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Η γωνιά του μαθητή.
Αγαπητοί μας αναγνώστες, με αφορμή την επανακυκλοφορία
της εφημερίδας μας, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη νέα
μας στήλη, η οποία απευθύνεται στους μικρούς μας φίλους.
Πρόκειται για τη δική τους «γωνία» στο Τρίγωνο, ένα μέρος όπου
θα αναλύονται θέματα που τους αφορούν άμεσα, ...
της Ειρήνης Ι. Ζαννάκη, φιλόλογος : Σελίδα 24

Από την… απάτη, στην αυταπάτη!!
Περίπου τριάντα μήνες έχουν περάσει από την ανάληψη της εξουσίας
από την σημερινή μας Κυβέρνηση! Τριάντα μήνες εφιαλτικοί για
εργαζόμενους, Ελ. Επαγγελματίες, μικροεπιχειρηματίες, Πολίτες,
συνταξιούχους, ανέργους. Εφιαλτικοί αφού δεν μπόρεσαν …
του Δημητρίου Π. Σιμωτά - Χρηματιστηριακός : Σελίδα 3

Ευτυχία και ηλικία.

Υπάρχει άραγε ευτυχία σε συγκεκριμένη ηλικία σε κάθε άνθρωπο.
Η απάντηση είναι όχι, αφού ο κάθε άνθρωπος είναι ...

Εγωισμός.

Ο εγωισμός είναι ένα στοιχείο που όλοι οι άνθρωποι έχουν,
άλλοι σε μικρότερο και άλλοι σε μεγαλύτερο βαθμό. Αν κάποιος
δεσμοφοβικοί άνθρωποι νιώθουν έντονο άγχος ...
της Αθηνάς Σκιαδοπούλου : Σελίδα 8

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

Κράτα μου το χέρι.
Το φως.
Αυτοβιογραφικό.
Για το καλό και το κακό.

Δημήτρης Νομικός συγγραφέας : Σελίδα 09

Πέρα από τα μάτια …
Αγαπητοί φίλοι, Όπως είχα γράψει και παλαιότερα πολλές φορές
καθόμαστε με τις ώρες να ψάχνουμε στο διαδίκτυο, σε περιοδικά,
να ρωτάμε γνωστούς και φίλους όταν πρόκειται να αγοράσουμε
ένα προϊόν εντούτοις πρίν πάμε στην κάλπη δεν διεξάγουμε μία
τόσο πολύωρη και σχολαστική έρευνα για το ποιόν ...
του Χρήστου Τραϊκούδη : Σελίδα 10

Άνδρος, η αρχόντισσα του Αιγαίου.

Ο Σεπτέμβριος είναι ίσως ο ιδανικός μήνας για διακοπές. Ειδικά τα νησιά του Αιγαίου
είναι ένας εξαιρετικός προορισμός. Ο καιρός είναι ακόμα ζεστός και τα μελτέμια
έχουν σταματήσει, αφήνοντας τη θάλασσα γαλήνια, κάτι πολύ σπάνιο κατά ...
της Ειρήνης Ι. Ζαννάκη: Σελίδα 22

Ο δικηγόρος κ. Γεώργιος Παπαρρίζος, Επίτιμος πρόξενος της
Γερμανίας στη Θεσσαλία με έδρα τον Βόλο, σχολιάζει τη ΝΕΑ
ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΜΟΥΤ ΣΕΦΕΛ.
Ήταν μεγάλη μου τιμή όταν ο καθηγητής
πανεπιστημίου κ. Δημήτριος Μπενέκος, το έτος
2012, μου ζήτησε να προλογίσω το βιβλίο του
«Ο Γερμανός πρόξενος στο Βόλο Έλμουτ Σέφελ –
Ένας αληθινός θρύλος», ένα βιβλίο στο οποίο για
πρώτη φορά με καθαρά επιστημονικό τρόπο και
μεθοδολογία καταγράφονταν και παρουσιάζονταν η
ζωή και το έργο του προξένου Σέφελ, ο οποίος μέχρι
τότε παρέμενε ο μεγάλος «γνωστός – άγνωστος», το
όνομα του οποίου όλοι γνώριζαν, αλλά ελάχιστοι...
Σελίδα 06

14 Σεπτεμβρίου. Παράδοση και Ιστορία
.... ο Τίμιος Σταυρός, μεταφέρθηκε στην πρωτεύουσά τους
την Κτησιφώνα (κοντά στη Βαγδάτη). Το τελευταίο πλήγωσε
βαθιά το θρησκευτικό συναίσθημα των Χριστιανών και άρχισε
να καλλιεργείται μέσα τους κάτι, μια ιδέα σταυροφορίας, που
κορυφώθηκε λίγα χρόνια αργότερα με την εκστρατεία ...
του Prof. Dr. Δημητρίου Μπενέκου : Σελίδα 11

Die Gabe der Gastfreundschaft
Kürzlich fand eine große internationale Tagung zum Thema „Philoxenia: Die Gabe der Gastfreundschaft“ statt. Aus allen orthodoxen Kirchen weltweit waren Bischöfe, Mönche, Professoren ...
von p. Martinos Petzolt : Seite 12

Ομορφιά Αισθητική
Black ...is beautiful
Αποτελεσματική „συμμαχία“
Γυναικεία διαίσθηση
Διατροφική διαίσθηση
Θησαυρός πολύτιμων συστατικών
Ιωάννα Μπέτση : Σελίδα 13

Bαυαρικός Oίνος Mουσείων
Επίσημη παρουσίαση και προβολή Bαυαρικού
Oίνου Mουσείων με ετικέτα ελληνικής
μυθολογίας από το Βαυαρικό Υπουργείο
Παιδείας, την Γλυπτοθήκη Μονάχου και το
Βαυαρικό Εθνικό Μουσείο Μονάχου.
Κάθε χρόνο το Βαυαρικό Υπουργείο Παιδείας
και τα Μουσεία της Βαυαρίας επιλέγουν
ένα θέμα για την προβολή του οίνου που
προσφέρουν στις ....
Σελίδα 20

Η Εκπτωτική κάρτα της
εφημερίδας μας
Σελίδα 03
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Το σημείωμα του εκδότη

Μετά από μια απουσία, θα ήθελα να σας καλωσορίσω και πάλι στις σελίδες της εφημερίδας μας.
Αυτή η απουσία ήταν ίσως μεγαλύτερη σε διάρκεια από άλλες φορές, όμως η εφημερίδα μας είχε ανάγκη
από ανασυγκρότηση και ανανέωση, προκειμένου ν’ ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά
σας. Άλλωστε είναι γνωστό ότι «η πέτρα που κυλάει δε χορταριάζει». Καλό είναι λοιπόν να εξελισσόμαστε
προκειμένου ν’ αποφεύγουμε την αποτελμάτωση.
Έχοντας ως δεδομένο ότι πλέον η ελληνική παρουσία στο εξωτερικό έχει αυξηθεί σημαντικά και πλέον
περισσότεροι νέοι άνθρωποι, με πολλά ενδιαφέροντα και αναζητήσεις περιλαμβάνονται στους αναγνώστες
μας, νιώθουμε την ανάγκη να εξελιχθούμε κι εμείς περαιτέρω.
Πάντα με γνώμονα την αγάπη για την πατρίδα αλλά και την επιθυμία να διατηρούμε ζωντανή την
ελληνικότητά μας θα συνεχίσουμε μέσα από παλιές αλλά και καινούριες στήλες να σας φέρνουμε κοντά και
να σας ενημερώνουμε γύρω από επίκαιρα ζητήματα.
Από τη συντακτική ομάδα του trigono ευχόμαστε καλό φθινόπωρο.
Κων/νος Γκίκας

Κωνσταντίνος Γκίκας

Impressum
trigono.info
Εκδότης : Κων/νος Γκίκας
Ταχ. Διεύθυνση
Gikas Verlag
Postfach 2843
90013 Nürnberg
Τηλ.
Fax
Email
Web

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

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

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

Gikas Verlag

IBAN : DE10 7605 0101 0001 2059 52
SWIFT-BIC : SSKNDE77
Sparkasse Nürnberg
Verwendung: ABO +
(Vorwahl mit Telefonnummer)

Εικόνες του Αγίου Παϊσίου

Τηλ. 01717 263262 ή στο εμαιλ : kostas@gikas.net
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Εκπτωτική κάρτα της εφημερίδας μας
Μείωση εξόδων - Αύξηση εσόδων

Περίπου τριάντα μήνες έχουν περάσει από την ανάληψη
της εξουσίας από την σημερινή μας Κυβέρνηση!
Τριάντα μήνες εφιαλτικοί για εργαζόμενους, Ελ.
Επαγγελματίες,
μικροεπιχειρηματίες,
Πολίτες,
συνταξιούχους, ανέργους.

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.

Εφιαλτικοί αφού δεν μπόρεσαν μετά από μύριες
όσες προεκλογικές υποσχέσεις, αυτοί οι άνθρωποι,
να δουν φως στο τούνελ. Δυστυχώς, οι απαισιόδοξες προβλέψεις, ημών, των
μη “χρωματισμένων”, των μη “κολλημένων” ιδεολογικά, επιβεβαιώθησαν!

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.

Δημήτρης Π. Σιμωτάς

Δυστυχώς, η σημερινή Κυβέρνηση, απέδειξε, ότι πάντα υπάρχει και χειρότερο.
Δυστυχώς, με τον πλέον επώδυνο τρόπο, δίδαξε σε έναν ολόκληρο λαό, τι
πάει να πει: Λαϊκισμός! Μας κόστισε ακριβά. Το γνωρίζουμε όλοι! Μας πήγαν
χρόνια πίσω οι … χοροί στο Σύνταγμα και οι υποσχέσεις περί νταουλιών!
Ακόμα και ένα παιδάκι του Δημοτικού, πλέον, το συνειδητοποίησε.
Όμως, το ζήτημα είναι: Τώρα τι κάνουμε; Που πάμε;
Δυστυχώς, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Με όλες του τις ιδεοληψίες, με την
έλλειψη οικονομικών γνώσεων, με την έλλειψη πραγματικής εργασίας,
με τον Κρατισμό του, με τον λαϊκίστικο αριστερισμό του, με το “nightmare team” του, επαναλαμβάνω, δυστυχώς, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το
να δεχθούμε πως ο κ Τσίπρας πρέπει να παραμείνει στην εξουσία και να
προσπαθήσει για το καλύτερο. Δεν είμαι πεπεισμένος ότι θα μας σώσουν
νέες πρόωρες εκλογές.
Η σημερινή Κυβέρνηση έχει υπέρ της ότι έχει στο τιμόνι έναν νεαρό, εκ του
αποτελέσματος, πολιτικό ταλέντο, ο οποίος, ακόμα και σήμερα, έχει την
αποδοχή του μέσου Έλληνα. Επίσης είναι Κυβέρνηση “αριστερή”. Όπως
έχουμε ξαναπεί, αυτό σημαίνει ότι ο λαός ανέχεται πολλά.
Με βάση τα πιο πάνω, θα πρέπει να ευχόμαστε ότι η σημερινή Κυβέρνηση
θα μπορέσει να συνεχίσει να κάνει τις ιδιωτικοποιήσεις που απαιτούνται. Ότι
θα προχωρήσει στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις (όχι “μεταρρυθμίσεις” του
τύπου προσλαμβάνω στο δημόσιο τους φίλους μου) και στην προσέλκυση
επενδυτών.
Ο Πρωθυπουργός μας, για πολλοστή φορά, μίλησε για “αυταπάτες”.
Προφανώς εννοούσε και για τις αυταπάτες ενός ολόκληρου Λαού. Ας
ελπίσουμε ότι προσγειώθηκε στην πραγματικότητα, παρά την τεράστια
(οικονομική πρωτίστως και διχαστική δευτερευόντως) ζημιά που επέφερε
στην Πατρίδα μας. Όταν δε, παραδεχθεί δημοσίως και ο τελευταίος κάτοικος
αυτής της Χώρας, ότι έπεσε θύμα της προαναφερθείσης “αυταπάτης”, θα
έχουμε κάνει ήδη ένα μεγάλο βήμα προς την έξοδο από την λεγόμενη…
“κρίση”!

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.

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
Έξυπνα «τρικ», τα οποία επιφέρουν ένα γρήγορο και εξαιρετικό αποτέλεσμα.
• Για να απαλλαγούν, αλλά και να προστατευτούν τα ρούχα σας μια και καλή
απ’ τον σκόρο, μία είναι η λύση.. το γαρύφαλλο. Το μόνο που έχετε να κάνετε,
είναι να τοποθετήσετε μερικά γαρύφαλλα στις τσέπες των ρούχων σας και ο
σκόρος θα ανήκει πια στο παρελθόν.
• Επιπροσθέτως, για να αφαιρέσετε απ’ τα πουκάμισα και τις μπλούζες σας
λεκέδες στους γιακάδες, το μόνο που χρειάζεται είναι να αλείψετε την
επιφάνεια των γιακάδων με σαμπουάν μαλλιών και να τα πλύνετε κανονικά
στο πλυντήριο.
• Για όσες νοικοκυρές αγαπούν τις παραδοσιακές πίτες και απολαμβάνουν να
τις φτιάχνουν, αλλά ταλαιπωρούνται, όταν το ζυμαράκι τους κολλάει στον
πλάστη, τότε η λύση είναι το ελαιόλαδο. Αλείφετε με ελαιόλαδο την επιφάνεια
του πλάστη και το άνοιγμα της ζύμης επιτυγχάνεται χωρίς καμία δυσκολία και
χωρίς κανένα ιδιαίτερο κόπο.
Μην αργείτε λοιπόν να τα δοκιμάσετε, ξεκινήστε από σήμερα...

... την υγεία
Αν και η χοληστερίνη αποτελεί μια πάθηση που ταλαιπωρεί αρκετούς από
εμάς , πάραυτα υφίστανται εύκολοι και υγιεινοί τρόποι για την καταπολέμησή
της.
• Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε, ότι η γευστικότητα του μήλου δεν συμβάλλει
μόνο στην απόλαυση αυτού του υπέροχου φρούτου, αλλά και στην
καταπολέμηση της χοληστερίνης. Δεν είναι τυχαία άλλωστε η έκφραση, «ένα
μήλο την ημέρα.., τον γιατρό τον κάνει πέρα..».
• Ξέρατε, ότι και το σκόρδο με την σειρά του αποτρέπει την χοληστερίνη; Αν όχι,
σας το επιβεβαιώνω. Το σκόρδο εμπεριέχει μια ουσία, την λεγόμενη Αλιϊνη,
που ‘’χτυπά’’ την χοληστερίνη σε βάθος. Γι’ αυτό το λόγο, θα ήταν χρήσιμο να
συμπεριλαμβάνεται στα φαγητά μας καθημερινώς.
• Αν καταναλώνετε τρείς κουταλιές του τσαγιού λιναρόσπορους την ημέρα,
μετά από 3 μήνες το ποσοστό της χοληστερίνης σας θα έχει μειωθεί στο 10%.
Το μόνο που απομένει λοιπόν.., είναι η σωστή διατροφή για να απαλλαχτούμε
μια και καλή από την ενοχλητική παρουσία της χοληστερίνης..

... την ομορφιά
Η περιποίηση καθώς και η φροντίδα του εαυτού σας θα πρέπει να
συγκαταλέγεται στις προτεραιότητές σας. Γι’ αυτό τον λόγο, θα σας προτείνω
μη χρονοβόρες και πάντα οικονομικές λύσεις, που θα επιφέρουν το επιθυμητό
αποτέλεσμα και η αυτοπεποίθησή σας θα εκτοξευτεί στα ύψη.
• Για την απαλλαγή των πόρων αρκεί ένα πίλινγκ μια φορά την εβδομάδα.
Αναμιγνύετε 2 κουταλιές φαγητού ζάχαρη άχνη με μισή κούπα στυμμένου
λεμονιού. Στην συνέχεια περνάτε την επιφάνεια, που οι πόροι έχουν κάνει την
εμφάνισή τους κάνοντας ένα ελαφρύ μασάζ. Το ξεπλένετε με χλιαρό νερό και
η μείωσή τους, απ’ την πρώτη κιόλας εφαρμογή, είναι εμφανέστατη.
• Για να μην αφήσουμε όμως και το υπόλοιπο πρόσωπο παραπονεμένο.., πάμε
να δούμε, πώς θα φτιάξετε μια ιδανική μάσκα, για την ενίσχυση της λάμψης
του προσώπου σας. Φτάνουν μόνο 150gr φυσικό γιαούρτι και 2 κουταλιές του
φαγητού λάδι από φύτρο σταριού. Τοποθετείτε το μείγμα στο πρόσωπο σας,
αφήνοντάς το για 20 λεπτά. Με αυτό τον τρόπο θα έχετε αποκτήσει ένα λείο
και λαμπερό δέρμα.
• Τι μας απομένει μόνο..; Τα μαλλιά.. Για την ενίσχυσή τους αρκεί η ανάμειξη
ενός γινομένου αβοκάντο, μιας μπανάνας και ένα κουταλάκι του φαγητού
ελαιόλαδο. Το απλώνετε σε βρεγμένα μαλλιά για 10 έως 15 λεπτά και στη
συνέχεια τα ξεπλένετε καλά. Δύναμη και ενίσχυση της τρίχας μέσα σε λίγα
λεπτά.
Ξεκινήστε από σήμερα...
Γιατί, ότι μπορείτε να κάνετε σήμερα... ,
μην το αφήνετε για αύριο..

Ιατρικό

Διαιτολογικό

Κέντρο

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

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

ή στον τοπικό αντιπρόσωπό μας στην περιοχή σας.
Περισσότερα:

www. meditrof.eu

Σπήλαιο Γρεβενών

Εδώ στον ίσκιο του φτελιά το έτος 1779 υποδέχτηκαν τον
Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό οι ιερωμένοι του μοναστηριού της
Παναγιάς και οι κάτοικοι του χωριού Σπηλαίου.
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Ο δικηγόρος κ. Γεώργιος Παπαρρίζος, Επίτιμος πρόξενος της Γερμανίας στη
Θεσσαλία με έδρα τον Βόλο, σχολιάζει τη ΝΕΑ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΕΛΜΟΥΤ ΣΕΦΕΛ.
Ήταν μεγάλη μου τιμή όταν ο
καθηγητής πανεπιστημίου κ. Δημήτριος
Μπενέκος, το έτος 2012, μου ζήτησε να
προλογίσω το βιβλίο του «Ο Γερμανός
πρόξενος στο Βόλο Έλμουτ Σέφελ –
Ένας αληθινός θρύλος», ένα βιβλίο
στο οποίο για πρώτη φορά με καθαρά
επιστημονικό τρόπο και μεθοδολογία
καταγράφονταν και παρουσιάζονταν η
ζωή και το έργο του προξένου Σέφελ, ο
οποίος μέχρι τότε παρέμενε ο μεγάλος
«γνωστός – άγνωστος», το όνομα του
οποίου όλοι γνώριζαν, αλλά ελάχιστοι
είχαν γνώση, για το ποιος πραγματικά
ήταν και τί προσέφερε.

του ανιδιοτελώς, χωρίς να λαβαίνει ποτέ ως κριτήριο των παρεμβάσεών του
ούτε την κοινωνική θέση των ατόμων, ούτε το φύλο, ούτε τις θρησκευτικές
πεποιθήσεις ή διάφορα άλλα ιδεολογήματα και προκαταλήψεις. Διακατεχόταν
από ανθρωπιστικά ιδεώδη και υπήρξε εκ πεποιθήσεως αντιναζιστής! Αυτές του
οι ιδιότητες αντικατοπτρίζονται σε πραγματικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στον
Βόλο, την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, τα Φάρσαλα, τον Αλμυρό, τους Σοφάδες καθώς
και σε αρκετά θεσσαλικά χωριά, κατά τη διάρκεια της ιταλικής και κατόπιν της
γερμανικής Κατοχής.

Η ενασχόληση του καθηγητή κ. Δημ.
Μπενέκου με τον γερμανό πρόξενο
Έλμουτ Σέφελ, και η έρευνα γύρω από
ΕΛΜΟΥΤ ΣΕΦΕΛ
τη ζωή και το έργο του δεν σταμάτησε
Ένας πρόξενος με ψυχικό σθένος
όμως με το πρώτο αυτό πόνημα αλλά
Μεταξύ καθήκοντος και ηθικής
συνεχίσθηκε και ολοκληρώθηκε με μία
νέα μνημειώδη έκδοση του βιβλίου, με το τίτλο ΕΛΜΟΥΤ ΣΕΦΕΛ Ένας πρόξενος
με ψυχικό σθένος. Μεταξύ καθήκοντος και ηθικής.

• έσωσε από μαζικές εκτελέσεις και ατομικούς τυφεκισμούς εκατοντάδες
Θεσσαλών

Η παρούσα λεπτομερής μελέτη του κ. Δημητρίου Μπενέκου, θέτοντας στο
ερευνητικό επίκεντρο τη ζωή και τα έργα του Γερμανού προξένου στον Βόλο
Έλμουτ Σέφελ (*1881-†1964), προσεγγίζει τις ιστορικές και οικονομικές
εξελίξεις της Θεσσαλίας και της Ελλάδας του 20ού αιώνα, καθώς και τα
πολεμικά γεγονότα δύο παγκοσμίων πολέμων, που επηρέασαν καθοριστικά την
ιστορία της χώρας μας. Το έργο περιέχει πλούσιο αρχειακό υλικό και σπάνιες
φωτογραφίες από κρατικές υπηρεσίες και ιδιώτες από Γερμανία, Αυστρία,
ΗΠΑ και Ελλάδα, πληροφορίες ελληνικών, αυστριακών, αμερικανικών και
γερμανικών εφημερίδων καθώς και προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων, που
γνώρισαν τον Σέφελ και συνεργάστηκαν μαζί του.

Σ’ αυτή την περίοδο, μολονότι ο Έλμουτ Σέφελ, ως πρόξενος του Τρίτου Ράιχ,
εκπροσωπούσε την επίσημη πολιτική Αρχή της Γερμανίας στον Βόλο, εν
τούτοις, θέτοντας υπεράνω όλων τον ηθικό κώδικα, έπραξε τα πάντα ώστε να
ματαιώνονται αποφάσεις των ιταλικών και γερμανικών δυνάμεων Κατοχής σε
βάρος των Ελλήνων. Όλες οι θαρραλέες και ριψοκίνδυνες επεμβάσεις του, οι
οποίες καταγράφονται επώνυμα, για να μην αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης,
μας πληροφορούν πως ο Σέφελ:

• αποφυλάκισε άλλους τόσους από τα γερμανικά κρατητήρια και τις φυλακές
της Γκεστάπο
• φρόντισε να μοιράζονται δωρεάν σιτηρά, φάρμακα σε Βόλο, Φάρσαλα,
Τρίκαλα, Αλμυρό, Καρδίτσα, Σοφάδες και σε πολλά άλλα χωριά
• Παρενέβαινε, όσο μπορούσε, για να μην πυρποληθούν χωριά και πόλεις της
Θεσσαλίας
• μεσολαβούσε για απελευθερώσεις ομήρων και κρατουμένων στις φυλακές,
που προορίζονταν για εκτέλεση
• βοηθούσε ανιδιοτελώς φιλανθρωπικές οργανώσεις και οργανώσεις της
μητρόπολης, για να μετριασθεί η δυσχερής κατάσταση του πάσχοντος και
λιμοκτονούντος λαού της Θεσσαλίας.
• Παρενέβαινε για περιορισμό ή αποτροπή αντιποίνων που επέβαλαν οι
ιταλικές δυνάμεις Κατοχής, τα Ες Ες και η Γκεστάπο

• Ειδοποίησε μυστικά τους Εβραίους του Βόλου να απομακρυνθούν από την
πόλη, γιατί τα Ες Ες σκόπευαν να τους συλλάβουν και να τους στείλουν στα
Τα ποικίλα περιστατικά θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον πυρήνα για να
κρεματόρια της Γερμανίας. Έτσι σώθηκαν οι περισσότεροι των περίπου 900
σκηνοθετηθούν συναρπαστικές σκηνές σε πολεμικές κινηματογραφικές ταινίες.
μελών της εβραϊκής κοινότητας του Βόλου.
Πάντως, η ζωή του εμπεριέχει όλη εκείνη την ύλη από την οποία γεννιούνται
• Πέτυχε εξάρθρωση του ληστρικού παραστρατιωτικού σώματος των
μυθιστορήματα και σκηνοθετούνται κινηματογραφικά έργα.
«Λεγεωναρίων», το οποίο με υποστήριξη των ιταλικών δυνάμεων Κατοχής
Ο τέως αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δημήτριος
τρομοκρατούσε τη Θεσσαλία.
Μπενέκος χωρίζει το ογκωδέστατο, δίγλωσσο (Ελληνικά-Γερμανικά), σημαντικό
για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σύγγραμμα σε 5 κεφάλαια, μία εισαγωγή Μετά τη λήξη του πολέμου, συκοφαντήθηκε και κατηγορήθηκε ως κατάσκοπος
και έναν επίλογο, στα οποία γίνεται με απόλυτα επιστημονικό τρόπο, αλλά των Γερμανών και φυλακίσθηκε. Το 1947 προσάγεται ενώπιον του Ειδικού
και ευχάριστο αφηγηματικό ύφος, μια λεπτομερής ιστορική τεκμηρίωση Στρατοδικείου Εγκληματιών Πολέμου στην Αθήνα για να δικαστεί. Ξεσηκώνεται
των δράσεων και των περιπετειών του προξένου της Γερμανίας στον Βόλο όλη η Θεσσαλία και δεκάδες επωνύμων εμφανίζονται ως μάρτυρες υπεράσπισης.
Έλμουτ Σέφελ, ο οποίος προερχόμενος από τη Σαξονία εγκαταστάθηκε το Το Δικαστήριο τον αθωώνει πανηγυρικά και επιστρέφοντας στον Βόλο ξαναχτίζει
1905 στον Βόλο, για εμπορικούς λόγους. Πολύ σύντομα, ως πρόξενος πια της με επιτυχία τις επιχειρήσεις του. Το 1964 πεθαίνει και θάπτεται με τιμές στον
Γερμανίας, από το 1914 μέχρι το 1964 (με ενδιάμεσες διακοπές εξαιτίας των λόφο «Πευκάκια», απέναντι από το λιμάνι του Βόλου. Ο εκεί πυκνοφυτευμένος
δύο παγκοσμίων πολέμων), συνέδεσε τη ζωή του με τη σύγχρονη Ιστορία της λόφος με πεύκα, ευκαλύπτους και άλλα δέντρα είναι αποκλειστικά έργο δικό
του-δώρο για τις επόμενες γενιές.
Θεσσαλίας και της Ελλάδας.

Ως παράπλευρα ερευνητικά αποτελέσματα για την ιστορία του Βόλου, θεωρώ,
αφενός την καταγραφή των λεπτομερειών της έκβασης του «ατυχούς πολέμου»
του 1897 με περιγραφές των γεγονότων από τους πολεμικούς ανταποκριτές
των ξένων εφημερίδων που παρακολουθούσαν τις εχθροπραξίες, αφετέρου τη
λεπτομερέστατη καταγραφή του ιστορικού του Γερμανικού προξενείου στον
Βόλο από το 1882 μέχρι σήμερα (2017), που θα μπορούσε να αποτελέσει
αυτόνομο βιβλίο, αλλά ο συγγραφέας προτίμησε να το ενσωματώσει στο όλο
Κατά τον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο απελάθηκε από την Ελλάδα, επειδή ως υπήκοος
έργο του, ως Επίλογο
της Γερμανικής Αυτοκρατορίας ανήκε στις εχθρικές χώρες προς την Αντάντ
και τη χώρα μας. Μετέβη στην πόλη Γκαίρλιτς της Σαξονίας, όπου οι Γερμανοί Με την ιδιότητα του Επίτιμου προξένου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας
στο διάστημα 1916-1919 «φιλοξενούσαν» το Δ΄ Ελληνικό Σώμα Στρατού. Εκεί, της Γερμανίας στη Θεσσαλία, εκφράζω τη χαρά μου για τη παράδοση στο
προσέφερε τις υπηρεσίες του ως διερμηνέας, διδάσκοντας επί πλέον, μαζί αναγνωστικό κοινό του παρόντος νέου σημαντικού συγγράμματος του
με άλλους Γερμανούς επιστήμονες και διπλωμάτες, τη Γερμανική γλώσσα σε καθηγητή κ. Δημ. Μπενέκου, μέσω του οποίου προσεγγίζονται και αναλύονται
700 και πλέον αξιωματικούς και στρατιώτες του Σώματος. Ο κ. Δημ. Μπενέκος οι ελληνογερμανικές σχέσεις, όπως αυτές εξελίσσονται κατά τη διάρκεια του
ερευνώντας σε βάθος και παραθέτοντας σπάνιο ανέκδοτο υλικό, αναφερόμενο 20ου αιώνα στη Θεσσαλία, την Ελλάδα και την ίδια τη Γερμανία, έχοντας ως
στην παραμονή του Δ΄ Σώματος Στρατού στο Γκαίρλιτς, αφιερώνει για τούτο ένα σημείο αναφοράς τη βιογραφία τού αείμνηστου προξένου Έλμουτ Σέφελ, ο
οποίος χαρακτηρίσθηκε ως «σωτήρας», «μέγας ευεργέτης», «φιλέλληνας»,
ολόκληρο κεφάλαιο στο βιβλίο του.
«ανθρωπιστής» και ο Δήμος του Βόλου χάρισε το όνομά του σε μια οδό της
Ο Σέφελ επιστρέφει το 1920 στον Βόλο και διορίζεται εκ νέου πρόξενος της
πόλης (Οδός Σέφελ).
Γερμανίας. Η κύρια δράση του (πολλές φορές μυθιστορηματική) έλαβε χώρα
Ο Επίτιμος πρόξενος της Γερμανίας στη Θεσσαλία
καθ’ όλη τη διάρκεια του Β΄ παγκοσμίου πολέμου και της Κατοχής, επηρεάζοντας
Γεώργιος Παπαρρίζος
ευεργετικά τη ζωή των Ελλήνων και των Εβραίων κατοίκων της πόλης του
(δικηγόρος)
Βόλου και γενικότερα της Θεσσαλίας. Προσέφερε τις σωτήριες υπηρεσίες
Στον Βόλο ίδρυσε ενωρίς αντιπροσωπεία εισαγωγών αγροτικών μηχανημάτων
από τη Γερμανία και σύντομα εξελίχθηκε σε βασικό οικονομικό παράγοντα
της περιοχής, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην εκμηχάνιση της γεωργικής
καλλιέργειας της Θεσσαλίας και Ελλάδας. Η μοίρα το έφερνε έτσι, ώστε ο Σέφελ
να παίζει πάντα κεντρικό και καταλυτικό ρόλο στις σχέσεις του με τον ελληνικό
πληθυσμό.
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Η Στήλη Της Εκκλησίας
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΚΩΜΑ – ΠΤΩΜΑ

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

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

Υπάρχει άραγε ευτυχία σε συγκεκριμένη ηλικία σε κάθε
άνθρωπο. Η απάντηση είναι όχι, αφού ο κάθε άνθρωπος
είναι μοναδικός και βιώνει με διαφορετικό τρόπο κάθε
τι στη ζωή του. Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν πως
η παιδική ηλικία είναι η ποιο ευτυχισμένη σε όλους τους
ανθρώπους επειδή υπάρχει η ξεγνοιασιά και η αθωότητα.
Ο χρόνος σε αυτήν την ηλικία δεν έχει και τόση σημασία οπότε δεν υπάρχει
άγχος. Αυτά όμως συμβαίνουν σε μια κοινωνία που τα παιδιά μπορούν να ζουν
την ξεγνοιασιά και την αθωότητα. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά που τα παιδιά
θα πρέπει να κάνουν πολύ δρόμο για να φέρουν το νερό στο σπίτι τους, δεν έχουν
τη δυνατότητα να μάθουν γράμματα και γενικά δεν μπορούν να ζήσουν ως παιδιά
αλλά φορτώνονται ευθύνες και κάνουν πράγματα παρά την ηλικία και την θέληση
τους. Τα φοιτητικά χρόνια για κάποιους θεωρούνται τα ποιο ευτυχισμένα γιατί
πλέον ενήλικες μπορούν να χαρούν χωρίς τις ευθύνες που θα έχουν αργότερα
στην ζωή τους. Άλλοι πιστεύουν πως τα ποιο ευτυχισμένα χρόνια ήταν όταν έκαναν
την δική τους οικογένεια και έκαναν τα παιδιά τους. Παρατηρούμε λοιπόν πως η
ευτυχία για τον καθένα από εμάς σε κάποια συγκεκριμένη ηλικία δεν υπάρχει.
Η ευτυχία είναι υποκειμενική για τον καθένα ξεχωριστά με το πώς νοιώθει
μέσα του και αν κάνει αυτά που ο ίδιος επιθυμεί. Πολλά τα παραδείγματα των
ανθρώπων που έχουν συνταξιοδοτηθεί και αρχίζουν να ζουν ξανά χωρίς τις
ευθύνες της δουλειάς κάνουν πράγματα που τους ευχαριστούν. Και υπάρχουν
και άλλοι που όταν πήραν την σύνταξη τους και ενώ είχαν τα χρήματα και τον
ελεύθερο χρόνο να κάνουν πράγματα κλείστηκαν στον εαυτό τους και νοιώθουν
μοναξιά και πολλά άλλα άσχημα συναισθήματα.
Η ευτυχία των ανθρώπων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και ένας από
αυτού είναι η οικονομική ασφάλεια η οποία βοηθά στην ευτυχία σε κάθε ηλικία.
Η ευτυχία των ανθρώπων δεν έχει να κάνει με την ηλικία τους.
Ευτυχία είναι να ζεις ποιοτικά τη ζωή σου. Να επιλέγει αυτός αυτό που τον
ευχαριστεί και όχι οι άλλοι γι’ αυτόν. Θα ήταν πολύ καλό για την δική μας ευτυχία
να μάθουμε εμάς και ποια είναι η δική μας ευτυχία. Όσο ποιο πολλά μαθαίνουμε
για εμάς τόσο ποιο πολύ ποιο ανοιχτοί σαν άνθρωποι είμαστε και μπορούμε να
χαρούμε το δώρο που μας προσφέρεται σε κάθε ηλικία το οποίο μπορεί να μην
μας δόθηκε τυλιγμένο με κορδέλα αλλά είναι η ίδια μας η ζωή.

Εγωισμός.

Ο εγωισμός είναι ένα στοιχείο που όλοι οι άνθρωποι έχουν, άλλοι σε μικρότερο
και άλλοι σε μεγαλύτερο βαθμό. Αν κάποιος δεν έχει καθόλου εγωισμό δεν
αγαπάει το εγώ του και δεν είναι σε θέση να το προστατέψει. Ο εγωισμός μας
βοηθά όταν υπάρχει σε φυσιολογικό επίπεδο, να βάλουμε στόχους τους οποίους
να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε και παράλληλα να προστατέψουμε τον
εαυτό μας όταν χρειάζεται. Αν όμως ο εγωισμός μας είναι σε υψηλά επίπεδα
δεν μας επιτρέπει να βλέπουμε την πραγματική όψη των πραγμάτων, γιατί το
εγώ μας υπερέχει στις διαπροπωσοπικες, κοινωνικές και στις επαγγελματικές
μας σχέσεις. Ο εγωιστής επιδιώκει να γίνεται πάντα το δικό του και δεν θέλει
να καταλάβει κανέναν πέρα από το δικό του εγώ. Η λέξη ενσυναίσθηση δεν
υπάρχει στην ζωή του. Ο εγωισμός είναι κάτι διαφορετικό από την υπερηφάνεια
και την αξιοπρέπειά στοιχεία που χρειάζεται ο άνθρωπος στην ζωή και στην
καθημερινοτητά του . Ο εγωιστής μοιάζει με ένα παιδί που δεν έχει ωριμάσει
και θέλει να γίνεται μόνο το δικό του, όπως τα μωρά θέλουν να γίνεται μόνο
το δικό τους και κλαίνε ,φωνάζουν να τα καταφέρουν. Αλλά τι γίνεται όταν ο
εγωιστής δεν είναι πια μωρό και ειναι μέσα στην ζωή και μέσα σε μια σχέση.
Τότε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα γιατί ο εγωιστής φέρετε με τον ίδιο
τρόπο σε όλους τους ανθρώπους και σε αυτούς που αγαπά όσο οξύμωρο και αν
ακούγεται αυτό, γιατί προτεραιότητα του είναι ο ίδιος του ο εαυτός. Χρειάζεται
πολύ δουλειά ο άνθρωπος αυτός για να μπορέσει να καταλάβει τι κάνει και πως
φέρεται. Ένας εγωιστής δεν παραδέχεται ότι κάνει λάθος δεν ζητάει συγνώμη
ακόμη και όταν γνωρίζει ότι δεν έχει δίκιο και περιμένει από τους άλλους να τον
πλησιάσουν ξανά. Καλό είναι
να αγαπάμε και να φροντίζουμε τον εαυτό μας αλλά αυτό μπορεί να συμβεί και
ταυτόχρονα να δείχνουμε την αγάπη μας και τα συναισθήματα μας στους δικούς
μας ανθρώπους. Ο εγωιστής στην αρχή μιας σχέσης δείχνει το ενδιαφέρον του
σε έντονο βαθμό μετά τα σημάδια αρχίζουν να εμφανίζονται και έτσι το ζευγάρι
ζει μέσα σε τσακωμούς και αντιπαλότητες. Ο εγωιστής βλέπει παντού απειλές
και δεν ανέχεται υποδείξεις ακόμη και αν είναι από το σύντροφο του. Ο εγωιστής
αν θέλει να βοηθηθεί χρειάζεται να προσπαθήσει να μάθει τον πραγματικό
του εαυτό για να νιώσει ασφάλεια. Ο εγωιστής όταν πραγματικά μάθει ποιος
είναι και δουλέψει με τον εαυτό του θα αποκτήσει αυτό πεποίθηση θα μάθει να
είναι αξιοπρεπείς στον εαυτό του και στις σχέσεις του, θα μάθει επίσης να είναι
κοινωνικός. Η ευτυχία έρχεται όχι πικραίνοντας τους ανθρώπους που έχουμε
στην ζωή μας αλλά δίνοντας αγάπη και ενσυναίσθηση ζώντας μαζί τους μικρές
καθημερινές όμορφες στιγμές.
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Κράτα μου το χέρι.
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«Καθαρίζοντας το μονοπάτι μου»

Κράτα μου το χέρι.

Όχι μόνο απόψε που η νύχτα έχει παγωνιά!
Όχι μόνο σήμερα που με βλέπεις ότι ανησυχώ!
Όχι μόνο τις στιγμές αυτές που μου δείχνεις το πόσο με ποθείς!
Όχι μόνο όταν είναι να μου σκουπίσεις ένα δάκρυ από το μάτι!
Όχι μόνο όταν είναι να μοιραστούμε τη χαρά!
Να μου κρατάς το χέρι έτσι, που ακόμα και αν πρέπει να φεύγεις, το άγγιγμά σου
να μου μένει για συντροφιά.
Να μου κρατάς το χέρι έτσι, που σαν ξυπνάω τα πρωινά στα σεντόνια, να χαμογελώ
με τη θύμησή σου.
Να μου κρατάς το χέρι έτσι, που να ξέρω ότι δεν χρειάζεται να το ψάχνω για να το
βρω, γιατί πάντα εδώ είναι.
Να μου κρατάς το χέρι έτσι, που να μην χρειάζεται τίποτα να ρωτώ, γιατί το άγγιγμα
θα μου τα έχει πει όλα.
Να μου κρατάς το χέρι έτσι, που οι παλμοί της καρδιάς σου να μου το ζεσταίνουν,
και η αλήθεια της ψυχής σου να φωτίζει το δρόμο μου.
Να μου κρατάς το χέρι έτσι, που να μου επιτρέπεις και στη δική μου την ψυχή να
φωτίζει το μονοπάτι σου.
Να μου κρατάς το χέρι έτσι, ώστε να διευκολύνεις την αγάπη μου για σένα να
μπορώ να στην εκδηλώνω.
Κράτα μου το χέρι.
Η πορεία, είναι προσωπική υπόθεση, αλλά όχι αναγκαστικά μοναχική

Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

Το φως.

-Είναι σκληρό Δάσκαλε να μην βλέπεις πουθενά το φως.

-Σκληρό να το υποθέσω, χμ, όχι! Διδακτικό αυτό είναι! Αυτό σημαίνει ότι μέχρι
σήμερα, κοιτάζεις σε λάθος μέρος για το φως. Ακόμα μπορεί να σημαίνει ότι έχεις
προσδώσει ορισμένες μοναδικές ιδιότητες στο φως, και επειδή δεν βλέπεις αυτές τις
προσδοκώμενες ιδιότητες, δεν βλέπεις φως.
Φως αγαπημένε μου μαθητή, δεν είναι τα αποκτήματά σου, οι τραπεζικές σου
καταθέσεις, η ικανότητά σου να αγοράζεις, να κατέχεις ή να ξοδεύεις.
Φως είναι να έρχεται για να σε πλακώσει το σκοτάδι, και εσύ να το κοιτάζεις με τα
πύρινα μάτια της άσβεστης φλόγας που πηγάζει από την καρδιά σου.
Φως είναι να είσαι ιππότης για κάθε πλάσμα που θα χρειάζεται τη βοήθειά σου.
Φως είναι να πολεμάς χωρίς να ξέρεις από πριν αν θα νικήσεις ή αν θα ηττηθείς.
Φως είναι όταν ξέρεις ότι για την κόλαση διαβαίνεις και εσύ χαμογελάς γιατί ξέρεις
ότι παράδεισους σπέρνεις πίσω σου.
Φως είναι να προσμένεις στα χιονισμένα λιβάδια την άνοιξη να δεις.
Φως είναι να καβαλάς τις νύχτες το άτι σου με το σπαθί σου στο χέρι και να κυνηγάς
τους εφιάλτες που σε έχει ποτίσει η μέρα σου, ώστε την άλλη μέρα να ξυπνάς σε
καθαρό τοπίο.
Φως είναι η κάθε αναπνοή που παίρνεις και όχι αυτό που στο χέρι έχεις.
Φως είναι το χαμόγελο που σου χαρίζει ένα βρέφος όταν σε κοιτάζει, γιατί βλέπει
το γυμνό σου σώμα και την πλούσια καρδιά σου.
Φως είναι να καλλιεργείς κάθε μέρα την ανιδιοτέλεια στην αγάπη σου, έτσι ώστε
αυτή να μεγαλώνει και να αγκαλιάζει όλη την πλάση, χωρίς να διαχωρίζει και να
κατακρίνει, αλλά να επιτρέπει, να συμμετέχει και να αυξάνει, μέχρι που όλος ο φόβος
θα φύγει από τις φλέβες σου, και τότε φίλε μου καλέ, σκοτάδι δεν θα ξαναδείς ποτέ.
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

Για το καλό και το κακό.

Για το καλό και το κακό.
-Δάσκαλε, το καλό πως θα το επιβάλλουμε επιτέλους στον κόσμο;
-Είτε αυτό που λες ως καλό, είτε αυτό που θεωρείς ως κακό, αν προσπαθήσεις να
τα επιβάλλεις, κακό θα επιφέρεις. Δεν είσαι ο μέγιστος κριτής ώστε να ξέρεις το γιατί
κάτι συμβαίνει έτσι όπως συμβαίνει, και ούτε και η εικόνα που έχεις εσύ για το καλό
είναι στα σίγουρα η εικόνα που έχει το καλό για τον εαυτό του.
Ακόμα και την πιο αγαθή ιδέα, την ύστατη θεωρία, την άφταστη εικόνα, την
υπέρτατη φιλοσοφία και αν συλλάβεις για το καλό, να την επιβάλλεις δεν μπορείς!
Μόνο να την υπερασπιστείς πρέπει.
Και θα την υπερασπιστείς με το παράδειγμα της ζωής σου. Οπότε καταλαβαίνεις
ότι αυτό που θα δουν από εσένα, μόνο να θελήσουν να το αντιγράψουν και να το
επεκτείνουν μπορούν και όχι να το επιβάλλουν.
Γιατί φίλε μου καλέ, κάθε επιβολή, φέρνει και την λογική αντίδραση σε αυτή.
Δεν μπορείς να επιβάλλεις την αγάπη, μπορείς όμως όσο θέλεις να αγαπάς.
Δεν μπορείς να επιβάλλεις το σεβασμό, μπορείς εσύ να σέβεσαι.
Δεν μπορείς να επιβάλλεις τη συμπόνια, μπορείς όμως εσύ να συμπονάς.
Και ενώ μπορείς να επιβάλλεις το φόβο, μπορείς να μην κάνεις αυτήν την επιλογή.
Ενώ μπορείς να εκμεταλλευτείς, μπορείς να μην πάρεις αυτήν την απόφαση.
Καταλαβαίνεις τώρα, γιατί το αγκαθωτό κακό κρύβει μέσα του υπέροχα άνθη και
γιατί το καλό δεν είναι πάντα τόσο λευκό όσο προσπαθούν να επιβάλλουν ότι είναι.
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας
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Αυτοβιογραφικό

Με ρωτάς τόσα πολλά για μένα, που ήρθε η ώρα να
σου αποκαλυφτώ.
Θυμήσου, εσύ με έχεις ρωτήσει.
Με ρωτάς για τα λόγια μου. Δεν είναι δικά μου. Είναι
τα λόγια της σιωπής σου που δεν την έχεις επειδή ζεις
με πολύ θόρυβο. Αν ησύχαζες λίγο, δεν θα χρειαζόταν
τίποτα από τα λεγόμενά μου να ακούσεις, επειδή δεν
θα είχα τίποτα να σου πω. Δεν σου μαθαίνω και κάτι
με αυτά που λέω! Αν συμφωνείς, είναι επειδή σου τα
ξαναθυμίζω. Δεν έχω κάτι να σου μάθω. Αντιθέτως,
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας
μαθαίνω συνέχεια από εσένα παρατηρώντας σε.
Με ρωτάς για τη γραφή μου. Δεν είναι δικιά μου.
Αυτή, ίσως να βγαίνει με τον τρόπο που βλέπεις, επειδή καίγομαι από την ανάγκη για
να επικοινωνήσω μαζί σου. Ξύπνησα και εγώ πλακωμένος από τη μαύρη συννεφιά,
έφτασα στο χείλος του γκρεμού χωρίς να ξέρω το παραπέρα, βούρκωσα μπροστά στο
άγνωστο, δάγκωσα τα χείλια μου από τον πόνο, αλλά τόλμησα. Τόλμησα να θέλω,
και γι αυτό σου γράφω. Για να τολμήσεις και εσύ. Τόλμησα να ζητήσω, τόλμησα να
δοκιμάσω, τόλμησα να μείνω ήσυχος, ακίνητος και να αφουγκραστώ. Και γράφω τις
φωτιές μου.
Με ρωτάς συχνά τι να κάνεις. Και πάντα σου απαντάω τι κάνω εγώ. Να μιλήσω
για σένα, δεν το ξέρω. Ούτε θα σε βόλευε μια τέτοια απάντηση. Μάλλον αν σου
απαντήσω, θα έχεις μια όμορφη δικαιολογία για την αποτυχία σου. Θυμήσου, πάντα
έλεγες βγάζοντας τον εαυτό σου απέξω ότι αυτός μου το είπε. Αυτό που με νοιάζει,
είναι το τι θες εσύ, και τι σημαίνει η απόφασή σου αυτή για σένα. Δικό σου είναι το
μονοπάτι για να το διαβείς. Ξέρω πως μπορείς να είσαι ο αρχιτέκτονάς του, και γι
αυτό σου μιλάω. Εγώ, έχω το δικό μου μονοπάτι.
Με ρωτάς για την πορεία σου. Τίποτα λιγότερο από το όνειρό σου, σου λέω
πάντα. Πόσο χρόνο θα χρειαστείς μένοντας πίσω από τη δικαιολογία των αποτυχιών
σου, εσύ το ξέρεις. Όταν φτάσεις να καταλάβεις ότι η τύχη είναι το άλλοθι του
αποτυχημένου, ότι αποτυχία δεν υπάρχει παρά μόνο έλλειψη πίστης στο σκοπό
σου, ότι είσαι συν-δημιουργός της ζωής σου και όχι παρατηρητής της εξέλιξης των
γεγονότων, ότι υπάρχεις μέσα στην αλληλεπίδραση, τότε θα κρίνεις τις επιλογές σου
ως παραγωγικές ή μη παραγωγικές, χωρίς ενοχές, χωρίς δέσμιο παρελθόν, και χωρίς
την ανάγκη να επιβεβαιώσεις τις επιταγές του παρελθόντος σου σε ένα χρονοβόρο
κυνήγι ενός μέλλοντος που πάντα θα ξεφεύγει μέσα από τα χέρια σου. Να ζεις την
πορεία σου στο παρόν είναι που προσεύχομαι για σένα.
Με ρωτάς για την αλήθεια. Δεν ξέρω. Πόση αλήθεια είσαι έτοιμος να αντέξεις;
Πόση αλήθεια θέλεις να δημιουργήσεις; Με τι κριτήρια την δημιουργείς; Με την
αγάπη ή με το φόβο; Δες την αλήθεια σου. Τη δέχομαι. Επειδή σε αγαπάω. Εσύ θα
δεχτείς την αλήθεια μου; Ή μήπως θες να με αλλάξεις; Να με πας στα νερά σου;
Να με φέρεις στα δεδομένα σου και τα μέτρα σου; Στις προσδοκίες σου; Να γίνω ο
πορθητής των ανασφαλειών σου; Το δεκανίκι σου;
Πόση αλήθεια αντέχεις; Όση είναι η αγάπη που μπορείς να αισθανθείς. Όχι για
κάποιον άλλον, αλλά για σένα πρωτίστως. Κανείς δεν μπορεί να δώσει από κάτι που
δεν έχει.
Με ρωτάς για τη ζωή μου. Θα απογοητευτείς. Χαμογελάω στην ανατολή, δίνω τον
καλύτερο εαυτό μου στους ανθρώπους που ζητάνε την επαγγελματική συνεργασία
μαζί μου, τρώω μόλις πεινάσω, ξαποσταίνω σε ένα σκαλί όταν αισθάνομαι
κουρασμένος, πίνω νερό μόλις διψάσω, θα τεμπελιάσω όταν θέλω να χαλαρώσω,
κοιμάμαι όταν νυστάζω. Έχω και τις στραβές μου στιγμές, αυτές που θα πληγώσω,
αυτές που θα απογοητεύσω, αυτές που θα μισήσεις αυτό που είμαι. Επειδή είμαι ο
άνθρωπος της διπλανής σου πόρτας.
Αν έφτασες μέχρι εδώ, σε ευχαριστώ που το διάβασες. Καλή ζωή να έχεις.
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

Βιβλία του συγγραφέα - 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.

Δημήτρης Νομικός συγγραφέας
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Όπως είχα γράψει και παλαιότερα πολλές φορές καθόμαστε με τις ώρες
να ψάχνουμε στο διαδίκτυο, σε περιοδικά, να ρωτάμε γνωστούς και φίλους
όταν πρόκειται να αγοράσουμε ένα προϊόν εντούτοις πρίν πάμε στην κάλπη
δεν διεξάγουμε μία τόσο πολύωρη και σχολαστική έρευνα για το ποιόν θα
ψηφίσουμε. Με το διαδίκτυο σήμερα μπορούμε να βρούμε πολλά στοιχεία.
Η πεποίθηση μερικών ότι ούτε και η ανέλιξη μερικών είναι τόσο αξιοκρατική
δεν μπορεί να θεωρηθεί μεροληπτική.
Μα 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;
Ένα από τα καλά της Δημοκρατίας, όπως μου είπε ένας φίλος, είναι ότι
μέσα από την συναναστροφή σου με πολλούς πρέπει πάντα να ψάχνεις
για τον άριστο. Ένα από τα άσχημα του λαϊκισμού είναι ότι αυτός που
λαϊκίζει θέλει τους υπόλοιπους από ημιμαθείς ως απαίδευτους, ανίκανους
δηλαδή να διακρίνουν τον άριστο άρα και εχθρούς της πραγματικής
Δημοκρατίας. Γιατί όμως μερικοί προτιμούν τη δημοκρατία του καναπέ και
της τηλεόρασης; Προβάλλεται κάποιες φορές ένας δημαγωγικός λόγος που
απορρίπτει τη λογική αλλά γίνεται συνάμα και τόσο αρεστός γιατί πρέπει να
περιέχει συναίσθημα, να είναι γρήγορος και να προσεγγίζει τα προβλήματα
επιφανειακά τόσο όσο να μην κουράζουν τα μάτια. Στις ταινίες του ο Εγκονιάν
(Καναδός σκηνοθέτης και σεναριογράφος) αναφέρει στο βιβλίο του Πέρα
από τον Κινηματογράφο ο Β. Ραφαηλίδης βάλλει απεγνώσμενα κατά του
πολιτισμού της εικόνας, επιμένοντας να υπηρετεί την τέχνη της κινούμενης
εικόνας με μυαλό δηλαδή πέρα από το μάτια και πίσω από τα μάτια. Θα
πρέπει να μάθουμε επιτέλους να βλέπουμε τα πράγματα με το κέντρο της
όρασης του εγκεφάλου εκτός αν έτσι και αλλιώς είμαι καταδικασμένοι να
μας σέρνει η ιστορία μας.
Δεν υπάρχει πολιτιστική ιδιαιτερότητα αν δεν υπάρχει ιδιαιτερότητα στον
τρόπο ζωής και συμπεριφοράς έγραφε ο Χουιζίνγκα. Πολιτισμός λοιπόν είναι
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τα πάρκα, οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια,
οι πλατείες, τα θέατρα, ότι τέλος
πάντων έχει να κάνει με μία καλύτερη
καθημερινότητα και όχι ο λαϊκισμός και
το θεαθήναι. Επομένως θα πρέπει να
κάνουμε αυτοκριτική για το αν αυτό που
ζούμε καθημερινά είναι πολιτισμός ή κάτι
που βαφτίζεται πολιτισμένο γιατί κάποιοι
εκμεταλλεύονται την τάση κάποιων να
κρίνουν τα πεπραγμένα μόνο με τα μάτια.
Η ελπίδα και ένα πολύ θετικό σημάδι
είναι ότι όλο και περισσότεροι συζητούν
περί της ανάγκης μία πνευματικής
αφύπνισης. Η πνευματική αφύπνιση
όμως δεν θα προέλθει από μόνη της ή
Χρήστος Τραϊκούδης
από τα ξένα δάνεια που ως λογικό θα
συνοδεύονται από συμβάσεις-μνημόνια,
θα προέλθει από ανθρώπους που πρωτίστως έχουν αντιληφθεί ότι η ιστορία
δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται με σχεδόν ίδιο τρόπο και πάντα προς τέρψιν
των ιδίων συμφερόντων. Θα πρέπει να υπάρξει συμμετοχή και μάλιστα με
πράξεις, όχι μόνο με χειροκροτήματα και ιαχές, όχι μόνο με λόγια αλλά με
διάλογο και τεκμήρια. Δεν πρέπει να θεωρούμε καλούς αυτούς που απλά
μας χαϊδεύουν τα αυτιά και τα μάτια σε κάθε τι παράλογο που γίνεται. Αν
αγαπάς την Ελλάδα δεν την κολακεύεις άλλωστε η ιστορίας τούτου του
τόπου δεν είναι γεμάτη από θετικά γεγονότα και για αυτό επιβάλλεται μία
αρνητική κρίση της ιστορίας.
Θα κλείσω με μια προσωπική μου πρόταση, την οποία είχα γράψει
πολλές φορές, είναι να δημιουργηθεί μία επιτροπή που θα ελέγχει τα όσα
δηλώνουν οι υποψήφιοι σε κάθε εκλογική μάχη σχετικά με τα προσόντα που
αναφέρονται στα διαφημιστικά τους φυλλάδια. Άλλωστε περί διαφάνειας
και αλήθειας δεν γίνεται τόσα χρόνια τόσος ντόρος;

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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14 Σεπτεμβρίου. Παράδοση και Ιστορία

Γράφει: ο Δρ. Δημήτριος Μπενέκος
Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου

Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που, κατά παράδοση και λόγω των ευνοϊκών
κλιματικών αλλαγών, αρχίζει το «γεωργικό» έτος, μια σειρά δηλαδή εργασιών
προετοιμασίας για την καλλιέργεια της γης. Αυτός ο μήνας δεν χαρακτηρίζεται
για την πληθώρα των εορτών. Μόνο μία μεγάλη δεσποτική εορτή επισκιάζει
όλες τις άλλες μικρογιορτές. Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Ας ρίξουμε μια
ματιά στα ιστορικά γεγονότα, που συνδέονται με αυτή τη μεγάλη φθινοπωρινή
γιορτή.
Βρισκόμαστε στο έτος 326 στην Ιερουσαλήμ. Η αγία Ελένη, μητέρα του
αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, που βρισκόταν εκεί, προέβη σε ανασκαφές, οι
οποίες οδήγησαν στην εύρεση του Τιμίου Σταυρού, του σταυρού δηλαδή που
σταυρώθηκε ο Χριστός. Τεμάχιό του έστειλε στην Κωνσταντινούπολη και το
υπόλοιπο τοποθέτησε στον Ναό της Αναστάσεως, που έκτισε πάνω από τον
ευρεθέντα τάφο του Χριστού. Το γεγονός αυτό της τοποθέτησης (Υψώσεως)
εορτάζεται από την Εκκλησία (ορθόδοξη και καθολική) στις 14 Σεπτεμβρίου
και είναι μία βασική δεσποτική (ακίνητη) εορτή του ετήσιου εορταστικού
ημερολογιακού κύκλου. Γύρω από την εύρεση του Τίμιου Σταυρού δημιουργήθηκε
μια σειρά παραδόσεων, εκ των οποίων μία λέει πως υποδείχτηκε η θέση Του από
φυτρωμένο βασιλικό και άλλη πως αναστήθηκε μια ευσεβής γυναίκα, όταν την
τοποθέτησαν πάνω σ΄ αυτόν…
Την ίδια ημέρα εορτάζεται και άλλο ένα γεγονός που έχει σχέση με τον Τίμιο
Σταυρό και έλαβε χώρα αιώνες αργότερα. Πρόκειται για τους νικηφόρους
πολέμους που διεξήγαγε ο βυζαντινός αυτοκράτορας Ηράκλειος εναντίον των
Περσών, από το 621 μέχρι το 629. Θα σταθούμε σ΄ αυτό το σημείο για να δούμε
τα γεγονότα από κοντά.
Ο Ηράκλειος, την εποχή της ανόδου του στον θρόνο (610), βρήκε τη Βυζαντινή
αυτοκρατορία σε εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση. Οι Πέρσες απειλούσαν από
την Ανατολή, οι Σλάβοι και οι Άβαροι από τον Βορά, ενώ στο εσωτερικό της χώρας
επικρατούσε τέλεια αναρχία, με διαλυμένη κυριολεκτικά την οικονομία και άδεια
τα ταμεία του κράτους.
Οι Πέρσες, εκμεταλλευόμενοι αυτή την κατάσταση, από το 611 μέχρι το 614
κατάλαβαν με πολεμικές επιχειρήσεις διαδοχικά τη βυζαντινή επαρχία της
Συρίας, τις μεγάλες πόλεις Αντιόχεια και Δαμασκό και στη συνέχεια πολιόρκησαν
την Ιερουσαλήμ, την οποία κυρίευσαν. Όπως αναφέρεται «οι σατανικοί εχθροί
μπήκαν στην πόλη με μια μανία που έμοιαζε με την λύσσα εξαγριωμένων θηρίων
ή ερεθισμένων δράκων».
Λεηλάτησαν την πόλη, κατέστρεψαν και πυρπόλησαν τους χριστιανικούς
ναούς και τους γύμνωσαν από τα κειμήλια. Πολλοί θησαυροί της Ιερουσαλήμ
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μεταφέρθηκαν στην Περσία και ένα από τα πολυτιμότερα
λατρευτικά λείψανα της Χριστιανοσύνης, ο Τίμιος Σταυρός,
μεταφέρθηκε στην πρωτεύουσά τους την Κτησιφώνα
(κοντά στη Βαγδάτη).
Το τελευταίο πλήγωσε βαθιά το θρησκευτικό συναίσθημα
των Χριστιανών και άρχισε να καλλιεργείται μέσα τους
κάτι, μια ιδέα σταυροφορίας, που κορυφώθηκε λίγα χρόνια
αργότερα με την εκστρατεία του Ηρακλείου εναντίον των
Περσών.
Ο αυτοκράτορας για αντιμετωπίσει τις ελλείψεις σε
Prof. Dr. Dimitrios Benekos
χρήματα, κατέφυγε στους θησαυρούς των εκκλησιών
και έτσι έκοψε μεγάλο αριθμό χρυσών και ασημένιων
νομισμάτων, γεγονός που του έδωσε τη δυνατότητα της στρατολόγησης και
εκπαίδευσης ικανού και αξιόμαχου στρατού.
Ο Ηράκλειος, εισβάλλει στο εσωτερικό της Περσίας και μετά από μια σειρά
σκληρών μαχών, κατατρόπωσε και διέλυσε κυριολεκτικά τους Πέρσες. Υποχρέωσε
τον βασιλιά τους να συνθηκολογήσει, να υπογράψει διαρκή ειρήνη και να
επιστρέψει στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία τα εδάφη της Συρίας, της Παλαιστίνης
και της Αιγύπτου, καθώς και τον Τίμιο Σταυρό. Μετά ο Ηράκλειος με τον στρατό
του επέστρεψε θριαμβευτής το 629 στην Κωνσταντινούπολη, όπου τους
υποδέχτηκαν με φρενήρεις εκδηλώσεις χαράς οι κάτοικοι της πόλης.
Την επόμενη χρονιά, το 630, ο Ηράκλειος μετέβη στην Ιερουσαλήμ, όπου ο
ίδιος βαστάζοντας τον Τίμιο Σταυρό στους ώμους του, ανυπόδητος και απλά
ντυμένος τον έστησε (ανύψωσε) στην παλιά του θέση στο Ναό της Αναστάσεως
σε μεγαλοπρεπή τελετή, γεγονός που έγινε δεκτό με πανηγυρισμούς χαράς και
αγαλλίασης από όλον τον χριστιανικό κόσμο, σε Ανατολή και Δύση. Ο πάπας της
Ρώμης, μάλιστα, διέταξε να τελεσθούν σε όλη την Ιταλία μεγάλες εορταστικές
εκδηλώσεις. Ακόμη και ο βασιλιάς των Ινδιών, γράφει ο ιστορικός Θεοφάνης,
έστειλε στον Ηράκλειο τα συγχαρητήριά του μαζί με μια μεγάλη ποσότητα
πολύτιμων λίθων («...συγχαρίκεια τω Ηρακλείω μαργαρίτας και λίθους τιμίους
ικανούς».
Αυτά, λοιπόν, τα δύο γεγονότα που απέχουν μεταξύ τους τρεις αιώνες, αλλά
σχετίζονται με το ίδιο αντικείμενο, τον Τίμιο Σταυρό, εορτάζουμε κάθε χρονιά
στις 14 Σεπτεμβρίου. Ας γνωρίζουμε και λίγο την Ιστορία μας!
Και σήμερα; Η πιο γνωστή ενασχόληση του μήνα Σεπτεμβρίου είναι ο Τρύγος.
Οι «γιορτές του κρασιού» είναι σήμερα από τις πιο διαφημισμένες τουριστικές
ατραξιόν των αμπελουργικών περιοχών, Ελλάδας και Κύπρου, που προσελκύουν
δεκάδες χιλιάδες επισκεπτών, οι οποίοι γεύονται τα μεθυστικά δώρα του
Διονύσου!
(Prof. Dr. Dimitrios Benekos)

Η Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας στα εγκαίνια μνημείου για τα θύματα της
τρομοκρατικής επίθεσης στην Ολυμπιάδα του Μονάχου, το 1972
Όπως είναι γνωστό, τον Σεπτέμβριο 1972 έλαβαν χώρα στο Μόναχο οι Ολυμπιακοί
αγώνες. Στις 6 Σεπτεμβρίου 1972 μια ομάδα παλαιστινίων τρομοκρατών εισέβαλε
στους χώρους του Ολυμπιακού Χωριού όπου διέμεναν οι ισραηλινοί πρωταθλητές
και τους κράτησε ως ομήρους, απαιτώντας την απελευθέρωση παλαιστινίων
κρατουμένων στις φυλακές του Ισραήλ και δύο γερμανών τρομοκρατών,
φυλακισμένων στη Γερμανία. Μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις με τη
βαυαρική αστυνομία και άλλες βαυαρικές και γερμανικές Αρχές, μεταφέρθησαν
οι τρομοκράτες και οι όμηροί τους στο γειτονικό στρατιωτικό αεροδρόμιο της
πόλης Fürstenfeldbruck με σκοπό τη διαφυγή τους στο εξωτερικό. Στο αεροδρόμιο
υπήρξαν αλλοπρόσαλλες εξελίξεις με αποτέλεσμα να δολοφονηθούν όλοι οι 11
ισραηλινοί όμηροι και ένας γερμανός αστυνομικός.
Μετά από 45 χρόνια, στις 6 Σεπτεμβρίου 2017, εγκανιάστηκε στο Ολυμπιακό Χωριό
του Μονάχου, κοντά στην οικία που έμεναν τότε οι ισραηλινοί πρωταθλητές,
ένα αρχιτεκτονικά άριστο και συμβολικά ανεκτίμητο μνημείο για τα θύματα
της τρομοκρατικής επίθεσης της Ολυμπιάδας του 1972. Η Βαυαρική Πολιτεία,
σε συνεργασία με το Κράτος του Ισραήλ και με τους συγγενείς των θυμάτων
συμφώνησαν, μετά από πολυετείς διαπραγματεύσεις, στην τοποθεσία, στη δομή,
στο συμβολισμό και στον διδακτικό χαρακτήρα του μνημείου.
Στα εγκαίνια παρέστησαν ο πρόεδρος του Ισραήλ κ. Reuven Rivlin, ο πρόεδρος
της ΟΔΓ κ. Frank-Walter Steinmeier, ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας κ. Horst Seehofer, η πρόεδρος της Βαυαρικής Βουλής κ. Barbara Stamm, ο πρόεδρος του
Συνταγματικού Δικαστηρίου Βαυαρίας κ. Peter Kürspert, o Αρχιδήμαρχος Μονάχου
κ. Dieter Reiter, o πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Thomas Bach,
o πρόεδρος του Κεντρικού Εβραικού Συμβουλίου Γερμανίας, κ. Josef Schuster, η
πρόεδρος της Εβραικής Κοινότητας Μονάχου κ. Charlotte Knobloch, ο πρόεδρος
του Γερμανικού Συνδέσμου Ολυμπιακών Αγώνων κ. Michael Vesper, ο Νομάρχης
της πόλης Fürstenfeldbruck κ. Thomas Karmasin, ο πρόεδρος του Παγκοσμίου
Συνεδρίου Εβραίων κ. Ronald Lauder, ο Υφυπουργός Εσωτερικών της ΟΔΓ κ. Günter Krings, ο βαυαρός υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ludwig Spaenle, ο
πρόεδρος των Βαυαρικών Στρατοπέδων Συγκέντρωσης, βαυαροί υπουργοί, μέλη
της Γερμανικής Βουλής και άλλοι επίσημοι εκπρόσωποι της βαυαρικής κοινωνίας.

Εκ μέρους της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Βαυαρίας παρέστη ο εκπρόσωπος της
Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας, Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης,
Αρχιερατικός Επιτετραμμένος για τις δημόσιες σχέσεις με τη Βαυαρική Πολιτεία.
Τα εγκαίνια τελέστηκαν σε δύο χώρους. Στον εξωτερικό χώρο, στο λοφίσκο του
Ολυμπιακού Πάρκου που κτίστηκε το μνημείο, παρουσία μόνο των προέδρων των
δύο κρατών και των συγγενών των θυμάτων και στη γειτονική αίθουσα τελετών
του εργοστασίου BMW, όπου προσήλθαν οι προσκεκλημένοι και έλαβαν μέρος
στην επίσημη πολιτειακή εκδήλωση με ομιλίες, χαιρετισμούς και τη δεξίωση της
Βαυαρικής Πολιτείας. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από τους μουσικούς κυρία Sofiia
Molchanova και τον εξαίρετο έλληνα πιανίστα, κ. Ανδρέα Σκούρα.
Άκρως συγκινητικές ήταν οι ομιλίες των Προέδρων Ισραήλ και Γερμανίας, καθώς
και η ομιλία της χήρας ενός των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης.
Φωτογραφίες από την εκδήλωση στην αίθουσα: από την ζωντανή και απ΄ευθείας
αναμετάδοση της Βαυαρικής Τηλεοράσεως.
Φωτογραφίες από το μνημείο: Απόστολος Μαλαμούσης
Με ευχές
Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης
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Die Gabe der Gastfreundschaft

von Erzpriester p. Martinos Petzolt

Kürzlich fand eine große internationale Tagung zum
Thema „Philoxenia: Die Gabe der Gastfreundschaft“

statt. Aus allen orthodoxen Kirchen weltweit waren
Bischöfe, Mönche, Professoren und wissenschaftlich Interessierte angereist, um vier Tage über dieses Thema zu sprechen und zu diskutieren. Eine
besondere Ehre waren die Anwesenheit und selbstredend auch die Hauptvorträge zweier Patriarchen,
des Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel
Bartholomaios und des im Range unmittelbar folgenden Papstes und Patriarchen Theodoros von Alexandria und Ganz Afrika.
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soll bleiben. Vergesst die Gastfreundschaft nicht;
denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt“ (Hebr 13,1-2).
Gastfreundschaft empfangen
Der Ökumenische Patriarch Bartholomaios blieb
aber keineswegs bei einer moralischen Dimension
des gastfreundlichen Handelns Fremden gegenüber
als Vorbild richtigen und guten christlichen Lebens,
sondern stellte vor allem die menschliche Existenz
in den Blickpunkt, die durch den Sündenfall die Heimat verloren und selbst zum Fremden geworden
und nun auf die neue künftige Heimat in der Königsherrschaft Christi ausgerichtet ist. Leider wurde
dieser Gedanke, dass der Fremde nicht der Andere
ist, sondern der Christ selbst, und dass die Gastfreundschaft nicht nur gewährt, sondern zunächst
einmal benötigt und empfangen wird, in anderen
Vorträgen nicht wieder aufgegriffen. Er wäre aber
wert, ausführlicher bedacht zu werden.
Denn tatsächlich sind auch die heiligen Väter der
Kirche weit von jedem Moralismus entfernt und
legen die Heilige Schrift in erster Linie heilstheologisch aus. Das ermöglicht ihnen beispielsweise die
Geschichte vom guten Samariter, der in der Evangeliumsperikope (Lk 10,25-37) selbst zwar als Vorbild richtigen Handels vorgestellt wird - als Antwort
auf die Frage, wer „der Nächste“ sei -, umzudrehen
und den Christen zunächst nicht in dem Samariter,
sondern in dem von den Räubern Halbtodgeschlagenen zu erkennen. Der unter die Sünden gefallene
Mensch wartet auf den Erlöser und Heiland Christi,
der mit Öl und Wein als sakramentale Symbole die
Wunden, die der Teufel geschlagen hat, heilt. In der
Großen Fastenzeit vor Ostern wird diese Deutung
unzählige Male in den Hymnen erklärt und Christus als der gute Samariter besungen.Diese Gastfreundschaft des Samariters ist also nicht nur ein
gutes Vorbild richtigen Handelns, sondern wird zunächst erst einmal empfangen und hat eine heilende Dimension, zeigt das Heilshandeln Christi, seine
Menschenliebe, seine Errettung, an der der durch
die Sünden verwundete Mensch, der sich ihm
überlässt, Anteil erhält. Die Philoxenia Christi heilt,
macht gesund, heiligt, verändert den Menschen. In
dieser Perspektive ist die Philoxenia nicht nur eine
gute Tat, sondern hat vor allem transformatorische,
verändernde, heilende Kraft.

Gastfreundschaft schenken
In keinem der zahlreichen gelehrten Vorträge
konnte die zentrale Stelle des Neuen Testamentes
zur Gastfreundschaft fehlen: In der Rede Christi über
das Weltgericht, in dem erstaunlicherweise nicht
aufgezählt wird, welche Sünden und Vergehen die
Menschen getan haben, sondern was sie an Gutem
nicht getan haben, ist die Gastfreundschaft und der
Umgang mit dem Fremden das zentrale Thema: Ich
war hungrig, durstig, krank, nackt ..., „ich war fremd
und obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen“
(Mt 25,35). Selten war dieses Thema aktueller als
in der heutigen aus den Fugen geratenen Welt, wo
Millionen von Menschen weltweit unterwegs sind
und neue Heimaten suchen. Die Gastfreundschaft
wird auf harte Proben gestellt und bleibt keine theoretische Frage und kein christlicher Luxus, wie vor
allem der Patriarch Theodoros aus seiner Erfahrung
in Afrika deutlich machte. Aber die Deutung des
Herrn ist wichtig: „Amen, ich sage euch: Was ihr für
einen meiner geringsten Brüder getan hat, das habt
ihr mir getan“ (Mt 25,40).
Auch der Engelsbesuch bei Abraham in Mamre (Gen 18), der schon in der Katakombenmalerei
als Offenbarung der göttlichen Dreiheit verstanden wurde und auf der Pfingstikone des Festes der
Göttlichen Dreiheit dargestellt wird, wurde ausführlich thematisiert. Diese Ikone trägt den charakteristischen Titel: „Philoxenia“ (=Gastfreundschaft).
Dem gastfreundlichen Abraham offenbart sich die
Göttliche Dreiheit, denn drei Männer kommen und
werden bewirtet, aber es ist „der Herr“, der in der
Einzahl, manchmal auch in der Mehrzahl spricht,
so wie auch Abraham die Männer teils im Singular, Verwandelnde Gastfreundschaft
teils im Plural anspricht. Eine höhere Wertung der
Unter diesem Blickwinkel kann man auch andeGastfreundschaft, als dass Gott selbst als Gast dem
re Perikopen im Evangelium entdecken. Als ChrisMenschen begegnet ist nicht vorstellbar. In diesem
tus sich beim Zöllner Zachäus, der auf dem MaulSinne erklärt auch der Völkerapostel Paulus die
beerfeigenbaum versteckt einen Blick auf Christus
Gastfreundschaft und ermahnt: „Die Bruderliebe
werfen wollte, selbst eingeladen hatte, veränderte

diese Gastfreundschaft des Zöllners dessen ganzes
Leben: „Siehe, Herr, die Hälfte meines Vermögens
gebe ich den Armen, und wenn ich von jemandem
zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache
zurück“ (Lk 19,8).
Schließlich kann auch das mystische Abendmahl
Christi vor seinem Leiden als Beispiel einer Philoxenia Christi gesehen werden, die den Menschen
verändert. In der Fußwaschung reinigt Christus
seine Apostel keineswegs vom Straßenstaub, sondern will „Anteil“ geben an sich selbst (Joh 13,8).
Und seine anschließende Erklärung endet Aufruf
zur Gastfreundschaft: „Wer einen aufnimmt, den
ich senden werde, nimmt mich auf; wer aber mich
aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat“
(Joh 13,20).
Die größte transformatorische Kraft hat das
Brechen des Brotes und das Trinken aus dem gemeinsamen Kelch „zur Vergebung der Sünden“
(Mt 26,28). Im Johannesevangelium erklärt der
Herr diese Verwandlung des Gläubigen mit deutlichen Worten: „Ich bin das lebendige Brot, das vom
Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot
isst, wird in Ewigkeit leben.“ (Joh 6,51). Und weiter:
„Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das
ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am
jüngsten Tag“ (Joh 6,54).
In der Emmausgeschichte (Lk 24,13-35) spiegelt
sich diese Bedeutung und Deutung. Zwar sind die
beiden Jünger Lukas und Kleopas die Gastgeber, die
den mitwandernden Herrn zum Bleiben nötigen,
aber im Segnen und Brechen des Brotes werden sie
selbst verändert, ihre Augen wurden geöffnet und
sie verstanden das Heilswerk Christi und den Auferstandenen selber.
Wer eine solche verwandelnde Philoxenia an sich
selbst erfahren hat, kann auch Philoxenia üben.
Dann ist Gastfreundschaft nicht mehr einfach eine
gute und löbliche Tat, sondern die Fortsetzung des
Heilshandelns Christi in seiner Kirche, die in den Sakramenten und jedem kirchlichen Segen verändert,
heilt und heiligt.
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Black ... is beautiful
της Ιωάννας Μπέτση

Η νέα θεραπεία καθαρισμού του δέρματος, έχει τη βάση της στον ενεργό άνθρακα.
Black clearing mask, το όνομά της, από φυτικό ξυλάνθρακα και bamboo.
Ο ενεργοποιημένος άνθρακας δημιουργείται από φυτικά στοιχεία και ορυκτές ουσίες.
Η βαθιά του σύσταση ενεργά, καθαριστική.
Καθαρίζει βαθιά τις ακαθαρσίες, ενώ εξοντώνει τις φλεγμονές που δημιουργούν οι πόροι του δέρματος.
Η πούδρα του λεπτόκοκκου άνθρακα δρα σαν σφουγγάρι στην πορώδη δομή της επιδερμίδας, θεραπεύει και
αποτοξινώνει.
Συνιστάται σε λιπαρά δέρματα.

Ιωάννα Μπέτση

Αποτελεσματική „συμμαχία“

της Ιωάννας Μπέτση

Η γήρανση του δέρματος αντανακλάται στην ανομοιομορφία της επιδερμίδας. Η φρεσκάδα και η ζωτικότητά της χάνονται με το πέρασμα των χρόνων.
Η επιγενετική απάντηση της επιστήμης στη γήρανση του δέρματος, είναι η βιολογική τεχνολογία.
Η επανάσταση κατά της γήρανσης.
Η νέα εποχή στην έρευνα του κυττάρου χτυπά δυναμικά την ενεργοποίηση του DNA, ξεδιπλώνοντας τον κώδικά του.
Η ενεργοποίηση του μεσοκυττάρου δυναμώνει και διορθώνει άμεσα τις βλάβες της επιδερμίδας.
Από το εκχύλισμα ενός μήλου, τα κύτταρα του οποίου ζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και μοιάζουν πολύ με τα βλαστικά ανθρώπινα
κύτταρα, λαμβάνεται μια ουσία η τονίνη που δρα διεγείροντας το δέρμα, σκοπός της η αντιμετώπιση της πρόωρης γήρανσης.
Προωθεί την ανάπτυξη των ανθρώπινων βλαστοκυττάρων, προστατεύοντας παράλληλα από την ακτινοβολία UV.
Το „ελιξήριο μήλου“, όπως αποκαλείται βρίσκεται σε κρεμώδη μορφή ημέρας και νύχτας.
Ο ορός του χρησιμοποιείται από τις ευαίσθητες επιδερμίδες.
Σε 7 ημέρες μόνο το δέρμα κερδίζει τη χαμένη του φρεσκάδα, παίρνοντας το βραβείο της αναζωογόνησης του DNA.
Ο κύκλος της ζωής του δέρματος παίζει το σημαντικότερο ρόλο στη ζωή της επιδερμίδας.

Γυναικεία διαίσθηση

της Ιωάννας Μπέτση

Ο Louis Vuitton γιορτάζει τον ένα χρόνο από την κυκλοφορία του
αρώματος του.
Κυκλοφορεί σε συσκευασία ταξιδίου, στιλάτη και υπέροχη με την
υπογραφή του διάσημου οίκου.
Η πολυτελής αίσθηση του, προσφέρει στο γυναικείο φύλο, τη σιγουριά
της φύσης του.
Αγαπήθηκε μέσα σ‘ ένα χρόνο από πολλές γυναίκες και αναδεικνύεται στον κόσμο των αρωμάτων ως το „φετίχ“ της κάθε μοντέρνας σικ κυρίας.
Η ποιότητα και η υπεροχή του Luis Vuitton στο δέρμα σας.

Διατροφική διαίσθηση

Το καστανό ρύζι είναι για τη διατροφή μας ότι καλύτερο.
Τα οφέλη του πολύτιμα στον οργανισμό μας.
Σε πολλά μέρη του κόσμου αποτελεί βασική διατροφή, το καστανό ρύζι
κατακλύζει τα ράφια των σούπερ μάρκετ.
Αν σας αρέσει το ρύζι προτιμήστε το καστανό, παραμένει ανέπαφο σε
„δοκιμασίες“, κρατώντας τις θρεπτικές του ιδιότητες.
Πλούσιο σε φυτικές ίνες, υδατάνθρακες και μέταλλα όπως μαγνήσιο και
σελήνιο.
Μειώνει την πίεση και βοηθά στην καταπολέμηση της χοληστερόλης.
Ελέγχει το διαβήτη, παράλληλα βοηθά στη μείωση του βάρους.

Οι αντιοξειδωτικές του ικανότητες μεγάλες, καταπολεμούν τις ελεύθερες
ρίζες.
Ρυθμίζει το νευρικό μας σύστημα, περιέχει μεγάλη
ποσότητα μαγνησίου.
Συνιστάται στη διατροφή μας καλύτερα από το λευκό,
μπορείτε να καλύψετε τον οργανισμό σας με τι βιταμίνες
που περιέχει και τα απαραίτητα λιπαρά οξέα, ώστε να
μην στερηθείτε τίποτα.
Η επιλογή είναι δική σας.

Θησαυρός πολύτιμων συστατικών

της Ιωάννας Μπέτση

της Ιωάννας Μπέτση

Aloe, προέρχεται από την εβραϊκή λέξη alloeth και σημαίνει πικρή - λαμπερή ουσία, ενώ η λέξη vera έχει τη ρίζα της, στους Λατίνους
και σημαίνει αληθινός.
Ο χυμός της κρύβει λοιπόν την „πικρή αλήθεια“ και είναι γεμάτος με πολύτιμα θρεπτικά και θεραπευτικά συστατικά.
ΟΙ ιδιότητες της επουλωτικές, με αντιοξειδωτική και ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση.
Παράλληλα βελτιώνει τον μεταβολισμό και τη λειτουργία των κυττάρων.
Απελευθερώνει το κολλαγόνο του δέρματος και παράγει ινοβλαστούς.
Κατάλληλη στις δερματικές παθήσεις, συντελεί στην ανάπλαση των στιβάδων της επιδερμίδας.
Καλοκαιράκι, η πιο κατάλληλη εποχή για τη χρήση της aloe vera.
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Antike Philosophen und Wassertrinken
Prof. Dr. med. Ioannis Benos

Es ist bekannt, dass der Mensch täglich etwa zwei Liter Flüssigkeit zu
sich nehmen muss um gesund zu bleiben. Darüber gibt es zahlreiche
Untersuchungen, die es festgestellt haben. Im Alter lässt eigentlich das
Durstgefühl nach, so dass die kaum etwas trinken und sie verdursten
ohne es zu merken. Das erkennt man wenn man die Haut an den Händen etwas abhebt und sie bleibt eine Zeitlang eine Falte, dann besteht
eine Austrocknung des Körpers, der Mensch hat nicht genügend getrunken. Die alten Griechen hatten über Alles Gedanken gemacht und
die Ursachen aller Phänomene gesucht, erkannten die Wichtigkeit des
Wassertrinkens. Deswegen verwundert es keinen, dass sogar einige
philosophische Schulen das Wassertrinken in ihrem Programm aufgenommen hatten, denn sie hatten die Folgen des Wassermangels für
den Körper erkannt.
Pythagoras der Philosoph aus Samos bekannt allen Schülern wegen
seinem Lehrsatz mit den Kathetern und der Hypotenuse, war nicht
nur Mathematiker sondern auch ein Religionsstifter. Er verließ seine
Heimat wegen der Diktatur des Polykrates (man denke an seinen Ring
bei Schiller) und bereiste den ganzen Orient. Zurückgekehrt fand seine
Heimat immer noch unter Diktatur und reiste deswegen weiter nach
Kroton eine griechische Stadt in Süditalien, wo er Anhänger hatte.
Dort verkündete er auch seine religiösen Vorstellungen. Glaube nur
an einem Wesen, das er „höchstes Wesen“ (υπέρτατον Ον) nannte.
Die vielen Götter des griechischen Pantheon wären nur anthropomorphische Darstellungen physikalischer Phänomene, ethisches Leben,
Unterstützung der Mitglieder untereinander, Gleichberechtigung aller
Menschen, Befreiung der Sklaven, und gleiche Stellung der Frau in der
Gesellschaft und der Rechtsprechung, diätetische Vorschriften u.a. Darunter empfahl er das Trinken von Wasser und nur minimales Trinken
von Wein. Wasser sollte viel getrunken werden, weil es gut für die geis-

tige und körperliche Gesundheit
wäre. Pythagoras muss seine Beobachtungen gemacht haben über die
Auswirkungen an den Körper und
Geist bei chronischem Wassermangel.
Die Erklärung vieler physikalischer
Phänomene suchte er mit Mathematik In seiner Religion konnte
Mann/Frau, Grieche und Ausländer
nach einem Gespräch um die Gründe die ihn zu seinem Schritt geführt
haben, zu erfahren, Mitglieder
werden. Nicht jeder dürfte Mitglied werden. Die Aufgenommenen
konnten nach der Probezeit dem
Prof. Dr. med. J. Benos
inneren Kreis beitreten aber nur
wenige konnte die höchste Stufe erreichen und Philosophen genannt
werden (17 Frauen hatten diese Stufe erreicht).
Er soll auch als erster diesen Begriff geprägt haben. Die Religion verbreiterte sich in vielen griechischen Städten Italiens und Siziliens und
in einige bildete sogar die Regierung, wie in Kroton aber auch verfolgt
wurden sie und es gab viele Märtyrer unter ihnen. In Kroton gab es einen Putsch der Gegner, die mindestens 400 Pythagoreer umbrachten.
Eine weitere philosophische Schule, die das Wassertrinken aus den
gleichen Gründen befürwortete waren die Kyniker wie uns Laertios berichtet, hatte es Diogenes (der mit der Laterne) eingeführt. Er hatte
aber nicht so viele Anhänger wie Pythagoras und auch keine Religion
gegründet, sondern nur eine philosophische Schule.
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Bαυαρικός Oίνος Mουσείων
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Επίσημη παρουσίαση και προβολή Bαυαρικού Oίνου Mουσείων με
ετικέτα ελληνικής μυθολογίας από το Βαυαρικό Υπουργείο Παιδείας, την
Γλυπτοθήκη Μονάχου και το Βαυαρικό Εθνικό Μουσείο Μονάχου.
Κάθε χρόνο το Βαυαρικό Υπουργείο Παιδείας και τα Μουσεία της Βαυαρίας
επιλέγουν ένα θέμα για την προβολή του οίνου που προσφέρουν στις
επίσημες δεξιώσεις και εκδηλώσεις τους και στα εγκαίνια εκθέσεων.
Εφέτος το Βαυαρικό Υπουργείο Παιδείας και η Γλυπτοθήκη Μονάχου σε
συνεργασία με το Βαυαρικό Εθνικό Μουσείο επέλεξαν ως θέμα προβολής
του βαυαρικού οίνου της ποικιλίας Σιλβάνερ, μια παράσταση από την
ελληνική μυθολογία που έχει σχέση με τον θεό Διόνυσο, τους σατύρους και
τις μαινάδες.
Ως πρότυπο επελέγη η παράσταση του Διονύσου σε τάπητα τοίχου που
σχεδιάστηκε και ζωγραφίστηκε μεταξύ των ετών 1767-1769 από τον Χρίστιαν
Βινκ (Christian Wink) με την επιγραφή „Το Φθινόπωρο“. Το έργο παριστάνει
τον θεό του οίνου Διόνυσο να είναι περιτρυγισμένος από ένα σάτυρο και δύο
βάκχες, ως επίσης και από νεανικές μορφές. Το επάνω μέρος της παράστασης
περιέχει τη χαρά του φθινοπώρου που προσωποποιείται με τέσσερις
θεότητες, καθισμένες επάνω σε ένα σύνεφο.Τρεις νεανικές μορφές κρατούν
στα χέρια τους τα ζώδια των τριών μηνών του φθινοπώρου, τον ζυγό, τον
σκορπιό και τον τοξότη. Ο τάπητας τοίχου βρίσκεται στο Βαυαρικό Εθνικό
Μουσείο.
Επί ένα χρόνο όλα τα βαυαρικά μουσεία θα προσφέρουν αυτή την ποικιλία
του οίνου με τη μυθολογική παράσταση του Διόνυσου σε όλες τους τις
επίσημες και ανεπίσημες εκδηλώσεις και εκθέσεις τους.
Ο Βαυαρός Υπουργός Παιδείας, Επιστημών, Ερεύνης και Τέχνης κ. Δρ.
Λουδοβίκος Σπαένλε και ο διευθυντής της Γλυπτοθήκης Δρ. Φλόριαν Κνάους
παρουσίασαν στις 11 Σεπτεμβρίου 2017 στους εκπροσώπους του τύπου
τον Βαυαρικό Οίνο των Μουσείων, παρουσία της „Βασίλισσας του Οίνου
Φραγκονίας“ κ. Σιλένας Βέρνερ.
Ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης συνεχάρη τον διευθυντή
της Γλυπτοθήκης Δρ. Φλόριαν Κνάους (Dr. Florian Knauss) και την διευθύντρια
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του Βαυαρικού Εθνικού Μουσείου κ. Δρ.Ρενάτε Εικελμαν (Dr. Renate Eikelmann) και για την επιλογή εφέτος ενός θέματος της ελληνικής μυθολογίας με
τον Διόνυσο και την προβολή της στη βαυαρική κοινωνία. Στη Φραγκονία της
Βαυαρίας υπάρχει και μια ποικιλία σταφυλιών που φέρει το όνομα Βάκχος,
από όπου παράγεται εξαίρετος οίνος.
Αποτελεί αγαθή συγκυρία το γεγονός ότι προβάλουν και διαφημίζουν
οι επίσημες βαυαρικές αρχές τον οίνο, με παράσταση από την ελληνική
μυθολογία, μερικές ημέρες προ της έναρξης του πασίγνωστου Οκτόμπερφεστ
στο Μόναχο, όπου καταναλίσκονται μέσα σε δύο εβδομάδες 6 εκατομύρια
λίτρα μπύρας.
Στiς φωτογραφίες:
Ο πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης με τη διευθύντρια του
Βαυαρικού Εθνικού Μουσείου κ. Δρ.Ρενάτε Εικελμαν (Dr. Renate Eikelmann),
μπροστά από τον τάπητα με την παράσταση του Διονύσου, κατώντας φιάλες
του Βαυαρικού Oίνου Μουσείων με την παράσταση του Διονύσου. (Bildnachweis: Bayerisches Nationalmuseum, Walter Haberland)
Ο πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης με τον διευθυντή της
Γλυπτοθήκης κ. Δρ. Φλόριαν Κνάους (Dr. Florian Knauss), με τις φιάλες του
Βαυαρικού Οίνου Μουσείων. μπροστά από την γλυπτική παράσταση του
Τρωικού πολέμου.
Η παράσταση αυτή ήταν κοσμούσε το δυτικό αέτωμα του ναού της Αφαίας
στην Αίγινα και παριστάνει τη θεά Αθηνά να βρίσκεται, ως προστάτης, εν μέσω
μάχης των 17 αιγινητών πολεμιστών στον τρωικό πόλεμο. Τα δύο αετώματα
(ανατολικό και δυτικό) του ναού της Αφαίας, που είχαν ως θέμα τον τρωικό
πόλεμο, αγοράστηκαν το 1828 από τον Βαυαρό Βασιλέα Λουδοβίκο Α΄, τον
πατέρα του Βασιλέα Όθωνα της Ελλάδος και τοποθετήθηκαν στο πλέον
κεντρικό κλίτος της Γλυπτοθήκης Μονάχου. (Bildnachweis:Staatliche Antikensammlungen und Glyptotek, fotografiert von Renate Kühling).
Με ευχές
Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης, Αρχιερατικός Επιτετραμμένος
για τις δημόσιες σχέσεις με τη Βαυαρική Πολιτεία
Επισκεφθείτε επίσης την ιστοσελίδα μας: hellas-bayern.de

Εικόνες του Αγίου Παϊσίου / Τηλ. 01717 263262 ή στο εμαιλ : kostas@gikas.net

Ausgabe 46

www.trigono.info

SEPTEMBER 2017 21

22 Ausgabe 46

www.trigono.info

SEPTEMBER 2017

Άνδρος, η αρχόντισσα του Αιγαίου.
Ο Σεπτέμβριος είναι ίσως ο
ιδανικός μήνας για διακοπές.
Ειδικά τα νησιά του Αιγαίου είναι
ένας εξαιρετικός προορισμός. Ο
καιρός είναι ακόμα ζεστός και
τα μελτέμια έχουν σταματήσει,
αφήνοντας
τη
θάλασσα
γαλήνια, κάτι πολύ σπάνιο κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι
παραθεριστές του Σεπτεμβρίου
είναι ευνοημένοι, αφού μπορούν
ν’ απολαύσουν τα δώρα των
νησιών μακριά από τον πολύ
κόσμο και σε καλύτερες τιμές.
Ένας εξαιρετικός προορισμός
για το Σεπτέμβριο είναι η Άνδρος.
Και όχι τυχαία. Κάθε χρόνο το
νησί φιλοξενεί μια σημαντική
έκθεση ζωγραφικής στο μουσείο
σύγχρονης τέχνης που βρίσκεται
στη Χώρα. Φέτος, είναι η σειρά του Νίκου Εγγονόπουλου. Τέχνη στο γαλάζιο
του Αιγαίου.. μοναδικός συνδυασμός.
Η Άνδρος είναι γνωστή ως το νησί των εφοπλιστών. Πάρα πολύ γνωστές
εφοπλιστικές οικογένειες της χώρας ανάγουν την καταγωγή τους στο νησί
αυτό. Η οικογένεια Γουλανδρή, Εμπειρίκου, Μωραϊτη και Πολέμη είναι
θεματοφύλακες της ναυτιλίας και στυλοβάτες της οικονομίας του νησιού,
αφού χρόνια τώρα ευεργετούν τους ναυτικούς κατοίκους. Τα σπίτια τους
με τη διακριτική τους πολυτέλεια είναι σπάνια δείγματα νησιώτικης
αρχιτεκτονικής.
Με τους καθαρούς όγκους και τις λιτές τους γραμμές δημιουργούν αίσθηση
υποβολής και μεγαλείου. Όπως άλλωστε και όλα τα κτίρια της Άνδρου. Από
το δημαρχείο και τη λέσχη Ανδρίων μέχρι το ιστορικό κτίριο της Καϊρείου
βιβλιοθήκης.
Η Χώρα του νησιού είναι ένα λίκνο αρχιτεκτονικής, τέχνης και πολιτισμού.
Η βόλτα ξεκινά από ψηλά και κρατά γοητευμένο τον επισκέπτη μέχρι το
τέρμα της, στην πλατεία του Αφανή Ναύτη. Όμορφα καταστήματα με τοπικά
προϊόντα, καλόγουστα κοσμηματοπωλεία και γραφικά σοκάκια σε τραβάνε
σαν μαγνήτης.
Απαραίτητη η στάση στον Πλάτανο. Οι καρέκλες του πιο καλτ καφενείου
φιλοξενούν τις πιο μεγάλες συζητήσεις, τις πιο όμορφες αναμνήσεις, τους
πιο μυρωδάτους καφέδες που δεν αργούν να εξελιχθούν σε ουζάκια με
θαλασσινά. Λιαστό χταπόδι και κάπαρη, κολοκυθοανθοί και η παραδοσιακή
ομελέτα «φουρτάλια» μαγεύουν τον ουρανίσκο. Γύρω από τον πλάτανο
βρίσκονται όλα τα μουσεία, δωρεές της οικογένειας Γουλανδρή. Φτάνοντας
στο τέρμα της κατηφορικής διαδρομής, όπου δεσπόζουν τα σπίτια των

εφοπλιστών τα χτισμένα πάνω σε βράχους, υπάρχει και ένα άλλου μουσείο,
πιο μικρό και ταπεινό. Το ναυτικό μουσείο. Μακέτες, μικρογραφίες πλοίων,
πυξίδες, ναυτικά αντικείμενα. Νοικοκυρεμένα κι όμορφα, μαρτυρούν την
παράδοση και την ιστορία του τόπου. Η τελευταία εικόνα είναι αυτή μιας
τεράστιας μαρμάρινης πλατείας. Κάτω βράχος και αφρισμένα κύματα. Εκεί
δεσπόζει το άγαλμα του Ναύτη. Τεράστιο, επιβλητικό. Ο ναύτης που φεύγει
κι αφήνει πίσω του γονείς, γυναίκα και παιδιά. Κάποιες φορές θα κάνει πολύ
καιρό να επιστρέψει. Και κάθε μέρα οι αγαπημένοι του πηγαίνουν στο Ναύτη
και του λένε τον καημό τους, τις αγωνίες τους. Είναι ο δικός τους ναύτης.
Καμιά φορά πηγαίνουν και στη μικρή εκκλησίτσα που βρίσκεται στην άκρη
του βράχου. Η Παναγιά η Θαλασσινή, η εκκλησία των Ανδρίων.
Άλλα μέρη που μπορεί να επισκεφθεί κανείς είναι το Γαύριο, που είναι
το λιμάνι του νησιού, το κοσμοπολίτικο Μπατσί και το Κόρθι. Υπάρχουν
φυσικά και πολλά μικρότερα και πανέμορφα χωριά και οικισμοί μερικά εκ
των οποίων είναι η Μεσσαριά, ο Πιτροφός, τα Λιβάδια, οι Μένητες, το Συνετί,
τα Πέρα Χωριά, η Παλαιόπολη, το Απρόβατο, η Κατάκοιλος, η Άρνη, ο Άγιος
Πέτρος, το Βιτάλι, ο Φελλός, ο Αμμόλοχος και το Καλυβάρι.
Όμορφες παραλίες, γραφικά ορεινά χωριά, εκκλησίες και πολιτισμός. Αυτή
είναι η μοναδική Άνδρος, που το Σεπτέμβρη αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές
της γοητείας της.
Ειρήνη Ι. Ζαννάκη

Παραλία το πήδημα της γριας.
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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

19,90 EUR
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Η γωνιά του μαθητή

Αγαπητοί μας αναγνώστες, με αφορμή την επανακυκλοφορία
της εφημερίδας μας, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη νέα μας
στήλη, η οποία απευθύνεται στους μικρούς μας φίλους.
Πρόκειται για τη δική τους «γωνία» στο Τρίγωνο, ένα μέρος
όπου θα αναλύονται θέματα που τους αφορούν άμεσα, ενώ οι
ίδιοι θα μπορούν να εκφράζουν τους προβληματισμούς και τις
ανησυχίες τους. Άγχος, τρόπος μελέτης, τεχνικές συγκέντρωσης,
θα προσεγγίζονται από αυτούς που τα γνωρίζουν καλύτερα ... τους
εκπαιδευτικούς!

Είναι γνωστό ότι ένα από τα μεγαλύτερα άγχη των μαθητών είναι
οι σχολικές εξετάσεις.
Μέσα από αυτή τη στήλη γίνει μια προσπάθεια προσέγγισης των
εξετάσεων, ενώ θα δίνονται πρακτικές συμβουλές στους μικρούς
μας φίλους.
Καλώς ήρθατε, λοιπόν, στη δική σας στήλη, τη «γωνιά του
μαθητή». Μείνετε μαζί μας για μια αποδοτική σχολική χρονιά.
Ειρήνη Ι. Ζαννάκη, φιλόλογος

Σε εκατό νησιά τίμησα την Ελλάδα.
Ένα βιβλίο ύμνος στα ελληνικά νησιά.

Τότε αναρωτήθηκα ποια ήταν τα
θέλω μου, τι αγαπούσα στη ζωή αυτή.
Η απάντηση ανέβηκε αυθόρμητα στα
χείλη μου.. Τη θάλασσα.. τη θάλασσα
αγαπούσα και τα ταξίδια σε χρώμα
γαλάζιο. Τα νησιά μου αγαπούσα και
την Ελλάδα μου. Από κει και έπειτα
η επιθυμία με κατέλαβε και στάθηκε
πυξίδα κι οδηγός μου. Πρώτα έπρεπε
να καταστρώσω το σχέδιο και όλα τα
υπόλοιπα θα ακολουθούσαν.

δεν εγκαταλείπουν αλλά κυνηγούν τα όνειρά τους και τολμούν.
Το βιβλίο της Υπατίας Εξαρχοπούλου παρουσιάστηκε τον Ιούλιο στο ξενοδοχείο
“Electra Palace” στη Θεσσαλονίκη και κυκλοφορεί στα κεντρικά βιβλιοπωλεία, ενώ
είναι διαθέσιμο και για όποιον από τους αναγνώστες του “trigono” ενδιαφέρεται.
Την εποχή της κορύφωσης της κρίσης και της έξαρσης της μετανάστευσης, είναι
σημαντικό να θυμόμαστε πόσο όμορφη είναι η πατρίδα μας και πόσο τυχεροί
είμαστε που καταγόμαστε από τον ευλογημένο αυτό τόπο. Τα νησιά μας είναι
θησαυροί και η Υπατία Εξαρχοπούλου τα τιμά με το βιβλίο της.
Ειρήνη Ι. Ζαννάκη

Δώδεκα χρόνια πριν, με μια βαλίτσα στο
χέρι η Υπατία Εξαρχοπούλου ξεκίνησε
μια περιήγηση στα ελληνικά νησιά. Δεν
ήταν μια απλή περιήγηση αλλά ένας
φόρος τιμής στην Ελλάδα. Τα νησιά τα
έζησε, τα περπάτησε, τα αγάπησε. Και
όταν συμπλήρωσε τον αριθμό των εκατό
νησιών αναλογίστηκε την πορεία αυτή.
Εκατό νησιά… εκατό ελληνικά νησιά σε δώδεκα χρόνια.
Και τότε αποφάσισε να μοιραστεί αυτή τη μοναδική εμπειρία, αυτό το ταξίδι
ζωής με όλο τον κόσμο. Κι άρχισε να γράφει. Ένα βιβλίο για τα ελληνικά νησιά
που έδεσε τόσο στενά με την πορεία της ζωής της. Στην πραγματικότητα δεν είναι
βιβλίο αλλά μια κατάθεση ψυχής, ένας ύμνος στη ζωή και στους ανθρώπους που

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
16:00 Έναρξη της ημερίδας υγείας - 10 xρόνια αναπαραγωγική ιατρική στο Οφφενμπαχ / Eröffnung des Informationstag über die Gesundheit der Frau- 10 Jahre
Reproduktionsmedizin in Offenbach Dr. med. K. Μανωλόπουλος Κέντρο Στειρώτητας-Γονιμότητας & Ενδομητριωσης Offenbach/Kinderwunsch- und Endometriose
Zentrum Offenbach
16:15 Χαιρεστισμός / Begrüßung Oberburgermeister H. Schneider / Vertreter d.Magistrats Δημαρχείο της πόλης του Offenbach/ Rathaus der Stadt Offenbach
Maria Zisi Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στη Φρανκφούρτη/ Generalkonsulin Griechenlands in Frankfurt

Συντονιστής / Moderation: Dr. med. Κ. Μανωλόπουλος
16.30

Asimoula Dodidou-Najm Μια φορά το χρόνο - προληπτικές εξετάσεις στην γυναικολογία / Einmal im Jahr – Vorsorgeuntersuchungen in der Gynäkologie

16:50 Dr. med. F. Geka Προγεννετικός έλεγχος – Δυνατότητες και όρια της εμβρυοιατρικής Pränataldiagnostik – Möglichkeiten und Grenzen der fetomaternalen
Medizin
17.10 Dr. med. S. Savvidis Αγγεία και φλέβες – Ιδιαιτερότητες τουαγγειακού και κυκλοφοριακού συστήματος στην γυναίκα Arterien und Venen – Besonderheiten
des Gefäß.- und Kreilaufsystems bei der Frau
17:30 Διάλειμμα/Pause
18:00 Dr. med. I. Psyraki Η σωστή διατροφή στην γυναίκα στις διάφορες ηλικίες Die richtige Ernährung der Frau in den unterschiedlichen Altersklassen.
18:20 Dr. med. K. Manolopoulos Το όνειρο για ένα παιδί - Δυνατότητες της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής και γυναικολογίας Der Traum vom eigenen Kind
– Möglichkeiten der modernen Reproduktionsmedizin und Gynäkologie
18:40 Prof. Dr. med. N. Sinis Το όμορφo φύλο - Πλαστική και αισθητική χειρουργική στην γυναίκα Das schöne Geschlecht – Plastische und ästhetische Chirurgie
bei der Frau
19:00 Συζήτηση και λήξη της ημερίδας / Diskussion und Ende der Veranstaltung
Μετά το πέρας της παρουσίασης οι ομιλιτές μπορούν να απαντήσουν σε τυχόν προσωπικές ερωτήσεις, Η παρουσίαση θα γίνει στην ελληνική γλώσσα.
Anschließend stehen alle Referenden für persönliche Fragen zur Verfügung. Vortragssprache ist griechisch
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΠEΤΕΙΟ ΤΩΝ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ
KINDERWUNSCH- & ENDOMETRIOSEZENTRUM AM BÜSING PARK / OFFENBACH

ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΤΡΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΕΠΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Dr. med. K. Manolopoulos

Dr. med. F. Geka

Dr. med. S. Savvidis

Dr. med. I. Psyraki

A. Dodidou-Najm

Prof. Dr. med. N. Sinis

ΕΙΣΟ

ΕΛΕΥ ΔΟΣ
ΘΕΡ
Η

Samstag · 4. November 2017 · 16-20 Uhr
Sheraton Hotel am Büsing Palais · Berliner Strasse 111 in 63065 Offenbach

ANMEDUNG ERFORDERLICH
TELEFONISCH UNTER 069-80907571 ODER PER E-MAIL: info@offenbach-kinderwunsch.de

KINDER WUNSCH
ENDOMETRIOSE
ZENTRUM
AM BÜSING PARK

PRAXIS DR. MED. KONSTANTIN MANOLOPOULOS · HERRNSTRASSE 51 · 63065 OFFENBACH AM MAIN
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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
Προ και μετά την ψηφοφορία
Πέθανε κάποιος και έφτασε στον Άγιο Πέτρο, ο οποίος τον
οδήγησε σε ένα προθάλαμο του παραδείσου που ήταν γεμάτος
με άλλους πεθαμένους. Ο Άγιος Πέτρος τους λέει. Για να
πάτε ή στον Παράδεισο ή στην Κόλαση πρέπει να ψηφίσετε.
Πρώτα όμως να πάτε και να δείτε και τα δύο και ύστερα να
αποφασίσετε. Πηγαίνουν πρώτα στην Κόλαση. Βλέπουν
όλους εκεί να χορεύουν, να πίνουν κρασί και να γλεντούν με
μουσική. Πάνε και στον Παράδεισο. Όμορφες καταπράσινες
περιοχές και οι ψυχές να απολαμβάνουν την απόλυτη ησυχία
χωρίς να μιλούν. Μετά ψήφισαν και οι περισσότεροι διάλεξαν
την Κόλαση. Μόλις τώρα μπήκαν στην Κόλαση βλέπουν τους
διαβόλους να χτυπάνε με μαστίγια τους πεθαμένους, να τους
ρίχνουν μέσα στα καζάνια και να τους βασανίζουν. Γυρίζουν και
διαμαρτύρονται στον Άγιο Πέτρο γι’ αυτά που τους περίμεναν.
Και ο Άγιος τους είπε: «Τώρα είναι μετά τις εκλογές!»

Ηλικίες ... (ανέκδοτο)
Κάποιες φορές κοιτάμε συνομήλικούς μας και σκεφτόμαστε:
„Μα δεν μπορεί να‘ ναι τόσο μεγάλος!“. Αν σας έτυχε ποτέ,
τότε θα εκτιμήσετε δεόντως το παρακάτω ανέκδοτο:
Περίμενα στον προθάλαμο του οδοντίατρου που πρόσφατα
μου είχανε συστήσει. Πρόσεξα το πτυχίο του, στην γωνιά του
τοίχου, στο οποίο αναγράφονταν το πλήρες όνομά του, κλπ.
Ξαφνικά θυμήθηκα το ψηλό, καστανό, καλοφτιαγμένο παλικάρι
με το ίδιο ονοματεπώνυμο, που είχα συμμαθητή στο γυμνάσιο
- κάπου 40 χρόνια πίσω.
Μπορεί να έχει σχέση μ‘ αυτόν εδώ τον τύπο; „Μπα, αποκλείεται“,
σκέφτηκα, άμα τον είδα. Τούτος εδώ ο μισοφαλακρός, ο
κοιλαράς, μέσα στην ρυτίδα, παραήτανε γέρος για να ήτανε ο
πρώην συμμαθητής μου…
Αφού μου εξέτασε τα δόντια, τον ρώτησα εάν είχε φοιτήσει στο
γυμνάσιο των Ιωαννίνων.
- „Άκου τώρα! Ασφαλώς, και ήμουνα και σημαιοφόρος κάθε
χρόνο“, μου είπε με περισσό καμάρι.
- Πότε αποφοιτήσατε; τον ρώτησα
- Το 1962 μου απάντησε - Γιατί με ρωτάτε;
- Γιατί ήσασταν στη τάξη μου!!!!
Με κοίταξε προσεκτικά και όλο και πιο κοντά και κατόπιν, αυτός
ο κακομούτσουνος, ο φαλάκρας, κοιλαράς γερος με ρώτησε:
- Τι μάθημα διδάσκατε;;;; ……..

Τι γένους είναι το κομπιουτερ;
Οι γυναίκες θεωρούν το κομπιούτερ αρσενικού γένους γιατί:
1. Προκειμένου να τραβήξεις τη προσοχή του πρέπει πρώτα να
το ανάψεις.
2. Περιέχουν τόνους δεδομένων, αλλά εξακολουθούν να μην
σκέφτονται.
3. Υποτίθεται ότι υπάρχουν για να σε βοηθήσουν να λύνεις
προβλήματα αλλά τις περισσότερες φορές ΑΥΤΑ τα δημιουργούν!
4. Μόλις δεσμευτείς με κάποιο, συνειδητοποιείς ότι αν περίμενες
λίγο ακόμα θα μπορούσες να έχεις βρει ένα καλύτερο μοντέλο.
5. Είναι πάντα απαραίτητο να έχεις ένα backup (σε ελεύθερη
μετάφραση, ρεζέρβα!)
Οι άντρες θεωρούν τα κομπιούτερ θηλυκού γένους γιατί:
1. Κανείς, εκτός απ’το δημιουργό τους, δεν μπορεί να καταλάβει
την εσωτερική τους λογική.
2. Η γλώσσα, που χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν μεταξύ
τους, είναι ακατανόητη. Ακόμη και τα πιο ασήμαντα λάθη σου
αποθηκεύονται στη μακροχρόνια μνήμη τους.
3. Μόλις δεσμευτείς με κάποιο, αρχίζεις να ξοδεύεις όλα σου τα
λεφτά για να τους αγοράσεις αξεσουάρ.
4. Το μήνυμα Bad Command or File Name (Λανθασμένη εντολή
ή όνομα αρχείου) δίνει τόσες πληροφορίες όσες η απάντηση :
«Αν δεν ξέρεις γιατί είμαι θυμωμένη μαζί σου, τότε σίγουρα
δεν πρόκειται να σου πω».

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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