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Δύσκολη η όποια πρόβλεψη!

Έρχεται οσονούπω το φθινόπωρο, ξεκίνησαν οι βροχές!
Στις αγορές διεθνώς όμως, η «καλοκαιρία» καλά κρατεί.
Εδικά, στις αγορές της Αμερικής! Οίκοι αξιολόγησης, επενδυτικοί
οίκοι, χρηματιστηριακές, αναλυτές, οικονομολόγοι και …

του Δημητρίου Π. Σιμωτά : Σελίδα 3

Πρώτες μέρες στο σχολείο.

... Κάποια παιδάκια δεν μπορούν να αποχωριστούν τους γονείς
και ειδικά την μαμά, κλαίνε είναι στενοχωρημένα, . ...

Φθινόπωρο και ψυχολογία.

Το φθινόπωρο είναι μια εποχή απρόβλεπτη και κυκλοθυμική.
Δεν ξέρεις τι καιρό να περιμένεις κάθε μέρα. ...

της Αθηνάς Σκιαδοπούλου : Σελίδα 8

Η ΕΡΗΜΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ
Αγαπητοί μου, η Σαχάρα μέσα στις πόλεις. Κάτι ασύγκριτα
χειρότερο. Η Σαχάρα μέσα στις καρδιές. Οι Καρδιές έχουν γίνει
Σαχάρα, ζουν στη Σαχάρα. Δεν ζουν απλώς στην ερημιά. Ζουν
μέσα τους την ερημιά. Δεν είναι υπερβολή. ...
του Πολυεύκτου Παν. Γεωργακάκη : Σελίδα 8

Ο ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΣ
Ένα γράμμα στο παιδί μας
Η δίαιτα του Νου
Η ΕΥΧΗ

Δημήτρης Νομικός συγγραφέας : Σελίδα 09

Δεν είσαι μόνος γιατί είσαι Έλλην

Έχεις μια επιχείρηση και ασχολείσαι εκτός των άλλων και με τη
βιωσιμότητα των „αόρατων μετόχων της“ οι οποίοι δεν πολύ
νοιάζονται ούτε για αυτή ούτε για σένα, βλέποντας ότι οι φόροι
που πληρώνεις προορίζονται στη διατήρηση μίας αδηφάγου
γραφειοκρατίας. Νοιώθεις απελπιστικά ...
του Χρήστου Τραϊκούδη : Σελίδα 10

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Δ΄ ΣΩΜΑ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΟ ΖΓΚΟΡΖΕΛΕΤΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

Ποιος θυμάται γεγονότα του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου που
σημάδεψαν την ιστορία κρατών ως και την προσωπική ιστορία
των λαών τους; Ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος ακούγεται πολύ μακριά,
στο ακαθόριστο παρελθόν και σχεδόν ...
του Prof. Dr. Δημητρίου Μπενέκου : Σελίδα 11

Leichtfertiges Gerede

Vorsicht mit den Worten. Sie sind leicht ausgesprochen und können ein Eigenleben entwickeln. Mit Worten kann viel Unheil angerichtet werden. Auch Kriege beginnen meist mit Worten, die ...
von p. Martinos Petzolt : Seite 12

Η Αυτογενή Άσκηση

Η δεκαετία του 20 και 30 ήταν η εποχή της ανακαλύψεως μεθόδων
κατά τις όποιες μέσω τελείας χαλαρώσεως ...

Das Autogene Training

In den 20ger und 30ger Jahre kam auf die Idee mittels Entspannungsverfahren eine Verhaltensänderung zu erreichen und entwickelt ....
von Dr. med. Ioannis Benos : Seite 13

Έλληνες του Απόδημου Ελληνισμού
Η Ελληνική Κοινότητα στην Πόλη του Μεξικού

της Μαίρης Κρητικού
Επιμέλεια: Γιάννης Στάμος
Με ιδιαίτερη χαρά συνάντησα στον φιλόξενο χώρο του «Πάρκου» στο Πάρκο
Ελευθερίας στην Αθήνα την κυρία Γεωργία Μπουτσιάνη, Πρόεδρο της Ελληνικής
Κοινότητας στην Πόλη του Μεξικού. ....
Σελίδα 24

Όταν τα ελληνικά βιβλία ταξίδεψαν
στη χώρα του μακριού Λευκού
Σύννεφου

Σε έναν μοναδικό προορισμό, στη μακρινή
Νέα Ζηλανδία, την «Aotearoa», δηλαδή
“Τη γη του μακριού λευκού σύννεφου”
στη γλώσσα του ιθαγενούς πληθυσμού
του νησιού, των Maori και τη μυθική χώρα
του Άρχοντα των δαχτυλιδιών, βρέθηκαν
η Μαίρη Κρητικού και η Βάσω Ψαράκη, ...
Σελίδα 14
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Ειδήσεις από το Ιnternet και Sozialmedia

Ιωάννα Γκίκα

Ο Alan Cohen, ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς και ομιλητές στην Αμερική, ασχολείται και με αυτό το θέμα. Όταν
ρωτά το κοινό στις διαλέξεις του αν είναι απογοητευμένο από τη δουλειά του, το 75% σηκώνει το χέρι του. Ο Cohen έχει
δημιουργήσει ένα σύστημα που αποτελείται από 12 βήματα για να βοηθήσει τους ανθρώπους να ανακαλύψουν εκ νέου την
‘’ευλογία‘’ τους :
1. Πες στον εαυτό σου την αλήθεια.
Σχεδίασε δύο στήλες σε ένα φύλλο χαρτιού. Στην αριστερή στήλη γράψε όλα αυτά που θα ήθελες να κάνεις. Στην άλλη στήλη
γράψε όλα όσα κάνεις χωρίς κανέναν ενθουσιασμό. Γράψε σαν να μην πρόκειται να τα διαβάσει κανένας άλλος, και μην
λογοκρίνεις τις απαντήσεις σου.
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.

2. Ξεκίνα αργά, αλλά ξεκίνα.
Πήγαινε σ” ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο, ψάξε για ένα οικονομικό ταξίδι, πήγαινε να δεις την ταινία που αναβάλλεις συνεχώς,
αγόρασε το βιβλίο που επιθυμείς να αγοράσεις. Να είσαι γενναιόδωρος με τον εαυτό σου και θα δεις ότι ακόμα και αυτά τα
μικρά βήματα θα αισθανθείς πιο ζωντανός.
3. Σταμάτα αργά, αλλά σταμάτα.
Κάποια πράγματα καταναλώνουν όλη σου την ενέργεια. Πρέπει στ’ αλήθεια να πας στη συνεδρίαση της επιτροπής; Είναι
αναγκαίο να βοηθήσεις αυτούς που δεν θέλουν να βοηθηθούν; Έχει το αφεντικό σου το δικαίωμα να απαιτεί να παρευρίσκεσαι
όπου πηγαίνει και αυτός, πέρα από τις ωράριο της εργασίας σου; Όταν σταματήσεις να κάνεις αυτά που δεν ενδιαφέρεσαι να
κάνεις, θα συνειδητοποιήσεις ότι μέχρι τώρα πίεζες περισσότερο τον εαυτό σου, από όσο σου ζητούσαν πραγματικά οι άλλοι.
4. Ανακάλυψε τα μικρά σου ταλέντα.
Τι σου λένε οι φίλοι σου πως κάνεις καλά; Τι κάνεις με ευχαρίστηση ακόμα και αν δεν το κάνεις τέλεια; Αυτά τα μικρά κρυφά
ταλέντα είναι προάγγελος των μεγάλων απόκρυφων ταλέντων σου.
5. Ξεκίνα να επιλέγεις.
Αν κάτι σου δίνει ευχαρίστηση, μη διστάζεις. Αν αμφιβάλεις, κλείσε τα μάτια σου, φαντάσου ότι πήρες την απόφαση “Α” και
δες όλα όσα πρόκειται να σου αποφέρει. Τώρα κάνε το ίδιο με την απόφαση “Β’. Η απόφαση που θα σε κάνει να αισθανθείς ότι
συνδέεται περισσότερο με τη ζωή σου, είναι η σωστή-ακόμα και αν δεν είναι η πιο εύκολη.
6. Μη βασίζεις τις αποφάσεις σου στο οικονομικό όφελος.
Το κέρδος θα έρθει αν δουλέψεις πραγματικά με ενθουσιασμό. Το ίδιο βάζο, μπορεί να φτιαχτεί από έναν αγγειοπλάστη που
αγαπά αυτό που κάνε, και από κάποιον άλλο που μισεί τη δουλειά του. Θα πουληθεί γρήγορα στην πρώτη περίπτωση, ενώ στη
δεύτερη θα μείνει στο ράφι.
7. Ακολούθησε τη διαίσθηση σου.
Η πιο ενδιαφέρουσα δουλειά είναι αυτή που επιτρέπει στον εαυτό σου να είναι δημιουργικός. Ο Einstein είπε: “Δεν έφτασα
στην κατανόηση του Σύμπαντος χρησιμοποιώντας απλώς τα μαθηματικά’. Ο Descartes, ο πατέρας της λογικής ανέπτυξε τη
μέθοδο του βασιζόμενος στο όνειρο που είχε.
8. Μη φοβάσαι ν’ αλλάξεις γνώμη.
Αν απέρριψες μια ιδέα και αυτό σε ενοχλεί, σκέψου ξανά αυτό που επέλεξες. Μην αγωνίζεσαι ενάντια σε αυτό που σε ευχαριστεί.

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)

9. Μάθε πώς να ξεκουράζεσαι.
Μία μέρα την εβδομάδα χωρίς να σκέφτεσαι τη δουλειά, επιτρέπει στο υποσυνείδητό σου να σε βοηθήσει.
10. Άφησε τα πράγματα να σε οδηγήσουν σε ένα πιο χαρούμενο μονοπάτι.
Αν αγωνίζεσαι πάρα πολύ για κάτι χωρίς να έχεις κάποιο αποτέλεσμα, να είσαι πιο ευέλικτος και να ακολουθείς τους δρόμους
που σου ανοίγει η ζωή. Αυτό δε σημαίνει ότι εγκαταλείπεις τον αγώνα, ότι γίνεσαι τεμπέλης ή ότι αφήνεις τα πράγματα στα
χέρια άλλων. Σημαίνει ότι καταλαβαίνεις πως η δουλειά που γίνεται με αγάπη φέρνει δύναμη, και ποτέ απελπισία.
11. Διάβασε τα σημάδια.
Είναι μια προσωπική “γλώσσα’. Να ακούς τη διαίσθηση που έχεις κάθε στιγμή. Ακόμα και αν τα σημάδια δείχνουν προς την
αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που σχεδίαζες, ακολούθησε τα. Μερικές φορές μπορεί να πάρεις τη λάθος διαδρομή, αλλά
αυτός είναι ο μόνος τρόπος να μάθεις αυτή την καινούρια γλώσσα.
12. Τέλος, ρίσκαρε!
Οι άνθρωποι που έχουν αλλάξει τον κόσμο, χάραξαν το δρόμο τους μέσα από πράξεις πίστης. Πίστεψε στη δύναμη των
ονείρων σου. Ο Θεός είναι δίκαιος. Δεν θα έβαζε στην καρδιά σου μια επιθυμία που δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.
Paulo Coelho
Πηγή: antikleidi.com

Ευχαριστήρια
Με την περηφάνια και τη συγκίνηση του γονέα που είδε τη δικαίωση των κόπων του παιδιού του στις πρόσφατες πανελλήνιες
εξετάσεις, με την εισαγωγή του στην Πολυτεχνική Σχολή Αθηνών, απευθύνω την εγκάρδια ευγνωμοσύνη μου τους
εκπαιδευτικούς των Ελληνικών Σχολείων Νυρεμβέργης, αναγνωρίζοντας τον μόχθο και τη συμβολή τους στην ευτυχία του γιού
μου. Τα Ελληνικά Σχολεία Νυρεμβέργης, παραμένουν στη Βαυαρία πρώτοι και έσχατοι θεματοφύλακες της σπουδαιότερης
Γραμματείας του κόσμου, της Ελληνικής. Καλή πρόοδο στα ελληνόπουλα όλου του κόσμου.
Μαχαιράς Γιάννης, Νυρεμβέργη Οκτώβρης 2016

Ο Σύλλογος Ποντίων Νυρεμβέργης,

ευχαριστεί τους συνεργάτες του Τσαουσίδη Δημήτρη
- Intertrans Spedition και Καλαμάρα Νίκο - Kalamaras GmbH,
για την συμβολή τους στην έγκαιρη παράδοση των σχολικών
βιβλίων στα Ελληνικά Σχολεία Νυρεμβέργης.

του πρώτου Πόντιου δημότη Νυρεμβέργης (Απρίλης 1462).
Ο Ιωάννης Βασίλειος Βησσαρίων, γεννήθηκε στην Τραπεζούντα
και φέρει τον τίτλο του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης.

Απεβίωσε στη Ραβέννα, ως επίσκοπος αυτής. Αφιέρωσε την
περιουσία του για τη διάσωση και μεταφορά των ελληνικών
Η ενταπόκριση του Δημήτρη Τσαουσίδη, θα αποτελεί πάντα συγγραμμάτων από τις βιβλιοθήκες της Πόλης και της
αποτελεί μία ευθεία αναφορά στην προσφυγική του καταγωγή. Τραπεζούντας στη Δύση μετά την Άλωση.
Η προθυμία του Νίκου Καλαμάρα, επιβεβαιώνει την εν γένει Στη Νυρεμβέργη έζησε επί μακρόν, σε μια προσπάθειά του να
ευαισθησία και συμβολή του στις ανάγκες της Ομογένειας στη ξεσηκώσει τους ντόπιους ηγεμόνες, σε μία Πέμπτη Σταυροφορία
για την απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολης.
Νυρεμβέργη.
Ο Σύλλογος Ποντίων Νυρεμβέργης, για έκτη χρονιά φροντίζει
για τη μεταφορά συγγραμμάτων της ελληνικής Γραμματείας
στην Ευρώπη, απολογούμενος στη Μνήμη του Βησσαρίωνα του
Τραπεζούντιου, ουμανιστή και φιλόσοφου της Αναγέννησης,

Οκτώβρης 2016
Σύλλογος Ποντίων Νυρεμβέργης
Cardinal Bessario
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του Δημητρίου Π. Σιμωτά / Χρηματιστηριακού

Έρχεται οσονούπω το φθινόπωρο, ξεκίνησαν οι βροχές!
Στις αγορές διεθνώς όμως, η «καλοκαιρία» καλά κρατεί.
Εδικά, στις αγορές της Αμερικής! Οίκοι αξιολόγησης,
επενδυτικοί
οίκοι,
χρηματιστηριακές,
αναλυτές,
οικονομολόγοι και λοιποί… «ειδήμονες» των αγορών, από
κάθε γωνιά του πλανήτη μας, αναρωτιούνται, έως πότε θα
διατηρηθεί αυτή η «καλοκαιρία»!
Δημήτρης Π. Σιμωτάς
Ούτε η ψηφοφορία του φίλων μας των Βρετανών, υπέρ
του λεγόμενου “Brexit”, δεν στάθηκε αφορμή για μια γενναία «διόρθωση», παρά
μια προσωρινή και μικρής κλίμακας τέτοια, στις αγορές. Χαμηλός πληθωρισμός ή/
και αποπληθωρισμός, αρνητικά επιτόκια, αδύναμη ανάπτυξη στις προηγμένες χώρες,
μικρά εταιρικά κέρδη, θεωρητικά ακριβές αποτιμήσεις μετοχών, τρομοκρατικές
επιθέσεις σε Ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις και οι Δείκτες παγκοσμίως, των προηγμένων
χωρών τουλάχιστον, σχεδόν, στα ιστορικά τους υψηλά!
Άλλο ένα παράδειγμα ότι η «παγκόσμια οικονομική σκακιέρα» αλλάζει! Αλλάζει και
αλίμονο σε όποιον βρει απροετοίμαστο! (Όπως η Ελλάδα μας!)
Οι αγορές διεθνώς και δη το Αμερικάνικο
χρηματιστήριο (Dow Jones, S&P ), συντηρούν τις
υψηλές τους αποτιμήσεις, επί το πλείστον, χάρη
στις πολύ χαμηλές αποδόσεις των ομολόγων και
στα μηδενικά επιτόκια των καταθέσεων. Σε κάποιες
περιπτώσεις όμως, όπως στην περίπτωση των
κρατικών ομολόγων της Γερμανίας, οι αποδόσεις
είναι μάλιστα αρνητικές! Δεν έχουν που αλλού να
«παρκάρουν» τα χρήματά τους, οι επενδυτές διεθνώς, ώστε να εισπράττουν έστω και
μια μικρή απόδοση.
Ποιος είναι σε θέση να πει με βεβαιότητα, ότι αυτό το φαινόμενο θα συνεχιστεί εσαεί;
Η απάντηση είναι: Ουδείς! Τα σημάδια «κόπωσης των Χρηματιστηρίων», ειδικά των
Ευρωπαϊκών, είναι ηλίου φαεινότερον. Οι αγορές τις Αμερικής, απ’ ό,τι δείχνουν,
μπορούν να αντέξουν κι’ άλλο, αλλά και αυτές έχουν μπροστά τους πολλές προκλήσεις,
με πρώτη τις ερχόμενες προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.
Δύσκολη η οποιαδήποτε πρόβλεψη, αφού μεταξύ άλλων, οι παρεμβάσεις στις αγορές
από τις Κεντρικές Τράπεζες αλλά και από τις Κυβερνήσεις, είναι περισσότερες από
ποτέ! Αξιοσημείωτη δε είναι και η άνοδος του χρυσού τον τελευταίο χρόνο, αφού
μιλάμε για ένα πολύτιμο μέταλλο, το οποίο, διαχρονικά, λειτουργεί ως «καταφύγιο»
για τους επενδυτές, σε περιόδους αναταραχής!
Μεγάλη προσοχή λοιπόν, αλλά και μεγάλη ψυχραιμία απαιτούν οι αγορές διεθνώς,
αφού ενώ όλα συνηγορούν σε μια γενναία «διόρθωση», «άγνωστοι αι βουλαί» των
Κεντρικών Τραπεζών!!

ΠΟΣΑ λόγια άχρηστα!
ΠΟΣΑ λόγια άχρηστα! ΠΟΣΑ δάση σε χαρτί! ΠΟΣΕΣ βαποριές μελάνης!
ΠΟΣΕΣ και πόσο αηδιαστικές (ξεχάσετε το… πιπίλισμα του… „Δημοκρατικές“!!)
Κοινοβουλευτικές και άλλες, καθημερινές „αψιμαχίες“! ΟΛΑ „στον γάμο του Καραγκιόζη“!
ΟΛΑ ΟΣΑ, 24 ώρες το εικοσιτετράωρον, λέγονται και γράφονται, σχετικά με την …
„έξοδόν μας από την παρούσα κρίση“!
Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι τραγική και κανένα „κόλπο“ από όπου κι’αν προέρχεται, από όποιον
αδαή, αιθεροβάμονα ή …“πονηρούλη“, όποιας „κατεύθυνσης“ δεν μπορεί να την
αλλάξει!
ΚΑΜΜΙΑ „πλύση“ του κουρασμένου εγκεφάλου, του μέσου αναγνώστου-ακροατού!
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ όπως πορευόμεθα „σύσσωμοι“ και απόλυτα πειθήνιοι στις „υπογραφές
μας“ κατά βάθος συμφωνούντες στην „ΒΑΣΗ“ και διαφωνούντες στις–κατά περίπτωση
και κατά „αναλύοντα“ εξυπηρετικές- „λεπτομέρειες“!
ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ εισπράξεις ΠΡΕΠΕΙ να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των εκάστοτε
οριζομένων „προ-υποθέσεων“ για τις εκάστοτε απόλυτα αναγκαίες (εδώ που φθάσαμε)
περιβόητες „εκταμιεύσεις“!
„ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ“, μέσω της ανύπαρκτης παραγωγής μας, οι πιο πάνω εισπράξεις, μόνο θα
„βαλτώνουν“ και εκ της βεβαιότητος των αριθμών!
„ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ“, τέτοιες εισπράξεις και για ένα εκατομμύριο „απώθησης“ λόγους, χωρίς
ΟΥΤΕ έναν τέτοιον „ελξης“ (24% ΦΠΑ, 29% από το πώτο ευρώ φορολογία επαγγελματίου,
φόρον…“επιτηδεύματος“, φόρον „αλληλεγγύης“, προκαταβολή … 100%!!! )
Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Ο Ν Τ Α Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ και δη από τις γνωστές, εύκολες- ανήμπορες „πηγές“,
εκ των πραγμάτων και εκ της ρεαλιστικής πραγματικότητος, θα „ΠΗΓΑΖΟΥΝ“ μονίμως, οι
απαραίτητοι „ποταμοί“ ρευστού, οι οποίοι, όλο και περισσότεροι, όλο και μεγαλύτεροι,
θα απαιτούνται για την απόδειξη της „απαραίτητης“ … πίστης μας στους Πιστωτές μας!
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ( δυστυχώς οι ανθρώπινες ζωές, αντικαθίστανται από… αριθμούς!! ) είνα
καταδικαστικοί! ΕΛΑΧΙΣΤΑ θα πρέπει να μείνουν, σε τσέπες εργαζομένων-ηλικιωμένων,
για να επιτευχθούν οι „συναθροίσεις“ ρευστού!!
ΚΑΙ με λόγια, όσο…“γλυκά“, όσο παραπλανητικά, ΔΕΝ … „απαλύνονται“!!
ΜΟΝΟΝ με έργα! Αλλά αυτά προ-υποθέτουν θυσίες κομμάτων, θυσίες θώκων εξουσίας,
θυσίες „στρατιών“ ψηφοφόρων, ορκισμένων στην ανίδρωτη επιβίωση! Πολιτικών
Ηγετών θυσίες, προς χάριν Χώρας και λαού της!!
ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ, αν…βλέπετε, ως… εφικτόν, ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, τότε ΝΑΙ, ΝΑΙ, χίλιες φορές ΝΑΙ,
υπάρχει ελπίδα!
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ…..
ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΙΓΑ, μόνον ως ΓΕΓΟΝΟΣ, χωρίς κριτικές και προτάσεις, σε ένδειξη αγάπης και
σεβασμού, προς εκείνους μου με παροτρύνουν ΚΑΤΙ να συνεχίσω να γράφω και για ό,τι
αυτό αξίζει! (ΟΝΤΩΣ, ρεαλιστικά, πολύ λίγο!!)
Παναγής Σιμωτάς
Οικονομολόγος Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών

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

ΕΙΝΑΙ, ή δεν είναι, να … τραβάς τα μαλλιά σου;

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ να ισχυρισθεί κάποιος, ένας αντικειμενικός κριτής της όλης, πιο κάτω
αναφερομένης, „κατάστασης“ ότι το Κράτος κάνει …“ό,τι μπορεί“ προκειμένου να
παραμείνει για πάντα „πεθαμένη“ η οικοδομή και ολικά „εξαφανισμένη“ από την
παραπαίουσαν Οικονομία μας, αυτή η τόσο προσοδοφόρος για τα Κρατικά Ταμεία,
αγοραπωλησία ακινήτων!
ΔΕΝ θα αναφερθώ, σήμερα, στην ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ καθυστέρηση έκδοσης μια απλής
άδειας ανέργεσης σπιτιού, από τις απειρο-ελάχιστες που ζητούνται σήμερα (με
απίθανες γραφειοκρατικές δικαιολογίες-εμετικές αηδίες) ΟΥΤΕ στο τεράστιο κόστος και
στο ΔΡΑΜΑ που θα παιχθεί στις πλάτες του άτυχου μικρο–ιδιοκτήτου, αν θα βρεθεί στο
τοπογραφικό που θα καταθέσει για αδειοδότηση, ένας τοίχος μισοσαραβαλιασμένος,
που θα …τραβήξει την προσοχή του κλάδου…“διατηρητέων“! Θα πεθάνει ο άμοιρος
ιδιοκτήτης και ακόμα δεν θα του έχει σταλεί κάποιος από τον „κλάδο“ για να το εξετάσει
ΕΣΤΩ, εκ του σύνεγγυς! Και θα του κάνουν το της τριετίας , από τον θάνατόν του…
μνημόσυνον, όταν τα…παιδιά του θα λάβουν την…“γνωμάτευση“ του ευλογημένου
„προστάτου“ τέτοιων ερειπίων, που -πιθανότατα- θα του „ανάβουν το…πράσινο“ για
κατεδάφιση!!
ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ : ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ όπου η τιμή η πραγματική, η ρεαλιστική εμπορική αξία ενός
ακινήτου, στις μέρες μας, είναι και για παράδειγμα 200 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, η
„τιμή Ζώνης“ η „αντικειμενική τιμή“ βάσει της οποίας θα επιβαρυνθεί ο (παράτολμος)
αγοραστής, είναι, ακόμα, μετά από τόσα χρόνια „διάλυσης“ του τομέως των ακινήτων
και τόση „συζήτηση“ που έχει γίνει σχετικά, όσο κι‘ αν αυτό ακούγεται απίστευτον…
1,200 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο! ΕΞΑΠΛΑΣΙΑ τουτέστιν, από την επικρατούσα τιμή της
αγοράς! ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ! Εν ….Ελλάδι!!! ΕΤΣΙ, ο αγοραστής, ο επενδυτής που θα τολμούσε
να „ρισκάρει“ στο διαλυμένο ακίνητο, ας υποθέσουμε των 50 τετραγωνικών μέτρων,
ένα ποσόν της τάξης των 10.000 ευρώ για την αγορά του, καλείται να καταβάλει άμεσα
στο „Κράτος… Δικαίου“ του, σε φορολογία αγοράς με όλα τα „συνοδευτικά“ από τα
οποία το ίδιο το Κράτος θα παρακρατήσει τα μισά τουλάχιστον (συμβολαιογραφικά
κλπ., πέραν φόρων) καλείται να πληρώσει δηλαδή, ποσόν που αντιστοιχεί συνολικά
και συχνά, σχεδόν μέχρι και στην …μισή αξία του ακινήτου!!! ΚΑΤΙ που αρνείται,
φυσικότατα, ο επίδοξοςκαι παράτολμος, σημερινός, αγοραστής και …“λησμονεί“ την
όλη υπόθεση!
ΕΤΣΙ „ΣΒΗΝΕΙ“ ο τομέας αυτός και το Κράτος χάνει σημαντικά ποσά, όσα θα εισέπραττε,
αν δεν απεδεικνύετο τόσο παράλογο, 100% εκτός τόπου και χρόνου, τόσο εχθρικόν
έναντι του επιχειρείν, της επένδυσης, του Πολίτου!!
ΤΗΝ ΙΔΙΑ στιγμή, χάνει ο υποφέρων κλάδος των οικοδομικών εργασιών, αφού τα
παραμελημένα επί χρόνια αυτά ακίνητα, στην αγοράν τους, „δέχονται“ την φροντίδα
του αγοραστού, με αγορές υλικών( 24% ΦΠΑ, για το κράτος) με κόστος εργατικό,
κόστος μηχανικού και άλλα „τέτοια“, άρα „αναπνοή“ για τον απελπισμένον άνεργον της
οικοδομής, χρήμα στο παραπαίον ασφαλιστικό ταμείον του οικοδόμου, του μηχανικού,
του μαγαζάτορα των υλικών, επιπρόσθετα και από τόσες „πλευρές“χρήμα στα άδεια
Ταμεία του Κράτους, χρήμα από το 24% ΦΠΑ που θα καταβάλει ο εργάτης όταν θα
αναλώσει, για επιβίωση, το μεροκάματό του κλπ., κλπ., κλπ.!!
ΕΙΝΑΙ, ή δεν είναι, να …τραβάς τα μαλλιά σου;
ΌΣΑ σου έχουν …μείνει, μετά από όλα αυτά τα δυσεξήγητα και παγκοσμίως πρωτότυπα;;
Παναγής Σιμωτάς
Οικονομολόγος Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών
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Συμβουλές για ...
... το σπίτι
• Εκτός από το αλεύρι του σταριού που γνωρίζουμε, υπάρχουν και αλεύρια
από σόγια, ινδοκάρυδο, πατατάλευρο και άλλα.
• Στα νηστίσιμα γλυκά μπορείτε να αντικαταστήσετε 1 αβγό με 1 κουτάλι
σούπας αλεύρι σόγιας το οποίο θα ανακατέψετε με 2 κουταλιές σούπας
νερού.
• Επίσης το αλεύρι σόγιας μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να πήξετε
τις αραιές σάλτσες.
• Πολύ γευστικό και λίγο πιο γλυκό (από το σταρένιο αλεύρι) είναι το αλεύρι
από ινδοκάρυδο (Kokosmehl)
• Χρησιμοποιήστε το μαζί με αλεύρι σταριού. Για μια συνταγή στην οποία
αναγράφονται 200 γρ. αλεύρι σταριού αντικαταστήστε 50 γρ. με αλεύρι
από Ινδοκάρυδο.

... την υγεία
• Ένα από τα πιο ωφέλιμα και θρεπτικά φρούτα του φθινοπώρου είναι το
κυδώνι, αφού είναι πλούσιο σε βιταμίνη B, βιταμίνη C, κάλιο και σίδηρο.
Φτιάξτε μ΄αυτό ζελέδες, μαρμελάδες, κομπόστες και γιατρικά.
• Βράζουμε 2 κουταλιές αποξηραμένο κυδώνι σε 250 ml νερό ή 10 γρ.
φρέσκο σε 100 ml νερό. Πίνουμε 3 φορές την ημέρα από ένα φλυτζάνι.
Βοηθάει στην ευκοίλια.
• Επίσης ο ζελές και ο χυμός του κυδωνιού βοηθάνε το στομάχι. Οι πεπτίνες
του κυδωνιού βελτιώνουν την κατάσταση του αίματος, αφού, μεταξύ
άλλων, μειώνουν τα επίπεδα της Χοληστερίνης (Cholesterinspiegel) και
κατεβάζουν το ζάχαρο.

... την ομορφιά
• Μυστικά ομορφιάς με παραδοσιακές συνταγές...
• ... για τις φακίδες. Στο χυμό μισού λεμονιού διαλύστε όση περισσότερη
ζάχαρη γίνεται. Βάλτε το μείγμα πάνω στις φακίδες με ένα βουρτσάκι
αρκετές φορές την ημέρα.
• ... για μεγάλους πόρους στο πρόσωπο. Ανακατέψετε αλεύρι αμυγδάλου
με νερό νερό μέχρι να γίνει πολτός. Απλώστε το στο πρόσωπο για 20
λεπτά. Ξεπλύνετε με χλιαρό νερό και αλείψτε με λάδι αμαμηλίδας.
• ... για λείο δέρμα. Φτιάξτε μείγμα ροδόνερου και γλυκερίνης με αναλογία
ένα προς ένα. Αφού καθαρίσετε το δέρμα σας με σταγόνες από το μείγμα
κάντε μασάζ στο πρόσωπο μέχρι να απορροφηθεί.

Ιατρικό

Διαιτολογικό

Κέντρο

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

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

ή στον τοπικό αντιπρόσωπό μας στην περιοχή σας.
Περισσότερα:

www. meditrof.eu

Οντάς Χειμωνιάτικος
του Αλή Πασά

Αν οι γονείς δουλεύουν, ενώ τα παιδιά τους καλοπερνούν,
τότε τα εγγόνια τους σίγουρα θα καταλήξουν ζητιάνοι.
Ιαπωνική παροιμία
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Ρωμαίοι, Έλληνες και γραικύλοι ... (1)
οι πρόγονοι των σημερινών Ιταλών.
Αφορμή για το σημερινό μου άρθρο στάθηκε κάτι Ελλάδα είναι ο γεωγραφικός χώρος, κάτωθεν του
που διάβασα σε μια ελληνική ιστοσελίδα πριν λίγες όρους Αίμος μέχρι την Πελοπόννησο μαζί με τα νησιά
μέρες, που στρέφονταν κατά της Τουρκίας, η οποία σε του Αιγαίου,
επίσημο κείμενο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αποκαλεί
Έλληνες είναι οι κάτοικοι του γεωγραφικού χώρου που
τον Ορθόδοξο Πατριάρχη μας „Ρωμιό“ αντί να τον
λέγεται Ελλάδα και μιλούν την ελληνική γλώσσα,
αποκαλέσει „Οικουμενικό“.
Ρούμελη είναι η δεύτερη ονομασία του γεωγραφικού
Προκειμένου να κατανοήσω το σκεπτικό του
διαμερίσματος άνωθεν της Πελοποννήσου και κάτωθεν
συγγραφέως της μομφής αυτής κατά των Τούρκων,
της Θεσσαλίας και του Αμβρακικού κόλπου,
διάλεξα αρκετούς φίλους μου, διαφόρου μορφωτικού
επιπέδου και τους ζήτησα να εκφράσουν ένα σχόλιο, Ρωμανία είναι κάποια ποντιακή λέξη συνώνυμη της
περί του εάν ο Πατριάρχης μας είναι „Οικουμενικός“, ή λέξεως Ελλάδα,
„Ρωμιός“ ή „Έλληνας“ και πώς τέλος πάντων θα έπρεπε Ρωμιός είναι ποίημα του ποιητή Γεωργίου Σουρή, και
να χαρακτηρισθεί, για να είμαστε ευχαριστημένοι εμείς τέλος,
οι Έλληνες.
ρωμαίικο φιλότιμο είναι κάτι που χάθηκε και δεν

και η Ελληνική. Τρανή απόδειξη περί τούτου, είναι και το
ότι η ονομασία της πόλεως δεν ελήφθη από την λατινική,
αλλά από την ελληνική γλώσσα.

Κάποιος επέμεινε ότι Έλληνες είναι όσοι μιλούν
Ελληνικά, αλλά δε μπόρεσε να μου εξηγήσει το ότι
ο Μακεδονομάχος Καπετάν Κότας που δε μιλούσε
ελληνικά αισθανόταν Έλληνας και πολέμησε για την
Μακεδονία, όπως και εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων
της Αμερικής σήμερα, που δεν μιλούν γρί ελληνικά,
αισθάνονται Έλληνες και λέγουν I am greek.

Αληθές είναι ότι στη Ρώμη τα ελληνικά γράμματα
ανθούσαν πολύ πριν οι Ρωμαίοι καταλάβουν τις άλλες
ελληνικές πολιτείες.

γράφει ο Οδυσσεύς

Με έκπληξή μου διαπίστωσα, ότι μόνον από έναν
πήρα τη σωστή απάντηση, ότι δηλαδή ο Πατριάρχης
μας είναι και Οικουμενικός, αφού έτσι αναγνωρίζεται
από τα υπόλοιπα 3 Πατριαρχεία της Ορθοδόξου
Ανατολικής Ρωμαϊκής Εκκλησίας και Ρωμιός είναι,
αφού είναι Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, της
Πρωτευούσης της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
και Έλληνας είναι, αφού ανήκει στο Γένος των Ελλήνων,
ασχέτως του εάν είναι Τούρκος υπήκοος, αφού είναι
Ίμβριος και όπως όλοι οι Έλληνες της Ίμβρου, έλαβε την
τουρκική υπηκοότητα με την ίδρυση του κράτους των
Νεοτούρκων, το σύνταγμα της χώρας των οποίων λέγει
στο πρώτο του άρθρο ότι „Τούρκος είναι κάθε πολίτης
που κατοικεί στον γεωγραφικό χώρο που παρέμεινε υπό
τουρκική κυριαρχία μετά τους βαλκανικούς πολέμους
και την μερική διάλυση της οθωμανικής αυτοκρατορίας“.
Διαπίστωσα ότι οι περισσότεροι των ερωτηθέντων
είχαν πλήρη σύγχυση γύρω από τις έννοιες ‚Έλληνας,
Ελλάδα, Ρωμαίος, Ρώμη, Ρωμιοσύνη, Ρούμελη, Ρωμανία,
Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, Ρωμιός, ρωμαίικο φιλότιμο,...
κλπ
Για τους περισσότερους από αυτούς, η Ρώμη είναι
πρωτεύουσα της σημερινής Ιταλίας που αποτελεί
συνέχεια της αρχαίας ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, η οποία
το 146 προ Χριστού υποδούλωσε την Ελλάδα.
Ρωμαίοι ονομάζονταν οι κάτοικοι της Ρώμης που είναι

υπάρχει πιά!

Για τους Λατίνους η λέξη ρώμη δεν έχει καμία σημασία
διότι απλούστατα είναι λέξη ελληνική, που συναντάται
και στον Όμηρο και διαχρονικά σήμαινε δύναμη ισχύ,
ορμή, όπως ακριβώς συμβαίνει και σήμερα.
Οι Ρωμαίοι δεν είχαν λατινική υπηκοότητα αλλά
ρωμαϊκή. Αντίθετα οι Λατίνοι πάντοτε ζητούσαν την
ρωμαϊκή υπηκοότητα, αλλά δεν τους εδίδετο, παρά
μόνον το 212 μ.Χ. όταν έλαβαν τη ρωμαϊκή υπηκοότητα
όλοι οι κάτοικοι της αυτοκρατορίας που δεν ήσαν δούλοι.
Η ελληνική γλώσσα ομιλούνταν στη Ρώμη από την
εποχή της κτίσεώς της και είναι σκόπιμο ψέμα το
λεγόμενο ότι οι Ρωμαίοι „εκπολιτίστηκαν „από τους
Έλληνες μετά την κατάκτηση της Ελλάδος.

Η λατινική γλώσσα, που ήταν η δεύτερη γλώσσα των
Ρωμαίων, ήταν φτωχή και δεν ήταν κατάλληλη για να την
ανάπτυξη των γραμμάτων.

Στερούμενη γραφής, έλαβε το αλφάβητο των
Αντίθετα υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που μιλούν
Χαλκιδαίων.
Ελληνικά, πολλοί από αυτούς μάλιστα κατοικούν εντός
Ελλάδος και έχουν την ελληνική υπηκοότητα και εν Ο πρώτος Ρωμαίος συγγραφέας και πατέρας της
λατινικής γραμματολογίας, ήταν Έλληνας, ονόματι
τούτοις ισχυρίζονται ότι δεν είναι Έλληνες.
Λίβιος Ανδρόνικος και ήλθε στην Ρώμη ως αιχμάλωτος το
Αυτά και άλλα πολλά ακαταλαβίστικα που προέκυψαν
272 π.Χ δηλαδή 130 χρόνια πριν οι Ρωμαίοι καταλάβουν
στη διάρκεια της συνομιλίας μου με τους φίλους μου, με
την Ελλάδα.
έπεισαν να παρουσιάσω κάποιες απόψεις που αφορούν
τα παραπάνω. Ζητώ συγνώμη από τους αναγνώστες Διεμόρφωσε την γραπτή ρωμαϊκή γλώσσα και
μου, για το ότι θα παρουσιάσω τα παραπάνω όχι σε ένα μετέφρασε τον Όμηρο, τον οποίο χρησιμοποίησε σαν
εγχειρίδιο διδασκαλίας της λατινικής και της ελληνικής
κείμενο αυτοτελώς, αλλά σε δύο έως τρείς συνέχειες.
γλώσσας, για τους Ρωμαίους μαθητές του.
Α. Περί Ρώμης, Ρωμαίων, λατινικής και ελληνικής
Μετέφρασε και άλλα ελληνικά έργα και έγραψε το
γλώσσας.
πρωτότυπο πολλών ακόμη ρωμαϊκών θεατρικών έργων
Ρώμη ονομάστηκε μία πόλη στην κεντρική Ιταλία, που
και ποιημάτων.
χτίστηκε την εποχή του μεγάλου ελληνικού εποικισμού,
μεταξύ 8ου και 7ου αιώνος π.Χ Οι πρώτοι της κάτοικοι Οι δύο πρώτοι Ρωμαίοι ιστορικοί, ο Fabius Pictor και ο
της Ρώμης, δηλαδή οι πρώτοι Ρωμαίοι, ήταν Έλληνες, Cincius Alimentus περί το 200 π.Χ έγραψαν τις ιστορίες
Ετρούσκοι και Λατίνοι και οι ομιλούμενες γλώσσες ήταν τους μόνο στην ελληνική και όχι στη λατινική γλώσσα.
όχι μόνο η Λατινική, αλλά και η ετρουσκική και ασφαλώς

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

... συνεχίζεται
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Ψυχολογία

Η Στήλη Της Εκκλησίας
Η ΕΡΗΜΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ

Του Πολυεύκτου Παν. Γεωργακάκη
Πρωτοπρεσβυτέρου Του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Καθηγητής Ιερέας Της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας.

Αγαπητοί μου, η Σαχάρα μέσα στις πόλεις. Κάτι ασύγκριτα
χειρότερο. Η Σαχάρα μέσα στις καρδιές. Οι Καρδιές έχουν
γίνει Σαχάρα, ζουν στη Σαχάρα. Δεν ζουν απλώς στην ερημιά.
Ζουν μέσα τους την ερημιά. Δεν είναι υπερβολή.
Πόσοι άνθρωποι, πάρα πολλοί, ζουν μόνοι και έρημοι μέσα
στις πολυθόρυβες πόλεις, ανάμεσα σε πλήθη ανθρώπων.
Αισθάνονται μόνοι ανάμεσα στους συναδέλφους τους, πλάι
στις παρέες τους, κοντά στους συγγενείς τους, στους πιο
οικείους τους. Η ερημιά απλώνεται τρομερή μέσα στη ψυχή τους. Τοπικά ζουν στην
πόλη. Τροπικά ζουν στην ερημιά. Και αυτό είναι το τραγικό.
Και είναι επόμενο. Ο άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη να αγαπήσει και να
αγαπηθεί. Να κατανοήσει τον άλλο, αλλά και να κατανοηθεί. Θέλει να συνάψει
αληθινές, ειλικρινείς σχέσεις με τους άλλους. Οι τυπικές, οι άψυχες και πικρές
σχέσεις, οι βιομηχανοποιημένες αναστροφές δεν αγγίζουν την ψυχή του. Αντιθέτως
την κουράζουν, την καταπονούν, την παγώνουν μέσα στην ψυχρότητα τους.
Και αυτές τις ειλικρινείς σχέσεις σήμερα δεν τις βρίσκει. Συναντάει συχνά την
υποκρισία, την προσποίηση ή την εκμετάλλευση. Πληθωρικές χωρίς κανένα
ουσιαστικό αντίκρισμα. Λείπει από τις τυποποιημένες αυτές σχέσεις η ζεστασιά
της αγάπης της αληθινής, που εμπνέει ο Χριστός. Και αντί να αντιμετωπίσει την
κατάσταση αυτή αγωνιστικά, να βάζει δηλαδή αγάπη εκεί που δεν υπάρχει αγάπη,
για να βρει αγάπη, καταφεύγει σε μία λύση αρνητική.
Μπροστά στην αδιαφορία και την εκμετάλλευση ο σύγχρονος άνθρωπος παίρνει
μία στάση άμυνας. Θεωρεί το περιβάλλον του, το ευρύτερο ή το στενότερο, εχθρικό.
Και θέλει να προστατευθεί. Και για να προστατευθεί αμπαρώνεται, υψώνει τείχη,
για να καλυφθεί πίσω από αυτά. Και στο τέλος, χωρίς και ο ίδιος να το καταλαβαίνει
και όσο τα τείχη υψώνονται τον απομονώνουν από τους άλλους. Τον κλείνουν σε
μία τρομερή φυλακή. Χτίζει δηλαδή ο ίδιος τη φυλακή του. Αποκαλύπτει ξαφνικά την
τραγική μόνωση του.
Τι άλλο μπορούσα να κάνω, διερωτάται συχνά. Αισθάνεται όχι απλώς αγανάκτηση
για τους σημερινούς ανθρώπους, αλλά ένα αίσθημα αηδίας πλημμυρίζει την ψυχή
μου. Όλοι σε πλησιάζουν με υστεροβουλία. Κοιτάνε να σε εξαπατήσουν, να σε
κοροϊδέψουν, να σε εκμεταλλευθούν. Σου χαμογελούν και διαπιστώνεις, πως πίσω
από το υποκριτικό αυτό χαμόγελο κρύβονται άλλοι, ύποπτοι σκοποί. Σου απλώνουν
φιλικά το χέρι και αντιλαμβάνεσαι, πως το χέρι αυτό έχει νύχια αρπακτικού. Το
βλέμμα ύστερα το καλοσυνάτο δεν είναι παρά προσποίηση, είναι το βλέμμα της
αλεπούς, που θέλει να μαγνητίσει το θύμα της.
Όλα αυτά μπορεί να είναι σωστά. Ο αληθινός όμως χριστιανός, ο αγωνιστής δεν
μένει σε αυτά. Δεν σταματάει στις απλές διαπιστώσεις, όσο αληθινές και να είναι.
Δεν βρίσκει λύση στη φυγή και την απομόνωση. Οτιδήποτε και αν είναι ο άλλος,
δεν παύει να είναι αδελφός του, αδελφός του Χριστού, παιδί του Θεού. Για αυτόν
τον αμαρτωλόν και ακόμη και για τον πιο αμαρτωλό θυσιάστηκε ο Θεός, που έγινε
άνθρωπος για τον άνθρωπο.
Θα απομονωθείς, λοιπόν, από τους ανθρώπους. Μα για αυτούς τους ανθρώπους
έχεις ευθύνη. Είσαι καλεσμένος να είσαι φως, που θα δείξεις το δρόμο, το αλάτι, που
θα νοστιμίσει τη ζωή τους. Ζύμη, που θα βοηθήσει να ανέβει ολόκληρο το κοινωνικό
φύραμα. Και βοηθώντας τους άλλους πρώτα από όλα βοηθείς τον ίδιο τον εαυτό
σου. Έστω και αν ο άλλος δεν είναι επιδεκτικός όμως, όταν εσύ κάνεις το χρέος σου,
στα πρόσωπα των αδελφών σου βρίσκεις τον εαυτό σου. Διαφορετικά με τη μόνωση
και την φυγή καταδικάζεις πρώτα τον εαυτό σου σε μια αφύσικη ζωή.
Η μόνωση και η απομόνωση δεν είναι ποτέ λύση. Ο Θεός που δημιούργησε τον
άνθρωπο και ξέρει όσο κανένας την ψυχήν του ανθρώπου, το είπε καθαρά : “Ου καλόν
είναι τον άνθρωπον μόνον”. Μια τέτοια κατάσταση εγκυμονεί τρομερούς κινδύνους,
όχι μόνο πνευματικούς, αλλά και ψυχολογικούς. Ο μονωτισμός καταδικάζει τον
άνθρωπον σε μία πνευματική ακαρπία και ένα ηθικό μαρασμό. Η ψυχή του ανθρώπου
δεν βρίσκει την ισορροπία της παρά μονάχα στην προσφορά. Είναι φτιαγμένη όχι
μόνον να δέχεται, αλλά και να προσφέρει. Όταν περιορίζεται στον εαυτόν της,
φτωχαίνει, ατροφεί, υποφέρει. Μια ζωή που δεν έχει κάποιον να αγαπήσει και να
αγαπηθεί δεν έχει κανένα νόημα, είναι μια ερημιά, είναι μια πνευματική Σαχάρα.
Και αυτή η Σαχάρα δεν θανθίσει και δεν θα υλοχαρήσει, παρά μονάχα κάτω από τη
ζωογόνο δροσιά της αγάπης. Την αγάπη που θέλει να μαράνει ο λίβας της αμαρτίας
και ζωογονεί μόνον η πνοή του Πνεύματος του Θεού.

Της Αθηνάς Σκιαδοπούλου
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Ειδική Art Therapist παιδιών & εφήβων
Ατομική και ομαδική υποστήριξη, Ψυχοθεραπεία.
Τηλ. 0030 6987240872, e-mail : skiadopolou@trigono.info

Πρώτες μέρες στο σχολείο.

Τα σχολεία άνοιξαν. Έφτασε η μέρα που το παιδί
αποχωρίζεται την ολοκληρωτική παρουσία και φροντίδα
των γονέων και των ανθρώπων του στενού οικογενειακού
περιβάλλοντος. Τα παιδιά καλούνται να αντιμετωπίσουν
και να προσαρμοστούν σε ένα νέο περιβάλλον, μακριά από
την ασφάλεια του σπιτιού τους. Ξαφνικά θα νιώσουν λίγο έως πολύ άβολα σε ένα
ξένο περιβάλλον για αυτά. Κάποια παιδάκια δεν μπορούν να αποχωριστούν τους
γονείς και ειδικά την μαμά, κλαίνε είναι στενοχωρημένα, ή γίνονται επιθετικά,
παρουσιάζοντας αλλαγές στην συμπεριφορά, στην διατροφή και στον ύπνο. Όλες
αυτές οι αλλαγές είναι απόλυτα φυσιολογικές μέχρι τα μικρά σας να προσαρμοστούν
στο νέο περιβάλλον έτσι ώστε να νιώσουν σιγουριά και ασφάλεια.
Ο χρόνος διαφέρει σε αυτό για κάθε παιδί και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες:
το χαραχτήρα, την ωριμότητα, την προετοιμασία που είχε γίνει από πριν για αυτή
την αλλαγή και τις προηγούμενες εμπειρίες του. Σίγουρα ένα παιδί που δεν έχει
συνηθίσει να αποχωρίζεται τους γονείς του χρειάζεται περισσότερο χρόνο να
προσαρμοστεί. Η ψυχολογική κατάσταση των γονέων παίζει μεγάλο ρόλο. Δεν
βιώνει μόνο το παιδί άγχος και ανησυχίες αλλά και οι γονείς. Έχουν και αυτοί τις
δικές τους ανασφάλειες και την δυσκολία να αποχωριστούν για κάποιες ώρες το
παιδί τους. Σημαντικό είναι να το αποδεχτούν και να δείχνουν στο παιδί τους την
χαρά και την αισιοδοξία τους για το καινούργιο του ξεκίνημα. Σε αυτό θα βοηθήσει
η επικοινωνία με το παιδαγωγικό προσωπικό την διεύθυνση όσο και με τον/την
ψυχολόγο του σχολείου, που θα τους λύσει τις απορίες σχετικά με την προσαρμογή
και την συμπεριφορά του παιδιού τους. Ο αποχωρισμός είναι πραγματικά μια πολύ
δύσκολη στιγμή. Είναι όμως και πολύ φυσιολογικό το παιδί να κλάψει τις πρώτες
μέρες, αλλά ίσως και τις επόμενες εβδομάδες ή και κάποια μέρα μετά από μήνες.
Πότε μην φύγετε στα κρυφά χωρίς να το αποχαιρετήσετε γιατί μετά θα αντιδρά πιο
έντονα και θα ζει μέσα σε ένα διαρκές άγχος. Με την βοήθεια των παιδαγωγών θα
προσαρμοστεί και θα ξεκινήσει να γνωρίζει και να παίζει με τα άλλα παιδάκια. Γονείς
και παιδαγωγοί δώστε αγάπη στα μικρά ευαίσθητα πλασματάκια που το μονό που
θέλουν είναι να νιώσουν σιγουριά και εμπιστοσύνη στο καινούργιο ξεκίνημα της
ζωής τους.

Φθινόπωρο και ψυχολογία.
Το φθινόπωρο είναι μια εποχή απρόβλεπτη και κυκλοθυμική. Δεν ξέρεις τι καιρό
να περιμένεις κάθε μέρα. Το φθινόπωρο πρέπει να αποχωριστεί το καλοκαίρι και
να υποδεχτεί τον χειμώνα δύο εποχές εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους. Για αυτό
λοιπόν και όλη αυτή η κυκλοθυμική διάθεση. Πρέπει στην ζωή ο άνθρωπος να
συνειδητοποιήσει πως για να αποχωριστεί την μία εποχή και να περάσει στην άλλη
θα υπάρχουν αλλαγές, έτσι βιώνουν αυτή την αλλαγή στην καθημερινότητα όπως
το ότι μπαίνουν σε πιο έντονους ρυθμούς στη δουλεία τους και στη ζωή τους. Το
τέλος του καλοκαιριού και η έναρξη του φθινοπώρου για πολλούς σηματοδοτεί μια
καινούργια αρχή, ωστόσο σε κάποιους άλλους προκαλεί μελαγχολία. Η ξεγνοιασιά
για πολλούς σε κάποια ειδυλλιακή παραλία ο λαμπερός και ζεστός ήλιος δίνουν
την σειρά τους σε μια άλλη εικόνα, πεσμένων φύλλων, ενός καιρού μουντού, και
η διάθεση αλλάζει. Το φθινόπωρο δεν σημαίνει πως η ζωή θα γίνει μουντή και
κουραστική. Αν είστε ένας ευρηματικός άνθρωπος έχετε την ικανότητα για ποιοτική
ζωή όλο τον χρόνο, απολαμβάνοντας την εργασία αλλά και τις διακοπές, τον ήλιο
αλλά και την βροχή. Αρκεί να θέλετε να περάσετε καλά είτε μόνοι είτε με όποιον
έχετε επιλέξει να είναι διπλά σας. Οι γονείς ξεκινούν μια καινούργια καθημερινότητα
πηγαίνοντας τα παιδία σχολείο, ξένες γλώσσες και σε κάποιες άλλες δραστηριότητες.
Όλο αυτό μπορεί να είναι κουραστικό αλλά μην το βλέπετε σαν καταναγκαστικά έργα
αλλά ως απαραίτητα εφόδια μια ποιοτικής ζωής των παιδιών σας στο μέλλον. Μην
σκέφτεστε συνεχώς πως έχετε πολλά να κάνετε, αλλά διαχειριστείτε τον χρόνο σας.
Το σημαντικότερο σε κάθε εποχή είναι αφού γνωρίζεται πραγματικά τον εαυτό σας
και γνωρίζεται τις πραγματικές σας ανάγκες βρίσκοντας τον χρόνο που χρειάζεστε
για εσάς και τις ανάγκες που απαιτεί από εσάς η καθημερινότητα. Δείτε τα θετικά και
όχι μόνο τα αρνητικά κάθε εποχής. Βρείτε τρόπους να μην σας καταβάλει το άγχος
και η κούραση. Τότε δεν θα χρειάζεται ο ήλιος να σας φτιάξει την διάθεση πολύ άπλα
γιατί η καλή ψυχολογία θα υπάρχει μέσα σας.
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«Καθαρίζοντας το μονοπάτι μου»

Η ΕΥΧΗ

Με μια ευχή θα σε στολίσω. Τις ώρες τούτες των δυσκολιών θέλω να σε
συντροφεύει. Μια ευχή μοναχά έχω να σου πω, ίσως γιατί όλα τα άλλα τα θεωρώ
περιττά!
Όχι, δεν είναι για πλούτο αρκετό. Βλέπω πως πολλοί από αυτούς που τον έχουν,
χάλασαν ζωές ολόκληρες, δικές τους και των άλλων. Θα πρέπει πρώτα να σε δω τη
διαχείρισή του να γνωρίζεις, ώστε ούτε ένα στόμα να μη μείνει νηστικό, επειδή θα
σου ευχηθώ εσύ να πλουτίζεις.
Όχι, δεν είναι ούτε για την αγάπη για να βρεις. Έχεις εγωισμούς ένα σωρό,
προσδοκίες και απαιτήσεις, θεωρείς τον εαυτό σου τόσο σωστό, που χώρο δεν
αφήνεις για να αγαπήσεις. Δεν χρειάζεσαι ευχή για την αγάπη. Αν την έννοια της τη
διαλογιστείς, θα δεις ότι είναι της καρδιάς σου το μονοπάτι. Χωρίς τη γνώση αυτή
αν θες να διαβείς, και να τη βρεις, μάλλον πάλι θα τη χάσεις!
Όχι, ούτε για υγεία θα σου ευχηθώ. Αν και είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Μακάρι
όλοι να είναι υγιείς, αλλά της ζωής την αλήθεια, είναι δύσκολο πολλές φορές να
την κατανοείς. Τουλάχιστον κάνε τούτο αν σε αρρώστια βρεθείς. Άκουσε το κορμί
σου, την αλήθεια του μην την αρνηθείς. Πολλά μέσα σε αυτήν την κουβέντα του
για τη ζωή σου θα βρεις.
Μια ευχή λοιπόν έχω μόνο να σου δώσω. Η ειρήνη να σε συντροφεύει. Ειρήνη
στην ψυχή σου, ειρήνη στη ζωή σου.
Αν βιώνεις την ειρήνη, έχεις όσο πλούτο χρειάζεσαι. Ένας ασκητής, είναι
αντικειμενικά ένας πολύ φτωχός άνθρωπος, αλλά εκείνος δεν το βλέπει έτσι,
επειδή αρκείτε με τον πλούτο της ψυχής του. Στην ειρήνη της ψυχής σου θα βρεις
το ζύγιασμα των υλικών επιθυμιών σου.
Αν έχεις ειρήνη στο σπίτι σου, τότε κατέχεις την αγάπη. Η συντροφικότητά σου
θα απλωθεί και πέρα από τους τοίχους του σπιτιού σου και θα αγκαλιάσει όσους
συναναστρέφεσαι. Η ειρήνη στη ζωή σου δείχνει ότι βρίσκεσαι με ανθρώπους και
καταστάσεις που αγαπάς και θες.
Αν η ειρήνη σε συντροφεύει, αν είσαι υγιής, την ακτινοβολείς. Αν δεν είσαι, και
η ειρήνη ακόμα σε συντροφεύει, πάει να πει ότι έχεις κάνει τις επιλογές σου, και
παρόλο το θέμα υγείας, πάλι ακτινοβολείς! Έχεις καταλάβει ότι όλο το νόημα της
ζωής, είναι στην επιλογή της στάσης που θα έχεις απέναντι σε μια κατάσταση!
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

Ο ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΣ

Ζεις ώρες υπεράνθρωπης προσπάθειας και ατελείωτης αγωνίας. Ξέρω, έχεις
λυγίσει. Νοιώθεις τα πόδια σου κομμένα και πως κάθε μέρα ξημερώνεσαι στην
κόλαση. Σηκώνεις τα μάτια στον ουρανό, ψάχνοντας εκεί τις απαντήσεις, ένα
νεύμα, κάτι, αλλά και αυτός έχει σωπάσει. Κοιτάς στη γη το δρόμο σου, και θεωρείς
πως πιο εύκολα θα διάβαινες ένα ποτάμι λάβας!
Είναι βαρύς ο αγώνας ο καθημερινός, έχεις στρατιές μυρίων απέναντί σου να
σε πολεμάνε. Βλέπεις, και αισθάνεσαι, το κακό ανεξέλεγκτα να θεριεύει. Και
ψάχνεις μικρός εσύ, μέσα σε αυτήν την καταιγίδα, κάπου να τοποθετηθείς, μια
ασφάλεια να αποκτήσεις και ένα νόημα να νιώσεις. Ψάχνεις μες του μυαλού σου
την απελπισία, μια εικόνα χαράς, για να έχεις να πιστέψεις.
Αυτό το θεριό το ανήμερο, Ο ΦΟΒΟΣ, που ξαμολήσανε τα αχόρταγα σκυλιά της
οικουμένης, τρώει σιγά σιγά τα σωθικά και στραγγίζει όνειρα και προσδοκίες.
Είναι το κακό βαρύ, μουντό και απαίσια στριγκλίζει. Αναρωτιέσαι όλο και πιο πολύ,
καθώς εικόνα άλλη δεν βλέπεις.
Δεν στα γράφω αυτά, από κάποιο δωμάτιο σιγουριάς, ούτε καν την καθημερινή
μου ασφάλεια δεν έχω δεδομένη! Είμαι ο κάθε διπλανός σου, άνθρωπος που
συνέχεια συναντάς, που χωρίς απαντήσεις προχωράω στο μονοπάτι αυτό της ζωής.
Στα γράφω, γιατί σήμερα στο δρόμο, είδα μια γυναίκα να χαμογελά, και μου
θύμισε ότι το καλό σε όλους μέσα μας φωλιάζει. Είδα ακόμα μια μάνα με αγάπη να
δίνει το βυζί της στο μωρό, και μου θύμισε πως η αγάπη μέσα μας φωλιάζει. Είδα
έναν άντρα πρόθυμα τον διπλανό του να βοηθά, και μου θύμισε πως η ανθρωπιά,
μέσα στους ανθρώπους φωλιάζει.
Είδα το καλό, παρόλο που η σκιά βαριά πάνω του του πέφτει, μέσα στην καρδιά
των απλών και των καθημερινών να βρίσκει τον τρόπο, και το κακό να διαφεντεύει.
Είδα το καλό, μέσα στης ψυχής την άκρη, από την πηγή της ζωής, συνεχώς να
μεγαλώνει με αγάπη.
Ίσως για ένα σπόρο θέλησης, μέσα στην έρημο της θλίψης να μιλώ, μα, από ένα
σπόρο μοναχό, δάσος μπορεί να βγει και να θεριέψει. Σε αυτό το σπόρο προσδοκώ,
με την αγάπη μου, το φόβο τους να προϋπαντήσω. Ίσως, γιατί ο πόλεμος αυτός,
δεν είναι με σώματα και όπλα να γενεί. Πολεμιστές του σκότους, πολεμιστές του
φωτός, πολεμιστές της ύλης, πολεμιστές του πνεύματος, πολεμιστές σε όλη την
οικουμένη!
Από τους ανθρώπους έμαθα, πως μέσα στην καρδιά τους, ότι και αν στο έξω τους
περνούν, με την ματιά του μέσα τους θα επιλέγουν. Αν την αγάπη προτιμούν, αν
την αγάπη τη διαλέγουν, τότε γι αυτήν και θα προσπαθούν, ειρηνοποιοί για μια
ζωή θα μένουν.
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας
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Η δίαιτα του Νου:

-Σήμερα, δεν γκρινιάζω για τους ανθρώπους
που βρίσκω μπροστά μου, αλλά αποδέχομαι την
ποικιλομορφία στους τρόπους σκέψης, δράσης και
νόησης που έχει αυτός ο κόσμος.
-Δεν κατακρίνω κανέναν, αλλά χρησιμοποιώντας
την κρίση μου, επιλέγω με ποιους θέλω να συνεχίσω
τη διαδρομή μου, ελευθερώνοντας όλους τους
υπόλοιπους.
-Τους εγκωμιάζω για τα στοιχεία εκείνα του
χαρακτήρα τους που με συγκινούν και με παρακινούν Δημήτρης Νομικός συγγραφέας
προς τα καλύτερα.
-Σε κάθε πρόσωπο απέναντί μου, βλέπω τη μητέρα και τον πατέρα μου, το
γιο και τη θυγατέρα μου, τον αδελφό και την αδελφή μου και ανάλογα τους
συμπεριφέρομαι.
-Σήμερα, γδύνομαι από τις αναμνήσεις του παρελθόντος μου, επειδή αυτές με
δεσμεύουν να ζω ένα παρόν γεμάτο από ανεκπλήρωτες επιταγές, προσμένοντας
σε ένα ποθητό μέλλον για την αποπληρωμή τους.
-Σήμερα ολοκληρώνω την κάθε μου στιγμή δημιουργώντας, άσχετα από την
ψυχική μου, τη σωματική μου ή την πνευματική μου κατάσταση. Αναγκάζω έτσι τις
πράξεις μου να καθοδηγούν τις σκέψεις μου, και τις δημιουργίες μου να ορίζουν τα
συναισθήματά μου και όχι το αντίθετο που ίσως με οδηγεί στη θλίψη.
-Σήμερα νηστεύω. Αρνητικές σκέψεις, αρνητικές πράξεις, αρνητικά συναισθήματα,
τα απομακρύνω μόλις τα αναγνωρίζω.
-Σταματάω να συγκρίνω. Δεν με απασχολεί το περισσότερο ή το λιγότερο, το
μεγάλο ή το μικρό, το καλύτερο ή το χειρότερο, το χτες ή το αύριο. Εδώ και τώρα
είμαι στο σημείο εκκίνησής μου.
-Σήμερα, απενοχοποιούμαι. Έβλαψα και βλάφτηκα, πείραξα και πειράχτηκα,
πλήγωσα και πληγώθηκα. Καταλαβαίνω πως κάποιες συμπεριφορές μου ήταν
αντιπαραγωγικές προς τους άλλους και επιλέγω να μην τις ξαναχρησιμοποιήσω.
Αναγνωρίζω και την αντιπαραγωγικότητα των συμπεριφορών των άλλων προς
εμένα. Ζητάω συγνώμη και συγχωρώ. Απεμπλοκή.
-Σήμερα, είναι μια καινούρια ημέρα. Ότι και να κρύβει μέσα της, στις επιλογές
που κάνω για το πώς εγώ αναλύω ότι μου συμβεί, βρίσκεται η όμορφη ή η άσκημη
ημέρα. Επιλέγω προσεκτικά λοιπόν.
-Ξεκινάω τη δίαιτα τώρα, όχι από Δευτέρα!
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

Ένα γράμμα στο παιδί μας.

Παιδί μου! Ίσως στη ζωή σου να μην σου είπα όσα θα ήθελες να ακούσεις, αλλά
σίγουρα σου έδειξα αυτό που είμαι. Ίσως να μην μπόρεσα να σταθώ δίπλα σου
όσο θα ήθελες, αλλά σίγουρα σου άπλωσα το δρόμο μου.
Ξέρω ότι ποτέ δεν ήμουν “αρκετός” για εσένα, αλλά ήμουν αληθινός. Ξέρω ότι
με κατηγορείς για τις φορές που δεν σε βοήθησα ανταποκρινόμενος στην κραυγή
σου, αλλά εκείνες τις φορές σε βοήθησα με την αποχή μου, γιατί έμαθες να
περπατάς μονάχος.
Ξέρω ότι περίμενες να σου στρώσω το σίγουρο δρόμο και απογοητεύτηκες που
δεν το έκανα, αλλά έτσι πήρες το μονοπάτι σου. Ξέρω ότι μου το κρατάς που στη
δυσκολία δεν σου έδωσα το χέρι μου για να στη λύσω, αλλά έτσι υπερβαίνεις τις
τωρινές σου δυσκολίες. Ίσως να ονειρεύεσαι κάποιον άλλον για ιδανικό πατέρα,
αλλά σου έδειξα την αλήθεια μου για να μπορείς να κρίνεις τι θα κρατήσεις και
τι θα αφήσεις. Είμαι ένας άνθρωπος και εγώ, πονάω στον πόνο σου, λυπάμαι με
τη λύπη σου, ξενυχτάω με την αγωνία σου, προβληματίζομαι για την επόμενη
μέρα σου, αλλά χωρίς να με βλέπεις. Γιατί πρέπει να σου μάθω τη δύναμη για να
αυτονομηθείς. Μόνο ένα να θυμάσαι πάντα. Είμαι δίπλα σου και σε αγαπώ.
Καρδιά μου! Από τότε που ήρθες στη ζωή μου, άλλαξε το νόημά της. Ξέχασα την
ύπαρξή μου και σου αφιερώθηκα πλήρως. Ξέρω ότι με βρήκες πολύ προστατευτική,
αλλά ήθελα να είμαι πάντα ένα βήμα μπροστά σου. Άπλωνα τα χέρια μου για να
μην πονέσεις εσύ, αλλά εγώ. Όσο και αν θύμωνες, εγώ σε έντυσα με το κουράγιο
μου, εγώ σε τύλιξα με την υπομονή μου, εγώ σε δίδαξα με την καρτερία μου.
Νευρίαζες που τα βράδια σε περίμενα ξαγρυπνώντας, αλλά έτσι ένοιωσες τη
ζεστασιά. Και εκείνες τις νύχτες που μου ’λεγες τον πόνο σου, πονούσα για μέρες
μετά, αλλά αυτό το χάδι μου σε γιάτρευε και ξανασηκωνόσουν. Έφευγες με
νεύρα βροντώντας την πόρτα πίσω σου, αλλά έτσι έμαθες να ξανασκέφτεσαι την
παρόρμησή σου. Ήθελες, όπως όλα τα παιδιά, μια μάνα εικοσιτετραώρου, αλλά τις
στιγμές που σε άφησα μακριά μου έμαθες την ανεξαρτησία. Είμαι ένας άνθρωπος
και εγώ, ανησυχώ, πονάω, αγωνιώ, πάντα σε σκέφτομαι και πάντα θα είσαι ένα
κομμάτι μου, αλλά θα είμαι διακριτικά παραδίπλα σου. Γιατί πρέπει να σου μάθω
την αγάπη για να βγεις στη ζωή. Μόνο ένα να θυμάσαι πάντα. Οι καρδιές μας είναι
ένα και σε αγαπώ.
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας
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Δεν είσαι μόνος γιατί είσαι Έλλην

σου. Διερωτάσαι αν ζείς σε ενα κράτος δικαίου
ή ανάμεσα σε πολλές ομάδες συμφερόντων.
Ανατρέχεις στην ιστορία και πάλι ψάχνοντας
τον ηγέτη μα βλέπεις οτι οι περισσότεροι
δολοφονηθήκαν ή εξορίστηκαν γιατί δεν
υπήρξαν τόσο λαικιστές και λαοπλάνοι.
Καταλήγεις μέσα απο το ψάξιμο οτι
ο Ελληνισμός δεν έχει σύνορα, δεν
περιχαρακώνεται
σε
ελλειπή
εθνικά
προγράμματα παιδείας που πιθανώς να
δημιουργούν μία νόθα εθνική συνείδηση, δεν
είναι νομικός όρος και μπορεί να τον βρείς σε
ανθρώπους και κοινωνίες σε όλη τη γή.
Και εσείς που πραγματικά νοιάζεστε για
αυτόν τον τόπο δεν είστε μόνοι απλά κάποιοι
προσπαθούν να σας περιχαρακώσουν στις
δικές τους ψευδαισθήσεις.
Χρήστος Τραϊκούδης
Άλλωστε και η επανάσταση, για την οποία
λίγα πράγματα μας διδάσκουν στο σχολείο, για να ξεκινήσει να δομείται τούτο το
κράτος, απ’ έξω ξεκίνησε από φιλέλληνες και ομογενείς.

Αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων
Διακεκριμένες ελληνικές προσωπικότητες

στη δουλειά μου και με τροφοδοτούν ώστε να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό.
Χρειάζεται όμως και η Ελλάδα να αποκτήσει όραμα γι’ αυτό που είναι σήμερα
και όχι πριν 20.000 χρόνια πριν.
Τζον Κατσιματίδης: το βραβείο και το γραμματόσημο ανήκουν στον πατέρα μου
και σε όλους τους κατοίκους του νησιού που γεννήθηκα και έφυγα 6 μηνών, τη
Νίσυρο. Ζω στη Νέα Υόρκη, αλλά αγαπώ την Ελλάδα. Έχω επενδυτικά σχέδια
για την πατρίδα μου όμως κι εκείνη πρέπει να λύσει κάποια ζητήματα και να
ενθαρρύνει τόσο την επιχειρηματικότητα όσο και τους νέους επιστήμονες να
γυρίσουν στην πατρίδα.
Ρίτα Γουίλσον: Η μητέρα μου ήταν από την Ήπειρο και έφυγε σε ηλικία 26 ετών,
στον πόλεμο. Ο πατέρας μου από την Ξάνθη. Πάντα τους θυμάμαι να μιλούν
για τον τόπο τους. Αγαπώ τον ελληνικό λαό, το θάρρος και την αγάπη του για
την πατρίδα. Το διαπιστώνω κάθε φορά που έρχομαι στην Ελλάδα, στην οποία
ποτέ δεν νιώθω τουρίστρια, αλλά μέρος του ελληνικού λαού. Μπορεί η Ελλάδα
να είναι το λίκνο του πολιτισμού, αλλά είναι και το λίκνο πολλών μικρών και
καθημερινών πραγμάτων, που μας εμπνέουν, όπως η αλληλεγγύη.
Τζωρτζ Στεφανόπουλος: Ευχαριστώ που μοιράζομαι μαζί σας τις ελληνικές μου
ρίζες. Πάντα μου άρεσε το επίθετό μου που διαφέρει από όλα τα άλλα στις ΗΠΑ.
Ζήτω η Ελλάς!

Έχεις μια επιχείρηση και ασχολείσαι εκτός των άλλων και με τη βιωσιμότητα των
„αόρατων μετόχων της“ οι οποίοι δεν πολύ νοιάζονται ούτε για αυτή ούτε για σένα,
βλέποντας ότι οι φόροι που πληρώνεις προορίζονται στη διατήρηση μίας αδηφάγου
γραφειοκρατίας.
Νοιώθεις απελπιστικά μόνος κάποιες φορές. Βλέπεις τον πόνο και τα προβλήματα
των συνανθρώπων σου και δεν μπορείς να τα απαλύνεις γιατί νοιώθεις το φόβο ότι
κάποιοι που εκμεταλλεύονται τον πόνο του ανίσχυρου, αυτού που δεν μπήκε στα
συστήματα διαπλοκής, αυτού που αντιστεκόταν στο πελατειακό κράτος, αυτού που
δεν έτυχε να γεννηθεί σε κάποια εύπορη οικογένεια που ο Θεός ξέρει πως έγινε
εύπορη αφού ακόμη δεν γίνανε σε όλους οι απαραίτητες διασταυρώσεις, θα σε
πολεμήσουν και θα προσπαθήσουν να σε βάλουν στην άκρη.
Διαβάζεις κάποια ιστορικά γεγονότα και διακρίνεις κάποιες αντιφάσεις που
σε βάζουν σε σκέψεις. Ακούς ανθρώπους που αυτοπροσδιορίζονται ως δεξιοί ή
αριστεροί και αντιλαμβάνεσαι ότι ο βίος τους είναι γεμάτος απο ιδεοληψίες και για
το μόνο που νοιάζονται είναι τι κάνει ο άλλος παρά οι ίδιοι.
Επομένως διαπιστώνεις οτι οι σχιζοφρενείς εμφύλιοι δεν έχουν καταλαγιάσει ακόμη.
Βλέπεις πώς καταστρέφονται οικογένειες προς τέρψιν της υλικής ικανοποίησης, της
αναξιοκρατίας και αυτό γίνεται σενάριο σε σύγχρονες σαπουνόπερες με σχετικά
μεγάλη τηλεθέαση. Νοιώθεις σαν στρατιώτης που βγαίνει καθημερινά στο πεδίο της
μάχης δίχως πολλούς συμμάχους παρα μόνο 2-3 καλούς φίλους και την οικογένεια

της Μαίρης Κρητικού

Έγινε η παρουσίαση των γραμματοσήμων των πέντε διακεκριμένων ομογενών
κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο
του Μουσείου της Ακρόπολης. Και οι πέντε είναι οι φετινές βραβευμένες
προσωπικότητες, Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι προβάλλουν την ιδέα της
Ελλάδας μέσα από το έργο τους, του Ιδρύματος International Foundation for
Greece , IFG Awards. Τα Βραβεία απονέμονται κάθε τρία χρόνια.
Οι Βραβευμένοι για το 2016 είναι:
• Κώστα Γαβράς, Γράμματα και Τέχνες
• Δρ. Παναγιώτης (Πήτερ) Χ. Διαμαντής: Επιστήμη
• Ιωάννης Α. Κατσιματίδης: Επιχειρηματικότητα
• Ρίτα Γουίλσον: Θέατρο-Κινηματογράφος
• Γεώργιος Στεφανόπουλος: Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Κατά την διάρκεια της παρουσίασης, η πρόεδρος των ΕΛΤΑ κυρία Φρόσω
Σταυράκη μεταξύ άλλων είπε: «Η Ελλάδα ταξιδεύει προς το μέλλον, με
ανθρώπους που έγραψαν ιστορία με μόχθο, κι έχουμε το σπάνιο φαινόμενο να
είναι μαζί μας οι προσωπικότητες που τιμούμε».
Ενώ η πρόεδρος του IFG κυρία Ασπασία Λεβέντη αναφερόμενη στους
βραβευμένους είπε «…ξεχώρισαν με την ανεκτίμητη προσφορά τους στη διάδοση
του ελληνικού πολιτισμού και των ελληνικών ιδεών, αξιών και πνεύματος σ’
ολόκληρο τον κόσμο. Απεικονίζουν τους σύγχρονους, δημιουργικούς, μαχητικούς
Έλληνες και ταυτόχρονα είναι φιλέλληνες».
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν τρεις από τους πέντε βραβευμένους. Ο κος
Κώστας Γαβράς, ο κος Πήτερ Διαμαντής και ο κος Τζον Κατσιματίδης, ενώ η κα
Ρίτα Γουίλσον και ο κος Τζορτζ Στεφανόπουλος έστειλαν χαιρετισμό μέσω βίντεο.
Στις ομιλίες τους μεταξύ άλλων τόνισαν:
Κώστας Γαβράς: Θεωρώ απαραίτητο, η Ελλάδα να δει την τεράστια παρουσία
των Ελλήνων στον κόσμο.
Παναγιώτης (Πήτερ) Χ. Διαμαντής: Ο κόσμος μου βασίζεται στη ρομποτική,
τους αστεροειδείς, στην έκρηξη της τεχνολογίας που ζούμε και που σύντομα θα
αλλάξει το μέλλον της ανθρωπότητας προς το καλύτερο. Η ιδέα της Ελλάδας,
η αγάπη μου γι’ αυτήν, το ελληνικό ήθος, είναι αυτά που μου δίνουν ώθηση

Τα μηνύματα που έγραψαν στους φακέλους είναι:
Κώστας Γαβράς «Η αγάπη για την Ελλάδα πάει μπροστά».
Παναγιώτης Διαμαντής «Ο καλύτερος τρόπος να προβλέψει η Ελλάδα το
μέλλον της είναι να το δημιουργήσει η ίδια».
Ιωάννης Κατσιματίδης «Ελλάς – χώρα της δημοκρατίας, ιατρικής και
φιλοσοφίας».
Rita Wilson «Σκέφτομαι πως ο ποιητής του 19ου αιώνα Percy B. Shelley είχε
δίκιο όταν είπε «Είμαστε όλοι Έλληνες».
Γεώργιος Στεφανόπουλος «η Ελλάς ποτέ δεν πεθαίνει».
Μετά το πέρας της παρουσίασης οι τιμώμενοι περπάτησαν έως το Ταχυδρομείο
της Ακρόπολης, στην Διονυσίου Αρεοπαγίτου 17, για να ταχυδρομήσουν κάρτες
με τα προσωπικά τους γραμματόσημα σε όλο τον κόσμο.
Το ίδιο βράδυ παρέλαβαν τα βραβεία τους από το φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Ιnternational Foundation for Greece», του Γιώργου και της Ασπασίας Λεβέντη, σε
ειδική τελετή στο Μουσείο της Ακρόπολης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα γραμματόσημα:
http://www.elta.gr/tabid/752/newsid1178/1111
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ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Δ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΟ ΖΓΚΟΡΖΕΛΕΤΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
Δρ. Δημήτριος Μπενέκος
Αν. Καθηγητής Λαογραφίας Παν/μίου Θεσσαλίας
Ποιος θυμάται γεγονότα του Α΄
Παγκοσμίου πολέμου που σημάδεψαν
την ιστορία κρατών ως και την προσωπική
ιστορία των λαών τους; Ο Α΄ Παγκόσμιος
πόλεμος ακούγεται πολύ μακριά, στο
ακαθόριστο παρελθόν και σχεδόν δεν
μας αφορά σε τίποτε. Και όμως, ακριβώς
μετά από έναν αιώνα στο Ζγκο(ρ)ζέλετς,
το πολωνικό τμήμα της άλλοτε ενιαίας
γερμανικής πόλης της Σαξονίας Γκαίρλιτς,
έγιναν την Παρασκευή 8.Ιουλίου 2016 τα
αποκαλυπτήρια ενός πέτρινου οβελίσκου
στο γνωστό κεντρικό πάρκο Παντερέφσκι,
προς τιμήν των περίπου 6.500 ελλήνων
στρατιωτών του Δ΄ Σώματος Στρατού, που
παρέμειναν εκεί από το 1916 έως το 1919
ως «φιλοξενούμενοι της Αυτοκρατορικής
Γερμανίας».
Στον τεσσάρων μέτρων υψηλό οβελίσκο
αναγράφεται τρίγλωσσο αναμνηστικό
H αναθηματική στήλη με την τρίγλωσση
κείμενο, στο οποίο διαβάζουμε στα
επιγραφή (Foto © Wolfgang Geierhos, Görlitz)
Ελληνικά, Πολωνικά και Γερμανικά: «Στα
έτη 1916-1919 σε 28 εκτάσεις της γύρω
περιοχής υπήρξε το «Ελληνικό στρατόπεδο». Σ’ αυτό διέμεναν περίπου 6500
στρατιώτες του Δ΄ Σώματος του Ελληνικού Στρατού. Οι 133 από αυτούς θάφτηκαν
στο αστικό νεκροταφείο του Γκαίρλιτς».

Τι συνδέει αυτό το γεγονός στη μακρινή Πολωνία με τον
Βόλο και τη Θεσσαλία;

Μια πρώτη και αυθόρμητη απάντηση θα ήταν «τίποτε». Και
όμως. Στο Γκαίρλιτς και το ελληνικό στρατόπεδο βρέθηκε
ως διερμηνέας ο αείμνηστος φιλέλληνας πρόξενος της
Γερμανίας Έλμουτ Σέφελ, που τόσα καλά και σωτήρια
προσέφερε στον Βόλο και τη Θεσσαλία κατά τον Β΄ Παγκόσμιο
πόλεμο. Επ’ αυτού γράψαμε διεξοδικά σε προηγούμενο
άρθρο μας. Εκεί βρέθηκαν Βολιώτες και Θεσσαλοί
στρατιώτες. Αναφέρονται μερικά ονόματα: ο δεκανέας
Νικόλαος Μαργαριτούλης (Άνω Βόλος), ο οποίος μας
κληροδότησε ένα σημαντικότατο προσωπικό ημερολόγιο Prof. Dr. Dimitrios Benekos
της εκεί παραμονής του, ο στρατιώτης Κωνσταντίνος Τσόγιας
(Πλάτανος Τρικάλων), ο λοχίας Ονούφριος Δελημουχτάρης
(Βόλος), ο αντισυνταγματάρχης Τσιμπούκης (Μακρινίτσα), ο στρατιώτης Ευστάθιος
Φιλίππου (από Κερασιά Μαγνησίας και ο πρώτος νεκρός από τις κακουχίες), ο
Ευάγγελος Γουργιώτης (Βόλος) και άλλοι πολλοί από τα χωριά της Μαγνησίας και της
Θεσσαλίας. Μερικοί απεβίωσαν εκεί, οι πιο πολλοί επέστρεψαν στην Ελλάδα.
Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου από του Έλληνες της Διασποράς μας θυμίζει
πως η Ιστορία δημιουργεί συνδετικούς κρίκους μνήμης ανάμεσα στους λαούς, που
οφείλουμε να τους φροντίζουμε καλλιεργώντας συνθήκες ειρηνικής συνύπαρξης και
αλληλοκατανόησης.

Τόσο στο Γερμανικό Γκαίρλιτς όσο και στο πολωνικό Ζγκο(ρ)ζέλετς υπάρχουν
ελληνικής καταγωγής οικογένειες που προέρχονται από στρατιώτες του Δ΄ Σώματος
Στρατού, που παρέμειναν εκεί και ίδρυσαν διεθνοτικές οικογένειες όσο και Έλληνες
που βρήκαν καταφύγιο, μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα.
Με πρωτοβουλία του δραστήριου ελληνικού συλλόγου Stowarsyszenie Greków
w Polsce Delta του πολωνικού Ζγκο(ρ)ζέλετς επετεύχθη η έγκριση και κατασκευή
του μονολιθικού οβελίσκου και η τοποθέτησή του στο κεντρικό πάρκο της πόλης.
Τα αποκαλυπτήρια έγιναν με στρατιωτικές τιμές και παρευρέθηκαν επίσημες
αντιπροσωπείες από την Πολωνία, τη Γερμανία και την Ελλάδα, ενώ πλήθος κόσμου
παρακολούθησε την σεμνή και αξιοπρεπέστατη τελετή.
Ακολούθησε το 19ο Διεθνές Φεστιβάλ Ελληνικού τραγουδιού, το οποίο διήρκεσε
μέχρι την Κυριακή 10. Ιουλίου.

Σκηνή από τα αποκαλυπτήρια του οβελίσκου (Foto © Wolfgang Geierhos, Görlitz)

Αγαπητοί φίλοι αναγνώστες της εφημερίδας μας, με χαρά σας ανακοινώνουμε πως στο βιβλιοπωλείο μας προστέθηκαν δύο καινούργιοι σημαντικοί τίτλοι
βιβλίων, του αξιόλογου συγγραφέα και αρθρογράφου της εφημερίδας μας Δημήτρη Νομικού, και μάλιστα σε τιμές Ελλάδος, ήτοι:

„Γεύματα … ζωής“ (9,80 EUR) και „Μια μέρα, μια ψυχή, τρεις ζωές“ (14,80 EUR).
Για μεταφορικά εντός Γερμανίας επιβάρυνση 2.50 EUR/Πακέτο
Παραγγελίες: Demokrit Buchhandlung - 90443 Nürnberg - Am Plärrer 9.
Επίσης, μπορείτε να προμηθευτείτε τα βιβλία τηλεφωνικώς στο: 0911/264354 ή με Ε-mail στο kostas@gikas.net

Περιγραφή των βιβλίων

Το Σεπτέμβριο του 2010 εκδόθηκε το πρώτο μου βιβλίο με τίτλο
''Mια μέρα, μια ψυχή, τρεις ζωές'' από τις εκδόσεις Κριτονού.
Μια συνηθισμένη μέρα. Ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος. Τη
βιώνει σε τρεις ξεχωριστές πραγματικότητες. Ένα φανταστικό
σενάριο για μια τριχασμένη προσωπικότητα. Μια πιθανολογία
της καθημερινότητας, όπου ο συγγραφέας δείχνει με περιγραφικό
τρόπο πως η ζωή μας εξαρτάται από τη στάση μας και όχι από τις
συνθήκες ή τα γεγονότα που ζούμε. Ένα ασυνήθιστο, πρωτότυπο
βιβλίο που θα σας προβληματίσει τόσο ώστε να θελήσετε να
μάθετε περισσότερα και τότε ξαφνικά οι πληροφορίες θα έρθουν
από παντού. Όταν είσαι έτοιμος, το σύμπαν φροντίζει τη συνέχεια.
Τον Οκτώβριο του 2014 κυκλοφόρησε το δεύτερο βιβλίο μου με
τίτλο Γεύματα… ζωής από τις εκδόσεις Κριτονού.
Μπήκα εδώ μέσα για να φάω ένα πιάτο φαγητό, προσκαλεσμένος
από αυτόν που αποδείχτηκε ο αρχιμάγειρας όχι μόνο της
γευσιγνωσίας, αλλά και του πως και του γιατί της ζωής μας. Ένας
σεφ, ο οποίος ξεδίπλωσε μπροστά στα μάτια μου τα μεγαλύτερα
μυστικά του μαγειρέματος όλων των επιθυμιών μας, των
προσδοκιών μας και του τρόπου για να τις αποκτήσουμε. Έφτασε
ένα γεύμα για να μου δείξει το πόσο ελλιπή αντίληψη είχα για
το πως λειτουργούμε ως άνθρωποι. Αυτά είναι γεύματα ζωής
που αξίζουν, για να γνωρίσουμε όλοι το τι και το πως πρέπει να
παραγγέλνουμε, ώστε να απολαύσουμε ότι καλύτερο πραγματικά
μας αξίζει.
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Leichtfertiges Gerede
Menschheit und die christlichen Völker hereingebrochen,
von Erzpriester p. Martinos Petzolt und es kam doch noch nicht das Ende, weil Gott erbarmend

Vorsicht mit den Worten. Sie sind leicht ausgesprochen
und können ein Eigenleben entwickeln. Mit Worten kann
viel Unheil angerichtet werden. Auch Kriege beginnen meist
mit Worten, die immer weiter zur Eskalation führen, bis die
Hemmschwelle so weit gesunken ist, dass der Waffengang
als unausweichlich erscheint.
Es ist beklemmend und bestürzend, wie leichtfertig im
Internet geistliche Väter mittlerweile über Krieg reden und
schreiben, als würde ein Krieg unmittelbar bevorstehen,
weil nun die Tage der Endzeit angebrochen seien. Dazu werden Heilige und deren Prophetien zitiert, die selber aber
niemals Terminangaben gemacht haben. Die Gabe der Prophetie ist ein gottgeschenktes Charisma der Heiligen, doch
wer kann von sich beanspruchen, er habe das Charisma,
mehr als die Heiligen zu wissen und die vage gebliebenen
Prophetien der Heiligen konkretisieren und terminieren zu
können? Und warum hat sich noch nie einer der aktuellen
Endzeitpropheten für alle falschen Zeitangaben, die in den
letzten 5 Jahren gemacht wurden, entschuldigt? Es scheint,
dass die Masche der Endzeitspekulation nicht zur bei den
Zeugen Jehowas zieht, sondern ansteckend ist. Mittlerweile
haben sich sogar die Deutschen von einer apokalyptischen
Angst anstecken lassen, ihre längst zerbröselnde Hochkultur
würde überrollt und verfremdet, weshalb sie seit Monaten
katastrophale Wahlergebnisse verursachen.
Dabei dürfte ein orthodoxer Christ eigentlich nur vom
Frieden sprechen, wenn er die Gebete und Bitten der Kirche
ernstnimmt. Jeder Gottesdienst beginnt mit den sogenannten Eirinika, die ihren Namen nach den ersten drei Friedensbitten für die Kirche und die ganze Welt haben. Sogar noch
in den Zeiten des Krieges haben diese Friedensbitten ihren
Sinn, weil Gott ein Gott des Friedens ist (1Kor 14,33) und
Frieden schenken kann und will. An die Endzeit zu denken ist
geistlich wertvoll und notwendig, da niemand weiß, wann
seine persönliche Endzeit beginnt, sein Leben vielleicht sehr
plötzlich endet und er sich zu rechtfertigen hat für seine Taten und vor allem das Nichtgetane (Mt 25,45). Aber davon
in politischen Zusammenhängen zu reden ist gefährlich, weil
man sich zunächst an den Kriegsgedanken gewöhnt, dann
mit dem Kriegsausbruch rechnet und ihn schließlich als gottgegeben ansieht, weil die Heiligen ihn bereits angekündigt
hätten. Aber welche Katastrophen sind nicht schon über die

ist und noch Zeit zur Umkehr schenkt.

Ebenso kann man auch ein Schisma herbeireden. Zunächst hört man besorgte Warnungen, dann scheint es sich
am Horizont abzuzeichnen, danach wird es als notwendig
dargestellt, schließlich erscheint es unvermeidlich, und am
Ende, wenn sich alle allmählich daran gewöhnt haben, wird
das Schisma gar als heilsam propagiert. In den Friedensbitten jedoch wird um die Einheit aller heiligen Kirchen gebetet, und das ist nicht nur eine Bitte um die Einheit der Einen, Heiligen, Katholischen und Apostolischen Kirche, also
der orthodoxen Kirche, sondern ein Auftrag des Herrn (Joh
17,21). Stattdessen stellen sich die orthodoxen Kirchen zänkisch, zerrissen und gespalten dar und wirken alles andere
als überzeugend. Schlimmer als die Absagen der Teilnahme
an der Panorthodoxen Synode in Kreta ist der unwürdige Polemik nach Abschluss der Synode. Jetzt werden gar Synoden
von Kirchen, die selbst an der panorthodoxen Synode beteiligt waren, gegen die panorthodoxe Synode einberufen,
und auch Mönche wollen über die panorthodoxe Synode
richten.
Die Orthodoxie kennt keinen unfehlbaren Papismus, deshalb ist es auch erlaubt und gewünscht, dass die Texte und
Beschlüsse von Kreta kritisch gelesen und mit der Lehre der
heiligen Väter verglichen werden. Aber dann sollte man sich
fairerweise mit den Texten selbst beschäftigen. Die bieten
allerdings gar nicht so viel Zündstoff, wie vermutet wird. Es
müsste doch zu denken geben, dass von römisch-katholischer und protestantischer Seite kein Lob für irgendeine
angebliche ökumenistische Annäherung kommt und nichts
zu hören ist, da sich die ekklesiologische Position der Orthodoxen Kirche in den Synodenbeschlüssen überhaupt nicht
verändert hat. Stattdessen ergehen sich viele Kritiken, die
im Internet verbreitet werden, in Spekulationen und Mutmaßungen über geheime Hintergründe, offensichtliche Absichten, hochbrisante Verschwörungen, aktive Organisationen von Feinden außerhalb und innerhalb der Orthodoxie.
Außerdem werden einzelne private Wortmeldungen oder
Handlungen von Patriarchen und Bischöfen mit den offiziellen Papieren der Synode vermischt, garniert mit Uraltphotos
und missgedeuteten Gesten. Und wieder wird ein apokalyptisches Gespenst der Endzeit konstruiert, ähnlich wie in der
Kriegsrhetorik. Damit wird Angst geschürt, Panik gemacht,

ein Klima des drohenden Schismas erzeugt und die Einheit
der heiligen Kirche Christi beschädigt.
Wenn man heute nach seiner Meinung zur Panorthodoxen Synode gefragt wird, soll man wählen zwischen der Befürwortung, gleichbedeutend mit dem Ökumenismus, oder
der Ablehnung, was authentische Orthodoxie beweisen soll.
Das heißt, wer ein wahrer Orthodoxer sein will, müsste sich
gegen die angeblich ökumenistisch verseuchte Panorthodoxe Synode in Kreta stellen, und wer der Orthodoxie treu sein
will, muss das Schisma mit den Kirchenleitungen, die die
Texte von Kreta verabschiedet haben, riskieren. Es kommt
immer häufiger vor, dass man vor jedem weiteren Gespräch
zuerst nach seiner Stellung zur Synode in Kreta gefragt wird,
so als müsse man zunächst eine Orthodoxieprüfung ablegen, so als würde von der Antwort abhängen, ob man weiter
gesprächsfähig ist. So werden Bischöfe, Priester, Mönche
und Laien in zwei Parteien gespalten, keiner traut dem anderen mehr, jeder verdächtigt jeden der Apostasie und Häresie und hält sich für orthodoxer, Respekt vor der Hierarchie
und dem geweihten Amt geht verloren. In solch einem Klima
wird der Nährboden für ein Schisma erzeugt und irgendwann scheint ein solches unausweichlich zu sein, wenn die
Orthodoxie noch rein erhalten und gerettet werden soll. Es
sei aber allen erregten Gemütern gesagt: Wer vom Schisma
auch nur redet, verletzt bereits die eine heilige, katholische
und apostolische Kirche, und wer ins Schisma geht, schneidet sich von ihr ab - nicht umgekehrt. Vielleicht ist gerade
das „die Sünde gegen den Heiligen Geist, die nicht vergeben
wird“ (Mt 12,32, Mk3,29), weil der Heilige Geist in seiner
heiligen Kirche wohnt, die „ohne Flecken, Falten oder etwas
dergleichen ist, sondern heilig und tadellos“ (Eph 5,27).
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Η Αυτογενή Άσκηση - Das Autogene Training
Του Prof. Dr. med. Ioannis Benos

Η δεκαετία του 20 και 30 ήταν η εποχή της ανακαλύψεως μεθόδων κατά τις όποιες
μέσω τελείας χαλαρώσεως του σώματος να φτάνουμε σε ψυχική ηρεμία. Ο Γερμανός
Νευρολόγος από το Göttingen Johannes Heinrich Schultz (1884-1970) ήταν ένας από τους
πρώτους με την λεγόμενη αυτογενή άσκηση (autogenes Training), την όποια ανέπτυξε το
1928 και περιέγραψε στο ομώνυμο βιβλίο του που εκδόθηκε το 1932. Ασφαλώς υπήρχαν
και πριν από τον Schultz μέθοδοι, οι όποιες είχαν σκοπό την αλλαγή της συμπεριφοράς
του ατόμου, όπως η υποβολή, η αυθυποβολή, η ύπνωση, το γιόγκα, η θεραπευτική
γυμναστική και άλλες. Αυτές οι μέθοδοι όμως δεν είχαν σκοπό την χαλάρωση σαν
θεραπευτικό μέσο, αλλά αν παρουσιαζόταν ήταν παράπλευρη ενεργεία. Σήμερα είναι
η αυτογενή άσκηση μαζί με την κλιμακωτή χαλάρωση (Ρrogressive Relaxation) του
αμερικανού Jacobson που την ανέπτυξε περίπου την Ιδία εποχή αλλά ανεξάρτητα από
τον Schultz οι πιο συχνά εφαρμοζόμενες ασκήσεις χαλαρώσεως.
Ο Schultz εμπνεύστηκε τη μέθοδο του, όπως αναφέρει και ο ιδίως, από τους Έλληνες
Ησυχαστές. Πρώτος ο ηγούμενος της μονής του Σινά Ιωάννης Κλίμακος (578-670?)
εισήγαγε τον 7ο αιώνα μια μέθοδο ψυχικης ηρεμιας. Ο Πόντιος ιερωμένος και ηγούμενος
της μόνης του Αγίου Μαμά κοντά στην Κωνσταντινούπολη Συμεών ο Νέος Θεολόγος
(949-1022) παρουσίασε εξελιγμένη τη μέθοδο μέσω της όποιας ο μύστης βλέπει με
κλειστά ματιά το άκτιστο φως του Θεού. Εκεί έφθανε με αυτοσυγκέντρωση και συνεχή
προσευχή. Με τον τρόπο αυτό απελευθερώνονταν και από τα προβλήματα του και τις
φροντίδες της ζωής. Αργότερα η μέθοδος αυτή τροποποιήθηκε από τους οπαδούς του οι
οποίοι και σήμερα αυτοσυγκεντρώνονται κοιτάζοντας το κέντρο του σώματος τους που
είναι η περιοχή του αφαλού τους για αυτό ονομάζονται οι εκτελεστές της μεθόδου από
τους αγνοούντες την αλήθεια ομφαλοβλεψίες, για ανθρώπους που δήθεν ενδιαφέρονται
μόνο για τον εαυτό τους και όχι για τα σοβαρά προβλήματα γύρω τους. Με πολλαπλή
επανάληψη μιας απλής προσευχής όπως „Κύριε Ιησού Χρηστέ ελέησον με“, επέρχεται
σταδιακά μια σωματική και ψυχική χαλάρωση και ηρεμία και είναι δυνατό να δει κανείς
όταν βρίσκεται σε τέλεια χαλάρωση με κλειστά ματιά ένα λευκό φως.
Οι οπαδοί των Ησυχαστών ανακάλυψαν επίσης για πρώτη φορά από την αρχαία εποχή
το ανθρώπινο σώμα που μέχρι τότε η εκκλησία έβλεπε σαν βάρος και μόνο η ψυχή την
ενδιέφερε. Τώρα άρχισαν να βλέπουν το σώμα σαν τη κατοικία της αθάνατης ψυχής
γι‘ αυτό πρέπει οι πιστοί να το περιποιούνται και να το προσέχουν. Αυτό έγινε γιατί
ανακάλυψαν ότι μέσω της χαλάρωσης του σώματος επέρχεται και ηρεμία ψυχής. Ο
Ησυχασμός εξαπλώθηκε κυρίως στο Άγιο Όρος και τη Μακεδονία είχε όμως και εχθρούς,
προκάλεσε μάλιστα το 14ο αιώνα και αντιπαράθεση μεταξύ καθολικών και ορθόδοξων
που οδήγησε μάλιστα έκτος από φιλολογική διαμάχη και σε δημόσια συζήτηση μεταξύ
του πνευματικού αρχηγού των Ησυχαστών και μετέπειτα αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης
Γρηγόριου Παλαμά (1296-1359) και του Έλληνα καθολικού Βαρλαάμ Καλαβρού (περί το
1290 - 1348) και αργότερα του μαθητού του Γρηγόριου Ακίνδυνου (αρχές 14ου αιώνα
- περί το 1351). Ακόμη και στον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ του Ιωάννη Καντακουζηνού
(1292-1383) και της επιτροπής κηδεμονίας του Ιωάννη Παλαιολόγου (1332-1391)
χρησιμοποιήθηκε σαν πολεμικό μέσο. Ο πρώτος πήρε το μέρος των Ησυχαστών και
οι εχθροί του των αντιπάλων των. Τέλος νίκησαν οι Ησυχαστές και οι αρχηγοί του
αγιοποιήθηκαν. Και σήμερα ακόμη οι Μοναχοί του Αγίου Όρους χρησιμοποιούν την
λεγόμενη
νοερά
για να χαλαρώσουν.
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Ioannis Benos
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Verhaltensänderung zu erreichen und entwickelt man einige für diesen Zweck geeignete
το πρωτότυπο
τροποποιήθηκε,
να Schultz
υπάρχουν
σήμερα war
διαφορές
Methoden.
Der σύστημα
Göttinger του
Nervenarzt
Johannes ώστε
Heinrich
(1884-1970)
einer
der ersten mit seinem „Autogenen Training“, das er um 1928 entwickelte und in seinem
gleichnamigen Buch 1932 veröffentlichte. Es gab gewiss vor dieser Zeit Verfahren, die
auf eine Verhaltensänderung abzielten wie Suggestion, Autosuggestion, Hypnose, Yoga,
Heilgymnastik u.a., die aber nicht Entspannung zum Ziel hatten, sondern Entspannung
lediglich als Nebenprodukt auftrat. Heute ist das Autogene Training neben der „Progressiven Relaxation“ des U.S.-Amerikaners Jacobson, das diese etwa um die gleiche Zeit und
unabhängig von dem Verfahren von Schultz entwickelte, die am meisten angewandte Verfahren.
Schultz bekam seine Anregung, wie er selbst in seinem Buch angibt, von den griechischen Hesychasten. Bereits im 7. Jh. n.Chr. hatte der Abt des Sinai Klosters Ioannis Klimakos ein Entspannungsverfahren entwickelt. Der aus Pontos stammende Mönch und Abt
des Klosters Heilige Mamas bei Konstantinopel, Symeon Neostheologos (949-1022), entwickelte das Verfahren weiter, bei dem man durch permanente Gebetswiederholung das
„Ungeschaffene Licht Gottes“ sehen können sollte und dadurch von allen seinen Sorgen
befreit würde. Seine Methode wurde später standardisiert und besteht aus Selbstkonzentration, in dem man sich auf das Zentrum seines Körpers fixiert, also auf die Gegend um
den Nabel, weshalb seine Anhänger von den Unwissenden auch „Nabelgucker“ genannt
wurden. Heute ließt man gelegentlich den Ausdruck auch in deutschen Zeitungen, wenn
man jemand bezeichnen will der sich nur um die eigene Angelegenheiten kümmert obwohl in seiner Umgebung „alles drüber und drunter geht“.
Durch Wiederholung bestimmter Sätze wie: „Herr Jesu Christus, erbarme Dich unser“
kommt es zu stufenweiser Entspannung. Im Zustand der vollständigen Entspannung sieht
man bei geschlossen Augen ein helles Licht. Die Anhänger von Symeon „entdeckten“ auch
zum ersten Mal seit der Antike auch den menschlichen Körper, den die Kirche bisher eher
als Last empfunden hatte. Nun sollte er als Sitz der unsterblichen Seele gepflegt werden.
Die Anhänger hatten nämlich erkannt, dass durch die Entspannung des Körpers auch eine
Beruhigung der Psyche eintritt. Der Hesychasmus breitete sich vor allem in Athos aus und
führte im 14. Jh. zu schweren Kontroversen zwischen Katholiken, die ihn ablehnten, und
seinen Orthodoxen Befürwortern. Es kam zu öffentlichen Streitgesprächen auf der Agora
von Thessaloniki zwischen dem Erzbischof von Thessaloniki, dem Gelehrten und Theoretiker des Hesychasmus Grigorios Palamas (1296-1359) und dem griechischen Katholiken
Barlaam Kalabros (um1290 – 1348) und später mit seinem Schüler Grigorios Akindynos
(Anfang14es Jh. - um 1350). Sogar während des Bürgerkrieges zwischen Johannes Kanta-

εναλλακτικές μέθοδοι όλες με το ίδιο
θετικό αποτέλεσμα. Σε μια απ‘ αυτές o
ασκούμενος η ο ασθενής ξαπλωμένος η
καθισμένος χαλαρά με κλειστά τα ματιά
και αυτοσυγκεντρωμένος αν ακολουθεί
τις οδηγίες του προπονητή/θεραπευτή
αισθάνεται αρχικά χαλάρωση, μετά ηρεμία,
μετά βαρύτητα και τέλος θερμότητα στο
σώμα του. Αυτό επιτυγχάνεται σταδιακά.
Πρώτα πρέπει το άτομο να συγκεντρωθεί
στη χαλάρωση του δεξιού του χεριού, μετά
του δεξιού βραχίονα, του αριστερού χεριού
και ούτω καθ‘ εξής μέχρι να χαλαρώσει όλο
το σώμα. Με την ιδία σειρά δίνονται οδηγίες
για ηρεμία, μετά για βαρύτητα μελών του
σώματος και τέλος για θερμότητα, Το άτομο
δεν πρέπει να ξέχνα την ήρεμη αναπνοή
και να σκέπτεται μόνο τη χαλάρωση. Η
εκμάθηση της αυτογενούς ασκήσεως
δεν γίνεται σε μια μέρα αλλά τμηματικά
Prof. Dr. med. Ioannis Benos
και πρέπει επίσης να επαναλαμβάνεται
αρκετές φόρες στο σπίτι πριν προχώρηση
στην επομένη φάση δηλαδή τη μια μέρα τη χαλάρωση την άλλη την ηρεμία κτλ. Όταν
έχει μάθει κανείς πολύ καλά την άσκηση τότε μπορεί με μια λέξη του θεραπευτή
αλλά και μόνος του να χαλαρώνει αλλά και να αισθάνεται θερμότητα στο σώμα του.
Προχωρημένοι αισθάνονται πως πετούν στα σύννεφα η και βλέπουν μάλιστα ένα λευκό
φως όπως ο Συμεών ο νέος Θεολόγος περιγράφει.
H εφαρμογή του είναι πολλαπλή, ιδιαίτερα επηρεάζονται θετικά ελαφρές δυσλειτουργίες
οργάνων χωρίς οργανική πάθηση π.χ. σπασμοί στομάχου η εντέρων, σε συμπτώματα
της λεγόμενης νόσου των μάνατζερ, σε χρονιά σωματική και ψυχική υπερκόπωση, σε
αϋπνίες στην προπαρασκευή του ύπνου, σε ινομυαλγια (εναλλασσόμενοι πόνοι σε
διάφορα μέλη σώματος χωρίς αίτια), σε ψυχοσωματικά κ.α. για τα τελευταία κυρίως
σε συνδυασμό με ψυχοθεραπεία. Ανακούφιση προσφέρει επίσης και σε οργανικές
παθήσεις, όπως σε ρευματισμούς ελαττώνει τους πόνους, σε καρδιοπάθειες βοηθά
στην ρύθμιση των παλμών, σε Υπέρταση κατεβάζει λίγο την υψηλή πίεση κ.α. Ακόμη
και κυκλοφοριακές διαταραχές καλυτερεύει, αλλά και χωρίς ιδιαίτερο λόγο η αυτογενή
άσκηση βοηθά να ξεπεραστούν ευκολότερα τα μικρά και μεγάλα προβλήματα και οι
καθημερινές δυσκολίες της ζωής. Η εκμάθηση του γίνεται σ‘ αυτές τις περιπτώσεις από
έναν έμπειρο προπονητή. Σε παθήσεις όμως πρέπει να γίνεται από γιατρό η ψυχολόγο.
Η μέθοδος αυτή δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε άτομα που φοβούνται την τέλεια ηρεμία
η είναι άτομα πολύ αγχώδη, για αυτούς είναι καταλληλότερη η κλιμακωτή χαλάρωση του
Jacobson. O ασκούμενος σταδιακά σφίγγει και χαλαρώνει εναλλασσόμενα τους μυς των
μελών του μέχρι να επέλθει σωματική και ψυχική ηρεμία.
kuzenos und der Regentschaft des Johannes Paläologos nahm der erste die Position der
Hesychasten ein, die Regentschaft aus politischen Günden die ihrer Gegner. Schließlich
kam es zum Sieg der Hesychasten. Die Befürworter wurden zu Heiligen erhoben. Noch
heute üben dieses Entspannungsverfahren die Athosmönche aus.
Schultz entwickelte weiter das hesychastische Verfahren. Durch stufenweise Selbstentspannung der Muskulatur wird eine psychische Beruhigung erreicht. Das Originalkonzept
von Schultz hatte in den folgenden Jahren nach seiner Entstehung verschiedene Variationen erfahren, aber mit dem gleichen positiven Effekt. In einer davon soll der Proband liegend oder entspannt sitzend mittels einfacher Anweisungen des Arztes oder Therapeuten
Ruhe, später Schwere und schließlich Wärme des Körpers spüren und dadurch eine psychische Entspannung erreichen. Dies geschieht stufenweise. Als erstes soll sich der Proband auf seinen rechten Arm konzentrieren und Ruhe empfinden. Danach verfährt man
mit allen Körperteile auf die gleiche Weise. Der ganze Körper ist auf diese Weise schwer
und warm, wenn der Proband nur an die Entspannung denkt und die Anweisungen befolgt. Er soll dabei auch auf seine Atmung achten, die ruhig bleiben muss. Wenn man die
Übung beherrscht, kann man sogar auf ein Stichwort ohne Umwege diesen Endzustand
sofort erreichen und sogar in der höchsten Entspannungsstufe „wie auf Wolken schweben“ und zudem im Geiste ein helles Licht „sehen“, wie Simeon, der neue Theologe, dies
beschreibt. Das Verfahren eignet sich nicht für hektische Menschen oder für Personen,
die Angst haben „sich fallen zu lassen“. Bei ihnen sollte die „Progressive Relaxation“ Anwendung finden, bei der es um einen Wechsel von Spannung und Entspannung der einzelnen Körperglieder geht bis hin zur vollständigen Entspannung von Körper und Psyche.
Die Anwendungsbereiche sind vielfältig. Besonders gut eignen sie sich zur Beeinflussung leichter Funktionsstörungen der Organe, z.B. spastischer Schmerzen des Magens
oder des Bauches ohne organischen Hintergrund, bei der sog. Manager-Krankheit, d.h.
der chronischen körperlichen und psychischen Beanspruchung. Das Verfahren hilft auch
entscheidend bei Schlafstörungen zur Vorbereitung des Schlafes, bei Fibromyalgie gegen
die überall auftretenden Schmerzen ohne Ursache und genauso bei rheumatischen Beschwerden u.a. Aber auch bei psychosomatischen Störungen bringt es Hilfe, allerdings
nur in Zusammenhang mit Psychotherapie. Aber auch bei organischen Krankheiten hilft
dieses Verfahren entscheidend bei der Beseitigung verschiedener Begleitsymptome. Z.B.
führt es bei Herzstörungen zur Frequenzregulierung, bei Bluthochdruck zu einer gewissen Senkung der hohen Werte und es bessert sogar Durchblutungsstörungen. Auch ohne
sonst hilft das Autogene Training bei der Bewältigung großer und kleiner Probleme und
bei der Bewältigung von Alltagsschwierigkeiten. Das Erlernen für alle diese Fälle könnte
durch einen erfahrenen Trainer geschehen. Bei psychischen Störungen und organischen
Krankheiten darf das Verfahren allerdings nur von einem Arzt durchgeführt werden.
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Όταν τα ελληνικά βιβλία ταξίδεψαν στη χώρα του μακριού Λευκού Σύννεφου

Σε έναν μοναδικό προορισμό, στη μακρινή Νέα Ζηλανδία, την «Aotearoa»,
δηλαδή “Τη γη του μακριού λευκού σύννεφου” στη γλώσσα του ιθαγενούς
πληθυσμού του νησιού, των Maori και τη μυθική χώρα του Άρχοντα των
δαχτυλιδιών, βρέθηκαν η Μαίρη Κρητικού και η Βάσω Ψαράκη, μέλη του
Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, με αφορμή το Παγκόσμιο Συνέδριο
Παιδικού Βιβλίου που έλαβε χώρα στο Auckland.
Με την ευκαιρία της επίσκεψης, η κα Μαίρη Κρητικού επικοινώνησε με την
Ελληνική Κοινότητα του Wellington και σε συνεργασία με τη διευθύντρια του
Ελληνικού Σχολείου, Ειρήνη Αντωνογιαννάκη και το Διοικητικό Συμβούλιο της
Κοινότητας διοργάνωσαν διήμερα εικαστικά εργαστήρια υπό την καθοδήγηση
και την επιμέλεια της ταλαντούχας εικονογράφου και συγγραφέως παιδικών
λογοτεχνικών βιβλίων, κας Βάσως Ψαράκη.
Η τιμή που μας έκαναν ήταν μεγάλη και η χαρά που μας προσέφερε η επίσκεψη
της κυρίας Κρητικού και της κυρίας Ψαράκη ήταν μοναδική. Σε ολόκληρη τη Νέα
Ζηλανδία υπολογίζεται ότι ζουν περί τις 5000-6000 Έλληνες, ενώ η πλειοψηφία
αυτών, περίπου 5000 άτομα Ελληνικής καταγωγής ζουν στο Wellington. Σε αυτή
τη μικρή γωνιά του κόσμου, στην άλλη μεριά του κόσμου για την ακρίβεια,
το Ελληνικό Κοινοτικό σχολείο του Wellington μετράει περίπου 70 χρόνια
δράσης και όλα αυτά τα χρόνια έχει συμβάλλει καθοριστικά στην προώθηση,
ενίσχυση και διάδοση της Ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Άνθρωποι
ελληνικής καταγωγής διατηρούν τη γλώσσα μας, τα ήθη και έθιμα μας και με
ζήλο παλεύουν και αγωνιούν για τη διατήρηση τους. Οι δυσκολίες τα τελευταία
χρόνια είναι πολλές, ωστόσο από το 2014 και μετά υπάρχει μια προσπάθεια
ανανέωσης.
Όπως γίνεται αντιληπτό, η ευγενής και άμεση προσφορά βιβλίων από γνωστούς
εκδοτικούς οίκους και συγγραφείς της Ελλάδας, μας συγκίνησε και μας γέμισε
χαρά και αισιοδοξία μιας και θα συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση της
πολιτισμικής μας κληρονομιάς, ενώ παράλληλα μας δίνει κουράγιο και κίνητρο
ώστε να συνεχίζουμε να προσπαθούμε.
Η κα Κρητικού, η οποία είχε καθοριστικό ρόλο στο εγχείρημα και τη συλλογή
των βιβλίων, καθώς και η κα Ψαράκη που μας μάγεψε με τις εικαστικές δράσεις
της, έφεραν έναν άλλο αέρα στην Κοινότητα μας, ανανεωτικό και ενωτικό μιας
και η κα Ψαράκη κατάφερε να ξεσηκώσει ανθρώπους όλων των ηλικιών και να

τους κάνει να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν ιδέες και να εργαστούν αρμονικά
κατά τη διάρκεια των δράσεων. Ήταν υπέροχο να βλέπει κανείς παππούδες,
γιαγιάδες, μαμάδες, μπαμπάδες και παιδιά να συμμετέχουν όλοι μαζί και υπό
την καθοδήγηση της κας Ψαράκη να ανακαλύπτουν δημιουργικές πτυχές του
χαρακτήρα τους! Όλοι διασκέδασαν, έμαθαν , δημιούργησαν και γνώρισαν μια
άλλη πλευρά του εαυτού τους!
Η επιτομή των διήμερων εργαστηρίων ήταν η συνομιλία των ομογενών και των
παιδιών, μέσω Skype, με τη διεθνώς αναγνωρισμένη και πολυβραβευμένη
συγγραφέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, Άλκη Ζέη. H κα Άλκη Ζέη
πέρα από τα βιβλία που μας προσέφερε, πρόσθεσε και αυτή με τον δικό της τρόπο
ένα λιθαράκι προκειμένου να βρεθούν τα βιβλία κοντά μας. Αναγνωρίζοντας
την τιμή που μας έκανε και το ρόλο της στην ελληνική λογοτεχνία, καθώς
επίσης προς τιμήν της κας Ψαράκη που μας επισκέφτηκε, η βιβλιοθήκη μας
ονομάστηκε «Άλκη Ζέη – Βάσω Ψαράκη» . Με αυτό τον τρόπο οι μελλοντικές
γενιές ελληνικής καταγωγής θα αναγνωρίζουν τη συμβολή τους στη δημιουργία
της βιβλιοθήκης μας και θα θυμούνται γενικότερα την προσφορά τους στο
χώρο των τεχνών και των γραμμάτων.
Η επίσκεψη αυτή από την Ελλάδα στη μακρινή και απομονωμένη Νέα Ζηλανδία
μας πλημμύρισε χαρά και προσέφερε αξέχαστες, μοναδικές στιγμές!
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συνέβαλλαν στη δημιουργία της βιβλιοθήκης
μας και τη διεξαγωγή των σεμιναρίων και ευχόμαστε ολόψυχα πάντα
αντίστοιχες δράσεις να λαμβάνουν χώρα! Εμείς οι Έλληνες του εξωτερικού τις
έχουμε ανάγκη, τις εκτιμάμε βαθύτατα, μας προσφέρουν αμέτρητη χαρά και
μας δίνουν δύναμη και κουράγιο να συνεχίζουμε να προσπαθούμε.
«[..]Να μας έχει ο Θεός γερούς
πάντα ν’ ανταμώνουμε
και να ξεφαντώνουμε βρε
με χορούς κυκλωτικούς
κι άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς»
Ειρήνη Αντωνογιαννάκη
Δασκάλα του Σχολείου της Ελληνικής Κοινότητας Wellington
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ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
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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DEMOKRIT

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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Έλληνες του Απόδημου Ελληνισμού
Η Ελληνική Κοινότητα στην Πόλη του Μεξικού

για τον πολιτισμό μας;
Πλέον ναι…. είναι ερωτευμένοι με την Ελλάδα. Από τα έθιμα και τη γλώσσα
Με ιδιαίτερη χαρά συνάντησα στον φιλόξενο μας μέχρι την ελληνική κουζίνα.
χώρο του «Πάρκου» στο Πάρκο Ελευθερίας 6. Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε?
στην Αθήνα την κυρία Γεωργία Μπουτσιάνη, Προτιμώ να εστιάσω στις προκλήσεις παρά στα προβλήματα. Είναι πιο θετικό
Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας στην Πόλη και ελκυστικότερο και από τη στιγμή μάλιστα που οι προκλήσεις είναι αρκετές
του Μεξικού. Η πρώτη μας γνωριμία έγινε τον και μεγάλες.Προσδοκούμε σε περισσότερα μαθήματα στο σχολείο καθώς
Σεπτέμβριο του 2014 στο Μεξικό. Βλέποντας και σε περισσότερους μαθητές. Ευελπιστούμε να μας στείλουν άμεσα έναν
από κοντά την εξαιρετική δουλειά που γίνεται δάσκαλο, όπως συνέβαινε πριν από τέσσερα χρόνια και να αποκτήσουμε
από όλα τα μέλη της Ε.Κ., τον ενθουσιασμό αρτιότερη βιβλιοθήκη, κάτι που τα οικονομικά μας αυτή τη στιγμή δεν
και τη σταθερά θετική εξέλιξη στο έργο που επιτρέπουν. Ελπίζω να βρεθεί κάποιος οργανισμός και να συνδράμει
έχουν αναλάβει, σκέφτηκα ότι θα είχε μεγάλο οικονομικά.
ενδιαφέρον για τους απανταχού έλληνες να
μάθουμε από πρώτο χέρι για τη ζωή τους εκεί. 7. Πόσο κοντά είναι η Ελλάδα στην Ε.Κ.?
Αρκετά θα έλεγα, κι αυτό γιατί ανέκαθεν συνεργαζόμασταν στενά και με τον
1. Συγχαρητήρια για την πρόσφατη νυν πρέσβη, κύριο Πέτρο Παναγιωτόπουλο καθώς και με την προκάτοχό του,
επανεκλογή σας στην Προεδρεία της κυρία Πολυξένη Στεφανίδου. Ας αναφέρω ενδεικτικά την πολιτιστική έκθεση
Ελληνικής Κοινότητας στην
Πόλη του που διοργανώνουμε κάθε Μάιο εδώ και τέσσερα χρόνια στο Μεξικό που
Μεξικού! Θέλετε να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή για το πότε και πώς σημειώνει μεγάλη επιτυχία. Εκεί προάγουμε την Ελλάδα συνολικά, από τον
έφτασαν οι πρώτοι Έλληνες στο Μεξικό?
τουρισμό και τα αγροτικά προϊόντα της, μέχρι τη βιοτεχνική παραγωγή, τον
Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας εκφράσω τον πολιτισμό και τις παραδόσεις της.
ενθουσιασμό μου όσον αφορά τις πολιτιστικές προτάσεις μας προκειμένου
να προωθήσουμε την Ελλάδα και να αλλάξουμε την άσχημη εικόνα με την 8. Η ιερά μητρόπολη Μεξικού με τον μητροπολίτη σεβασμιότατο κ.
οποία έχει ταυτιστεί μετά την οικονομική κρίση. Έχουμε πολλή δουλειά αν Αθηναγόρα είναι κοντά στην ομογένεια και με ποιο τρόπο;
Είμαστε κυριολεκτικά πολύ κοντά μιας και οι εγκαταστάσεις της Ε. Κ. βρίσκονται
προσδοκούμε τη διατήρηση του τουρισμού στην Ελλάδα.
Οι πρώτοι Έλληνες που μετοίκησαν στην Πόλη του Μεξικού έφτασαν περίπου δίπλα από τον ιερό ναό της Μητρόπολης. Κυρίως όμως είμαστε πολύ κοντά
στις αρχές του περασμένου αιώνα, με πλοία που είχαν προορισμό την Αμερική. στις δράσεις και τις εκδηλώσεις μας. Τις εθνικές εορτές επί παραδείγματι τις
Κάποιοι έπιασαν δουλειά στα ανθρακωρυχεία, κάποιοι άλλοι άνοιξαν τελούμε ανεξάρτητα από την επίσημα μέρα, την πλησιέστερη Κυριακή μετά
καταστήματα παγωτών και γλυκών. Ήταν πολύ δύσκολες εποχές. Σήμερα τη Θεία λειτουργία. Συγκεντρωνόμαστε στο μεγάλο κήπο της κοινότητας
έχουμε στην κοινότητά μας Έλληνες τρίτης και τέταρτης γενιάς. Στόχος μας περισσότερα από 500 άτομα για να ακούσουμε τον Ελληνικό και τον
είναι να μην απολέσουν την ελληνική γλώσσα. Τα έθιμα και τις παραδόσεις. Μεξικανικό Εθνικό Ύμνο, το μήνυμα του έλληνα πρέσβη που διαβάζεται από
τον πρόεδρο της κοινότητας και αφού ο αρχιεπίσκοπος ευλογήσει το φαγητό,
2. Πότε δημιουργήθηκε η Ελληνική Κοινότητα;
αρχίζει το γλέντι. Δεν λείπουν φυσικά και ενδιαφέρουσες προβολές για να
Το καταστατικό μας αναφέρει 13 Μαρτίου θυμόμαστε πάντα το μήνυμα και το περιεχόμενο των εθνικών μας εορτών.
1956, οπότε φέτος γιορτάζουμε την
επέτειο των 60 χρόνων από την ίδρυσή 9. Ποια κοινά στοιχεία έχουν οι δυο λαοί?
Όπως στην Ελλάδα, παρόμοια και στο Μεξικό, ο θεσμός της οικογένειας
της.
εμπεριέχει αξίες που περνάνε από γενιά σε γενιά. Παράλληλα με την αγάπη
3. Πόσα είναι τα μέλη σας και ποιες οι για τα παιδιά τους και το ευ ζην, οι μεξικάνοι είναι έντονα θρησκευόμενοι,
δραστηριότητες της Ε.Κ.?
πολύ φιλόξενοι και διακρίνονται για το φιλότιμό τους.
Περίπου 300 οικογένειες στην Πόλη του
10. Στο ελληνικό σχολείο φοιτούν και πολλοί
Μεξικού γιατί υπάρχουν και άλλες δύο
μεξικάνοι. Γιατί θεωρείτε ότι επιλέγουν τη γλώσσα
μικρότερες στο Guadalajara και στο Culiμας;
acán. Ο σκοπός της Ε.Κ., είναι να διαδώσει
Πράγματι έχουμε αρκετούς μεξικάνους μαθητές
τον ελληνικό πολιτισμό, τις παραδόσεις
Μ. Κρητικού - Γ. Μπουτσιάνη που στην πλειονότητά τους σπουδάζουν φιλολογία,
μας και την ελληνική γλώσσα. Έχουμε
φιλοσοφία και ιστορία. Νοιώθουν ευχάριστα μαζί μας
το σχολείο «Ιθάκη», με 6-8 τμήματα για
καθώς
φροντίζουμε
να
περνούν δημιουργικά το χρόνο τους.
παιδιά από την Ελλάδα ακόμη και τρίτης
της Μαίρης Κρητικού
Επιμέλεια: Γιάννης Στάμος

γενιάς αλλά και παιδιά από το Μεξικό.
Στο σχολείο «Αιγαίο» διδάσκουμε
παραδοσιακούς χορούς και στον ομώνυμο
σύλλογο που αριθμεί 10 μέλη δίνουμε
παραστάσεις σε όλη τη χώρα με ζωντανή μουσική και κεντρικό όργανο το
μπουζούκι.
Φυσικά οργανώνουμε εκδηλώσεις και για τις εθνικές μας εορτές, εκθέσεις
ελλήνων ζωγράφων, γλυπτών, φωτογράφων αλλά και εικαστικά εργαστήρια
με τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς όπως έγινε με την συγγραφέα/
εικονογράφο Βάσω Ψαράκη και εσάς από την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής
Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.)
Εκτός από τη συνδρομή μας σε Έλληνες με οικονομική δυσχέρεια δεν πρέπει να
λησμονήσουμε και την διεξαγωγή συνεδρίων με θεματολογία που άπτεται της
μυθολογίας, της μουσικής, της λογοτεχνίας, του τουρισμού, της ζωγραφικής
κ.α.

11. Ποια είναι τα πιο δημοφιλή ελληνικά προϊόντα στο Μεξικό?
Φέτα, λάδι, ελιές καλαμών, κρασί, γιαούρτι και τζατζίκι.
12. Θέλετε να στείλετε ένα χαιρετισμό μέσα από την εφημερίδα της
ομογένειας TRIGONO.info στους έλληνες της Γερμανίας?
Να συνεχίσουμε την αποστολή μας στο εξωτερικό, να είμαστε δεμένοι, να
συνεργαζόμαστε δημιουργικά και να επαγρυπνούμε για τη διατήρηση του
Ελληνικού Πολιτισμού και της γλώσσας μας ώστε να μην χάσουν τα παιδιά
μας τις ρίζες τους. Εύχομαι να συνεχίσετε να εργάζεστε, το ίδιο δημιουργικά
και με τις μελλοντικές γενεές των ελλήνων.
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που διαθέσατε από τις διακοπές σας στην
Ελλάδα, γι’ αυτή τη συνέντευξη και εύχομαι καλή συνέχεια στις προσπάθειές
σας!
Είμαστε πάντα κοντά σας.

Για όσους θέλουν να έχουν περισσότερες πληροφορίες για την Ελληνική
4. Η νέα γενιά, που υποθέτω προέρχεται από μικτούς γάμους, δείχνει
Κοινότητα στην Πόλη του Μεξικού, η επίσημη ιστοσελίδα τους είναι:
ενδιαφέρον;
www.comunidadhelenicademexicoac.org και τα
Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον γιατί οι Έλληνες γονείς στο εξωτερικό αισθάνονται
e-mail τους: comhelmex@yahoo.com.mx
την ανάγκη να μεταδίδουν στα παιδιά τις παραδόσεις μας. Σε μεγάλο βαθμό
escuela.ithaki@helenica.org
τα καταφέρνουμε. Τα παιδιά μας είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, ερχόμαστε
Άρθρα για τις δράσεις τους μπορείτε να διαβάσετε στα:
σχεδόν κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα για να μην χάσουμε τις ρίζες μας και
www.comunidadhelenicademexicoac.org
φυσικά μιλούν και γράφουν ελληνικά καθώς παίρνουν μαθήματα στην Ε.Κ.
The National Herald, May 24, 2014
5. Ο/Η εκάστοτε σύζυγος συμμετέχει στις δράσεις της Ε.Κ.; Ενδιαφέρονται
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18 Ιουνίου Τέλος της Σχολικής Χρονιάς παρουσία του Πρέσβη στο Μεξικό κ. Πέτρου Παναγιωτόπουλου.

Από τα εικαστικά εργαστήρια της Βάσως Ψαράκη με μαθητές του Ελληνικού Σχολείου.

Μάιος 2016 Πολιτιστική και Φιλική Εκδήλωση

«Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ»

της Μαίρης Κρητικού

Ομαδική εικαστική έκθεση στην Αίθουσα της Δημοτικής Πινακοθήκης στο
Βουλευτικό από τις 6 Αυγούστου έως και τις 2 Οκτωβρίου 2016
Διοργάνωση: Δήμος Ναυπλιέων και Ναυπλιακό Ίδρυμα Ιωάννης Καποδίστριας
Επιμέλεια: Ίρις Κρητικού
Το Σάββατο 6 Αυγούστου 2016 εγκαινιάστηκε στην Αίθουσα της Δημοτικής
Πινακοθήκης Ναυπλίου στο Βουλευτικό η ομαδική εικαστική έκθεση «Η περίπτωση
Καποδίστρια» σε επιμέλεια της Ίριδας Κρητικού. Η έκθεση παρουσιάστηκε για πρώτη
φορά στο πλαίσιο του εικαστικού προγράμματος του Fistiki Fest 2015 (29 Αυγούστου
- 14 Σεπτεμβρίου 2015) στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Αίγινας και
αποτελεί ένα μικρό αφιέρωμα στο έργο, τους τόπους, τα γεγονότα και τις συναντήσεις
στη ζωή του σπουδαίου Έλληνα πολιτικού Ιωάννη Καποδίστρια. Στη δεύτερη αυτή
παρουσίασή της φιλοξενείται στο ιστορικό κτήριο του Βουλευτικού σε διοργάνωση
του Δήμου Ναυπλιέων και του Ναυπλιακού Ιδρύματος Ιωάννης Καποδίστριας έως
και την Κυριακή 2 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια η έκθεση θα μεταφερθεί τον Οκτώβριο
στην Αθήνα στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
Ο Κόμης Ιωάννης Καποδίστριας (Κέρκυρα, 10
Φεβρουαρίου 1776 - Ναύπλιο 9 Οκτωβρίου
1831), Έλληνας διπλωμάτης και πολιτικός,
διετέλεσε πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας
κατά τη μεταβατική περίοδο και ενώ τελούσε
υπό την προστασία των Μεγάλων Δυνάμεων,
ενώ νωρίτερα υπήρξε υπουργός εξωτερικών
της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Καταγόταν
από αριστοκρατική οικογένεια με πολιτική
παράδοση για αυτό και αναμείχθηκε με
την πολιτική ήδη από το 1803, οπότε και
διορίστηκε γραμματέας της επικράτειας
της Ιονίου Πολιτείας. Με την κατάληψη των
Επτανήσων από τους Γάλλους αποσύρθηκε
και εντάχθηκε στη ρωσική διπλωματική υπηρεσία. Εκεί ανέλαβε σημαντικές θέσεις
καταφέρνοντας να αναδειχθεί σε υπουργό εξωτερικών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας
από το 1815 έως το 1822, οπότε και υποχρεώθηκε σε παραίτηση λόγω της
επανάστασης του 1821. Στις 14 Απριλίου 1827 η Εθνική Συνέλευση της Τροιζήνας
τον επέλεξε πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, θέση από την οποία ήρθε σε τριβή με
τους τοπικούς αξιωματούχους με αποτέλεσμα τη δολοφονία του στις 9 Οκτωβρίου
1831 στο Ναύπλιο από τον αδελφό και τον γιο του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, σε
αντίποινα της φυλάκισης του τελευταίου. Η οικονομική κρίση και η απόρριψη των

αγγλικών και γαλλικών οικονομικών προτάσεων εκ μέρους του, οδήγησαν τις δύο
τελευταίες «προστάτιδες δυνάμεις» να οργανώσουν τη δολοφονία του ρωσόφιλου
Καποδίστρια, χρησιμοποιώντας τους Υδραίους και τους Μανιάτες. Χαρακτηριστικό
είναι ότι τα έγγραφα του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών, παραμένουν μέχρι
σήμερα απόρρητα, διάρκεια που είναι ασυνήθιστα μεγάλη. Ως κυβερνήτης της
Ελλάδας προώθησε σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την ανόρθωση της κρατικής
μηχανής, καθώς και για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου της πολιτείας, απαραίτητου
για την εγκαθίδρυση της τάξης. Επίσης, αναδιοργάνωσε τις ένοπλες δυνάμεις υπό
ενιαία διοίκηση. Στην Αίγινα, τα περισσότερα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτήρια
του νησιού, όπως το Ορφανοτροφείο (πρώην φυλακές της Αίγινας), που ακόμη
αισιοδοξούμε να μετατρέψουμε σε σημαντικό κέντρο πολιτισμού στο πλαίσιο ενός
έργου που μένει ημιτελές, το Κυβερνείο και το Εϋνάρδειο (πρώτο αρχαιολογικό
Μουσείο του νησιού), συνδέονται με εκείνον. Το στασίδι του στον μητροπολιτικό
ναό του νησιού, παραμένει επίσης εκεί, ως ένας ελάχιστος φόρος τιμής και μνήμης.
Στην εικαστική περιήγηση στη ζωή και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια συμμετέχουν
διακεκριμένοι αλλά και νέοι εικαστικοί, ζωγράφοι και γλύπτες. Μέσα από την έκθεση
αναδεικνύονται, εκτός από το πορτραίτο του ίδιου του Καποδίστρια, άνθρωποι
που συνάντησε, τόποι που διέσχισε καθώς και τα κτίρια που σφραγίστηκαν από
την προσωπικότητά του, με έμφαση την Αίγινα καταρχήν αλλά και το Ναύπλιο και
την Κέρκυρα (τόποι όπου υπάρχουν πολλά κτίρια που ιδρύθηκαν και λειτούργησαν
εξαιτίας του, αλλά αυτή τη στιγμή καταρρέουν γιατί συνεχίζουμε να μη θυμόμαστε
την ιστορία του τόπου μας). Στο προσεχές διάστημα η έκθεση θα μεταφερθεί με
επιπλέον συμμετοχές καλλιτεχνών στην Αθήνα και το Ναύπλιο.
Συμμετέχουν:
Όλγα Αλεξοπούλου, Κώστας Ανανίδας, Νεκτάριος Αποσπόρης, Άννα Αχιλλέως,
Αλέξης Βερούκας, Ειρήνη Βογιατζή, Μάριος Βουτσινάς, Μαίρη Γαλάνη-Κρητικού,
Ανδρέας Γεωργιάδης, Γιάννης Δέδες, Δικαία Δεσποτάκη, Φραγκίσκος Δουκάκης,
Ειρήνη Ηλιοπούλου, Μηνάς Καμπιτάκης, Βούλα Καραμπατζάκη, Εύα Κουτσούκου,
Δημήτρης Κρέτσης, Αλέξανδρος Μαγκανιώτης, Μιχάλης Μαδένης, Νεκτάριος
Μαμάης, Παναγιώτης Μαρίνης, Αλίνα Μάτσα, Βαρβάρα Μαυρακάκη, Τίμος
Μπατινάκης, Γιάννης Μπεκιάρης, Χαρίτων Μπεκιάρης, Παναγιώτης Μπελντέκος,
Γεωργία Μπλιάτσου, Γεύσω Παπαδάκη, Παναγιώτης Πασάντας, Βασίλης Πέρρος,
Μιλτιάδης Πεταλάς, Στέλιος Πετρουλάκης, Βασιλική Σαγκιώτη, Γιώργος Σαλταφέρος,
Δημήτρης Σαρασίτης, Δημήτρης Σκουρογιάννης, Αντώνης Στάβερης, Μαρίνα
Στελλάτου, Γιώργος Ταξίδης, Πραξιτέλης Τζανουλίνος, Κατερίνα Τσεμπελή, Πάβλος
Χαμπίδης & Αθηνά Χατζή
Παρουσιάζεται επίσης η προτομή του Ιωάννη Καποδίστρια από τον Γιάννη Παππά,
μια ευγενική παραχώρηση του Αλέκου Παππά από το Μουσείο Γιάννη Παππά
(παράρτημα του Μουσείου Μπενάκη).
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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
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ΕΛΛΑΔΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ
PORTOKALIDIS TOURS
Ιασωνίδου 1 & Εγνατία Γωνία

Τηλ.: 2310 262 163

-

FAX 2310 269 535

54635 Θεσσαλονίκη

e-mail portok@otenet.gr
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΕ!! Μας χρειάζεται.
• Είδα λεφτά στον ύπνο μου. Τι νάναι;
- Όνειρο!!
• Δημιουργώ νέο gmail και μου ζητάει να επιλέξω:
Αντρας. Γυναίκα. Άλλο
Τι έχει γίνει στον κόσμο και το έχω χάσει;

ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΕ! ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟ! ...και μας χρειάζεται!!!

• Πρωτεύουσα της Κύπρου είναι η Λευκορωσία!
• Πρωτεύουσα της Κεϋλάνης είναι η Λίπτον Τι.

• Η επετηρίδα είναι αυτό που βγάζουμε στα μαλλιά μας, αν δεν λουζόμαστε συχνά!
• Ο Κωνσταντίνος Καβάφης ήταν Έλληνας ποιητής που γεννήθηκε στην Λιβύη της
Αλεξάνδρειας!
• Την Οδύσσεια την έγραψε ο Οδυσσέας, την Ιλιάδα ο Ηλιάδης!
• Οι Δέκα Εντολές γράφτηκαν από τον Σινά και παραδόθηκαν στον Μωϋσή στην
Πλάκα. Ήταν όλες πέτρινες αλλά σαφέστατες!
• Η κυριώτερη αιτία της εξάτμισης είναι η φωτιά κάτω από το κατσαρολάκι!
• Ενεργητική φωνή: Κυνηγάω το λαγό.
Παθητική φωνή: Ο λαγός με κυνηγάει!
• Πήρα θήκη για το iphone.
- Αφού δεν έχεις iphone!
- Εγώ δεν σου λέω τίποτε όταν αγοράζεις σουτιέν!!!
• Που την πας την κατσίκα;
- Σκύλος είναι καλέ!
- Τον σκύλο ρώτησα μαντάμ!!!
• Η επανάσταση στις Ινδίες είχε αρχηγό και σύμβολο ΤΟ ΓΑΝΤΙ ΤΟΥ ΜΑΝΧΑΤΑΝ!!

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ
(Πραγματική ιστορία)

Ένας παλιός βουλευτής παρουσιάστηκε στον τότε υπουργό Αμύνης:
- Κύριε υπουργέ. Είμαι ο βουλευτής..... Λήμνου, Λέσβου και Αγίου Ευστρατίου.
Θερμά παρακαλώ, ο υπηρετών στην Αλεξανδρούπολη στρατιώτης.... να μετατεθεί
στην Μυτιλήνη για οικογενειακούς λόγους.
Αφού έλαβε τη σχετική διαβεβαίωση, τηλεγραφεί στον ενδιαφερόμενο:
- Κατόπιν ενεργειών μου θα είσαι στην Μυτιλήνη συντόμως.
Εντός μηνός ο στρατιώτης παίρνει μετάθεση για Ορεστιάδα!
Νέα επίσκεψη του βουλευτή στον υπουργό, νέα διαβεβαίωση, νέο τηλεγράφημα:
- Κατόπιν ενεργειών μου, πολύ σύντομα θα είσαι Μυτιλήνη!
Πολύ σύντομα, όντως, πήρε μετάθεση για .... Διδυμότειχο!
Νέα επίσκεψη στον υπουργό, νέο τηλεγράφημα στον φαντάρο:
- Κατόπιν ενεργειών μου, η μετάθεση είναι θέμα ωρών!
Μετά από ένα μήνα ο βουλευτής παίρνει ένα τηλεγράφημα από τον φαντάρο:
-Πήρα μετάθεση για το τριεθνές! Παρακαλώ ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ!
Κινδυνεύω να βρεθώ εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

Διαφορά φιλοσοφίας

Βγαίνουν ζωντανοί από τα χαλάσματα, μετά από ένα μεγάλο σεισμό, τρεις άνδρες.
Βουδιστής (χωρίς χέρια): Δόξα στον Βούδα, είμαι ζωντανός!
Μωαμεθανός (χωρίς πόδια): Δόξα στον Αλλάχ, είμαι ζωντανός!
Έλληνας (χωρίς γρατζουνιά): Τον Χριστό μου, την Παναγία μου, παραλίγο να
σκοτωθώ!!!

ΛΙΡΕΣ

Γερμανός: Που έκρυψες τις λίρες;
Διερμηνέας: Που έκρυψες τις λίρες;
Χωριάτης: Δεν θα πώ!
Διερμηνέας: Δεν θα πεί!
Γερμανός: Θα σκοτώσω γυναίκα και παιδιά.
Διερμηνέας: Θα σκοτώσει γυναίκα και παιδιά.
Χωριάτης: Δεν θα πώ!
Διερμηνέας: Δεν θα πεί!
Γερμανός (βγάζοντας το πιστόλι):
Ή το λές ή σε πυροβολώ.
Διερμηνέας: Ή το λες ή σε πυροβολεί.
Χωριάτης: Στη ρίζα της ελιάς.
Διερμηνέας: ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΙ !!!

ΣΥΝΤΟΜΑ αλλά ΝΟΣΤΙΜΑ

• Η σύζυγος: Αισθάνομαι απαίσια! Νοιώθω γριά. Βλέπω άσπρες τρίχες στα μαλλιά
μου, σακκούλες κάτω από τα μάτια μου και ρυτίδες στον λαιμό μου.
Πέσμου κάτι ενθαρρυντικό!
• Ο σύζυγος: Έχεις ΤΕΛΕΙΑ όραση!

SUDOKU
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Rechtsanwaltskanzlei

Spyridis LL.M.

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

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