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«Ave Caesar»

«Χαίρε Καίσαρ, οι μελλοθάνατοι σε χαιρετούν.» Με αυτόν τον
τρόπο, οι μονομάχοι την περίοδο της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας,
χαιρετούσαν κατά την είσοδό τους στην αρένα! Γνωρίζοντας ότι
κάποια στιγμή δεν θα μπορέσουν να φύγουν ζωντανοί από τον
στίβο της μάχης, προσφωνούσαν (αναγκαστικά), ...

του Δημητρίου Π. Σιμωτά : Σελίδα 3

Η εκδίκηση και η τιμωρία.

Ανακοίνωση
Αγαπητοί φίλοι αναγνώστες της εφημερίδας μας Trigono.info, επειδή
μετακομίζουμε σε καινούργιους μοντέρνους χώρους στο κέντρο της
Νυρεμβέργης και εξαιτίας των πρακτικών δυσχερειών που προκύπτουν από
τη διαδικασία της μετεγκατάστασης, η εφημερίδα μας δεν εκτυπώθηκε,
όπως ήταν προκαθορισμένο, κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου σε
δυο εκδόσεις, αλλά σε ένα καλοκαιρινό τεύχος.

Η εκδίκηση είναι ένα συναρπαστικό και σαγηνευτικό γεγονός στη
σκέψη των ανθρώπων που πληγώθηκαν ή προδόθηκαν. ...

Από τον Σεπτέμβριο θα τηρηθεί και πάλι ο ρυθμός της έκδοσής της σε
μηνιαία βάση.

Ισότητα και επιλογή συντρόφου.

Οι διαφημιζόμενοι και οι συνεργάτες της εφημερίδας Trigono.info σας
εύχονται καλό καλοκαίρι.

Οι άνθρωποι ανεξάρτητα από τη δική τούς εξωτερική εμφάνιση
τείνουν να προτιμούν τα ελκυστικά άτομα. ...

της Αθηνάς Σκιαδοπούλου : Σελίδα 8

Σας ευχαριστώ για την κατανόηση.

Ο εκδότης
Κων/νος Γκίκας

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ
ΕΛΜΟΥΤ ΣΕΦΕΛ

Πέρασαν 52 χρόνια από την ημέρα που ο Γερμανός πρόξενος στη
Θεσσαλία με έδρα τον Βόλο, Έλμουτ Σέφελ, διάβηκε το κατώφλι
της αιωνιότητας και από εκεί στην Ιστορία. ...
του Δημητρίου Μπενέκου : Σελίδα 11

Αγαπητοί αναγνώστες και φίλοι,
Αυτά τα κωμικοτραγικά που συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάς
των 3-4 πλέον νεότερων δανειακών συμβάσεων, μου φέρνουν
στο μυαλό μία θα έλεγε κανείς παράλληλη ιστορία από την πιο
σύγχρονη ιστορία μας και αφορά τις προσπάθειες της ελληνικής
αντιπροσωπείας των αγωνισθέντων ...
του Χρήστου Τραϊκούδη : Σελίδα 10

ΕΥΓΝΩΜΟΝΩ
Περί ευτυχίας.
ΤΟ ΑΡΩΜΑ ο.κ.
ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ.
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας : Σελίδα 09

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΟΚ «Τα πλήγματα πρέπει να
επιφέρονται όλα μαζί»

ΛΑΘΗ & ΨΕΜΑΤΑ
Το ανωτέρω άρθρο γράφηκε κατόπιν αποριών και ερωτημάτων
αναγνωστών μας «γιατί ο ελληνικός λαός είναι ...

του Γαβριήλ Μανωλάτος : Σελίδα 14

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΚΩΜΑ – ΠΤΩΜΑ
Η Ελλάς έφθασε εις το χείλος του γκρεμού. Η Πατρίδα μας
ευρίσκεται σε μία γενική αναστάτωσι. Όλοι οι Έλληνες είμαστε
επί ποδός. Όλοι μας ζητούμε. Όλοι μας διεκδικούμε. Όλοι μας
απλώνουμε τα χέρια να πάρουμε και κανένας ...
του Πολυεύκτου Παν. Γεωργακάκη : Σελίδα 8

Spitzentreffen

Großes steht bevor, vierzehn Gruppen aus ganz Europa mit hervorragenden Mitgliedern kommen bald zwölf Tage lang ...
von p. Martinos Petzolt : Seite 12

Durch geistige Aktivierung psychosomatische Gesundheit erreichen
Mentale Störungen sind ein großes weltweites Problem. Allein ...

Ψυχοσωματική υγεία μέσω πνευματικής υγείας

Ψυχικές διαταραχές είναι ένα μεγάλο διεθνές πρόβλημα. Μόνο
στις ΗΠΑ πάσχει το 10% των ενηλίκων και κάθε πέμπτος τω ...

von Dr. med. Ioannis Benos : Seite 13

Ελένη Δικαίου
συγγραφέας για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά.

Σε συνέχεια των αποκλειστικών συνεντεύξεων για τους αναγνώστες του trigono.info
έχουμε τη χαρά να καλωσορίζουμε τη συγγραφέα Ελένη Δικαίου.
Μια συγγραφέα με πλούσιο συγγραφικό έργο, για παιδιά και νέους. ...

της Μαίρης Κρητικού : Σελίδα 24

Υγιεινή διατροφή και η σημασία της.
Ο παράγων «διατροφή» απασχόλησε κατά το παρελθόν και απασχολεί ακόμη
όλους τους λαούς. Η παραδοσιακή διατροφή κάθε περιοχής, ήταν προσαρμοσμένη
όχι μόνον στα προιόντα που παρήγαγε κάθε περιοχή, αλλά και στις περιορισμένες
δυνατότητες συντηρήσεως των τροφίμων, ή την δυνατότητα γρήγορης μεταφοράς
τους από το ένα μέρος στο άλλο. Έτσι στην Ευρώπη προβλήθηκαν κατά καιρούς
διάφορα διατροφικά μοντέλα με βάση κυρίως τα εγχώρια προϊόντα..
Ιατρός Θεοφάνης Θανάσης, ειδικός παθολόγος-διατροφολόγος : Σελίδα 06
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Ιωάννα Γκίκα

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)

20 EUR

“Ποιος θέλει αυτό το τσαλακωμένο, λερωμένο,
λασπωμένο χαρτονόμισμα των 20 ευρώ;
“Όλοι ξανά στην αίθουσα σήκωσαν πάνω το χέρι.
„Παιδιά μου“ τους είπε „Σήμερα θα πάρετε ένα
μεγάλο μάθημα. Ότι και να έκανα στο χαρτονόμισμα
εσείς πάλι το θέλατε γιατί δεν έχασε την αξία του.
Ακόμη αξίζει 20 Ευρώ!! Πολλές φορές στη ζωή,
μας τσαλακώνουν, μας κτυπούν, μας ρίχνουν
στο πάτωμα, μας ποδοπατούν, άνθρωποι και
γεγονότα.
‘Ετσι, πιστεύετε πως πλεον δεν έχετε καμία αξία,
αλλά η πραγματική σας αξία δε θα αλλάξει στα
μάτια αυτών που σας αγαπούν πραγματικά. Ακόμη
και τις μέρες που δεν είμαστε στα καλύτερά μας, η
αξία μας παραμένει“.

Ο Διογένης και οι φακές

«Α! Διογένη, Αν μάθαινες να μην είσαι ανυπότακτος
κι αν κολάκευες λιγάκι τον άρχοντα, δε θα ήσουν
αναγκασμένος να τρως συνέχεια φακές.»
Ο Διογένης σταμάτησε να τρώει, σήκωσε το βλέμμα
και κοιτάζοντας στα μάτια τον πλούσιο συνομιλητή
του αποκρίθηκε:
«Α, φουκαρά αδελφέ μου! Αν μάθαινες να τρως
λίγες φακές, δεν θα ήσουν αναγκασμένος να
υπακούς και να κολακεύεις συνεχώς τον άρχοντα.»

Η μάχη στην ψυχή του ανθρώπου
(οι δυό λύκοι)

Ο άλλος είναι το Καλό. Είναι η χαρά, η ειρήνη, η
αγάπη, η ελπίδα, η ηρεμία, η ταπεινοφροσύνη,
η ευγένεια, η φιλανθρωπία, η συμπόνια, η
γενναιοδωρία, η αλήθεια, η ευσπλαχνία.
Ο εγγονός το σκέφτηκε για ένα λεπτό και μετά
ρώτησε τον παππού του:
- Και ποιος λύκος νικάει;
Ο γέρος Ινδιάνος Τσερόκι απάντησε απλά:
- Αυτός που ταΐζεις.

Το Κουτσομπολιό

τούτοις την ακολούθησε κατά γράμμα.
Την άλλη μέρα ο πνευματικός της είπε: “Τώρα
πήγαινε να μαζέψεις όλα τα φτερά που σκόρπισες
χθες και να μου τα φέρεις“.
Η γυναίκα πήγε από τον ίδιο δρόμο αλλά, προς
μεγάλη της απελπισία, ο αέρας είχε σκορπίσει τα
φτερά πολύ μακριά. Αφού έψαξε για πολλές ώρες,
γύρισε με τρία μόνο φτερά στο χέρι.
-Βλέπεις τώρα είπε ο πνευματικός, είναι εύκολο
να πετάξεις τα φτερά στο δρόμο, αλλά αδύνατο
να τα ξαναμαζέψεις. Το ίδιο συμβαίνει και με το
κουτσομπολιό.
Δεν θέλει πολλή προσπάθεια για να σκορπίσεις τη
φήμη, αλλά μιας και το κάνεις, ποτέ δεν μπορείς να
διορθώσεις απόλυτα το κακό!!

Ένας καθηγητής κρατούσε ένα χαρτονόμισμα των
20 ευρώ και ρώτησε τους μαθητές του:
“Ποιος θέλει αυτό το χαρτονόμισμα των 20 ευρώ;
“Όλοι στην αίθουσα σήκωσαν πάνω το χέρι.
Τότε ο καθηγητής το τσαλάκωσε και ξαναρώτησε...
„Υπάρχει κάποιος που θέλει ακόμη αυτό το
τσαλακωμένο χαρτονόμισμα;
“Όλοι στην αίθουσα σήκωσαν πάλι πάνω το χέρι.
Έπειτα έριξε το χαρτονόμισμα στο πάτωμα και
άρχισε να το κλωτσά και να χοροπηδά πάνω στο
20 ευρω με τα παπούτσια του. Το μάζεψε από το
πάτωμα τσαλακωμένο, λερωμένο, λασπωμένο. Και
τους ξανάκανε την ίδια ερώτηση:

Μία μέρα ο Διογένης έτρωγε ένα πιάτο φακές
καθισμένος στο κατώφλι ενός τυχαίου σπιτιού.
Δεν υπήρχε σε όλη την Ελλάδα πιο φθηνό φαγητό
από μία σούπα με φακές. Μ’ άλλα λόγια, αν έτρωγες
φακές σήμαινε ότι βρισκόσουν σε κατάσταση
απόλυτης ανέχειας.
Πέρασε ένα απεσταλμένος του άρχοντα και του
είπε:

Ένα βράδυ ένας γέρος ινδιάνος της φυλής Τσερόκι,
μίλησε στον εγγονό του για τη μάχη που γίνεται
μέσα στην ψυχή των ανθρώπων και του είπε:
- Γιέ μου, η μάχη γίνεται ανάμεσα σε δυο λύκους
που έχουμε όλοι μέσα μας.
Ο ένας είναι το Κακό. Είναι ο θυμός, η ζήλια, η
θλίψη, η απογοήτευση, η απληστία, η αλαζονεία,
η ενοχή, η προσβολή, τα ψέματα, η ματαιοδοξία, η
υπεροψία, και το εγώ.

Μια γυναίκα κάποτε επανέλαβε ένα κουτσομπολιό
για κάποια γειτόνισσά της. Σε λίγες μέρες το ήξερε
όλη η κοινωνία της περιοχής και η γειτόνισσα
πόνεσε πολύ και προσβλήθηκε.
Λίγο αργότερα η γυναίκα που είπε τη φήμη αυτή
έμαθα ότι ήταν ψεύτικη. Στενοχωρήθηκε πολύ και
πήγε σε ένα πνευματικό να την καθοδηγήσει για το
πως θα μπορούσε να αποκαταστήσει το κακό που
έκανε.
-Κατέβα στην αγορά, αγόρασε ένα κοτόπουλο και
σφάξε το, της είπε εκείνος. Μετά βγες στο δρόμο,
μάδα τα φτερά του και πέτα τα ένα ένα καθώς θα
προχωράς.
Αν και η συμβουλή έκανε εντύπωση στη γυναίκα, εν
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«Ave Caesar»
«Χαίρε Καίσαρ, οι μελλοθάνατοι σε χαιρετούν.»
Με αυτόν τον τρόπο, οι μονομάχοι την περίοδο της
Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, χαιρετούσαν κατά την είσοδό
τους στην αρένα! Γνωρίζοντας ότι κάποια στιγμή δεν
θα μπορέσουν να φύγουν ζωντανοί από τον στίβο της
μάχης, προσφωνούσαν (αναγκαστικά), σε σεβασμό
προς τον αυτοκράτορα, με περηφάνια, σατιρίζοντας τον
επικείμενο θάνατό τους: «Ave Caesar, morituri te salutant»! Κάπως έτσι και εμείς, οι «γυμνοί και ανάρβυλοι»
Δημήτρης Π. Σιμωτάς
απλοί Πολίτες αυτής της Χώρας, γνωρίζοντας ότι δεν θα
αντέξουμε το βάρος της απάνθρωπης φορολογικής λαίλαπας, ναι μεν δοξάζουμε
καθημερινά την «Δημοκρατία» μας, ταυτόχρονα όμως παραδεχόμαστε πως τα…
ψωμιά μας είναι λίγα.
Δεν είναι κάτι το καινούργιο! Όλα τα τελευταία χρόνια της λεγόμενης «κρίσης», η
πλειοψηφία των μέτρων είναι φορομπηχτική. Γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν βέβαια
και πολλές άλλες λύσεις. Ή κόβουμε δαπάνες ή ανεβάζουμε τους φόρους. Δυστυχώς
όμως, διαλέγουμε συνεχώς την αύξηση των τελευταίων. Τόσο των άμεσων όσο και
των έμμεσων τέτοιων. Έχουμε φτάσει σε σημείο, Ελ. Επαγγελματίες να δίδουν ακόμα
και το 65% του εισοδήματός τους σε ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές! Φόροι
εισοδήματος, προκαταβολές φόρου(!), ασφαλιστικά ταμεία, εισφορές αλληλεγγύης,
επιτηδεύματος, επιμελητήρια και ότι άλλο μπορεί να φανταστεί ακόμα και ο πιο
ονειροπόλος νους!
Δεν χρειάζεται κάποιος να έχει… δέκα διδακτορικά, στις λεγόμενες οικονομικές
επιστήμες, για να καταλάβει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι βιώσιμο. Όποιος φόρος είναι
άδικος, δεν θα πληρωθεί! Όποιος δεν έχει την δυνατότητα να πληρώσει, δεν θα
πληρώσει! Όποιος δει ότι για να πληρώσει αυτές τις τρελές… χρεώσεις πρέπει να
στερήσει από το παιδί του βασικά αγαθά, δεν θα το κάνει! Η φοροδιαφυγή, με άλλα
λόγια, θα πολλαπλασιαστεί! Αποτέλεσμα; Χειρότερο από… μηδέν εις το πηλίκον! Τα
φορολογικά έσοδα του Κράτους μας θα «χτυπήσουν» πάτο!
Επιπρόσθετα δε, συντηρούμε στρατιές άεργων δημοσίων υπαλλήλων, αχρείαστες
δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς! Ακόμα και σήμερα, μετά το τόσα δεινά,
πρόωρες συνταξιοδοτήσεις δίδονται αφειδώς! Το χρέος μας, πάντα σε σχέση με το
ΑΕΠ, παραμένει μη εξυπηρετήσιμο. Η γραφειοκρατία, η ασυδοσία, η σπατάλη, η
διαφθορά, τα «πουλημένα» συνδικάτα και ο συντηρητισμός, παραμένουν αγκάθια
για τις όποιες ελπιδοφόρες αλλαγές.
Σύντομα, πρέπει να βρεθεί τρόπος να μειωθούν δραματικά τα φορολογικά βάρη των
Πολιτών! Να βρεθεί τρόπος, μέσω της ανταγωνιστικότητας (μειωμένη φορολόγηση),
να προσελκύσουμε επενδύσεις. Σύντομα! Όσο καθυστερούμε, τόσο τείνουμε, στον
«βωμό» της επιθετικής φορολόγησης, να φωνάξουμε, όλοι μαζί: Χαίρε… Φ ό ρ ε, οι
μελλοθάνατοι σε χαιρετούν!
του Δημητρίου Π. Σιμωτά / Χρηματιστηριακού

ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΙ‘ΟΧΙ....ΠΡΟΒΑΤΑ!
Πολλά από τα βάσανα
που θα κτυπάνε καίρια,
δεν „σβήνονται“ μ‘ υπογραφές
σφραγίδες......βουλοκαίρια !

„ΣΒΗΝΟΝΤΑΙ“ μόνο με δουλειά
και γνώσεις του Πολίτη
που ξέρει ποιοί τον θέλουνε
α φ ρ α γ κ ο και α λ ή τ η !
Π Ο Λ Ι Τ Ε Σ χρειαζόμαστε
που μελετούν τα πάντα!
Πολίτες που οργίζονται
με βρώμικα συμβάντα !
ΠΟΛΙΤΕΣ, όχι....“πρόβατα“
που „βόσκουν“ νύκτα- μέρα,
για....“χλωρασιά“ που νοιάζονται
και τίποτα ....πιο πέρα !!!

Σε „γδύνουν“ και σε „έγδυναν“
τα τελευταία χρόνια,
λύγιζες και προσκύναγες
τα άθλια κωθώνια !
Έβλεπες να ποδοπατούν
τα ιερά δικά σου
να σε χλευάζουν φανερά
ν ‚...“ αποπατούν“ μπροστά σου!
Δεν τους επεριφρόνησες
τους έλεγες...“ ΕΛΑΤΕ“
το λίγο που μ ‚ αφήσατε
... περάσετε και πάρτε!
ΕΝΟΧΟΣ είσαι και εσύ!
Επέλεξες ΖΗΤΙΑΝΟΣ!
Στα λόγια ήσουν ο..“ψηλός“
μα στην ψυχή ο...ΝΑΝΟΣ!!!
------------------------

------------------Από τα „ΕΜΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΣΣΥΜΕΤΡΑ“ του
Παναγή Σιμωτά! Έκδοσης του 2009!
Πρωτο-δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα
„Ημερήσιος“ της Κεφαλονιάς, αρκετά
πριν συμπεριληφθεί στο βιβλίο !!
Είναι „ηλίου φαεινότερον“ για τι είδους
Χρηματο-οικονομικό και όχι μόνον,
„τσουνάμι“ που κατέφθανε ολοταχώς
προς τα κούφια μας κεφάλια, προειδοποιούσα!!
Παναγής Σιμωτάς
Retired Economist - Businessman International Markets

ΜΠΡΟΣΤΑ στο „τσουνάμι“ που „έβλεπα“,
ολοκάθαρα, να καταφθάνει! Για τις
μακροχρόνιες ΕΝΟΧΕΣ και ημών των
Πολιτών!!
Εδημοσιεύθη στον „Ημερήσιο“ της
Κεφαλονιάς, αρκετά πριν από την
εμφάνιση της λεγόμενης „κρίσης“, πριν
από το 2009, όταν συμπεριελήφθη στα „
ΕΜΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ...ΑΣΣΥΜΕΤΡΑ „ μου!
Παναγής Σιμωτάς
Retired Economist - Businessman International Markets

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

4

Ausgabe 41

www.trigono.info

ΣΠΙΤΙ

-

ΥΓΕΙΑ

-

SOMMER 2016

ΟΜΟΡΦΙΑ

Συμβουλές για ...
... το σπίτι
• Καθαρίζουμε την ψωμιέρα μας κάθε εβδομάδα με διάλυμα από ξύδι.
Εξαφανίζονται οι μυρωδιές και την προστατεύουμε από τη μούχλα.
• Για να μη μυρίζουν τα χέρια μας (όταν κόβουμε κρεμμύδια ή σκόρδα) τα
τρίβουμε με ένα μεταλλικό ατσαλένιο αντικείμενο (π.χ. κουτάλι).
• Τα ασημικά σας γυαλίζουναν τα βάλετε για δύο ώρες σε καυτό νερό όπου
έχετε διαλύσει 1 κουτ. σούπας αλάτι και σόδα.

... την υγεία
• Ευκάλυπτος: Τον χρησιμοποιούμε για αναπνευστικά προβλήματα,
στομαχόπονο και να απαλύνουμε πόνους από τσιμπήματα εντόμων. Για
το ρόφημα βράζουμε 1 κουτ. γλυκού ξερά φύλλα με ένα φλυτζάνι καυτό
νερό. Μετά από 10 λεπτά το στραγγίζουμε.
• Αλόη βέρα: Ο καθαρός χυμός από αλόη βέρα (Reformhaus) ενισχύει το
ανοσοποιητικό σύστημα. Ο ζελές των φύλλων βοηθάει στα εγκαύματα.
• Μανούκα: Το μέλι από μανούκα το χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι της Νέας
Ζηλανδίας για προβλήματα πέψης. Χρησιμοποιούμε το μέλι εναντίον
μύκητες, βακτήρια και ιούς.

... την ομορφιά

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:

Μάσκες
• Για κουρασμένο δέρμα: 3 κουτ. σούπας αλεσμένα αμύγδαλα, 1 κρόκος
αυγού και 1 κουτ. γλυκού μέλι. Τα ανακατεύουμε σιγά σιγά με ζεστό νερό.
Απλώνουμε τη μάζα στο πρόσωπο και ξεπλένουμε με νερό μετά από 20
λεπτά.
• Για ξηρό δέρμα: ½ γινομένη μπανάνα, 2 κουτ. σούπας κρέμα γάλακτος
και 1 κουτ. γλυκού χυμό λεμονιού. Τα ανακατεύουμε, απλώνουμε στο
πρόσωπο και ξεπλένουμε με νερό μετά από 15 λεπτά.
• Για πορώδες και λιπαρό δέρμα: 1 κουτ. γλυκού μαγιά και 25ml χλιαρό
γάλα. Τα ανακατεύουμε, απλώνουμε στο πρόσωπο και ξεπλένουμε μετά
από 20 λεπτά.

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

ή στον τοπικό αντιπρόσωπό μας στην περιοχή σας.
Περισσότερα:

www. meditrof.eu

Μετέωρα
του Νέστωρα Ζύγρα
Τοπογράφος Μηχανικός
www.geoapikonisis.gr

Αν οι γονείς δουλεύουν, ενώ τα παιδιά τους καλοπερνούν,
τότε τα εγγόνια τους σίγουρα θα καταλήξουν ζητιάνοι.
Ιαπωνική παροιμία
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Υγιεινή διατροφή και η σημασία της.
(γράφει ο ιατρός Θεοφάνης Θανάσης, ειδικός παθολόγος-διατροφολόγος)

Ο παράγων «διατροφή» απασχόλησε κατά το
παρελθόν και απασχολεί ακόμη όλους τους λαούς.
Η παραδοσιακή διατροφή κάθε περιοχής, ήταν
προσαρμοσμένη όχι μόνον στα προιόντα που
παρήγαγε κάθε περιοχή, αλλά και στις περιορισμένες
δυνατότητες συντηρήσεως των τροφίμων, ή την
δυνατότητα γρήγορης μεταφοράς τους από το ένα
μέρος στο άλλο. Έτσι στην Ευρώπη προβλήθηκαν
κατά καιρούς διάφορα διατροφικά μοντέλα με βάση
κυρίως τα εγχώρια προϊόντα.
Σήμερα όμως μετά την εντυπωσιακή πρόοδο της
επιστήμης και την «σμίκρυνσιν» των αποστάσεων,
στην Ευρώπη έχει διαμορφωθεί και προβάλλεται
έντονα ένα διατροφικό μοντέλο το οποίον δεν είναι
και τόσον μακράν της λεγομένης «μεσογειακής
διατροφής». Το διατροφικό αυτό μοντέλο αφορά
υγιείς που δεν πρέπει να ακολουθούν κάποια
συγκεκριμένη δίαιτα και έχει ως βάση την εξασφάλιση
στον οργανισμό, όλων των απαιτουμένων συστατικών
για την εύρυθμη λειτουργία και την διατήρηση της
υγείας του.
Στην Ευρώπη έχουν θεσπισθεί κανόνες διέποντες
την υγιεινή διατροφή η οποία πρέπει να περιέχει
συγκεκριμένες ποσότητες και αναλογίες όλων των
συστατικών δηλαδή των πρωτεινών, των λιπών και
των υδατανθράκων, αλλά και των βιταμινών και
λοιπών ιχνοστοιχείων.
Η Γερμανική Διατροφολογική Εταιρεία παρουσιάζει
αυτό το διατροφικό μοντέλο σαν « 10 κανόνες
υγιεινής διατροφής» και συνιστά τα παρακάτω:
Στο φαγητό πρέπει να υπάρχει ποικιλία και να
περιλαμβάνονται τρόφιμα και από τις 7 ομάδες
τροφίμων, ώστε να εξασφαλίζεται η περιεκτικότης
του σε όλα τα απαραίτητα συστατικά.
Η κατανάλωση γεωμήλων και δημητριακών
πρέπει να είναι καθημερινή, για την κάλυψη των
ενεργειακών απαιτήσεων.
Κηπευτικά, και φρούτα πρέπει να καταναλώνονται

σε επαρκείς ποσότητες καθημερινώς.
Είναι απαραίτητη η καθημερινή κατανάλωση
γάλακτος και λοιπών γαλακτοκομικών προϊόντων.
Το διατροφικό πρόγραμμα πρέπει να περιέχει μία, ή
καλύτερα δύο φορές εβδομαδιαίως θαλασσινό ψάρι,
ενώ επιβάλλεται περιορισμός της καταναλώσεως
κρέατος, σαλαμιών και αυγών.
Το λίπος και τα λιπαρά τρόφιμα πρέπει να
αποφεύγονται, ενώ πρέπει επίσης να περιορισθεί η
κατανάλωση σακχάρεως και μαγειρικού άλατος.
Η λήψις πολλών υγρών είναι απαραίτητος, κυρίως
ύδατος και χυμών χωρίς επιπρόσθετον σάκχαριν. Η
λήψις αλκοολούχων ποτών δεν ενδείκνυται, είναι
όμως ανεκτή σε ημερήσια ποσότητα αλκοόλης έως
20 γραμ. για τους άνδρες και έως 10 γραμ. για τις
γυναίκες
Τα φαγητά πρέπει να παρασκευάζονται με
συνθήκες που να λαμβάνουν υπ`όψιν την διατήρησιν
των θρεπτικών συστατικών τους, αποφεύγοντας τις
υψηλές θερμοκρασίες, και όσα τρόφιμα μπορούν να
καταναλωθούν ωμά να καταναλώνονται έτσι.
Το φαγητό δεν πρέπει να λαμβάνεται «στο πόδι»,
αλλά πρέπει κάποιος να διαθέτη αρκετόν χρόνον.
Τούτο έχει να κάνει και με την αποφυγήν λήψεως
μεγάλων ποσοτήτων τροφής, διότι «γρήγορο
φαγητό» σημαίνει «λαίμαργο και πολύ φαγητό»,
αφού το αίσθημα κορεσμού αρχίζει να ικανοποιείται
μόνον 15 έως 20 λεπτά από την έναρξη του φαγητού.
Πρέπει ο υγιής άνθρωπος να προσέχει το βάρος
του, ώστε να παραμένει σε ανεκτά επίπεδα και
οπωσδήποτε να εξασφαλίζει αρκετή σωματική
άσκηση και γενικώς κίνηση. Αυτό γίνεται είτε
ενσυνειδήτως ως «άσκησις», είτε ως προσαρμογή
των διαφόρων συνηθειών της καθημερινότητος με
κριτήριο την κίνηση, όπως π.χ. αποφυγή χρήσεως
ανελκυστήρων, χρήσις του αυτοκινήτου μόνο
για μεγάλες αποστάσεις και στάθμευσή του όχι

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

παραπλεύρως της κατοικίας κ.ά.
Οι παραπάνω κανόνες αν τηρηθούν θα μπορούσαν
να αντιμετωπίσουν πολλές νόσους, ή τουλάχιστον να
βελτιώσουν την πρόγνωσή τους,
Μεταξύ αυτών αναφέρω: Σακχαρώδης διαβήτης,
παχυσαρκία υπέρτασις, έμφραγμα μυοκαρδίου,
εγκεφαλικά έμφρακτα, περιφερική αγγειοπάθεια,
οστεοπόρωση, ουρική αρθρίτιδα, παθήσεις των
νεφρών, των αρθρώσεων, λοιμώδεις νόσοι, αρκετοί
κακοήθεις όγκοι, ενδοκρινολογικές παθήσεις,
στειρότητα, κ.ά.
Η διατροφή παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην
εμφάνιση ή όχι των ασθενειών αυτών. Κυρίως
οι λεγόμενες «αρρώστιες του πολιτισμού», είναι
εκείνες που κυρίως οφείλονται στην κακή διατροφή
και οι οποίες συνιστούν σήμερα την αιτία θανάτου
των περισσοτέρων ανθρώπων.
Ο σύγχρονος άνθρωπος καταρτίζει το είδος
διατροφής του με σχεδόν μοναδικό κριτήριο την
γεύση των τροφών, ενώ την ποσότητα με μοναδικό
κριτήριο το αίσθημα κορεσμού. Έτσι το μεγάλο
ποσοστό των ανθρώπων έχουν καταστεί υπέρβαροι
έως παχύσαρκοι, μη εξαιρουμένων ακόμη και των
μικρών παιδιών.
Η παχυσαρκία μαζί με την περιορισμένη κίνηση
οδηγούν στην ανάπτυξη του λεγομένου μεταβολικού
συνδρόμου και τελικώς στην εμφάνιση του
σακχαρώδους διαβήτου.
Η κατανόηση του προβλήματος αυτού έχει μεγάλη
σημασία, διότι έγκαιρη διόρθωση των διατροφικών
λαθών εμποδίζει την εμφάνιση των νόσων αυτών.
Η τήρηση ενός σωστού διατροφικού μοντέλου
που να σέβεται τους παραπάνω κανόνες, όπως π.χ.
του μοντέλου της «μεσογειακής διατροφής», θα
βοηθούσε στο έπακρο την ατομική αλλά και την
δημόσια υγεία.

Ausgabe 41

www.trigono.info

SOMMER 2016

7

8

Ausgabe 41

www.trigono.info

SOMMER 2016

Ψυχολογία

Η Στήλη Της Εκκλησίας
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΚΩΜΑ – ΠΤΩΜΑ

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

Η Ελλάς έφθασε εις το χείλος του γκρεμού. Η Πατρίδα
μας ευρίσκεται σε μία γενική αναστάτωσι. Όλοι οι Έλληνες
είμαστε επί ποδός. Όλοι μας ζητούμε. Όλοι μας διεκδικούμε.
Όλοι μας απλώνουμε τα χέρια να πάρουμε και κανένας
μας δεν έχει διάθεσι να δώση. Η χώρα μας οδηγήθηκε σε
μία βαθειά και αξεπέραστη κρίσι. Κρίσι πνευματική. Κρίσι
ηθική. Κρίσι θρησκευτική. Κρίσι πολιτική. Κρίσι οικονομική.
Κρίσι ατομική. Κρίσι οικογενειακή. Κρίσι κοινωνική και κρίσι εκκλησιαστική. Ναι,
παντού κρίσις. Κρίσις υπάρχει εις την νεότητα και εις το πολυσέβαστον γήρας.
Κρίσις σημειώνεται εις την εργατικήν τάξιν. Κρίσις εκδηλούται και εις τον φιλήσυχον
αγροτικόν πληθυσμόν. Κρίσις μαστίζει τους κοινωνικούς φορείς. Κρίσις εκδηλούται
εις τον συνδικαλισμόν. Κρίσις υπαρχει επί μονίμου βάσεως εις τα μέσα μαζικής
ενημερώσεως. Κρίσις κακοήθους μορφής επικεντρούται εις την Δημοσίαν Διοίκησιν.
Κρίσις υπάρχει εις τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Κρίσις σοβεί εις την μέσην
εκπαίδευσιν. Κρίσις εις τα Δημοτικά Σχολεία και εις τα Γυμνάσια και Λύκεια. Κρίσις εις
το στράτευμα και εις τα Σώματα Ασφαλείας. Κρίσις εις τους δικαστικούς λειτουργούς.
Κρίσις…Και η χιονοστιβάς των κρίσεων ωδήγησε την άλλοτε ευνομουμένην και
ευημερούσαν Ελλάδα εις το χείλος του γκρεμού.
Χωρίς καμιά αμφιβολία όλοι ομολογούν το θλιβερόν κατάντημα της Πατρίδος και
κανείς δεν ημπορεί να το αρνηθή. Σε τίποτε δεν είμεθα υπερβολικοί. Τίποτε δεν
έμεινε όρθιον. Τίποτε δεν λειτουργεί σωστά. Επί 8μηνον η χώρα μας απέκτησε πέντε
Κυβερνήσεις και σήμερα ευρίσκεται ουσιαστικά εις ακυβερνησίαν. Η κατάστασις της
Πολιτείας ευρίσκεται σε κώμα. Οι δημόσιες υπηρεσίες υπολειτουργούν. Τα Δημοτικά
Σχολεία είναι ανίκανα να δώσουν στοιχειώδη μόρφωσιν εις τα Ελληνόπουλα. Τα
Γυμνάσια και τα Λύκεια ευρίσκονται ουσιαστικά σε αποσύνθεσι. Τα παιδιά έπαυσαν
να αποδίδουν τον οφειλόμενον σεβασμόν εις τους καθηγητάς και αυτοί με την
σειρά τους έπαυσαν να αγαπούν τα παιδιά. Η βία, οι βανδαλισμοί, οι καταλήψεις,
οι ξυλοδαρμοί, η βωμολοχία, η αισχρολογία συνθέτουν την θλιβερή εικόνα των
Σχολείων Μέσης εκπαιδεύσεως. Τα πανεπιστήμια παρουσιάζουν ακόμη ποιο τραγική
εικόνα. Οι φοιτηταί εκπαιδεύονται εις τον κομματισμόν, εις τον συνδικαλισμόν, εις τον
αναρχισμόν, εις τον εκφυλισμόν, εις την διακίνησιν των ναρκωτικών, στις καταλήψεις
πανεπιστημιακών Σχολών και δημοσίων κτιρίων, ακόμη και Υπουργείων (!!!), εις
εμπρησμούς, εις βανδαλισμούς και καταστροφές περιουσιών Ελλήνων πολιτών.
Ο Ελληνικός Στρατός που εδέχετο στις τάξεις του την στρατευομένην νεότητα,
άλλοτε την παιδαγωγούσε, την μόρφωνε, καλλιεργούσε την εθνικήν συνείδησιν,
πυροδοτούσε τα αισθήματα αγάπης στην Ελλάδα και οδηγούσε τους στρατιώτας σε
πατριωτικές εξάρσεις, τώρα δε τι; Επ’ αυτού ας μη πούμε τίποτε. Μόνον ας κρύψουμε
την πικρία μας, την ανησυχία μας και την βαθειά μας απογοήτευσι. Να ελπίσουμε
πως σύντομα θα αλλάξη το σκηνικό;
Και η κρίσις, δυστυχώς, συνεχίζεται με επίκεντρον τον θεσμόν την οικογενείας,
ο οποιος κατά την τελευταίαν οκταετίαν εδέχθη τα πιο σκληρά κτυπήματα. Τα
αθεϊστικά και υλιστικά κηρύγματα εκτύπησαν στην καρδιά τον οικογενειακόν
θεσμόν. Τα φεμινιστικά κηρύγματα, η αποποινικοποίηση της μοιχείας, το αυτόματον
διαζύγιον, ο λεγόμενος πολιτικός γάμος. Το χείριστον παράδειγμα των αρχόντων
περί την ιδιωτικήν και δημόσιαν των ζωήν έγιναν αφορμή να κλονισθή ο θεσμός, να
αυξηθούν τα διαζύγια, να χωρίσουν τα ανδρόγυνα, να διαλυθούν οικογένειες και να
πεταχθούν πολλά παιδιά στους δρόμους. Πολλές οικογένειες από γαλήνια λιμάνια
μετεβλήθησαν σε ταραγμένους και μανιασμένους ωκεανούς. Και πως ωδηγηθήκαμε
εις το χάος; Όλα αυτά είναι αποτελέσματα της αποστασίας μας. Αρνηθήκαμε στη ζωή
μας την παρουσία του Θεού. Ποδοπατήσαμε το ιερόν Ευαγγέλιον. Ηρωοποιήσαμε
τους μοιχούς, τους κλέφτες, τους λωποδύτες και τους απατεώνες. Γκρεμίσαμε τις
αιώνιες αξίες. Χειροκροτήσαμε το έγκλημα, την σήψι και την διαφθορά και χλευάσαμε
τον ενάρετο, τον δίκαιο, τον τίμιο, τον ευσεβή και τον φιλαλήθη άνθρωπο. Και τώρα
γευόμαστε τους πικρούς καρπούς την αμαρτίας μας την Πτωμαΐνη.

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 εκδίκηση και η τιμωρία.
Η εκδίκηση είναι ένα συναρπαστικό και σαγηνευτικό
γεγονός στη σκέψη των ανθρώπων που πληγώθηκαν ή
προδόθηκαν. Πιστεύουν πως αν αυτός που τους προκάλεσε
το <<κακό>> υποφέρει θα αισθανθούν καλύτερα και
δεν θα πονούν πια συναισθηματικά. Ο Γκάντι είπε ότι
το αποτέλεσμα της εκδίκησης και το οφθαλμός αντί οφθαλμού το μόνο που θα
καταφέρει είναι να μείνει η ανθρωπότητα τυφλή. Η εκδίκηση ταυτίζεται με μια
ευτυχία που νιώθει κάποιος όταν προκαλεί βλάβη σε αυτόν που τον έβλαψε.
Στις ερωτικές σχέσεις όταν υπάρχει εγκατάλειψη ή προδοσία ο προδομένος
υπάρχει πιθανότητα να μην αντέχει να επεξεργαστεί το γεγονός ακόμα ότι δεν
μπορεί να έχει τον άλλο και προτιμά να του κάνει κακό. Η εκδίκηση είναι τόσο
παλιά όσο και η ανθρώπινη ύπαρξη. Πίσω από την εκδίκηση κρύβεται η επιθυμία
του θύματος να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη και ειδικά στις περιπτώσεις
που ο νόμος δεν τιμωρεί τον ένοχο. Τις περισσότερες φορές όμως μιλάμε
για συναισθηματικά <<εγκλήματα>> που ποτέ δεν θα τα δικάσει η έδρα ενός
δικαστηρίου. Αυτό συμβαίνει όταν ο άνθρωπος πέσει θύμα ενός άλλου ανθρώπου
επειδή τις περισσότερες φορές τον έχει εμπιστευτεί ψυχικά και σωματικά. Και
αυτός αντί να φανεί άξιος της εμπιστοσύνης τον εκμεταλλευτικέ με κάθε τρόπο.
Ο προδομένος από την μεριά του ψάχνει τρόπους εκδίκησης νομίζοντας έτσι ότι
θα ισοσταθμήσει όλο αυτό που έχει συμβεί. Αυτό όμως είναι ότι χειρότερο κακό
κάνει στον εαυτό του γιατί πονάει περισσότερο, βασανίζει το μυαλό του με πιο
τρόπο θα πάρει εκδίκηση και βιώνει μια ακόμη δύσκολη κατάσταση και επιπλέον
σκέφτεται πιο έντονα τον άνθρωπο που τον έβλαψε χωρίς να αφήνει το χρόνο να
γιατρεύει όλο αυτό. Το ότι κάποιος μας πλήγωσε δεν σημαίνει πως δεν θα πρέπει
να εμπιστευόμαστε ξανά τους άνθρωπος και να είμαστε καχύποπτοι. Χρειάζεται
να κάνουμε αρκετή δουλεία με τον εαυτό μας να μάθουμε τις πραγματικές μας
ελλείψεις και ανάγκες μας έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να πατήσει πάνω σε
αυτές και να μας εκμεταλλευτεί. Όσο ο άνθρωπος γνωρίζει περισσότερο καλά τον
εσωτερικό του κόσμο τόσο πιο γερά πατάει στα πόδια του. Κάθε πράξη κάθε
επιθυμία θα την πραγματοποιεί συνειδητά. Η εκδίκηση δεν μικραίνει τον πόνο δεν
ηρεμεί την ψυχή μπορεί να την παγώσει για λίγο αλλά μετά τα πράγματα είναι
χειρότερα για αυτό να θυμάστε η καλύτερη εκδίκηση σε αυτόν που σας έβλαψε
ψυχικά ή σωματικά είναι η δική σας ευτυχία και η προσπάθεια σας να μην το
βάζετε κάτω πιστεύοντας στον εαυτό σας και στις δυνατότητες σας, η χειρότερη
τιμωρία για αυτόν και η καλύτερη ευτυχία για εσάς!

Ισότητα και επιλογή συντρόφου.
Οι άνθρωποι ανεξάρτητα από τη δική τούς εξωτερική εμφάνιση τείνουν
να προτιμούν τα ελκυστικά άτομα. Σύμφωνα με τη θεωρία της ισότητας τα
άτομα συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν να περιμένουν περισσότερα από ότι
προσφέρουν και συνεπώς προσαρμόζουν τα κριτήρια τους στο επίπεδο της δικής
τους εξωτερικής εμφάνισης. Έτσι όταν κάποιος είναι ο ίδιος ελκυστικός τείνει
να κρίνει πιθανούς συντρόφους με μεγαλύτερη αυστηρότητα και είναι λιγότερο
πιθανόν να θελήσει να βγει ραντεβού και να γνωρίσει ένα άτομο λιγότερο
ελκυστικό από τον ίδιο, ενώ το αντίθετο ισχύει για άτομα τα οποία θεωρούν πώς
δεν είναι ελκυστικά αν οι ερωτικοί σύντροφοι έχουν διαφορές στο επίπεδο της
ελκυστικότητας μπορεί αυτά να ισοσκελίσουν από άλλα χαρακτηριστικά.
Για παράδειγμα μια πολύ όμορφη γυναίκα μπορεί να εμπλακεί με έναν λιγότερο
ελκυστικό άντρα ο οποίος όμως κατέχει ανώτερη οικονομική η κοινωνική θέση.
Έρευνες έχουν δείξει πως οι άνθρωποι που οι σύντροφοι τους είναι περισσότερο
ελκυστικοί από τους ίδιους τείνουν να τους αγαπούν περισσότερο ,θεωρώντας πως
με αυτόν τον τρόπο θα αντισταθμίσουν τη διαφορά. Οι ισότιμες σχέσεις είναι ποιό
ευτυχισμένες και σταθερές. Ενώ στις μη ισότιμες ο ένας αισθάνεται αδικημένος
και ο άλλος ευνοημένος. Αν κάποιος νιώθει αδικημένος ψάχνει να γεμίσει αυτό
το καινό με την παρουσία ενός άλλου συντρόφου. Ένας από τους λόγους που οι
άνθρωποι έχουν παράλληλες σχέσεις άσχετα αν είναι παντρεμένοι η μη, είναι η
έλλειψη αυτή, νιώθουν πως ο σύντροφος τους δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες
τους. Επειδή οι ερωτικές σχέσεις δεν είναι σχέσεις ανταλλαγής αλλά σχέσεις που ο
ένας ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις επιθυμίες τού άλλου. Αν ο σύντροφος σας
δεν καλύπτει αυτές τις ανάγκες σας καλό θα ήταν να το συζητήσετε μαζί του και να
του πείτε ακριβώς τι θέλετε , γιατί πολλές φορές ότι γίνεται, γίνεται ασυναίσθητα
και χωρίς κακή πρόθεση ,απλά οι σύντροφοι δεν εκφράζουν τα πραγματικά θέλω
τους. Ότι σας ενοχλεί μην το κλείνεται μέσα σας και μην προσπαθήστε να το
καλύψετε με κάτι άλλο .Όταν υπάρχει μια πληγή όσο καλά και αν την καλύψουμε
εξακολουθεί να υπάρχει. Καλό θα ήταν λοιπόν να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των
συντρόφων, και να θυμάστε αν εσείς δεν εκφράσετε αυτό που νιώθετε με απλά
λόγια πως περιμένετε ο άλλος να σας κατανοήσει και να αλλάξει προς το καλύτερο
η σχέση σας ;.
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«Καθαρίζοντας το μονοπάτι μου»
ΕΥΓΝΩΜΟΝΩ

Το άτομο που έγινα, το οφείλω στους ανθρώπους που γνώρισα. Τους ευγνωμονώ
γι αυτό.
Γνώρισα τους γονείς μου, που μου έδωσαν την αγάπη και μου δίδαξαν τη
δύναμη. Μου έδωσαν όμως και τα όριά μου και τα περιοριστικά πιστεύω που με
προσδιόρισαν ως προσωπικότητα. Έμαθα έτσι τους τοίχους που έπρεπε να ρίξω
στη ζωή μου χρησιμοποιώντας τα όπλα που μου χάρισαν. Τους ευγνωμονώ γι αυτό.
Γνώρισα τους φίλους μου, που μου έδωσαν τη ζεστασιά της αποδοχής τους, αλλά
και την προδοσία του ψεύτικου χαμόγελου και με βοήθησαν έτσι να γνωρίσω τον
εαυτό μου. Τους ευγνωμονώ γι αυτό.
Γνώρισα τα ταίρια μου που με μύησαν στον έρωτα, αλλά και στο θάνατο της
καρδιάς και έτσι έμαθα να αγαπώ τον εαυτό μου. Τους ευγνωμονώ γι αυτό.
Γνώρισα τους συναδέλφους μου που ήπιαμε, γελάσαμε, βάλαμε πλάτη ο ένας
στον άλλο, αλλά και με μαχαίρωσαν πισώπλατα στη δύσκολη στιγμή και έτσι
έμαθα τους ανθρώπους. Τους ευγνωμονώ γι αυτό.
Γνώρισα τον περαστικό, τον συνοδοιπόρο, το γείτονα, τον άνθρωπο της διπλανής
πόρτας και κάναμε γλέντια τρελά και μετά δεν ξαναβρεθήκαμε ποτέ και έτσι έμαθα
να εκτιμώ την κάθε μου στιγμή γιατί δεν θα ξανάρθει ίδια ποτέ. Τους ευγνωμονώ
γι αυτό.
Αυτή η πορεία μου, μέσα από ανθρώπους και γεγονότα, μου έμαθε πως:
Και αν με χτυπάνε συνεχώς γι αυτό που θέλω, εγώ θα κοιτάζω τον προορισμό
μου.
Και αν δεν με αγαπούν έτσι όπως είμαι, εγώ θα τους συγχωρώ, επειδή αυτό είμαι.
Και αν δεν με θέλουν γι αυτό που κάνω, εγώ θα συνεχίζω, επειδή είναι δικό μου
το όνειρο.
Και αν μου κλείνουν την πόρτα και δεν με ακούν, εγώ αλλού θα διαλαλήσω το
έργο μου.
Και αν…, εμένα δεν θα με νοιάζει, γιατί εγώ είμαι ο αρχιτέκτονας του μέλλοντός
μου, εγώ είμαι ο κληρονόμος αυτής της ζωής, εγώ ξέρω τι κάνει τα κύτταρά μου
ευτυχισμένα και μόνο εγώ θα μετανιώσω στην τελευταία μου ανάσα αν έχω ζήσει
τη ζωή των άλλων.
Γνώρισα και γνωρίζω συνέχεια ανθρώπους και έτσι μαθαίνω εμένα, γιατί αυτά
που μου κάνανε τα κάνω και εγώ. Σας ευγνωμονώ γι αυτό.
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας
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Περί ευτυχίας.

-Δάσκαλε, έχεις καμιά συνταγή για την ευτυχία;
-Μείνε στην τωρινή στιγμή. Ανακάλυψέ τη. Βίωσέ
τη. Αυτή, δεν έχει τις αρνητικές εμπειρίες της
προηγούμενης στιγμής, ούτε το άγχος ή το φόβο της
επόμενης.
Μείνε ανήσυχος, μείνε πεινασμένος. Ότι και να
βρίσκεις, ότι και να μαθαίνεις. Αυτό, εμποδίζει το
μυαλό από το να σχηματίσει προκαθορισμένες
εικόνες, πεποιθήσεις και τεκμηριώσεις. Μείνε
πεινασμένος και θα έχεις συνέχεια τη χαρά της Δημήτρης Νομικός συγγραφέας
ανακάλυψης.
Μάθε στο βόθρο μέσα, να ανακαλύπτεις το λουλούδι που ανθίζει. Έτσι θα
διακρίνεις και θα ερμηνεύεις πάντα πίσω από το γεγονός που οι αισθήσεις σου
συλλαμβάνουν.
Ένα βήμα τη φορά. Τα μακρινά σχέδια, γρήγορα απογοητεύουν επειδή δεν
φέρνουν γρήγορα αποτελέσματα. Βάδισε με τα οφέλη του σήμερα, για να χαρείς
σήμερα.
Χαμογέλασε πλατιά σε όλους γύρω σου. Τότε, θα δεις με πόσους λίγους θα
μείνεις! Λίγοι το αντέχουν το χαμόγελό σου! Κράτα αυτούς τους ανθρώπους. Έχετε
την ίδια πάστα.
Κάνε όνειρα σαν να είσαι αιώνιος πάνω σε αυτή τη γη, αλλά δράσε σαν να μην
έχεις άλλη μέρα ζωής.
Εμπιστεύσου ξανά και ξανά. Στο δρόμο, μπορείς να ξεσκαρτάρεις από τις
ακαθαρσίες που θα σε πλησιάζουν, αλλά με την εμπιστοσύνη σου, θα κερδίζεις τα
πολύτιμα πετράδια που θα συναντήσεις.
Μείνε παιδί στην καρδιά και σοφός στις πράξεις. Επειδή κάποτε πληγώθηκες, δεν
σημαίνει ότι η επόμενη γνωριμία σου δεν αξίζει τους θησαυρούς σου.
Ζήτα συγνώμη και να συγχωρείς. Αν δεν θες να κουβαλάς στις πλάτες σου το
παρελθόν σου.
Να ευγνωμονείς για ότι σου συμβαίνει. Ότι και να είναι αυτό, είσαι εσύ. Αποδέξου
αυτό που είσαι, για να μπορέσεις να πας σε αυτό που θες να γίνεις.
Να είσαι αγάπη. Να λες: είμαι αγάπη. Όλες τις στιγμές. Επειδή είσαι. Όσο και αν
δεν το ξέρεις. Και όσο πιο πολύ το βιώνεις, τόσο λιγότερο θα φοβάσαι. Και τα δύο,
δεν χωράνε. Επιλέγεις.
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ο.κ.
Χρόνια τώρα, ψάχνω για να βρω, ένα άρωμα που να είναι μοναδικό! Θέλω τις
σταγόνες του σαν θα τις φορώ, νέος άνθρωπος να νοιώθω το κάθε λεπτό.
Να περπατώ και να έχει τέτοια μυρουδιά, που οι άνθρωποι γύρω μου να μου
χαμογελούν πλατιά. Όταν μιλώ, τα λόγια μου να μοιάζουν μαγικά, από του
αρώματος τη δύναμη, να χάνουν οι άλλοι τα λογικά. Ζαλάδα να τους πιάνει όταν με
κοιτούν, παγιδευμένοι από το άρωμα, λέξεις να μην βρίσκουν τι να πουν. Τέτοια να
είναι η ουσία στο μπουκαλάκι, που κάθε μέρα να βγαίνω στη ζωή σαν παλικαράκι.
Σε όλη τη χώρα έψαχνα το άρωμα να βρω, ήθελα να είναι αποκλειστικό! Δεν το
ήξεραν σε κανένα μαγαζί, ποτέ τους έλεγαν κάτι τέτοιο δεν τους έχει ξαναζητηθεί.
Ένας γερο-μοναχός που καθόταν σε μια γωνιά, μου έκανε νόημα να πάω εκεί
κοντά. Ένα κουτάκι έβγαλε από το στήθος του παλιό, πως είχε μέσα μου είπε, αυτό
που ζητώ. Πιστά θα πρέπει τις οδηγίες να ακολουθώ, ήταν το μόνο που άκουσα
πριν από τα μάτια του χαθώ.
Μες του σπιτιού μου τη θαλπωρή, άνοιξα το κουτί με προσοχή. Το μπουκάλι,
ήταν κόσμημα αληθινό, σκαλισμένο κρύσταλλο ντυμένο με χρυσό, ασήμι και
διαμαντάκια ένα σωρό. Το έγειρα με χαρά, μια σταγόνα στο κορμί μου να γευτώ,
μα, ήταν τελείως αδειανό! Έμεινα στο πουθενά απογοητευμένος να κοιτώ, ενώ ένα
χαρτί κύλησε και έσκυψα να το δω.
“Φίλε οδοιπόρε ετούτης της ζωής, πάντα στα έξω σου την ευτυχία ψάχνεις να
βρεις. Αντικείμενα σαν και τούτο θα μαζέψεις ένα σωρό, μα σου το λέω ότι το
περιεχόμενό τους θα είναι πάντα αδειανό. Όλα τα ακριβοστολισμένα ετούτης της
γης, δεν θα σε αφήσουν την αρμονία της να δεις. Και το ταξίδι σου χαμένο θα πέσει
στο κενό, αν ψάχνεις μόνο για αντικείμενα σαν και αυτό.
Δεν υπάρχει τίποτα στο εκεί έξω που άλλο άνθρωπο να σε κάνει, είναι αυτό της
κοινωνίας ένα ψεύτικο φιρμάνι. Αν κάθε μέρα θέλεις όλο και πιο αγαπητός να
γενείς, κοίτα το ρυθμό της καρδιάς σου να ακροαστείς. Σταγόνες πολύτιμες έβαλε
ο δημιουργός σου εκεί, να τις κουβαλάς πάντα μαζί σου την κάθε στιγμή. Άσε
την αγάπη σου στάλα στάλα να ρέει, θα δεις τότε το φόβο σου να καταρρέει. Και
όλοι οι άνθρωποι με θαυμασμό για σένα θα μιλούν, γιατί από την αγάπη σου θα
ξαναθυμηθούν και αυτοί να αγαπούν.”
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ.
Ήταν κάποτε ένα δάχτυλο που μου έδειχνε το φεγγάρι!
Σκεφτόμουν όμως εγώ, ποιος να είναι αυτός που μου το δείχνει και τι μπορεί να
θέλει; Τι σκοπούς έχει και ποια να είναι τα κίνητρά του; Ποιο είναι το παρελθόν του
και από πού κρατάει η σκούφια του;
Με έμαθαν βλέπεις, να είμαι πονηρός! Πως όλα, γίνονται για κάποια ανταλλαγή!
Ακόμα και αν η καρδιά μου, μου πει κοίτα κατά εκεί, να πρέπει εγώ, κίνητρο από
πίσω να βρω!
Έχουν περάσει από αυτή τη γη, προφήτες και σωτήρες ένα σωρό. Όλους τους
αντικρούσαμε σε ότι είχαν πει, μέχρι που τους ανεβάσαμε και στο σταυρό. Πάντα
από πίσω, θεωρούσαμε ότι τρέχει κάτι το πονηρό!
Ποτέ βλέπεις, κανείς δεν μας είπε, πως το όραμα συλλαμβάνεται από το
μυαλό. Πως αυτό το όραμα δεν εξαρτάται από του συγκεκριμένου ανθρώπου το
παρελθόν. Πως το όνειρο, νύχτα θα σε βρει, και θα στοιχειώνει τη μέρα σου μέχρι
να πραγματοποιηθεί. Πως αυτό το όνειρο, ίσως βασανισμένες ψυχές ψάχνει για
να εκδηλωθεί.
Δεν μας έχουν ερμηνεύσει πως, ο άνθρωπος που τα άστρα θα ονειρευτεί, δεν
χρειάζεται να είναι αστροναύτης. Ο άνθρωπος που για την ομορφιά του κόσμου
θέλει να πει, δεν χρειάζεται να είναι ιδανικός. Ο άνθρωπος που για την αγάπη θα
θυσιαστεί, δεν είναι ανάγκη να είναι αναμάρτητος.
Κοίταξα το δάχτυλο, για να δω από ποιο χέρι έχει βγει.
Ω Παναγιά μου! Παιδάκια το έφτιαξαν, μονάχο του να στέκει εκεί, για να τους
θυμίζει σα μεγαλώνουν τα όνειρα που στα παιδιά αυτά είχαν ψιθυριστεί! Ω Θεέ
μου! Ήμουν και εγώ και εσύ τότε εκεί! Το δάχτυλο για ζωής μνημείο το φτιάξαμε
όλοι μαζί.
Γύρισα στα γρήγορα, το φεγγάρι που δείχνει για να δω. Πολλές οι σκέψεις, πολύ
το ψάξιμο, πολύς συλλογισμός, μεγάλο το χάσιμο του χρόνου μου. Το φεγγάρι είχε
δύσει!
Ίσως αύριο, που πάλι το δάκτυλο θα δω, να σκεφτώ λιγότερο, να μην φοβηθώ
καθόλου, να αισθανθώ περισσότερο, να εμπιστευτώ την αγάπη και να δράσω
αμέσως. Έτσι το φεγγάρι μου, και εγώ θα το απολαύσω!
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας
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Αγαπητοί αναγνώστες και φίλοι,
Αυτά τα κωμικοτραγικά που συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάς των 3-4 πλέον
νεότερων δανειακών συμβάσεων, μου φέρνουν στο μυαλό μία θα έλεγε
κανείς παράλληλη ιστορία από την πιο σύγχρονη ιστορία μας και αφορά τις
προσπάθειες της ελληνικής αντιπροσωπείας των αγωνισθέντων ελλήνων που
πήγε στην Αγγλία το 1825, πάω τόσο πίσω, για να ζητήσει να τεθεί η Ελλάς
υπό Αγγλική κηδεμονία πρίν ακόμη γίνει κράτος!!! Και αυτό ήταν κωμικοτραγικό
και για αυτό ο Κάνιγκ, ό τότε υπουργός εξωτερικών της Αγγλίας τους γύρισε
την πλάτη υπονοώντας ότι αυτό που ζητάνε δεν συνάδει με τη λογική. Σήμερα
έχουμε άραγε ακόμη την εντύπωση ότι κάποια μέρα δεν θα μας γυρίσουν
την πλάτη αν συνεχίσουμε να αμελούμε όλα τα κωμικοτραγικά γεγονότα της
ιστορίας μας και να τα επαναλαμβάνουμε κιόλας με την ίδια σχεδόν ένταση;
Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πια η οικονομία είναι αυτή που καθοδηγεί
τους κοινωνικούς σχηματισμούς και οι πολιτικές αποφάσεις πρέπει να
υπαγορεύονται από αυτή και την ιστορία ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη
των ίδιων λαθών. Κάπως έτσι χτίστηκε και η ιδέα για το Ευρώ. Βέβαια η Ελλάς
έπρεπε να είναι μέλος της Ο.Ν.Ε, βιάστηκε όμως να μπει και ούτε φρόντισε
να καλύψει αυτή τη χρονική υστέρηση σε σχέση με τις άλλες χώρες που
προχωρούσαν τις μεταρρυθμίσεις και δεν κολλούσαν στον λαϊκισμό και στον
μόνιμο έλλειμμα θεωρητικού υπόβαθρου. Η Ελλάς δεν μπόρεσε ποτέ να σταθεί
όρθια στα δικά της πόδια και μακριά από υπερεθνικούς σχηματισμούς και αυτή
είναι ακόμη μία αλήθεια που δεν πρέπει να αμελούμε.
Τα προβλήματα που βιώνουμε σήμερα στο κράτος μας δεν ήλθαν ξαφνικά και
εν μία νυκτί . Το κακό είναι ότι όσοι προσπάθησαν να πούνε την αλήθεια και
να επιβάλλουν την λογική βρέθηκαν στην απομόνωση και αποδοκιμάστηκαν
δια της ψήφου. Η υψηλή φορολογία, η ύφεση, οι περικοπές σε μισθούς και
συντάξεις, η φυγή επιχειρήσεων, η φυγή κεφαλαίων, το έλλειμμα πολιτικής
σκέψης, η αδιαφορία, η δαιδαλώδη και πανάκριβη γραφειοκρατία, η εξωτερική
πολιτική για εσωτερική κατανάλωση, η περίφημη αποκέντρωση που έμεινε στα
λόγια είναι όλα τους σοβαρότατα προβλήματα που δεν ήρθαν και τόσο ξαφνικά.
Είχα κάνει και παλαιότερα έναν συσχετισμό μεταξύ της εσωτερικής πολιτικής
που χρόνια τώρα διεξάγει το κράτος μας και σχετικά με το πώς κατέληξε
διαιρεμένη η ομόσπονδη Γιουγκοσλαβία η οποία και με τις ευλογίες του ΔΝΤ
έδινε ιδιαίτερη βαρύτητα στο κέντρο αμελώντας το γεγονός ότι τα άλλα κράτη
είχαν μεγαλύτερη συνεισφορά στην μείωση των χρεών της. Απο όσο είναι
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λογικό όταν μία χώρα έχει εξωτερικές
απειλές δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην
οικονομική ενίσχυση, στις υποδομές των
περιοχών αυτών που βρίσκονται πλησίον
των συνόρων και δεν επιδίδεται στην
παράλογη ενίσχυση του κέντρου, εκεί
που εδρεύει η γραφειοκρατία. Η ισχυρή
οικονομία είναι αυτή που θωρακίζει τα
σύνορα μιας χώρας και τα κάνει λιγότερα
ευάλωτα στις εξωτερικές απειλές ή και γιατί
όχι και μαγνήτη για τους ξένους επενδύτες.
Σκεφτείτε στο κράτος που ζούμε αν
έχει γίνει κάτι τέτοιο κυρίως στη δήθεν
φάση ωρίμανσης του μετά την είσοδο
του στην Ε.Ε διότι παλαιότερα μόνον
για τόσο συνοχή δεν μπορεί κανείς να
μιλήσει δυστυχώς. Σίγουρα η ομόσπονδη
Χρήστος Τραϊκούδης
Γιουγκοσλαβία είχε πολλά διαφορετικά
χαρακτηριστικά από την Ελλάδα αλλά αν η διανομή των πόρων γινόταν και εκεί
με έναν πιο εξορθολογισμένο τρόπο ίσως να μην υπήρχε αυτή η κατάληξη ή να
μην γινόταν με τόσο βίαιο τρόπο. Ξανά υπενθυμίζω ότι η οικονομία είναι ένας
πολύ σημαντικός παράγοντας που καθοδηγεί τους κοινωνικούς σχηματισμούς.
Τα ορφανά κράτη της πάλαι ποτέ σοβιετικής υπερδύναμης και „αυτοκρατορίας“,
μερικά εκ των οποίων είναι στη γειτονιά μας τα Βαλκάνια, αναζητούσαν και
αναζητούν ακόμη ίσως λύσεις στα σοβαρά εσωτερικά τους προβλήματα ώστε
να συγκλίνουν στα δυτικά πρότυπα. Εμείς άραγε ποιών ορφανά υπήρξαμε
και ακόμη ψάχνουμε το μονοπάτι της λογικής; Ότι ήμασταν κομμάτι μίας
„ανατολίζουσας“ αυτοκρατορίας είναι κάτι που δεν τίθεται πρός αμφισβήτηση.
Το ότι ακόμη και σήμερα επαναλαμβάνονται αρκετά λάθη του παρελθόντος
δείχνει ότι το σκοτεινό ανατολίζον παρελθόν δεν είναι και τόσο παρελθόν. Ο
χρόνος δεν είναι σύμμαχος όμως και καλό θα ήταν να δράσουμε, να πιέσουμε
και να απαιτήσουμε την αλήθεια και ενέργειες ώστε οι μελλοντικές γενιές,
οι μελλοντικοί πολίτες αυτού του κράτους να μην είναι περιχαρακωμένοι σε
ψεύτικες ελπίδες αλλά να ζούνε σε ένα κράτος δικαίου σε ένα κατ’ επέκταση
κράτος με Ελληνική Παιδεία.

Συμμετοχή της Εκκλησίας μας στην Εορτή των Πολιτισμών στο Μόναχο με προσφυγόπουλα από τη Συρία
Το Σάββατο 9 Ιουλίου 2016 έλαβε χώρα στο Μόναχο η Εορτή των Πολιτισμών, μια
μουσικοχορευτική εκδήλωση, με περίπτερα πληροφοριακού υλικού, που διοργανώνεται
από το Συμβούλιο Μεταναστών Μονάχου (πρώην Συμβούλιο Αλλοδαπών Μονάχου).
Στο Συμβούλιο Μεταναστών Μονάχου, που είναι ενσωματωμένο στο Δήμο Μονάχου,
μετέχουν οι μετανάστες Μονάχου, με σκοπό την κοινή δράση και παρουσίαση των
θεμάτων τους στη βαυαρική κοινωνία. Από Ελληνικής πλευράς μετέχουν ως μέλη του
Συμβουλίου η επιχειρηματίας κ. Σουλτάνα Χατζηγκιάκου, η δικηγόρος κ. Θεοδώρα
Σισμάνη και η κοινωνική λειτουργός κ. Άννα Μάζη. Πρόεδρος του Συμβουλίου
Μεταναστών Μονάχου είναι η τουρκικής καταγωγής κ. Nükhet Kivran.
Η Εκκλησία μας συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Μεταναστών Μονάχου και μετέχει
στις πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις του. Επίσης και το Συμβούλιο στηρίζει με
κάθε μέσο τις πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις της Εκκλησίας μας.
Στη σημερινή εκδήλωση στη κεντρική πλατεία Odeonsplatz Μονάχου, μετείχαν
χορευτικά και μουσικά συγκροτήματα από Ελλάδα, Πολωνία Συρία, Νότια Αμερική,
Κίνα, Ισπανία Ρουμανία Βραζιλία Ουκρανία, Καύκασο, Σερβία, Βουλγαρία, Περσία,
Βοσνία και Τουρκία.
Το ελληνικό μουσικό συγκρότημα ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΑ με ελληνική μουσική και τραγούδι,
άφησε άριστες εντυπώσεις.

Ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης με τη συριακή χορωδία και χορευτική ομάδα
Άκρως συγκινητική ήταν η εμφάνιση της Συριακής χορωδίας και χορευτικής ομάδας
που αποτελεἰται από παιδιά, νέες και νέους που έφθασαν ως πρόσφυγες στο Μόναχο. Πολλά από τα παιδιά αυτά ταξίδευσαν από τη Συρία χωρίς τους γονείς τους και
ζήτησαν άσυλο στη βαυαρική πρωτεύουσα. Το βαυαρικό Κράτος και ο Δήμος Μονάχου εξασφάλισαν κατοικία σε προσφυγικά καταλύμματα, η σε άλλες οικογένειες και τη
δυνατότητα να επισκεφθούν σχολεία για την εκμάνθηση της γερμανικής γλώσσας και την περαιτέρω επαγγελματική τους εκπαίδευση.

Στην Εορτή των Πολιτισμών παρέστησαν εκ μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας, ο Αρχιερατικός Επιτετραμμένος για τις δημόσιες σχέσεις με τη Βαυαρική Πολιτεία,
Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης και ο ιερατικώς προιστάμενος της Ενορίας Αγίων Πάντων Μονάχου, Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Σιώμος.
Το Δήμο Μονάχου εκπροσώπησε ο εβραικής καταγωγής Δημοτικός Σύμβουλος κ. Όφμαν, ο οποίος και στον επίσημο χαιρετισμό του ευχαρίστησε την Ορθόδοξη Εκκλησία μας
για τη συμμετοχή της. Μετά την προσφώνηση από την πρόεδρο του Συμβουλίου, ακολούθησε χαιρετισμός από τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Σιώμο, ο οποίος αναφέρθηκε στη
αναγκαιότητα αρμονικής συμβίωσης λαών και πολιτισμών στη Βαυαρία και αλλού και προσκάλεσε την κοινωνία του Μονάχου στη 12. Ελληνο-Βαυαρική Πολιτιστική Ημέρα,
που θα εορταστεί στον ίδιο χώρο, την επόμενη ημέρα, στις 10 Ιουλίου 2016.
Ο Αρχιερατικός Επιτετραμμένος για τις δημόσιες σχέσεις με τη Βαυαρική Πολιτεία
Απόστολος Μαλαμούσης, Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου
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ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΕΛΜΟΥΤ ΣΕΦΕΛ
Δρ. Δημήτριος Μπενέκος
Αν. Καθηγητής Λαογραφίας Παν/μίου Θεσσαλίας
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΕΛΜΟΥΤ
ΣΕΦΕΛ
(*7.8.1881 - †11.5.1964)
Πέρασαν 52 χρόνια από την ημέρα που ο Γερμανός πρόξενος στη Θεσσαλία με
έδρα τον Βόλο, Έλμουτ Σέφελ, διάβηκε το κατώφλι της αιωνιότητας και από εκεί
στην Ιστορία. Πέρασαν 52 χρόνια από τότε που οι καμπάνες της ορθόδοξης
Μητρόπολης του Αγίου Νικολάου Βόλου ηχούσαν πένθιμα, στέλνοντας το
ύστατο χαίρε στον Γερμανό ευαγγελικό Σέφελ.
Ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος στον οποίο ο Δήμος του Βόλου χάρισε το όνομα
σε ένα δρόμο της πόλης, την «οδό Σέφελ» και όταν το μάτι μας αναπαύεται
στον καταπράσινο με το μοναδικό πυκνό πευκόδασος λόφο «Πευκάκια»,
απέναντι από το λιμάνι του Βόλου, συνειρμικά συνδέουμε τα «Πευκάκια» με το
όνομα του Σέφελ; Θυμούμαστε ακόμη τον άνθρωπο, που, σ’ όλη την περίοδο
του Β΄ παγκοσμίου πολέμου και της Κατοχής, το όνομά του ήταν συνώνυμο με
τον «σωτήρα», τον «ευεργέτη» και την «ελπίδα ζωής»;
Ας γυρίσουμε τον τροχό της Ιστορίας πίσω στο 1905. Στον Βόλο εγκαθίσταται
ένας νεαρός από τη Σαξονία, ο Έλμουτ Σέφελ, με σκοπό να ασχοληθεί με το
εισαγωγικό εμπόριο αγροτικών μηχανών. Μέχρι το 1916 διευρύνει διαρκώς
τον κύκλο δραστηριοτήτων των επιχειρήσεών του και καθίσταται σημαντικός
οικονομικός παράγοντας της περιοχής. Ως επιβράβευση τούτου διορίζεται
εκπρόσωπος του Γερμανικού προξενείου στον Βόλο.
Με την εμπλοκή της Ελλάδας στον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο απελαύνεται από
την χώρα και παραμένει στη Γερμανία μέχρι το 1920. Η μοίρα το έφερε και
στην πατρίδα του, στο Γκαίρλιτς της Σαξονίας, εγκαταστάθηκε για το διάστημα
1916-1919 το Δ΄ Ελληνικό Σώμα Στρατού από τη Μακεδονία με σχεδόν 6.500
άνδρες ως «φιλοξενούμενοι της αυτοκρατορικής κυβέρνησης για τη διάρκεια
του πολέμου». Ο Σέφελ γνωρίζεται εκεί με πολλούς έλληνες στρατιώτες
(αρκετοί κατάγονταν από τη Μαγνησία και τη λοιπή Θεσσαλία), τους οποίους
μαζί με άλλους γερμανούς επιστήμονες δίδαξε εθελοντικά Γερμανικά, ενώ
ταυτόχρονα ανάλαβε καθήκοντα διερμηνέα ανάμεσα στις γερμανικές Αρχές και
την ελληνική στρατιωτική Δύναμη. Το 1920 επιστρέφει στην Ελλάδα και έκτοτε
δεν εγκαταλείπει τον Βόλο μέχρι τον θάνατό του, στις 11.05.1964.
Το 1923 διορίζεται εκ νέου πρόξενος της Γερμανίας, αξίωμα που διατήρησε
μέχρι το τέλος της ζωής του, εξαιρουμένων των ετών μετά τον Β΄ παγκόσμιο
πόλεμο, όταν είχαν διακοπεί οι διπλωματικές σχέσεις της Ελλάδας με τη
μεταπολεμική Γερμανία.
Ο Έλμουτ Σέφελ ήταν εργατικότατος, ανιδιοτελής, φιλάνθρωπος, αλτρουιστής
και φλογερός φιλέλληνας. Όπως, μάλιστα, τόνισε ο νυν επίτιμος πρόξενος της
Γερμανίας στη Θεσσαλία κ. Γεώργιος Παπαρρίζος «ο Σέφελ υπήρξε ένα άτομο
που χαρακτηριζόταν για την ελληνομάθειά του και την ιδιαίτερη αγάπη για την
Ελλάδα και ο οποίος έζησε, συμμετείχε και έδρασε σε όλα τα μεγάλα γεγονότα
που σημάδεψαν τη νεότερη Ιστορία της Ελλάδας από το Γκαίρλιτς μέχρι τον
Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο». Η απεριόριστη αγάπη που έτρεφε για την «δεύτερη»
πατρίδα του, τον Βόλο, τον ανέδειξε σε εθνικό σωτήρα σ’ όλη τη διάρκεια του
Β΄ παγκοσμίου πολέμου και ιδιαίτερα στα δύσκολα χρόνια 1941-1944, όταν
η Ελλάδα βρέθηκε κάτω από την ιταλική και στη συνέχεια γερμανική Κατοχή.
Ο υπέρμετρος φιλελληνισμός του ήταν γνωστός στους γερμανικούς
διπλωματικούς κύκλους, για τούτο, λίγο πριν από την έκρηξη του Β΄ Παγκοσμίου
πολέμου, όταν κλήθηκε από τον Γερμανό πρεσβευτή στην Αθήνα να δηλώσει
την θέση που θα έπαιρνε, είπε κατηγορηματικά: «Η Γερμανία είναι η πατρίς
μου, την οποίαν πάντοτε αγαπώ. Ο κύκλος της δράσεώς μου όμως από το
1905 είναι η Ελλάς. Εδώ ερρίζωσα, και απέκτησα πλείστους αγαπητούς φίλους.
Συνεπώς φυσικόν είναι να επιθυμώ εξ ίσου το καλόν της Ελλάδος και οφείλω να
ομολογήσω ότι εάν δεν ήμουν Γερμανός θα ήθελα να ήμουν Έλλην.»
Σ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, ο πρόξενος Έλμουτ Σέφελ έπραξε τα πάντα ώστε,
όσο ήταν εφικτό από τη θέση του, οι κάτοικοι του Βόλου και της Θεσσαλίας να
σώζονται από μαζικές εκτελέσεις, ατομικούς τυφεκισμούς, να αποφυλακίζονται,
να φυγαδεύονται, να αποτρέπονται βομβαρδισμοί και πυρπολήσεις χωριών και
πόλεων και να περιορίζονται τα αντίποινα που επέβαλαν στην αρχή οι ιταλικές
δυνάμεις Κατοχής και στη συνέχεια τα Ες Ες και η Γκεστάπο. Σίγουρα αρκετοί
θα τα θυμούνται στον Βόλο, στα χωριά του Πηλίου, στον Αλμυρό και στα γύρω
χωριά, στα Φάρσαλα, στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα και στη Λάρισα.

Μετά τη λήξη του πολέμου, ο Σέφελ δεν εγκατέλειψε
τον Βόλο και έτσι, αυτός ο άνθρωπος που αμέτρητες
φορές τιθάσευσε την αγριότητα των ιταλικών και
γερμανικών δυνάμεων Κατοχής, σώζοντας Έλληνες
και Εβραίους, έπεσε θύμα του γενικευμένου, τότε,
στην Ελλάδα μεταπολεμικού αντιγερμανικού κλίματος.
Συνελήφθη, φυλακίστηκε στον Βόλο και σύρθηκε ως
κοινός εγκληματίας από φυλακή σε φυλακή και, τελικά,
οδηγήθηκε στο Ειδικό Στρατοδικείο Εγκληματιών
Πολέμου στην Αθήνα, με την κατηγορία της κατασκοπείας.
Στην Αθήνα έσπευσαν από τον Βόλο και τη Θεσσαλία
να καταθέσουν, ως μάρτυρες υπεράσπισης, ανώτατοι Prof. Dr. Dimitrios Benekos
αξιωματικοί, βουλευτές και δήμαρχοι, έμποροι και
απλοί πολίτες, καθώς και ο μητροπολίτης Δημητριάδος
Ιωακείμ Αλεξόπουλος, που υπήρξε ο αποδέκτης πολλών μυστικών σωτήριων
πληροφοριών του Σέφελ, κατά τη διάρκεια του πολέμου και της Κατοχής,
Το Δικαστήριο συνεδρίασε στις 16.10.1947 και μετά από σύντομη ακροαματική
διαδικασία τον αθώωσε πανηγυρικά, τον αποκατάστησε ηθικά και επέστρεψε
τη δημευθείσα περιουσία του.
Ο Σέφελ ίδρυσε το 1955 την εταιρεία «Σέφελ & Παναγής» και επειδή παρέμεινε
άγαμος, υιοθέτησε τον ανεψιό του δευτέρου βαθμού Γκύντερ Σέφελ, που
κατάφερε να φέρει από την τότε Ανατολική Γερμανία και τον οποίο όρισε
συνιδιοκτήτη της εταιρείας του.
Το 1958 ο Έλμουτ Σέφελ, αν και σε προχωρημένη ηλικία, δέχτηκε να διοριστεί
εκ νέου πρόξενος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στον Βόλο,
αξίωμα που κράτησε μέχρι τον θάνατό του στις 11.05.1964.
Η είδηση του θανάτου του Έλμουτ Σέφελ συγκλόνισε όλα τα στρώματα της
κοινωνίας του Βόλου και της λοιπής Θεσσαλίας. Σωρεία ψηφισμάτων των
Δήμων, Συλλόγων, Συνδέσμων, Ομίλων, του Εμπορικού Επιμελητηρίου, του
Γηροκομείου κλπ. «επί τω θανάτω του Έλμουτ Σέφελ» δημοσιεύτηκαν στις
εφημερίδες του Βόλου με εκφράσεις βαθιάς λύπης για τη μεγάλη απώλεια του
«ευεργέτη», του «σωτήρα», του «συνοδοιπόρου φυσιολάτρη» και του «φίλου»,
ενώ πολλά ιδρύματα είχαν αναρτήσει, προς τιμήν του, μεσίστιες τις ελληνικές
σημαίες.
Η μεγάλη εκτίμηση του πληθυσμού του Βόλου στο πρόσωπο του Έλμουτ
Σέφελ εκδηλώθηκε με την πρωτοφανή απόφαση η σορός του να εκτεθεί σε
δημόσιο προσκύνημα στον μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου και η
νεκρώσιμη ακολουθία να τελεσθεί «κατά το ορθόδοξον δόγμα, χοροστατούντος
του Σεβασμιωτάτου κ. Δαμασκηνού πλαισιωμένου υπό πολλών ιερέων», αφού
δόθηκε η σχετική άδεια από την προτεσταντική Εκκλησία, στην οποία ανήκε ο
εκλιπών.
Την επιβλητική πάνδημη κηδεία παρακολούθησαν, χιλιάδες κάτοικοι της
πόλης, εκπρόσωποι του διπλωματικού σώματος, οι πρόξενοι της Γαλλίας και
Ολλανδίας στον Βόλο, Γερμανοί και Αμερικανοί εκπρόσωποι των εταιρειών
Lanz και John Deer, παλαιοί συνεργάτες του και αντιπρόσωποι της εταιρείας
«Σέφελ & Παναγής» από τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και τη Μακεδονία, όλη
η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Βόλου, καθώς και εκπρόσωποι σχεδόν
όλων των Συλλόγων, Σωματείων και συνδικαλιστικών οργανώσεων της πόλης.
Σε εκπλήρωση προσωπικής επιθυμίας του, ο νεκρός ετάφη στον λόφο
«Πευκάκια», ανάμεσα στις χιλιάδες των δέντρων που ο ίδιος με τους φίλους
του είχε φυτέψει. Έτσι, η Ελλάδα δώρισε στον Σέφελ «το ενάμισι μέτρο γη»
που κάποτε είχε ζητήσει, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του Δικαστηρίου
Εγκληματιών Πολέμου. Ο Σάξονας έγινε πλέον Θεσσαλός και αναπαύεται τον
ύπνο του δικαίου στον δικό του «Μέλανα Δρυμό», τα «Πευκάκια».
Ο Έλμουτ Σέφελ με τις πράξεις του, την ευεργετική παρουσία του και την
υπερβολική αγάπη του για την Ελλάδα, αναμφίβολα κατατάσσεται στη χορεία
των μεγάλων Γερμανών Φιλελλήνων αυτής της χώρας.

Ο Σέφελ υποστήριζε ευκαιριακά και, κατά περίπτωση, συγκάλυπτε την
Αντίσταση και ποτέ του δεν πληροφόρησε τις στρατιωτικές δυνάμεις Κατοχής
για «παράνομες» ενέργειες των Ελλήνων, οι οποίοι, εν γνώσει του, χορηγούσαν
στους Εβραίους του Βόλου πλαστές ταυτότητες με κοινά ελληνικά ονόματα.
Όταν, μάλιστα, ήρθε η κρίσιμη στιγμή, τότε ο ίδιος προσωπικά έδωσε το σωτήριο
σύνθημα στους Εβραίους του Βόλου, να εγκαταλείψουν χωρίς αναβολή την
πόλη, επειδή είχε προγραμματιστεί από τα Ες Ες η σύλληψη και η μεταφορά
τους στα γερμανικά στρατόπεδα του θανάτου.
Βοηθούσε οικονομικά, όπου μπορούσε, προσφέροντας δωρεάν στον πληθυσμό
της Θεσσαλίας σιτηρά, φάρμακα και καύσιμα. Καμία από όλες τις παραπάνω
παρεμβάσεις δεν διαψεύσθηκε ποτέ και από κανέναν.

Ο τάφος με την προτομή του Έλμουτ Σέφελ στα Πευκάκια. (©benekos)
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Spitzentreffen

von p. Martinos Petzolt

starkes Zeichen der Einheit ist, aber in 2000 Jahren
Kirchengeschichte noch nie der Fall war, warum nur
über die vorbereiteten Texte geredet wird, die freilich in Jahrzehnten entstanden und gewachsen sind,
und warum über manche Fragen, etwa die eines
gemeinsamen orthodoxen Kalenders, immerhin die
erste Frage des ersten Ökumenischen Konzils vor
fast 1700 Jahren, auf russischen Druck überhaupt
nicht gesprochen werden darf. Ein Thema übrigens
ist noch nie in die Diskussion gebracht worden, obwohl es gerade in Deutschland besonders auffällig
ist, nämlich die unterschiedliche Taufpraxis in den
orthodoxen Kirchen, die in den nichtgriechischen
Kirchen nicht immer dem Erbe der Väter treu ist.

Großes steht bevor, vierzehn Gruppen aus ganz
Europa mit hervorragenden Mitgliedern kommen
bald zwölf Tage lang zu einem epochalen Ereignis
zusammen, ... aber leider schaut die Welt in die falsche Richtung. Wie gewohnt schaut sie nur nach
Westen. Denn Frankreich zieht die Blicke auf sich,
alle schauen gebannt auf die Fußballeuropameisterschaft. Von der Panorthodoxen Synode in Kreta vom
16. bis 27. Juni 2016 wird die Welt vermutlich kaum
Kenntnis nehmen und kaum informiert werden. Dabei handelt es sich immerhin um die erste große
panorthodoxe Synode seit dem siebten ÖkumeniJedoch lässt manche Panikmache eher vermuten,
schen Konzil 787, der zweiten Synode von Nikaia,
dass die Texte, über die die Synode beraten wird,
in der über die Ikonenverehrung diskutiert und deren
gar nicht gelesen wurden. Denn diese sind durch
Rechtgläubigkeit entschieden wurde.
und durch orthodox, sie enthalten keine Häresien
Aber nicht nur Fußballfans wird dieses Ereignis und formulieren die authentische orthodoxe Ekkleunberührt lassen, auch die orthodoxen Gläubigen siologie.
in Deutschland zeigen bislang weder Kenntnis noch
Diejenigen, die Angst vor Neuerungen haben,
Interesse. In den Gemeinden wird darüber nicht gemüssten sich zumindest durch den Abstimmungssprochen, Informationen sind rar und die veröffentmodus, dass nur die 14 Kirchen als Ganze abstimlichten Texte und Dokumente hat fast keiner gelemen können und dass alle 14 Kirchen einstimmig
sen. Aber gerade Deutschland wird besonders stark
votieren müssen, beruhigen lassen. Denn bei dieauf der Synode vertreten sein, denn in den jeweils
sem außergewöhnlichen Verfahren wird eher weninur 20köpfigen Delegationen der verschiedenen auger als zu viel beschlossen werden. Es muss ja nur
tokephalen orthodoxen Kirchen sind 5 Metropoliten
ein einziger Bischof in einer 20köpfigen Kirchendeleaus Deutschland dabei: Metropolit Augoustinos für
gation mit Beredtsamkeit seine eigene autokephale
das Ökumenische Patriarchat, Metropolit Isaak für
Kirche dazu bringen, ein Veto einzulegen und schon
das Patriarchat Antiochia, Erzbischof Mark für die
kann ein ganzes Dokument von der Synode beiseite
Russische Kirche, Bischof Sergej für das serbische
gelegt werden.
Patriarchat und Metropolit Serafim für das rumäniAngst ist nicht nur ein schlechter Ratgeber, er ist
sche Patriarchat. Doch das Echo in Deutschland ist
bislang gering. Umgekehrt sind eher Kritik und Be- auch eine Sünde wider den Heiligen Geist und Kleinfürchtungen zu hören und zu lesen, vor allem im In- gläubigkeit. Die Synodenväter treffen sich zum Fest
ternet. Warner und Propheten befürchten Schisma, der Pentikosti und des Heiligen Geistes und vertrauGlaubensabfall, Kirchenunion und Antichristherr- en darauf, dass der Heilige Geist die Kirche lenkt,
die Hierarchen erleuchtet und wie die heiligen Aposchaft.
stel auch die Nachfolger der Apostel erfüllt. Wer an
Selbstkritik und kritisches Hinterfragen sind durchdie Apostolizität der Heiligen Kirche Christi glaubt,
aus gestattet und legitim, so etwa, warum die Entkann und darf dem Wurm des Zweifels, der eine Brut
scheidungen einstimmig fallen müssen, was zwar ein
der Schlange ist, keinen Raum geben.
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Bei genauerem Hinsehen wird also vermutlich
eher weniger als zu viel abgestimmt und verabschiedet werden, und es werden die Endzeitspropheten
sicher nicht Recht behalten, hoffentlich aber auch
nicht diejenigen, die eine Ergebnisarmut befürchten.
Metropolit Ioannis von Pergamon hat auf der Priestertagung der griechischen Metropolie von Deutschland in München eine klare Antwort allen Skeptikern
und Zweiflern gegeben, indem er darauf verwies,
dass alleine die Tatsache, dass endlich eine panorthodoxe Synode stattfinden kann, ein riesengroßes
Ereignis ist, bei der die Kirchen nach so vielen Jahrhunderten endlich wieder lernen und einüben können, synodal zu handeln und sich zu regieren. Es
muss wieder ins Herz der Kirchen gelangen und zur
Gewohnheit werden, dass die Orthodoxie synodal
ist, nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis.
Der Abstimmungsmodus wird jedenfalls die Einheit
und Einmütigkeit betonen und stärken, um ein gemeinsames Zeugnis der Einen, Heiligen, Katholischen Apostolischen Kirche, also der Orthodoxie,
vor der zersplitterten Welt abzulegen. Vielleicht und
hoffentlich ist diese panorthodoxe Synode nur ein
erster Anlauf, sie ist in jedem Fall ein Anfang einer
neugefundenen Praxis, die sich möglichst rasch immer wieder wiederholen soll. Möge sie zur Routine
des Miteinanders und der Gemeinschaft der Orthodoxen Kirchen weltweit werden, die gemeinsam beten, sprechen, glauben, lehren und regieren.
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Durch geistige Aktivierung psychosomatische Gesundheit erreichen
Prof. Dr. med. Ioannis Benos

Mentale Störungen sind ein großes weltweites Problem. Allein in den USA
leiden 10% der Erwachsenen und jeder Fünfte der unter 18-jährigen. Die
U.S.- Amerikaner die alles in Geld umsetzen errechneten den ökonomischen
Schaden durch mentale Störungen in den USA im Jahr 2009 mit 147 Milliarden Dollar. Auch der Zusammenhang zwischen mentaler Störung sowie
Verhaltensstörung auf der einen Seite und Gewalt auf der anderen ist hoch
signifikant.
Aus diesen Gründen hat die WHO das Problem erkannt und ihre Prävention
seit 1989 zu ihrem offiziellen Programm erklärt und deshalb ein Papier über
die möglichen Gründe der Entstehung dieser Störungen ausgearbeitet. Es
werden verschiedene Maßnahmen zur Behebung bzw. Beseitigung der Ursachen vorgeschlagen. Reicht dies aber aus? Ist es nicht besser die Störungen vorzubeugen? Wir wissen, dass sich die krankmachende Faktoren oft gar
nicht und wenn, dann nicht ganz beseitigen lassen. Aber wir können unser
Körper und Psyche stärken und eine Mauer gegen die Übeltäter bilden.
Über mentale Gesundheit, die durch körperliche Gesundheit erreicht wird, zu
sprechen, hieße „Eulen nach Athen zu bringen“. Es gibt zahlreiche Untersuchungen, die beweisen, dass körperliche Gesundheit die mentale Gesundheit
fördert. Körperliche Krankheiten führen immer zu mentalen Störungen. Dies
wussten bereits die alten Griechen „Νους υγιής εν σώματι υγιή κατασκηνεί“
(ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper) und die Römer übernommen hatten. Es ist kaum glaubhaft, dass ein kranker Mensch nicht deprimiert wird oder nicht an Depressionen leidet. Selbst bei einem Schnupfen
stellt sich oft schlechte Laune ein und man fühlt sich gehandicapt.
Kann auch geistige Aktivierung zu mentaler Gesundheit führen?
Die Antwort ist ja.
Geistige Aktivierung d.h. Anregung des Gehirns führt zu geistiger Fitness
und zur Erhaltung der geistigen Gesundheit. Allerdings bedarf kein isoliertes
Training sondern ein Holistisches, d.h. nicht nur das Gehirn direkt trainieren.
Auch künstliche geistige Aktivierung kann ins Gegenteil umschlagen und anstelle mentaler Gesundheit mentale Krankheit verursachen, wenn wir z.B. mit
künstlichen Mitteln geistige Aktivierung herbeiführen wollen d.h. mit Drogen.
Wir haben zwar zuerst die gewünschte geistige Fitness, aber um sie zu erhalten, wiederholen wir die Einnahme mit der Folge der Adaptation des Gehirns,
die uns zu einer Dosiserhöhung zwingt und damit zu Missbrauch oder sogar
Abhängigkeit mit geistigen und körperlichen Folgen.
Also geistige Aktivierung zu erreichen empfiehlt sich nur unter Zuhilfenahme
natürlicher Mittel und Wege. Wir haben drei Methodenkomplexe angeführt,
die zu mentalen und gewiss auch zu körperlichen Gesundheit führen, für die
genügend wissenschaftliche Belege hinsichtlich ihrer Effizienz existieren. Es
handelt sich dabei um eine gesunde Ernährung, körperliches Training und
geistige Übungen.
Zur Ernährung: Am gründlichsten untersucht wurde eine erfolgreiche geistige Fitness und körperliche Gesundheit durch mediterrane Kost, die heute
sogar in Griechenland vernachlässigt wird. Aus den USA gibt es mehrere Untersuchungen, die beweisen, dass ältere Menschen länger geistig aktiv bleiben, wenn sie sich nach mediterraner Art verköstigen. Aber was ist Mittelmeerkost? Täglich frisches Obst und Gemüse, vor allem grünes Gemüse wie
Kopfsalat, Endivien, Broccoli usw. und rotes Gemüse wie Tomaten und rote
Rüben. Zwiebeln oder Lauch und Vollkornbrot zu jeder Mahlzeit sowie Pflanzliche Gewürzte vor allem Petersilie, Sellerie, Origano, Kurkuma und Paprika.
Des Weiteren werden Speisen in Olivenöl zubereitet, keine tierischen Fette,
wobei Butter in kleinen Mengen, Milch und Käse erlaubt sind. Nur magerer
Käse wurde oft genossen. Fisch mehrmals die Woche und Fleisch höchstens
einmal pro Woche, am besten Geflügel. Bereits Aristoteles ermahnte, weißes Fleisch zu essen und rotes zu meiden. Hülsenfrüchte, insbesondere weiße Bohnen dürfen auf der Speisekarte nie fehlen. Als Snacks sind Mandeln,
Walnüsse oder Haselnüsse zu empfehlen. Ausreichende Flüssigkeitszufuhr
ist ebenfalls sehr wichtig (mindestens 11/2 Liter tägl.) . Dafür ist Wasser das
beste Getränk. Diese Kost soll nach Reiseberichten aus Griechenland des 17.,
18. und 19. Jahrhunderts die einheimische Bevölkerung vor Krankheiten geschützt haben und mental gesund bis ins hohe Alter bewahrt haben, während
Ausländer welche diese verschmähten, krank wurden und etliche starben.
Der zweite Faktor für die mentale Gesundheit über die geistige Aktivierung
fördernde Faktor, die körperliche Betätigung, wird heute von allen Gesundheitsmedien und Krankenkassen als Gesundmacher zu Recht propagiert (Es
genügt sogar halbe Stunde Spaziergang tgl.) Der dritte Faktor oder besser das
dritte Bein zur mentalen Gesundheit das geistige Training wird durch eine
ständige Inanspruchnahme der geistigen Funktionen durch Diskussionen, Bücherlesen und geistige Übungen (nur Kreuzworträtsellösen genügen nicht),
Gedächtnistraining, mathematische Aufgaben u.a. erreicht.

Ψυχοσωματική υγεία μέσω
πνευματικής υγείας
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Ψυχικές διαταραχές είναι ένα μεγάλο
διεθνές πρόβλημα. Μόνο στις ΗΠΑ
πάσχει το 10% των ενηλίκων και
κάθε πέμπτος των νέων κάτω των
18 ετών. Οι Αμερικάνοι που όλα τα
μεταφράζουν σε χρήμα, υπολόγισαν
το 2009 την οικονομική ζημία σε
147 δισεκατομμύρια δολάρια. Αλλά
και η μεγάλη σχέση των ψυχικών
και κοινωνικών παθήσεων με την
επιθετικότητα είναι πολύ σημαντική.
Για τους λόγους αυτούς αναγνώρισε
το πρόβλημα και η WHO και το
συμπεριέλαβε από το 1989 στο επίσημο
Prof. Dr. med. Ioannis Benos
πρόγραμμα της και ανακοίνωσε τις
δυνητικές αιτίες της γενέσεως αυτών
των διαταραχών και προτείνονται διάφορες μεθόδους θεραπείας. Αλλά φτάνει
αυτό; Γνωρίζουμε ότι πολλές αιτίες είναι αδύνατο να τις εξοντώσουμε αλλά
και αν γίνει αυτό και πάλι δεν εξαφανίζονται τελείως. Δεν θα ήταν λοιπόν
καλλίτερα να ισχυροποιήσουμε την ψυχοσωματική μας υγεία δημιουργώντας
ένα τείχος κατά όλων των ασθενειών;
Για ψυχική υγεία μέσω σωματικής υγείας να μιλήσουμε, θα ήταν «γλαύκας
Αθήναζε φέρειν», γιατί είναι γνωστό ότι η σωματική υγεία φέρνει και την
σωματική κάτι που ήταν γνωστό από αρχαιοτάτων χρόνων „Νους υγιής εν
σώματι υγιή κατασκηνεί“ και έχει αποδειχτεί με πολλές έρευνες..Σωματικές
ασθένειες οδηγούν σε ψυχικές. Θα ήταν απίστευτο να υποστηρίζει κάποιος το
αντίθετο, το ότι ένας άρρωστος άνθρωπος δεν είναι στενοχωρημένος ή ότι δεν
γίνεται συν τω χρόνο μελαγχολικός. Αφού ακόμη και συνάχι να έχει κάποιος
έχει κακή διάθεση και αισθάνεται ανίκανος για εργασία.
Η ερώτησή μας είναι, οδηγεί πνευματική δραστηριότητα σε ψυχική υγεία και
πως είναι δυνατό να την αποκτήσουμε
Πνευματική δραστηριότητα δηλαδή πνευματική ενεργητικότητα οδηγεί
ασφαλώς σε πνευματική ευεξία και ψυχική υγεία. Υπάρχει μάλιστα και το
αντίθετο, όταν προσπαθούμε να δραστηριοποιήσουμε το μυαλό μας με χημικές
ουσίες. Μπορεί στη αρχή να έχουμε πνευματική διέγερση αλλά μετά από ένα
χρονικό διάστημα συνηθίζουμε στην ουσία και χρειαζόμαστε περισσότερη,
οπότε έχουμε και ψυχική και σωματική εξάρτηση με κακά επακόλουθα. Δηλαδή
για πνευματική υγεία πρέπει να μεταχειριζόμαστε μόνο φυσικά μέσα και οδούς,
αλλά χρειάζονται και υποστηρικτές. Πολλές δυνατότητες διαφημίζονται που
ασφαλώς δεν μπορούμε να τις πραγματοποιήσουμε όλες, αλλά ούτε υπάρχει
επιστημονική απόδειξη για όλες. Τρεις είναι οι αποδεδειγμένες μέθοδοι που
έχουν ερευνηθεί επακριβώς και φέρνουν ψυχοσωματική υγεία. Η σωματική
κινητικότητα, η διατροφή και άσκηση του εγκεφάλου. Και οι τρείς έχουν και
χωριστά ερευνηθεί.
Η διατροφή. Η υγιεινότερη και η περισσότερο ερευνημένη είναι η λεγόμενη
μεσογειακή διατροφή, δηλαδή όπως η ελληνικά ή μάλλον όπως ήταν η ελληνική
που σήμερα ακόμα και στην Ελλάδα έχει ξεχαστεί. Αμερικανικές έρευνες έχουν
αποδείξει ότι ηλικιωμένοι που διατρέφονται έτσι, παραμένουν πνευματικά
και σωματικά περισσότερα χρόνια υγιείς από άλλους που διατρέφονται
διαφορετικά.
Αλλά τι είναι αυτή η διατροφή; Καθημερινά φρέσκα λαχανικά και φρούτα,
κυρίως πράσινα λαχανικά όπως μαρούλια, αντίδια, καρπολάχανο, πρόκολλο
κτλ. αλλά και τομάτες, κoκκινογούλια, κρεμμύδια, πράσα, σκόρδα, κουνουπίδια
και μαύρο ψωμί, αποφεύγοντας το άσπρο. Επίσης φυτικά καρυκεύματα
ρίγανη, πιπέρι κόκκινο κουρκούμα κτλ. Να μην ξεχνάμε όμως καθημερινά τους
ξερούς καρπούς (μύγδαλα, καρύδια, φουντούκια, φιστίκια, όχι όμως αράπικα)
και το ελαιόλαδο και όχι ζωικά λίπη και σπάνια κόκκινο κρέας, δηλαδή βοδινό,
μοσχαρίσιο, χοιρινό, αρνίσιο κτλ. κρέας αλλά κυρίως πουλερικά και πολλά
ψαρικά. Ήδη ο Αριστοτέλης έλεγε να αποφεύγουμε τα κόκκινα κρέατα και
να προτιμάμε τα άσπρα (πουλερικά, ψάρια). Βούτυρο και λιπαρά τυριά να
αποφεύγονται όπως και τα πολλά ζαχαρωτά. Τυρί άπαχο (φέτα) . Αυτή τη
διατροφή έκαναν οι Έλληνες στις περιγραφές των ξένων περιηγητών του 17ου
18ου και 19ου αιώνα και παρέμεναν σωματικά και πνευματικά υγιείς, ενώ
οι ξένοι στην Ελλάδα που διατηρούσαν τη δική τους διατροφή ασθενούσαν
και πολλοί πέθαιναν. Υγρά πρέπει να λαμβάνουμε αρκετά (ενάμισι λίτρο την
ημέρα). Για το δεύτερο παράγοντα της ψυχοσωματικής ευεξίας, τη σωματική
άσκηση (μισή ώρα περίπατο την ημέρα είναι αρκετό) δεν χρειάζεται να
ειπωθούν πολλά. Σήμερα ακόμη και τα ταμεία υγείας προπαγανδίζουν δικαίως
την σωματική κινητικότητα σαν πρόξενο υγείας. Ο τρίτος παράγοντας ή το τρίτο
πόδι η πνευματική δραστηριότητα γίνεται με ασκήσεις όπως οι συζητήσεις,
το διάβασμα βιβλίων και λύσεις πνευματικών ασκήσεων (το σταυρόλεξο δεν
αρκεί) κ.α.
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Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΟΚ «Τα πλήγματα πρέπει να επιφέρονται όλα μαζί»
ΛΑΘΗ & ΨΕΜΑΤΑ

Το
ανωτέρω
άρθρο
γράφηκε
κατόπιν αποριών και ερωτημάτων
αναγνωστών μας «γιατί ο ελληνικός
λαός είναι απαθής και μαζεμένος,
ενώ ο γαλλικός λαός έχει ξεσηκωθεί
και μάχεται εναντίον μέτρων τα οποία
είναι μηδαμινά μπροστά στα μέτρα
διάσωσης που μας επιβάλουν»
Είχαμε υποστηρίξει από το 2013,
βασιζόμενοι σε επίσημα στατιστικά
Γαβριήλ Μανωλάτος
Καθηγητής Οικονομικών και Ανάπτυξης στοιχεία και αριθμούς, ότι το
ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο,
αφού η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ χειρότερη οικονομική και δημοσιονομική
κατάσταση από ότι ήταν πριν την εφαρμογή των μνημονίων. Τη βιωσιμότητα
του ελληνικού χρέους αμφισβητεί πλέον, επίσημα, και το ΔΝΤ. Υποστηρίζει
ότι ο στόχος για μείωση του ελληνικού χρέους στο 120% του ΑΕΠ και η
ανάκαμψη της ελληνικής οικομίας, δεν είναι εφικτός, εάν δε γίνει και άλλο
κούρεμα ή κάποια προσαρμογή ώστε να υπάρξουν ισοδύναμα αποτελέσματα.
Και παρουσιάζεται δραστήριο και ενεργητικό ως προς αυτή τη θέση το ΔΝΤ,
υπογραμμίζοντας μάλιστα, ότι αν δεν υπάρξει ελάφρυνση χρέους αυτό μπορεί
να φτάσει έως και το 293,8% του ΑΕΠ το 2060.
Κάτω από αυτήν την πραγματικότητα και την αλήθεια κρύβεται ένα μεγάλο
ψέμα. Το ψέμα είναι ότι, τόσο το ΔΝΤ όσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προσποιούνται πως δεν το γνώριζαν
αυτό από την αρχή, όταν επέβαλαν τα πρώτα μνημόνια. Τα περί λάθους
υπολογισμών και εκτιμήσεων για τα αποτελέσματα των «μέτρων διάσωσης»
και των μνημονίων στην οικονομία και την ύφεση είναι τουλάχιστον αφελή
και αστειότητες. Τα στελέχη του ΔΝΤ είναι οι πρώτοι μεταξύ των αρίστων
σε τέτοια ζητήματα. Γιατί αφού αναγνωρίζουν ότι εφάρμοσαν «εσφαλμένα
μέτρα» και «λάθος πολιτικές» δεν τα αλλάζουν; Γιατί απλούστατα, ο στόχος
τους προσεγγίζεται. Οι επιδιώξεις τους υλοποιούνται. Και αν ακόμα έγιναν
μικρού επιπέδου λάθη τεχνοκρατικού χαρακτήρα, δεν παίζουν αυτά κανένα
ρόλο, ούτε επηρεάζεται ο πραγματικός στόχος του ΔΝΤ, της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που δεν είναι άλλος
από τη συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας. Λάθος συμβαίνει όταν κάποιος
ξεφεύγει ή εκτρέπεται από το στόχο του, ή όταν δε μπορεί να τον προσεγγίσει.
Οι υπεύθυνοι χάραξης των οικονομικών πολιτικών του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης -όχι βέβαια οι τεχνοκράτες και οι επιτροπές τους- οι επιτελείς αυτοί,
που με δεδομένες ευκαιρίες προσδιορίζουν το μέλλον των λαών, έχουν πολύ
συγκεκριμένους στόχους για τη Ελλάδα. Αν θα μειωθεί το ΑΕΠ κατά 25 ή 30
ποσοστιαίες μονάδες είναι λεπτομέρειες. Ο στόχος τους είναι να ισορροπήσει,
να λειτουργήσει η οικονομία σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο. Να δημιουργηθεί
μια «νέα λευκή σελίδα» ώστε να μπορούν να δράσουν από μηδενική βάση.
Θέλουν να εφαρμόσουν τη «Θεραπεία του Σοκ» ή «Δόγμα του Σοκ».
Βασίζεται στην άποψη ότι μια βαθειά οικονομική κρίση ή μια καταστροφή
αποτελούν ευκαιρία για μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στο κράτος.
Καταστρέφω για να ξαναφτιάξω όπως μου ταιριάζει. Ο φόβος και οι ενοχές

για την κρίση ή την καταστροφή, κάνει τους πολίτες και τους λαούς ανεκτικούς
και απαθείς, γιατί πιστεύουν ότι κάτι άλλο χειρότερο μπορεί να έρθει. Αυτά
ακριβώς βιώνουμε σήμερα, στην ελληνική πραγματικότητα. Πρόκειται
για μια παραλλαγή της θέσης του Μακιαβέλι, ότι «τα πλήγματα πρέπει να
επιφέρονται όλα μαζί». Να γιατί δεν αλλάζουν πολιτική, όταν διαπιστώνονται
τα δήθεν λάθη, να γιατί ο ελληνικός λαός είναι απαθής και μαζεμένος, ενώ ο
γαλλικός λαός έχει ξεσηκωθεί και μάχεται εναντίον των μέτρων που θέλουν να
του επιβάλουν και τα οποία είναι μηδαμινά μπροστά στα «μέτρα διάσωσης»
του ελληνικού λαού.
Η θέση τους για την Ελλάδα είναι να επέλθει κατάρρευση, για να μπορέσουν
να «δουλέψουν με άνεση» σε «λευκή σελίδα». Σ’ αυτό, συνεισφέρουν και
συμβάλλουν με το παραπάνω. Είναι αποκαλυπτική εξάλλου η «Θεωρία
Αποπληθωρισμού Χρέους» ή «Το Παράδοξο του Χρέους» που ανέπτυξε
ο Φίσερ πριν από 85 χρόνια κατά τη Μεγάλη Ύφεση. Όσο περισσότερα
πληρώνουν οι οφειλέτες τόσο περισσότερα χρωστούν. Η ίδια η προσπάθεια
των ατόμων να ελαφρύνει το φορτίο του χρέους αυξάνει το χρέος. Διότι
όσο περισσότερο μειώνονται οι μισθοί και οι συντάξεις για να ξεπληρωθεί
το χρέος, τόσο περισσότερο αυξάνεται το πραγματικό χρέος. Η μείωση των
μισθών και συντάξεων, αποτελεί ευλογία για τους δανειστές, γιατί αυξάνει
την αξία των χρημάτων τους και μπορούν και αγοράζουν πολύ φθηνά γη,
επιχειρήσεις, ανθρώπους (εργασία).
Το ΔΝΤ υποστηρίζει τώρα, ότι το «κούρεμα» που είχε γίνει, θα έπρεπε να
ήταν πιο μεγάλο και να γινόταν και πιο νωρίς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά
ότι η κατάσταση στην Ευρώπη ήταν τέτοια που δε θα μπορούσαν να ήταν
διαφορετικά τα μέτρα για την Ελλάδα.
Γιατί δε θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά τα μέτρα για την Ελλάδα;
Γιατί ο κύριος στόχος της Ευρώπης δεν ήταν η διάσωση της Ελλάδας, αλλά
η προστασία των γερμανικών και γαλλικών τραπεζών. Ήθελαν να τους
δώσουν χρόνο για να «ξεφορτωθούν» τα ελληνικά ομόλογα στα οποία
ήταν εκτεθειμένες. Και το πέτυχαν. Ήθελαν ακόμα να πάρουν μέτρα, ώστε
να προστατευτεί το Ευρώ από τους μεγάλους κλυδωνισμούς και τον κίνδυνο
να καταρρεύσει. Αυτό κυρίως το ήθελε «πάση θυσία» η Γερμανία, η οποία
είναι και η μόνη χώρα που ωφελήθηκε από το ευρώ. Διότι η καθιέρωση
του ευρώ, αύξησε μεν το συνολικό παραγόμενο προϊόν και την οικονομική
δραστηριότητα στη Ευρωζώνη, αλλά αυτό ωφέλησε κατά κύριο λόγο, αν όχι
αποκλειστικά, την κυρίαρχη οικονομία, τη Γερμανία. Σε όλες τις άλλες χώρες
της Ευρωζώνης, μη εξαιρουμένης της Γαλλίας, το ευρώ επιφέρει προβλήματα
έως και κλυδωνισμούς. Μόνο αν υπήρχε μεγάλος βαθμός σύγκλησης των
οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ευρώ θα ήταν επωφελές για όλες τις
χώρες αλλά και για την ίδια την ΕΕ. Σήμερα, κινδυνεύει να διαλύσει την ΕΕ.
Όλα τα μέτρα και τα μνημόνια που έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα και όλες οι
θυσίες που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός αυτά τα έξι χρόνια, είναι μέτρα και
θυσίες που ωφελούν το ευρώ και βοηθούν στην εμπέδωση της γερμανικής
κυριαρχίας. Ελάχιστα ή καθόλου βοηθούν την Ελλάδα και την οικονομία
μας, αφού δεν ήταν δυνατό μέχρι σήμερα να γίνει κάποια αξιόλογη και
ριζοσπαστική μεταρρύθμιση στην οικονομία και στη διοίκηση.

Ανακοίνωση Γενικού Προξενείου Μονάχου
Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε σε όσους ταξιδεύουν οδικώς για Ελλάδα, ότι δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στη Σερβία, εάν δεν κατέχουν εν
ισχύει διαβατήρια ή νέου τύπου αστυνομικές ταυτότητες (αναγραφή ονόματος και επωνύμου με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες).
Πρόβλημα εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στα σύνορα Κροατίας-Σερβίας, (απόσταση 300 χλμ. από Ζάγκρεμπ), σερβικές δε συνοριακές αρχές
συστήνουν στους ομογενείς που δε διαθέτουν τα ανωτέρω να μεταβούν στην Πρεσβεία Ζάγκρεμπ, προκειμένου να εφοδιασθούν με ισχυρά
ταξιδιωτικά έγγραφα για να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς Ελλάδα μέσω Σερβίας, σύσταση η οποία εν τούτοις οδηγεί σε πολύωρη ταλαιπωρία
ταξιδιωτών.
Προς διευκόλυνση ταξιδιωτών συστήνουμε όπως ξεκινούν το ταξίδι τους έχοντας στην κατοχή τους εν ισχύει διαβατήρια ή νέου τύπου
αστυνομικές ταυτότητες (αναγραφή ονόματος και επωνύμου με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες).
Εκ του Γενικού Προξενείου
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ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
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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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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

15,00 EUR

15,00 EUR

29,00 EUR

15,00 EUR
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Ελένη Δικαίου, συγγραφέας για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά
της Μαίρης Κρητικού

μεγάλους και στα παιδιά.

Σε συνέχεια των αποκλειστικών συνεντεύξεων για τους αναγνώστες του tri- Η Ελένη Δικαίου έχει προταθεί για το Διεθνές Βραβείο Άντερσεν 2016.
gono.info έχουμε τη χαρά να καλωσορίζουμε τη συγγραφέα Ελένη Δικαίου. Περισσότερα για την συγγραφέα και το έργο της στο www.elenidikaiou.gr.
Μια συγγραφέα με πλούσιο συγγραφικό έργο, για παιδιά και νέους.
Μιλήστε μας για την ιδιαίτερη πατρίδα σας τη Νέα Ιωνία Βόλου. Πως ήταν
τα παιδικά σας χρόνια εκεί;
Μεγάλωσα με την Σμύρνη, πατρίδα της μητέρας μου και την Μικρασία και
ως ιδέα πανταχού παρούσα. H αγάπη των γονιών μου και η νοσταλγία των
ανθρώπων γύρω μου για εκείνη την γη της επαγγελίας που δεν πίστεψαν
«χαμένη πατρίδα» ποτέ, σημάδεψαν τα παιδικά μου χρόνια. Ήμουν ένα παιδί
που διάβαζε πολύ κι από μικρό ονειρευόταν να γίνει συγγραφέας.
Ποια ήταν τα πρώτα ερεθίσματα ώστε να αρχίσετε τη συγγραφή?
Στην Γ΄ Γυμνασίου τόλμησα να στείλω ένα διηγηματάκι μου στην “Διάπλαση
των Παίδων”. Το δημοσίευσαν. Φυσικά έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια
από τότε για να σιγουρευτώ πως πράγματι αυτό το οποίο ήταν παιδικό μου
όνειρο θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα.
Επειδή τα βιβλία σας απευθύνονται σε παιδιά, υπάρχουν κάποιοι κώδικες
στη γραφή? Ή υπάρχει κάτι που αποφεύγετε?
Πιστεύω πως η τέχνη δεν αναπτύσσεται με κώδικες και συνταγές. Αν υπάρχει
ένας κώδικας σ’ αυτό που ρωτάτε είναι η λέξη «ειλικρίνεια».

Η Ελένη Δικαίου και οι μικροί της φίλοι στο Βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ0..
Βιογραφικό Σημείωμα
Η Ελένη Δικαίου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Νέα Ιωνία Βόλου. Με την
λογοτεχνία άρχισε να ασχολείται απ΄ τα μαθητικά της χρόνια στέλνοντας
συνεργασίες στο περιοδικό “Η Διάπλασις των Παίδων» .
Το 1991 κάνει την πρώτη της εμφάνιση στην λογοτεχνία για νέους με το
μυθιστόρημα ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙΑ ΜΕ ΤΑ ΝΑΥΤΙΚΑ που βραβεύτηκε από την
Ένωση Σμυρναίων Αθηνών κι έχει μεταφραστεί στα Γαλλικά.

Έχετε γράψει μια σειρά βιβλίων με θέμα την Ελληνική Μυθολογία. Πείτε
μας για την ιδέα που είχατε να φέρετε τις ιστορίες των ηρώων πιο κοντά
στο σήμερα? Τα παιδιά εντυπωσιάζονται διαβάζοντάς τα?
Είχα αγαπήσει πολύ τις ιστορίες της Ελληνικής Μυθολογίας από παιδί.
Αποφάσισα λοιπόν αυτές τις ιστορίες να τις αφηγηθώ στα παιδιά με τον δικό
τους τρόπο. Σε βιβλία δηλαδή με μικρό αλλά γραμμένο λογοτεχνικά κείμενο
και πολύχρωμες εικόνες για τα μικρότερα παιδιά και σε μυθιστορηματικές
αναπλάσεις για τα μεγαλύτερα. Και ναι , τώρα πια που έχουν περάσει σχεδόν
είκοσι χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο της σειράς μπορώ
να πω με σιγουριά πως πολλά παιδιά αγάπησαν μέσα απ’ αυτά τα βιβλία τις
ιστορίες της ελληνικής μυθολογίας το ίδιο με μένα.

Έχετε γράψει ένα εξαιρετικό κείμενο «Η σημαία της Φροξυλάνθης» στο
συλλογικό βιβλίο «Μίλα μη φοβάσαι» εκδ. Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., το οποίο ήταν και
το πρώτο που κυκλοφόρησε με θέμα την ενδοσχολική βία. Πόσο, νομίζετε,
μπορεί να συμβάλει ένα βιβλίο σε ένα τόσο σοβαρό φαινόμενο όπως το
bullying?
Μα αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός ενός βιβλίου που απευθύνεται πρώτα σε
παιδιά και μετά σε αναγνώστες κάθε ηλικίας . Μέσα από την ευχαρίστηση
της ανάγνωσης, μέσα από την ταύτιση με τους ήρωες, το παιδί να επιλέξει
θετικά πρότυπα, να ορίσει με δική του ευθύνη την στάση την οποία θα
Σήμερα ζει στον Πειραιά. Εκτός από την συγγραφή βιβλίων επισκέπτεται κρατήσει στην ζωή του.
σχολεία και βιβλιοθήκες, συναντά τους νεαρούς αναγνώστες και συνομιλεί
Επισκέπτεστε πολλά σχολεία κάθε χρόνο σε όλη την Ελλάδα και ίσως και
μαζί τους για το λογοτεχνικό βιβλίο και ειδικά γι αυτό που απευθύνεται στους
σχολεία του Απόδημου Ελληνισμού. Ποιες είναι οι πιο συχνές ερωτήσεις
εφήβους και στα παιδιά. Από το 2008 μέχρι σήμερα συνεργάζεται με την
που σας κάνουν οι μαθητές?
Βιβλιοθήκη «Καίτη Λασκαρίδη» στον τομέα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Ναι επισκέπτομαι σχολεία στην Ελλάδα όπως επίσης του Απόδημου
τα οποία απευθύνονται σε παιδιά πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
Ελληνισμού. Όσο για τις ερωτήσεις είναι πολλές. Απ’ το πώς μου έρχονται
εκπαίδευσης. Επίσης συμμετέχει σε εκδηλώσεις που γίνονται για το παιδί
οι ιδέες να γράψω ένα βιβλίο μέχρι ποιο ήταν τα πιο επιτυχημένο ή πόσα
και το παιδικό βιβλίο στην Ελλάδα και το εξωτερικό (International Book-Fest,
χρήματα βγάζω απ’ τα βιβλία μου. Νομίζω πως ένα γνώρισμα του αν
Moscow 2007, International Festival of the Sea NAUTILUS CYPRUS 2012, Inκατάφερες να «επικοινωνήσεις» με τα παιδιά είναι αυτές οι ερωτήσεις. Και τι
ternational Marmara Symposum on Children and Youth Literature Kων/πολη
μεγάλη ικανοποίηση να μοιάζουν ατέλειωτες!
2015 κ.α.) καθώς και σε προγράμματα προώθησης της φιλαναγνωσίας στους
Έκτοτε ασχολείται αποκλειστικά με την λογοτεχνία για εφήβους και παιδιά.
Έχει γράψει μυθιστορήματα, τα οποία έχουν βραβευτεί στην Ελλάδα και
το Εξωτερικό, βιβλία για μικρότερα παιδιά, καθώς και την διπλή σειρά
βιβλίων (για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά) με θέματα από την Ελληνική
Μυθολογία. Το βιβλίο της σειράς με τίτλο: ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ
τιμήθηκε το 2004 με το Κρατικό Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων για παιδιά,
ενώ το εικονογραφημένο: Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΑ έχει μεταφραστεί και
κυκλοφορεί στην Κορέα.
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Ελένη Δικαίου, συγγραφέας για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά
Τι «παίρνετε» εσείς από τη συνάντησή σας με τα παιδιά?
Το παιδί ταυτίζει το βιβλίο με τον συγγραφέα που γνωρίζει, αν το κερδίσεις,
έχεις κερδίσει μια νίκη για το βιβλίο και η νίκη για το βιβλίο είναι νίκη του
πολιτισμού του μέλλοντος.

δεν αφήνω στην άκρη κανένα βιβλίο αν δεν το ξεφυλλίσω έστω ως το τέλος.

Διαβάζετε τα βιβλία σας στα εγγόνια σας?
Η Λυδία μπορεί πια να διαβάζει μόνη της, η Ιφιγένεια, πρωτάκι, δυσκολεύεται
λίγο, όμως είναι τόσο γλυκό να την βλέπεις να προσπαθεί. Έτσι κι αλλιώς και
οι δυο έχουν ακούσει την ιστορία πριν ακόμη γραφτεί και μου έχουν πει
την γνώμη τους, η οποία φυσικά και είναι σεβαστή.

βαθμό με γυαλιστερά εξώφυλλα, εντυπωσιακές ζωγραφιές και κείμενο το
οποίο θα πρέπει να μπορεί να συνδυαστεί με μπλουζάκια, κουκλάκια κλπ. Ο
λόγος προφανής. Κατανάλωση, κέρδος. Αυτά τα δυο έχουν βάλει σε δεύτερη
μοίρα την μαγεία της ανάγνωσης. Θέλω να ελπίζω πως αυτή η γυαλιστερή
σαπουνόφουσκα θα σκάσει κάποια στιγμή.

Η απάντησή μου είναι εντελώς διαφορετική όταν μιλάμε για παιδιά. Τα
παιδιά δεν έχουν την εμπειρία να κρίνουν ένα κακό βιβλίο το οποίο μπορεί
να τα επηρεάσει με αρνητικά πρότυπα. Οι γονείς λοιπόν και οι δάσκαλοι θα
πρέπει να τα κατευθύνουν προσεκτικά σε βιβλία τα οποία προηγουμένως
Από πού αντλείτε τα θέματά σας?
Για να γράψω ένα βιβλίο ξεκινάω πάντα από κάτι που με έχει συγκινήσει. έχουν διαβάσει οι ίδιοι.
Κάτι που είδα, κάτι που άκουσα, κάτι που διάβασα. Μετά συνεχίζω με το Σας ανησυχεί το μέλλον του παιδικού βιβλίου?
μυαλό για να στήσω την ιστορία και να ξεκινήσω να την γράφω.
Με ανησυχεί το γεγονός ότι το παιδικό βιβλίο έχει ταυτιστεί σε μεγάλο

Θέλετε να στείλετε ένα χαιρετισμό στους αναγνώστες του trigono.info?
Εσείς διαβάζετε βιβλία και ποιο είδος σας αρέσει περισσότερο?
Από πολύ μικρή διάβαζα και διαβάζω πάντα πολύ. Άλλωστε αν δεν έχει Θα‘ θελα να τους πω πως χαίρομαι ειλικρινά που επικοινωνώ μαζί τους. Το
διαβάσει κανείς πώς είναι δυνατόν να πιστεύει πως μπορεί να γράψει βιβλία; να τιμά κανείς τις ρίζες του και να μένει δεμένος μαζί τους είναι ευλογία και
Είναι καλό να διαβάζει κανείς έστω και ένα «κακό» βιβλίο ή λίγα και δύναμη. Εγώ, παιδί Μικρασιατικής καταγωγής, το ξέρω καλά. Γιατί Πατρίδα
δεν είναι ο τόπος που ζεις, αλλά αυτός που κρατάς φυλαγμένο μέσα στην
επιλεγμένα?
Εδώ υπάρχουν δυο απαντήσεις. Η μια αφορά τους ενήλικες και η άλλη τα καρδιά σου.
Ευχαριστούμε πολύ τη συγγραφέα Ελένη Δικαίου!
παιδιά. Όσον αφορά τους ενήλικες, πολλοί θεωρούν ότι το να διαβάζεις ένα
κακό βιβλίο είναι χάσιμο χρόνο. Ως προς έναν βαθμό συμφωνώ, αν και εγώ
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οι αγγελίες για εύρεση εργασίας ειναι δωρεάν
• Ζητείται ανδρόγυνο για δουλειά σε εστιατόριο. Τηλ. 07731 • Ζητείται σερβιτόρος η βοηθός σερβιτόρου. Τηλ. 0170- • Ζητείται ανδρόγυνο για κουζίνα ή σερβοτόρος. Τηλ. 017670195555.
2933961
926818 (016/22.04.16)
• Ζητείται ζευγάρι Ελλήνων για μόνιμη Εργασία σε Ελληνικό • Ψήστης 46 ετών ζητά εργασία σε ελληνικό εστιατόριο στη • Ελληνίδα βρεφοπαιδαγωγός που διαμένει στη Νυρεμβέργη,
γεννημένη και μεγαλωμένη στο Μόναχο, με εμπειρία
Εστιατόριο στην Γερμανία για κουζίνα και σέρβις. Γερμανία. Τηλ. 0151-75521474 Σπύρος (05.01.16).
Ηλικία έως 40 ετών καλές αποδοχές ασφάλιση διαμονή • Ζητείται μάγειρας ή μαγείρισσα και βοηθοί κουζίνας στη και συστάσεις, ζητά εργασία σε οικογένεια με παιδιά ως
διατροφή τηλέφωνο επικοινωνίας από 11.00 έως 23.00 τηλ Νυρεμβέργη για εστιατόριο με διεθνείς γεύσεις. τηλ. 0176- εσωτερική, σε όποια πόλη της Γερμανίας. Θα προτιμηθεί
το Μόναχο. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 00491759708707 και
015167707209 (015/20.04.16)
32813935
• Ζητείται γυναίκα για κουζίνα στη Νυρεμβέργη. Τηλ. 0170 • Ζητείται κρεπιέρης, μπουφετζής-καφέ στο Ingolstadt. 00302110176457.
• Μαγείρισσα με προυπηρεσία και εμπειρία ζητά εργασία στη
2933961 (014/16.04.16)
Tηλέφωνο : 0176-64636218
• Άτομο 30 ετών ζητά εργασία σε εστιατόριο για μπουφέ – • Ζευγάρι από τον νομό Θεσσαλονίκης ζητά εργασία σε περιοχή Νυρεμβέργης. Τηλ. 0911/339163
σέρβις (μέτρια γερμανικά) ελληνικής καταγωγής από Τρίκαλα. ελληνικό εστιατόριο στη Νυρεμβέργη και τη γύρο περιοχή. • Ζητά εργασία ως βοηθός κουζίνας, ετών 38, Τηλ.: 0157
74661776 κ. Ντίνος
Αν είναι δυνατόν να παρέχει διαμονή. Περιοχή Νυρεμβέργης Τηλ. 0030 6978294506
Πληροφορίες 0157-36910355 Παναγιώτης. (013/09.04.16)
•
• Μαγείρισσα με μεγάλη εμπειρία στην Ελληνική – Μεσογειακή Μόναχο : Ζητείται κυρία γηροκόμος + οικιακά με εμπειρία
• Ζητείται βοηθός για σέρβις στο Μόναχο τηλ. +49 151 κουζίνα, καθώς και σε γκουρμέ – παραδοσιακές γεύσεις, ζητά μέχρι 55 ετών για κυρία με αλτσχάιμερ. Εισητήρια, διατροφή,
διαμονή εξασφαλισμένη. Μισθός 800,00 EUR. Πληροφορίες
17567365 (012/04.04.16)
εργασία στην Νυρεμβέργη και τις γύρω περιοχές της.
στο τηλ. : 01515 60 800 66 κ. Ελένη.
• Ονομάζομαι Αναστάσιος είμαι 21 χρονών, κατάγομαι • Τηλ. 0152 57437908 Κα. Πριτσή Μάρθα.
• Γυναίκα ζητά εργασία σε εστιατόριο με διαμονή. Τηλ.
από Καστοριά και μένω Νυρεμβέργη, Ψάχνω για κάποια
λάντζα και γενικά οτιδήποτε θα μου έφερνε μεροκάματο. • Μαρμαροπλακάς – οικοδόμος πετράς (χτίστης) ζητάει 0176/88467723 Κατερίνα.
Για πληροφορίες bangingzor@gmail.com ή στο τηλ. +49 εργασία τηλ. 015175864183 / Toni (006:20.05.15).
• Ζητά εργασία για λάντζα και καθάρισμα. Τηλ.: 0157-84896466
• Είμαι 38 ετών και αναζητώ δουλειά στην Γερμανία σε Εύα.
16093483349 (011/04.04.16)
• Μαγείρισσα με πτυχίο μαγειρικής ζητά εργασία σε ελληνικό εστιατόριο ή ξενοδοχείο. Έχω εμπειρία 4 χρόνων σε • Ζητείται μάγειρας/μαγείρισσα για βραδυνή απασχόληση σε
εστιατόριο που να παρέχει στέγη. Τηλ. 0030 6971887578 εστιατόρια της Γερμανίας και 6 χρόνων σε ξενοδοχεία της φραγκική μπυραρία. Πληροφορίες τηλ. 0170/9453355.
Ελλάδος. Η μόνη διαφορά είναι ότι πρέπει να πάρω μαζί
σταθερό 0030 2614 002023 (010/04.04.16).
μου τον γιό μου που είναι 10 ετών, γιατί δεν έχω να μου • Βοηθός κουζίνας τηλ. 0176 81624533.
• Αναζητώ εργασία στη Βόρεια Γερμανία. Κυρία με 6 χρονιά τον κρατήσει κάποιος στην Ελλάδα. Αν ξέρει κάποιος κάτι
• Ζητείται Μάγειρας ή βοηθός μάγειρα σε εστιατόριο στη
προϋπηρεσία σε κουζίνα. Προϋπόθεση μαζί μου έχω κι ένα και μπορεί να βοηθήσει το εκτιμώ. Τηλ. 0030 6984384920
Νυρεμβέργη. Πληροφορίες στο τηλ. 0911 355587.
μικρό σκυλάκι Μέλος της οικογένειας. Επικοινωνία 0030 Φιλιππία. (005:16.05.15)
• Ζητώ δουλειά για βοηθός κουζίνας, βάψιμο, υδραυλικός,
6981059900 (008/03.04.16)
• Ζητείται ζευγάρι για κουζίνα στο Pritzwalk. Tel. 015783957530 καθάρισμα. Τηλ. 0176081624533 Αντώνης.
• ZΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ H ΣΕΡΒΙΤΟΡA *με απαραιτητες* (004:15.05.15)
• Μάγειρας με προυπηρεσία, ζητά δουλειά. Τηλ. 017637549004.
ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, • Wir suchen engagierte Mitarbeiter/innen für den Küchen- • Ζητείται ανδρόγυνο ή μάγειρας για μόνιμη εργασία σε
ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΚΑΙ ΕΝΑ ΡΕΠΩ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. ΟΙ und Service- bereich. Nähere Infos unter : 0151 40047809 εστιατόριο κοντά στη περιοχή Kulmbach. Εξασφαλισμένη
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ (003:13.05.15)
διαμονή, φαγητό και ικανοποιητικός μισθός. Πληροφορίες
• Ζητείται άτομο ευχάριστο, με ομαδικό πνεύμα για προώθηση στο τηλ. 092209170480 κ. Βασίλη ή Θύμιο.
08282-8900564, Krumbach, Bavaria (007/25.03.16).
• Ζητούνται δύο άτομα για Ελληνικό εστιατόριο στη βόρεια προϊόντων Marketing. Απαραίτητη προυπόθεση άριστη • Ζητείται σερβιτόρος με γνώσεις γερμανικών για απογευματινή
Γερμανία. (Ζευγάρια αποκλείονται). Ενας σερβιτόρος και γνώση της γερμανικής γλώσσας. Άριστες συνθήκες εργασία (17.00-23.00). Τηλ. 0911-6414540
ένας για κουζίνα, έως 40 ετών. Ασφάλεια/Σύττιση/Διαμονή. εκπαίδευσης και εργασίας, ανταγωνιστικές αποδοχές
(ασφάλιση,σταθερός μισθός,προοπτική αορίστου σύμβασης • Ζητείται βοηθός για κουζίνα ή 2 άτομα για πλήρη
Τηλ:0176 22152172
εργασίας), δυνατότητα μερικής κ πλήρους απασχόλησης. Θα απασχόληση. Τηλ. 0911/6414540.
• ΨΗΣΤΗΣ έμπειρος και γυναίκα για κουζίνα ζητείται για χαρούμε πολύ για το όποιο ενδιαφέρον! Τηλ.: Κυρία Ντόρα
• Ζητώ εργασία παντός είδους στη περιοχή Νυρεμβέργης. Τηλ.
απογευματινής λειτουργίας εστιατόριο στο Μόναχο για 6 6978692258. (002:12.05.15)
0162-8551623 / Σπύρος
ήμερα, μόνο επαγγελματίες, ελληνικής καταγωγής, παρέχεται
•
Motivierte,
teamfähige
Mitarbeiter
gesucht
für
den
Vertrieb
•
Ζητείται έμπειρος Κρεπιέρης με προυπηρεσία για εστιατόριο.
διαμονή σε διαμέρισμα κοντά στο εστιατόριο, ασφάλεια
και διατροφή, βιογραφικά με φωτογραφίες απαραίτητα tel. von Marketingprodukten. Gutes Arbeitsklima, Gute Bezah- Περιοχή 130 km από Νυρεμβέργη για Τσεχία. Τηλ. 0160lung nach Vereinbarung, Voll und Teilzeitler gesucht. Bei In- 6239668.
6971/854699 email : kymata@web.de
teresse bitte melden. Wir freuen uns auf Sie! Tel.: Frau Dora
• Ζητείται έμπειρος μάγειρας ή ανδρόγυνο για μόνιμη εργασία
• ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ γυναικα μεχρι 35 ετων και αντρας 6978692258. (001:12.05.15)
σε εστιατόριο κοντά στη περιοχή Νυρεμβέργης. Πληρ. στα
για BAR, εμφανισιμοι, εργατικοι και ελληνικης καταγωγης
για απογευματινής λειτουργίας εστιατόριο στο Μόναχο (6 • Σε τουριστική περιοχή της Γερμανίας, στο πανέμορφο νησί τηλ. 016092887748 ή 0911 500200
μερα). Παρέχεται επιπλεον διαμονή σε διαμερισμα κοντά στο Norderney ζητείται προσωπικό, σε οικογενειακό περιβάλλον • Zητώ εργασία ως οδηγός σε ελαφρύ φορτηγό ή σε Φίρμα.
εστιατόριο, ασφάλεια και διατροφή tel. 6971 /854699 emial : : ζευγάρι, βοηθός μάγειρα ή ψήστης με εμπειρία από Μιλτιάδης Τηλ. 0162/6578947
το εξωτερικό (Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία). Παρέχεται
kymata@web.de
διαμονή, σε ατομικό δωμάτιο, διατροφή, ασφάλεια και • Κοπέλα 38 ετών ενδιαφέρεται για εργασία σε ελληνικό
• Ζητείται μάγειρας, βοηθός μάγειρα για ελληνική κουζίνα και αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα. Τηλ. 00491726040824
εστιατόριο στη Γερμανία. Πληροφορίες στο τηλ.
γκαρσόν να ομιλεί τουλάχιστον τα βασικά της γερμανικής
0048506606191 από 11.00 – 20.00.
•
Ζητείται
ΑΜΕΣΑ
κοπέλα
έως
30
ετών
από
ελληνική
καντίνα
γλώσσας για εστιατόριο στο Toulnau δίπλα στο κάστρο
•
Κύριος και κυρία ψάχνουν για δουλειά σε φίρμα καθαρισμού
στην περιοχή του Kulmbach. Προσφέρεται εκτός από εντός αμερικανικής κρατικής υπηρεσίας. Παρέχεται ή καθαρισμούς γενικότερα. Τηλ. : 0176-38566390 Σοφία.
διαμέρισμα,
ασφάλεια
κρατική
και
μισθός
900
ευρώ
καθαρά.
μισθό διαμονή και σίτιση. Πληροφορίες στο τηλ. 0049 (0)
Τηλ επικοινωνίας (0030)-6947-225689
• Ζητώ εργασία ως Μάγειρας ή Σερβιτόρος στη περιοχή
92289974902 κ. Βασίλη η κ. Ευθύμη
Νυρεμβέργης. Τηλ. 0178/6593954 Δημήτρης.
•
Ζητούνται
επαγγελματίες
οδηγοί
Kraftfahrer,
από
την
εταιρεία
• Ζητείται ζευγάρι για κουζίνα με εμπειρία σε ελληνικό
MEYER
LOGISTIK,
στις
αποθήκες
REWE
Raunheim
και
Ross•
Ζητείται μάγειρας ή βοηθός. Τηλ. 0911/603578
εστιατόριο. Περιοχή Mönchengladbach. Tel. 015792323941
mann-Drogerie,
Rodgau.
Ελάχιστα
γερμανικά.
Πληροφορίες
•
Νεαρός ζητάει οποιαδήποτε εργασία καθώς και γκαρσονιέρα
/ Dimitris
στα κεντρικά γραφεία 0049 (0) 6102/7485300, Neu-Isenburg. για ενοικίαση. Τηλ.0176/36929240.
• Ζητάω δουλειά σε λάντζα στη Νυρεμβέργη. Βραδινές ώρες ή
• Ζητούνται άτομα όλων των ειδικοτήτων για εργασία σε • Ζητείται Μάγειρας ή βοηθός μάγειρα σε εστιατόριο στη
Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Τηλ. 0151-45740753.
ελληνικά εστιατόρια σε όλη τη Γερμανία. Παρέχεται διαμονή,
• Ενοικιάζεται ελληνικό εστιατόριο πλήρες εξοπλισμένο διατροφή, ασφάλιση και μισθός ανάλογος των προσόντων. περιοχή Würzburg. Πληροφορίες στο τηλ. 09365 888927.
• Ζευγάρι με προυπηρεσία, ψήστης, μάγειρας ζητά εργασία
στην περιοχή Oberpfalz με πολύ καλό τζίρο. Οικογενειακό Τηλ επικοινωνίας (0030)-6947-225689
σε ελληνικό εστιατόριο. Πληροφορίες στο τηλ. 0030 697
περιβάλλον και τιμή συζητήσιμη. Μόνο σοβαρές προτάσεις
• Ζητείται γυναίκα για να φροντίσει κατάκοιτη ηλικιωμένη 8189176.
στο τηλ. 0049 (0) 151 66 81 31 24
γυναίκα. Τηλ. 0911-776549/Αθανάσιος.
• Ψήστης ή βοηθός μάγειρα ζητά εργασία σε εστιατόριο.
• Ζητείται γυναίκα βοηθός κουζίνας για εργασία σε εστιατόριο
•
κοντά στην Νυρεμβέργη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ζητά εργασία στη Γερμανία βραδινές ώρες. Τηλ. (Ρουμανία) Πληροφορίες στο τηλ. 0030 694 2546873
0040724829902 Ελένη.
Τηλ. 0152-57437908
• Ζητείται γυναίκα για κουζίνα και βοηθός μάγειρα, όχι ζευγάρι.
•
• Είμαι 31 ετών και ζητώ εργασία σε εστιατόριο ή καθαριότητα. Τελειόφοιτη Λογιστικής, με καλή γνώση αγγλικών, ελληνικών, Πληροφορίες στο τηλ. 0911/835913
Μένω στο Pasing του Μονάχου και δεν μιλάω γερμανικά. office, outlook, data entry, προυπηρεσία σε loyalty program- • Σερβιτόρος και δύο βοηθοί κουζίνας ζητούν εργασία σε
mes ως client operations officer, ζητά θέση εργασίας στη
Επικοινωνία : z_spartalis@hotmail.com
ελληνικό εστιατόριο. Τηλ. 015166929877
περιοχή της Νυρεμβέργης. Τηλ. 015156727902
• Νέος 30 ετών, με εμπειρία, ζητεί εργασία σε ελληνικό
•
• Ζητείται ανδρόγυνο για κουζίνα ή μεμονωμένο άτομο Ζητείται ψήστης στη περιοχή Ερλάνγκεν. Περισσότερες
εστιατόριο για μπουφέ. Τηλ. 0157-36910355.
πληροφορίες στα τηλ. 0176/56449959 ή 09192/9986363.
ψήστης. Τηλ. 0162-9175620.
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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 39.400 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

Ausgabe 41

www.trigono.info

SOMMER 2016

29

ΕΛΛΑΔΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ
PORTOKALIDIS TOURS
Ιασωνίδου 1 & Εγνατία Γωνία

Τηλ.: 2310 262 163

-

FAX 2310 269 535

54635 Θεσσαλονίκη

e-mail portok@otenet.gr

30

Ausgabe 41

www.trigono.info

SOMMER 2016

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
SUDOKU
Η κυρία στο φούρναρη:
- „Είμαι τόσο νευριασμένη μαζί σας, το ψωμί που μου δώσατε χθες ήταν μπαγιάτικο.“
- „Μα, τι λέτε κυρία μου, εμείς φτιάχνουμε ψωμί εδώ και 20 χρόνια!“
Και η κυρία:
- „Ναι, αλλά το πουλάτε τώρα!“
Μια μέρα ζήτησα από τις χρυσές αγγελίες σύζυγο.
Την επομένη, εκατοντάδες επικοινώνησαν ότι μπορώ να έχω την δική τους !
Συζητούσε κάποιος φίλος με μια γιαγιά και μετά από αρκετή ώρα το θέμα έφτασε
στα... σεξουαλικά της γιαγιάς.
-Και δε μου λες, κυρά-Γιώργαινα, εκείνο το καιρό κοιμόταν όλη η οικογένεια
στρωματσάδα σ ένα δωμάτιο. Αν θέλατε να κάνετε τίποτα με τον κυρ-Γιώργο,
πώς τα βολεύατε?
-Ε, παιδάκι μ, περιμέναμε να κοιμηθούν οι υπόλοιποι κι άμα ήθελε ο Γιώργης,
σφύριζε κι εγώ καταλάβαινα...
-Καλά, αν ήθελε ο Γιώργης, σφύριζε. Αν ήθελες εσύ όμως?
-Τότε του λεγα... „ σφύριξες Γιώργο μ ?“
Μια ηλικιωμένη κυρία αποφάσισε να πληρώσει έναν καλό ζωγράφο να της φτιάξει το πορτρέτο
της. Και του λέει:
«Ζωγράφισε και μερικά σκουλαρίκια με διαμάντια, ένα περιδέραιο με διαμάντια, βραχιόλια με
σμαράγδια, ρουμπίνια καρφίτσες, και ένα χρυσό ρολόι Ρόλεξ».
«Μα αφού δεν φοράς τίποτα από όλα αυτά γιατί να το κάνω αυτό;» είπε ο ζωγράφος.
«Το ξέρω,» είπε η γυναίκα. «Σε περίπτωση όμως που εγώ πεθάνω πριν τον άντρα μου, και είμαι
σίγουρη ότι θα ξαναπαντρευτεί, θέλω η καινούργια γυναίκα του να κάνει άνω-κάτω το σπίτι
ψάχνοντας για αυτά τα χρυσαφικά και να του κάνει την ζωή μαρτύριο»
Μια οικογένεια ταξιδεύει με το τρένο. Ο πατέρας, η μητέρα και το παιδί κάθονται λοιπόν δίπλα
στο παράθυρο και απολαμβάνουν το τοπίο. Το παιδί είναι όμως περίεργο, και ρωτάει συνέχεια:
- „Μπαμπά, τι είναι αυτό εκεί;“
- „Δεν ξέρω παιδί μου“, απαντά ο πατέρας.
Το μικρό όμως επιμένει:
- „Μπαμπά, κι αυτό εκεί;“
- „Δεν ξέρω παιδί μου“, απαντά και πάλι ο πατέρας.
Η μητέρα επεμβαίνει και παρατηρεί:
- „Ασε τον πατέρα σου ήσυχο, παιδάκι μου!“
Και ο πατέρας διαμαρτυρόμενος:
- „Μα τι λες, χρυσή μου; Ασε το παιδί να μαθαίνει!“
Ο σύζυγος επιστρέφει ξημερώματα στο σπίτι μεθυσμένος με τα παπούτσια στο χέρι και
περπατάει στις μύτες των ποδιών του
Η γυναίκα του όμως είναι ξύπνια:
- Βρε καλώς τον σούπερμαν! του λέει. Που ήσουν;
- Να με τα παιδιά από τη δουλειά είπαμε να πάμε για φαγητό.
- Μάλιστα κύριε σούπερμαν. Και μετά;
- Ε.. μετά είπαμε να πάμε για ένα ποτό.
- Α έτσι; Και δε μου λες βρε σούπερμαν; και τόσες ώρες με ένα ποτό πως πέρασαν;
- Ήπιαμε κάνα δυο, και μετά πήγαμε σε άλλο μαγαζί..
- Τι μου λες βρε σούπερμαν; και σε άλλο μαγαζί;
- Ναι και μετά... Μα για στάσου βρε γυναίκα γιατί με φωνάζεις σούπερμαν;
- Γιατί μόνο ο σούπερμαν φοράει το βρακί του πάνω από το παντελόνι του!
Ο Μήτσος ήταν φανατικός παίκτης του γκολφ.
Κάθε Σάββατο ξυπνά πρωί-πρωί, παίρνει τα μπαστούνια του από το ντουλάπι, και πηγαίνει στο
γήπεδο και μένει εκεί όλη την μέρα.
Ένα χειμωνιάτικο Σάββατο ξυπνάει πρωί, παίρνει τα μπαστούνια του από το ντουλάπι, βγαίνει
για να πάρει το αυτοκίνητό του, αλλά βρέχει καταρρακτωδώς !!!!!!!!!
Επιπλέον ρίχνει χιόνι μαζί με βροχή και φυσάει δυνατός κρύος βοριάς.
Επιστρέφει λοιπόν στο σπίτι και ανοίγει την τηλεόραση να δει το μετεωρολογικό δελτίο.
Και μαθαίνει ότι δυστυχώς η ίδια κακοκαιρία θα συνεχίσει όλη μέρα.
Έτσι ξεντύνεται ήσυχα-ήσυχα, ξαναχώνεται στο ζεστό του κρεβάτι, χαϊδεύει την γυναίκα του
και της ψιθυρίζει: „Ο καιρός είναι φοβερά κακός!“
Και απαντά κι αυτή: „Καλά το πιστεύεις ότι ο βλάκας ο άντρας μου είναι έξω και παίζει γκολφ;“
Μια κοπέλα φέρνει σπίτι το φίλο της να τον γνωρίσει στους γονείς της , μια που αποφάσισαν
να παντρευτούν.
- Ποια είναι λοιπόν τα σχέδιά σου ; ρώτησε ο πατέρας της κοπέλας .
- Έχω πάρει υποτροφία για το Πανεπιστήμιο , απάντησε ο νεαρός .
- Υποτροφία .... μμμμμ .... Αξιοθαύμαστο , αλλά πως θα μπορέσεις να παράσχεις στην κόρη μου
ένα σπίτι για να ζήσει όπως έχει συνηθίσει ;
- Θα μελετήσω σκληρά κι έχει ο Θεός .
- Και τι θα κάνεις για να προσφέρεις στην κόρη μου το δαχτυλίδι αρραβώνων που της αξίζει ;
- Θα αφοσιωθώ στις σπουδές μου κι έχει ο Θεός .
- Και παιδιά ; Πως θα μπορέσεις να συντηρήσεις παιδιά ;
- Μην ανησυχείτε κύριε , έχει ο Θεός .
Η όλη συζήτηση συνεχίστηκε έτσι και κάθε φορά που ο πατέρας της κοπέλας ρωτούσε κάτι , ο
ιδεαλιστής γαμπρός επέμενε ότι έχει ο Θεός .
Αργότερα η μητέρα της κοπέλας ρώτησε τον άντρα της :
- Πως πήγε η κουβέντα σας ;
- Δεν έχει δουλειά , δεν έχει σχέδια για το μέλλον αλλά τουλάχιστον πιστεύει ότι είμαι Θεός .
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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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