www.trigono.info

Ψυχολογία

Από τη σκοπιά του μετανάστη
Εν Γερμανία 12.3.2016
ΕΙΣ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
Από τότε μέχρι σήμερα ολόκληρα χρόνια πιστοί στα ιδανικά μας
Φίλε αναγνώστη, ο Κικέρων μας αναφέρει:
„Έθνος που έχει υψηλό Πολιτισμό, πρέπει να μάχεται μοναχό του, για την
υπεράσπιση της Θρησκείας του ή και της υπερασπίσεώς του“!
Έτσι φίλε αναγνώστη, εις την μακραίωνη και επίπονη πορεία του Ελληνικού
Έθνους αποφασιστική και ακατανίκητη δύναμη, που κράτησε ακλόνητη την
Πἰστη στη δικαιοσύνη και στον τελικό θρίαμβο των Αγώνων του, στάθηκε
το αδιάσπαστο συσπείρωμα όλου του Ελληνισμού γύρω από Βωμούς,
Σύμβολα και Ιδανικά!!!
Εις το ξημέρωμα της 25ης μαρτίου 1821 Βωμός Πανάγιος δια το επί
τετρακόσια χρόνια δουλωμένο Γένος των Ελλήνων υψώνεται η Ελλάδα!
Σύμβολο και ακατάλητο ο Σταυρός! Ιδανικό αιώνιο και πανανθρώπινο η
Ελευθερία!!!
Έλληνα, όπου κι αν ευρίσκεσαι αυτή η οργανικά αδιάσπαστη και αρμονικά
συνταιριασμένη τριλογία: Ελλάς – Σταυρός - Ελευθερία πετρώνει και
σήμερα το νου, τις καρδιές και τις ψυχές μας, εις τον ασίγαστο Αγώνα τους
την δικαιωσύνη και προστασία της ατίμητης κληρονομιάς που τους χάρισαν
με αμέτρητες θυσίες οι Ήρωες του 1821.
Και τούτο φίλε αναγνώστη, γιατί ο Ελληνισμός, παρά τις συμφορές, τις
ατυχίες, τις διχόνοιες, τις απειλές, μένει σφικτά δεμένος με τα ίδια ιδανικά
και τα ίδια σύμβολα, που εκφράζουν μια ελεύθερη και Δημοκρατική Πατρίδα
ΕΛΛΑΔΑ, έναν ΕΛΛΗΝ Προεδρεύων Δημοκρατίας, μία καταλάμπουσα
Ορθοδοξία, κι ένας Ηρωικός Ελληνικός ΣΤΡΑΤΟΣ, σεβαστός εις τους φίλους
και τρομερός εις τους εχθρούς!!!
Προς όλους εκείνους - εξωτερικούς και εσωτερικούς εχθρούς της γενέτειρας
που επιχειρούν ύπουλα και άνανδρα τη διάσπαση τούτης της ιερής και
φυλετικής τριλογίας, οι Έλληνες της διασποράς, με καρδιές παλλόμενες
απο λατρεία, νοσταλγία και πόνο για την Ελλάδα και ψυχές λουσμένες από
τον ζωογόνο αέρα μιας ελεύθερης δημοκρατικής κοινωνίας διαμήνουν ότι
όσο μακριά και αν ευρίσκονται από την ένδοξη γη των προγόνων τους, θα
παραμείνουν άκαμπτοι μαχητές εις τας επάλξεις του παναθρώπινου οχυρού
την ΕΛΛΑΔΑ ως σαν γνήσια τέκνα των Γενιών των Θριάμβων του 1821,
του Μπιζανίου και του Κιλκίς, του Ιβάν και του Μοραβά, του Βίτσι και του
Γράμμου και σαν απ’ ευθείας κληρονόμοι της δόξας, του θαυμασμού και του
σεβασμού που απέθεσε η παναθρώπινη Ιστορία εις την αιματοποτισμένη
γη των Ελλήνων.
Με τις λίγες τούτες γραμμές, φίλε αναγνώστη, και με συναίσθηση υψηλής
ευθύνης και χρέους για τη διατήρηση αμόλυντης και άφθαρτης τούτης της
ατίμητης φυλετικής κληρονομιάς και καρδιές σφιχτοδεμένες με ανάλαχτα
Ιδανικά, τους θεσμούς και τις παραδόσεις του Ελληνισμού, τα απόδημα
τέκνα του Γένους των Ελλήνων ενώνουν τις φωνές τους για να ακουστεί η
βροντόλαλα την άγια ημέρα της 25ης Μαρτίου στα πέρατα του ελεύθερου
κόσμου:
- Ζήτω η αιώνια Πατρίδα των Πατρίδων, η Ελλάδα!!!
Με αισθήματα - πατριωτικά - Ορθόδοξα - Ειρηνικά.
25η Μαρτίου
Πατρίδα μου πανέμορφη, Ελλάδα δοξασμένη
τ’ όνομά σου είναι γνωστό, σ’ όλη την Οικουμένη.
Σε όλους έγινες γνωστή, γι’ αυτές τις ομορφιές σου
τις τέχνες και τα γράμματα και τις ακρογιαλιές σου.
Όλο αυτό εζήλεψαν Ελλάδα οι εχθροί σου
και ήρθαν και σε σκλάβωσαν, δε το βαστά η ψυχή σου.
Βαρύς ο Τούρκικος ζυγός, πρέπει μακριά να φύγει
για μας παιχνίδι ο πόλεμος πράμα δε μας φοβίζει.
Το σύνθημα ξεχύθηκε απ’ την Αγία Λαύρα
και αμέσως αυτό απλώθηκε σε όλη την Ελλάδα.
Ελευθερία ή θάνατος, σκλάβοι εμείς δε ζούμε
όλοι μαζί να τρέξουμε, τ’ άρματα να ζωστούμε.
Βροντούν τα όπλα, τα σπαθιά και λένε στον καθένα
το δέντρο της Ελευθερίας ποτίζεται με αίμα.
Στα Καλάβρυτα, στη Ρούμελη, στο Σούλι, στα Ψαρά
και σ’ άλλα μέρη φώναζαν, Ζήτω η λευτεριά.
Του Εικοσιένα τους ήρωες ποτέ δεν τους ξεχνούμε
γιατί εθυσιάστηκαν ελεύθεροι να ζούμε.
Με πατριωτικά αισθήματα
Αγάπης και Τιμής
ΜΙΝΩΣ Ο ΚΡΗΣ
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Της Αθηνάς Σκιαδοπούλου
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Ειδική Art Therapist παιδιών & εφήβων
Ατομική και ομαδική υποστήριξη, Ψυχοθεραπεία.
Τηλ. 0030 6987240872, e-mail : skiadopolou@trigono.info

Η ψυχολογία των Ελλήνων της
Επανάστασης του 1821
Οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι από την φύση τους να
έχουν αντοχές για να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις
δυσκολίες της ζωής. Όλες αυτές οι δυσκολίες, οι πιέσεις
και η υπομονή που κάνει μερικές φορές ο άνθρωπος τον κάνουν να μοιάζει με
ένα καζάνι που βράζει - βράζει και φτάνει στο σημείο να ξεχειλίσει και τότε η
καίγεται και πονά και χωρίς να αντιδρά υπομένει την μοίρα του, ή μέσα από αυτό
το ξαφνικό ξεχείλισμα παίρνει δυνάμεις και αγωνίζεται. Οι Έλληνες όταν άρχισαν
τον πόλεμο του 1821 ήταν λίγοι χωρίς πολλά όπλα, χωρίς πειθαρχημένο και
οργανωμένο στρατό, απέναντι τους είχαν κάτι που σύμφωνα με την κοινή λογική
δεν θα μπορούσαν να το πολεμήσουν ή να το νικήσουν. Τα μόνα τους όπλα ήταν
η πίστη στον τελικό στόχο την απελευθέρωση τους. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια
για να ξεχειλίσει το καζάνι και αυτό έγινε όταν ήρθε το κατάλληλο πλήρωμα του
χρόνου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου της απελευθέρωσης της παρτίδας οι
έλληνες θυσίασαν την περιουσία τους και την ζωή τους. Πίστεψαν όλοι μαζί σε
αυτό που πολεμούσαν ήθελαν όσοι καταφέρουν να ζήσουν να είναι ελεύθεροι
και όποιοι δεν τα καταφέρουν να αγωνιστούν για το όραμα τους μέχρι το τέλος
της ζωής τους. Οι ‘Έλληνες πολεμούσαν με δύναμη ψυχής και δεν λύγιζαν στα
βασανιστήρια και στις στερήσεις που ο πόλεμος φέρνει. Μέσα στον αγώνα για
την απελευθέρωση του έθνους μέσα στην φωτιά και στο αίμα του πολέμου
θυσιάστηκαν μεγάλοι έρωτες των αγωνιστών της επανάστασης που έβαζαν πάνω
από τις προσωπικές τους επιθυμίες το γενικό στόχο. Ήταν και αυτοί απλοί θνητοί
που η θέληση της ψυχής τους έκανε να μοιάζουν με υπεράνθρωπους. Έκαναν τους
ευρωπαίους να τους θαυμάζουν και να τους αφυπνίσουν ψυχολογικά έτσι ώστε
να δημιουργηθεί ένα φιλελληνικό κλίμα. Όλοι οι έλληνες είχαν γίνει μια γροθιά
ο καθένας ανάλογα με την ηλικία, το φύλλο, τις γνώσεις, την εξυπνάδα και ότι
άλλο διέθετε, αγωνίζονταν όλοι για τον Κοινό στόχο. Η πραγματική επιθυμία
της απελευθέρωσης έκανε τους ανθρώπους που πολεμούσαν να πολεμούν
υπεράνθρωπα. Και δεν είναι τυχαίο πως ένας έλληνας μπορούσε να νικήσει 100
και πλέον τούρκους με ένα όπλο και ένα μαχαίρι όπως ο Νικηταράς ο οποίος
ονομάστηκε και «Τουρκοφάγος». Η νίκη σε κάθε αγώνα έρχεται από την δύναμη
της θέλησης. Έτσι πήραν την απόφαση οι έλληνες να ξεσηκωθούν να πολεμήσουν,
έχοντας κοινές θρησκευτικές πεποιθήσεις, παραδόσεις , ήθη και έθιμα. Όλοι αυτοί
ήταν ισχυροί ψυχολογικοί παράγοντες που ένωσαν τους έλληνες στον κοινό αγώνα
και τους έδωσαν την απίστευτα λαμπρή νίκη.

Αγάπη και συναισθηματική νοημοσύνη
Η αγάπη προσδιορίζει την ανθρώπινη υπόσταση. Ο άνθρωπος ζει για να
αγαπά. Στις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους εκφράζει την χαρά την
λύπη, τον φόβο, τον θύμο την αποστροφή αλλά κι ην αγάπη. Η αγάπη είναι ένα
συναίσθημα βασικό και πρωτογενές, που αποτυπώνεται στο πρόσωπο μας. Το
βρέφος συνδέεται συναισθηματικά με την μητέρα και τον πατέρα του, καθώς
και με τα πρόσωπα του οικείου περιβάλλοντός του. Μαθαίνει την αγάπη από τα
άτομα που το φροντίζουν και ικανοποιούν τις ανάγκες τους τις βασικές για την
επιβίωση του αλλά και τις συναισθηματικές ανάγκες του. Ο άνθρωπος γεννιέται
για να συνδεθεί συναισθηματικά με ασφάλειά, αρκεί ένα ενήλικο πρόσωπο να του
παράσχει αύτη την δυνατότητα. Η αγάπη δίνει δύναμη και νόημα στην ζωή και
προσδίδει χρώμα στις διαπροσωπικές σχέσεις του. Η αγάπη είναι ένα πολύπλοκο
συναίσθημα και απαραίτητο για την ανθρώπινη υπόσταση. Υπάρχουν διάφορα
είδη αγάπης . Αγάπη για τους γονείς, αγάπη για τα παιδιά, αγάπη για τους φίλους,
αγάπη για τον σύντροφο. Όλα όμως τα είδη αγάπης έχουν κοινό την αφοσίωση
την προστατευτικότατα και την στοργή. Η αγάπη για τον σύντροφο είναι ιδιαίτερη
καθώς περιλαμβάνει την σεξουαλική έκφραση με τρία κυρίαρχα στοιχεία. Την
οικειότητα το πάθος και την δέσμευση. Η οικειότητα αναφέρετε στο να νιώθει
κανείς κοντά στο σύντροφό του και να αισθάνεται ότι υπάρχει δεσμός μεταξύ
τους. Το πάθος αναφέρεται στην ερωτική σεξουαλική έλξη. Η δέσμευση αφόρα
δυο διαφορετικές αποφάσεις. Μια βραχυπρόθεσμη απόφαση όπου κάποιος
αποδέχεται ότι αγαπάει τον σύντροφο του και μια μακροπρόθεσμη απόφαση
όπου κάποιος δεσμεύεται να διατηρήσει αυτήν την αγάπη και να παραμείνει με
τον σύντροφο του και το μέλλον. Όταν και τα τρία αυτά στοιχεία συνυπάρχουν
μιλάμε για την ολοκληρωμένη αγάπη . Υπάρχουν πολύ τρόποι για να εκφράσει
κάποιος την αγάπη του ένα χάδι με μια αγκαλιά ένα φιλί ένα χαμόγελο ένα
βλέμμα. Χωρίς την αγάπη δεν θα είχε νόημα η ανθρώπινη υπόσταση. Η ανάγκη του
ανθρώπου να δίνει και να παίρνει αγάπη είναι ακόρεστη. Η σημασία της αγάπης
που λαμβάνει ένα παιδί τα πρώτα χρόνια της ζωής του είναι αναμφισβήτητη. Αυτή
η αγάπη θέτει τα θεμέλια της αυτοεκτίμησης και της εμπιστοσύνης στον εαυτό
του και τους άλλους. Ωστόσο η αγάπη είναι απαραίτητη και αναγκαία σε όλα τα
χρόνια της ζωής του. Αγάπη όμως σημαίνει και ελευθερία. Δεν μπορείς να απαιτείς
την αγάπη από κάποιον που δεν μπορεί η δεν θέλει να σου δώσει. Όποιος αγάπα
σέβεται τον άλλο και πρωτίστως τον εαυτό του.
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Ο Κεϋνσιανισμός - Η οικοκυρική για το κράτος και το σπίτι
Ο Άγγλος Τζων Μέυναρντ Κέυνς
(John Maynard Keynes), 1883-1946,
υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους
οικονομολόγους του εικοστού αιώνα.
Στη «Γενική Θεωρία της Απασχόλησης
του Τόκου και του Χρήματος» περιγράφει
πως θα μπορέσει ένα κράτος με ανεργία
να επανέλθει σε πλήρη απασχόληση.
Το βιβλίο εκδόθηκε το 1936 και
απέκτησε ένθερμους οπαδούς ιδιαίτερα
μετά την καθήλωση των οικονομιών που
προκλήθηκε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο.
Οι διαυγείς και πρακτικές συμβουλές
του
Κέυνς
υπόσχονται
γρήγορα
αποτελέσματα για την επανάκτηση της
πλήρους απασχόλησης και επηρεάζουν
Sokrates Goulios / Frankfurt
σήμερα ακόμη την οικονομική πολιτική
Σωκράτης Γούλιος / Φραγκφούρτη
email: greekcom-goul@t-online.de
πολλών κυβερνήσεων.
Η θεωρία του Κέυνς συνοπτικά έχει ως
εξής: Σε περίοδο ύφεσης, δηλ. μιας οικονομικής κρίσης που χαρακτηρίζεται από
υψηλή ανεργία, θα πρέπει να παρέμβει το κράτος και να αυξήσει τη ζήτηση για
προϊόντα. Αυτό επιτυγχάνει ή με αύξηση του δημόσιου χρέους ή με πλεόνασμα
που δημιούργησε στο παρελθόν. Και στις δυο περιπτώσεις το κράτος χρηματοδοτεί
μεγάλα έργα και επιχειρήσεις που θα δώσουν δουλειά σε ανέργους.

Αντιθέτως, σε περίοδο οικονομικής άνθησης, που χαρακτηρίζεται κυρίως με
πλήρη απασχόληση και τάσεις υψηλού πληθωρισμού, οφείλει το κράτος να
κάνει οικονομίες και με αυτές να δημιουργεί αποθέματα για να αντιμετωπίσει
στο μέλλον την επόμενη κρίση. Σε τελική ανάλυση, έτσι επιτυγχάνεται ισορροπία
πλήρους απασχόλησης με σχετικά χαμηλό πληθωρισμό. Ο Κέυνς προέβλεψε και
την αναδιανομή του πλούτου σε μορφή επιδομάτων ανεργίας και κοινωνικών
παροχών, προκειμένου να αποφευχθούν κοινωνικές αναταραχές.
Με άλλα λόγια: Τηρουμένων των αναλογιών, το κράτος πρέπει να ενεργήσει
όπως ένας καλός οικογενειάρχης, ο οποίος σε καλύτερες εποχές κάνει οικονομίες,
δηλ. βάζει μερικά λεφτά στην άκρη για παν ενδεχόμενο σε περιόδους κρίσης
(ανεργία, αρρώστια, δαπανηρές επισκευές…). Ως εκ τούτου, οι απόψεις του
Κέυνς είναι ένα καλό εγχειρίδιο μιας οικοκυρικής σχολής για κάθε κράτος και
κάθε άτομο.
Γιατί, λοιπόν, η ελληνική κυβέρνηση δεν ενεργεί στο πνεύμα του κεϋνσιανισμού
και να σπάσουμε την ανεργία; Απλώς, δεν έχει λεφτά. Και δεν έχει, γιατί καμία
προηγούμενη κυβέρνηση δεν έκανε οικονομίες στα χρόνια που η οικονομία
πήγαινε καλά. Η άλλη πηγή, το δημόσιο χρέος για χρηματοδότηση μεγάλων
έργων, έχει στερέψει, διότι όλες οι κυβερνήσεις του παρελθόντος ξόδευαν όλα
όσα είχαν, αλλά κι ακόμη περισσότερα, τα οποία χρηματοδοτούσαν απλόχερα
με δάνεια.
Σίγουρα, το ίδιο θα έκανε και η σημερινή κυβέρνηση, αν τότε κυβερνούσε,
επειδή χρέη χαροποιούν, δεν πονούν τους ψηφοφόρους. Αυτό που απομένει
τώρα είναι μια ανακατάταξη των αναγκαίων και λιγότερο αναγκαίων δημόσιων
δαπανών. Όμως, από πού να αρχίσεις, πού να κόψεις και τι να αφήσεις, όταν
προεκλογικά υποσχέθηκες λαγούς με πετραχήλια; Όταν έθρεψες ένα τέρας του
λαϊκισμού και τώρα φοβάσαι να το πλησιάσεις μη σε καταβροχθίσει.

Keynesianismus - Die Hauswirtschaft für Staat und Familie
Von Sokrates Goulios
Der Engländer John Maynard Keynes, 1883-1946, war einer der bedeutendsten
Nationalökonomen des zwanzigsten Jahrhunderts. In seinem 1936 erschienenen
Buch „Allgemeine Theorie der Beschäftigung des Zinses und des Geldes“ beschreibt Keyens, wie ein Staat mit hoher Arbeitslosigkeit in die Vollbeschäftigung
zurückkehren kann. Keynes hat glühende Anhänger bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit gewonnen, insbesondere im Anschluss des Zweiten Weltkriegs, als
die Volkswirtschaften darniederlagen. Heute noch beeinflusst der Keynesianismus
maßgeblich die Wirtschaftspolitik vieler Regierungen.
Die Theorie von Keynes in Kürze: In einer Rezession sollte der Staat eingreifen
und die Nachfrage steigern. Das Vorgehen kann durch eine höhere Staatsverschuldung oder durch den Einsatz der Überschüsse vorangegangener Jahre ermöglicht
werden. In beiden Fällen finanziert der Staat Projekte und Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen. Umgekehrt, in Zeiten der Hochkonjunktur muss der Staat
sparen und damit Rücklagen bilden, die er bei der nächsten Rezession einsetzen
wird. Letztendlich wird Vollbeschäftigung bei relativ niedriger Inflation und damit
das Gleichgewicht einer Volkswirtschaft erreicht. Keynes sah die Umverteilung in
Form von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe als notwendig, um soziale Unruhen vermeiden zu können.
Anders gesagt: Der Staat sollte wie ein guter Hauswirt handeln, der in guten Zeiten einiges beiseite legt für auf jeden Fall (Arbeitslosigkeit, Krankheit, große Repa-

raturen…). So gesehen, stellen die Ansichten von Keynes durchaus die Grundzüge
eines Lehrbuches für eine Schule der Hauswirtschaft dar.
Aber weshalb handelt die griechische Regierung nicht im Sinne des Keynesianismus, wenn er so sichtliche Erfolge bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit verspricht? Die Antwort ist schlicht, sie hat kein Geld. Und sie hat es nicht, weil keine
der vorangegangenen Regierungen in guten Zeiten gespart hat. Die andere Quelle, nämlich Investitionen mit zusätzlichen Krediten zu finanzieren, ist völlig ausgetrocknet, schlimmer noch: durch Verschwendung und übertriebenen Konsum
aller früheren Regierungen hat die Staatsverschuldung beängstigende Ausmaße
angenommen.
Zweifellos ähnlich ausgabenfreundlich hätte auch die derzeitige Regierung gehandelt, wäre sie damals an der Macht. Denn bekanntlich erfreuen neue Schulden die Wähler und Sparmaßnahmen sind unbeliebt. Jetzt bleibt nur noch eine
Konsolidierung, also eine Neueinstufung der wahrhaftig nötigen und der weniger
notwendigen Ausgaben vorzunehmen. Aber wo sollte man da anfangen, was sollte gestrichen werden und was unangetastet bleiben? Die Lage ist sehr schwer,
weil die heutige Regierung als sie noch Opposition war, den Himmel auf Erden
versprochen hat. Sie hat den Populismus wie ein Raubtier gefüttert, das nun den
Züchter zu zerreißen droht, weil Versprechungen und Wirklichkeit meilenweit auseinanderklaffen.

25η Μαρτίου 1821… τι γιορτάζουμε
Η 25η Μαρτίου είναι μια μεγάλη εορτή για εμάς του Έλληνες. Είναι διπλή εορτή. Είναι εορτή θρησκευτική και
εθνική. Είναι θρησκευτική, γιατί γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Είναι και εθνική, γιατί η ημέρα αυτή
σηματοδοτεί την έναρξη της ελληνικής επανάστασης εναντίον της οθωμανικής κυριαρχίας.
Στις 25 Μαρτίου 1821, ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση ενάντια στην τουρκική σκλαβιά που κρατούσε την Ελλάδα
δέσμια για 400 χρόνια. Ποτέ οι Έλληνες δεν δέχτηκαν τη σκλαβιά. Συνέχεια αγωνίζονταν να απελευθερωθούν.
Έφτασε η ημέρα που ωρίμασαν οι συνθήκες και οι καταστάσεις για το ξεσήκωμα του ελληνισμού. Η επανάσταση
ξεκίνησε από την Πελοπόννησο. Εκεί υπήρχαν πολλοί εμπειροπόλεμοι άνδρες και πλούσια ναυτική δύναμη.
Αυτοί οι αγώνες των Ελλήνων και στη στεριά και στη θάλασσα κατάφεραν να δώσουν ένα δυναμικό χτύπημα
στους κατακτητές μας.
Γύρω στα μέσα του Μαρτίου του 1821 σημειώθηκαν σποραδικά επεισόδια εναντίον των Τούρκων και το τρίτο
δεκαήμερο του ίδιου μήνα εκδηλώθηκαν οι πρώτες συλλογικές επαναστατικές πράξεις: Στις 21 στα Καλάβρυτα,
στις 22 στη Μάνη, στις 23 στην Καλαμάτα και στις 24/25 στην Πάτρα και σ’ όλες σχεδόν τις επαρχίες της
Πελοποννήσου καθώς και σε άλλες περιοχές (Σάλωνα, Γαλαξίδι, Λειβαδιά, Αταλάντη).
Τον Απρίλιο η επανάσταση απλώθηκε στις Σπέτσες, στα Ψαρά, στην Ύδρα, στην Κάσο, στη Μύκονο, στην Αττική και σε άλλες περιοχές. Στους επόμενους
μήνες η επανάσταση απλώθηκε και στις υπόλοιπες περιοχές. Ως ημέρα κήρυξης της Επαναστάσεως αναγνωρίζεται επίσημα η 25η Μαρτίου. Εκείνη τη
μέρα συγκεντρώθηκε στην Αγία Λαύρα μεγάλο πλήθος στρατιωτικών δυνάμεων και ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ευλόγησε και κήρυξε το ξεκίνημα του
επαναστατικού αγώνα. Εκεί, παρουσία προκρίτων και οπλαρχηγών, υψώθηκε το λάβαρο του αγώνα και δόθηκε ο όρκος «Ελευθερία ή θάνατος», ενώ οι
πολεμιστές κρατούσαν γυμνά τα σπαθιά τους και τα καριοφίλια βροντούσαν.
Έκτοτε, η 25 Μαρτίου γιορτάζεται από όλους τους Έλληνες και συνηθίζεται να παρουσιάζει η κάθε περιοχή τις δυνάμεις της, τους νέους και τμήμα του στρατού,
που παρελάζουν σε ανάμνηση της τότε συγκέντρωσης του στρατού και της λαμπρής εκείνης ημέρας που οι σκλαβωμένοι Έλληνες έπαψαν να είναι ραγιάδες.
Κώστας Ιατρίδης
συνταξιούχος δάσκαλος
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Είμαστε μόνο στην αρχή τελικά;
Θα ξεκινήσω με μία παραδοχή ότι κανένας κοινωνικός σχηματισμός,
κανένα κράτος δεν μπορεί να διατηρηθεί, να αναπτυχθεί ως αντίγραφο
ενός άλλου. Αυτό ισχύει και στους ανθρώπους. Η Ευρώπη αποτελείται
από κράτη με διαφορετική ιστορική διαδρομή και ιστορικά αντιτιθέμενα
εθνικά συμφέροντα π. Το ξανά υπενθυμίζω βέβαια ότι κράτος χωρίς εθνική
παραγωγή και εξαγωγές πλούσιο δεν γίνεται όπως επίσης δεν γίνεται και
δυνατό στην διαπραγματευτική του δύναμη, αλλά εδώ ίσως πρώτα πρέπει
να αντιληφθούμε όλοι τί εστί κράτος.
Θα θέσω κάποια ερωτήματα προς προβληματισμό. Ήταν σωστά
προετοιμασμένη η Ευρώπη σε όλες τις κρίσεις; Είναι η Ευρώπη του
δικαίου ή του δικαίου των ισχυρών; Μήπως η Ευρώπη δεν θα αποτελέσει
ποτέ μία εναλλακτική λύση στην Παγκοσμιοποίηση; Είναι η άνοδος του
εθνικισμού για την αντιμετώπιση του προσφυγικού ένα σοβαρό τροχοπέδη
για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση; Αλλά πότε υπήρξε τόσο ηθική ανάμεσα
στα κράτη;
Είναι αλήθεια ότι σε όλο τον άξονα της πολιτικής πολλοί είναι αυτοί που
έχουν μιλήσει για ευρωσκεπτικισμό ή έχουν αμφισβητήσει ευθέως την
Ε.Ε. Με το προσφυγικό ενισχύεται ο φόβος ότι ευρωπαϊκό όνειρο πνέει τα
λοίσθια, βέβαια και οι εξ αριστερόθεν ευρωσκεπτικιστές δείχνανε αλλά τόσο
η ιστορία όσο και η λογική λέει ότι ουδέποτε η Ελλάς ήταν και μπορεί να
γίνει, αν δεν αλλάξουν πολλά πράγματα, κράτος που μπορεί να υφίσταται
εκτός υπερεθνικών σχηματισμών άλλωστε και η δόμηση του ήταν εκτός
των άλλων και αποτέλεσμα αντικρουόμενων συμφερόντων μεταξύ των
τότε μεγάλων δυνάμεων. Σήμερα άραγε έχει αλλάξει αυτό; Ποιός μπορεί
να σας πείσει περί του αντιθέτου;
Μια σημαντική παθογένεια της ελληνικής κοινωνίας είναι και αυτή που
περιγράφεται παρακάτω ενώ και τα σημερινά κόμματα προσπαθούν
να απαλλαγούν από κουσούρια των τριών πρώτων κομμάτων του νέοΕλληνικού κράτους.
(1) Η εχθρότητα των αυτοχθόνων προς τους ετερόχθονες, που την
προκαλούσε η διεκδίκηση των δημοσίων αξιωμάτων, συνιστούσε ένα
ακόμη κοινό στοιχείο κάποιων Βαλκανικών κρατών-εθνών. Στην Ελλάδα
την καχυποψία γνώρισαν και οι Έλληνες ετερόχθονες όταν ήρθαν με τους
αυτόχθονες της Ρούμελης και του Μοριά. Οι γηγενείς της των περιοχών
αυτών κατάφεραν να αποκλείσουν τους ετερόχθονες απο δημόσιες θέσεις
με ειδικό άρθρο στο Σύνταγμα του 1844.
Το άρθρο του Gustav Perez για τα προβλήματα της Αμερικάνικης κοινωνίας
του ‚70 σίγουρα θα έβρισκε πολλά κοινά χαρακτηριστικά και στην Ελλάδα
ανεξάρτητα απο ποια δεκαετία αναφερόμαστε. „ We are the number one“
γιατί πάντα για κάθε σοβινιστικό νταηλίκι επικαλούμαστε τους προγόνους
μας ή το Θεό. Μα γιατί στο καλό όμως πάντα γινόμαστε ρεντίκολο; Είναι
δυνατό να πάρει κανείς σοβαρά τον αστείο υιό ενός σοβαρού πατέρα;
Γιατί οι άλλες κοινωνίες επενδύουν στους σοβαρούς ανθρώπους και τους
σέβονται ενώ εδώ προσπαθούν να τους κανιβαλίσουν; Ευτυχώς όλοι δεν
είναι ίδιοι και έτσι υπάρχει ελπίδα ότι αυτός ο υπέροχος τόπος δεν θα
καταληφθεί από την ηλιθιότητα.
Ο λαϊκισμός στην Ελλάδα δεν εμφανίστηκε τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι
μια παθογένεια που δεν αφορά μόνο την πολιτική. Βέβαια κάποιοι αφελείς
πιστεύουν πώς αυτό είναι το μυστικό για την επιτυχία. Σαφώς δια της ατόπου
μάλλον αδιαφορούν ή φθονούν αυτούς που είναι άξιοι να πετύχουν και για

την κοινωνία. Συχνά αποφεύγουν να
μπουν στην ουσία του θέματος διότι
έχουν την αστεία αντίληψη ότι πάντα η
λύση των προβλημάτων ανήκει στους
άλλους.
Πάντως όσο το παγκόσμιο κλίμα είναι
ρευστό και αφού η Ελλάδα πάντα ήταν
εξαρτώμενη εξωγενών παραγόντων
τίποτα δεν αποκλείεται και μην
πιστεύετε και τόσο σε υποσχέσεις και
θαύματα. Κράτος χωρίς παραγωγή και
εξαγωγές θα ναι πάντα εξαρτώμενο
και δανειολήπτης αλλά πρέπει πρώτα
κανείς να αντιληφθεί τί εστί κράτος
και πολίτης, αυτό είναι μία πονεμένη
ιστορία για την Ελλάς αυτήν την μετά
επαναστάσεως του 1821.
Ο φόβος είναι ένα συναίσθημα που
Χρήστος Τραϊκούδης
σκοτώνει τη πραγματική ελευθερία
και όλα αυτά που βιώνουμε σήμερα
τον ενισχύουν. Μήπως όμως αυτή η κοινωνία του σύγχρονου δυτικού
κόσμου είναι εμποτισμένη τόσο βαθιά με το φόβο;
Δεν ξέρω αν ασυναίσθητα χορεύουμε σαν μαριονέτες σ‘ έναν σπάγκο,
μέσα σε έναν παραλογισμό συσσώρευσης και παραγωγής όπως αναφέρει
ο W.Sombart. Το ευκταίο είναι σε μία εποχή που έχει αναδείξει όσο καμία
άλλη την ρευστότητα των πραγμάτων σύμφωνα με τον Μ. Χατζηγάκη,
να αναδείξουμε τους ανθρώπους, και όχι να τους καπηλευόμαστε, που
εμπιστεύονται την διοίκηση και την υποκίνηση των άλλων με το παράδειγμα
και όχι με την εξουσία και τον φόβο.
Αν πάλι αρχίζετε να υπολογίζετε πόσο φόρο θα πληρώνετε για τα
εισοδήματα του 2016, αναρωτηθείτε πού στο καλό θα βάλουμε τόσους
πρόσφυγες, άνθρωποι είναι πάνω από όλα βέβαια, πόσες επιχειρήσεις
θα μετακομίσουν στην γείτονες χώρες ως φορολογικοί παράδεισοι που
είναι, που θα πάνε οι μισθοί, που θα πάνε εν τέλη οι άξιοι άνθρωποι, τί
κοινωνία θα παραδώσουμε στους απογόνους, μά ποιους απόγονους τέλος
πάντων έτσι όπως γίναμε, τότε σίγουρα θα πρέπει να προβληματιστείτε
και για το τι πρέπει να αλλάξει ώστε να μην δούμε τα χειρότερα κάτι για το
οποίο άλλωστε μας έχουν προετοιμάσει κάποιοι με τις δηλώσεις τους. Μην
νομίζετε ότι λέγεται, έστω και αν φαίνεται αστείο, δεν είναι και τόσο τυχαίο.
Δεν θα πρέπει βέβαια να ξεχνάμε πώς πάνω από όλα τα δικαιώματα, τα
ύψιστα είναι τα ανθρώπινα. Σαφώς υφίστανται κίνδυνοι και απειλές αλλά
αυτά γίνονται γεγονός μόνο αν υπάρξει αδιαφορία. Αλληλεγγύη, αρωγή,
προβληματισμός, ενέργειες με κέντρο τον άνθρωπο ανεξάρτητα από τις
εθνικές και εθνοτικές του καταβολές, τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις,
είναι αξίες που δεν πρέπει να εκλείψουν. Βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που
σφετερίζονται τα πάντα για ιδία και συνήθως οικονομικά οφέλη και εκεί είναι
που το πράγμα μπερδεύεται αρκετά και αναδύονται άλλα προβλήματα που
επηρεάζουν αρνητικά την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση στην κοινωνία.
Βρισκόμαστε άραγε στην αρχή μεγάλων αλλαγών;
!
(1). Θάνος Βερέμης, Βαλκάνια από τον 19ο ως τον 21ο αιώνα, σελ 29

Αποκατάσταση του Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Ψηλώματος

Αγαπητοί Φίλοι και Συντοπίτες, Καλημέρα σας και Χρόνια σας Πολλά.

Εκ μέρους της Επιτροπής Παρακολούθησης Έργου του ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΗΛΩΜΑΤΟΣ για την αποκατάσταση του Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου σας αποστέλλω επιστολή
- έκκληση για συμμετοχή στην προσπάθεια σωτηρίας του αξιόλογου μνημείου του Χωριού μας.
Παρακαλούμε πολύ για την προώθηση της επιστολής σε όλους όσους εκτιμάται ότι θα ήθελαν να συμμετάσχουν στην προσπάθειά μας καθώς επίσης για την αποστολή στο
παρόν mail των στοιχείων επικοινωνίας των φίλων και συντοπιτών στους οποίους θα θέλατε η κρίνετε σκόπιμο να αποστείλει η Επιτροπή την επιστολή.
Παρακαλούμε επίσης όσους λάβουν την παρούσα επιστολή από προώθηση τρίτου να αποστείλουν στον παρόν mail επιβεβαίωση λήψης της επιστολής προκειμένου να έχουμε
το mail τους.
Τα στοιχεία αυτά σκοπεύουμε, με μελλοντικό μας μήνυμα, να τα δημοσιοποιήσουμε σε όλους τους φίλους
και συντοπίτες προκειμένου να συμβάλλουμε στην απ‘ ευθείας επικοινωνία μεταξύ των. Αν κάποιος δεν
επιθυμεί την κοινοποίηση του mail του παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσει σε μια εβδομάδα από την
λήψη του παρόντος.
Τα στοιχεία επικοινωνίας θα μας είναι χρήσιμα για να ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους για την
πορεία της προσπάθειας που ξεκινάμε.
Με αισιοδοξία για την επιτυχία του σκοπού μας ευχαριστούμε για την άμεση και θερμή ανταπόκρισή σας.
Νέστωρ Ζύγρας
Στοιχεία Επικοινωνίας Μελών της Επιτροπής
Ζύγρας Νέστωρ : zygras.nestor@gmail.com τηλ. 693 262 9331 ή 210 8101647
Βασιλείου Βασίλης : basvas@hol.gr τηλ. 697 240 2057 ή 22650 33525
Γκατζής Λάμπρος : lgatzis@otenet.gr τηλ. 697 499 9659 ή 210 6390388
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Φυτοφάρμακα και άλλες επικίνδυνες ουσίες στο φαγητό μας
Του Prof. Dr. med. Ioannis Benos
Καθένας γνωρίζει, ότι οι υγεία ενός ανθρώπου δεν εξαρτάται μόνο από τη
σωματική του άσκηση αλλά κυρίως από την υγιεινή διατροφή του. Αλλά ακούμε
ότι πρέπει να τρώμε λίγο κρέας, καλλίτερα πουλερικά, και πολλά χορταρικά και
οπωρικά. Αυτό είναι σωστό. Η προτεινόμενη διατροφή είναι πράγματι πολύ υγιεινή,
μπορούμε όμως να τα τρώμε χωρίς φόβο? Στην εποχή μας της κατάπτωσης του
πνεύματος, του πολιτισμού και της ηθικής, που μοιάζει με το Μεσαίωνα, και το
γρήγορο χρήμα έγινε θεός και μπήκε πάνω από τον ανθρωπισμό, δεν έμεινε απ΄ έξω
και η διατροφή. Μερικοί έκανα τα βοοειδή κανιβάλους δίνοντας τους για τροφή
τη σε σκόνη μεταβλημένα νεκρά άρρωστα ζώα και να παθαίνουν BSE και άλλοι να
δίνουν στα πουλερικά εργοστασιακά λίπη με διοξίνες. Είναι τα φρούτα τουλάχιστον
ακίνδυνα? Για να κρατηθούν φρέσκα τα περνάνε από ακτίνες, αλλά και άλλες ουσίες
τους ρίχνουν. Τα λαχανικά? Και σ΄αυτά βάζουν διάφορα συντηρητικά και χημικά
λιπάσματα. Ακόμη και στα οικολογικά υπάρχουν κατάλοιπα, αλλά σε μικρότερη
ποσότητα. Αλλά φταίνε και οι καταναλωτές για αυτή την εξέλιξη που ζητάνε τα
προϊόντα σε άριστη κατάσταση.
Αλλά υπάρχουν και χειρότερα. H χρησιμοποίηση ισχυρών ουσιών στη Γεωργία,
για να μην τρώγονται τα φυτά από ζωύφια και άλλα για να φαίνονται τα φρούτα
πιο δελεαστικά ή να μην μουχλιάζουν. Αυτές οι ουσίες ονομάζονται φυτοφάρμακα,
επίσημα φυτοπροστατευτικά. Πολλές φορές δεν είναι ένα αλλά μείγμα από
διάφορες ουσίες και υπάρχουν σήμερα 800 τέτοιες ουσίες που χρησιμοποιούνται
(κατά την Greenpeace 2010) στη γεωργία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπονται
300 και στη Γερμανία 249. Στην Αυστρία και Ελβετία επιτρέπονται ακόμη λιγότερες
ουσίες. Λιγότερες μπορεί κάθε κράτος να επιτρέπει, όχι όμως και περισσότερες.
Ιδιοσκευάσματα είναι στο γερμανικό εμπόριο 641 από τα 1192 διεθνή. Εγκρίνονται
μόνο Παρασκευάσματα όχι ουσίες, 71% περιέχουν μία ουσία, 25% δύο και 4% τρείς
ή τέσσερες. Για την έγκριση είναι στην Γερμανία το αρμόδιο το Julius Kühn Institut – Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο για καλιεργούμενα φυτά (JKI), το ομοσπονδιακή
περιβαλλοντική υπηρεσία (UBA) και το ομοσπονδιακό Ινστιτούτο για την αξιολόγηση
της επικινδυνότητας (BfR). Το τελευταίο αξιολογεί τις επί μέρους εξετάσεις των
ουσιών των δύο άλλων Ινστιτούτων. Οι αποφάσεις του είναι βαρυσήμαντες.
Ως επικινδυνότερα φυτοφάρμακα θεωρούνται τα Fentin, Carbaryl, Bifentthrin,
Lamda-Cyhalothrin, Delta-Methrin, Mancozeb und Maneb, αλλά και οι υπόλοιπες
ουσίες δεν είναι ακίνδυνες.
Τι κάνει όμως τα Pestizide, και κυρίως τα παραπάνω τόσο επικίνδυνα? Είναι
οι οξείες και χρόνιες βλάβες και ασθένειες που προκαλούν στον οργανισμό. Το
πρόβλημα δεν είναι αν προκαλούν βλάβες, γιατί αυτό έχει επιβεβαιωθεί με έρευνες

σε ζώα και δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, ότι 1/3
των ουσιών αυτών προκαλεί καρκίνο, αλλά είναι
ότι δεν γνωρίζουμε με ποια ποσότητα προκαλείται
στους ανθρώπους και πόσο χρόνο πρέπει να
λαμβάνεται για να προκαλέσει τον καρκίνο.
Εκτός αυτού είναι γνωστό ότι όχι κάθε άνθρωπος
παθαίνει καρκίνο από μια καρκινογόνο ουσία.
Επίσης τα μείγματα δεν γνωρίζουμε ακριβώς
πως δρουν στον οργανισμό. Μερικές ουσίες
είναι γνωστό ότι αυξάνουν τη δράση άλλων, ενώ
άλλες την ελαττώνουν. Αυτό εκμεταλλεύονται οι
εταιρείες και παίρνουν έτσι την έγκριση.
Ένα παράδειγμα από διαταραχές που
προκαλούν τα φυτοφάρμακα, όταν είναι σε υψηλή
ποσότητα στα λαχανικά, κάτι όχι σπάνιο είναι.
1.Διαταραχές οξείας μορφής παρουσιάζουν
Prof. Dr. med. Ioannis Benos
γενικά συμπτώματα μίας μετρίας δηλητηριάσεως
με Πονοκεφάλους, τάση προς εμετό, ζάλη και
στομαχικές διαταραχές, όπως σε μία τροφική δηλητηρίαση, και ο γιατρός αυτό
ακριβώς θα διαγνώσει μη σκεπτόμενος τα φυτοφάρμακα.
2.Δυνητικές επιπτώσεις στον οργανισμό σε χρόνιες περιπτώσεις είναι όπως
ανέφερα καρκίνος και ιδιαίτερα στα όργανα ορμονών (προστάτης, μαστός,
θυρεοειδής, όρχεις) ή στο νευρικό σύστημα. Σε παιδιά μπορεί να προκαλέσουν
λευχαιμία.
3.Ορμονικές διαταραχές. Φυτοφάρμακα δρούνε κυρίως στις σεξουαλικές ορμόνες
και προκαλούν στους άνδρες στείρωση ή ανικανότητα και στις γυναίκες στείρωση.
Τις ορμονικά δραστικές ουσίες ονομάζουμε Disruptoren, και από αυτές 10 είναι
φυτοφάρμακα.
4.Φυτοφάρμακα Μπορεί να οδηγήσουν στο έμβρυο σε παραμορφώσεις.
5.Φυτοφάρμακα θεωρούνται αιτία για την εμφάνιση Parkinson και Alzheimer.
6.Επίσης μπορούν να προκαλέσουν εγκεφαλικές παραμορφώσεις ιδιαίτερα σε
παιδιά. Αλλά και ελαφράς μορφής ανωμαλίες όπως διαταραχές της μνήμης, της
συγκέντρωσης και της προσοχής. Επίσης παρουσιάζονται σε παιδιά δυσκολίες
μαθήσεως, φοβίες, μελαγχολία, και διαταραχές συμπεριφοράς.
7.Φυτοφάρμακα προκαλούν επίσης αλλεργίες ή αλλεργικές αντιδράσεις π.χ.
Άσθμα, δερματίτιδες υπερευαισθησία κ.α. αλλά ακόμα και ανοσολογική πάθηση.

Pestizide und andere gefährliche Stoffe in unserer Nahrung
Von Prof. Dr. med. Ioannis Benos
Jeder von uns weiß, dass die Gesundheit eines Menschen nicht allein von
seinem jeweiligen körperlichen Training abhängt, sondern dass hierbei die
Ernährung die wichtigste Rolle spielt. Es heißt immer, man soll sich gesund
ernähren, wenig Fleisch essen und wenn, dann am besten Geflügel und
zudem viel Obst und Gemüse. Dies ist alles schön und gut. Die vorgeschlagenen Nahrungsmittel sind zwar an und für sich sehr gesund, aber sind sie
auch gesundheitlich unbedenklich? In der heutigen Zeit der Dekadenz des
Geistes, der Kultur und der Ethik, ähnlich wie in Mittelalter wo das schnelle
Geld zu Gott erhoben wurde und es über die Menschlichkeit setzte, sind
die gegenwärtig angeblich so gesunden Lebensmittel nicht wirklich als gesund zu bezeichnen. Die einen machen die armen Rinder zu Kannibalen und
geben ihnen ihre verendeten kranken und pulverisierten Artgenossen als
Futter zu essen und bekommen so BSE, die anderen füttern die Hühner mit
Industriefetten, die Dioxin enthalten. Zwecks längerer Haltbarkeit werden
auch Obst und Gemüse bestrahlt. Und wie sieht es mit dem europäischen
Obst und Gemüse aus? Sie sind leider ebenfalls belastet, und zwar mit
Düngemitteln und Pestiziden. Obst und Gemüse müssen jedoch gedüngt
und vor Schädlingen geschützt werden, und dies gilt auch für Bio-Produkte.
Hier werden ebenfalls Düngemittel und Pestizide benutzt, wenngleich in
niedrigen Dosen. Jedoch wir sind selbst als Verbraucher auch schuld an dieser Entwicklung, da wir ausschließlich Obst und Gemüse in einwandfreien
Zustand verlangen.
Aber es gibt weit Schlimmeres, nämlich die Anwendung von starken Wirkstoffen, um die landwirtschaftlichen Produkte einerseits vor Schädlingen zu
bewahren, sie andererseits lange „frisch“ erscheinen zu lassen. Die chemischen Substanzen, die man auf Obst und Gemüse sprüht, sind die Pestizide, offiziell Pflanzenschutzmittel genannt, da es sich hier um Mischungen
verschiedener Pestizide handelt. Derzeit gibt es etwa 800 Pestizid -Wirkstoffe (laut Angaben von Greenpeace 2010). Zugelassen sind in der EU
jedoch nur 300 und davon 249 in Deutschland. Die Zulassung ist national,
aber man bemüht sich in der EU um einheitliche Bestimmungen. In Österreich und der Schweiz sind viel weniger zugelassen. Unter verschiedenen
Handelsnamen sind in Deutschland 641 von den 1192 weltweit zugelassen
Pflanzenschutz-Präparaten. Zugelassen werden nur Handelsnamen, nicht
die Wirkstoffe. 71% davon beinhalten einen Wirkstoff, 25% zwei und 4%
drei oder vier. Zuständig für die Zulassung eines Pflanzenschutzmittels in
Deutschland sind das Julius Kühn Institut - Bundesforschungsinstitut für
Kulturpflanzen (JKI), das Umweltbundesamt (UBA) sowie das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). Letzteres bewertet die Teiluntersuchungen
der beiden anderen. Seine Entscheidung hat Gewicht.
Die gefährlichsten Pestizide sollen Fentin, Carbaryl, Bifentthrin, Lam-

da-Cyhalothrin, Delta-Methrin, Mancozeb und Maneb sein, aber auch die
restlichen sind nicht unbedenklich.
Was macht eigentlich die Pestizide, vor allem die obengenannten, so gefährlich?
Es sind die akuten und chronischen Störungen und Krankheiten, die sie
verursachen.
Das eigentliche Problem ist nicht die Frage, ob sie diese Störungen verursachen, denn darüber besteht kein Zweifel. Tierversuche beweisen, dass
etwa ein Drittel der Pestizide krebserregend sind, nur wissen wir nicht, nach
welcher Mengeneinnahme sich diese schädlichen Folgen auch bei Menschen
zeigen und wie lange die Substanz eingenommen werden muss, um Krebs
entstehen zu lassen. Andererseits bekommt nicht jeder Mensch von jedem
Wirkstoff Krebs nur wir wissen nicht wer. Auch die Wirkung der Mischungen
von Pestiziden ist weitgehend unbekannt. Manche potenzieren die Wirkung
der anderen, andere schwächen sie ab. Dies Unwissen nutzen Geschäftsleute mit Genehmigung der entsprechenden Behörde.
Akute Störungen entstehen, wenn zu viel davon in einem bestimmten
Gemüse enthalten ist.
1.Akute Folgen sind allgemeine Beschwerden im Sinne einer mäßigen
Vergiftung mit Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel und Verdauungsstörungen, Symptome, die der Arzt als eine Lebensmittelvergiftung mit dem Kommentar diagnostiziert, man habe etwas Falsches gegessen. Dies trifft auch
zu, aber der Arzt denkt dabei nicht an Pestizide, sondern an verdorbene
Speisen.
2.Mögliche chronische Folge ist, wie in mehreren Tierversuchen festgestellt, Krebs, und zwar in den hormonabhängigen Organen (Prostata, Brustdrüsen, Schilddrüse, Hoden) oder im Nervensystem. Bei Kindern sollen sie
auch Leukämie verursachen.
3.Hormonstörungen. Pestizide wirken vor allem auf die Sexualhormone
und machen Männer steril oder impotent und Frauen unfruchtbar. Die hormonell wirksamen Stoffe nennt man Disruptoren, und 10 davon sind Pestizide.
4.Sie können beim Embryo zu Missbildungen führen.
5.Pestizide werden als mitverantwortlich für die Entstehung von Parkinson und Alzheimer angesehen.
6.Sie können zu Gehirnveränderungen führen und sich insbesondere bei
Kindern auf Gedächtnisfunktionen, Konzentration und Aufmerksamkeit negativ auswirken. Auftreten können bei Kindern auch Lernschwäche, Angstzustände, Depression und Verhaltensstörungen.
7.Pestizide können auch zu Allergien führen oder allergische Reaktionen
hervorrufen wie Asthma, Dermatitis, Übersensitivität u.a. und zudem Autoimmunkrankheiten bzw. Immunschwäche verursachen.
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Paradiesische Zustände

von p. Martinos Petzolt

Neue Trends
Veganes Essen, laktosefreie Speisen, fleischfreie
Küche, vegetarische Teller sind längst in Mode.
Fasten wird keineswegs mehr belächelt oder ist gar
peinlich, denn auch Diät oder Intervallfasten sind völlig geläufig. Faster werden wegen ihrer Konsequenz
und Überzeugung heute sogar eher bewundert und
finden Interesse und Nachahmer. Allerdings hat das
Fasten mittlerweile jegliche religiöse Dimension verloren und basiert höchstens auf einem manchmal
zweifelhaften ideologischen Hintergrund. Für gläubige Menschen ist es jedenfalls ein Vorteil, sich in der
veganen Strömung zu verstecken und orthodoxes
Fasten unauffällig zu praktizieren ohne dauernden
Fragen ausgesetzt zu sein.
Fasten und Feiern
Für die Väter der Kirche ist das Fasten keine Abwertung bestimmter Speisen oder des Essens allgemein, sondern ist genau wie das gesamte Kirchenjahr zyklisch. Es gibt Fastenzeiten und Feiertage, es
gibt Zeiten der Enthaltung und Zeiten des Essens,
es gibt Zeiten der Buße und strahlende Feste. Dass
beides zusammengehört, offenbart die tiefe Weisheit
und Klugheit der heiligen Väter der Kirche. Die Kirche verteufelt das Essen nicht, auch nicht bestimmte Speisen, sondern segnet ein jedes Essen. Doch
erzieht sie auch zum verantwortungsvollen Umgang
mit dem eigenen Körper und seinen Bedürfnissen
sowie mit der Natur, der Schöpfung, der Umwelt und
den Tieren. So wie es Jahreszeiten und Schonzeiten
gibt, gibt es auch Fastenzeiten, so dass alles seine
Zeit und sein richtiges und gesundes Maß hat. Es gibt
wohl niemanden, der ohne Abwechslung täglich ein
Schnitzel oder ein Grillhähnchen verzehren möchte.
Damit spiegelt das Vorübergehende der Fastenzeiten wie auch der Feiertage den ständigen Wechsel
der ganzen Natur und des Lebens selbst. Tag und
Nacht, Anstrengung und Ruhe, Sommer und Winter,
Fröhlichkeit und Nachdenklichkeit, Sonne und Regen, Essen und Fasten, Wärme und Kälte, Beten
und Plaudern, alles ist zyklisch und niemand kann
in einem einzigen Zustand für immer stehen bleiben.
Eine Einstellungssache
Das alles sind keine Wertungen. Der Tag ist nicht
besser als die Nacht und das Schlafen nicht besser
als die Arbeit. Das eine gehört zu anderen, das eine
hilft dem anderen, das eine gleicht das andere aus.
So ist auch die Zeit des Askese und des Enthaltsam-
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keit keineswegs eine Zeit gedrückter Stimmung. Wie
beim Heilfasten der Diätologen das Fasten durchaus
erleichtert, wacher macht und stimmungsaufhellend
wirkt, so unterstützt das Fasten das geistliche Leben und insbesondere das Gebet. Es ist freilich eine
Einstellungssache, eine Sache des Kopfes, ob sich
das Denken ständig nur um das Essen dreht und
in Essensfantasien gefangen ist, oder ob sich auch
der Kopf auf das Fasten einstellt und vom Esstrieb
und der Sorge um den Gaumen und den Bauch eine
Zeitlang befreien kann. Sonst wäre so, als läge man
zwar im Bett, aber würde sich schlaflos herumwälzen, weil die Arbeit nicht aus dem Kopf verschwindet
und einen nicht zur Ruhe kommen lässt. Wenn er
die Welt in einer Abfolge von Fressen und Gefressen
der Kopf nicht mitmacht, gelingt nämlich der Auswerden funktioniert. Ein Tier, das andere Tiere ergleich nicht mehr und die Dinge vermischen sich und
legt, sündigt freilich nicht, und auch ein Mensch, der
stören einander, statt zu helfen und zu unterstützen.
Zuchtvieh zum Schlachten aufzieht, sündigt auch
Asketische Kirche
nicht. Aber paradiesisch kann das nicht sein. Im PaDie orthodoxe Kirche ist durchaus und in ihrem radies waren den Menschen und auch den Tieren
Wesen eine asketische Kirche. Fasten, Buße, Ent- die Früchte der Bäume und des Feldes zur Nahrung
haltsamkeit, Askese gehören ganz wesentlich zum überlassen: „Seht, ich übergebe euch alles Kraut,
geistlichen und kirchlichen Leben. Aber es geht nicht das Samen hervorbringt auf der ganzen Erde, und
um Aufopferung, Verneinung, Strafe oder Leistun- alle Bäume, die samentragende Früchte hervorbringen, mit denen sich der Gläubige die Gnade Gottes gen; das sei eure Nahrung. Allem Wild des Feldes,
verdienen könnte. Vielmehr geht es im geistlichen allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf
Leben in erster Linie und vor allem um Befreiung. Erden regt und Lebensodem in sich hat, gebe ich
Frei zu werden von Leidenschaften, dem Ungehor- alles grüne Kraut zur Nahrung“ (Gen 1,29-30). Erst
sam und von allen Sünden, die den Menschen seit nach dem Sündenfall wird erstmals in der Bibel vom
dem Sündenfall Adams im Paradies von Gott tren- Fleisch als menschlicher Nahrung gesprochen: „Alnen, ist das Bemühen und die Aufgabe gläubiger les, was sich regt und lebt, diene euch zur Nahrung;
Christen. Das erste Gebot Gottes war ein Gebot sowie das grüne Kraut überlasse ich euch alles. Nur
der Enthaltsamkeit, nicht zu essen die Frucht vom Fleisch mit seiner Seele, nämlich dem Blut, sollt ihr
Baum inmitten des Paradieses. Die Enthaltsamkeit nicht essen“ (Gen 9,3-4).
zu üben führt wieder ein wenig ins Paradies zurück.
Der Prophet Jesaias hat eine Vision der paradieDer Verzicht auf den eigenen Willen und die eige- sischen Zustände der Tiere untereinander und der
nen Wünsche führt endlich wieder zurück zur Frei- Menschen mit den Tieren: „Dann wohnt der Wolf bei
heit Adams, mit dem Gott freundschaftlich verkehrte. dem Lamm und lagert der Panther bei dem BöckWer fastet, befindet sich deshalb nicht im Dunklen lein. Kalb und Löwenjunges weiden gemeinsam, ein
des Hades oder eines Fegefeuers oder eines Ortes kleiner Knabe kann sie hüten. Die Kuh wird sich der
der Strafe, sondern am lichten Ort der Gottesbegeg- Bärin zugesellen, und ihre Jungen liegen beieinannung. Die orthodoxe Fastenordnung unterstreicht der; der Löwe nährt sich wie das Rind von Stroh. Der
dies, wenn wie im Paradies die Nahrungsaufnahme Säugling spielt am Schlupfloch der Otter und in die
durchaus nicht verboten ist, aber bestimmte Spei- Höhle der Natter streckt das entwöhnte Kind seine
sen ausgeschlossen sind, nämlich alle Tiere und Hand. Sie schaden nicht und richten kein Verderben
tierischen Produkte, eben das, was im Grunde mit an auf meinem ganzen heiligen Berg“ (Jes 11,6-9).
Leidenschaften und Trieben zu tun hat.
Somit kann die Fastenzeit an das verlorene ParaParadiesisches Leben
dies erinnern und dem Fastenden eine Zeitspanne
Es ist ganz offensichtlich: Dies kann keine para- gewähren, wie Adam und Eva in der Gottesbegegdiesische Welt sein, wenn Lebewesen getötet wer- nung zu leben, und auf das künftige Paradies zu
den müssen, damit andere Lebewesen leben kön- schauen in der Erwartung des lichten und strahlennen, wenn Leben nur durch töten möglich ist, wenn den Pascha.

Χειροτονία του π. Μαρτίνου Petzold σε Πρωτοπρεσβύτερο
Ο π. Μαρτίνος Petzolt χειροτονήθηκε Πρωτοπρεσβύτερος στις 30.01.2016
Ο επίσκοπος Βαρθολομαίος Αριανζου ήρθε στο Würzburg για να γιορτάσουν με την κοινότητα τη γιορτή
των Τριών Ιεραρχών. Ήταν η πρώτη επισκοπική Λειτουργία στο παρεκκλήσι του Würzburg από την
μεταβίβαση του χώρου στην ελληνική εκκλησία πριν από 50 χρόνια. Εκτός από την κοινότητα Würzburg
ήταν παρόντες και πολλοί πιστοί από τη Φρανκφούρτη και τη Νυρεμβέργη. Ακόμη και ο πρώην ιερέας
του Würzburg, ο Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Αντώνιος Μαρούσης γιόρτασε μαζί
τους, ενώ ο γιος του Χαράλαμπος ηγήθηκε της χορωδίας. Η χειροθεσία του Πρωτοπρεσβύτερος ήταν
για όλους μια μεγάλη έκπληξη και χαρά και τους συγκίνησε όλους βαθιά.
Ο π. Μαρτίνος χειροτονήθηκε διάκονος στις 9.5.2002 στη Βόννη από τον Μητροπολίτη Αυγουστίνο και
ήρθε μετά τις απαρχές στο Würzburg σύντομα στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία στη Φρανκφούρτη,
της οποίας ο ιερέας τότε ήταν ο σημερινός Επίσκοπος Βαρθολομαίος. Ως διάκονος, παρευρέθηκε σε
γιορτές και αγρυπνίες πολλών άλλων ενοριών και ήταν επίσης τακτικά στη Νυρεμβέργη. Στις 11.6.2005
χειροτονήθηκε ιερέας στην Εκκλησία του Προφήτη Ηλία στη Φρανκφούρτη από τον Μητροπολίτη
Βαρθολομαίο. Ήταν η πρώτη χειροτονία που έκανε. Ο π. Μαρτίνος συνέχισε την υπηρεσία του σε αυτή
την ενορία δίπλα στον Αρχιμανδρίτη Αθηναγόρα και βοήθησε σε πολλές κοινότητες ως εκπρόσωπος,
όπου μπόρεσε να αποκτήσει πλούσια εμπειρία. Τον Φεβρουάριο του 2010, τον μετέθεσε ο Μητροπολίτης
Αυγουστίνος στην ενορία του Αγίου Αποστόλου Παύλου στη Νυρεμβέργη, όπου υπηρέτησε δίπλα στον
Πρωτοπρεσβύτερο π. Αλέξανδρο μέχρι τη συνταξιοδότησή του. Στις 13.1.2012 διορίστηκε ιερέας του
Würzburg και της Κάτω Φραγκονίας.
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Ο Δρόμος του Σταυρού των Λαών στο Μόναχο
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Η Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας συμπαραστέκεται στους διωκόμενους χριστιανούς του Ιράκ

Η Ρωμαιοκαθολική Αρχιεπισκοπή Μονάχου και
Φράισινγκ εόρτασε στις 25 Μαρτίου 2016 τη
Μεγάλη Παρασκευή (με το δυτικό ημερολόγιο)
με την καθιερωμένη περιφορά του Σταυρού των
Λαών στο κέντρο του Μονάχου.
Η φετεινή επιλογή του θέματος της πορείας
ήταν οι διωγμοί των χριστιανών στο Ιράκ από το
αυτοαποκαλούμενο τρομοκρατικό και απάνθρωπο
Ισλαμικό Κράτος (IS).
Για το λόγο αυτό κατασκευάστηκε ένας Σταυρός
που δείχνει παραστατικά, με κυκλικό σχήμα
στο κέντρο του, επάνω σε χαρτί βαμένο με

αίμα, τις αιματοβαμένες πόλεις του Ιράκ, που
καταστράφηκαν από τη μανία των ισλαμιστών.
Αντί της επιγραφής ΙΝΒΙ, που αναγράφεται στον
Σταυρό του Κυρίου, τοποθετήθηκε στο χαλδαικό
Σταυρό η αραβική λέξη „Ν“ που σημαίνει „Νάσρα“,
όπως δηλαδή στιγματίζουν τους χριστιανούς
οι ισλαμιστές. Με το γράμμα „Ν“ αλείφουν
οι ισλαμιστές τις προσόψεις των κατοικιών
των χριστιανών στο Ιράκ, για να δηλώσουν τη
συστηματική αναγκαστική δήμευση της περιουσίας
των χριστιανών προς όφελος και ιδιοκτησία των
ισλαμιστών.
Στα άκρα του οριζοντίου ξύλου του Σταυρού
παριστάνονται συμβολικά με μπλέ χρώμα, οι δύο
ποταμοί ο Ευφράτης και ο Τίγρης που χύνονται στο
γράμμα „Ν“, στo κάτω μέρος του Σταυρού, για να
δηλωθεί ότι όλλοι οι χριστιανοί του Ιράκ, ασχέτως
ομολογιακής τους πίστεως και ζωής, είναι θύματα
της ισλαμικής τρομοκρατίας (IS).
Στη περιφορά του Σταυρού των Λαών έλαβαν
μέρος ο Αρχιεπίσκοπος Μονάχου και Φράισινγ και
Πρόεδρος της Συνόδου των Καθολικών Επισκόπων

της Γερμανίας, Σεβ. Καρδινάλιος Ράινχαρντ Μαρχ,
οι αλλοδαπές καθολικές ενορίες Μονάχου και
περίπου τρεις χιλιάδες πιστών. Την Ιερά Μητρόπολη
Γερμανίας εκπροσώπησε ο Πρωτοπρεσβύτερος του
Οικουμενικού Θρόνου Απόστολος Μαλαμούσης. Ο
Σεβ. Καρδινάλιος κ. Μαρξ ευχαρίστησε δημόσια
τον π. Απόστολο Μαλαμούση για τη συμμετοχή
της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη πορεία του Σταυρού
των Λαών και για τη συμπαράστασή του στο δράμα
των χριστιανών στο Ιράκ.
Το πρώτο γερμανικό κανάλι (ARD), η Βαυαρική
τηλεόραση (BR) και οι μεγάλης κυκλοφορίας
εφημερίδες της Βαυαρίας αναφέρθηκαν με
κείμενο, εικόνα και φωτογραφίες, στην πορεία του
Σταυρού των Λαών στο Μόναχο, προβάλλοντας και
την ορθόδοξη παρουσία και συμμετοχή.
Ο Αρχιερατικός Επιτετραμμένος για τις δημόσιες
σχέσεις με τη Βαυαρική Πολιτεία
Aπόστολος Μαλαμούσης
Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου.

Ευχαριστήριο
Κατά την επίσκεψή μου στις 30 Ιανουαρίου 2016 στο Μόναχο
και τον εκκλησιασμό μου στην ενορία του Αγ. Γεωργίου,
λόγω της φιλανθρωπικής εκδήλωσης για την ΚΙΒΩΤΟ, είχα
την τιμή να γνωρίσω και προσωπικά τον π. Ανδρέα Κονάνο,
ιεροκήρυκα και συγγραφέα πολλών θρησκευτικών βιβλίων.
Τον ευχαριστώ θερμά για την δωρεάν του βιβλίου του „…
ψάχνω το παραμύθι μου“ και του CD με 50 ομιλίες του, το
οποίο άκουσα προσεκτικά και με συνόδευσε πνευματικά,
κατά την μετέπειτα επιστροφή μου στην Νυρεμβέργη.
Η εφημερίδα μας trigono.info και εγώ προσωπικά
ευχόμαστε στον π. Ανδρέα Κονάνο καλή δύναμη και φώτιση,
για να συνεχίσει απρόσκοπτα το πνευματικό έργο του στην
Ελληνική Ομογένεια της Γερμανίας.

Ανακοίνωση Γενικού Προξενείου Μονάχου
επιπλέον λίστα καθορισμού ηλεκτρονικού ραντεβού για ανανέωση/νέα έκδοση ελληνικών διαβατηρίων
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, σας πληροφορούμε ότι θα λειτουργεί, από 1/4/2016 ως 30/6/2016,
μια επιπλέον λίστα καθορισμού ηλεκτρονικού ραντεβού για ανανέωση/νέα έκδοση ελληνικών διαβατηρίων.
Παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.greekconsmuc.de και επιλέξτε το link 3.
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Βαγγέλης Ηλιόπουλος ο συγγραφέας του „διαφορετικού“
της Μαίρης Κρητικού

-

Photos : Graham Hodgetts

έγραψα μόλις γεννήθηκε η Ελεάννα είναι 18 χρόνια
μετά μια πολύ δημοφιλής ιστορία και βέβαια το
„Τριγωνοψαρούλη μην εμπιστεύεσαι ποτέ Αχινό“
βασίζεται πάνω στα όσα μου έχει μάθει ο γιος μου
ο Σείριος από την αγάπη του για το ποδόσφαιρο.
Πιστεύετε ότι ακόμα και τα πιο δύσκολα θέματα
μπορείς να τα «περάσεις» στα παιδιά μέσα από
ένα βιβλίο;
Ναι, και δεν έχω φοβηθεί ποτέ να καταπιαστώ με
ένα θέμα, αρκεί να έχω το κατάλληλο ερέθισμα
και την έμπνευση. Πιστεύω ότι για όλα μπορούμε
να πούμε στα παιδιά, αρκεί να το κάνουμε με τον
κατάλληλο τρόπο.
Ο «Τριγωνοψαρούλης» είναι ένας ήρωας που
δημιουργήσατε 19 χρόνια πριν και αριθμεί 8
βιβλία με διαφορετικές ιστορίες. Μέσω αυτού
«μιλήσατε» για τη διαφορετικότητα. Πιστεύατε
στην τόσο μεγάλη επιτυχία και την αγάπη που
Είστε εκπαιδευτικός και διευθυντής Δημοτικού εισπράττει από μικρούς και μεγάλους;
Σχολείου. Πως προέκυψε η συγγραφή για παιδιά Ο Τριγωνοψαρούλης με καθιέρωσε ως τον
και πως «γεννήθηκε» η πρώτη σας ιστορία;
συγγραφέα του „διαφορετικού“. Έχει μια μεγάλη
Οι ιστορίες μου ήταν πάντα ο τρόπος να επικοινωνώ
με τους άλλους μικρούς και μεγάλους, και άρα και
με τους μαθητές μου. Όταν λοιπόν υπηρετούσα στο
Πολεμικό Ναυτικό και είχα πολύ χρόνο ελεύθερο
μπροστά σε ένα υπολογιστή αποφάσισα να γράψω
μια ιστορία μου για δυο ερωτευμένες κάλτσες.
Αυτή, „Η περιπέτεια της ζαρωμένης κάλτσας“, ήταν
η πρώτη μου ιστορία που εκδόθηκε.

Η επαφή σας με τα παιδιά στο χώρο του σχολείου,
σας δίνει θέματα για τα βιβλία σας;
Πράγματι το να είσαι καθημερινά με 400 παιδιά
είναι μια ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης. Είμαι πολύ
τυχερός γιατί οι μαθητές μου είναι οι πιο αυστηροί
κριτές μου κι αυτό με βοηθά πολύ.

δύναμη και νομίζω ότι πετυχαίνει γιατί μιλά
για θέματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και
στις περιπέτειές του αναγνωρίζουν δικές τους
καταστάσεις. Δεν είναι ο παντοδύναμος ήρωας
αλλά ένας αντι-ήρωας που νικά με την εξυπνάδα
και την αγάπη των φίλων του.

Με μαθητές στη Μασσαλία

από το βιβλίο καλλιεργούν τη φαντασία τους, το
συνασθηματικό τους κόσμο, τη δημιουργικότητά
τους. Είτε στην Αίγυπτο, είτε στη Βουλγαρία, είτε
στη Γερμανία γελούν, συγκινούνται, αντιδρούν,
αγαπούν με τον ίδιο τρόπο. Παιδικά. Πηγαία και
Πως ξεχωρίζει ο γονιός ένα καλό βιβλίο για το
αυθόρμητα. Καμιά φορά, όπως έγινε πρόσφατα
παιδί του;
στη Γερμανία, στη Βιβλιοθήκη του Ludwigsburg,
Είναι δύσκολο γιατί τα βιβλία για παιδιά που ξεπερνούν και τα σύνορα της γλώσσας.
κυκλοφορούν είναι πολλά και ο γονιός χάνεται στα
Θέλετε να στείλετε ένα χαιρετισμό στους
ράφια των βιβλιοπωλείων. Λείπουν δε οι κριτικές
αναγνώστες της εφημερίδας trigono.info, η
και οι υπεύθυνες επιλογές. Μερικά κριτήρια είναι η
οποία εκδίδεται στη Νυρεμβέργη σε έντυπη και
λογοτεχνική αξία, η ενδιαφέρουσα στο παιδί πλοκή
ηλεκτρονική μορφή;
της ιστορίας, το προσιτό στη ζωή των παιδιών θέμα
Θέλω να πω σε όλους πόσο ισχυρό είναι το
και το δικαιωμένο αισθητικό τους κριτήριο.
ρήμα „ΔΙΑΒΑΖΩ“ και πόση δύναμη κρύβει
Μέσα από την πολύχρονη συμμετοχή σας στον
μέσα του. Προτείνω λοιπόν σε όλους να γίνουν
Κύκλο Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου/Ελληνικό
αναγνώστες αλλά και αναγνώστες στους άλλους
Τμήμα ΙΒΒΥ, πως βλέπετε τη θέση της Ελλάδας
και να διαβάσουν αγαπημένα κείμενα που όταν
μέσα στη Διεθνή ΙΒΒΥ?
τα μοιραζόμαστε γίνονται ακόμη πιο αγαπημένα.
Το Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ είναι από τα πιο Γιατί το βιβλίο ενώνει.
δραστήρια παγκοσμίως παρόλο που από το 2009
δεν έχει καμία βοήθεια από την επίσημη πολιτεία.
Και το λέω αυτό γιατί άλλα τμήματα στηρίζονται
από τα Υπουργεία Πολιτισμού, Παιδείας και
Εξωτερικών των χωρών τους. Εμείς βασιζόμαστε
στους εθελοντές και στην αγάπη γονέων και
εκπαιδευτικών στο καλό ελληνικό βιβλίο.

Στα δικά σας παιδιά λέτε ή λέγατε ιστορίες όταν
Πως βλέπετε το μέλλον του βιβλίου και ιδιαίτερα
ήταν μικρότερα;
του παιδικού, στην Ελλάδα του 2016;
Η δεύτερη εξίσου σημαντική πηγή, η οποία ήρθε
Κάθε συγγραφέας παιδικών βιβλίων οφείλει
μετά, είναι τα παιδιά μου. Και τα δυο, το καθένα από
να είναι αισιόδοξος. Κι εγώ είμαι, γιατί το
τη δική του μεριά, μου έδωσε και μου δίνει ακόμη
βιβλίο έχει εξαιρετικούς δημιουργούς, εκδότες
ατέλειωτες ιδέες για ιστορίες και παραμύθια. Η
που συμμερίζονται το όραμα των δημιουργών
ιστορία „Η βαλίτσα με τις τρεις τσαγιέρες“ που
και μια στρατιά εθελοντών που στηρίζουν τις
φιλαναγνωστικές δράσεις. Οι εξελίξεις βέβαια θα
μπορούσαν να είναι και καλύτερες αν η πολιτεία
έσκυβε πάνω στα προβλήματα του βιβλίου και των
δημιουργών του.

Βιογραφικά στοιχεία

Ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα
το 1964. Οι γονείς του, έλληνες της διασποράς,
μεγάλωσαν στην Αλεξάνδρεια και το Κάιρο της
Αιγύπτου με καταγωγή από την Πάτρα και την
Κρήτη, και από την Ικαρία και την Κύπρο. Οι φήμες
Η παιδική ηλικία είναι ένας κοινός τόπος καταγωγής λοιπόν ότι στις φλέβες του ρέει Μεσόγειος μάλλον
όλων μας. Σε όποια σχολεία κι αν έχω πάει, σε αληθεύουν. Μεγάλωσε σε έναν μαγικό κήπο στην
όποιο κράτος, τα παιδιά αντιδρούν το ίδιο. Μέσα Αγία Παρασκευή Αττικής. Σπούδασε Παιδαγωγικά
Ως συγγραφέας έχετε επισκεφθεί πολλά σχολεία
της χώρας, της Κύπρου και πολλά σχολεία του
απόδημου ελληνισμού. Ποια είναι η εικόνα που
έχετε από την επαφή σας με τους/τις μαθητές/
τριες;

Ausgabe 39

www.trigono.info

MÄRZ 2016

15

Βαγγέλης Ηλιόπουλος ο συγγραφέας του „διαφορετικού“
της Μαίρης Κρητικού

Με τον Καναδό συγγραφέα και εικονογράφο Frank Viva

και Θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Από το 1984 εργάζεται στην πρωτοβάθμια ιδιωτική
εκπαίδευση και σήμερα είναι διευθυντής της
Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου. Το 1995 εκδόθηκε
“Η περιπέτεια της ζαρωμένης κάλτσας»(Εκδόσεις
Δελφίνι), το πρώτο του βιβλίο για παιδιά. Το 1997
κυκλοφόρησε το βιβλίο «Ο Τριγωνοψαρούλης»
(Εκδόσεις Πατάκη). Το διαφορετικό ψάρι έγινε ο πιο
διάσημος Έλληνας σύγχρονος λογοτεχνικός ήρωας.
Οι περιπέτειές του μεταφράστηκαν στην Κορέα και
στην Κίνα, ενώ για την παρουσίασή του σε σχολεία
και λογοτεχνικά φεστιβάλ έχουν μεταφραστεί
στην Ιταλία, στη Βουλγαρία και στη Γερμανία. Από
τότε ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος έχει γράψει πολλά
βιβλία για παιδιά και νέους. Πολλά από αυτά
κυκλοφορούν και σε άλλες χώρες όπως Ιρλανδία,
Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Σερβία, Μαλαισία,
Κορέα, Κίνα και Τουρκία. Το βιβλίο «Από Μικέλε
προς Φώτη», το οποίο έγραψε σε συνεργασία με
τον Ιταλό συγγραφέα Λουτσάνο Κομίντα (1954
– 2011) και τη μεταφράστρια Βασιλική Νίκα,

-

Photos : Graham Hodgetts

Ο Β. Η. με τη Ζωρζ Σαρή, την Αλέκα Παϊζη και την Άλκη Ζέη

Με τον υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου κ. Κώστα
Καδή

κυκλοφόρησε συγχρόνως σε Ελλάδα και Ιταλία, ενώ
αργότερα στην Ισπανία (στα καταλανικά) και στην
Γερμανία. Βιβλία του έχουν τιμηθεί με βραβεία και
επαίνους. Εκτός από τη συγγραφή λογοτεχνικών
έργων ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος
επισκέπτεται
σχολεία και βιβλιοθήκες όπου συναντά τους
μικρούς αναγνώστες του, μεταφράζει λογοτεχνικά
έργα για παιδιά, σχεδιάζει προγράμματα για την
καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και ασχολείται
με την προώθηση της παιδικής λογοτεχνίας με
τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές καθώς
και με άρθρα του σε περιοδικά. Για μια δεκαετία
ήταν συνεργάτης των περιοδικών «Το παιδί
κου κι εγώ» και «Παράθυρο στην εκπαίδευση»
καθώς και της παιδικής εφημερίδας «Φινιστρίνι».
Σήμερα αρθρογραφεί στο περιοδικό «Σύγχρονο
Νηπιαγωγείο» και διδάσκει Δημιουργική Γραφή
στη Σχόλη Πατάκη. Το 2013 ανακηρύχθηκε από
την Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. Αγγελιαφόρος Ψυχικής Υγείας στα
σχολεία. Από το 1994 είναι μέλος του Ελληνικού
Τμήματος της ΙΒΒΥ - Κύκλος Ελληνικού Παιδικού

Βιβλίου στο οποίο ίδρυσε την ομάδα „Ακτιβιστές
Αναγνώστες“.
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον Βαγγέλη
Ηλιόπουλο, η επίσημη ιστοσελίδα του είναι:
www.vagelisiliopoulos.gr

facebook profil : Vagelis Iliopoulos

Βαγγέλης Ηλιόπουλος ο συγγραφέας του „διαφορετικού“
Γερμανικές εκδόσεις
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ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ «ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ» Ή ΜΙΑΝ ΑΛΛΗ ΔΕΞΙΑ;

Γαβριήλ Μανωλάτος
Καθηγητής Οικονομικών και Ανάπτυξης
ΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ Ο ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

σε καθοδική πορεία. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αφού
συνθηκολόγησε και παραδόθηκε αφού αθέτησε τις
υποσχέσεις της και αγνόησε τους αγώνες του λαού και των
στελεχών του αφού πρόδωσε το 61,5% των πολιτών που
τον ενίσχυσαν για να διαπραγματευτεί και να υλοποιήσει
τα υποσχεθέντα, παρακάλεσε τους Ευρωπαίους εταίρους
για νέα δάνεια, με αντάλλαγμα νέο μνημόνιο, νέα βάρη
και περικοπές για τους πολίτες και νέα δεσμά για την
πατρίδα. Οι συντάξεις μειώνονται περαιτέρω, το χρέος
γίνεται όλο και βαρύτερο, όλο και πιο δυσβάσταχτο αλλά
και ανελέητο. Πού πήγαν τα περίφημα «αφήνουμε πίσω
τα μνημόνια», «η ελπίδα έρχεται», η «σεισάχθεια», τα «όχι
στη Μέρκελ και τον Σόιμπλε» και οι διαβόητες «κόκκινες
γραμμές»;;;
Η κυβέρνηση Τσίπρα συνεχίζει την ολοκλήρωση του
καταστροφικού έργου που ανέλαβαν οι μνημονιακές
κυβερνήσεις μετά το 2010. Η κυβέρνηση αυτή, έθεσε
επιπρόσθετα δεσμά στην πατρίδα με το νέο μνημόνιο
και τη νέα δανειακή σύμβαση. Και για να ανταποκριθεί
στις δεσμεύσεις που ανέλαβε, επιβάλλει δυσβάστακτη
για τους πολίτες και καταστροφική για την οικονομία
φορολογία.

Πολλοί από τους αναγνώστες των άρθρων μου, ρώτησαν
αν βλέπω θετικά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και
αν θα μπορούσα να σχολίαζα την κυβέρνησή του Αλέξη
Τσίπρα. Με ρώτησαν ακόμη αν υποστηρίζω ΣΥΡΙΖΑ ή
κάποιο άλλο κόμμα.
Ποιος θα το περίμενε και ποιος θα το έλεγε;
Χωρίς ενδοιασμούς, θα αναφερθώ στη διακυβέρνηση Ο Αλέξης Τσίπρας, που εξελέγη Πρωθυπουργός για
ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρα και ΑΝΕΛ και θα παρουσιάσω τα να νικήσει το φόβο και να θριαμβεύει η ελπίδα, να
βασικά στοιχεία του ενός έτους ΣΥΡΙΖΑ και «αριστερής εκφοβίζει και να τρομοκρατεί τους πολίτες και να τους
κυβέρνησης». Να προσθέσω ακόμα, ότι δεν είμαι οπαδός απειλεί ότι δεν υπάρχει εναλλακτική και ότι η άλλη λύση
ούτε υπερασπίζομαι ή αντιμάχομαι κάποιο κόμμα ή είναι η έξοδος από το ευρώ;
πρόσωπο αλλά μόνο θέσεις και πρακτικές.
Ποιος θα το περίμενε ότι θα ξανακούγαμε το βασικό
«Εμπρός κυττάζω τ’ αναμένα μου κεριά.
Δεν θέλω να γυρίσω να μη διω και φρίξω…»

επιχείρημα του Σαμαρά και του Βενιζέλου από τον Αλέξη
Τσίπρα και τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ;

Ένας χρόνος έχει περάσει από την κατάληψη της εξουσίας
από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα. Οι ελπίδες και οι
προσδοκίες του ελληνικού λαού έχουν διαψευστεί και για
τα πιο επουσιώδη και για τα πλέον ασήμαντα.

Πότε μας εξαπάτησε και μας πρόδωσε όλους και πούλησε
λαό και αγωνιστές και με ποιο αντάλλαγμα;
Ένας χρόνος πέρασε, από την ψήφο ανατροπής του
λαού, που ανέτρεψε τη δεξιά μνημονιακή διακυβέρνηση
Σαμαρά-Βενιζέλου, που θέλησε να σπάσει τα μνημονιακά
δεσμά του. Και βλέπουμε ότι, ο ίδιος λαός βρίσκεται
δέσμιος αδίστακτων προσώπων, που του υποσχέθηκαν
απελευθέρωση και χειραφέτηση την ώρα που υπόγεια
έσκαβαν τα θεμέλια των νεομνημονιακών δεσμών
του. Αυτός ο λαός δεν είναι άξιος τέτοιας μοίρας. Δεν
του αναλογούν τέτοιοι εκπρόσωποι επειδή πίστεψε κι
εμπιστεύθηκε εκείνους που τον πρόδωσαν.

Για να αναρριχηθούν στην εξουσία έκαναν τα πάντα,
έταζαν τα πάντα, αλλά και αθέτησαν τα πάντα. Όχι
μόνο δεν κατάργησαν το μνημόνιο αλλά φόρτωσαν και
νέο μνημόνιο στο λαό που τους εμπιστεύτηκε. Όχι μόνο
δεν υιοθέτησαν τον άλλον δρόμο, αλλά προχώρησαν
πιο βαθιά στη λιτότητα. Αντί για την 13η σύνταξη που
έταζαν, μειώνουν ακόμα πιο πολύ τις ήδη πολυκουρεμένες
συντάξεις. Το άνοιγμα ανάμεσα στις υποσχέσεις και την
πραγματικότητα, σε καμία άλλη «μνημονιακή» κυβέρνηση Το μέλλον της Ελλάδας είναι σήμερα αβέβαιο. Οικονομική
δεν ήταν μεγαλύτερο μετά το 2010.
κρίση, υψηλή ανεργία, χαμηλή παραγωγικότητα,
Ο Αλέξης Τσίπρας, εξελέγη, υποσχόμενος μεταξύ άλλων, υστέρηση σε όλους τους τομείς, αδυναμία της
την εκδίωξη της τρόικας, την ακύρωση της δανειακής Πολιτείας να αντιδράσει είναι μόνιμα φαινόμενα.
σύμβασης, αυξήσεις στις συντάξεις και επαναφορά του Στη δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται η ελληνική
κατώτατου μισθού στα 1.300 ευρώ. Η πραγματικότητα οικονομία και οι Έλληνες πολίτες, η λήψη μιας τέτοιας
σήμερα είναι τελείως διαφορετική. Η οικονομία είναι έκτασης δημοσιονομικών μέτρων που παίρνονται, νέες
φορολογίες, περικοπή συντάξεων και μισθών και τόσα

άλλα, πολύ σύντομα, δεν θα είναι πολιτικά και κοινωνικά
διαχειρίσιμη. Ακόμα και, στην περίπτωση, που υπάρξει
ευρεία κοινοβουλευτική υποστήριξη, η προσπάθεια αυτή
θα καταρρεύσει και μαζί με αυτήν θα παρασύρει και όλους
τους πολιτικούς διαχειριστές της χώρας.
Πολλοί μιλούν για αριστερά της προδοσίας, για μία
παρένθεση στην ιστορία της αριστεράς και μάλιστα
σκοτεινή. Και πολλοί, που βρίσκονται στον αντίποδα της
αριστερής ιδεολογίας εκφράζονται ως εξής: Σταματήστε
πια να τον γλωσσοτρώτε τον Τσίπρα. Σταματήστε να
τον πολεμάτε. Εγώ του είμαι ευγνώμων! Γιατί άραγε;
Για τον ίδιο λόγο που ο ίδιος ο Τσίπρας βρήκε στήριγμα
για διακυβέρνηση στη δεξιότατη παράταξη ΑΝΕΛ του
Πάνου Καμένου. Για τον ίδιο λόγο που ο πρωθυπουργός
αναζητά κάθε τόσο διεύρυνση της κοινοβουλευτικής
στήριξης στα δεξιά κόμματα. Ή μήπως, άραγε, περιμένει
ο κύριος Τσίπρας από τη Νέα Δημοκρατία να υιοθετήσει
θέσεις αριστερές ή φιλολαϊκές σε θέματα όπως το
συνταξιοδοτικό και άλλα εθνικού ενδιαφέροντος θέματα;
Φαντάζεστε πραγματικά, τι θα συνέβαινε εάν μια
κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου επεδίωκε να πριονίσει
ακόμα πιο πολύ τις συντάξεις; Αίμα θα έτρεχε στους
δρόμους. Αντιλαμβάνεσθε πώς θα αντιδρούσαν οι
αγρότες έτσι και οι Σαμαροβενιζέλοι αποπειρώνταν να
τους φορολογήσουν; Οι εθνικές οδοί θα έκλειναν για
πάντα. Τα καράβια από την Κρήτη θα βούλιαζαν υπό
το βάρος των διαδηλωτών. Ενώ τώρα, με τον «αριστερό
πρωθυπουργό» και την «αριστερή κυβέρνηση» όλα
συμβαίνουν σχεδόν βελούδινα. Τα προαπαιτούμενα
ψηφίζονται, το Τρίτο Μνημόνιο εφαρμόζεται, η ελληνική
κοινωνία και ο λαός θα περάσουν απ’τον Προκρούστη,
σχεδόν χωρίς να το καταλάβουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με το
αριστερό προφίλ, ζαχαρώνει το θύμα και κάνει άψογα και
γρήγορα τη βρομοδουλειά...
Ο κόσμος όμως, παρά την επιφανειακή ανοχή του,
αντιλαμβάνεται και κατά βάθος καταλαβαίνει τι γίνεται.
Λείπει η σταγόνα, που θα ξεχειλίσει κάποια μέρα το
ποτήρι. Αυτοί που εξαπάτησαν και πρόδωσαν λαό και
αγωνιστές και μας κυβερνούν, θα εκδιωχτούν από το
προσκήνιο. Το εκκρεμές θα φτάσει στο αντίθετο άκρο.
Ο Αλέξης Τσίπρας και ο τωρινός ΣΥΡΙΖΑ θα περάσουν
στην Ιστορία ως ένας ευεργέτης, ένας σωτήρας της
Δεξιάς.
Τα μελαγχολικά αυτά γενέθλια περιγράφει ο Καβάφης,
στα δικά του „Κεριά“:
Εμπρός κυττάζω τ’ αναμένα μου κεριά.
Δεν θέλω να γυρίσω να μη διω και φρίξω
τι γρήγορα που η σκοτεινή γραμμή μακραίνει,
τι γρήγορα που τα σβυστά κεριά πληθαίνουν
Για τα σχόλια σας ή για να προτείνετε θέματα για ανάπτυξη
επικοινωνήστε μαζί μας: manolatos@trigono.info

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΜΑΣ «ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ…» ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ
εξουδετερωθεί, δίνοντας οντότητα και δύναμη ξανά
στους δοκιμασμένους απατεώνες της πολιτικής.
Αρνούμαι όμως να παραδεχτώ του Βάρναλη τις
διαπιστώσεις, ότι φταίει το κακό το ριζικό μας. Πάντα
ελπίζω στο όνειρο το μεγάλο που ποτέ δεν αγγίξαμε...
Θα απαντήσω επίσης, σε σχόλιο αναγνώστρια μας που Σε συγχαίρω για το άρθρο σου και την διαύγεια και
καθαρότητα της σκέψης σου, παρόλο του ότι το άρθρο
ζητά να περιγράψουμε «το χρονικό της προδοσίας».
σου πονάει.
Οι αναγνώστες μας, μπορούν να σχολιάζουν, όπως
Σ. Φ.
πάντα τα άρθρα μας, ή να προτείνουν θέματα για
Το πολιτικό κατεστημένο της χώρας μας είναι σαν να
ανάπτυξη και συζήτηση.
παίζει αμέριμνο στη άμμο την ώρα που πλησιάζει
«Μ’ ένα καράβι όνειρα κι ένα παλιό σακάκι
τσουνάμι για να ισοπεδώσει τα απομεινάρια και τα
με τους καημούς μου συντροφιά, ξεκίνησα βραδάκι…»
συντρίμμια της κοινωνίας μας. Υποκρίνονται πως δήθεν
χαράσσουν κόκκινες γραμμές απέναντι στα μνημόνια
Κύριε Μανωλάτε
ενώ το μόνο που κάνουν, είναι να αφουγκράζονται
Το άρθρο σου, «ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ…» το οποίο
για να καταλάβουν και να μάθουν καλά το τι ζητούν
δημοσιεύτηκε στο «ΒΗΜΑ», δυστυχώς, είναι τόσο
οι δανειστές μας, φοβούμενοι μη χάσουν τη νομή της
πραγματικό, αληθοφανές και αντικειμενικό, που
εξουσίας. ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ, κύριε Μανωλάτε, θα μπορούσαν
με εκφράζει απόλυτα, αλλά και με στενοχωρούν οι
να εκφράσουν τόσα πολλά, τόσο γλαφυρά, με τόσες
διαπιστώσεις του.
λίγες λέξεις ! Μακάριοι, οι εκεί παρευρισκόμενοι,
Όντας του αριστερού χώρου, αισθάνομαι για μια ακόμα
αγαπητέ μου Γαβριήλ!!!
φορά προδομένος, αηδιασμένος και απογοητευμένος.
Ν. Σ
Με τέτοιες προδοσίες έχουμε κομματιαστή και
Πολλοί αναγνώστες του προηγούμενου άρθρου μας
με τίτλο «Ένας Χρόνος ΣΥΡΙΖΑ…» σχολίασαν το άρθρο
αυτό. Θα δημοσιεύσουμε μόνο μερικά από τα σχόλια
των αναγνωστών μας διότι θα έπαιρνε πολλές σελίδες
αν τα δημοσιεύαμε όλα.

Καλησπέρα.
Πάρα πολύ μεγάλη η προσπάθεια και η προσφορά σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας εκθέσατε με πολλή
σαφήνεια, όλη την εξαθλιωτική κατάσταση για την
Ελλάδα. Μια κατάσταση που πονάει κάθε πατριώτη.
Κάθε Έλληνα και Ελληνίδα.
Είχα κάνει μια σκέψη, πως μπορούμε εμείς οι Έλληνες
του εξωτερικού να αντιδράσουμε και να πιέσουμε
καταστάσεις, να συνδεθούμε και με άλλους πατριώτες
της διασποράς για να αναπτύξουμε μια μεγάλη δύναμη
να χτυπήσουμε την διαφθορά και την καταστροφή.
Έλληνες του εξωτερικού ίδρυσαν την φιλική εταιρεία και
απελευθέρωσαν τότε την πατρίδα μας. Μας έχει πνίξει η
ντροπή όσοι ευσυνείδητοι απομείναμε. Τι να τις κάνουν
τις παρελάσεις ο Κολοκοτρώνης και ο Καραϊσκάκης αφού
δεν φανήκαμε αντάξιοί τους;
Να μας θυμάσαι τακτικά κύριε Μανωλάτε
Σας ευχαριστούμε
Διονυσία
Καλησπέρα κύριε Γαβριήλ όπου και αν βρίσκεσαι.
Σου γράφω, επειδή τα γραφόμενα σου, με καλύπτουν
και γιατί νοιώθω τόσο θυμωμένη και συνάμα λυπημένη.
Αισθάνομαι ότι μας προσβάλλουν, μας ξεφτιλίζουν
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και δεν μας αξίζει. Μετά το όχι, που είπαμε, ένοιωσα
περηφάνια και εμπιστοσύνη για όλους τους Έλληνες
και πίστεψα, ότι θα ανταποκριθούμε όλοι, πολίτες και
ηγεσία, σε όποιες θυσίες χρειαστούν για να στηρίξουμε
την πατρίδα αλλά με το κεφάλι ψηλά. Αυτός ο άνθρωπος
το «όχι μας» τι το κάνει; Το κοστολογεί στο σωστό του
μέγεθος; Έχει καταλάβει ότι δε μας πειράζει να είμαστε
φτωχοί αλλά μας πειράζει να είμαστε ταπεινωμένοι;
Αλήθεια είναι τόσο τρομερό να φύγουμε από μια
Ευρώπη που μας ταπεινώνει και μας ξεπουλάει και να
γυρίσουμε στη δραχμή; Αναρωτιέμαι μήπως όλα είναι
στημένα και βιώνουμε άλλη μια προδοσία από έσω
και έξω; Τι να πω, πάντα έλεγα και λέω ότι η μονάδα,
ο καθένας μόνος του, πρέπει να βελτιωθεί να τα βρει
με τον εαυτό του, να είναι τίμιος απέναντι στον εαυτό
του, στους συνανθρώπους του και στην πατρίδα του, να
ξεφύγει από το εγώ του και να λειτουργήσει ομαδικά.
Υπήρξα εκπαιδευτικός, 32 χρόνια, και έβλεπα τις
νοσηρές νοοτροπίες του νεοέλληνα στα παιδιά, ευτυχώς
όχι σε όλα και προσπάθησα να βάλω το τουβλάκι που
μου αναλογούσε στο τοίχο που όλοι μαζί χτίζουμε.
Θέλω να πιστεύω ότι εδώ που φτάσαμε ο κάθε ένας
θα αναλογιστεί τι του αναλογεί να κάνει και να πει όχι
στο πειρασμό του προσωπικού βολέματος, με την όποια
μορφή του, είναι αυτό φοροδιαφυγή, κλεψιά ή ότι άλλο
και να μοιραστούμε το βάρος της όποιας κατάστασης
εξίσου.
Καημένε μου Γαβριήλ, σε πολυλόησα και συγνώμη για
αυτό και προς θεού μη φανταστείς πως θέλω να μου
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απαντήσεις στα ερωτήματα μου εις βάρος του χρόνου
σου δες τα σαν σκέψεις, προς ένα ηλεκτρονικό φίλο, του
οποίου εκτιμώ τις απόψεις ή σαν μια γυναικεία γκρίνια,
για να το ελαφρύνουμε λίγο!!! Και ας ελπίσουμε, ότι ο
Τσίπρας θα σκεφτεί ότι η Ελλάδα, μετά την Ακρόπολη
που δεσπόζει τόσους αιώνες τώρα, δεν της αξίζει να
γίνει μπανανία
Αν μπορείς όμως ενημέρωσέ μας για το «χρονικό της
προδοσίας» του λαού μας και του τόπου μας.
Εύχομαι τα καλύτερα σε εσένα και όλους μας!!!
Νίκη

«ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ»

Αγαπητή μου Νίκη
Αν σε κατάλαβα καλά, θέλεις να σου περιγράψω πότε
και πως εκδηλώθηκε η «Προδοσία» του λαού που με
61.5% στήριξε μια διαπραγμάτευση αξιοπρέπειας και
περηφάνιας.
Η άποψή μου είναι, ότι, ενώ οι άλλοι ήταν έτοιμοι για
κάθε ενδεχόμενο, η κυβέρνηση του 61,5% απεδείχθη
ότι ήταν παρέα μιας παιδικής χαράς. Ενώ οι άλλοι είχαν
επεξεργαστεί σχέδια Β΄ και Γ΄ με κάθε λεπτομέρεια, η
κυβέρνηση του 61,5% έπαιζε τσουλήθρες σε παιδική
χαρά.
Το παιχνίδι χάθηκε, και το δημοψήφισμα ακυρώθηκε,
επειδή η κυβέρνηση ενέδωσε. Και ενέδωσε με την
απομάκρυνση του υπουργού οικονομικών για να τους
εξευμενίσει, χάθηκε με τη σύσκεψη των πολιτικών
αρχηγών για να δείξει γενναιοδωρία και ενταφιάστηκε
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με τη ψήφο της Βουλής για να πετύχει δήθεν «εθνική
ομοψυχία». Αυτές οι τρεις ενέργειες ακύρωσαν το
περήφανο, το τρανταχτό, το πρωτάκουστο, το σαρωτικό
και μεγαλειώδες 61,5% ΟΧΙ του Ελληνικού λαού.
Καημένε Λαέ, Καημένη Πατρίδα πότε θα σε
υπερασπιστούν αποτελεσματικά και κερδοφόρα τα
παιδιά σου;;;
Δεν μπορεί η μόνη λύση να είναι η αποδοχή της
ταπείνωσης της υποτέλειας της παράδοσης και της
υποδούλωσης. Ας αναζητήσουμε και ας βρούμε την
άλλη λύση, ας ετοιμαστούμε για να την προωθήσουμε
και να την υπερασπιστούμε.
Δεν έχουμε το δικαίωμα να δεχόμαστε την υποδούλωση
των παιδιών μας και των εγγονιών μας και όσων ακόμα
δεν έχουν γεννηθεί. Ας κάνουμε κάτι. Τα προβλήματα
τα παλεύουν. Δεν τα μοιρολογούν και κυρίως δεν
παραδινόμαστε ούτε παραδίνουμε τα αγέννητα παιδιά.
Γαβριήλ Μανωλάτος
«Μ’ ένα καράβι όνειρα κι ένα παλιό σακάκι
με τους καημούς μου συντροφιά, ξεκίνησα βραδάκι“.
„Κόσμε κι αν δε μας χώρεσες, γι’ άλλον θα πάω να ψάξω
κι αν δεν τον βρω δεν νοιάζομαι, καινούργιο εγώ θα
φτιάξω“.
„Στ’ αμπάρι κρύβω τ’ όνειρο, σημαία το σακάκι
πιάστε παιδιά το πόστο σας, σηκώνει βοριαδάκι»
Για τα σχόλια σας ή για να προτείνετε θέματα για
ανάπτυξη επικοινωνήστε μαζί μας:
manolatos@trigono.info

Όμορφες Πασχαλινές Λαμπαδοχειροτεχνίες 2016
Mε χρώματα, κορδέλες και όμορφα στολίδια δημιουργήσαμε τις νέες μας
πασχαλινές λαμπάδες όλες χειροποίητες με ξεχωριστά χειροποίητα στολίδια
από ξύλο, μέταλλο, ύφασμα και καμβά.
Κάντε τώρα την παραγγελία σας για να έχετε έγκαιρα τα πρωτότυπα αυτά
δώρα για τα βαφτιστήρια σας! Όλα τα κεριά που χρησιμοποιούμε είναι 100%
ελληνικής κατασκευής.

Neraidoskoni C.P Vintage Art 90762 Fürth - Maxstr.20
Τηλ. 0911/89288651 ή 0173/5908124
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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 έξτρα 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.

Το 1975 Η πρώτη χορευτική ομάδα της Νυρεμβέργης με παραδοσιακές φορεσιές (από το αρχείο της κ. Κοντοαγγέλου).
Η Βίκη και η Όλγα της κεντρικής Μακεδονίας, η Λουλουδή και η Μαρία με Σαρακατσιάνικες της Μακεδονίας και της Θράκης, η
Σούλα και η Κατερίνα με Μακεδονικές του Νομού Δράμας και Σερρών, η Μένη με Πελοποννησιακή, η Αλίκη της Αττικής; και η
Γιολάνδα της Ηπείρου.
1. Μπαïρακτάμη Όλγα, 2. Καρά Βασιλική, 3. Δημογλίδου Λουλουδή-Αναστασία, στη μέση η δασκάλα Χ.Κ.,
4. Καψάλη Μαρία, 5. Παπακωστίνου Σούλα, 6. Βελή Κατερίνα, 7. Κοτούλα Μένη, 8. ??,
9. Κομνανού Αλέκα, 10. Ζιλιάσκου, 11. ??, 12. Πασχάλη Γιολάνδα
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90443 Nürnberg - Am Plärrer 9 - Tel.: 0911 264354 - Fax : 0911 266538 - Email: info@demokrit.de
Βιβλία σε τιμές Ελλάδος
Έξοδα αποστολής στη Γερμανία 2,50 EUR

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
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ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Buchhandlung

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

Αλφαβητάριο
15,00 EUR

Χρυσή, Ασημένια Σειρά 1,50 EUR

9,00 EUR

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

9,00 EUR

9,00 EUR

9,00 EUR
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BUCHHANDLUNG

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

Τιμή : 9,50 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

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

15,00 EUR

15,00 EUR

28,00 EUR

15,00 EUR

29,00 EUR

15,00 EUR
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η εταιρία Preventis στη Hausmesse στη Meistersingerhalle
Επιτυχίες για τα ελληνικά προϊόντα..
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκαν οι εκθέσεις
κρασιών και άλλων προϊόντων που απευθύνονται αποκλειστικά σε
χονδρεμπόρους.
Οι εκθέσεις έλαβαν χώρα στη Hausmesse στη Meistersingerhalle
στις 24 και 25 Φεβρουαρίου, αντίστοιχα και σημείωσαν μεγάλη
επιτυχία, με την προσέλευση των ενδιαφερομένων να είναι αθρόα.
Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν ελληνικά
προϊόντα και να δοκιμάσουν γεύσεις εκλεκτές.
Μια από τις καλύτερες συμμετοχές είχε η εταιρία Preventis,
που συμμετείχε στην έκθεση ως αντιπρόσωπος της εταιρίας
Τσάνταλη. Με μια άψογα οργανωμένη παρουσία, προσεγμένη
και με έμφαση στις λεπτομέρειες κατάφερε να προσελκύσει το
ενδιαφέρον των επισκεπτών και να αποσπάσει τις πιο ζεστές
κριτικές.
Η εταιρία Preventis κατάφερε να κλέψει την καρδιά όλων και να
μαγέψει με τα εξαιρετικά της προϊόντα.
Τα ελληνικά κρασιά κατέκτησαν τις καρδιές των Ευρωπαίων.
Θερμά συγχαρητήρια για την άψογη παρουσία σας!

Από τους Δελφούς στη Γερμανία..
Στις γαστριμαργικές μας περιπλανήσεις ανακαλύψαμε ένα εστιατόριο που σέρβις που προλάβαινε την κάθε μας επιθυμία, θυμίζοντας τις φιλόξενες
Ελληνίδες οικοδέσποινες.
πραγματικά μας έκλεψε την καρδιά!
Επιβλητικό όπως και το όνομά του, το εστιατόριο Δελφοί υπήρξε μια Μια μικρή Ελλάδα στην καρδιά του Friedrichshafen, σας περιμένει με ανοιχτή
την αγκαλιά και την κουζίνα γεμάτη νόστιμες σπεσιαλιτέ.
πραγματική αποκάλυψη!
Το άρτιο και ισορροπημένο μενού με τα υπέροχα και νόστιμα πιάτα, σε Ευχαριστούμε για την υπέροχη φιλοξενία και ευχόμαστε ολόψυχα να
συνδυασμό με τα φρέσκα υλικά μας ταξίδεψε γευστικά, αφήνοντας μας με συνεχιστούν για πολλά χρόνια ακόμα τα υπέροχα γευστικά ταξίδια.
μια γεύση Ελλάδας.
Αν δεν το έχετε επισκεφτεί ήδη.. σας το συστήνουμε ανεπιφύλακτα! Εμείς θα
Την εξαιρετική βραδιά μας απογείωσε η φιλική ατμόσφαιρα και το άψογο ξαναπάμε!
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Τα βιολογικά προϊόντα της Hellas Bio Net στην Biofach 2016
Στη μεγαλύτερη έκθεση βιολογικών
προϊόντων της Ευρώπης, την Biofach
2016, συμμετείχε για τρίτη συνεχή χρονιά
η Ένωση Νομικών Προσώπων Hellas Bio
Net. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στη
Νυρεμβέργη της Γερμανίας από 10 έως 13
Φεβρουαρίου συγκεντρώνοντας αριθμό
επισκεπτών – ρεκόρ που ξεπέρασε τις
48.000!
Το περίπτερο της Hellas Bio Net (Hall 1,
stand 244) προσέλκυσε το ενδιαφέρον
πλήθους επισκεπτών, που είχαν την
ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα
βιολογικά προϊόντα που παράγονται στην
Ελλάδα, και να συζητήσουν εμπορικές
συμφωνίες.
Κατά
τη
διάρκεια
της
έκθεσης
διοργανώθηκαν εκδηλώσεις γευσιγνωσίας
με βιολογικά φρέσκα φρούτα και λαχανικά
της Ένωσης Νομικών Προσώπων Hellas Bio Net. Η δράση υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Ενέργειες

ενημέρωσης και προώθησης φρούτων και λαχανικών βιολογικής καλλιέργειας στην
εσωτερική αγορά της Ε.Ε. και συγκεκριμένα στην Ολλανδία, Σουηδία και Γερμανία»,
με εκτελεστικό οργανισμό τη NOVACERT.

Ενημερωτική εκδήλωση στη Νυρεμβέργη
Στα πλαίσια της διεθνούς έκθεση βιολογικών προϊόντων Biofach 2016,
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016 ενημερωτική εκδήλωση στο
εστιατόριο “Mythos”.
Καλεσμένοι δημοσιογράφοι από μέσα ενημέρωσης με ειδίκευση στη διατροφή και τη
γαστρονομία, καθώς και εισαγωγείς τροφίμων, παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την
εκδήλωση της Hellas Bio Net ενώ ακολούθησε δείπνο.
Για το πρόγραμμα «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης φρούτων και λαχανικών
βιολογικής καλλιέργειας στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε. και συγκεκριμένα στην
Ολλανδία, Σουηδία και Γερμανία» ενημέρωσε το κοινό ο κ. Κωνσταντίνος Αστρείδης
εκ μέρους της NOVACERT, ενώ ο κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, ιδιοκτήτης της
εταιρείας ΒΙΟΑΓΡΟΣ ΑΕ και μέλος της ένωσης, μίλησε εκπροσωπώντας τον φορέα
και τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων. Ακολούθως, η καθηγήτρια κα. Άννα
Κολιάτση μίλησε για τις διαδικασίες παραγωγής βιολογικών προϊόντων και την
ιδιαίτερη διατροφική τους αξία. Τέλος, ο κ. Αθανάσιος Πασβάνης ως επιχειρηματίας
παρουσίασε την τρέχουσα κατάσταση στην γερμανική αγορά, καθώς και την θέση που
κατέχουν σε αυτή, τα ελληνικά βιολογικά προϊόντα.

Από την ενημερωτική εκδήλωση στη Νυρεμβέργη στο εστιατόριο Μύθος

Εντυπωσιακή η παρουσία του Terra Areadne στη Biofach 2016
Άκρως επιτυχημένο μπορεί να χαρακτηριστεί το πρώτο ταξίδι των προϊόντων ΠΟΠ- Παξιμάδι.
ΠΓΕ από την Κρήτη στη γερμανική αγορά.
Οι ενέργειες προβολής στη Γερμανική αγορά αναμένεται να κορυφωθούν το επόμενο
Η Ένωση Νομικών προσώπων που απαρτίζεται από τους: ΚΡΗΤΩΝ ΆΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε., διάστημα με μια σειρά προωθητικών ενεργειών σε χώρους εστίασης και σούπερ
ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Β.Τ. & Ξ.Ε. ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΣΑΟΥΤΗ Ε.Π.Ε. με επικεφαλής εταίρο μάρκετ, όπου το καταναλωτικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τα εξαιρετικής
την ΚΡΗΤΩΝ ΆΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε, συμμετείχε υπό τον τίτλο “Terra Areadne” στην κορυφαία ποιότητας προϊόντα ΠΟΠ-ΠΓΕ που παράγονται στην Κρήτη.
έκθεση βιολογικών προϊόντων της Γερμανίας, Biofach 2016 που πραγματοποιήθηκε Οι δράσεις υλοποιούνται στα πλαίσια του προγράμματος: «Ενέργειες Ενημέρωσης και
10 – 13 Φεβρουαρίου στη Νυρεμβέργη.
Προώθησης ΠΟΠ Γραβιέρας Κρήτης, Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου ΠΟΠ Πεζά
Το περίπτερο “Terra Areadne” (Hall 4, stand 179) συγκέντρωσε τα βλέμματα πλήθους Ηρακλείου Κρήτης και ΠΓΕ Κρητικού Παξιμαδιού στην Εσωτερική αγορά της Ε.Ε. και
επισκεπτών που ενημερώθηκαν και δοκίμασαν τα προϊόντα ΠΟΠ Γραβιέρα Κρήτης, συγκεκριμένα στην Ελλάδα, τη Γερμανία και την Κύπρο», με εκτελεστικό οργανισμό
Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιολάδου ΠΟΠ Πεζά Ηρακλείου Κρήτης και ΠΓΕ Κρητικό τη NOVACERT.
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ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

οι αγγελίες για εύρεση εργασίας ειναι δωρεάν
• Μαγείρισσα με πτυχίο μαγειρικής ζητά εργασία σε ελληνικό
εστιατόριο που να παρέχει στέγη. Τηλ. 0030 6971887578
σταθερό 0030 2614 002023
• Ζητείται καθαρίστρια σε γραφείο στη Νυρεμβέργη για 3
ώρες την εβδομάδα. Τηλ. 0178 4466341 ή 0911 95343715.
• Αναζητώ εργασία στη Βόρεια Γερμανία. Κυρία με 6 χρονιά
προϋπηρεσία σε κουζίνα. Προϋπόθεση μαζί μου έχω κι ένα
μικρό σκυλάκι Μέλος της οικογένειας. Επικοινωνία 0030
6981059900
• ZΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ H ΣΕΡΒΙΤΟΡA *με απαραιτητες*
ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ,
ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΚΑΙ ΕΝΑ ΡΕΠΩ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. ΟΙ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
08282-8900564, Krumbach, Bavaria.
• Ζητούνται δύο άτομα για Ελληνικό εστιατόριο στη βόρεια
Γερμανία. (Ζευγάρια αποκλείονται). Ενας σερβιτόρος και
ένας για κουζίνα, έως 40 ετών. Ασφάλεια/Σύττιση/Διαμονή.
Τηλ:0176 22152172
• ΨΗΣΤΗΣ έμπειρος και γυναίκα για κουζίνα ζητείται για
απογευματινής λειτουργίας εστιατόριο στο Μόναχο για
6 ήμερα, μόνο επαγγελματίες, ελληνικής καταγωγής,
παρέχεται διαμονή σε διαμέρισμα κοντά στο εστιατόριο,
ασφάλεια και διατροφή, βιογραφικά με φωτογραφίες
απαραίτητα tel. 6971/854699 email : kymata@web.de

• Ζευγάρι από τον νομό Θεσσαλονίκης ζητά εργασία σε
ελληνικό εστιατόριο στη Νυρεμβέργη και τη γύρο περιοχή.
Τηλ. 0030 6978294506

το Μόναχο. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 00491759708707 και
00302110176457.

• Μαγείρισσα με προυπηρεσία και εμπειρία ζητά εργασία στη
• Μαγείρισσα με μεγάλη εμπειρία στην Ελληνική - Μεσογειακή περιοχή Νυρεμβέργης. Τηλ. 0911/339163
κουζίνα, καθώς και σε γκουρμέ - παραδοσιακές γεύσεις, ζητά • Ζητά εργασία ως βοηθός κουζίνας, ετών 38, Τηλ.: 0157
εργασία στην Νυρεμβέργη και τις γύρω περιοχές της. Τηλ.
74661776 κ. Ντίνος
0152 57437908 Κα. Πριτσή Μάρθα.
• Μόναχο : Ζητείται κυρία γηροκόμος + οικιακά με εμπειρία
• Μαρμαροπλακάς – οικοδόμος πετράς (χτίστης) ζητάει
μέχρι 55 ετών για κυρία με αλτσχάιμερ. Εισητήρια, διατροφή,
εργασία τηλ. 015175864183 / Toni
διαμονή εξασφαλισμένη. Μισθός 800,00 EUR. Πληροφορίες
στο τηλ. : 01515 60 800 66 κ. Ελένη.
• Είμαι 38 ετών και αναζητώ δουλειά στην Γερμανία σε
εστιατόριο ή ξενοδοχείο. Έχω εμπειρία 4 χρόνων σε
• Γυναίκα ζητά εργασία σε εστιατόριο με διαμονή. Τηλ.
εστιατόρια της Γερμανίας και 6 χρόνων σε ξενοδοχεία της
0176/88467723 Κατερίνα.
Ελλάδος. Η μόνη διαφορά είναι ότι πρέπει να πάρω μαζί
•
Ζητά εργασία για λάντζα και καθάρισμα. Τηλ.: 0157μου τον γιό μου που είναι 10 ετών, γιατί δεν έχω να μου
84896466 Εύα.
τον κρατήσει κάποιος στην Ελλάδα. Αν ξέρει κάποιος κάτι
• Ζητείται μάγειρας/μαγείρισσα για βραδυνή απασχόληση σε
και μπορεί να βοηθήσει το εκτιμώ. Τηλ. 0030 6984384920
φραγκική μπυραρία. Πληροφορίες τηλ. 0170/9453355.
Φιλιππία.
• Ζητείται ζευγάρι για κουζίνα στο Pritzwalk. Tel.
015783957530
• Wir suchen engagierte Mitarbeiter/innen für den Küchenund Service- bereich. Nähere Infos unter : 0151 40047809

• 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 άτομο ευχάριστο, με ομαδικό πνεύμα για
προώθηση προϊόντων Marketing. Απαραίτητη προυπόθεση • Μάγειρας με προυπηρεσία, ζητά δουλειά. Τηλ.
άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας. Άριστες συνθήκες
017637549004.
εκπαίδευσης και εργασίας, ανταγωνιστικές αποδοχές
• Ζητείται ανδρόγυνο ή μάγειρας για μόνιμη εργασία σε
(ασφάλιση,σταθερός μισθός,προοπτική αορίστου σύμβασης
• ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ γυναικα μεχρι 35 ετων και αντρας για
εστιατόριο κοντά στη περιοχή Kulmbach. Εξασφαλισμένη
εργασίας), δυνατότητα μερικής κ πλήρους απασχόλησης. Θα
BAR, εμφανισιμοι, εργατικοι και ελληνικης καταγωγης για
διαμονή, φαγητό και ικανοποιητικός μισθός. Πληροφορίες
απογευματινής λειτουργίας εστιατόριο στο Μόναχο (6 μερα). χαρούμε πολύ για το όποιο ενδιαφέρον! Τηλ.: Κυρία Ντόρα
στο τηλ. 092209170480 κ. Βασίλη ή Θύμιο.
6978692258.
Παρέχεται επιπλεον διαμονή σε διαμερισμα κοντά στο
εστιατόριο, ασφάλεια και διατροφή tel. 6971 /854699 emial : • Motivierte, teamfähige Mitarbeiter gesucht für den Vertrieb • Ζητείται σερβιτόρος με γνώσεις γερμανικών για
απογευματινή εργασία (17.00-23.00). Τηλ. 0911-6414540
kymata@web.de
von Marketingprodukten. Gutes Arbeitsklima, Gute Bezah•
Ζητείται βοηθός για κουζίνα ή 2 άτομα για πλήρη
lung nach Vereinbarung, Voll und Teilzeitler gesucht. Bei
• Ζητείται μάγειρας, βοηθός μάγειρα για ελληνική κουζίνα και
απασχόληση. Τηλ. 0911/6414540.
Interesse bitte melden. Wir freuen uns auf Sie! Tel.: Frau Dora
γκαρσόν να ομιλεί τουλάχιστον τα βασικά της γερμανικής
6978692258.
γλώσσας για εστιατόριο στο Toulnau δίπλα στο κάστρο
• Ζητώ εργασία παντός είδους στη περιοχή Νυρεμβέργης.
στην περιοχή του Kulmbach. Προσφέρεται εκτός από
Τηλ. 0162-8551623 / Σπύρος
• Σε τουριστική περιοχή της Γερμανίας, στο πανέμορφο νησί
μισθό διαμονή και σίτιση. Πληροφορίες στο τηλ. 0049 (0)
Norderney ζητείται προσωπικό, σε οικογενειακό περιβάλλον • Ζητείται έμπειρος Κρεπιέρης με προυπηρεσία για
92289974902 κ. Βασίλη η κ. Ευθύμη
: ζευγάρι, βοηθός μάγειρα ή ψήστης με εμπειρία από
εστιατόριο. Περιοχή 130 km από Νυρεμβέργη για Τσεχία.
το εξωτερικό (Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία). Παρέχεται
• Ζητείται ζευγάρι για κουζίνα με εμπειρία σε ελληνικό
Τηλ. 0160-6239668.
διαμονή, σε ατομικό δωμάτιο, διατροφή, ασφάλεια και
εστιατόριο. Περιοχή Mönchengladbach. Tel. 015792323941
• Ζητείται έμπειρος μάγειρας ή ανδρόγυνο για μόνιμη εργασία
αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα. Τηλ. 00491726040824
/ Dimitris
σε εστιατόριο κοντά στη περιοχή Νυρεμβέργης. Πληρ. στα

• Ζητάω δουλειά σε λάντζα στη Νυρεμβέργη. Βραδινές ώρες ή • Ζητείται ΑΜΕΣΑ κοπέλα έως 30 ετών από ελληνική καντίνα
τηλ. 016092887748 ή 0911 500200
εντός αμερικανικής κρατικής υπηρεσίας. Παρέχεται
Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Τηλ. 0151-45740753.
• Zητώ εργασία ως οδηγός σε ελαφρύ φορτηγό ή σε Φίρμα.
διαμέρισμα, ασφάλεια κρατική και μισθός 900 ευρώ καθαρά. Μιλτιάδης Τηλ. 0162/6578947
• Ζητείται γυναίκα για καθαρισμό γραφείου κάθε Παρασκευή
Τηλ επικοινωνίας (0030)-6947-225689
απόγευμα για 2,5-3 ώρες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 0911
• Κοπέλα 38 ετών ενδιαφέρεται για εργασία σε ελληνικό
• Ζητούνται επαγγελματίες οδηγοί Kraftfahrer, από την
89355377
εστιατόριο στη Γερμανία. Πληροφορίες στο τηλ.
εταιρεία MEYER LOGISTIK, στις αποθήκες REWE Raunheim
• Ενοικιάζεται ελληνικό εστιατόριο πλήρες εξοπλισμένο
0048506606191 από 11.00 - 20.00.
και Rossmann-Drogerie, Rodgau. Ελάχιστα γερμανικά.
στην περιοχή Oberpfalz με πολύ καλό τζίρο. Οικογενειακό
•
Κύριος και κυρία ψάχνουν για δουλειά σε φίρμα καθαρισμού
Πληροφορίες στα κεντρικά γραφεία 0049 (0) 6102/7485300,
περιβάλλον και τιμή συζητήσιμη. Μόνο σοβαρές προτάσεις
ή καθαρισμούς γενικότερα. Τηλ. : 0176-38566390 Σοφία.
Neu-Isenburg.
στο τηλ. 0049 (0) 151 66 81 31 24
•
Ζητώ εργασία ως Μάγειρας ή Σερβιτόρος στη περιοχή
• Ζητείται γυναίκα βοηθός κουζίνας για εργασία σε εστιατόριο • Ζητούνται άτομα όλων των ειδικοτήτων για εργασία σε
Νυρεμβέργης. Τηλ. 0178/6593954 Δημήτρης.
ελληνικά
εστιατόρια
σε
όλη
τη
Γερμανία.
Παρέχεται
διαμονή,
κοντά στην Νυρεμβέργη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
•
Ζητείται μάγειρας ή βοηθός. Τηλ. 0911/603578
διατροφή, ασφάλιση και μισθός ανάλογος των προσόντων.
Τηλ. 0152-57437908
Τηλ επικοινωνίας (0030)-6947-225689
•
Νεαρός ζητάει οποιαδήποτε εργασία καθώς και γκαρσονιέρα
• Είμαι 31 ετών και ζητώ εργασία σε εστιατόριο ή
για ενοικίαση. Τηλ.0176/36929240.
•
Ζητείται
γυναίκα
για
να
φροντίσει
κατάκοιτη
ηλικιωμένη
καθαριότητα. Μένω στο Pasing του Μονάχου και δεν μιλάω
γυναίκα. Τηλ. 0911-776549/Αθανάσιος.
• Ζητείται Μάγειρας ή βοηθός μάγειρα σε εστιατόριο στη
γερμανικά. Επικοινωνία : z_spartalis@hotmail.com
περιοχή Würzburg. Πληροφορίες στο τηλ. 09365 888927.
• Ζητά εργασία στη Γερμανία βραδινές ώρες. Τηλ. (Ρουμανία)
• Νέος 30 ετών, με εμπειρία, ζητεί εργασία σε ελληνικό
0040724829902
Ελένη.
• Ζευγάρι με προυπηρεσία, ψήστης, μάγειρας ζητά εργασία
εστιατόριο για μπουφέ. Τηλ. 0157-36910355.
σε ελληνικό εστιατόριο. Πληροφορίες στο τηλ. 0030 697
• Τελειόφοιτη Λογιστικής, με καλή γνώση αγγλικών,
• Ζητείται σερβιτόρος η βοηθός σερβιτόρου. Τηλ. 01708189176.
ελληνικών, office, outlook, data entry, προυπηρεσία σε
2933961
loyalty programmes ως client operations officer, ζητά θέση
•
Ψήστης ή βοηθός μάγειρα ζητά εργασία σε εστιατόριο.
• Ψάχνω για γυναίκα να φροντίζει ηλικιωμένη κυρία στη Φυρτ
εργασίας στη περιοχή της Νυρεμβέργης. Τηλ. 015156727902
Πληροφορίες στο τηλ. 0030 694 2546873
(Fürth). Παρέχεται διαμονή. Τηλ. 0911-776546
• Ζητείται ανδρόγυνο για κουζίνα ή μεμονωμένο άτομο
•
Ζητείται γυναίκα για κουζίνα και βοηθός μάγειρα, όχι
• Ψήστης 46 ετών ζητά εργασία σε ελληνικό εστιατόριο στη
ψήστης. Τηλ. 0162-9175620.
ζευγάρι. Πληροφορίες στο τηλ. 0911/835913
Γερμανία. Τηλ. 0151-75521474 Σπύρος (05.01.16).
• Ζητείται ανδρόγυνο για κουζίνα ή σερβοτόρος. Τηλ. 0176•
Σερβιτόρος και δύο βοηθοί κουζίνας ζητούν εργασία σε
• Ζητείται μάγειρας ή μαγείρισσα και βοηθοί κουζίνας στη
70195555.
ελληνικό εστιατόριο. Τηλ. 015166929877
Νυρεμβέργη για εστιατόριο με διεθνείς γεύσεις. τηλ. 0176• Ελληνίδα βρεφοπαιδαγωγός που διαμένει στη Νυρεμβέργη, • Ζητείται ψήστης στη περιοχή Ερλάνγκεν. Περισσότερες
32813935
γεννημένη και μεγαλωμένη στο Μόναχο, με εμπειρία
πληροφορίες στα τηλ. 0176/56449959 ή 09192/9986363.
• Ζητείται κρεπιέρης, μπουφετζής-καφέ στο Ingolstadt.
και συστάσεις, ζητά εργασία σε οικογένεια με παιδιά ως
Tηλέφωνο : 0176-64636218
εσωτερική, σε όποια πόλη της Γερμανίας. Θα προτιμηθεί
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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)
λόγο αναχώρησης για Ελλάδα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
039166291903 κ. Τάσος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
πολύ καλό εστιατόριο μέσα στο Μόναχο.
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

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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ / ZU VERKAUFEN
στο Αίγιο 2όροφη κατοικία
εντός σχεδίου σε 1700 τ.μ.
με θέρμανση, θέα προς τη θάλασσα και βουνό.
Έχει μέσα λεμονιές και ελιές.
Tel. 0030 697 186 1339
Haus in Aigio/GR : 2 Stockwerke
mit Heizung, 1700qm Grundstück
mit Zitronen und Olivenbäumen,
Panoramabiick : Meer, Berg

• 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

• Πωλείται εστιατόριο πλήρως εξοπλισμένο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης • Πωλείται πολύ καλό εστιατόριο μέσα στο Μόναχο. Διαθέτει 90 θέσεις
με εγκαταστημένο φουγάρο. Πληροφορίες στο.στο τηλ 6945051953 μέσα και 45 στο κήπο. Τηλ. επικοινωνίας : 0030 6974830382 και
0049 17626557946 κ. Νίκος.
και στο email:promet.a2@gmail.com
• Λόγω επαναπατρισμού δίδεται καλά εξοπλισμένο εστιατόριο με άριστη • Πωλείται στο Αίγιο 2όροφη κατοικία εντός σχεδίου σε 1700 τ.μ. με
πελατεία στη περιοχή Donauwörth. 80 θέσεις, σάλα εκδηλώσεων 250 θέρμανση, θέα προς τη θάλασσα και βουνό. Έχει μέσα λεμονιές και
θέσεις, κήπος 70 θέσεις, σπίτι 5 δωματίων, ενοίκιο 1250.00 EUR ελιές. Tel. 0030 697 186 1339
Brutto. Tel. 09090-2538 (Αποστόλης).
• Πωλείται εστιατόριο στο Magdeburg. Λόγω αναχώρησης για Ελλάδα.
• Πωλείται Imbiss (κοτάδικο) κοντά στο Ντυσσελντορφ (Düsseldorf) Τηλ. επικοινωνίας 0391-66291903 κ. Τάσσος
σε καλή τοποθεσία, με σταθερή πελατεία και κατ’ οίκον διανομή Lie- • Geheim Tipp für Griechenland. Circa 3 km außerhalb von Gythio,
ferservice, Delivery). Πληροφορίες στο κινητό 0151 26552534
Lakonias, am schönen Strand von Mavrovouni, befinden sich die

• Σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία των Χανίων !!! και συγκεκριμένα Appartements von AGELIKO, 20 Meter vom Meer entfernt. Kontakt:
στην οδό Μπονιάλη 11 πωλείται διαμέρισμα 85 τ.μ. υπερυψωμένο Vasilios+Chrysanthi Karlafti, Tel.: 0030-27330-25178, Handy 0030ισόγειο κατάλληλο για επαγγελματική στέγη ή για ζευγάρι και 6946917053
φοιτητές … τηλ. 0030 28210 56182 και 0030 6978 536040 κα Ελένη. • Zu Verkaufen Haus in Aigio/GR : 2 Stockwerke mit Heizung, 1700
Η αξία του 90.000 EUR. (17.02.16)
qm Grundstück mit Zitronen und Olivenbäumen, Panoramablick :
• Γνωστός Έλληνας τραγουδιστής αναζητεί εστιατόριο ή σάλα 180 έως Meer, Berg. Tel. 0030 697 186 1339
300 θέσεων στη περιοχή του Μονάχου. Πληροφορίες στη εφημερίδα
Τηλ. 01772754943
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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
Ένας Έλληνας μπαίνει μέσα μια τράπεζα στην Νέα Υόρκη και ζητά να μιλήσει
με κάποιον υπάλληλο σχετικά με ένα δάνειο. Λέει στον υπάλληλο ότι πηγαίνει
στην Ελλάδα για δουλειές για δύο εβδομάδες και πρέπει να δανειστεί $5.000.
Ο υπάλληλος του λέει ότι η τράπεζα θα χρειαστεί κάποια μορφή εγγύησης για
το δάνειο, έτσι ο Έλληνας παραδίδει τα κλειδιά μιας ολοκαίνουριας Ferrari. Ο
υπάλληλος ζητά να δει το αμάξι. Το αυτοκίνητο είναι πράγματι σταθμευμένο
έξω από την τράπεζα. Ο Έλληνας δείχνει τα χαρτιά και τον τίτλο ιδιοκτησίας. Ο
υπάλληλος φυσικά συμφωνεί να δεχτεί το αυτοκίνητο ως εγγύηση για το δάνειο.
Ο Πρόεδρος και όλοι οι υπάλληλοι της τράπεζας αρχίζουν να κρυφογελούν με
τον Έλληνα που έβαλε ως εγγύηση μια Ferrari $250.000 για ένα δάνειο $5.000!
Τέλος ένας υπάλληλος της τράπεζας οδηγεί τη Ferrari στο υπόγειο γκαράζ της
τράπεζας και την σταθμεύει εκεί.
Δύο εβδομάδες αργότερα, ο Έλληνας επιστρέφει, ξεπληρώνει τα $5.000 και τον
τόκο, ο οποίος είναι $15.41. Ο υπάλληλος που τον είχε εξυπηρετήσει και την
πρώτη φορά του λέει:
- Κύριε, είμαστε πολύ ευτυχείς που συνεργαστήκαμε μαζί σας, αλλά είμαστε
και λίγο μπερδεμένοι. Ενώ ήσασταν στην Ελλάδα, ελέγξαμε τα περιουσιακά
σας στοιχεία και διαπιστώσαμε ότι είστε πολυεκατομμυριούχος! Γιατί λοιπόν
χρειάστηκε να δανειστείτε $5.000;
Και ο Έλληνας του απαντά:
- Που αλλού στη Νέα Υόρκη μπορεί κανείς να παρκάρει το αυτοκίνητό του για
δύο εβδομάδες με $15.41 μόνο;
Είναι ένα κινεζάκι, ένα Αμερικανάκι, και ένα ελληνόπουλο και συζητάνε.
Λέει λοιπόν το κινεζάκι:
- Καλά μιλάμε, ο πατέρας μου δουλεύει 100 χιλιόμετρα μακριά αποδώ αλλά με
το καινούριο τρένο 3:00 σχολάει και 3:02 το τραπέζι είναι στρωμένο!
- Καλό, λέει το Αμερικανάκι, αλλά εμένα ο πατέρας μου δουλεύει στη NASA
ξέρετε, και με τον καινούριο πύραυλο, δουλεύει στο φεγγάρι. 2:00 σχολάει, 4:00
το τραπέζι είναι στρωμένο!
- Τι μου λέτε ρε, λέει το ελληνόπουλο.
- Εμένα ο πατέρας μου είναι δημόσιος υπάλληλος. Σχολάει στις 3 και στις 2:30
έχουμε ήδη φάει...
Είναι δυο τύποι στο γραφείο και μια μέρα ο ένας βλέπει τον άλλο να φορά ενα
σκουλαρίκι.
Ξέροντας πως είναι γενικά συντηρητικός τύπος, παραξενεύεται, και τον ρωτάει:
- „Καλά ρε συ, σκουλαρίκι?“
- „...Ναι, ναι..“ απαντά ο άλλος, φανερά ενοχλημένος.
Του την έχει δώσει η περιέργεια του πρώτου, οπότε μετά από ώρα:
- „Καλά, από πότε φοράς σκουλαρίκι; Δεν το φανταζόμουν ποτέ!“
Οπότε ο άλλος:
- „Ούτε γω το φανταζόμουν, αλλά έλα που το βρήκε η γυναίκα μου στο
αυτοκίνητο..“
Πάνε δυο φίλοι σε ένα ξενοδοχείο στην Αγγλία.
Ανοίγουν την ντουλάπα να βάλουν μέσα τα ρούχα τους και βλέπουν ένα ποντικό.
- Ρε ξέρεις πως είναι ο ποντικός στα αγγλικά για να πάρουμε τηλέφωνο στην
reception να τους πούμε ότι βρήκαμε ένα;
- Όχι, εσύ;
- Ούτε εγώ!
- Εντάξει, άσε θα πάρω εγώ να εξηγηθώ!!
Παίρνει τηλέφωνο ο τύπος και λέει :
- Yes, Reception?
- Yes, how can i help you?
- Do you know Tom and Jerry?
- Yes, of course.
- Jerry is here...!!!
Ένας νεαρός λέει ενθουσιασμένος στη μαμά του ότι είναι ερωτευμένος και θέλει
να παντρευτεί.
„Θα σου τη φέρω να τη γνωρίσεις, αλλά λέω, έτσι για πλάκα, να σου φέρω τρεις
γυναίκες και να προσπαθήσεις να καταλάβεις ποια είναι αυτή που θέλω για
γυναίκα μου“
Όπερ και εγένετο
Την επομένη πηγαίνει στο σπίτι της μαμάς του τρεις ωραίες γυναίκες και τις
βάζει να καθίσουν σ έναν καναπέ και να κουβεντιάσουν για λίγο με τη μαμά του.
Μετά, ξεμοναχιάζει τη μαμά του και ρωτάει:
„Λοιπόν, Ποια λες ότι θέλω να παντρευτώ?“
„Αυτήν στα δεξιά“, λέει η μαμά
„Απίστευτο! Και πώς την κατάλαβες ρε μάνα?“
Και η γνήσια ελληνίς μαμά:
„Πολύ απλό: Δεν μου άρεσε καθόλου!

SUDOKU
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Rechtsanwaltskanzlei

Spyridis LL.M.

Fürther Str. 4a · 90429 Nürnberg
(Haltestelle Plärrer)

Tel. : 0911 25 368 101
Fax : 0911 25 368 102
info@kanzlei-spyridis.de
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