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Τραπεζικές… «αξίες»!

Δραματική η εικόνα των Ελληνικών τραπεζών (22/03)στο
Χρηματιστήριο Αθηνών. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που
παρατηρείται τέτοια απαξίωση στα λεγόμενα «τραπεζικά χαρτιά».
Το αντίθετο! Είναι σύνηθες φαινόμενο πλέον, κάθε …
του Δημητρίου Π. Σιμωτά - Χρηματιστηριακός : Σελίδα 3

Άνοιξη και ψυχολογία.

Άνοιξη η εποχή των λουλουδιών και των χρωμάτων. Η άνοιξη
είναι η εποχή που οι περισσότεροι άνθρωποι περιμένουν ...

Ο φόβος της δέσμευσης στις σχέσεις.

Οι δεσμοφοβικοί άνθρωποι νιώθουν έντονο άγχος όταν η σχέση
γίνεται πιο σοβαρή. Νομίζουν ότι ο σύντροφος τους τους ...
της Αθηνάς Σκιαδοπούλου : Σελίδα 8

Η εφημερίδα μας
και οι
διαφημιζόμενοι, σας
εύχονται

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ΘΑ ΠΕΡΠΑΤΕΙΣ ΣΤΑ ΑΙΜΑΤΟΒΑΜΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΤΗΣ ΣΦΑΓΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΣΦΑΛΩΣ ΤΟΥ ... ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ.

Ομιλία Του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου,
προς Τον Νέον Μητροπολίτην Σμύρνης Βαρθολομαίον. Δημοσιεύουμε με
πολύ σεβασμό το συγκλονιστικό κείμενο της ομιλίας του ..
του Πολυεύκτου Παν. Γεωργακάκη : Σελίδα 8

Η σοφία.
Το μέλημα
Βγάζοντας τα σκουπίδια.
Σε αγαπώ.

Δημήτρης Νομικός συγγραφέας : Σελίδα 09

Braingain αλλά πρώτα “Logic-gain”
Θα έχετε διαβάσει αρκετά άρθρα κάποιων οι οποίοι νοιάζονται
και καλώς κατά μία άποψη για τον επαναπατρισμό των
ανθρώπων που έψαξαν την τύχη τους στην αλλοδαπή, κυρίως
του εξειδικευμένου ανθρωπίνου δυναμικού. Θα συμφωνήσω
απολύτως ότι για την ανάπτυξη της εθνικής παραγωγής ...
του Χρήστου Τραϊκούδη : Σελίδα 10

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

.... Στο παραμύθι, επίσης, η χωρο-χρονική μετατόπιση της
δράσης επιτυγχάνεται με άλματα ενώ οι σκηνές του εναλλάσσονται
απότομα από ευχάριστες και ειδυλλιακές σε ανατριχιαστικές
και απάνθρωπες. Μετά τη λήξη του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου το
πρόβλημα των ωμοτήτων στο παραμύθι οδήγησε τις βρατανικές
δυνάμεις κατοχής της Γερμανίας σε αψυχολόγητες ...
του Prof. Dr. Δημητρίου Μπενέκου : Σελίδα 11

Rote Ostereier

Nachdem die Eier in der Osternacht gesegnet und an jeden der
Anwesenden am Ende der Osternacht verteilt worden sind, schlagen sich die Gläubigen gegenseitig die Eier auf, indem sie sich dabei grüßen: Christus ist auferstanden - Christos anesti, ....
von p. Martinos Petzolt : Seite 12

Ομορφιά Αισθητική
Νέες προτάσεις
Νέα οπτική
Η έκτη αίσθηση
Χρώματα κι αρώματα
Μόδα σε „παστέλ“ αποχρώσεις
Ιωάννα Μπέτση : Σελίδα 13
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ - Η αυτοκαταστροφή του καπιταλισμού
Θεωρία του Γιόζεφ Σούμπετερ (Joseph Schumrpete 1883-1950) περί
αυτοκαταστροφής του καπιταλισμού. Πίστευε, ...
του Γαβριήλ Μανωλάτος : Σελίδα 14

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

του Παναγή Ι. Σιμωτά, συνταξιούχου Οικονομολόγου / επιχειρηματία !

Σελίδα 02

Σελίδα 22

Πάνω από 1500 μωρά:
Το Κέντρο Εξωσωματικής
Γονιμοποίησης του Offenbach κλείνει 10 χρόνια
επιτυχούς λειτουργίας
Σελίδα 07
Φεβρουάριος … ο μήνας του
Ελληνισμού για τη Νέα Ζηλανδία!
Σελίδα 25
Δημιουργικές συναντήσεις στο σχολείο της Ελληνικής
Κοινότητας Εμίλια Ρομάνια
Σελίδα 20
Η Εκπτωτική κάρτα της εφημερίδας μας
Σελίδα 03
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Για όλα τα ενυπόγραφα άρθρα
την ευθύνη φέρουν οι εκάστοτε
αρθρογράφοι.

Γίνετε
συνδρομητής !
Η εφημερίδα ταχυδρομείται
δωρεάν
κάθε φορά σε τυχαίες διευθύνσεις
από μια μεγάλη τράπεζα
πληροφοριών.
Σε περίπτωση που ενοχλήστε με
την αποστολή, ενημερώστε μας
ώστε να σας διαγράψουμε από τη
λίστα επιλογής.
Γίνετε συνδρομητής με
10.00 EUR το χρόνο,
καταθέτοντας το ποσό στον
παρακάτω αριθμό λογαριασμού:

Gikas Verlag

IBAN : DE10 7605 0101 0001 2059 52
SWIFT-BIC : SSKNDE77
Sparkasse Nürnberg
Verwendung: ABO +
(Vorwahl mit Telefonnummer)
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‘ Να μην ξεχάσεις να φορέσεις Μάρτη, να μην σε κάψει ο ήλιος παιδί μου…’
Φράση που ανήκει σε άλλες εποχές, φράση που βγάζει στην επιφάνεια την κρυμμένη αθωότητα. Ο ήλιος
του Μαρτίου διαφορετικός. Από την μία σε αιφνιδιάζει και μπορεί να σε κάψει από την άλλη όμως συνήθως
σε κάνει να χαίρεσαι σαν μικρό παιδί. Κι αυτό γιατί σηματοδοτεί την έναρξη της Άνοιξης. Όλοι την Άνοιξη
περιμένουμε, για να νιώσουμε λίγο καλύτερα, να βγούμε από το καβούκι που, ίσως, μας έκλεισε ο βαρύς
χειμώνας. Να περπατήσουμε έξω στον ήλιο, να αρχίσουμε σιγά σιγά να πετάμε από πάνω μας τα βαριά
χειμωνιάτικα ρούχα, ελπίζοντας πως με ελαφρύτερα ρούχα θα ελαφρύνει λίγο και η ψυχή μας. Κι εκεί που
όλον τον χειμώνα η δικαιολογία “δεν βγαίνω σήμερα κάνει κρύο” ήταν κάτι το συνηθισμένο, όταν έρχεται
Μάρτιος, το σπίτι δεν μας κρατάει.
Μυρίζει άνοιξη και το μυαλό αρχίζει να σκέφτεται αποδράσεις και ξεγνοιασιά. Οι πιο βιαστικοί και
ανυπόμονοι κάνουν τα πρώτα σχέδια για τις διακοπές τους και η πιτσιρικαρία, μια ανάσα πριν τις διακοπές
του Πάσχα, αδημονεί να περάσουν οι μέρες.
Οι μπαλκονόπορτες σιγά σιγά ανοίγουν και οι πρώτες συγκεντρώσεις στα μπαλκόνια ξεκινάνε. Πόσο
σημαντικό για εμάς τους Έλληνες είναι ένα καφεδάκι με καλή παρέα κάτω από τον ήλιο !! Να κάθεσαι και
να παίρνεις ζωή από αυτές τις μικρές ευχάριστες ανάπαυλες, όταν ήρεμος απολαμβάνεις τον καφέ σου
κάτω από τον ήλιο.
Γεμίζουν οι πλατείες και οι παιδικές χαρές και στ’ αλήθεια κάτι άλλο μυρίζει στον αέρα. Ήρθε επιτέλους
άνοιξη , ήρθε επιτέλους Μάρτιος, πλησιάζει το Πάσχα η πιο μεγάλη οικογενειακή γιορτή του Ελληνισμού.
Είναι πράγματι πολύ όμορφο όσοι ακόμη μπορούν, παρά τα προβλήματά τους, κάθε φορά που έρχεται
άνοιξη να μπορούν να μυρίζουν αυτό το διαφορετικό στην ατμόσφαιρα. Γιατί αυτό σημαίνει ότι η αθωότητα
είναι για αυτούς κρυμμένη, αλλά όχι χαμένη.
Κι ας μην ξεχνάμε φυσικά και την μεγάλη γιορτή της 25ης Μαρτίου, γιορτή εθνική και θρησκευτική. Μία μέρα
που είναι αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε να θυμόμαστε την ιστορία μας και όσο μπορούμε να την μαθαίνουμε
και στα παιδιά μας. Πατρίδα χωρίς ιστορία και χωρίς θρησκεία δεν είναι πατρίδα. Είμαστε περήφανοι που
είμαστε Έλληνες και παρά το γεγονός ότι η χώρα τα τελευταία χρόνια περνάει πολύ δύσκολα, ας θυμόμαστε
λίγο την ιστορία μας. Οι Έλληνες πάντα αγωνίζονταν και πάντα επιβίωναν. Αυτό θα κάνουμε κι εμείς τώρα.
Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλον τον Ελληνισμό και με το καλό να υποδεχτούμε και το Άγιο Πάσχα.!!
Κων/νος Γκίκας

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

του Παναγή Ι. Σιμωτά, συνταξιούχου Οικονομολόγου / επιχειρηματία !

ΠΟΣΑ ΛΟΓΙΑ ΑΧΡΗΣΤΑ, πόσες ελπίδες φρούδες,
πόσα ψεύδη, πόσες „διαπραγματεύσεις“, πόση
δημοσιογραφική
φλυαρία,
πόσες
λογιστικές
αλχημείες, πόσες Πολιτικές πομφόλυγες, πόση
παραπληροφόρηση, πόση ψευδο- αριθμομανία, πόσα
„παίγνια“ πόσα λογοπαίγνια, αλλά και πόση, μόνη
πραγματική, μόνη αληθινή, γενικότερη της Χώρας μας
και του Λαού μας , ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ και
εκ των πραγμάτων, αποδόμηση- καταστροφή, από την
αρχήν της λεγόμενης, „κρίσης“!
ΟΛΑ γιατί ΤΟΤΕ, που ακόμα τόσα πολλά μπορούσαμε
να κάνουμε, ΔΕΝ κάναμε το ελάχιστον!
ΤΟΤΕ και πριν οι συν-ευρωπαίοι Εταίροι μας,
παρασκευάσουν το ΑΝΤΙΔΟΤΟΝ, στο ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ.
που γι‘ αυτούς ήταν και είναι η Ελλάδα μας! (Χωρίς
εισαγωγικά!!)
ΔΕΝ δείχνει να μπορεί να αλλάξει κάτι! Για τους
γνωρίζοντες!
ΤΟ „κώνειον“ θα το πιούμε, μέχρι την τελευταία
σταγόνα του!!

ΣΥΜΦΩΝΑ με το...“μεγαλείον“ της λογιστικής, των
Χρηματο-οικονομικών γενικότερα και ειδικά στις
μέρες που εν Ελλάδι ζούμε,
ΜΠΟΡΕΙ κάποιος να διαστρεβλώσει και δη
πανεύκολα, την οδυνηρή, Χρηματο-οικονομική
πραγματικότητα κάποιου! Να τον...ζαλίσει!!
ΝΑ ΤΟΥ αφαιρεί το ίδιο το ψωμοτύρι από το
τραπέζι του, το μόνο που του έχει απομείνει
δηλαδή, ευθύτατα, ενώ την ίδια στιγμή να του
παρουσιάζει...“παροχές“ τόσες ...πολλές και τόσο
...“γενναιόδωρες“ (ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΥΔΕΜΙΑ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΑΛΛΑ ΑΦΟΡΟΥΝ... ΑΛΛΟΥΣ!!) ώστε
να τον κάνει να νοιώθει και απόλυτα...ευνοημένος!
Απόλυτα...υποχρεωμένος! ΜΠΟΡΕΙ!!
ΣΤΗΝ Φυσική, στην Χημεία, στην Βιολογία... ΔΕΝ
μπορεί! Επ‘ουδενί!!
ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ, ΔΕΝ είναι ...Πρωταπριλιάτικον αστείο!
Δυστυχώς!!
ΥΓΙΑΙΝΕΤΕ!!!

Οι 10 σύμμαχοι κατά του παχούς
Αγοράστε μια καλή ζυγαριά για τον εαυτό σας και Τρώτε μόνο όταν κάθεστε στο τραπέζι. Δηλαδή,
όχι στάσεις στα σουβλατζίδικα, τυροπιτάδικα ή
για τα τρόφιμα που τρώτε.
Βάλτε έναν μακροπρόθεσμο στόχο ελάττωσης φαστφουντάδικα.

βάρους. Αλλά για να τον πετύχετε κόψτε από Μην τρώτε όταν ασχολιέστε με κάποια άλλη δουλειά.
Όταν διαβάζετε ή βλέπετε τηλεόραση ή όταν μιλάτε
σήμερα τα γλυκά και τις παχυντικες τροφές.
Μην ¨πηδάτε¨ γεύματα. Αν δε φάτε ένα γεύμα, στο τηλέφωνο, τρώτε ασυναίσθητα. Έτσι, μπορείτε
να φάτε πολύ, χωρίς να το καταλάβετε.
στον επόμενο θα φάτε πολύ περισσότερο.

Κόψτε το αλάτι. Το πολύ αλάτι κατακρατάει νερό Κάνετε ένα καθημερινό γραφτό πρόγραμμα για το
τι θα φάτε. Στο πρόγραμμα αυτό συμπεριλάβετε το
στον οργανισμό μας και κάνει κακό, γενικά.
καθέτι, από το πρωινό και το ¨δεκατιανό¨ως τους
Προσεξτε τις διαιτητικές και τις Light τροφές. Μπορεί
καφέδες και τα επιδόρπια.
να έχουν λίγη ή καθόλου ζάχαρη, αλλά να έχουν
πολλές θερμίδες. Διαβάστε προσεχτικά τις ετικέτες, Μην τρώτε ό,τι υπάρχει στο πιάτο σας. Μάθετε
στο σπίτι να τρώτε λίγο. Έτσι, όταν βρεθείτε σε
που πρέπει να λένε τις θερμίδες ή τη σύνθεση.
εστιατόριο, θα σας αρκούν οι μικρές μεριδές.
Τρώτε σε μικρά πιάτα. Το φαγητό σ΄αυτά θα
φαίνεται πολύ!
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του Δημητρίου Π. Σιμωτά / Χρηματιστηριακός

Δραματική η εικόνα των Ελληνικών τραπεζών (22/03)
στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Δεν είναι βέβαια η
πρώτη φορά που παρατηρείται τέτοια απαξίωση
στα λεγόμενα «τραπεζικά χαρτιά». Το αντίθετο!
Είναι σύνηθες φαινόμενο πλέον, κάθε φορά
που παρουσιάζεται κάποια καθυστέρηση, όσον
Δημήτρης Π. Σιμωτάς
αφορά τις αποφάσεις για την Ελληνική οικονομία,
να αποτιμάται από τους επενδυτές ο κίνδυνος και να ρευστοποιούν, οι
τελευταίοι, τις μετοχές τους.
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Εκπτωτική κάρτα της εφημερίδας μας
Μείωση εξόδων - Αύξηση εσόδων

Αγαπητοί φίλοι αναγνώστες της εφημερίδας trigono.info, σας ευχαριστώ
από καρδιάς για την αγάπη σας, την συμπαράστασή σας και την υποστήριξή
σας, με αποτέλεσμα η εφημερίδα να έχει εδραιωθεί στους Ομογενειακούς
κύκλους και να συνεχίζει να αποτελεί βασικό επικοινωνιακό μέσο.
Στα πλαίσια της ιδιότητας του τριγώνου, η τρίτη κορυφή του, να προσπαθεί
να συνδέσει μια επιπλέον γνωριμία με άγνωστα πρόσωπα, με επιχειρηματίες
και καταναλωτές, δημιούργησε την BONUS-KARTA trigono.info, ώστε να
φέρει πιο κοντά τόσο τον καταναλωτή όσο και τον επιχειρηματία.

Τον Δεκέμβριο του 2015 είχα αναφερθεί, με εκτενέστατο άρθρο, στις τότε
αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των Ελληνικών τραπεζών, που ουσιαστικά
κατέστρεψαν τους παλαιούς μετόχους και βύθισαν τις αξίες τους σε πολύ
«χαμηλές» και (για πολλούς) αρκετά «ελκυστικές» τιμές! Υπό τον τίτλο:
«Αξία… τραπεζική και άλλα ευτράπελα», ενημέρωνα τους τότε υποψήφιους
επενδυτές ότι «ό, τι λάμπει δεν είναι χρυσός»! Δεν είναι ζήτημα μαντικών
ικανοτήτων, αλλά ρεαλιστική προσέγγιση των Ελληνικών δεδομένων και
του τρόπου που διαχειρίζονται το οικονομικό μέλλον μας οι εκάστοτε
εκπρόσωποί μας!
Το τελευταίο διάστημα λοιπόν, παρατηρούμε την εκ νέου καθίζησή τους, για
τον απλούστατο λόγο ότι ο «χρόνος είναι χρήμα». Πόσο μάλλον όταν μιλάμε
για ένα ολόκληρο Κράτος και για μία ολόκληρη οικονομία. Οι δε τράπεζες,
πάντα, σε τέτοιες περιπτώσεις, βρίσκονται στο «μάτι του κυκλώνα»! Αυτό
σημαίνει ότι είναι ευάλωτες και επηρεάζονται περισσότερο από όλες τις
υπόλοιπες μετοχές από την όποια καθυστέρηση. Βέβαια, αυτό αφορά την
βραχυπρόθεσμη τάση των μετοχών.
Σίγουρα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τράπεζές μας είναι πολλά!
Κόκκινα δάνεια, φυγή καταθέσεων, αδυναμία έκδοσης νέων δανείων κ.α.
Το αν θα αντέξουν λοιπόν τα τραπεζικά μας ιδρύματα και το αν θα αντέξουν
«χρηματιστηριακά» οι μετοχές τους, θα εξαρτηθεί, προς το παρόν, από
την Κυβέρνησή μας και το πόσο γρήγορα αυτή θα «τρέξει» να κλείσει τα
εκκρεμούντα ζητήματα που αφορούν την περιβόητη πλέον αξιολόγηση! Τα
χρονικά περιθώρια, δυστυχώς, στενεύουν! Οψόμεθα!!

Αγαπητέ αναγνώστη !

Ζήτα σήμερα τη εκπτωτική κάρτα της εφημερίδας μας.

Είναι ΔΩΡΕΑΝ

σου προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα χωρίς καμία υποχρέωση.

Αγαπητέ εστιάτορα, καταστηματάρχη,
επιχειρηματία !
Γίνε και εσύ μέλος στην κοινότητα trigono.info και διαφημίσου

ΔΩΡΕΑΝ στην εφημερίδα.

Πάνω από 10.000 αναγνώστες μας, προσεχώς περισσότεροι,
θα διαβάσουν την αγγελία σου !!!
Περαιτέρω λεπτομέρειες θα αναφερθούν στα προσεχή έντυπα τεύχη και
διαρκώς στην ιστοσελίδα της εφημερίδας trigono.info
Με πολύ αγάπη.

Καλό Πάσχα.

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
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!!
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ΟΜΟΡΦΙΑ

Συμβουλές για ...
... το σπίτι
Δεν χρειάζεται κόπος.., αλλά τρόπος.
• Να θυμάστε, ό,τι και αν σας περισσεύει, μην το πετάτε, απλά ανακαλύψτε

την χρηστική του λειτουργία. Επί παραδείγματι, αν σας περισσεύσει κρασί
στο μπουκάλι σας, κάντε το ξύδι. Πώς; Απλά και γρήγορα. Προσθέτετε
μέσα στο κρασί ελάχιστη ποσότητα από ένα καλό ξύδι και το τοποθετείτε
σε σκοτεινό μέρος. Μέσα σε μερικές εβδομάδες η απόκτηση ενός
αρωματικού ξυδιού, θα συνοδεύει τα γεύματά σας.
• Το ίδιο νόστιμο και γρήγορο είναι και το αποτέλεσμα, που έχει η διαδικασία,
για να φτιάξετε το αγαπημένο σας λαδολέμονο. Σε ένα γυάλινο μπουκάλι
ανακατεύετε 2 μέρη ελαιόλαδο, 1 μέρος λεμόνι, πιπέρι, αλάτι και ρίγανη.
Αφού το κλείσετε, το αναμειγνύετε καλά και το διατηρείτε στο ψυγείο.
• Για να απαλλαγείτε από την οσμή, που προκαλεί το κουνουπίδι, όταν
βράζει, απλά ρίχνετε στην κατσαρόλα ένα κομμάτι κόρα ψωμιού.
Ας μην χάνουμε χρόνο, ας ξεκινήσουμε..

... την υγεία
Ας μην ξεχνάμε: νούς υγιής εν σώματι υγιεί

Υφίσταται πολλές τροφές, οι οποίες συμβάλλουν στην ορθή λειτουργία του
οργανισμού. Μια από αυτές είναι και το ψάρι. Εμπεριέχει πολλές ευεργετικές
ιδιότητες και γι’ αυτό το λόγο, θα σας συνιστούσα ανεπιφύλακτα να το
καταναλώνετε πολύ συχνότερα απ’ ότι το κρέας.
Kάποιες από αυτές, είναι οι ακόλουθες:
• Προστατεύουν την καρδιά, χάρη στα Ω3 λιπαρά που διαθέτουν, τα
οποία με την σειρά τους, αυξάνουν την ροή του αίματος, όπως επίσης
εμποδίζουν και τη δημιουργία θρόμβων.
• Δυναμώνουν τα οστά, τα οποία αποτελούν πλούσια πηγή ασβεστίου.
• Τα αμινοξέα, που εμπεριέχονται στα ψάρια, η βιταμίνη Α καθώς και τα
μεταλλικά άλατα, ενισχύουν την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού
συστήματος του οργανισμού μας.
• Τα ψάρια, λόγω της απώλειας ‘’κακών’’ λιπαρών συστατικών, συνίστανται
σε δίαιτες.
• Διατηρούν ‘’νεανική’’ την μνήμη, εφόσον περιέχουν φώσφορο.

Ιατρικό

Διαιτολογικό

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

Μην καθυστερείτε λοιπόν.., αύριο το δείπνο έχει ψάρι.

... την ομορφιά
Όσα μυστικά και να μάθετε για την ενίσχυση και την βελτίωση της εξωτερική σας
εμφάνισης, πάντα θα υπάρχουν και άλλα.. Γι’ αυτό είμαστε εμείς εδώ..

• Για την αντιμετώπιση της πιτυρίδας θα χρειαστείτε: 2 κουταλιές της σούπας
θυμάρι, το οποίο θα βράσετε με την προσθήκη μιας κούπας νερού για
μόλις 5 λεπτά. Όταν κρυώσει το μείγμα, το απλώνεται όπως και την μάσκα
στα μαλλιά σας. Καλό θα ήταν, να μην το ξεπλύνετε αμέσως, αλλά να το
αφήσετε να στεγνώσει πρώτα. Το αποτέλεσμα θα σας καταπλήξει.
• Όλες οι ξηρές επιδερμίδες χρειάζονται την ενυδάτωσή τους. Έτσι, μια
υπέροχη μίξη από φυσικά συστατικά, θα σας προσφέρει το επιθυμητό
αποτέλεσμα. Ανακατεύετε λοιπόν, 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι, 1
κουταλάκι του γλυκού σπορέλαιο και ½ κουταλάκι του γλυκού χυμό
λεμονιού. Τοποθετείτε το μείγμα οπουδήποτε αισθάνεστε το δέρμα σας
στεγνό. Το αφήνετε 15 λεπτά και το ξεβγάζετε.
• Το μέλι, εκτός από γευστικό ως προϊόν, έχει και απίστευτες ευεργετικές
ιδιότητες και στο σώμα μας, αλλά και στο πρόσωπό μας. Θα σας προτείνω
λοιπόν, μια μάσκα μελιού για σύσφιξη, η οποία θα σας αναζωογονήσει
και θα σας προσφέρει μια σφριγηλή επιδερμίδα. Ανακατεύετε 1 κουτάλι
της σούπας μέλι, 1 ασπράδι και 1 κουταλάκι του γλυκού γλυκερίνη(την
οποία, την προμηθεύεστε στα φαρμακεία). Στη συνέχεια, προσθέτετε λίγο
αλεύρι και το αναμειγνύετε μέχρι να γίνει κρεμώδες. Αφού το απλώσετε
στο πρόσωπό σας, το αφαιρείτε ύστερα από 10 λεπτά.
Τολμήστε τα.. και θα με θυμηθείτε!

Κέντρο

Leipzig
Λειψία
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Η αγάπη για την πατρίδα είναι …
Αξιότιμοι συμπολίτες και αναγνώστες,
ο λαϊκισμός στην Ελλάδα δεν
εμφανίστηκε τις τελευταίες δεκαετίες.
Είναι μια παθογένεια που δεν αφορά
μόνο την πολιτική. Βέβαια κάποιοι
αφελείς πιστεύουν πώς αυτό είναι
το μυστικό για την προσωπική
τους επιτυχία αγνοώντας ότι και
αυτοί είναι μέρος ενός συνόλου
που είτε λέγεται γειτονιά, δήμος,
περιφέρεια, κράτος. Φαίνεται και δια
της ατόπου ότι μάλλον αδιαφορούν
ή φθονούν αυτούς που είναι άξιοι
να πετύχουν και για την κοινωνία.
Συχνά αποφεύγουν να μπουν στην
ουσία του θέματος διότι έχουν την
αστεία αντίληψη ότι πάντα η λύση
των προβλημάτων που αφορά την
κοινωνία ανήκει στους άλλους.
Είχα γράψει και σε παλαιότερο κείμενο
και έχει αξία να το σκεφτούμε ότι δεν
υπάρχει πολιτιστική ιδιαιτερότητα αν
δεν υπάρχει ιδιαιτερότητα στον τρόπο
ζωής και συμπεριφοράς όπως έγραφε
ο Χουιζίνγκα. Πολιτισμός λοιπόν δεν
είναι οι χοροί και τα πανηγύρια ή

τουλάχιστον μόνον αυτά, πολιτισμός
είναι τα πάρκα, οι δρόμοι, τα
πεζοδρόμια, οι πλατείες, τα θέατρα,
ότι τέλος πάντων έχει να κάνει με μία
καλύτερη καθημερινότητα. Χάνεται η
εθνική μας κυριαρχία διατυμπανίζουν
κάποιοι. Μα απορούν από την άλλη
πλευρά μερικοί για ποια εθνική
κυριαρχία μιλάμε και αν παίζει
σπουδαιότερο ρόλο η εθνικότητα
κάποιου που άρχει ή το ήθος του;
Πλέον τίποτα δεν μοιάζει ή δεν μας
φαίνεται τραγελαφικό ή αδύνατο
να συμβεί. Σε μία χώρα που πάσχει
πρωτίστως απο έλλειμμα ιστορικής
ειλικρίνειας και το οποίο θα
ανατροφοδοτεί και το οικονομικό
αντίστοιχα, όλα θα τείνουν να γίνουν
μία συνήθεια.
Τα προβλήματα του σήμερα στο
κράτος μας δεν ήλθαν ξαφνικά
και εν μία νυκτί . Το κακό είναι ότι
όσοι προσπάθησαν να πούνε την
αλήθεια και να επιβάλλουν την
λογική βρέθηκαν στην απομόνωση
και αποδοκιμάστηκαν κάποιες φορές

δια της ψήφου. Η υψηλή φορολογία,
η ύφεση, οι περικοπές σε μισθούς
και συντάξεις, η φυγή επιχειρήσεων,
η φυγή κεφαλαίων, το έλλειμμα
πολιτικής σκέψης, η αδιαφορία,
η
δαιδαλώδη
και
πανάκριβη
γραφειοκρατία, η εξωτερική πολιτική
για εσωτερική κατανάλωση, η
περίφημη αποκέντρωση που έμεινε
στα λόγια είναι όλα τους σοβαρότατα
προβλήματα που δεν ήρθαν και
τόσο ξαφνικά αλλά πρέπει να βρούν
σύντομα το δρόμο της λογικής.
Πάσχουμε πρωτίστως απο έλλειμμα
ιστορικής ειλικρίνειας όπως έγραψα
παραπάνω και γι’ αυτό αν χωρίσουμε
την ιστορία του Ελληνικού κράτους
ανα περιόδους θα βρούμε πολλές
παράλληλες ιστορίες. Γιατί όμως
όλα επαναλαμβάνονται και όχι προς
τέρψιν της κοινωνίας θα διερωτηθεί
κάποιος;
Αγάπη για την πατρίδα λοιπόν
δεν είναι μόνο το κούνημα της
σημαίας και οι πομπώδεις λόγοι
στις εθνικές επετείους, είναι και η

Χρήστος Τραϊκούδης
αρνητική κρίση της ιστορίας ώστε
να μην επαναλαμβάνονται τα ίδια
τα οποία θα μας βυθίζουν ολοένα
και περισσότερο στην δυσπραγία
και τέλος στην αποδόμηση. Μην
ξεχνάτε ότι η οικονομία είναι ίσως ο
σημαντικότερος παράγοντας σήμερα
ο οποίος καθοδηγεί τους κοινωνικούς
σχηματισμούς.
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Ρωμαίοι, Έλληνες και γραικύλοι ... (4)
γράφει ο Οδυσσεύς

2.) Κατασκεύασαν ξεχωριστή φραγκική Θεολογία
και το 809 μ.Χ. εισήγαγαν το „Filioque“ στο
σύμβολο της πίστεως, καταδικάζοντας ταυτόχρονα
την Ζ οικουμενική σύνοδο που είχε νομοθετήσει
την αναστήλωση των εικόνων, ώστε να αποκόψουν
τους Χριστιανούς των δυτικών χωρών από τους
υπόλοιπους Ρωμαίους.
Τα Πατριαρχεία της πρεσβυτέρας Ρώμης και
των Ιεροσολύμων αντέδρασαν έντονα και το
879 μ.Χ στην Η οικουμενική Σύνοδο μαζί με τα
υπόλοιπα 3 Πατριαρχεία, Αλεξανδρείας Αντιοχείας
και Κωνσταντινουπόλεως, καταδίκασαν τους
Φράγκους ως αιρετικούς. Σαν βασικό Θεολόγο
τους, οι Φράγκοι ανέδειξαν τον Ιερό Αυγουστίνο
(354μ.Χ - 430 μ.Χ.), αγνοώντας τους υπολοίπους
Πατέρες της εκκλησίας και κυρίως τους Έλληνες
Καπαδόκες Πατέρες.
Δεν θα επιχειρήσω να επεκταθώ σε θεολογική
ανάλυση του φραγκισμού, ούτε να κρίνω τον Ιερό
Αυγουστίνο τον οποίο και η Ορθόδοξη Εκκλησία
δέχεται ως άγιο, αλλά θα τονίσω ότι το ορθόδοξο
σύμβολο της πίστεως, διαμορφώθηκε μέσω των
Οικουμενικών Συνόδων και δεν ήταν υπόθεση
„ενός ανδρός“, όπως συνέβη με την φραγκική
θεολογία,.
Ο Αυγουστίνος ήταν Βορειοαφρικανός, δεν
γνώριζε Ελληνικά, και φυσικό είναι να μη
μπορούσε να διαβάζει τα Ιερά Βιβλία από το
πρωτότυπο που ήταν σε ελληνική γλώσσα, ούτε
ήταν σε θέση να μελετήσει και να γνωρίσει σε

βάθος την αρχαιοελληνική φιλοσοφία, αφού
μόνο από μετάφραση μπορούσε να διαβάσει
τον Πλάτωνα ή τον Αριστοτέλη και τους άλλους
μεγάλους αρχαίους φιλοσόφους. Έτσι η φραγκική
θεολογία δεν εμπεριέχει όλα εκείνα τα στοιχεία
που προέκυψαν από το „πάντρεμα“ του αρχαίου
ελληνικού πνεύματος με τον χριστιανισμό, που
έκαναν οι μεγάλοι Έλληνες Πατέρες της εκκλησίας
μας.
Το πατριαρχείο της Ρώμης είχε ισχυρούς δεσμούς
με τα υπόλοιπα Πατριαρχεία και αντιστάθηκε
σθεναρά στους Φράγκους, παρά το ότι βρισκόταν
υπό την στρατιωτική ομηρία των κατακτητών
Γότθων και Φράγκων. Χαρακτηριστικό είναι ότι
από το 650 μ.Χ. έως το 750 μ.Χ. υπήρξαν στη Ρώμη
18 πάπες, από τους οποίους οι 7 ήταν λατινόφωνες
και οι 11 ήταν ελληνόφωνες.
3.) Και τότε αλλά ακόμη και τώρα, κατηγορούν όλους
τους πάπες που αντιστάθηκαν στο εκφραγκισμό
του Πατριαρχείου Ρώμης σαν διεφθαρμένους, που
προσπαθούσαν μαζί με διεφθαρμένους λαϊκούς
Ρωμαίους, να διατηρήσουν στα χέρια τους την
πολιτική και οικονομική ισχύ, με τη βοήθεια του
γραικικού ή βυζαντινού κράτους. Αντίθετα όλους
τους Φράγκους πάπες που ακολούθησαν μετά
το 1009 μ.Χ. τους παρουσιάζουν ως καλούς και
αγίους. Αξίζει όμως εδώ να τονίσω ότι η ιστορική
αλήθεια είναι ότι η ιερά εξέταση δεν υπήρχε στη
Ρώμη την εποχή των „διεφθαρμένων“ παπών και
βέβαια ποτέ δεν υπήρξε στα υπόλοιπα 4 ορθόδοξα
Πατριαρχεία.

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

3.) Και τότε αλλά και τώρα ονόμαζαν Ρωμαίους
μόνο τους Λατινόφωνες, ενώ Ρωμανία ονόμαζαν
μόνο τις χώρες που κατακτήθηκαν από αυτούς,
Όλους τους υπολοίπους Ρωμαίους πολίτες τους
ονόμαζαν γραικούς, χρησιμοποιώντας ένα όνομα
που είχαν ήδη παλαιότερα χρησιμοποιήσει οι
Γότθοι. Ποτέ μέχρι τότε δεν είχε χρησιμοποιηθεί
ο όρος αυτός από κάποια πληθυσμιακή ομάδα
της Αυτοκρατορίας. Μέχρι τότε όλοι οι κάτοικοι
της Ρωμαικής Αυτοκρατορίας για πολλούς αιώνες
αυτοχαρακτηρίζονταν ως Ρωμαίοι, Ορθόδοξοι
Χριστιανοί,
φορείς
του
ελληνορωμαϊκού
πολιτισμού, όσοι δε κατοικούσαν στην κεντρική
και νότιο Ιταλία ή την Βαλκανική χερσόνησο, ή την
Μικρά Ασία και τμήμα της Βορείου Αφρικής, είχαν
έντονη συναίσθηση ότι το γένος των Ρωμαίων
είναι ελληνικό.
Χαρακτηριστικό είναι ότι στη Ρώμη το 537 μ.Χ.
ο ηγεμών των Γότθων πολιορκώντας τους υπό
τον Βελισάριο Ρωμαίους, εξέφραζε το παράπονό
του, γιατί οι Ρωμαίοι προτιμούν να είναι υπό την
κατοχή του γραικού αυτοκράτορα και όχι υπό την
κατοχή των Γότθων!
Επίσης την απελευθέρωση μεγάλου τμήματος της
Αυτοκρατορίας από τον Ιουστινιανό ή αργότερα
από τον Ιωάννη Τσιμισκή τη χαρακτηρίζουν ως
κατακτητικό πόλεμο, ενώ την ανακατάληψη
των εδαφών αυτών από τους Φράγκους την
χαρακτηρίζουν ως απελευθερωτικό πόλεμο!
... συνεχίζεται
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Πάνω από 1500 μωρά: Το Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης του Offenbach
κλείνει 10 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας

7

Ένα στα επτά ζευγάρια στη Γερμανία αντιμετωπίζει πρόβλημα
στην απόκτηση παιδιών, με την τάση αυτή να αυξάνεται.
Οι αιτίες είναι πολλές, αλλά εξίσου πολλές είναι και οι
δυνατότητες απόκτησης παιδιών με τη βοήθεια της επιστήμης.
Αυτό δείχνει η δεκαετής επιτυχής λειτουργία του Κέντρου
Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στο Offenbach, με τη βοήθεια
του οποίου έχουν γεννηθεί ήδη 1500 μωρά.
Το Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης του Offenbach
ιδρύθηκε πριν δέκα χρόνια στο Büsing Park από τον ΜαιευτήραΧειρουργό Γυναικολόγο και Ειδικό στην Υποβοηθούμενη
Αναπαραγωγή Δρ. Κωνσταντίνο Μανωλόπουλο, o οποίος
διετέλεσε
Αναπληρωτής
Διευθυντής
του
Τμήματος
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Πανεπιστημίου του
Δρ. Μανωλόπουλος
Giessen.
Ο Δρ. Μανωλόπουλος ήθελε να ανοίξει το δικό του Κέντρο
στην περιοχή του Rhein-Main, όταν προέκυψε η προοπτική
του Offenbach. H καλή σχέση που αναπτύχθηκε αμέσως με
τα ζευγάρια και τους συναδέλφους δικαίωσε την επιλογή του,
ενώ και η συνεργασία με τις κλινικές της περιοχής ήταν από
την αρχή άψογη.
Στη λειτουργία του Κέντρου συμβάλλει μια ομάδα 31 ατόμων,
η οποία περιλαμβάνει πέντε γιατρούς. Κάθε χρόνο έρχεται
ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ζευγαριών για διάγνωση και
θεραπεία υπογονιμότητας, η οποία περιλαμβάνει διερεύνηση
ανωμαλιών κύκλου, ορμονικό έλεγχο, εξέταση σπέρματος και
όλες τις σύγχρονες μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Αρκετά ζευγάρια αποκτούν πλέον το δεύτερο ή και τρίτο παιδί.
Επιπλέον, το Κέντρο προσφέρει μεθόδους διατήρησης γονιμότητας για ογκολογικές
παθήσεις ή λόγω επιθυμίας κατάψυξης ωαρίων (Social Freezing). Τα ποσοστά
εγκυμοσύνης κυμαίνονται μεταξύ 30 και 35%, όταν η πιθανότητα φυσικής σύλληψης
είναι 20-25%, ανάλογα και με την ηλικία της γυναίκας. Επιπλέον, το Κέντρο είναι το
μοναδικό πιστοποιημένο κέντρο Ενδομητρίωσης στην Έσση που προσφέρει ταυτόχρονα
τη δυνατότητα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης.
Ως καλοήθης νόσος, η ενδομητρίωση, η οποία ορίζεται ως η εμφύτευση ενδομητρίου
εκτός μήτρας, είναι η τρίτη συχνότερη αιτία υπογονιμότητας.
Η Εξωσωματική Γονιμοποίηση δεν είναι απαραίτητη σε όλες τις περιπτώσεις. Υπάρχουν
γυναίκες που έχουν απλά ένα ορμονικό πρόβλημα που λύνεται με θεραπεία, καθώς το
Κέντρο του Offenbach διαθέτει το δικό του ορμονικό εργαστήριο.
Επιπλέον παρέχεται θεραπεία βελονισμού, ανδρολογικό εργαστήριο και βιοψία όρχεων από τον ουρολόγο του Κέντρου. Οι πολλές
δυνατότητες που παρέχονται στο Κέντρο το κάνουν σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή της Έσσης και των γειτονικών κρατιδίων.
Ωστόσο, το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα του Κέντρου είναι η προσωπική επαφή με τον ασθενή και η
εξατομικευμένη θεραπεία. Όπως δηλώνει ο Δρ. Μανωλόπουλος «κάθε ζευγάρι έχει το δικό του γιατρό, ο οποίος
ασχολείται αποκλειστικά μαζί του. Επιπλέον, το ιατρείο λειτουργεί μέχρι τις 8 μ.μ., για να εξυπηρετούνται τα
εργαζόμενα ζευγάρια, ενώ υπάρχει συνεχής γραμμή επικοινωνίας εκτός των ωρών λειτουργίας του ιατρείου. Η
βασική μας ανταμοιβή παραμένει η ικανοποίηση και η ευγνωμοσύνη των ασθενών μας. Πολλοί γονείς έρχονται σε
μας, μας ευχαριστούν για τη βοήθεια και την υποστήριξη και μας δείχνουν το νεογέννητο μωρό τους. Πρόκειται για
ένα φοβερό συναίσθημα που μας ενισχύει στο να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και να προσφέρουμε χαρά στα
ζευγάρια που μας εμπιστεύονται».
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Η Στήλη Της Εκκλησίας
ΘΑ ΠΕΡΠΑΤΕΙΣ ΣΤΑ ΑΙΜΑΤΟΒΑΜΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΦΑΓΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ
ΑΣΦΑΛΩΣ ΤΟΥ ... ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ

Του Πολυεύκτου Παν. Γεωργακάκη
Πρωτοπρεσβυτέρου Του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Καθηγητής Ιερέας Της Ιεράς Μητροπόλεως
Γερμανίας.
Από την εφημερίδα „ΑΜΠΕΛΟ“

Βαρθολομαίον.

Ομιλία Του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.
κ. Βαρθολομαίου, προς Τον Νέον Μητροπολίτην Σμύρνης

Δημοσιεύουμε με πολύ σεβασμό το συγκλονιστικό κείμενο της ομιλίας του Σεπτού
Προκαθημένου της Ορθοδοξίας Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου
Κυρίου Βαρθολομαίου, το οποίον απηύθυνε προς τον νέον Μητροπολίτην, τον
πρώτον μετά τη Μικρασιατική καταστροφή , κατά την ημέραν της χειροτονίας του.
Το κείμενον της ομιλίας του Παναγιωτάτου είναι θεολογικώτατον , διδακτικώτατον
και ιστορικώτατον. Μέσω του κειμένου αυτού δίδεται και απάντηση εμπεριστατωμένη
εις τους ανιστόρητους και αγράμματους ενοίκους του Υπουργείου ΑθεΐαςΘρησκευμάτων-της Ελλάδος διά την σφαγήν των χιλιάδων Ελλήνων Πόντιων κατά την
Μικρασιατικήν Καταστροφήν το 1922. Απολαύστε το!
‘Εν χαρά και ευφροσύνη η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία υποδέχεται σήμερον εις
τους κόλπους της σεβάσμιας Ιεραρχίας αυτής ένα νέον μέλος, ένα νέον στέλεχος,
υποσχόμενον με τα προσόντα του να την διακονήση και ως Αρχιερεύς πιστώς και
αποδοτικώς: είναι ο από πενταετίας και πλέον Αρχιγραμματεύς της Αγίας και Ιεράς
Συνόδου Βαρθολομαίος Σαμαράς, εψηφισμένος Μητροπολίτης της περιώνυμου
Ιεράς Μητροπόλεως Σμύρνης.
Τέκνον εν Κυρίω λίαν αγαπητόν, μας ήλθες εδώ εις τας αυλάς της Μητρός Εκκλησίας
από μίαν Επαρχίαν μας των Νέων Χωρών όπου ευόρκως ιεράτευες. Ευχαριστούμεν
και πάλιν τον Ιερώτατον αδελφόν άγιον Σεβαστείας , ο οποίος και σε εχειροτόνησε
και σε έφερεν αργότερον εις το Φανάριον, εμπλουτίσας την Πατριαρχικήν Αυλήν και
ήδη την Ιεραρχία του Θρόνου με έναν ικανό και άξιον στέλεχος.
Κατά τα 14 έτη της παρ’ ημίν διακονίας σου, Θεοφιλέστατε Εψηφισμένε, επέδειξες
προθυμίαν, πιστότητα, ικανότητα, εργατικότητα, αποδοτικότητα, εις την εργασία σου
από διαφόρων θέσεων, ιδιαιτέρως δε από της υπευθύνου θέσεως του Αρχιγραμματέως
της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, θέσεως, η οποία απαιτεί μόρφωσιν, συνέπειαν, μνήμην,
εχεμύθειαν. Απέδειξες με την εργασία σου και την συμπεριφορά σου ότι διαθέτεις
όλα αυτά τα χαρίσματα, , διό και εκέρδισες την εμπιστοσύνη του Πατριάρχου σου
και την εκτίμησιν των εκάστοτε μελών του ιερού Βουλευτηρίου της Εκκλησίας και η
αναγνώρισις και η ευαρέσκειά των αυτή εξεδηλώθη προ δεκακαπενθημέρου , ότε τη
ημετέρα εισηγήσει και προβλήσει ομοφώνως εξελέγης υπό των αγίων Συνοδικών
Αρχιερέων Μητροπολίτης Σμύρνης. Και τώρα προσέρχεσαι δια να λάβης το πληρωμα
της Θείας Χάριτος και να ανέλθης εις τον ανώτατον βαθμόν της ιερωσύνης και εις
τον Θρόνον του πρώτου Επισκόπου Σμύρνης Βουκόλου και του διαδόχου του Αγίου
Πολυκάρπου, του και ακροατού γενομένου Ιώάννου του Θεολόγου, και πλειάδος
όλης ποιμενάρχων της Ιωνικής πρωτευούσης, τινές των όποιων την εποίμαναν εις
εύκρατον κλίμα , τινές όμως υπό τα ς πλέον δυσμενείς και τραγικάς συνθήκας, μέχρις
ότου ‘ήλθεν η ημέρα η μεγάλη της οργής’ (Αποκ. 6,17), ‘ και σεισμός μέγας εγένετο,
και ο ήλιος μέλας εγένετο- και η σελήνη όλη εγένετο ως αίμα , και οι αστέρες του
ουρανού έπεσαν εις την γην’(Αποκ. 6,12-13).
Συ καθίστασαι, μετά παρέλευσιν 94 ετών από της ημέρας εκείνης‘ της θλιψεως
της μεγάλης’ (Αποκ. 7,14), ο άμεσος διάδοχος του μάρτυρος προκατόχου σου
Χρυσοστόμου του Καλαφάτη του από Δράμας, ο οποίος επί δωδεκαετίαν εποίμανε
τους Σμυρναίους και εγένετο ‘πιστός μέχρι θανάτου’, όπως λέγει προς τον άγγελον
της εν Σμύρνην Εκκλησίας ‘ ο πρώτος και ο έσχατος, ος εγένετο νεκρός και έζησεν’
(Αποκ. 2,8).
Αποστέλεσσαι τη Εκκλησία του Θεού, τη ‘ηλεημένη εν παντί χαρίσματι,
πεπληροφορημένη εν πίστει και αγάπη, ανυστερήτω ούση παντός χαρίσματος,
θεοπρεπεστάτη και αγιοφόρω τη ούση εν Σμύρνη της Ασίας’, όπως την χαρακτηρίζει
Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, γράφων εκ Τρωάδος προς Σμυρναίους.
Καλείσαι να αναλάβης το πηδάλιον της Εκκλησίας αυτής εις ημέρας αναγεννήσεως
και ανασυγκροτήσεώς της χάρις εις το στοργικόν ενδιαφέρον της Μητρός Εκκλησίας
δια τους εκεί Ορθόδοξους , όχι μόνον τους Έλληνας αλλά και των άλλων εθνικών
προελεύσεων και πολιτισμικών καταβολών. Προς τούτο, διωρίσαμεν εκεί έναν
άξιον ιερέα, τον Αρχιμανδρίτην του Οικούμενικού Θρόνου κ. Κύριλλον Συκήν,
τον αναδειχθέντα ανώτερον πάσης προσδοκίας, κερδίσαντα την αγάπην των εκεί
χριστιανών μας, την εμπιστοσύνην των τοπικών Αρχών, την εκτίμησιν των άλλων
χριστιανών των παροικούντων εν Σμύρνη διό και ομού μετά της υμετέρας Θεοφιλίας
προηγάγομεν και αυτόν εις Επίσκοπον Ερυθρών, Βοηθόν της ημετέρας Μετριότητος,
τιθέμενον εις την διάθεσίν σου.

Εψηφισμένε άγιε Σμύρνης, ιδιαιτέρως εις τα πρώτα βήματα της ποιμαντορίας
σου, καθώς γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα και καταστάσεις και ισορροπίας εκ

της τριετούς εκεί θητείας του, αλλά και εκ των πολλων προηγουμένων επισκέψεών
του επί αποστολή και εις την Σμύρνην και εις την ευρυτέραν περιοχήν της Ιωνίας. Ο
αδελφός Κύριλλος ώργωσε τον αγρόν της χηρευούσης μέχρι τώρα Επαρχίας σου και
τώρα ακολουθεί η σπορά, η βλάστησις, η καρποφορία, η συγκομιδή.
Συνέχεια σελ. 25
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Ψυχολογία
Της Αθηνάς Σκιαδοπούλου
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Ειδική Art Therapist παιδιών & εφήβων
Ατομική και ομαδική υποστήριξη, Ψυχοθεραπεία.
Τηλ. 0030 6987240872, e-mail : skiadopolou@trigono.info

Άνοιξη και ψυχολογία.

Άνοιξη η εποχή των λουλουδιών και των χρωμάτων.
Η άνοιξη είναι η εποχή που οι περισσότεροι άνθρωποι
περιμένουν όταν βρέχει κάνει κρύο ο ουρανός είναι
μουντός και η ψυχολογία πιο πεσμένη, αφού οι ορμόνες
του θυρεοειδούς εμφανίζουν ευαισθησία στις αλλαγές
του καιρού και στην περιορισμένη έκθεση στον ήλιο
κατά τους χειμερινούς μήνες. Την άνοιξη η ψυχολογία μεταβάλλεται θετικά
τα συναισθήματα που δημιουργεί ο ερχομός της άνοιξης είναι αισιοδοξία,
ρομαντική και ερωτική διάθεση, κ.α. Οι άνθρωποι δεν νιώθουν το έντονο
κρύο, αρχίζουν και φορούν πιο ελαφριά ρούχα που τείνουν να αναδείξουν το
σώμα τους περισσότερο από τον χειμώνα.
Ο ήλιος αυξάνει την σεροτονίνη στον οργανισμό μας την ορμόνη της ευτυχίας
και η διάθεση βελτιώνεται. Η άνοιξη σύμφωνα με τις εποχές του χρόνου
ξεκινάει την Μάρτιο και τελειώνει τον Μάιο. Αστρονομικά όμως η άνοιξη
ξεκινά με την εαρινή ισημερία κατά τις 21 Μαρτίου στο βόρειο ημισφαίριο στο
οποίο ανήκει η Ευρώπη και τελειώνει με το θερινό ηλιοστάσιο 21 Ιουνίου. Η
άνοιξη είναι συνδεδεμένη με τον ερχομό των χελιδονιών και την προσπάθεια
τους να φτιάξουν τις φωλιές τους και να φέρουν στον κόσμο με φροντίδα τα
μικρά τους. Εικόνες και τιτιβίσματα που δίνουν ελπίδα, κουράγιο και δύναμη
στους ανθρώπους. Η άνοιξη μας προετοιμάζει σιγά σιγά για τον ερχομό
του καλοκαιριού, έτσι και στην ζωή χρειαζόμαστε ένα χρονικό διάστημα να
προσαρμοστούμε και να ισορροπήσουμε σε κάθε τι καινούργιο που έρχεται.
Όλοι χρειαζόμαστε χρόνο ο καθένας μας ανάλογα με τον χαραχτήρα του και
την προσωπικότητα του για να μπούμε σε μια αλλαγή αρκεί να θέλουμε να
ζήσουμε αυτή την αλλαγή. Την άνοιξη καλό θα ήταν όλοι μας να την έχουμε
μέσα μας ακόμα και αν είναι βαρύς χειμώνας. Να μας πλημυρίζει με αρώματα
και χρώματα και να μας γεμίζει ελπίδα.
Να νιώθουμε ελεύθεροι όπως οι πεταλούδες, όπως τα λουλούδια που
ανθίζουν όπως η φύση που ξαναγεννιέται. Ζήστε και εσείς με μια ρομαντική
διάθεση νιώστε τις μυρωδιές των λουλουδιών να σας πλημυρίζουν. Όσα
προβλήματα και αν έχετε κοιτάξτε την ομορφιά της φύσης και προσπαθήστε
να νιώσετε δυνατοί και ανανεωμένοι όπως η άνοιξη που καταφέρνει πάντα να
είναι νέα, όμορφη και δημιουργική.

Ο φόβος της δέσμευσης στις σχέσεις.

Οι δεσμοφοβικοί άνθρωποι νιώθουν έντονο άγχος όταν η σχέση γίνεται πιο
σοβαρή. Νομίζουν ότι ο σύντροφος τους τους ελέγχει και θα τους στερήσει
την ελευθερία, για αυτό και θέλουν να φύγουν από την σχέση όσο πιο γρήγορα
γίνεται αν και στην αρχή της σχέσης ένιωθαν όμορφα και πίστευαν σε όλα
αυτά που έλεγαν στον σύντροφο τους γιατί ακόμη δεν είχαν αισθανθεί τον
φόβο της δέσμευσης.
Ορισμένοι άνθρωποι ακούγοντας τον όρο δευσμοφοβικός νομίζουν πως
ο φόβος της δέσμευσης δεν είναι παρά μόνο ένας μύθος που φεύγει όταν
βρεις τον άνθρωπο που ψάχνεις πραγματικά, τότε δεν φοβάσαι την σχέση
και μένεις, όμως το πρόβλημα είναι υπαρκτό και πολύ κοινό. Οι άντρες σε
μεγαλύτερο ποσοστό από τις γυναίκες λόγω της κοινωνίας που μεγαλώνουν,
των πεποιθήσεων που διαμορφώνουν.
Σύμφωνα με έρευνες οχτώ στους δέκα παντρεμένους άντρες είναι
δεσμοφοβικοί, αυτό συμβαίνει επειδή η κοινωνία και η οικογένεια τους τους
το επιβάλει και έτσι βρίσκονται σε ένα γάμο που δεν θέλουν πραγματικά
χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν θέλουν την συγκεκριμένη σύντροφο. Ο
πραγματικός έρωτας έχει να κάνει με την πλήρη έκθεση των συναισθημάτων.
Όσο περισσότερο εκτίθενται τόσο περισσότερο φοβούνται το αποτέλεσμα. Οι
γονείς ευθύνονται στο μεγαλύτερο μέρος στην διαμόρφωση του χαραχτήρα
ενός παιδιού με το πόσο εύκολα ή δύσκολα μπορεί να εκφράσει τα
συναισθήματα του.
Υπάρχουν άνθρωποι και ειδικά οι άντρες που δυσκολεύονται πολύ να πουν
σ’αγαπώ σε μια γυναίκα ενώ τους είναι πιο εύκολο να της δώσουν τα κλειδιά
του σπιτιού τους και με την πράξη τους αυτή νιώθουν ότι της λένε ότι την θέλουν
στην ζωή τους και την αγαπούν. Οι δεσμοφοβικοί μπορούν να ξεπεράσουν σε
μεγάλο ποσοστό την φοβία τους μεγαλώνοντας και μαθαίνοντας τον εαυτό
του. Ο δεσμοφοβικός μόνος του μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του αρκεί να
μπορέσει να βρει τον τρόπο. Να αποδεχτεί αυτό που του συμβαίνει και να
δουλέψει πάνω στην φοβία του. Σε μια σχέση θα πρέπει να μάθετε να λέτε τι
σας πιέζει και τις σας ενοχλεί και όχι να αποχωρείται με την σιωπή. Ο έρωτας
έχει πέντε στάδια κανένας όμως δεν είναι υποχρεωμένος να τα ζήσει αν δεν
νιώθει ελευθερία, στον έρωτα το βασικότερο είναι η ελευθερία κινήσεων και
συναισθημάτων η οποία όταν υπάρχει πραγματικά τότε η δέσμευση έρχεται
σαν επιθυμία..
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«Καθαρίζοντας το μονοπάτι μου»

Η σοφία.

Ένα γέροντα κάποτε ρώτησα, να μου μάθει τη σοφία.
Μια ματιά απλά μου έριξε αυτός, και γύρισε πέρα το κεφάλι του κοιτάζοντας
το κενό.
Τη γνώση νιε μου που αποζητάς να μάθεις, αν κανείς ποτέ στη δώσει, να
μην τονε πιστέψεις, μου αποκρίθηκε.
Αυτό που ψάχνεις, στα μάτια σου μέσα κρύβεται. Το βλέμμα, εσύ το έχεις
από παιδί. Και από παιδί, τα όνειρά σου τα στοιχειώνει ο σκοπός σου. Ψάξε
να ξαναβρείς αυτό το βλέμμα το παιδικό. Εκεί, τα ήξερες όλα!
Ποιος μπορεί να θεωρήσει τον εαυτό του σοφό, και να έρθει να σου αλλάξει
το βλέμμα; Αφού εσύ, ονειρεύεσαι και βλέπεις με τη φαντασία σου μέρη,
που ο σοφός ούτε τα έχει διανοηθεί. Γιατί εσύ, είσαι η εξέλιξη!
Ποια σοφία μπορεί απλά να ειπωθεί και να ισχύει; Αν ήταν έτσι, ένας
κανόνας μόνο θα υπήρχε. Συμβουλές για την εποχή, υπάρχουν πάντα πολλές.
Αλλά είναι εποχιακές. Δεν μπορείς να κλείσεις ένα ρυάκι μέσα σε ένα ποτήρι.
Τράβα ζήσε τη διαδρομή σου. Θα έρθει η ώρα που οι ρυτίδες στο πρόσωπό
σου, θα σου αλλάξουν το βλέμμα. Και τότε θα ξέρεις ότι θα πρέπει να μιλάς
λιγότερο και να ατενίζεις περισσότερο.
Η σοφία, στη διαδρομή βρίσκεται. Ζήσε τη διαδρομή ενσυνείδητα, και θα
τη βρίσκεις δίπλα σου να αλλάζει συνεχώς όπως οι εποχές αλλάζουν πέπλο.
Φρόντισε μόνο να την παραλάβεις με την αγνότητά της και όταν είναι να την
παραδόσεις στους επόμενους, να μην την έχεις βιάσει.
Η σοφία, είναι πεπρωμένο. Η βλακεία και η αλαζονεία, είναι παράδρομος
που σου ανοίχτηκε από όλους αυτούς τους σοφούς που σου άλλαξαν το
βλέμμα. Μπορείς πάντα να επιλέξεις τον ένα ή τον άλλο δρόμο.
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

Βγάζοντας τα σκουπίδια.

Είπα σήμερα να πετάξω έξω τα σκουπίδια μου.
Πήρα λοιπόν μια πολύ μεγάλη σακούλα και ξεκίνησα να τα μαζεύω,
σκεφτόμενος τι δεν χρειάζομαι πραγματικά καθόλου.
Μάζεψα τις λύπες και τις στεναχώριες, γιατί είδα πως όταν τους χαμογελάς
εξαφανίζονται, άρα δεν τις χρειάζομαι, προτιμώ να μένω με το χαμόγελο
στα χείλη.
Μάζεψα τους θυμούς, τα μίση και τις κακίες, γιατί είδα ότι όταν αγαπάς,
δεν έχεις χρόνο για τέτοια.
Μάζεψα προβλήματα, έγνοιες και άγχη, γιατί είδα πως όταν οδεύεις για
τη λύση, τότε αυτά συρρικνώνονται στο πραγματικό τους μέγεθος, το οποίο
είναι πολύ μικρότερο από αυτό που έχει δημιουργήσει το μυαλό.
Πέταξα μέσα στη σακούλα τους φόβους, γιατί είδα πως αυτοί εξανεμίζονται
όταν μπαίνεις στη δράση, ενώ θεριεύουν όποτε ακίνητος τους παρατηρείς,
και θέλω να είμαι άνθρωπος της δράσης.
Κοίταξα μια γύρα όλα τα πράγματα του σπιτιού μου. Όμορφα είναι,
χρειαζούμενα όμως όχι. Πριν να τα αποκτήσω, δεν τα είχα, άρα είναι
αποκτήματα. Και τα αποκτήματα, στο επόμενο μεγάλο ταξίδι δεν τα
κουβαλάς μαζί σου.
Κοίταξα τα σπίτια μου, τους κήπους και τη γη που μου ανήκει. Μου
ανήκει; Θα με ακολουθούν για πάντα; Είμαι αυτά τα αποκτήματα; Που είναι
ο Φαραώ που έφτιαξε τις πυραμίδες, και που θα είναι οι πυραμίδες στο
βάθος του χρόνου;
Η σακούλα τελικά, είναι πολύ μικρή για όλα αυτά που πρέπει να μπουν
μέσα της.
Πετάω ανέμελα και τα ρούχα που φοράω, και βγαίνω έξω γυμνός.
Τώρα, έχω ξεφορτωθεί όλα τα σκουπίδια.
Μαζί μου, μένουν τα ουσιαστικά που χρειάζομαι να κουβαλάω.
Έχω τη γνώση και τη δύναμη, αυτά που μέχρι τώρα έφτιαξα, να τα
ξαναφτιάξω, και να τα κάνω ακόμα καλύτερα.
Έχω την ελευθερία να επιλέγω τι μου κάνει και τι δεν μου κάνει, και να
βαδίζω προς αυτά.
Μπορώ να αποφασίζω την κάθε μου στιγμή για τα δημιουργήματά μου, να
τα κρίνω, και να βλέπω ποιος ήμουν και ποιος έχω γίνει σε όλη τη διάρκεια
της δημιουργίας μου.
Έχω την ικανότητα να λειτουργήσω πέρα από τις φοβίες μου, τις
πεποιθήσεις μου και τις προσκολλήσεις μου, άρα ακόμα και αν αποτυγχάνω,
δεν περιορίζομαι για να σταματώ.
Είμαι ένα θαύμα, που αν δεν το περιορίσω μόνος μου, ακόμα και αν πατηθώ
στη λάσπη, κάποια στιγμή θα φυτρώσω. Ακόμα και αν συνθλιβώ στα βάθη
της κόλασης, θα γίνω διαμάντι. Ακόμα και αν πνιγώ στους ωκεανούς, θα
γίνω μαργαριτάρι.
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας
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Το μέλημα

-Εσύ, τι κάνεις για το κάθε τι δάσκαλε;
-Και γιατί θα πρέπει να κοιτάζεις το τι κάνω
εγώ; Παρέα νοιώθουμε; Όταν εγώ έχω χαρά,
την έχεις και εσύ; Όταν εγώ κλαίω, έχεις εσύ
βουρκώσει; Άμα κάτσω κάτω και δεν κάνω
τίποτα, εσύ θα λυτρωθείς; Άμα εγώ λυτρωθώ,
θα λυτρωθείς και εσύ;
Ποτέ να μην σε απασχολεί το τι κάνουν ή
καταλαβαίνουν ή το πώς τοποθετούνται οι Δημήτρης Νομικός συγγραφέας
άλλοι! Δεν είναι αυτό το μέλημά σου. Κανείς
δεν θα ζήσει τη δική σου τη ζωή, και εσύ, δεν μπορείς να βιώσεις τις
εμπειρίες των άλλων.
Αν κάποιος με τις πράξεις του σε συγκινεί, βρίσκεις νόημα σε αυτά που
κάνει, και αισθάνεσαι την ψυχή σου να φτερουγίζει από αυτά που βλέπει,
τότε παρατήρησε πως το κάνει, γιατί σου ταιριάζει. Έχεις να μάθεις από
αυτόν, επειδή εκεί θέλεις να φτάσεις και εσύ!
Αν κάποιες κουβέντες πάλλονται μέσα στην καρδιά σου, άκουσέ τις!
Ίσως να σου δείχνουν το μονοπάτι που ψάχνεις. Ίσως αισθάνεσαι πως
σου ξεκαθαρίζουν τον υψηλότερο εαυτό σου!
Δες εσύ τι έχεις να πάρεις από αυτά, πάρε τα, πάρε το μέγιστο δυνατό
που μπορείς, ρούφα αυτό που τραβάει η ζωή σου, γιατί κανείς άλλος
δεν θα το κάνει για εσένα. Και μην κοιτάς γύρω σου το τι απορροφούν
οι άλλοι!
Όταν εσύ φτάσεις, αποκλειστικά για εσένα, τότε θα δεις και άλλους
που έχουν φτάσει, και θα επηρεάζετε πολλούς άλλους που θα θέλουν να
φτάσουν, και τότε δεν θα σε νοιάζει το τι κάνουν οι άλλοι, γιατί θα έχεις
δει τα λόγια και τις πράξεις να λειτουργούν μέσα από εσένα, θα έχεις
γίνει τα λόγια και οι πράξεις και θα είσαι στον ύψιστο σκοπό σου.
Ο αθλητής, έχει πάντα καλύτερες επιδόσεις από τον προπονητή του, και
πάντα τον ακούει και ακολουθεί το πρόγραμμά του για να βελτιωθεί και
άλλο, χωρίς να αναρωτιέται τι κάνει ο προπονητής του.
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

Σε αγαπώ.

Το σε αγαπώ σου ψιθύρισα και άνθισε το χαμόγελο στα χείλη σου.
Άνοιξες την αγκάλη σου για να με υποδεχτείς ρωτώντας με:
-Τι είσαι έτοιμος για μένα να θυσιάσεις;
Μα εγώ, επειδή σε αγαπώ, δεν σου απάντησα. Γιατί για την αγάπη μου,
είμαι έτοιμος να προσφέρω. Και η προσφορά, δεν είναι θυσία. Ούτε και
όταν αγαπάς, απαιτείς θυσίες από τους άλλους.
Και την άλλη μέρα, με ρωτούσες:
-Αν με αγαπάς, θα…, και θα…, και θα…,
Μα εγώ, επειδή σε αγαπώ, κάθισα σιωπηλός απέναντί σου. Γιατί για την
αγάπη μου, θέλω να συμμετέχω. Και η συμμετοχή, δεν είναι η απάντηση σε
ένα εκβιασμό. Αν δεν θέλω να συμμετέχω σε κάτι, δεν σημαίνει ότι δεν σε
αγαπώ.
Και σε λίγο καιρό, με ρώτησες:
-Θα με αγαπάς για πάντα;
Μα εγώ, επειδή σε αγαπώ, έμεινα δίπλα σου κρατώντας σου το χέρι.
Γιατί η αγάπη, είναι η συμπόρευση δυο χωριστών δρόμων. Ευχή είναι να
παραμείνουν οι διαδρομές αυτές κοινές, αλλά αν δεν μείνουν, δεν είναι
αυτό κατάρα. Ούτε και συνεπάγεται διάλυση της αγάπης.
Και ένα πρωινό, με ρώτησες και πάλι:
-Τι θα κάνεις για μένα;
Μα εγώ, επειδή σε αγαπώ, έκανα στην άκρη. Γιατί για την αγάπη μου,
είμαι έτοιμος να τη διευκολύνω εκείνη να αναπτυχθεί, με το δικό της τρόπο,
στο δικό μου χώρο, και κάνω ότι μπορώ για την ανάπτυξη αυτή.
Και πέρασε ο καιρός, και κοιτώντας με στα μάτια μου είπες:
-Δε λες πολλά, δεν με αγαπάς πια;
Μα εγώ, επειδή σε αγαπώ, ένωσα το βλέμμα μου με τα μάτια σου. Γιατί η
αγάπη μου, θρέφει την καρδιά και όχι τα αυτιά. Δεν θα ηρεμήσει με λόγια
γλυκά τις ανασφάλειες σου, αλλά θα ζεστάνει με τη θαλπωρή της την ύπαρξή
σου. Δεν έχει έρθει στη ζωή σου για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες σου,
αλλά για να βιώσουμε δυο υπάρξεις μαζί το θαύμα της.
Και έτσι απλά, όπως την πρώτη ημέρα, σου ψιθυρίζω:
Σε αγαπώ.
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας
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Θα έχετε διαβάσει αρκετά άρθρα κάποιων οι οποίοι νοιάζονται και καλώς
κατά μία άποψη για τον επαναπατρισμό των ανθρώπων που έψαξαν την τύχη
τους στην αλλοδαπή, κυρίως του εξειδικευμένου ανθρωπίνου δυναμικού.
Θα συμφωνήσω απολύτως ότι για την ανάπτυξη της εθνικής παραγωγής
οι άνθρωποι αυτοί είναι απολύτως απαραίτητοι. Όμως αναλογιστούμε τις
δομές της κοινωνίας έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί στην ιστορική διαδρομή
φοβάμαι πώς τα άτομα αυτά δεν θα έχουν πεδίο δράσης και αν έρθουν θα
απολέσουμε και την πιθανότητα της απ‘ έξω βοήθειας που υπήρξε πολύ
σημαντική ιστορικά για το κράτος αυτό και τη δόμηση του.
Όσοι από τους συμπολίτες μας αποφάσισαν να φύγουν από τη χώρα αυτό
συντελέστηκε γιατί εκεί όπου πήγανε υφίσταται η αξιοκρατία, η εκτίμηση
από την κοινωνία για το έργο που προσφέρουν και για αυτό ανταμείβονται
και ανάλογα. Έτσι σκέφτονται όσες κοινωνίες έχουν αναπτυχθεί αρχικά δια
μέσω της παραγωγής ιδεών που βασίζονται στην λογική και το μέτρο. Εδώ αν
και με εξαιρέσεις, ολοένα και περισσότεροι πιστεύουν ότι θα πέσουν θύματα
εκμετάλλευσης κάποιες φορές από ανθρώπους που ανελιχθήκαν με έναν
κατά τρόπο τινά „σουλτανικού“ τύπου επιχειρείν ενώ θα βλέπουν και τους
φόρους που πληρώνουν να σπαταλούνται σε ένα μέρος της γραφειοκρατίας
που στήθηκε ακριβώς για να παράγει αναξιοκρατία, μία αναξιοκρατία που
γίνεται αντιληπτή από ένα σημαντικό μέρος του εκλογικού σώματος που
όταν αντιλήφθηκε ότι κάποια πολιτική δύναμη πήγαινε να διορθώσει και να
εξορθολογήσει, και με όχι βίαιο τρόπο, την κατάσταση, στρεφόταν αμέσως
αλλού που σαφώς η όποια οικονομική του ευημερία γινόταν με πιο εύκολο
και αντικοινωνικό τρόπο.
Αν και είναι λυπηρό ως ένα βαθμό εντούτοις η Ε.Ε, το ευρώ και τα μνημόνια
μας κάνανε να σκεφτούμε ότι τελικά οι ανέντιμοι και οι μετριότατοι άνθρωποι
δεν μπορούν να βουλώσουν τρύπες στα πορτοφόλια. Φαντάζεται κανείς
χρεωκοπημένη την Ελλάδα αύριο και κάποιοι να κάνουν πάρτι με τα δανεικά
που προοριζόταν για τον εξ’ ευρωπαϊσμό της Ελλάδος; Μήπως νομίζετε
απο την άλλη ότι όλα βαίνουν θετικά ή ότι είμαστε εν δυνάμει ζάμπλουτοι;
Φυσικά και όχι!
Θα έχετε ακούσει πολλές φορές ότι οι επιχειρήσεις φεύγουν από την
Ελλάδα λόγω και του υψηλότερου εργατικού κόστους. Δεν είναι όμως αυτός
ο κυριότερος λόγος κυρίως για επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαίου. Θα πρέπει
ως πολίτες να βρούμε τις αιτίες για τις οποίες τέτοιες επιχειρήσεις εντάσεως
κεφαλαίου φεύγουν ή δεν θέλουν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. Η ιστορία
διδάσκει ώστε να μην επαναλαμβάνονται τα ίδια λάθη. Το γεγονός ότι η
Ελλάδα αποτελούσε και αποτελεί σταυροδρόμι πολιτισμών και κρατών και
από την άλλη οι υποδομές της βρίσκονται ακόμη σε πολύ κακή κατάσταση
είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να προβληματίσει όλους μας. Σε αυτό το
σημείο δεν φαίνεται καμία πίεση από την κοινωνία όπως δεν φαίνεται καμία
πίεση προς τις οικονομικές ελίτ της Ευρώπης να επενδύσουν στην Ελλάδα
επειδή η Ελλάδα των μνημονίων έχει περιχαρακωθεί στην διατήρηση μίας

MÄRZ - APRIL 2017

κατάστασης που έχει τις ρίζες της από τους
πρώτους σχιζοφρενείς εμφυλίους. Δεν
χρειαζόμαστε φανταστικά αφηγήματα
αλλά μία γνώση της ιστορίας με αρνητική
κριτική της. Βαδίζουμε ακόμη στραβά
διότι δεν έχουμε αντιληφθεί ή δεν μας
κάνουν ξεκάθαρο ότι χωρίς εξαγωγές θα
βυθιζόμαστε συνεχώς στην ύφεση.
Δεν ξεχνώ σημαίνει και ότι κάνω αυτά
που πρέπει για να μην επαναληφθούν
τα ίδια. Θα πρέπει να σκεφτείτε μόνο ότι
η δυνατότητα να μοιράζεστε απόψεις
και φωτογραφίες μέσω του διαδικτύου
δεν έγινε απο ανθρώπους οι οποίοι ως
προτεραιότητα βάζανε την επιστήμη. Για
Χρήστος Τραϊκούδης
όσους δεν έχουν αντιληφθεί την τρέχουσα
κατάσταση ή ότι μας σέρνει η ιστορία, θα
πρέπει να αλλάξουν στάση, να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά και να ασκούν
κριτική, να επιλέγουν τους ανθρώπους που έχουν το θεωρητικό υπόβαθρο
και δείχνουν εκτός απο τον εαυτό τους ότι νοιάζονται για όλους.
Επίσης η ατιμωρησία είναι μεγάλη πληγή. Η Ελλάδα μοιάζει σαν αυτό το
παροπλισμένο καράβι το οποίο για να ξανά ταξιδεύσει στα πέρατα της Γής,
όπως ο Ελληνισμός κάποτε, ασφαλώς θέλει ανθρώπους εξειδικευμένους,
εργατικούς, υπομονετικούς και όχι ομάδες συμφερόντων άσχετες με την
πραγματικότητα και το αντικείμενο εργασίας.
Braingain αλλά πώς απορεί κανείς και για ποιο λόγο αν δεν αλλάξουμε
στάση ζωής;
Λίγο κάτω απο 120000 γεννήσεις το 2009 λίγο πάνω 70000 το 2016.
Χιλιάδες νέοι επιστήμονες φεύγουν για μια καλύτερη τύχη και η ελπίδα
έρχεται ντυμένη ανατολίτισσα και καλά γαντζωμένη στην σύγχρονή ιστορία
της Ελλάδος.
Στην Ελλάδα πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες πρώτα από όλους ότι θέλουν
κάποιους να τους υποκινούν και όχι να τους χειραγωγούν. Η τεχνολογία
καλπάζει, η επιστήμη αναπτύσσεται και όμως εμείς εδώ σε αυτή τη χώρα,
μία καταπληκτική χοάνη λαών και πολιτισμών όλων των μεσογειακών λαών
κάποτε, σερνόμαστε απο τη νεότερη ιστορία μας.
Γιατί όμως να σέρνονται μαζί με αυτή την κατάσταση και οι νέοι οι οποίοι
θέλουν να προσφέρουν και όχι μόνο να τους προσφέρουν; Δεν είναι απολύτως
άδικο να στερούμε αυτήν την πανανθρώπινη αξία της συνεισφοράς από κάθε
άνθρωπο και κυρίως από τους νέους ανθρώπους; Ας σκεφτούμε λοιπόν πως
θα πρέπει να υποδεχθούμε ξανά αυτούς τους ανθρώπους στην πατρίδα τους
και πώς η ελπίδα έρχεται αλλά όχι ντυμένη με λαϊκισμούς.
Η επιστήμη πάνω απ‘ όλα! Τέλος οι ιδεοληψίες! Ναι στην αρνητική κριτική
όταν πρέπει!

Demokrit Buchhandlung - Tel. 0911/264354
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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Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

τ. Αν. Καθηγητής Δρ. Δημήτριος Μπενέκος
(Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Συνέχεια από το προηγούμενο …

Στο παραμύθι, επίσης, η χωρο-χρονική μετατόπιση της δράσης
επιτυγχάνεται με άλματα ενώ οι σκηνές του εναλλάσσονται απότομα από
ευχάριστες και ειδυλλιακές σε ανατριχιαστικές και απάνθρωπες. Μετά τη
λήξη του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου το πρόβλημα των ωμοτήτων στο παραμύθι
οδήγησε τις βρατανικές δυνάμεις κατοχής της Γερμανίας σε αψυχολόγητες
αποφάσεις, απαγορεύοντας την εκτύπωση και κυκλοφορία των παραμυθιών
των αδελφών Grimm, επειδή πίστευαν ότι οι παραμυθιακές ωμότητες
συνδέονταν συνειρμικά και είχαν άμεση εξάρτηση με τα απάνθρωπα
συμβάντα και τις εκτελέσεις στα στρατόπεδα συγκέντρωσης (Konzentrationslager) του ναζιστικού καθεστώτος.
Σ’ αυτό το σημείο επιθυμώ να σταματήσω για λίγο κάνοντας μερικές
επισημάνσεις. Ο Bruno Bettelheim στο βιβλίο του „The Uses of Enchantment: The Meaning and Importance of Fairy Tales“ (Knopf, New York,
1976), διατυπώνει τη θέση ότι το αμφιλεγόμενο ζήτημα της ωμότητας και
σκληρότητας στο παραμύθι, με τον αφανισμό τού «κακού» αντίπαλου τού
ήρωα ή της ηρωίδας, είναι αναγκαία για την ψυχική ισορροπία του παιδιούακροατή ή αναγνώστη. Ο κόσμος του παιδιού -σύμφωνα πάντα με τον Bettelheim- χρειάζεται την ταξινόμηση των πραγμάτων σε καλό και κακό και
απαιτεί την εξάλειψη και τιμωρία του κακού για να υπάρξει προσωπική
ασφάλεια, επειδή το παιδί ταυτίζεται με τις δυνάμεις του Καλού.
Τα παραμύθια επειδή ψυχαγωγούν, καλλιεργούν τον λόγο, αναπτύσσουν
τη φαντασία και υποδεικνύουν λύσεις ακόμη και των πιο δύσκολων
προβλημάτων, θεωρούνται από παιδαγωγικής πλευράς ως σημαντικό
αφηγηματικό είδος που επιτρέπει σφαιρική πρόσληψη της γνώσης με
συμμετοχή των παιδιών σε σύνθετες και πολυμερείς δραστηριότητες.
Μερικές φορές και πάλι για παιδαγωγικούς –ας τους πούμε έτσι- λόγους τα
παραμύθια απορρίπτονται, επειδή σε μερικά από αυτά μπορεί να περνάει
το μήνυμα μιας κάποιας εποχής που ήθελε τα παιδιά να είναι «καλά»,
«υπάκουα», «πειθήνια» κλπ.. Όμως μια γενίκευση δεν θα ανταποκρινόταν
στην πραγματικότητα, επειδή ο ήρωας ή η ηρωίδα του παραμυθιού δεν
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είναι άβουλα όντα, αλλά δραστήρια και εφευρετικά.
Τα παραμύθια είναι γεμάτα με δράση, οπότε τα
παιδιά δεν καθίστανται απλοί παθητικοί αποδέκτες
μιας ενδιαφέρουσας αφήγησης. Οι παραμυθιακοί
ήρωες σπάνια παραμένουν αδρανείς. Συνήθως
εγκαταλείπουν πατρίδα και πατρικό σπίτι,
περιπλανούνται από περιοχή σε περιοχή, φέρουν σε
πέρας δύσκολες αποστολές, εμπλέκονται σε συνεχείς
περιπέτειες και παρόλο που πολλές φορές βρίσκονται
σε μειονεκτική θέση είναι τολμηροί, θαρραλέοι και
Prof. Dr. Dimitrios Benekos
αντιμετωπίζουν τα προβλήματα με αισιοδοξία.
Ο κόσμος των παραμυθιών δεν είναι ούτε ρόδινος
ούτε παραδεισένιος. Χαρακτηρίζεται από συνεχή δράση, οι σκηνές
εναλλάσσονται διαρκώς, οι πρωταγωνιστές αναλαμβάνουν να φέρουν
σε πέρας περιπετειώδεις αποστολές και αντιμετωπίζουν απρόβλεπτες
καταστάσεις. Ακόμη και τα ζώα που λαβαίνουν μέρος δεν υποκύπτουν στη
μοίρα τους, αν στηριχτούμε στα παραμύθια «οι μουσικοί της Βρέμης», ο
«παπουτσωμένος γάτος» και σε όσα άλλα.
Επίσης, σε αντίθεση με όσα πολλοί νομίζουν, οι γυναίκες και τα κορίτσια
δεν εμφανίζονται ως παθητικές διακοσμητικές φιγούρες. Βέβαια, δεν
μάχονται εναντίον τεράτων, δράκων και γιγάντων, αλλά δείχνουν άλλα
χαρακτηριστικά: είναι έξυπνες, εφευρετικές και υπομονετικές. Στη
«Χιονάτη» και τη «Σταχτοπούτα» πρωταγωνιστούν μόνο γυναικείες μορφές
(καλές και κακές), ενώ οι άνδρες περιορίζονται σε δευτερεύοντες ρόλους.
Στο παραμύθι, μάλιστα, «Χένσελ και Γκρέτελ», η σωτηρία του άρρενος
πρωταγωνιστή στηρίζεται αποκλειστικά στην παρουσία της αδελφής του.
Ένα ισχυρό μοτίβο που κάνει το παραμύθι αγαπητό ανάγνωσμα ή ακρόαμα
των παιδιών είναι το ευτυχισμένο τέλος «…και έζησαν αυτοί καλά και
εμείς καλύτερα». Αυτό οπλίζει τα παιδιά με θάρρος, τους δίνει ελπίδα
ότι ο αγώνας αξίζει τον κόπο και μόνο έτσι μπορούν να ξεπεράσουν τις
αντιξοότητες της ζωής. Ο Κοντορεβυθούλης καταφέρνει να αντιμετωπίσει
όλους τους κινδύνους, η Γκρέτελ με τη λογική εξαπατά τη μάγισσα, η
εργατική Σταχτοπούτα -όχι οι οκνηρές θετές αδελφές της- ανταμείβεται και
παντρεύεται τον πρίγκιπα, ένας μικρός φοβιτσιάρης ραφτάκος νικάει τους
γίγαντες κλπ.
Εκτός τούτων τα παραμύθια βοηθούν στην ανάπτυξη και καλλιέργεια της
φαντασίας, μεταφέρουν με εικόνες έναν άγνωστο κόσμο που πρέπει να
κατακτηθεί, ο ήρωας, έστω και μετά από περιπέτειες και δυσκολίες τελικά
βγαίνει νικητής και επιβραβεύεται, το κακό που εμφανίζεται με ποικίλες
μορφές και προσπαθεί να αφανίσει τον ήρωα, ηττάται. Τέλος, σημαντικό
ρόλο για την παιδική ψυχή παίζει το γεγονός ότι σε πολλά παραμύθια ο
κεντρικός ήρωας είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος, με τον οποίο κάθε
παιδί είναι σε θέση να ταυτιστεί, να τον συνοδεύσει σε όλες τις περιπέτειες,
να ξεπεράσει τους κινδύνους και μαζί του να βγει νικητής.
Τώρα θα κλείσουμε την περιήγησή μας στον φανταστικό κόσμο του
παραμυθιού με ένα όμορφο ποίημα της Rose Ausländer.
„Πίσω από τον ουρανό κοιμούνται τα παραμύθια.
Ποιος ξέρει τον δρόμο, ποιος έχει το κλειδί;
Ποιος τα ξυπνά;
Εμείς, τα παιδιά, περιμένουμε.“
(Prof. Dr. Dimitrios Benekos)
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Rote Ostereier

überdrüssig geworden. Doch eigentlich sind es die hartgekochten rotgefärbten Hühnereier, die Ostern symbovon Erzpriester p. Martinos Petzolt
lisieren. Wieviel Symbolik ist schon in diese roten OsterNachdem die Eier in der Osternacht gesegnet und an eier hineingelegt oder aus ihnen herausgelesen worden
jeden der Anwesenden am Ende der Osternacht verteilt ...?
worden sind, schlagen sich die Gläubigen gegenseitig
Im Russischen ist gibt es die sprachliche Besonderdie Eier auf, indem sie sich dabei grüßen: Christus ist heit, dass nämlich „schön“ und „rot“ synonyme Wörter
auferstanden - Christos anesti, mit der Antwort: Er ist sind, weshalb der „Rote Platz“ in Moskau auch als der
wahrhaft auferstanden - alithos anesti. Dessen Ei dabei „Schöne Platz“ übersetzt werden kann und ursprünglich
nicht zerbricht, hat als Gewinner die Chance, ein wei- auch so gemeint ist und heißt. Deswegen zelebrieren
teres Ei aufzuschlagen und wiederum den Ostergruß die russischen Priester an Ostern sogar in roten Gewänweiterzugeben, bis sein eigenes Ei zerbricht und er es dern, weil so Schönheit ausgedrückt werden soll, wähendlich verzehren kann.
rend die klassischen byzantinischen Gewänder eigent-

Das wirkt vielleicht wie ein Spiel, doch ist es auch ein
Ausdruck unbändiger Osterfreude nach der Fastenzeit,
in der auch auf die Eier und ähnliche Speisen tierischer
Herkunft sieben Wochen lang verzichtet wurde. Das
orthodoxe Fasten beschränkt in erster Linie nicht die
Menge der Nahrung, sondern ihre Qualität. Strenges
veganes Fasten, an Wochentagen sogar ohne Öl, um
konsequent auf alle von Tieren stammende Speisen zu
verzichten und auch auf das Öl als Geschmacksträger
sowie den Wein zur Freude bei den Mahlzeiten, ist eine
durchaus harte Übung, die ein asketisches Opfer sein
soll, aber auch an das paradiesische Leben erinnert, wo
niemand durch Töten sein Leben fristen sollte und nur
die Früchte der Bäume und des Feldes den paradiesischen Menschen zur Nahrung gestattet waren. Dieses
verlorene Paradies, um das sich der asketische Christ
bemüht, wurde nun endgültig wiedereröffnet und geschenkt durch den auferstandenen Christus, deshalb
kennt die Osterfreude keine Grenzen. Christus ist auferstanden - Er ist wahrhaft auferstanden.

lich nur Gold oder Weiß als feierliche Farben kennen,
bzw. Purpur als kaiserliche Farbe. Aber die roten Eier
kann man nicht mit russischen Sprachbesonderheiten
erklären, denn sie sind älter als die tausendjährige russische Orthodoxie. Auch in der viel älteren griechisch-byzantinischen Tradition sind die Ostereier rot, ohne dass
rot mit schön synonym wäre.
Am Gründonnerstag kochen die Frauen vor dem langen Passionsgottesdienst mit den 12 Passionsevangelien und der Kreuzaufrichtung in großen Töpfen zusammen mit Farbe oder roten Zwiebelschalen viele Eier und
polieren sie anschließend mit Olivenöl glänzend. Wer
denkt da nicht mit Schaudern an das Blut Christi, das
vom Kreuz herabgetropft ist, um die Menschheit und
die ganze Schöpfung zu erretten. Wahrscheinlich freut
sich auch Jede zugleich auf Ostern und das neue Leben,
das die Eier symbolisieren, auch wenn hartgekochte Eier
nicht mehr lebendig sind.

So alt und ursprünglich die griechische Kirche auch
ist, die roten Eier sind älter und sogar vorchristlich. Auf
Ostereier gibt es in allen Varianten, vor allem aus allen antiken Märkten des Mittelmeerraumes wurden
Schokolade, und in den Supermärkten kann man sie Eier verkauft, rohe und gekochte. Um sie zu unterscheischon ab Januar kaufen und ist ihrer bis Ostern bereits

den waren die hartgekochten Eier gefärbt, mit roter Farbe. So konnte jeder Irrtum beim Kauf ausgeschlossen
werden. Mittlerweile ist es auch hierzulande üblich geworden, gekochte Frühstückseier gefärbt zu verkaufen.
Jede den roten Eiern zugesprochene weitergehende
Symbolik ist also nachträglich, denn die Existenz roter
hartgekochter Eier hatte ursprünglich rein praktische
Gründe. So wurde, wie auch bei anderen Traditionen,
vorchristliches Brauchtum und Lebensgewohnheit vom
Christentum übernommen, neu und tiefer gedeutet und
gewissermaßen getauft. Mit dem Christentum hat die
Kulturgeschichte der Menschheit nicht begonnen, aber
die griechisch geprägte Kultur des Mittelmeerraumes
wurde christianisiert und Träger des Christentums. Damit sind spätere und tiefergehende Bedeutungen und
Deutungen nicht verboten oder ausgeschlossen, aber
sie sind nicht ursprünglich und notwendig, sondern in
gewissem Sinne beliebig, und deshalb sollten sie auch
nicht überlastet und überzogen werden. Doch trotz dieser nüchternen Erkenntnis bleibt die Freude beim Anstoßen der roten Ostereier:
Christos anesti - alithos anesti.
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Η έκτη αίσθηση

το δέρμα και θα του χαρίσουν τη χαμένη του λάμψη.
Οι κρέμες σώματος έρχονται με τη σειρά τους να
Η Άνοιξη είναι γεμάτη από μυρωδιές, αλλά και ένα
αποκαλύψουν τα μυστικά τους.
κόσμο από κρυφά μυστικά.
Εμπιστευθείτε το ινδικό τριαντάφυλλο, το μέλι
Ελάτε μαζί μας, σ‘ ένα ταξίδι...εκεί που τα φυτά
Ιμαλαίων, το γλυκό αμυγδαλέλαιο, το acerola cherry.
και τα βότανα παραδίδουν τις αισθήσεις τους και
μαγεύονται από τις οσμές που ξεχειλίζουν.
Η φύση γνωρίζει, προνοεί και προσφέρει...
Η επιδερμίδα μας αφυδατωμένη από το κρύο του χειμώνα, ανάλογα με τον τύπο του δέρματός σας κάντε την επιλογή.
χρειάζεται την απαραίτητη φροντίδα.
Το ανοσοποιητικό σας είναι πλέον στα δικά σας χέρια.
Πλούσια ενυδατικά αφρόλουτρα και peeling, θα εμπλουτίσουν
Χαρίστε στην επιδερμίδα, τη δική σας Άνοιξη!
της Ιωάννας Μπέτση

Ιωάννα Μπέτση

Μόδα σε „παστέλ“ αποχρώσεις
της Ιωάννας Μπέτση

Μπορεί η νέα εποχή να είναι στο άνθος της, η μόδα όμως δεν ξεχνά...
Η νέα ανοιξιάτικη κολεξιόν, εμπνέεται από τη δεκαετία του‚ 50, ντύνεται με τα κρεμώδη
χρώματα του παγωτού βανίλια, αναδεικνύοντας την απλότητα.
Η αρμονία του ουρανού ( γαλάζιο - σιέλ) και η απαλότητα της μέντας (ανοιχτό πράσινο)
σε έπαρση.
Οι αποχρώσεις του nude, ροδακινί και φιστικί καθώς και του ανοιχτού τριαντάφυλλου,
χρωματίζουν την εποχή.
Η ομορφιά είναι εδώ, δώστε της τον τόνο που σας ταιριάζει...
αλλάξτε τη διάθεσή σας και φωτίστε τη... τα „παστέλ“ σας συμπληρώνουν!

Νέες προτάσεις
της Ιωάννας Μπέτση φιγούρες ποζάρουν αναδεικνύοντας τις αλογοουρές

Ο Απρίλιος μας υποδέχεται και προτείνει καινούριο
ύφος στα μαλλιά.
Το pony look, είναι η ανέμελη κουπ, μοδάτη και πολύ
θηλυκή.
Μαλλιά μακριά ή μέχρι τους ώμους, με τα φιλαρίσματα να απογειώνουν τη
χαρά των δημιουργών κομμωτών.
Οι αφέλειες κάνουν το ντεμπούτο τους χαρίζοντας χάρη, στιλ..οι γυναικείες

τους.
Κάτι από Aundrey Herborn? Breakfast at Tiffany‘s?
γιατί όχι...
H ομορφιά επιστρέφει στα 50‘ς και αλλάζει τους τόνους.
Νιώστε τη διαφορετική ομορφιά της αλλαγής...
ανανεωθείτε κάνοντας ένα δώρο στον εαυτό σας.

Νέα οπτική
της Ιωάννας Μπέτση μήκος, χαρίζουν την ανεμελιά στη γυναικεία θηλυκότητα.

Η νέα κολεξιόν έχει την τελευταία λέξη στο χώρο της
ανοιξιάτικης μόδας.
Η γκαμπαρντίνα πρωτοστατεί, οι γήινες αποχρώσεις
προωθούνται και συνδυάζονται με όλα τα look.
Το παντελόνι φαρδαίνει και η φούστα παίρνει ασύμμετρο

ΟΙ παστέλ χρωματισμοί, καθώς και το αγέρωχο λευκό,
απαλύνουν τις αισθήσεις σας, προσθέτοντας ένα τόνο
„αγνότητας“.
Τα σανδάλια, θα συνοδέψουν το βάδισμά σας, ανάλαφρα και αέρινα,
φοριούνται όλες τις ώρες αφήνοντας τον αέρα να χαϊδεύει τη σιλουέτα σας.

Χρώματα κι αρώματα
της Ιωάννας Μπέτση

Μήνας Μάρτιος, μήνας της άνοιξης και των αποχρώσεων.
Και στο προσκήνιο οι γυναίκες γιορτάζουν... υπάρχουν γυναίκες
που έχουν στιλ, αλλά και γυναίκες που δημιουργούν στιλ.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλες εκείνες που ξεχώρισαν για
το ντύσιμό τους και που η επωνυμία τους θα μπορούσε να είναι τίτλος στα
μεγαλύτερα κεφάλαια της μόδας.
8 Μαρτίου η παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στη γυναίκα... γυναίκες με
άποψη και στιλ, μοναδικές και αξέχαστες... έχουμε την τιμή να αναφερθούμε
σε αυτές.
Εβίτα Περόν, η άσημη σταρ του κινηματογράφου που έγινε η πρώτη κυρία
της Αργεντινής.
Με τη δυνατή της προσωπικότητα κατάφερε να επισκιάσει το λαϊκό της
ύφος και να το κάνει τάση της μόδας. Γυναίκα με πυγμή, που το ντύσιμό
της (εκκεντρικό - προκλητικό) για εκείνη την εποχή... στενά ταγέρ, γούνες,
ενέπνεε δυναμισμό και πίστευε ότι „χωρίς τη γυναίκα δεν υπάρχει στιλ“.
Γκρέις Κέλι, γοήτευσε τον κόσμο με τη λάμψη και, την ομορφιά της.
Πραγματοποίησε το όνειρό της και από ηθοποιός του Χόλιγουντ,

μεταμορφώθηκε σε πριγκίπισσα του Μονακό.
Διατήρησε το προσωπικό της στιλ, φορώντας υπέρκομψες
τουαλέτες
(Ginenchy, Branell), πολύτιμα κοσμήματα ... κράτησε την ορθογώνια
τσάντα Hermes από δέρμα κροκόδειλου, που πήρε την επωνυμία
της ως Kelly bag.
Η πριγκίπισσα Νταϊάνα της Μεγάλης Βρετανίας, αθώα και συνεσταλμένη,
έψαχνε να βρει το στιλ της μέσα στην άκομψη δεκαετία της μόδας που έζησε.
Καθιέρωσε τh σπορ - casual εμφάνιση που ήταν ενάντια στο κατεστημένο του
Μπάκιγχαμ ... ενώ παράλληλα δεν απαρνήθηκε το ύφος του παλατιού (λαμέ
υφάσματα, έντονα χρώματα στα ρούχα, μεγάλα καπέλα).
Τζάκι ... τι να πει κανείς για την Τζάκι Κένεντι, την πρώτη κυρία της Αμερικής.
Το στιλ παραμένει ακόμη και σήμερα σοφιστικέ και διαχρονικό.
Οι ενδυματολογικές προτιμήσεις της θεωρούνται μοναδικές.
Φορώντας τα κλασικά ταγέρ του οίκου Chanel, τα διακριτικά καπέλα και τα
μεγάλα μαύρα γυαλιά, έβγαζε όλη την αύρα της χειραφετημένης γυναίκας,
με άποψη, στιλ και αισθητική.

Το πρώτο τάμπλετ της ιστορίας ήταν χαλαρά το Καρέλια κασετίνα.
Έγραφες από διευθύνσεις και τηλέφωνα έως και σχεδιάγραμμα οικοδομής!
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Η αυτοκαταστροφή του καπιταλισμού

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σήμερα, στο άρθρο μας θα αναφερθούμε,
κατόπιν αιτήματος αναγνώστη μας, στην
έννοια και στη θεωρία της «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ» και στον Γιόζεφ Σούμπετερ
τον δημιουργό της.
Αφορμή για το εν λόγω άρθρο υπήρξε ο
τίτλος άρθρου μας «Η Αυτοκαταστροφή
του Συστήματος ή Αλλαγή Σκηνικού;» που δημοσιεύθηκε στον τύπο, μετά την
απρόσμενη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ.
Οι αναγνώστες μας, μπορούν να προτείνουν θέματα για παρουσίαση και
ανάπτυξη. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν με σχόλια και παρατηρήσεις.
Θεωρία του Γιόζεφ Σούμπετερ (Joseph Schumrpete 1883-1950) περί
αυτοκαταστροφής του καπιταλισμού. Πίστευε, ότι η ευημερία που δημιουργεί
ο καπιταλισμός θα δημιουργούσε τελικά ακατανίκητη πίεση για την αναδιανομή
του εισοδήματος από τους έχοντες στους μη έχοντες. Αυτό με τη σειρά του, θα
μείωνε τα επιχειρηματικά κίνητρα, εξαντλώντας το δημιουργικό σθένος του
καπιταλισμού. Έτσι, στην ουσία, η πιο σαρωτική του πρόβλεψη ήταν ότι θα
αυτοκαταστρεφόταν ο καπιταλισμός. Πολλοί σύγχρονοι οικονομολόγοι, βλέπουν
την υπερμεγέθη κυβερνητική ανάπτυξη στις ανεπτυγμένες χώρες ως οιωνό της
πρόβλεψης του Σούμπετερ.
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και Δημοκρατία» τα οποία εκδόθηκαν πριν από τα 30 του, χαίρουν ακόμη
μεγάλης εκτίμησης. Το 1932 δέχτηκε την έδρα των οικονομικών στο Χάρβαρντ
όπου δίδασκε μέχρι το θάνατό του. Τα γραπτά του Σούμπετερ καλύπτουν σχεδόν
όλη την οικονομική διαδικασία: ισορροπία, κυκλικές οικονομικές διακυμάνσεις,
και προοπτικές διαβίωσης του καπιταλισμού. Θεωρούσε τον ανταγωνισμό
κυρίαρχη δύναμη και τις κυκλικές οικονομικές διακυμάνσεις το ίδιο δημιουργικές
για την οικονομική διαδικασία. Πίστευε ότι οι οικονομικοί κύκλοι λαμβάνουν
χώρα, επειδή η ισορροπία καταστρέφεται από τις επιχειρηματικές καινοτομίες.
Η καινοτομία όμως είναι μια μηχανή για την κοινωνική πρόοδο και επομένως
αυτού του είδους οι καταστροφές είναι δημιουργικές καταστροφές. Η ευημερία
που δημιουργεί ο Καπιταλισμός (και όχι μια καπιταλιστική ύφεση όπως πίστευε
ο Μαρξ) θα δημιουργούσε τελικά ακατανίκητη πίεση για την αναδιανομή του
εισοδήματος από τους έχοντες στους μη έχοντες. Αυτό, με τη σειρά του, θα
μείωνε τα επιχειρηματικά κίνητρα, εξαντλώντας το δημιουργικό σθένος που
διαθέτει ο καπιταλισμός στη διαδικασία ανάπτυξης. Έτσι, ο καπιταλισμός θα
έπεφτε θύμα της ίδιας του της επιτυχίας. Αυτή η αυτοκαταστροφή είναι όμως
μια δημιουργική καταστροφή. Πολλοί σύγχρονοι οικονομολόγοι βλέπουν
την κυβερνητική υπερμεγέθυνση στις ανεπτυγμένες χώρες, ως οιωνό της
δημιουργικής καταστροφής του Σούμπετερ. 			
Ο Σούμπετερ
διέκρινε τρία είδη οικονομικών κύκλων. Το μέγεθος καθενός εξαρτάται από
την αναταραχή που τον προκαλεί. Ο πιο βραχυχρόνιος κύκλος (ο κύκλος Kitchin) προέρχεται από μεταβολές στα αποθέματα και διαρκεί περίπου τρία
χρόνια. Ο μέσος Κύκλος, o Juglar, εξαρτάται από σχετικά μικρές καινοτομίες
όπως τα ραντάρ ή οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ολοκληρώνεται σε 8 με 11
χρόνια. Ο μακροπρόθεσμος κύκλος, ο Kondratieff, διαρκεί 40 έως 60 χρόνια και
προκαλείται από καινοτομίες όπως η ηλεκτροδότηση ή οι πτήσεις με τζετ.
		

Ο Σούμπετερ Γιόζεφ ήταν καθηγητής οικονομικών, στατιστικής, ιστορίας και
φιλοσοφίας. Ήταν ακαδημαϊκός και συμμετείχε ενεργά στα παγκόσμια δρώμενα. Η Αυστριακή Σχολή οικονομικής σκέψης βασίζεται σε πολλές ιδέες του Σούμπετερ.
Υπήρξε δικηγόρος, τραπεζίτης και υπουργός οικονομικών στην πατρίδα του την Επίσης, πολλές από τις σύγχρονες θεωρίες για τον τρόπο που μια υπανάπτυχτη
Αυστρία. Τα βιβλία του «Οικονομική Ανάπτυξη» και «Καπιταλισμός, Σοσιαλισμός, χώρα θα μπορούσε να στραφεί δυναμικά σ’ ένα μονοπάτι ανάπτυξης, βασίζονται
στις ιδέες του για τον καπιταλισμό και την επιχειρηματικότητα.

Αρχαίοι φιλόσοφοι και το νερό που πίνουμε
Του Prof. Dr. med. Ioannis Benos
Είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι πρέπει να πίνουν περίπου δύο λίτρα υγρά
την ημέρα, κυρίως σε νερό για να παραμένει υγιείς. Πάνω στο θέμα αυτό
έχουν γίνει πολλές έρευνες και έχουν γραφτεί πολλά άρθρα. Σε γεροντική
ηλικία ελαττώνεται το αίσθημα της δίψας και έτσι το σώμα διψά για νερό
αλλά παίρνει πολύ λίγο. Αυτό διαπιστώνεται αν δημιουργήσουμε ρυτίδες
στο χέρι με ελαφρό τσίμπημα και αυτές παραμένουν ένα χρονικό διάστημα,
ενώ αν υπάρχει αρκετό υγρό στο σώμα εξαφανίζονται γρήγορα. Το πρόσωπο
αυτό πρέπει να πίνει περισσότερο νερό. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι που με
όλα ασχολούνταν και ήθελαν να μάθουν την αιτία όλων των φαινομένων,
κατανόησαν την σπουδαιότητα που έχει το να πίνουμε αρκετό νερό.
Ο Πυθαγόρας ο φιλόσοφος από τη Σάμο, γνωστός σε όλους τους
γυμνασιόπαιδες για το θεώριμα στο ορθογώνιο τρίγωνο ότι το τετράγωνο
των δύο καθέτων είναι ίσο με το τετράγωνο της υποτεμνούσης, δεν ήταν
μόνο μαθηματικός και φιλόσοφος αλλά και ιδρυτής μονοθεϊστικής θρησκείας
τον 6 π.χ. αιώνα, πολύ πριν από τον Πλάτωνα και τον Σωκράτη, και ονόμαζε
τον ένα και μοναδικό θεό «υπέρτατο Ον» τους άλλους θεούς έβλεπε σαν
ανθρωποποίηση ή μάλλον θεοποίηση φυσικών φαινομένων. Ο Πυθαγόρας
εγκατέλειψε την πατρίδα του μη ανεχόμενος την τυραννία του Πολυκράτη
(γνωστού στους γερμανούς μαθητές από το ποίημα του Σίλλερ «Το δαχτυλίδι
του Πολυκράτη»). Περιόδεψε πολλές χώρες και εγκαταστάθηκε τελικά
στον Κρότωνα της Ιταλίας, που ήταν τότε ελληνική πόλη, όπου και ίδρυσε
φιλοσοφική σχολή. Εκεί διακήρυξε και τη θεολογική του ιδεολογία που
ομοίαζε με τη χριστιανική, ηθική ζωή, αλληλοβοήθεια των μελών, κατάργηση
της δουλείας, ισότητα όλων των ανθρώπων (ανδρών και γυναικών, πρώην
σκλάβων και ελευθέρων), νηστείες, διαιτητικούς κανόνες, κτλ. και ερευνούσε
τις εξηγήσεις για τα φυσικά φαινόμενα με μαθηματικά. Φοιτητής της σχολής
του και της θρησκείας του μπορούσε να γίνει κάθε πολίτης άνδρας, γυναίκα
Έλληνας ή ξένος, σκλάβοι δεν υπήρχαν στην πόλη, μετά από μία συζήτηση μαζί

του για να μάθει τους λόγους που τον
προέτρεψαν. Όλους δεν τους δεχόταν.
Μετά από μια περίοδο δοκιμασίας
γίνονταν δεκτοί στο εσωτερικό κύκλο
και τέλος στον ανώτατο κύκλο και
ζούσαν σαν καλόγεροι και καλόγριες
μπορούσαν όμως να παραμείνουν
παντρεμένοι και οι ελεύθεροι να
παντρευτούν. Στο ανώτατο στάδιο
ονομάζονταν φιλόσοφοι (17 γυναίκες
ονομάστηκαν φιλόσοφοι). Πρώτος
μάλιστα χρησιμοποίησε αυτό τον
όρο. Η θρησκεία του διαδόθηκε σε
πολλές ελληνικές πόλεις της Ιταλίας,
αλλά προκάλεσε και μίσος πολλών
και ιδιαίτερα των ισχυρών που
κατεδίωξαν τους Πυθαγορείους, που
Καθ. Παν. Δρ. Γ. Μπένος
είχαν πολλούς μάρτυρες. Μόνο στον
Κρότωνα όταν κατέλαβαν την αρχή οι εχθροί του Πυθαγόρα μετά από κίνημα,
εκτελέστηκαν πάνω από 400 Πυθαγόρειοι.
Ο Πυθαγόρας ζητούσε από τους φοιτητές του, επιπλέον να πίνουν ελάχιστο
κρασί και κυρίως νερό αρκετό, γιατί όπως έλεγε είναι το καλλίτερο ποτό για
να διατηρείται η πνευματική και σωματική υγεία. Ο Πυθαγόρας ασφαλώς θα
είχε κάνει τις παρατηρήσεις του πάνω στα επακόλουθα της χρόνιας έλλειψης
υγρών για το σώμα.
Και άλλη μία φιλοσοφική σχολή ζητούσε από τους φοιτητές να πίνουν αρκετά
νερό. Αυτοί ήταν οι Κυνικοί του Διογένη που αυτός το εισήγαγε . Δεν είχε
όμως ούτε πολλούς οπαδούς, ούτε και θρησκεία ίδρυσε.
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Δημιουργικές συναντήσεις στο σχολείο της Ελληνικής
Κοινότητας Εμίλια Ρομάνια

της Μαίρης Κρητικού

ιταλοί και ιταλίδες που διδάσκονται τα ελληνικά.

Σε μια από τις πιο πλούσιες και όμορφες περιφέρειες
της Ιταλίας, την Εμίλια-Ρομάνια, επέλεξαν για τόπο
κατοικίας τους και μιας δεύτερης ευκαιρίας στη
ζωή τους οι Έλληνες που εγκαταστάθηκαν σ΄ αυτήν
αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο χώρος, στον οποίο στεγάζεται η κοινότητα,
στην περιοχή Villanova di Castenaso λίγο έξω
από το κέντρο της Μπολόνια, είναι ένα διώροφο
κεραμιδί κτίριο. Στον επάνω όροφο βρίσκονται η
αίθουσα που γίνονται τα μαθήματα των ελληνικών
και μια ακόμη βοηθητική αίθουσα. Υπάρχει και
ένας μεγάλος, άνετος χώρος όπου εκεί γίνονται οι
εκδηλώσεις τους. Σ’ αυτόν στήθηκαν τα τραπέζια,
οι καρέκλες και απλώθηκαν τα υλικά για τα
εργαστήρια. Οι πρώτες οικογένειες δεν άργησαν να
έρθουν. Στο πρώτο εργαστήριο είχαν προσκληθεί οι
μικρότερες ηλικίες παιδιών. Τα μεγαλύτερα παιδιά
θα συμμετείχαν στο απογευματινό εργαστήρι.

Από τον Οκτώβριο του 1981 έγινε μια μεγάλη
προσπάθεια ώστε να δημιουργηθεί το Καταστατικό
της Κοινότητας και να διεξαχθούν εκλογές ώστε να
εκλεγούν οι εκπρόσωποι της Κοινότητας σε ένα
15μελές Συμβούλιο.
Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται έχουν
στόχο, μεταξύ άλλων, τη διάδοση του Ελληνικού
Πολιτισμού και της Ελληνομάθειας.

Κόσμου οι Έλληνες Ομογενείς «γράφουν» την δική
τους ιστορία. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στον
Πρόεδρό τους Δρ. Αχιλλέα Μέτσιο, όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου και ιδιαίτερα την κα
Ντόρα Δαμίγου για την εξαιρετική συνεργασία,
τις δασκάλες κυρίες Γιώτα Σταματοπούλου και
Αντιγόνη Φρυδά, την κα Ιωάννα Βαλκάνη, την κα

Μαθήματα Ελληνικής γλώσσα παραδίδονται Μετά τις συστάσεις, την πρώτη επαφή, και τα
καθημερινά σε διαφορετικά τμήματα από τις τρεις καλωσορίσματα, η ατμόσφαιρα «ζεστάθηκε» και
κάτω από τις οδηγίες της Βάσως Ψαράκη, μικροί
εκπαιδευτικούς της Κοινότητας.
και μεγάλοι έσκυψαν πάνω στις κόλλες χαρτί που
Το Σάββατο, όμως, της 4ης Μαρτίου δεν έγινε το
τους είχαν δοθεί, με πολύ διάθεση.
καθιερωμένο μάθημα στο σχολείο της Ελληνικής
Κοινότητας Εμίλια Ρομάνια με έδρα την Μπολόνια. Η συνεργασία των τριών γενεών έγινε με
φαντασία, κέφι, τραγούδι και χρώματα. Με
τους μαρκαδόρους τους δημιούργησαν πολλούς
«φίλους» του ζωικού βασιλείου αφού το θέμα
των εργαστηρίων ήταν «τα ζώα και το φυσικό τους
περιβάλλον» !

Τέλος εργαστηρίων. Ικανοποίηση από μικρούς & μεγάλους

Κάπως έτσι κινήθηκε και το απογευματινό
εργαστήριο μόνο που σε αυτό συμμετείχαν και οι
ενήλικες ιταλοί μαθητές, οι οποίοι αποφάσισαν
οδηγίες της Βάσως Ψαράκη σε μικρούς και μεγάλους
να μάθουν ελληνικά εκδηλώνοντας έτσι την αγάπη
τους για την Ελλάδα και τον αρχαίο αλλά και τον
σύγχρονο Πολιτισμό της!
Μαίρη Βλαχογιαννοπούλου, τον κο Έντι Κυρίτση
Τα έργα και των δυο εργαστηρίων ήταν συλλογικά και όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία των
δράσεων. Και βεβαίως, σε όλους τους γονείς που
και αναρτήθηκαν στην αίθουσα του σχολείου.
φροντίζουν τα παιδιά τους να νιώθουν την Ελλάδα
Η βιβλιοθήκη επίσης εμπλουτίστηκε με βιβλία
κομμάτι της ζωής τους .
που φρόντισαν η Μαίρη Κρητικού και η Βάσω
Ψαράκη να σταλούν από την Ελλάδα με τη θετική … εις το επανιδείν!
ανταπόκριση των Ελληνικών Ταχυδρομείων και
Περισσότερες φωτογραφίες στην ιστοσελίδα της
των εκδόσεων Πατάκη, οι οποίοι ανέλαβαν την
εφημερίδας
αποστολή τους. Τα βιβλία προσφέρθηκαν από
www.trigono.info
συγγραφείς, εικονογράφους, εκδοτικούς οίκους
και Μουσεία.

Η εικονογράφος/συγγραφέας Βάσω Ψαράκη
και η Μαίρη Κρητικού, για χρόνια υπεύθυνη
των παιδικών εκδόσεων της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., η οποία
οργανώνει και τις δράσεις σε σχολεία του
απόδημου ελληνισμού, είχαν προσκληθεί από
την Κοινότητα μετά από πρόταση της Υπεύθυνης
για τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις της Κοινότητας
κας Ντόρας Δαμίγου. Πραγματοποιήθηκαν δυο
εικαστικά εργαστήρια, στα οποία πήραν μέρος
Το σίγουρο είναι ότι και
μαθητές και μαθήτριες, οι δασκάλες τους, οι γονείς
σε αυτό το σημείο του
τους, οι γιαγιάδες και οι παππούδες τους αλλά και
Μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία για τους έλληνες της Ιταλίας

Στην Ιταλία κατ‘ εκτίμηση μετά από την τελευταία απογραφή καθαροί Έλληνες
(χωρίς ιταλική υπηκοότητα ) θα είναι περίπου 40.000 (υπάρχει μια αύξηση μετά την
τελευταία κρίση που πλήττει την Ελλάδα ιδίως στις μικτές οικογένειες που ζούσαν
στην Ελλάδα αλλά και νέων κάτω από 40 χρόνων). Έλληνες είναι αυτοί που έχουν και
διπλή υπηκοότητα δεύτερης και τρίτης γενιάς οπότε ο αριθμός αυξάνει γύρω στις
100.000, Η Μητρόπολης Ιταλίας εκτιμά γύρω στους 150.000.
Στην πλειοψηφία τους είναι σπουδαστές μετανάστες εάν εξαιρέσουμε τους 4.000
Πατρινούς αιχμάλωτους που έφερε πίσω ο Μουσολίνι.
Όλη η Ομογένεια είναι οργανωμένη σε κοινότητες και Αδελφότητες οι οποίες
συντονίζονται από την Ομοσπονδία Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας κάτω από
την Προεδρία της μαθήτριας Πανεπιστημίου Μεσσήνης Κα Ολγα Νάσση. www.fccei.it

Η Μαίρη Κρητικού, η Ντόρα Δαμίγου και η Βάσω Ψαράκη
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Demokrit Buchhandlung - Tel. 0911/264354
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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Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ-ΕΜΠΝΕΕΙ sche Sprache und die antike Literatur zu
studieren; ein Vorsatz, der sich aber erst
Die Odyssee inspiriert die Deutschen
nach mehrmaligen Anläufen zehn Jahren
VORTRAG in Bad Homburg
später realisieren ließ.
Auch der Traum, nach Griechenland zu reisen, war schwer umzusetzen. Als es dann
so weit war, führte das Kennenlernen dieses Landes und seiner Bewohner zu einem
neuen Lebensverständnis.
Einer der Umwege ermöglichte die Bekanntschaft mit Marika Veloudiou (18941990), der ersten Fremden-führerin
Griechenlands. Als ich nach der Halbzeit
meines Studiums zu einem Auslandsaufenthalt nach Athen aufbrach, lag ihr Plan
bereits fest: Sie war entschlossen, mir
ihr Land auf ‚hellenische‘ Weise näher zu
Με αφορμή μια διάλεξη για την ΟΔΥΣΣΕΙΑ bringen: Ihr erster Ratschlag: Du musst
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της πόλης raus aus der Bücherwelt; aufbrechen
Bad Homburg την Πέμπτη 2 Μαρτίου zu ‚homerisch‘ anmuten-den Reisen, zu
2017. Πολιτιστική εκδήλωση του Ελληνο- den bedeutenden Stätten der Antike und
Γερμανικού
Πολιτιστικού
Συλλόγου wenn sie an noch so entlegenen Orten lieΕΛΛΑΣ η Γερμανίδα φιλόλογος Dorothea gen! Das Programm war, die Irrfahrten des
Fröhder μίλησε για την ΟΔΥΣΣΕΙΑ.
Odysseus in der realen Welt zumindest
Ήταν
μια
θαυμάσια
εκδήλωση. andeutungsweise nachzuerleben.
Παρευρέθηκαν Έλληνες και Γερμανοί
Bei den Reisevorbereitungen griff Maμέλη και φίλου του συλλόγου HEL- rika nur dann zu den Büchern ihrer umLAS Griechisch-Deutscher Kulturverein fangreichen Bibliothek, nach-dem sie den
Bad Homburg v.d.H. Ενθουσίασε τους großen Kreis ihrer Freunde nacheinander
μετέχοντες.
angerufen, sie über das anvisierte Ziel ausΟ Κώστας Ιατρίδης, μέλος του Διοικητικού gefragt und die so gewonnenen InformaΣυμβουλίου του Συλλόγου, έθεσε tionen als unzureichend befunden hatte.
μερικές ερωτήσεις στην ομιλήτρια. Την Die Jahrtausend alte mündliche Tradition
παρακάλεσε να σημειώσει τις ιδέες der Griechen war in den siebziger Jahren
που την παρακίνησαν να ασχοληθεί des 20igsten Jahrhunderts in Griechenμε την Οδύσσεια του Ομήρου και τις land noch immer lebendig und gehörte
εμπειρίες της από την επίσκεψη που είχε zum Lebensalltag!
πραγματοποιήσει στην Ελλάδα.
Bei den damaligen StraßenverhältnisKostas Iatridis hat Frau Dorothea Fröhder sen hatte jede Autofahrt zu entlegenen
die folgende Fragen gestellt :
Stätten den Charakter eines Abenteuers.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, sich Dieses begann spätestens, wenn wir nach
mit Homers >Odyssee< zu beschäftigen? dem Weg fragen mussten. Marikas mahHaben Sie Griechisch im der Schule ge- nender Satz klingt mir noch heute im Ohr:
lernt? Sind Sie in Griechenland gewesen? „ich habe zuerst gefragt, nicht du!“ Jede
Welche Erfahrungen haben Sie dort ge- Auskunft nach dem Weg wurde zu-nächst
sammelt? Welche Gedanken haben Sie von den Einheimischen mit den Gegensich während Ihrer Studienzeit über die fragen beantwortet: Wer seid ihr? Woher
>Odyssee< gemacht?
kommt ihr? Warum wollt ihr dorthin?
Marika wusste, dass der Wissensdurst
Die >Odyssee<
erst befriedigt war, wenn man seine FaKompass einer Lebensreise?
milienge-schichten - begonnen mit dem
Dorothea Fröhder
Die >Odyssee< hat mich seit meiner Kind- achtzigjährigen Großvater bis zum jüngsheit durch mein Leben begleitet. Im Lau- ten Enkel - ausgetauscht hatte. Da-her war
fe der Jahre verstärkte sich der Eindruck, ihre energische Ermahnung, zur Sache zu
dass sich die in diesem Epos dargestellte kommen, aus ihrer Sicht verständlich. Ich
Bilderwelt entschlüsseln lässt und eine hingegen ge-noss diese Szenen, erinnerten sie doch an viele Stellen der Odyssee,
noch heute gültige Aktualität besitzt.
Ihre oben aufgeführten Fragen, sehr ge- in denen Odysseus den Kontakt zu Menehrter Herr Kosta Iatridis, lösten viele schen in der Fremde mit ähnlicher NeuGedanken bei mir aus. Warum ist die gierde herstellte.
Hatten wir dann schließlich die gesuchte
>Odyssee< zu meinem Lebensbegleiter
geworden? Hat diese Tatsache etwas mit Auskunft erhalten, kam Marika abschliedem eigenen Le-ben, insbesondere mit ßend zur Gewissensfrage: ‚Küsst du das
meinen Reisen nach Griechenland zu tun? Kreuz auf Deine Aussage? Prompt folgte
Der griechische Dichter Konstantinos Ka- die Antwort: ‚ich erzähle keine Lügen!‘.
vafis versteht die Odyssee als den Lebens- Nein, man log nicht, aber wie sollte man
weg des Menschen schlechthin. Er emp- ei gentlich in einem damals nur teilweise
fiehlt dem Leser seines Gedichts >Ithaka<, erschlossenem Land als Fußgän-ger einem
Erlebnisse in fremden Ländern zu suchen, Autofahrer präzise Wegbeschreibungen
die alle Sinne des Menschen ansprechen. geben?
Wie die Himmelsrichtungen festlegen,
Lang soll der Weg sein – ohne Eile – aber
menschliche Begeg-nungen einschließen, wenn man selbst nie dort gewesen war?
die dann den Anstoß zu neuen Erkennt- Musste man nicht die Fantasie zu Hilfe
nehmen und wo liegen dann die Grenzen
nissen geben.
Wer hat nicht schon verwundert Umwe- zwischen der eigenen Vorstellung und
ge im eigenen Lebenslauf bemerkt, die dem geographischem Wissen?
Die Ortsangaben von Odysseus‘ Abenneue Blickwinkel eröffnen, dadurch sinnvoll erscheinen und so das Ziel umso in- teuerreise sind von Homer ähnlich vage
teressanter gestalten? Umwege dieser Art gehalten. Spiegeln sie den Wissensstand
waren bei-spielsweise für mich der früh der damaligen Reisenden wider oder will
aufgekommene Wunsch, die altgriechi- der Dichter die Irrfahrten seines Helden

bewusst in dem Land ‚Utopia‘ ansiedeln?
Die Gastfreundschaft, die uns auf unseren Fahrten entgegen gebracht wurden,
bleibt unvergesslich. Herberge oder Geschenke gehörten mit dazu. Die Pflücker
in einer Aprikosenplantage beließen es
beispielsweise nicht bei einer Kostprobe.
Nach einem kurzen Gespräch wurden die
Fremden mit mehreren Einkaufstüten,
prall gefüllt mit Aprikosen, auf die Weiterfahrt geschickt.
Gastfreundschaft und Gastgeschenke
sind für Odysseus der kulturelle Maßstab,
nach dem er Fremde auf seinen Irrfahrten einschätzt: ‚Sind es Wilde oder gastfreundliche Menschen, zu denen ich diesmal gekom-men bin?‘ Zurückgekehrt nach
Deutschland, war mir klar, dass die vielen,
in Griechenland gewonnenen Eindrücke
erst über längere Zeit verarbeitet werden
mussten. Damals ahnte ich jedoch nicht,
dass daraus 40 Jahre werden sollten. Zeit
genug, um das Studium der griechischen
Kulturepochen zu vertiefen.
Lebendig war zum Beispiel der Gedankenaustausch über die >Odyssee< in einem einjährigen Kolloquium, in dem die
Teilnehmer auf die neuen Erkenntnisse
warteten, die der Professor während der
vorangegangenen Woche erforscht hatte
und uns nun im Gespräch daran teilhaben
ließ. So richtete er unter anderem unser
Augenmerk auf die Erkennungsszenen im
zweiten Teil der Odyssee.
Wie konnte der Kriegsheimkehrer Odysseus nach zwanzigjähriger Abwesenheit
und der damit verbunde-nen Entfremdung, dennoch die alte Vertrautheit zu
seinen Verwandten herstellen? Es geschah
durch das Erinnern und Wiederbeleben
gemeinsam erlebter Szenen. Sie konzentrieren sich auf handwerkliche Tätig-keiten.
Diese waren von dem Erzähler Odysseus
oder seinem Zuhörer vor vielen Jahren mit
besonderer Sorgfalt verrichtet worden..
Der von seinen Irrfahrten zurückgekehrte
Odysseus knüpfte nun an diese Szenen an,
in denen sich einst die Gesprächspartner
besonders nahe gekommen waren.
So lässt Homer das Wiedersehen des
Odysseus mit seinem hochbetagten Vater
auf dessen Landgut stattfinden. Dorthin
hatte sich der Greis aus Kummer über
den verschollenen Sohn zurückgezogen.
Der heimgekehrte Odysseus beobachtet
zunächst aus der Ferne, wie der Alte Trost
in der mühseligen Garten-arbeit sucht.
Als es dann zum Gespräch zwischen Vater und Sohn kommt, will der Vater ein
Erkennungs-zeichen haben, um nach so
vielen Jahren vergeblichen Hoffens an die
Rückkehr seines Sohnes glauben zu können. Odysseus erinnert ihn daran, wie er
als kleiner Junge hinter ihm hergelaufen
sei, als der Vater die Bäume pflegte und
dem Sohn die Namen der verschiedenen
Sorten nannte. Damals hatte er dem Sohn
einzelne Bäume geschenkt. Diese Anekdote macht deutlich, wie gemeinsam Erlebtes zum Bindeglied nach langer Abwesenheit werden kann.
Jahrzehnte nach
dem Besuch des Kolloquiums führten
mich eigene Studien zu den in der Odyssee beschriebenen Landschaften zurück
nach Griechenland. Dort hielt ich mei-nen
ersten Vortrag über dieses Thema.
Ein weiterer Fokus kam hinzu: in den
letzten zwei Jahren hörte ich Vorträge
von Archäologen, die über die jüngsten
Erkenntnisse berichteten, die die Archäologie hinsichtlich der griechischen Kulture-
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pochen ge-wonnen hat. Eröffneten diese
Entdeckungen nicht auch neue Fragestellungen zu der in der Odyssee darge-stellten Welt?
Diese archäologischen Nachrichten
weckten in mir den Wunsch, Griechenland
‚wie zu Marikas Zeiten‘ erneut zu bereisen
und die neueren Ausgrabungen möglichst
selber aus der Nähe kennen zu lernen.
Vieles hatte sich innerhalb der 40 Jahre geändert und Griechenland geht heute
einen schwierigen Weg zur Moderne, der
den Lebensnerv des Landes trifft. Wird es
sich etwas von der homerischen Lebensweise er-halten können?
Dass die Gastfreundschaft - aller Armut
zum Trotz - noch heutzutage dem Fremden entgegen gebracht wird, habe ich
auch in jüngster Zeit immer wieder freudig erfahren. Auch fehlte es an persönlichen Begegnungen nicht, wovon mir eine
in besonderer Erinnerung blieb: In Delphi
erzählte uns ein achtzigjähriger Grieche rückblickend auf sein Leben - von seinen
Gütern, die er sich durch eigene Arbeit im
Laufe der Jahre erworben hatte. Zur Beschreibung seines Grund und Bodens gab
er jedoch nicht die Hektar- oder Quadratmetergröße an, sondern die Anzahl der
Olivenbäume, die er auf seinem Hauptbesitz und auf seinem Sommerquartier
eigenhändig gepflanzt hatte.
Es folgte ein sehr genauer Bericht, wie
er und seine Familie diese Oliven jedes
Jahr pflücken, reinigen und in einer Salzlache einlegen. Abschließend wird die Ernte
mit einem großen Familienfest auf dem
Landgut gefeiert, bei dem der Lammbraten am Spieß wie zu Homers Zeiten nicht
fehlen darf. Während wir noch er-klärt
bekamen, wie sich diese Oliven von Amphissa von den angeblich besten Oliven
aus Kalamata in Grö-ße und Haltbarkeit
unterscheiden, musste ich an die Odyssee-Szene auf dem Landgut von Odysseus‘
Vater Laertes denken.
Während meines Vortrags, zu dem der
Vorstand des Griechisch - Deutschen
Kulturvereins Bad Homburg v.d.H. „HELLAS“ am 02.März 2017 eingeladen hatte, erhielt ich durch die aufgeschlossene
Reaktion und dem intensiven Interesse
der Zuhörer den Eindruck, dass der Dialog zwischen dem homerischen Epos der
>Odyssee< und dem realen Griechenland
von heute auch in Zukunft eine lebensnahe Fortsetzung finden kann.
Einen herzlichen Dank an alle Beteiligten, besonders an alle Mitglieder des
Vorstands, die durch arbeits-aufwendige
Organisation, durch gastfreundliche Bewirtung und durch das Vorlesen des Gedichtes >Itha-ka< von Konstantinos Kavafis in griechischer Sprache und deutscher
Übersetzung einen wunderschönen Rahmen für den Vortrag geschaffen haben!
Dorothea Fröhder
Bad Homburg,
07.03.2017
Κώστας Ιατρίδης iatridis@web.de

Περισσότερες φωτογραφίες στην ιστοσελίδα της εφημερίδας
www.trigono.info
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Φεβρουάριος … ο μήνας του Ελληνισμού για τη Νέα Ζηλανδία!

Μουσικές, γέλια και μυρωδιές κατακλύζουν το χώρο και τα ελληνικά χρώματα
κυριαρχούν παντού. Τα νεότερα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας φορούν
παραδοσιακές στολές και παρουσιάζουν χορούς από διαφορετικά μέρη της
Ελλάδος. Οι επισκέπτες, πέρα από τις γαστρονομικές απολαύσεις, έχουν την
ευκαιρία να δοκιμάσουν και αυτοί τις χορευτικές τους ικανότητες, να μιλήσουν
ελληνικά, και να απολαύσουν τις πολιτιστικές δράσεις της ημέρας.

της Ειρήνης Αντωνογιαννάκη

Κάθε χρόνο τα τελευταία 40 χρόνια, το Ουέλλιγκτον της Νέας Ζηλανδίας
αποχαιρετά το Φεβρουάριο, τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού με ένα
Ελληνικό Φεστιβάλ!
Το Greek Food Festival, το ελληνικό Paniyiri, ξεκίνησε ως ένα μικρό γεγονός
το 1977 και έκτοτε έχει καθιερωθεί και φιλοξενεί χιλιάδες κόσμο, μικρούς και
μεγάλους, που όλοι μαζί ενώνονται και γιορτάζουν τον ελληνικό πολιτισμό και
παράδοση. Χαρακτηριστικά, υπολογίζεται ότι τα τελευταία χρόνια περίπου
5000 επισκέπτες, ελληνικής ή μη καταγωγής απολαμβάνουν τη ζωντανή
μουσική, τις χορευτικές παραστάσεις, την ποικιλία ελληνικών παραδοσιακών
φαγητών , γλυκών και ποτών και γίνονται μέρος μιας μοναδικής ελληνικής
γαστρονομικής και γιορτινής εμπειρίας! Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα
και μέλη της τοπικής πολιτικής κοινωνίας
επισκέπτονται και απολαμβάνουν κάθε χρόνο το
φεστιβάλ.

Όπως είναι φυσικό η διοργάνωση ενός τόσο μεγάλου γεγονότος είναι
αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, του Συμβουλίου της Ελληνικής
Κοινότητας του Ουέλλιγκτον και μιας ομάδας εθελοντών, μικρών και μεγάλων
που ενώνονται και δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό! Οι προετοιμασίες
ξεκινούν περίπου ένα μήνα πριν και εντατικοποιούνται τις μέρες πριν το
φεστιβάλ. Είναι πολύ όμορφο να βλέπει κανείς τις παλιές γενιές των Ελλήνων
να αναμειγνύονται με τις νέες και όλοι μαζί να προετοιμάζουν τη γιορτή του
ελληνισμού. Είναι ακόμα εντυπωσιακό γυναίκες μεγάλες σε ηλικία να βοηθούν
αγόγγυστα και με ζήλο, να ετοιμάζουν νόστιμα εδέσματα και να μεταφέρουν
παράλληλα τις γνώσεις και την εμπειρία τους στις νεότερες γενιές.
Το Ελληνικό Φεστιβάλ κάθε χρόνο προσφέρει μια μοναδική εμπειρία,
αναζωογονεί το ντόπιο ελληνικό στοιχείο και καλεί τους πάντες να γιορτάσουν
το ελληνικό πνεύμα! Είναι το μεγαλύτερο ελληνικό γεγονός που λαμβάνει
χώρα κάθε χρόνο στη χώρα του μακριού λευκού σύννεφου, την «Aotearoa»,
στη γλώσσα του ιθαγενούς πληθυσμού του νησιού, των Maori και ευχόμαστε
να συνεχίσει να μεγαλώνει, να κερδίζει κόσμο και να ζεσταίνει τις καρδιές των
Ελλήνων που ζουν εκεί!

Το “Πανηγύρι”, είναι μια υπαίθρια γιορτή του Περισσότερες φωτογραφίες στην ιστοσελίδα της εφημερίδας
ελληνικού πνεύματος που λαμβάνει χώρα κάθε
www.trigono.info
Φεβρουάριο στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής
ή https://www.facebook.com/GREEKCOMMUNITY.WN/
Κοινότητας και στο χώρο γύρω από την εκκλησία.

Η Στήλη Της Εκκλησίας
Συνέχεια από σελ. 8 ....
Εκείνος απεστάλη οιονεί ως πρόδρομος και ητοίμασε την οδόν δια σε που
μεταβαίνεις ‘ως Αρχιερεύς, Θεού εικόνα φορών’ , ως ‘εξεμπλάριον Θεού διακονίας’,
ως ‘αξιόθεος Επίσκοπος’ (Ιγνάτιος προς Σμυρναίους).
Όμως ο Θεοφόρος Ιγνάτιος δεν απηυθύνθη μόνον προς τους Σμυρναίους αλλά και
προς τον Επίσκοπόν των Πολύκαρπον των οποίον συνεβούλευσε λόγων:
‘ Της ενώσεως φρόντιζε, ης ουδέν άμεινον. Πάντας βάσταζε, ως και σε ο Κύριος
πάντων ανέχου εν αγάπη, ώσπερ και ποιείς προσευχαίς σχόλαζε αδειαλείπτοις αυτού
σύνεσιν πλείονα ης έχεις γρηγόρει, ακοίμητον πνεύμα κεκτημένος…Πάντων τας
νόσους βάσταζε, ως τέλειος αθλητής ,ως και ο Κύριος πάντων… Όπου πλείων κόπος,
πολύ κέρδος…Ως ενταύθα ει , νίκησον ,ώδε γαρ έστι το στάδιον, εκεί δε οι στέφανοι’.
Αι συμβουλαί αυταί ενός Αγίου προς έναν άλλον Άγιον ισχύουν και διά σε,
Θεοφιλέστατο, καθώς αναλαμβάνεις την υψηλήν ευθύνην του Επισκόπου
και Ποιμενάρχου, όπως ισχύουν και δι’ όλους ημάς τους πρεσβυτέρους εν τη
αρχιεερωσύνη- εάν θέλωμεν να είμεθα άξιοι της κλήσεως και της αποστολής μας.
Θα τας εγκολπωθής, θα τας τηρήσης και θα επιτύχης. Ναι! Θα επιτύχης και ως
Ιεράρχης της Μεγάλης Εκκλησίας, ως επέτυχες και μέχρι τούδε παντού όπου εκλήθης
να διακονήσης, μάλιστα δε εις τα Σέκρετα των Πατριαρχείων , όπου εμυήθης εις το
μυστήριον της Εκκλησίας και εις τα της διοικήσεως αυτής, καθώς και εις την Αγίαν
και Ιεράν Σύνοδον καταφθάνουν όλα τα θέματα των σχέσεων της Εκκλησίας με
πρόσωπα και θεσμούς εκ τε του ιερού χώρου αυτής και εκ του θύραθεν των σχέσεών
της με τους εκασταχού ποιμενάρχας αυτής και τας επαρχίας των με ομοδόξους και
ετεροδόξους με τας Μονάς και τα ευαγή ιδρύματα – με τας αρχάς και τας εξουσίας
του κόσμου τούτου-γνωρίζεις ότι εις κάθε συνεδρίασιν της Αγίας και Ιεράς Συνόδου
αυτή επιλαμβάνεται ενός ευρυτάτου φάσματος θεμάτων, πάντοτε εν πιστότητι προς
την παράδοσίν μας αλλά και πάντοντε εν επαφή προς τα περί ημάς συμβαίνοντα,
προς την σύγχρονον πραγματικότητα. Πόσον ωραία τα λέγει αυτό και πάλιν ο Ιγνάτιος
προς τον προκάτοχόν σου Πολύκαρπον: ‘ τους καιρούς καταμάνθανε’. Η Εκκλησία δεν
ημπορεί, δεν δικαιούται, να είναι αποκεκομμένη από τα προβλήματα του κόσμου,
μέσα εις τον όποιον ζουν και κινούνται και ευρίσκονται τα τέκνα της.
Υιέ και αδελφέ ομώνυμε της ημετέρας Μετριότητος,
Γνωρίζεις ασφαλώς το λεγόμενον ότι οι άνθρωποι δίνουν περιεχόμενον εις τα
αξιώματα και όχι αντιστρόφως. Συ εξελέγης εις μίαν Μητρόπολιν περιώνυμον,
ιστορικήν και θεοπρεπεστάτην και αυτό αποτελεί τιμήν δια σε αλλά και δια την
επαρχίαν αυτήν του Θρόνου είναι ευλογία Θεού να έχη τουντεύθεν ποιμενάρχην
της πείρας, των γνώσεων, και της αξίας της Θεοφιίας σου. Εις την περίπτωσίν σου το
αξίωμα τιμάται από τον άνθρωπον και ο άνθρωπος από το αξίωμα.
Θεοφιλέστατε, εις την νέαν διακονίαν σου την αρχιερατικήν, την εδώ εις το Ιερόν
μας Κέντρον και την εκεί εις την θεοσκέπαστον Μητρόπολιν σου, θα είμαι ‘κατά πάντα
σου αντίψυχος εγώ, και τα δεσμά μου α αγαπήσας’ (Ιγνάτιος προς Πολύκαρπον).

Εργασθήκαμε μαζί εις τα εύκολα και τα δύσκολα, εις τα καθημερινά και εις τα έκτακτα,
εις τα εδώ και εις τα αλλαχού, όπως προσφάτως εις την Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον
εις την Κρήτην. Διηκόνησες την Μήτέρα Εκκλησίαν και τον Πατριάρχην σου και την
Αγίαν και Ιεράν Σύνοδόν μας ευόρκως και φιλοτίμως. Χαίρομεν χαράν μεγάλην διά
την επαξίαν προαγωγήν σου. Και ευχόμεθα και προσευχόμεθα να γίνης πιστός άχρι
θανάτου και να λάβης τον στέφανος της ζωής παρά των αγωνοθέτου Κυρίου εν εκείνη
τη ημέρα ότε και πάλιν θα έλθη μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς.
Αδελφέ εν Κυρίων και συλλειτουργέ,
Από σήμερα που τελείται η χειροτονία σου θα είσαι ο Μητροπολίτης και κανονικός
ποιμενάρχης της ιστορικής και νευραλγικής Μητροπόλεως Σμύρνης, της δευτέρας
πόλεως της Αυτοκρατορίας και μιας εκ των μεγαλυτέρων πόλεων της σημερινής
Τουρκίας, μιας πόλεως όπου συνυπήρχαν λαοί(μιλλέτια), θρησκείαι και πολιτισμοί ,
όπου ήνθησεν ο Χριστιανισμός και διέπρεψε το Γένος.
Ιδιαιτέρως τον 18ον αιώνα παρετηρήθη εκεί σπουδαία πνευματική άνθησις και
εκκλησιαστική ανάπτυξις και ακμή . Η περίφημος Ευαγγελική Σχολή ήτο ο φωτοδότης
‘φάρος και οφθαλμός’ της Μικρασιατικής Ρωμιοσύνης. Ο Σουλτάνος Μαχμούτ ο
Β’ με διάταγμά του την είχεν αναγνωρίσει και την είχε θέσει υπό την προστασίαν
του. Η Σμύρνη έσφυζεν από ζωήν και μεγάλην εμπορικήν δραστηριότητα, ήτο το
σπουδαιότερον κέντρον του διαμετακομιστικού εμπορίου δια τας σχέσεις Ασίας και
Ευρώπης. Ο Ερμαίος κόλπος αγκάλιαζε υπερήφανα μίαν πόλιν ζηλευτήν.
Θα διαβάζης εις την ‘Αμάλθειαν’ και εις την ‘Νέαν Σμύρνην’ και θα μαθαίνεις
διαρκώς δια όλα αυτά, δια τα περασμένα μεγαλεία αλλά και δια τας συμφοράς και
τας πικράς , τας πικροτάτας διά το Γένος μας ημέρας- και θα τα αναπολής καθώς
θα ανεβαίνης εις τον Πάγον και το kadifekale δια να προσκυνήσης τον τόπο του
μαρτυρίου του Αγίου Πολυκάρπου. Καθώς θα περιπατάς εις της Πούντας το φανάρι
, εις το Κορντόν, το ξακουστό ‘Και’ της Σμύρνης με τας τραγικάς αναμνήσεις και τα
αιματοβαμμένα νερά της προκυμαίας ,της παραλίας της σφαγής και του πόνου
και όχι ασφαλώς… του συνωστισμού.- άπαγε της βλασφημίας- και θα ακούς τους
θρήνους της απελπισίας και την απόγνωσιν εκείνων των πατέρων και αδελφών μας
με τον μπόγο εις το χέρι, μεταξύ ζωής και θανάτου, οι όποιοι τώρα, περιβεβλημένοι
στολάς λευκάς, ευρίσκονται όλοι εις τον Παράδεισον- από τον επίγειον παράδεισον
της Σμύρνης εις τον επουράνιον. Παραφράζοντες τον Καβάφην , θα ελέγομεν ότι εις
αυτούς , και όχι εις τους θεούς αναφέρεται το ποίημά του ‘ Ιωνικόν’, όπου λέγει: ‘ Ω
γη της Ιωνίας…Σαν ξημερώνη επάνω σου πρωί αυγουστιάτικο την ατμόσφαιρα σου
περνά σφρίγος από την ζωή των’. Ναι! Σφρίγος δια τα προ της φοβεράς τραγωδίας και
ρίγος τρόμου και φόβου δια τα μετ’αυτήν.
Αυτά θα ενθυμήσαι και θα αναπολής ως προς το παρελθόν, αλλά εμπρος θα κοιτάζης
τώρα τα αναμμένα σου κεριά, κατά τον Αλεξανδρινόν.
Βαρθολομαίε,ενώπιόν σου ‘ιδού θύρα ηνεωγμένη’(Αποκ. 4,1) Είσελθε! Έρχου!’
(Αποκ. 6,1). Καλήν δύναμιν! Άξιος!

- Ρε μάνα, σου‘ πα την πίτσα να μου την κόβεις σε 6 κομμάτια, όχι 8,
αν φάω 8 θα σκάσω. Τι δεν καταλαβαίνεις; !!!!!
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οι αγγελίες για εύρεση εργασίας ειναι δωρεάν
• Ονομάζομε Κωνσταντίνος Τ. είμαι 43 ετών,
γνωρίζω μερικώς την Αγγλική και καθόλου
την Γερμανική γλώσσα. Ζητάω οποιαδήποτε
δουλειά στο Μόναχο, με μοναδική απαίτηση,
χρόνο για εκμάθηση της Γερμανικής γλώσσας.
Επικοινωνία στο email: makedonnas@gmail.
com, (05.04.17/024)
• Ζητείται γυναίκα για να προσφέρει βοήθεια,
δουλειές στο σπίτι, ψώνια, … σε ηλικιωμένο
57-χρονο με μικρό πρόβλημα υγείας. Διαμονή
δωρεάν. Πληροφορίες τηλ. 0152-51368386 κ.
Κώστας (04.04.17)
• Ζητείται ζευγάρι για κουζινα με εμπειρία.Τηλ
0911 6414540 (02.04.17)
• Ζητείται νεαρός για μπουφέ και σέρβις
για ημιαπασχόληση. Σε εστιατόριο στην
Νυρεμβέργη τηλ. 0911/6414540 (21.03.17)
• Ζητείται γυναίκα για κουζίνα σε ελληνικό
εστιατόριο
κοντά
στο
Würzburg.
Πληροφορίες στο τηλ. 015254081218 Κώστας
(20.03.17)
• 41 ετών από Γερμανία, Έμπειρος με
προϋπηρεσία στο μπουφέ και σέρβις ζητά
εργασία σε εστιατόριο, που να παρέχει
διαμονή, για μπουφέ επί το πλείστον. Τηλ.
επικοινωνίας 0030 6986664569 , email: cortex@spambog.de
• ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ / ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ με πολυετή
εμπειρία στην Ελλάδα ζητά εργασία στη
Γερμανία σε Ελληνικές επιχειρήσεις λόγω της
ελλειπούς γνώσης Γερμανικής γλώσσας. Τηλ.:
0030 6932740841. Email: lefkonto@gmail.
com.
• Ζητείται για Restaurant στο Μόναχο έμπειρος
ψήστης και μπάρμαν έως 45 ετών, μόνο
επαγγελματίες και με προϋπηρεσία στην
Γερμανία. Μισθός, διαμονή σε διαμέρισμα
εκτός του μαγαζιού, ασφάλεια και διατροφή.
Πληροφορίες
στο
τλφ.
6971854699
(021/05.10.16)
• Ζητείται μάγειρας ή μαγείρισσα με εμπειρία
για ελληνικό εστιατόριο στη Νυρεμβέργη.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 0049 (0)
1728983699 (020/01.10.16).
• Ζητείται νέος, νέα για σέρβις και μπουφέ, να
γνωρίζει τουλάχιστον τα βασικά γερμανικά
σε οικογενειακό περιβάλλον. Παρέχεται
διαμονή σε ατομικό δωμάτιο, διατροφή και
ασφάλεια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 0049
(0) 15171255917. (019/01.10.16).
• Σύντομα η γερμανική εταιρία … θα βρίσκεται
και στην Θεσσαλονίκη … Δραστηριοποιήστε
στον τομέα των δικτύων και της ηλεκτρονικής
τεχνολογίας! Ψάχνουμε απο IT Systems και
DevOps Engineer μέχρι Cloud, Virtualization Expert. Για περισσότερες πληροφορίες
στείλτε μας εμαιλ στο kostas@gikas.net.
• Ζητείται νεαρός ή νεαρή ηλικίας 18 έως 30
ετών με δίπλωμα αυτοκίνητου, διαμονή
εξασφαλισμένη συν αμοιβή για να εργαστεί
στη Νυρεμβέργη. Τηλ. 0151-17571860
(019/14.06.16)
• Έμπειρος ψήστης με δικό του γυράδικο
στην Ελλάδα, καλός γνώστης σε τηγανιά,
γύρο, παραδοσιακά φαγητά, …. το οποίο
έκλεισε λόγω κρίσης, ζητά εργασία σε
ελληνικό εστιατόριο στη Γερμανία με
διαμονή και διατροφή. Τηλ. 0030 6946058879
(018/20.05.16)
• Ζητείται γυναίκα μαγείρισσα για ελληνικό
εστιατόριο στο Μόναχο. Τηλ. 089-14338666
(017/23.04.16)
• Ζητείται ανδρόγυνο για δουλειά σε
εστιατόριο. Τηλ. 07731 926818 (016/22.04.16)
• Ζητείται ζευγάρι Ελλήνων για μόνιμη Εργασία
σε Ελληνικό Εστιατόριο στην Γερμανία για
κουζίνα και σέρβις. Ηλικία έως 40 ετών καλές
αποδοχές ασφάλιση διαμονή διατροφή
τηλέφωνο επικοινωνίας από 11.00 έως 23.00
τηλ 015167707209 (015/20.04.16)
• Ζητείται γυναίκα για κουζίνα στη Νυρεμβέργη.
Τηλ. 0170 2933961 (014/16.04.16)
• Άτομο 30 ετών ζητά εργασία σε εστιατόριο
για μπουφέ – σέρβις (μέτρια γερμανικά)
ελληνικής καταγωγής από Τρίκαλα. Αν
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είναι δυνατόν να παρέχει διαμονή. Περιοχή
Νυρεμβέργης Πληροφορίες 0157-36910355
Παναγιώτης. (013/09.04.16)
Ζητείται βοηθός για σέρβις στο Μόναχο τηλ.
+49 151 17567365 (012/04.04.16)
Μαγείρισσα με πτυχίο μαγειρικής ζητά
εργασία σε ελληνικό εστιατόριο που να
παρέχει στέγη. Τηλ. 0030
6971887578
σταθερό 0030 2614 002023 (010/04.04.16).
Αναζητώ εργασία στη Βόρεια Γερμανία.
Κυρία με 6 χρονιά προϋπηρεσία σε κουζίνα.
Προϋπόθεση μαζί μου έχω κι ένα μικρό
σκυλάκι Μέλος της οικογένειας. Επικοινωνία
0030 6981059900 (008/03.04.16)
Ζητούνται σερβιτόρος ή σερβιτόρα με
απαραίτητες γνώσεις γερμανικής γλώσσας.
Εξασφαλισμένη
ασφάλιση,
διαμονή,
διατροφή, μόνιμη εργασία, καθαρός
μισθός και ένα ρεπό την εβδομάδα. Οι
ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν στο
τηλ. 08282-8900564 Krumbach, Bavaria
(007/25.03.16)
Ζητούνται δύο άτομα για Ελληνικό
εστιατόριο στη βόρεια Γερμανία. (Ζευγάρια
αποκλείονται). Ενας σερβιτόρος και ένας για
κουζίνα, έως 40 ετών. Ασφάλεια/Σύττιση/
Διαμονή. Τηλ:0176 22152172
ΨΗΣΤΗΣ έμπειρος και γυναίκα για κουζίνα
ζητείται για απογευματινής λειτουργίας
εστιατόριο στο Μόναχο για 6 ήμερα, μόνο
επαγγελματίες,
ελληνικής
καταγωγής,
παρέχεται διαμονή σε διαμέρισμα κοντά
στο εστιατόριο, ασφάλεια και διατροφή,
βιογραφικά με φωτογραφίες απαραίτητα tel.
6971/854699 email : kymata@web.de
ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ γυναικα μεχρι 35 ετων
και αντρας για BAR, εμφανισιμοι, εργατικοι
και ελληνικης καταγωγης για απογευματινής
λειτουργίας εστιατόριο στο Μόναχο (6 μερα).
Παρέχεται επιπλεον διαμονή σε διαμερισμα
κοντά στο εστιατόριο, ασφάλεια και διατροφή
tel. 6971 /854699 emial : kymata@web.de
Ζητείται μάγειρας, βοηθός μάγειρα για
ελληνική κουζίνα και γκαρσόν να ομιλεί
τουλάχιστον τα βασικά της γερμανικής
γλώσσας για εστιατόριο στο Toulnau δίπλα
στο κάστρο στην περιοχή του Kulmbach.
Προσφέρεται εκτός από μισθό διαμονή
και σίτιση. Πληροφορίες στο τηλ. 0049 (0)
92289974902 κ. Βασίλη η κ. Ευθύμη
Ζητείται ζευγάρι για κουζίνα με εμπειρία σε
ελληνικό εστιατόριο. Περιοχή Mönchengladbach. Tel. 015792323941 / Dimitris
Ζητάω δουλειά σε λάντζα στη Νυρεμβέργη.
Βραδινές ώρες ή Παρασκευή, Σάββατο,
Κυριακή. Τηλ. 0151-45740753.
Ενοικιάζεται ελληνικό εστιατόριο πλήρες
εξοπλισμένο στην περιοχή Oberpfalz με πολύ
καλό τζίρο. Οικογενειακό περιβάλλον και τιμή
συζητήσιμη. Μόνο σοβαρές προτάσεις στο
τηλ. 0049 (0) 151 66 81 31 24
Ζητείται γυναίκα βοηθός κουζίνας για εργασία
σε εστιατόριο κοντά στην Νυρεμβέργη,
Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Τηλ. 015257437908
Είμαι 31 ετών και ζητώ εργασία σε
εστιατόριο ή καθαριότητα. Μένω στο Pasing του Μονάχου και δεν μιλάω γερμανικά.
Επικοινωνία : z_spartalis@hotmail.com
Νέος 30 ετών, με εμπειρία, ζητεί εργασία σε
ελληνικό εστιατόριο για μπουφέ. Τηλ. 015736910355.
Ζητείται σερβιτόρος η βοηθός σερβιτόρου.
Τηλ. 0170-2933961
Ψήστης 46 ετών ζητά εργασία σε ελληνικό
εστιατόριο στη Γερμανία. Τηλ. 0151-75521474
Σπύρος (05.01.16).
Ζητείται μάγειρας ή μαγείρισσα και βοηθοί
κουζίνας στη Νυρεμβέργη για εστιατόριο με
διεθνείς γεύσεις. τηλ. 0176-32813935
Ζητείται κρεπιέρης, μπουφετζής-καφέ στο Ingolstadt. Tηλέφωνο : 0176-64636218
Ζευγάρι από τον νομό Θεσσαλονίκης
ζητά εργασία σε ελληνικό εστιατόριο στη
Νυρεμβέργη και τη γύρο περιοχή. Τηλ. 0030

6978294506
• Μαγείρισσα με μεγάλη εμπειρία στην
Ελληνική – Μεσογειακή κουζίνα, καθώς και
σε γκουρμέ – παραδοσιακές γεύσεις, ζητά
εργασία στην Νυρεμβέργη και τις γύρω
περιοχές της.
• Τηλ. 0152 57437908 Κα. Πριτσή Μάρθα.
• Μαρμαροπλακάς – οικοδόμος πετράς
(χτίστης) ζητάει εργασία τηλ. 015175864183
/ Toni (006:20.05.15).
• Είμαι 38 ετών και αναζητώ δουλειά στην
Γερμανία σε εστιατόριο ή ξενοδοχείο.
Έχω εμπειρία 4 χρόνων σε εστιατόρια της
Γερμανίας και 6 χρόνων σε ξενοδοχεία της
Ελλάδος. Η μόνη διαφορά είναι ότι πρέπει
να πάρω μαζί μου τον γιό μου που είναι 10
ετών, γιατί δεν έχω να μου τον κρατήσει
κάποιος στην Ελλάδα. Αν ξέρει κάποιος κάτι
και μπορεί να βοηθήσει το εκτιμώ. Τηλ. 0030
6984384920 Φιλιππία. (005:16.05.15)
• Ζητείται ζευγάρι για κουζίνα στο Pritzwalk.
Tel. 015783957530 (004:15.05.15)
• Wir suchen engagierte Mitarbeiter/innen für
den Küchen- und Service- bereich. Nähere Infos unter : 0151 40047809 (003:13.05.15)
• Ζητείται άτομο ευχάριστο, με ομαδικό
πνεύμα για προώθηση προϊόντων Marketing. Απαραίτητη προυπόθεση άριστη γνώση
της γερμανικής γλώσσας. Άριστες συνθήκες
εκπαίδευσης και εργασίας, ανταγωνιστικές
αποδοχές
(ασφάλιση,σταθερός
μισθός,προοπτική
αορίστου
σύμβασης
εργασίας), δυνατότητα μερικής κ πλήρους
απασχόλησης. Θα χαρούμε πολύ για το όποιο
ενδιαφέρον! Τηλ.: Κυρία Ντόρα 6978692258.
(002:12.05.15)
• Motivierte, teamfähige Mitarbeiter gesucht
für den Vertrieb von Marketingprodukten.
Gutes Arbeitsklima, Gute Bezahlung nach
Vereinbarung, Voll und Teilzeitler gesucht. Bei
Interesse bitte melden. Wir freuen uns auf Sie!
Tel.: Frau Dora 6978692258. (001:12.05.15)
• Σε τουριστική περιοχή της Γερμανίας,
στο πανέμορφο νησί Norderney ζητείται
προσωπικό, σε οικογενειακό περιβάλλον
: ζευγάρι, βοηθός μάγειρα ή ψήστης με
εμπειρία από το εξωτερικό (Αυστρία,
Γερμανία, Ολλανδία). Παρέχεται διαμονή,
σε ατομικό δωμάτιο, διατροφή, ασφάλεια
και αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα. Τηλ.
00491726040824
• Ζητείται ΑΜΕΣΑ κοπέλα έως 30 ετών από
ελληνική καντίνα εντός αμερικανικής
κρατικής υπηρεσίας. Παρέχεται διαμέρισμα,
ασφάλεια κρατική και μισθός 900 ευρώ
καθαρά. Τηλ επικοινωνίας (0030)-6947225689
• Ζητούνται επαγγελματίες οδηγοί Kraftfahrer, από την εταιρεία MEYER LOGISTIK,
στις αποθήκες REWE Raunheim και Rossmann-Drogerie, Rodgau. Ελάχιστα γερμανικά.
Πληροφορίες στα κεντρικά γραφεία 0049 (0)
6102/7485300, Neu-Isenburg.
• Ζητούνται άτομα όλων των ειδικοτήτων για
εργασία σε ελληνικά εστιατόρια σε όλη τη
Γερμανία. Παρέχεται διαμονή, διατροφή,
ασφάλιση και μισθός ανάλογος των
προσόντων. Τηλ επικοινωνίας (0030)-6947225689
• Ζητείται γυναίκα για να φροντίσει κατάκοιτη
ηλικιωμένη γυναίκα. Τηλ. 0911-776549/
Αθανάσιος.
• Ζητά εργασία στη Γερμανία βραδινές ώρες.
Τηλ. (Ρουμανία) 0040724829902 Ελένη.
• Τελειόφοιτη Λογιστικής, με καλή γνώση
αγγλικών, ελληνικών, office, outlook, data
entry, προυπηρεσία σε loyalty programmes ως client operations officer, ζητά θέση
εργασίας στη περιοχή της Νυρεμβέργης. Τηλ.
015156727902
• Ζητείται ανδρόγυνο για κουζίνα ή
μεμονωμένο άτομο ψήστης. Τηλ. 01629175620.
• Ζητείται ανδρόγυνο για κουζίνα ή
σερβοτόρος. Τηλ. 0176-70195555.

• Ελληνίδα βρεφοπαιδαγωγός που διαμένει
στη Νυρεμβέργη, γεννημένη και μεγαλωμένη
στο Μόναχο, με εμπειρία και συστάσεις, ζητά
εργασία σε οικογένεια με παιδιά ως εσωτερική,
σε όποια πόλη της Γερμανίας. Θα προτιμηθεί
το Μόναχο. Τηλέφωνα επικοινωνίας:
00491759708707 και 00302110176457.
• Μαγείρισσα με προυπηρεσία και εμπειρία
ζητά εργασία στη περιοχή Νυρεμβέργης. Τηλ.
0911/339163
• Ζητά εργασία ως βοηθός κουζίνας, ετών 38,
Τηλ.: 0157 74661776 κ. Ντίνος
• Μόναχο : Ζητείται κυρία γηροκόμος +
οικιακά με εμπειρία μέχρι 55 ετών για
κυρία με αλτσχάιμερ. Εισητήρια, διατροφή,
διαμονή εξασφαλισμένη. Μισθός 800,00 EUR.
Πληροφορίες στο τηλ. : 01515 60 800 66 κ.
Ελένη.
• Γυναίκα ζητά εργασία σε εστιατόριο με
διαμονή. Τηλ. 0176/88467723 Κατερίνα.
• Ζητά εργασία για λάντζα και καθάρισμα. Τηλ.:
0157-84896466 Εύα.
• Ζητείται μάγειρας/μαγείρισσα για βραδυνή
απασχόληση σε φραγκική
μπυραρία.
Πληροφορίες τηλ. 0170/9453355.
• Βοηθός κουζίνας τηλ. 0176 81624533.
• Ζητείται Μάγειρας ή βοηθός μάγειρα σε
εστιατόριο στη Νυρεμβέργη. Πληροφορίες
στο τηλ. 0911 355587.
• Ζητώ δουλειά για βοηθός κουζίνας, βάψιμο,
υδραυλικός, καθάρισμα. Τηλ. 0176081624533
Αντώνης.
• Μάγειρας με προυπηρεσία, ζητά δουλειά.
Τηλ. 017637549004.
• Ζητείται ανδρόγυνο ή μάγειρας για μόνιμη
εργασία σε εστιατόριο κοντά στη περιοχή
Kulmbach. Εξασφαλισμένη διαμονή, φαγητό
και ικανοποιητικός μισθός. Πληροφορίες στο
τηλ. 092209170480 κ. Βασίλη ή Θύμιο.
• Ζητείται σερβιτόρος με γνώσεις γερμανικών
για απογευματινή εργασία (17.00-23.00). Τηλ.
0911-6414540
• Ζητείται βοηθός για κουζίνα ή 2 άτομα για
πλήρη απασχόληση. Τηλ. 0911/6414540.
• Ζητώ εργασία παντός είδους στη περιοχή
Νυρεμβέργης. Τηλ. 0162-8551623 / Σπύρος
• Ζητείται έμπειρος Κρεπιέρης με προυπηρεσία
για εστιατόριο. Περιοχή 130 km από
Νυρεμβέργη για Τσεχία. Τηλ. 0160-6239668.
• Ζητείται έμπειρος μάγειρας ή ανδρόγυνο
για μόνιμη εργασία σε εστιατόριο κοντά
στη περιοχή Νυρεμβέργης. Πληρ. στα τηλ.
016092887748 ή 0911 500200
• Zητώ εργασία ως οδηγός σε ελαφρύ φορτηγό
ή σε Φίρμα. Μιλτιάδης Τηλ. 0162/6578947
• Κοπέλα 38 ετών ενδιαφέρεται για εργασία
σε ελληνικό εστιατόριο στη Γερμανία.
Πληροφορίες στο τηλ. 0048506606191 από
11.00 – 20.00.
• Κύριος και κυρία ψάχνουν για δουλειά
σε φίρμα καθαρισμού
ή καθαρισμούς
γενικότερα. Τηλ. : 0176-38566390 Σοφία.
• Ζητώ εργασία ως Μάγειρας ή Σερβιτόρος στη
περιοχή Νυρεμβέργης. Τηλ. 0178/6593954
Δημήτρης.
• Ζητείται
μάγειρας
ή
βοηθός. Τηλ.
0911/603578
• Νεαρός ζητάει οποιαδήποτε εργασία
καθώς και γκαρσονιέρα για ενοικίαση.
Τηλ.0176/36929240.
• Ζητείται Μάγειρας ή βοηθός μάγειρα
σε εστιατόριο στη περιοχή Würzburg.
Πληροφορίες στο τηλ. 09365 888927.
• Ζευγάρι με προυπηρεσία, ψήστης, μάγειρας
ζητά εργασία σε ελληνικό εστιατόριο.
Πληροφορίες στο τηλ. 0030 697 8189176.
• Ψήστης ή βοηθός μάγειρα ζητά εργασία σε
εστιατόριο. Πληροφορίες στο τηλ. 0030 694
2546873
• Ζητείται γυναίκα για κουζίνα και βοηθός
μάγειρα, όχι ζευγάρι. Πληροφορίες στο τηλ.
0911/835913
• Ζητείται ψήστης στη περιοχή Ερλάνγκεν.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.
0176/56449959 ή 09192/9986363.

Ο πιτσιρικάς απευθύνεται στον πατέρα του και του λέει. „Κάθε μέρα το πρωί στο σχολείο με την προσευχή επαναλαμβάνεται το όνομα ο Έντι Σουρανής.
Ψάχνω στο ίντερνετ και στο Google να ιδώ ποιός είναι αυτός, αλλά δεν τον βρίσκω. Μήπως ξέρεις εσύ, μπαμπά; „
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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
Κλασικές ατάκες της Ελληνίδας μάνας…

Μάνα είναι μόνο μια! Ας τις έχουμε γερές και δυνατές και ας γκρινιάζουν.

1. Μην βγεις έτσι, πάρε μια ζακέτα.
2. Φάε τίποτα. Πετσί και κόκκαλο έχεις μείνει.
3. Βάλε κάλτσες, πάλι ξυπόλητος είσαι;
4. Όταν φτάσεις να με πάρεις τηλέφωνο.
5. Γιατί θα φας έξω; Δεν έχουμε φαγητό στο σπίτι;
6. Εγώ στην ηλικία σου είχα δύο παιδιά.
7. Μην πατάς εδώ, έχω σφουγγαρίσει.
8. Ίδιος ο πατέρας σου είσαι.
9. Δε με ενδιαφέρει τι κάνουν τα άλλα παιδιά.
10. Δες τον Γιωργάκη που διαβάζει όλη την ημέρα.
11. Δε ντρέπεσαι να σε περνάνε οι άλλοι;
12. Όλα εγώ πρέπει να τα κάνω εδώ μέσα;
13. Πήγαινε στο φούρνο να πάρεις μια φρατζόλα ψωμί.
14. Πάρε τηλέφωνο τη θεία σου να πεις χρόνια πολλά.
15. «Το φαΐ είναι έτοιμο»! «Ελα στο τραπεζι λεμε θα κρυωσει το
φαγητο να φαμε σαν οικογενεια μια φορα επιτελους αντε σηκω
απτον υπολογιστη δε φευγει αποκει»
16. Όταν κάνεις κι εσύ παιδιά τότε θα με καταλάβεις!
17. «να πεθάνω να ησυχάσω.»
18. (στις 9 το πρωί) ΣΗΚΩΩΩΩΩ 10 και μισή πήγε και ακόμα στο
κρεβάτι είσαι!
19. Πήγαινε να πετάξεις τα σκουπίδια.
20. Μη πετάς τα πράγματα σου το σαλόνι, πες ότι έρχεται ένας
άνθρωπος ξαφνικά να είναι το σπίτι αχούρι;
21. Μη βγεις έξω λουσμένη.
22. Θα κάνεις ζημιά! ΚΑΙ θα χτυπήσεις ΚΑΙ θα φας και ξύλο»
23. Ουέ κ αλίμονό σου…
24. Μη φωνάζεις, όποιος περνάει από κάτω από το σπίτι τι θα
νομίζει;
25. Πέφτω για ύπνο..μην ακούσω ΚΙΧ!
26. Εσείς δεν είστε άνθρωποι, είστε γαϊδούρια!
27. Νομίζεις ότι θα έχεις μια ζωή πίσω σου εμένα να τρέχω, να σου
μαζεύω τις κάλτσες, να σιδερώνω και να σε πλένω; Αύριο μεθαύριο
θα κάνεις οικογένεια!
28. «Δεν μπορώ να καταλάβω που έχει μοιάσει αυτό το παιδί…»
29. «Στα ΄λεγα εγώ. Δεν στα ΄λεγα; Στα ΄λεγα. Όχι για να μη λες
ότι δεν στα ΄λεγα»!
30. Ούτε ένα ποτήρι δεν πας στην κουζίνα..ποιος θα στο μαζέψει;;;;
Η δούλααααα σου;;
31. Άμα φας καμία ανάποδη θα σου πω εγώ!
32. ΚΑΛΑ ΕΛΑ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ.
33. – Μάνα καφέ. - Χέρια δεν έχεις; Άντε σε έχουμε καλομάθει.
Υπηρέτρια με έχετε κάνει. Τι καφέ θέλεις;
34. Να προσέχεις μη σου ρίξουν τίποτα στο ποτό.
35. Μαμάααααα δε το βρίσκω! «έτσι και έρθω και το βρω όμως θα
στο δώσω να το φας!»
36. Τι το πέρασες εδώ ξενοδοχείο;;;
37. Αφήνεις την μπουκιά σου; Είναι η δύναμη σου.
38. Για να δω τα μάτια σου. Αχ θεέ μου πάλι ήπιε.
39. Αν δε γυρίσεις μέχρι τις 12 η πόρτα αυτή θα είναι κλειδωμένη!
40. πάλι θα βγεις; όλη μέρα έξω ήσουνα..
41. ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΟΥ ΒΡΙΣΚΩ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ
ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ΤΑ ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ!
42. «διάβασε λίγο βρε παιδί μου..Ένα δυο χρόνια είναι..Μετά θα
χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο»
43. «σε πιάτο βάλε την τούρτα, θα΄ρθει κάνας άνθρωπος και θα
ντραπώ να κεράσω»
44. Να δω όταν πεθάνω τι θα κάνετε!
45. Έφαγες; Αν δεν ήμουν εγώ θα πεθαίνατε όλοι της πείνας.
46. Στην παραλία: Άμα πνιγείς θα σε σκοτώσω…
47. «Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις»…
48. – Να σου κάνω κάτι να φας; – Όχι – Καλά εγώ θα σου κάνω
και μη φας!
49. Θα κάνεις και συ παιδιά μια μέρα. Μακάρι να σου κάνουν ότι
κάνεις εσύ σε μένα.
50. Αν πρόκειται να σκοτωθείς με τον αδερφό σου, πηγαίνετε έξω.
Μόλις τελείωσα το σφουγγάρισμα.
51. Ωραίο πλύσιμο έκανες! Δεν βλέπεις τον σβέρκος σου που είναι
μαύρος;
52. Σταμάτα να αλληθωρίζεις γιατί στο τέλος θα μείνεις αλλήθωρος
53. Βάλε το μπουφάν σου. Κάνει κρύο και δεν το καταλαβαίνεις.
54. Όταν μεγαλώσεις θα καταλάβεις….

SUDOKU
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Rechtsanwaltskanzlei

Spyridis LL.M.

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

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