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Η γωνιά του μαθητή. Μέρος 1ο

ΓΙΑΤΙ Η ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ ΔΕ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ

Ως μάχιμη φιλόλογος και φροντιστηριάρχης, στα χρόνια που
ασχολούμαι ενεργά με την προετοιμασία των μαθητών για τις
εισαγωγικές εξετάσεις, έχω διαπιστώσει ότι το μάθημα το οποίο
αποτελεί „αγκάθι“ για το μαθητή και δημιουργεί το μεγαλύτερο
άγχος και προβληματισμό, είναι ...

Τρελός ή μεθοδικός ο Κιμ Γιονγκ Ουν;

της Ειρήνης Ι. Ζαννάκη, φιλόλογος : Σελίδα 24

Οι άνθρωποι και η ζωή στην τρίτη ηλικία.

Οι άνθρωπος στην διάρκεια της ζωής του περνάει από διάφορες
ηλικιακές φάσεις και μια από αυτές είναι και η τρίτη ηλικία ...

Υγιείς σχέσεις.

Υπάρχουν φάσεις στη ζωή μας που δεν έχουμε κανένα
ενδιαφέρον. Στην καθημερινότητα μας κινούμαστε σαν ρομπότ.
Σε αυτή τη φάση αρκετοί άνθρωποι φαντάζονται πως ...
της Αθηνάς Σκιαδοπούλου : Σελίδα 8

Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΕΝ ΠΑΝΤΡΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΟΞΑ.
«Η ζωή μου είναι ανυπόφορη. Συγχωρείστε με». Και το σύντομο
αυτό μήνυμα, αλλά και τόσο εκφραστικό δεν το άφησε κάποιος,
φτωχός, άνεργος, άρρωστος, ανήμπορος οικογενειάρχης. Όχι. Το
άφησε αυτοκτονώντας, μια πλούσια σε χρήμα, σε ....
του Πολυεύκτου Παν. Γεωργακάκη : Σελίδα 8

Για τις απαντήσεις.

Ξέρω πολύ καλά πως ψάχνεις γύρω σου για απαντήσεις.
Έχει περάσει πια ο καιρός που άλλοι απαντούσαν για ...

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ ΠΩΣ ...
Λένε πως η αγάπη πληγώνει. Και εγώ σας λέω ότι αν έτσι ...
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας : Σελίδα 09

Ποιος ο ρόλος τη Κίνας;
Όλος ο πλανήτης παρακολουθεί με
κομμένη την ανάσα τα όσα συμβαίνουν
ανάμεσα σε ΗΠΑ και Βόρεια Κορέα.
Ποιοι είναι πραγματικά οι λόγοι που ο
ηγέτης της Βόρειας Κορέας, ο Κιμ Γιονγκ
Ουν δεν φοβάται τον Ντόναλντ Τραμπ
και τις ΗΠΑ; Είναι πράγματι τόσο τρελός
όσο τον παρουσιάζουν τα διεθνή μέσα
ενημέρωσης και όσο πιστεύει ο κόσμος;
Πόσο ανησυχητική είναι η δήλωση του
νοτιοκορεατικού ...
Γράφει ο Γαβριήλ Μανωλάτος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομίας και Ανάπτυξης : Σελίδα 14

Ανοικτή επιστολή προς τη μαθητιώσα νεολαία
του Ελληνικού Λυκείου Μονάχου
Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές,
Πληροφορήθηκα από δημοσιεύματα στον τύπο τα διαβήματά σας προς το Ελληνικό
Γενικό Προξενείο Μονάχου και προς το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας για τη φετεινή
έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού στο Λύκειο Μονάχου.
Στη μακροχρόνια ιερατική μου διακονία στο Μόναχο έχω ασφαλώς πολλούς από
σας βαπτίσει, και γαλουχήσει στα νάματα της Ορθοδοξίας μας. Για το λόγο αυτό
έχω μαζί σας μια όμορφη πνευματική σχέση, ...

Σελίδα 06

Ελπίδα μόνο ή πράξεις εδώ και τώρα;
Αξιότιμοι φίλοι και αναγνώστες, ενώ πολλές στατιστικές μελέτες
δείχνουν ότι ο πληθυσμός της Ελλάδος συρρικνώνεται χρόνο
με το χρόνο εντούτοις οι δήθεν αντί-μνημονιακές κυβερνήσεις
που νοιάζονται και κόπτονται για τον κυρίαρχο λαό εφαρμόζουν
πολιτικές οι οποίες δια του αποτελέσματος απειλούν ...
του Χρήστου Τραϊκούδη : Σελίδα 10

Η Θεσσαλονίκη και ο Άγιος Δημήτριος
Από την Ιστορία στους θρύλους
Οκτώβριος μήνας. Είναι ο μήνας προετοιμασίας για τις τελευταίες
γεωργικές εργασίες στην Ελλάδα, αλλά και η εποχή προετοιμασίας
για τον επερχόμενο χειμώνα. Στη λαϊκή διάσταση της ελληνικής
γλώσσας, ο Οκτώβριος (Οκτώβρης) μετονομάστηκε ...
του Prof. Dr. Δημητρίου Μπενέκου : Σελίδα 11

Schutz der Gottesmutter - Agia Skepi
Frauen und Männer, Heilige und Bürger, Bischöfe und Mönche,
Königinnen und Minister drängen sich unter dem ausgebreitet
Schleier der Gottesmutter. Mit ausgebreiteten Händen hält ...
von p. Martinos Petzolt : Seite 12

Κάθε χρόνο η „Ομάδα των Χριστιανικών Εκκλησιών της Βαυαρίας, ACKiB“ (ένας
επίσημος βαυαρικός θεσμός) διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέματα
επίκαιρα, που άπτονται των εκκλησιαστικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και
μορφωτικών θεμάτων και προβλημάτων που απασχολούν τον σύγχρονο κόσμο.
Εφέτος η επιστημονική ημερίδα έλαβε χώρα στη πόλη Αουγκσμπουργκ (Augsburg)
της Βαυαρίας, στις 13 Οκτωβρίου 2017, με τον τίτλο:
«Εθνικισμός, απομόνωση, δυσφήμιση και χριστιανική πίστη»
Σελίδα 22

Ομορφιά Αισθητική
Αγαπημένος κόσμος
Με κοινή αισθητική

Τριπρόσωπη Ορθόδοξη μαρτυρία σε επιστημονική Ημερίδα
της Ομάδας των Χριστιανικών Εκκλησιών Βαυαρίας

Με τη ματιά της Chanel
Ιωάννα Μπέτση : Σελίδα 13

Η κάρτα της
εφημερίδας μας
Σελίδα 03

Η Ιερά Μητρόπολις Γερμανίας και η Bahnhofsmission
(Ιεραποστολή του Σιδηροδρομικού Σταθμού) Μονάχου.
Ένα θερμό ευχαριστώ της Εκκλησίας μας.
Στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Μονάχου λειτουργεί μια κοινωνική
υπηρεσία με τον τίτλο Bahnhofsmission (Ιεραποστολή του Σταθμού), με σκοπό την
παροχή πρώτων βοηθειών σε επισκέπτες, ταξιδεύοντες και άλλους ανθρώπους
που έχουν μείνει κυριολεκτικά στο δρόμο. Η υπηρεσία αυτή συμπληρώνει εφέτος
120 χρόνια διακονίας και εθελοντικής προσφοράς και υπάγεται στις δύο μεγάλες
εκκλησίες, την ρωμαιοκαθολική και την ευαγγελική εκκλησία Μονάχου. Η υπηρεσία
στελεχώνεται από 130 εθελοντές και 14 μόνιμους υπαλλήλους, που εργάζονται με
βάρδιες νυχθημερόν, ενώ το 2016 περίπου 30 μεταφραστές πρόσφεραν ...

Σελίδα 14
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Το σημείωμα του εκδότη

Οκτώβριος είναι ο μήνας του φθινοπώρου.. Ο καιρός κρυώνει, η ώρα αλλάζει και όλοι αρχίζουμε να
προετοιμαζόμαστε για το χειμώνα. Στη Βαυαρία μας μένει η ανάμνηση από το Oktoberfest, το οποίο είναι
μια ευκαιρία για γιορτή και ανάπαυλα, λίγο πριν αρχίσουν οι προετοιμασίες για τις χριστουγεννιάτικες
αγορές. Μπίρα, παραδοσιακές φορεσιές και χρώματα γιορτής μας μαγεύουν κάθε χρόνο. Φέτος, η
ατμόσφαιρα ήταν λίγο πιο ¨θερμή¨ λόγω των γερμανικών εκλογών και των διεθνών πολιτικών εξελίξεων. Η
εφημερίδα μας είναι πάντα κοντά σας για τα γεγονότα που μας απασχολούν, πολιτικά και μη.
Ραντεβού τον επόμενο μήνα, με περισσότερα νέα.
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
Σκαφτή : 18 cm x 23 cm : 10.00 EUR
Απλή
12 cm x 18 cm : 5.00 EUR
9 cm x 12 cm : 4.00 EUR
6 cm x 9 cm : 3.00 EUR
4 cm x 5 cm : 2.00 EUR
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Γερμανικές εκλογές.. η επόμενη ημέρα

Τις τελευταίες ημέρες το ενδιαφέρον των πολιτικών
(και όχι μόνο) συζητήσεων μονοπωλείται από
τις εκλογές στη Γερμανία. Μετά από μια μακρά
προεκλογική περίοδο το αποτέλεσμα ήρθε. Αν και
δυσάρεστο, ήταν αναμενόμενο. Η μεγάλη ηττημένη
των εκλογών ήταν, σαφέστατα η Άνγκελα Μέρκελ, η
οποία δεν κατάφερε με την αμφιλεγόμενη πολιτική
που ακολούθησε, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα,
να συγκεντρώσει την προτίμηση των εκλογέων.
Ειρήνη Ι. Ζαννάκη
email: zannaki@trigono.info Ίσως γιατί η Άνγκελα αποφάσισε να δείξει ένα
πιο ήπιο πρόσωπο και δεν έκανε την πολυπόθητη
στροφή προς τα δεξιά, όπως πρόσταζε η λαϊκή βούληση και καλούσαν οι
περιστάσεις.
Ο νικητής των εκλογών ήταν το ακροδεξιό κόμμα ¨Εναλλακτική για τη
Γερμανία (AfD). Χρόνια μετά το Β Παγκόσμιο πόλεμο, το φάντασμα του
Χίτλερ φαίνεται να στοιχειώνει την Ευρώπη. Και δεν είναι μόνο η Γερμανία.
Αντίστοιχες τάσεις επικρατούν σε ολόκληρη την Ευρώπη, θυμίζοντας
εποχές μετά το Κραχ και την κρίση του 1930 στην Ευρώπη. Τότε ήταν η
οικονομική κρίση και ο κρατικός παρεμβατισμός έφεραν στο προσκήνιο
αυταρχικά καθεστώτα. Ο Φράνκο, ο Χίτλερ, ο Μουσολίνι και ο Μεταξάς
πρωταγωνιστούσαν στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Και μετά ήρθε ο Β΄
Παγκόσμιος Πόλεμος.
Σήμερα, η οικονομική κρίση, η εκτεταμένη μετανάστευση και το προσφυγικό
ρεύμα που έφτασε και στη χώρα τους, έκανε τους Γερμανούς να νιώσουν
ότι η εθνική τους ταυτότητα και η οικονομική τους κυριαρχία απειλείται.
Και επέλεξαν τους υποψηφίους που τους υποσχέθηκαν ασφάλεια. Εκείνους
που δήλωσαν ότι θα προτάξουν το εθνικό συμφέρον με κάθε κόστος. Και το
αποτέλεσμα είναι γνωστό..
Με το πρόσφατο ιστορικό παρελθόν της Γερμανίας και τις μνήμες της
ναζιστικής βίας ακόμα νωπές, δεν είναι εύκολο να προβλέψει κανείς τις
επιπτώσεις του εκλογικού αποτελέσματος. Πάντως, σίγουρα η πολιτική
ζωή της Γερμανίας από εδώ και στο εξής θα μας απασχολήσει όλους, αφού
ίσως στο στόχαστρο του γερμανικού εθνικισμού βρεθούν και οι Έλληνες
μετανάστες.

OKTOBER 2017
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Η κάρτα trigono

Στα πλαίσια της ανανέωσης της εφημερίδας μας, κάτι νέο έρχεται να
προστεθεί για εσάς τους αναγνώστες μας.
Πρόκειται για μια εξαιρετικά συμφέρουσα εφαρμογή, την οποία
προσφέρουμε σε όλους.
Η κάρτα trigono είναι μια κάρτα που λειτουργεί με ανταποδοτικό
όφελος. Συνεργαζόμαστε με πολλές επιχειρήσεις και οι αγορές σε αυτές
πριμοδοτούνται με πόντους οι οποίοι εξαργυρώνονται σε χρήματα στον
τραπεζικό σας λογαριασμό. Απλά, ύκολα και γρήγορα. Αρκεί να προτιμήσετε
τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και να έχετε μαζί σας την κάρτα trigono..
Έτσι, κάθε φορά που θα καταναλώνετε, θα βγαίνετε κερδισμένοι!
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την
εφημερίδα μας.
Καλές αγορές ... πάντα με το trigono !!!

Ειρήνη Ι. Ζαννάκη

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!!

4

Ausgabe 47

www.trigono.info

ΣΠΙΤΙ

-

ΥΓΕΙΑ

-

OKTOBER 2017

ΟΜΟΡΦΙΑ

Συμβουλές για ...
... το σπίτι
Η σειρά των ‘’ tips ‘’ για το αγαπημένο σας σπίτι, μόλις έφτασε..
• Έχετε καλεσμένους στο σπίτι και θέλετε να προσφέρετε κάτι γευστικό,
όμορφο και έτοιμο μέσα σε λίγα λεπτά; Η λύση είναι smoothie (σμούθι) από
ρόδι. Η διαδικασία είναι η εξής: Αρχικά πολτοποιείτε τους σπόρους από ένα
ρόδι. Έπειτα μέσα σε αυτό τον πολτό από ρόδι, αναμιγνύετε 150gr γιαούρτι,
100gr cranberry και 250gr γάλα. Το σερβίρετε κρύο και προσθέτετε επιπλέον
λίγα σπόρια από ρόδι για ένα όμορφο ντεκόρ.
• Για εσάς, που σας αρέσει να εντυπωσιάζετε με τις συνταγές σας, αν θέλετε να
γίνει ακόμα πιο γευστικό το ξινό λάχανο που μαγειρεύετε, απλά στη βράση,
ρίξτε μια ψιλοκομμένη πατάτα.
• Οι λάτρεις της αγαπημένης μας σε όλους σαμπάνιας δεν χρειάζεται να
ανησυχούν αν ξεθυμάνει το ποτό τους την επόμενη μέρα. Το μόνο που έχουν
να κάνουν, είναι να ρίξουν μέσα μια-δυο σταφίδες και θα είναι σαν να το
ανοίξατε μόλις.
• Έχετε κάψει την γλώσσα σας με κάτι καυτό που φάγατε ή ήπιατε; Μην σας
αγχώνει καθόλου. Απλά τοποθετήστε στη γλώσσα σας χυμό από λεμόνι και η
ανακούφιση θα αποτελεί το άμεσο αποτέλεσμα.
Το μυστικό της επιτυχίας, κρύβεται σε ευρηματικές ιδέες που το νόημά
τους αποδίδεται μέσα σε λίγες λέξεις, απλές και κατανοητές. Εύκολα ‘’ tips ‘’
λοιπόν, εύκολη επιτυχία.

... την υγεία
Δεν υποχωρεί εύκολα; Πίεση είναι θα κατέβει. Πάμε να δούμε λοιπόν, πως
μπορείτε να κατεβάσετε την πίεση πολύ πιο εύκολα απ ‘ όσο φαντάζεστε.
• Σύμφωνα με την Μεσογειακή Ιατρική προσθέτουμε σε βραστό νερό 2
γεμάτες κουταλιές του γλυκού ψιλοκομμένα φύλλα ελιάς. Εν συνεχεία το
αφήνουμε να βράσει για 10 λεπτά και ύστερα το στραγγίζουμε. Μέσα στο
μίγμα αυτό αναμιγνύουμε επίσης το χυμό από 3 σκελίδες σκόρδο καθώς και
ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι. Το ‘’ φάρμακό ‘’ σας, είναι έτοιμο.
• Ας προσέξετε το εξής: Τα χάπια σας να τα πίνετε μόνο με την συνοδεία
εμφιαλωμένου νερού. Με οτιδήποτε άλλο ( χυμό, σόδα, καφές ή και αλκοόλ )
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μειωθεί η δραστικότητά τους.
• Από την άλλη μεριά, όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με την κύστη τους,
συνιστώ ανεπιφύλακτα να καταναλώνουν καθημερινά ½ χυμό cranberry, το
οποίο με την σειρά του, είναι απόλυτα δραστικό, για όσους υποφέρουν από
φλεγμονή στην ουροδόχο κύστη.
Και ας μην ξεχνάμε.. ότι τα προβλήματα υπάρχουν.., γιατί υπάρχουν λύσεις..

... την ομορφιά
Μακιγιάζ, σημαίνει ανανέωση, γοητεία, αυτοπεποίθηση. Σημαίνει τονίζω τα
χαρακτηριστικά μου και όχι τα κρύβω. Με βάση αυτή τη φιλοσοφία, πάμε να
δούμε πως πρέπει να μακιγιάρεστε, ανάλογα με την ηλικία σας.
• Στα 20 τολμήστε τα πάντα.. Σε αυτή την ηλικία το μακιγιάζ μπορεί να είναι
έντονο και λαμπερό, ενώ τα χρώματα μπορούν να παίξουν με τις αντιθέσεις.
Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε make up, το οποίο σας μεγαλώνει και σας
κάνει πιο κουρασμένες, αλλά αρκεί μόνο μια πούδρα σε μορφή κόμπακτ.
• Στα 30 είστε επιτέλους ο εαυτός σας.. Το μακιγιάζ γίνεται πιο οικείο, προσιτό
και οι αποχρώσεις λειτουργούν μέσα από γκάμες χρωμάτων που βρίσκονται
σε απόλυτη ισορροπία μεταξύ τους. Προτιμήστε τα απαλά χρώματα σε
συνδυασμό με ένα τρυφερό κόκκινο κραγιόν για τα χείλη.
• Στα 40 μετράει το στυλ.. Οι θερμοί τόνοι των προϊόντων του μακιγιάζ θα
αναδείξουν την ομορφιά και τη γοητεία της ηλικίας αυτής. Φυσικοί τόνοι,
όσον αφορά το βάψιμο, ενώ οτιδήποτε είναι ακραίο αυτόματα γίνεται
απαγορευτικό. Η χρήση μιας λαμπερής διάφανης σκιάς κάτω από το τόξο των
φρυδιών λειτουργεί όπως το λίφτινγκ. Επιπλέον, επιλέξτε ενυδατικά κραγιόν
για πιο φυσικό look.
Τολμήστε.., καθώς η κάθε ηλικία, έχει την δική της ξεχωριστή ομορφιά..

Ιατρικό

Διαιτολογικό

Κέντρο

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

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

ή στον τοπικό αντιπρόσωπό μας στην περιοχή σας.
Περισσότερα:

www. meditrof.eu

Titisee - Schwarzwald
Badeparadies
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Donnerstag, 28.09.2017
500-Seiten-Buch über Hirschfelder
Ein griechischer Professor hat ein 500 Seiten umfassendes Werk über
Helmut Scheffel geschrieben.
Symbolfoto: Eine EU-Fahne über der Akropolis in Athen © dpa
Hirschfelde. Nach einem Büchlein über den Hirschfelder Helmut Scheffel hat der griechische Professor Dimitrios Benekos nun das 500 Seiten
umfassende Werk „Helmut Scheffel. Ein Konsul mit Zivilcourage. Zwischen Pflicht und Moral“ vorgelegt. Das teilte er mit. Scheffel war im 2.
Weltkrieg deutscher Konsul in Griechenland und hat 1 000 Griechen und
Juden vor Hinrichtungen durch Deutsche bewahrt oder aus deutscher
Geiselhaft befreit. (SZ/tm)

ΕΛΜΟΥΤ ΣΕΦΕΛ
Das Buch ist beim Gikas-Verlag in Nürnberg erhältlich
Ένας πρόξενος με ψυχικό σθένος
Πέμπτη, 28.09.2017
Μεταξύ καθήκοντος και ηθικής

Βιβλίο 500 σελίδων για καταγόμενο από το Χίρσφελντε
Έλληνας καθηγητής συνέγραψε ένα έργο 500 σελίδων για τον Έλμουτ Σέφελ (Helmut Scheffel)
Φωτογραφία-Σύμβολο: Μία σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυματίζει πάνω στην Ακρόπολη της
Αθήνας
Χίρσφελντε. Μετά το μικρό βιβλίο αναφερόμενο στον εκ Χίρσφελντε καταγόμενο Έλμουτ Σέφελ,
ο έλληνας καθηγητής πανεπιστημίου Δημήτριος Μπενέκος παρουσιάζει τώρα το εκ 500 σελίδων
αποτελούμενο έργο του «Έλμουτ Σέφελ. Ένας πρόξενος με ψυχικό σθένος. Μεταξύ καθήκοντος και
ηθικής». Τούτο κοινοποίησε. Ο Σέφελ υπήρξε Γερμανός πρόξενος στην Ελλάδα κατά τον Δεύτερο
παγκόσμιο πόλεμο και διαφύλαξε 1000 Έλληνες και Εβραίους από εκτελέσεις από τους Γερμανούς ή
απελευθέρωσε από γερμανική ομηρία.
Το βιβλίο διακινείται από τις Εκδόσεις Gikas-Verlag στη Νυρεμβέργη
(Σημείωση του Trigono.info: Το Χίρσφελντε (Hirschfelde) βρίσκεται στη Σαξονία και ανήκει στον δήμο
Zittau)
Τιμή : 19.90 EUR
Demokrit Buchhandlung - 90443 Nürnberg - Am Plärrer 9
Τηλ. : 0911/264354
Ε-mail : kostas@gikas.net

Ανοικτή επιστολή προς τη μαθητιώσα νεολαία του Ελληνικού Λυκείου Μονάχου

Mόναχο, 2 Οκτωβρίου 2017

Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές,

Πληροφορήθηκα από δημοσιεύματα στον τύπο τα διαβήματά σας προς το Ελληνικό Γενικό
Προξενείο Μονάχου και προς το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας για τη φετεινή έλλειψη
εκπαιδευτικού προσωπικού στο Λύκειο Μονάχου.
Στη μακροχρόνια ιερατική μου διακονία στο Μόναχο έχω ασφαλώς πολλούς από σας βαπτίσει,
και γαλουχήσει στα νάματα της Ορθοδοξίας μας. Για το λόγο αυτό έχω μαζί σας μια όμορφη
πνευματική σχέση, η οποία δεν με αφήνει αδιάφορο στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε,
ως μαθητιώσα νεολαία στο Λύκειο Μονάχου. Επίσης η ιερατική μου μέριμνα για τον μαθησιακό
αυτό χώρο σηματοδοτείται και από το γεγονός, ότι επί σειρά ετών, από το 1982 μέχρι το 2011,
υπηρέτησα στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Μονάχου ως καθηγητής Θεολόγος, αφουγκραζόμενος
καθημερινά τις αγωνίες και τα οράματα των μαθητριών και μαθητών μου, μερικοί από τους
οποίους είναι ήδη οι γονείς σας.
Συμμερίζομαι τη διαμαρτυρία σας για τη μέχρι σήμερα έλλειψη καθηγητών σε όλους βασικούς
τομείς μάθησης και για το φόβο σας και την αγωνία σας, ότι δεν θα μπορέσετε να λάβετε, με την
κατάλληλη και απαραίτητη κατάρτιση, μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις του 2018.
Γνωρίζω επίσης και κατανοώ πλήρως τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες της Πατρίδας μας, λόγω
της οικονομικής κρίσης.
Πιστεύω όμως ότι η οικονομική αυτή κρίση δεν πρέπει και δεν μπορεί να μετατραπεί σε κρίση
παιδείας και μόρφωσης της νεολαίας μας, ιδιαίτερα στη διασπορά. Ο κάθε έλληνας συμπατριώτης
μας και συγκεκριμμένα οι γονείς σας, ξενητεύθηκαν με σκοπό καί όραμα να εξασφαλίσουν στα
παιδιά τους ένα καλύτερο μέλλον με ελληνική παιδεία, αλλά και απρόσκοπτη ενσωμάτωση στη
χώρα που ζουν και εργάζονται.
Πληροφορήθηκα με ικανοποίηση, ότι το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας υποσχέθηκε να στείλει
καθηγητές στο Λύκειο Μονάχου μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2017. Ελπίζω να μπορέσει το Υπουργείο
μας να υλοποιήσει τη δέσμευση που ανέλαβε.
Σε περίπτωση όμως που θα υπάρξει δυστοκία εκπλήρωσης των προσδοκιών σας και αναγκαστείτε
να προβείτε και πάλι σε κινήσεις διαμαρτυρίας, θα είμαι μαζί σας στο αγώνα, συμπαραστάτης
και συνεπίκουρος του δικαιώματός σας, να έχετε τα ίδια συνταγματικά δικαιώματα, ως πρός τη
μάθηση και την παιδεία, όπως τα έχει και η ελληνική μαθητιώσα νεολαία που ζει στη Μητέρα
Ελλάδα.
Με ευχές και πατρική αγάπη
π. Απόστολος Μαλαμούσης Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Αρχιερατικός
Επιτετραμμένος για τις δημόσιες σχέσεις με τη Βαυαρική Πολιτεία
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Η Στήλη Της Εκκλησίας
Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΕΝ ΠΑΝΤΡΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΟΞΑ

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

«Η ζωή μου είναι ανυπόφορη. Συγχωρείστε με».

Και το σύντομο αυτό μήνυμα, αλλά και τόσο εκφραστικό
δεν το άφησε κάποιος, φτωχός, άνεργος, άρρωστος,
ανήμπορος οικογενειάρχης. Όχι. Το άφησε αυτοκτονώντας,
μια πλούσια σε χρήμα, σε ταλέντο, σε δόξα, αλλά φτωχή,
πολύ φτωχή σ’ αυτά που δίνουν νόημα και περιεχόμενο
στη ζωή. Πρόκειται για διάσημη τραγουδίστρια που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της
στο Παρίσι.
Όπως έγραφε όχι μόνο ο γαλλικός, αλλά και ο διεθνής τύπος – πασίγνωστη στον
καλλιτεχνικό κόσμος της υφηλίου – αυτοκτόνησε με βαρβιτουρικά, αφήνοντας
το λακωνικό αυτό μήνυμα, για την αιτία που την οδήγησε στο απονενοημένο
διάβημα. Αφόρητη και ανυπόφορη η ζωή της στα πενήντα τέσσερα χρόνια της.
Άλλα και πολύ πριν, αφού είχε προηγηθεί στα τριάντα τέσσερά της και άλλη
απόπειρα αυτοκτονίας.
Ανυπόφορη η ζωή της μολονότι η δόξα της χαμογελούσε σε κάθε της βήμα και
οι επιτυχίες την κυνηγούσαν μέχρι τέλους. Δεν είναι μικρή υπόθεση να έχει στο
ενεργητικό της τριάντα ολόκληρα χρόνια πετυχημένης καλλιτεχνικής καριέρας
με εξακόσια τραγούδια σε οκτώ γλώσσες και με 85 εκατομμύρια δίσκους. Και
μόνο αυτά; Ως ηθοποιός γύρισε έντεκα ταινίες και σε πολλές της αναγνώρισαν
μοναδικό ταλέντο.
«Τριάντα ολόκληρα χρόνια η φωνή της γοήτευε τα πλήθη. Μεσουρανούσε στο
καλλιτεχνικό στερέωμα. Δεν είχε ανάγκη από τίποτε. Δεν της έλειπε τίποτε, εκτός..
Από κάποιον που να την είχε ανάγκη. Αυτή ήταν ίσως η μοναξιά της». Αυτά είπαν
οι άλλοι. Εκείνο όμως που είναι ιδιαίτερα εκφραστικό και αποκαλυπτικό της
ζωής της, το διατύπωσε η ίδια επιγραμματικά ύστερα από μια καλλιτεχνική της
επιτυχία: «Έχω πολύ καθαρά την αίσθηση, ότι η ευτυχία δεν παντρεύεται με τη
δόξα».
Τι φοβερό, αλήθεια! Ένας άνθρωπος που τον ζηλεύουν τόσοι και τόσοι, που
εκστασιάζονταν τα πλήθη από τη γοητευτική της φωνή, που η δόξα τη στεφάνωνε
σε κάθε της βήμα, να σου λέει, από την προσωπική της πια πείρα, μια τόσο
ξεκάθαρη αλήθεια: Η ευτυχία δεν παντρεύεται με τη δόξα. Δεν συνυπάρχουν. Δεν
κάνουν μαζί χωριό. Δεν συμπορεύονται. Μάλιστα. Η ευτυχία με τη δόξα. Όσο κι
αν φαίνεται παράδοξο, αποτελεί την πιο ψηλαφητή εμπειρία. Η μια αποκλείει
την άλλη. Κι αλίμονο σ’ εκείνους που φρονούν το αντίθετο. Και επιδίδονται σ’ ένα
αδιάκοπο κυνηγητό της δόξας με την προσδοκία της ευτυχίας. Τη δόξα μπορεί
να την πιάσουν. Να τους σηκώσει στα μαγευτικά της φτερά. Η ευτυχία όμως θα
φεύγει όλο και πιο μακριά. Θ’ αποτελεί γι’ αυτούς όνειρο απραγματοποίητο.
Αυτό συνέβη και εδώ. Όσο γέμιζε η ψυχή της από δόξα, τόσο άδειαζε η ψυχή της
από ευτυχία. Τα ανώνυμα πλήθη και οι επώνυμοι θαυμαστές της δεν μπορούσαν
να γεμίσουν το κενό της δύστυχης καρδιάς της. Την ίδια στιγμή που οι άλλοι τη
θαύμαζαν και τη μακάριζαν, εκείνη ζούσε μια τραγωδία. Τα χειροκροτήματα και οι
επευφημίες έσβηναν πολύ σύντομα. Και όταν βρισκόταν μόνη με τον εαυτό της,
τότε ζούσε το μεγάλο της δράμα. Το δράμα της μοναξιάς. Το δράμα της μοναξιά
ανάμεσα σε τόσους ανθρώπους!
Αυτό είναι το δράμα του σύγχρονου ανθρώπου. Ο άνθρωπος της εποχής
μας, που ζει και κινείται σ’ έναν πλανήτη που αριθμεί περισσότερους από
επτά δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ο άνθρωπος αυτός που δεν του λείπουν οι
συντροφιές, η κοινωνική ζωή και έχει αναγάγει τις διαπροσωπικές σχέσεις σε
επιστήμη. Ο άνθρωπος αυτός που επικοινωνεί σ’ ένα λεπτό με κάθε γωνιά της
γης, αισθάνεται κατεξοχήν μόνος. Μονότατος! Έρημος από ανθρώπους. Κάτι
ακόμα χειρότερο. Όχι σπάνιο νιώθει εχθρικό και καταπιεστικό τον κοινωνικό του
περίγυρο, ακόμα και το πιο κοντινό περιβάλλον του.
Αλλά αυτό δεν είναι χωρίς συνέπειες. Έχει σοβαρές επιπτώσεις στην
ψυχοσωματική του ύπαρξη. Οι προσωπικές και εγκάρδιες σχέσεις, οι αληθινά
αδελφικές δεν είναι λεπτομέρεια για τη ζωή. Αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο για
την ομαλή και ισορροπημένη ανάπτυξή της. Καλύπτουν μια βαθιά ψυχική ανάγκη.
Την ανάγκη να νιώσει ο άνθρωπος την ειλικρινή και ανιδιοτελή αγάπη. Να
αγαπήσει και να αγαπηθεί. Να αισθανθεί ότι δεν περιβάλλεται από ανώνυμα
πλήθη, από αδιάφορες μάζες, από περιστασιακούς θαυμαστές, αλλά και από
πιστούς φίλους και αγαπητούς αδελφούς. Από ανθρώπους που δε σταματούν στη
φωνή του, στο ταλέντο του, στην ομορφιά του, στον εντυπωσιασμό. Προχωρούν
στην ψυχή του, τον βλέπουν ως άνθρωπο, ως εικόνα του Θεού, ως αδελφό. Και
είναι έτοιμοι να του σταθούν δίπλα, να τον περιβάλλουν με την αγάπη τους, με τη
στοργή τους. Να θυσιαστούν γι’ αυτόν.
Αυτό αναζητεί ο άνθρωπος. Και αυτό είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να
νιώσει ασφαλής μέσα στο σύγχρονο κυκεώνα της ανασφάλειας και αβεβαιότητας.
Αυτό έλειπε από τη δύστυχη, μέσα στη δόξα της, τραγουδίστρια.
Και αυτό της έφερνε στα χείλη την τραγική ομολογία:
«Η ευτυχία δεν παντρεύεται με τη δόξα»
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Ψυχολογία
Της Αθηνάς Σκιαδοπούλου

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

Υγιείς σχέσεις.

Υπάρχουν φάσεις στη ζωή μας που δεν έχουμε κανένα
ενδιαφέρον. Στην καθημερινότητα μας κινούμαστε σαν
ρομπότ. Σε αυτή τη φάση αρκετοί άνθρωποι φαντάζονται
πως όλα θα άλλαζαν αν ο έρωτας έκανε την εμφάνισή του. Η
ζωή τους θα είχε ενδιαφέρον και η καθημερινότητα τους.
Η καθημερινότητα σίγουρα θα άλλαζε με την παρουσία ενός καινούργιου ανθρώπου.
Το να περιμένουν όμως η ζωή τους να έχει νόημα εκεί είναι ένα μεγάλο λάθος αν
περιμένουν ότι η χαρά και η ευτυχία της ζωής τους εξαρτάται από κάποιον άλλο.
Μπορεί ένας άνθρωπος μέσα σε μια σχέση να μας δίνει χαρά αλλά το να μας κάνει να
νοιώθουμε ολοκληρωμένοι αυτό δεν είναι το επιθυμητό. Το επιθυμητό είναι να είμαι
ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος και να βρω επίσης έναν ολοκληρωμένο σύντροφο. Ο
άνθρωπος σαν κοινωνικό ον που είναι θέλει να ζει μαζί με τους άλλους ανθρώπους.
Όταν έρθει η στιγμή και ερωτευτεί πολλά όμορφα πράγματα συμβαίνουν στην ψυχή
και το σώμα του. Είναι πολύ όμορφο να ζεις έναν έρωτα ελεύθερα και όχι εξαρτημένα.
Δύο άνθρωποι που η ζωή του ενός δεν εξαρτάται από την ζωή του άλλου. Δεν
χρειάζεται ο ερωτευμένος έναν σύντροφο να τον κουβαλάει στις πλάτες του αλλά
δύο χέρια να τον κρατήσουν αγκαλιά τρυφερή ή ερωτική ανάλογα τη στιγμή. Στις
σχέσεις είναι όμορφο να περπατάς ένα δρόμο μαζί άλλα να μπορείς να δεις και να
διαχειριστείς όταν ο δρόμος προχωράει αλλά ο άλλος θέλει να αλλάξει κατεύθυνση
χωρίς να είσαι μαζί του. Πρέπει να δεις και να σεβαστείς την επιθυμία του συντρόφου
σου. Οι σχέσεις και ο έρωτας για να αναπτυχθούν χρειάζονται ελευθερία και όρια που
και οι δύο σύντροφοι ορίζουν. Για να γίνει όμως αυτό είναι απαραίτητη η αυτογνωσία
και η αγάπη του εαυτού χωρίς να μιλάμε για αγάπη του εγώ, αλλά του συνόλου μου
εφόσον υπάρχει αυτογνωσία. Οι άνθρωποι σαν μοναδικές προσωπικότητες έχουν
ανατραφεί με μια συγκεκριμένη για αυτούς εικόνα. Η εικόνα αυτή έχει δημιουργηθεί
από το τι έχουν εισπράξει από άλλους ανθρώπους και από τις καταστάσεις που έχουν
βιώσει. Η εικόνα αυτή ίσως δεν είναι η πραγματική αν ο άνθρωπος θελήσει μπορεί
να αλλάξει προς το καλύτερο αρκεί να υπάρχει ενδιαφέρον για εσωτερική αναζήτηση.
Συνήθως οι άνθρωποι που στα πρώτα χρόνια της ζωής τους δεν πήραν την αγάπη και
αποδοχή από τους γονείς τους έχουν πολλά άλυτα εσωτερικά θέματα που βγαίνουν στη
ζωή τους χωρίς να γνωρίζουν το γιατί. Όπως το ότι όταν ερωτεύονται αυτό γίνετε με έναν
εξαρτημένο τρόπο και δημιουργούν μια άρρωστη σχέση εξάρτησης χωρίς να μπορούν
να το δουν. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να δεχτούν ότι ο σύντροφος τους θέλει για
τους δικούς του λόγους να αποχωρήσει από τη σχέση. Είναι όμορφο να ζεις μέσα σε μια
σχέση σαν ολοκληρωμένη προσωπικότητα και όχι σαν εξαρτημένη. Η ζωή τελειώνει όταν
βιολογικά σταματάει όχι όταν μια σχέση τελειώνει. Αυτογνωσία και εσωτερική αναζήτηση
είναι το καλύτερο φάρμακο για υγιείς και ευτυχισμένες σχέσεις και μοναδικές στιγμές.

Οι άνθρωποι και η ζωή στην τρίτη ηλικία.

Οι άνθρωπος στην διάρκεια της ζωής του περνάει από διάφορες ηλικιακές φάσεις και
μια από αυτές είναι και η τρίτη ηλικία . Όταν είσαι νέος δεν θέλεις να σκεφτείς την στιγμή
που θα φτάσεις σε αυτήν την φάση της ζωής σου. Νομίζεις πως θα παραμείνεις και νέος
και ακμαίος. Οι περισσότεροι άνθρωποι τρέχουν δουλεύουν ο χρόνος τρέχει και κάποια
στιγμή συνειδητοποιούν ότι τα χρόνια της νιότης έφυγαν και δεν πρόλαβαν να ζήσουν
όλα αυτά που ήθελαν.
Όμως και η Τρίτη ηλικία έχει τα δικά της καλά. Τρίτη ηλικία δεν σημαίνει γεράματα και
αρρώστιες. Οι αντιλήψεις μας για την Τρίτη ηλικία πρέπει να συμβαδίσουν με την τωρινή
πραγματικότητα της αυξημένης μακροζωίας και όχι να μείνουμε προσκολλημένοι στις
παλαιότερες αντιλήψεις. Ναι μεν συμβαίνουν βιολογικές, κοινωνικές και ψυχολογικές
αλλαγές που επηρεάζουν την ψυχολογία. Η ποιότητα όμως της ζωής εξαρτάται από όσο
το δυνατόν την καλή σωματική και ψυχική υγεία.
Η συνταξιοδότηση είναι η αρχή μιας νέας ζωής με καινούργια ενδιαφέροντα και
καινούργιες δραστηριότητες. Στην ελληνική πραγματικότητα οι άνθρωποι της τρίτης
ηλικίας έχουν σημαντικό ρόλο στην ανατροφή των εγγονιών τους. Αυτό βοηθά στο να
νιώθουν χρήσιμοι και αγαπητοί. Το μυστικό για να είναι καλά ψυχικά και σωματικά οι
άνθρωποι της τρίτης ηλικίας είναι να παραμείνουν ενεργοί στη ζωή και στα ενδιαφέροντα
τους. Οι άνθρωποι σε αυτήν την συγκεκριμένη φάση είναι απαλλαγμένοι από το άγχος
να δουλέψουν για τον βιοπορισμό και μπορούν να χαρούν με ηρεμία τον χρόνο που
έχουν με τον εαυτό τους και με ότι επιθυμούν. Αν πάλι τους κουράσει αυτό μπορούν
να ασχοληθούν με κάτι που τους ενδιαφέρει χωρίς να το κάνουν μόνο και μόνο για τα
χρήματα.
Το σημαντικό είναι να συνεχίσουν να ζουν, να κάνουν παρέα με φίλους να συζητούν
και να κάνουν διάφορα πράγματα μαζί. Ένας άνθρωπος στα εβδομήντα και στα ογδόντα
μπορεί αν κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις και γενικά προσέχει την διατροφή του να
διατηρείτε σε πολύ καλή φυσική και ψυχική κατάσταση. Το θέμα είναι να υπάρχει θετική
ψυχολογία και οι νεότεροι να σέβονται τους μεγαλύτερους με την δική τους σοφία και τα
δικά τους λάθη. Πολλά μπορεί να καταφέρουν οι μεγαλύτεροι άνθρωποι και να μάθουν
καινούργια πράγματα που παλαιότερα δεν είχαν το χρόνο.
Το χειρότερο είναι να βιώνουν την μοναξιά και την εγκατάλειψη είτε μόνοι σε ένα άδειο
σπίτι είτε σε κάποιο οίκο ευγηρίας. Χρειάζεται να προσπαθούν να ζουν έτσι ώστε να
μην βιώνουν μοναξιά και οδηγηθούν σε κατάθλιψη. Το επιθυμητό είναι να δεχτούν οι
άνθρωποι την ηλικία που ζουν και τα χρόνια που έρχονται τις αλλαγές που βλέπουν στο
σώμα και στις δυνάμεις τους. Να νιώθουν όμορφα με αυτά που έχουν και να προσπαθούν
ότι κάνουν να είναι με αγάπη και όχι πικρία.
Η κάθε στιγμή είναι μοναδική και το θέμα δεν είναι να προσθέτεις χρόνια που φεύγουν
χωρίς να ζεις αλλά να προσθέτεις ζωή σε αυτά τα χρόνια.
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ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ ΠΩΣ...

Λένε πως η αγάπη πληγώνει.
Και εγώ σας λέω ότι αν έτσι μάθετε, αυτό και θα εισπράξετε, αυτό και θα θεωρήσετε φυσιολογικό. Το να πληγώνεσαι,
δεν είναι αγάπη!
Λένε πως όποιος αγαπά, υποφέρει.
Και εγώ σας λέω ότι αν υποφέρει, είναι γιατί δεν έχει αγαπήσει πρώτα και πάνω από όλα τον εαυτό του. Όταν η
ύπαρξή μου έχει φτάσει στην κορύφωσή της, κανείς δεν μπορεί να τη ρίξει από εκεί, εκτός από εμένα τον ίδιο.
Λένε πως με την αγάπη γίνεσαι μάρτυρας.
Και εγώ σας λέω να κοιτάξετε μέσα σας, να βρείτε την αυτοεκτίμησή σας, να δείτε το πόσο υπέροχα πλάσματα
είσαστε, να νοιώσετε την μοναδικότητα της ύπαρξής σας, να θαυμάσετε το τμήμα της ολότητας που αποτελείτε,
να ξυπνήσετε τον κοιμισμένο Θεό μέσα σας και μόλις φτάσετε εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί να γίνετε
μάρτυρας, γιατί κανείς δεν θα μπορεί να σας ζητήσει κάτι που δεν θα γνωρίζετε πώς να το κάνετε!
Λένε πως η αγάπη είναι ένα πάρε δώσε.
Και εγώ σας λέω ότι η ζωή όλη είναι ένα δώσε πάρε.
Λένε πως στη ζωή, νόημα έχει το σκορ.
Και εγώ σας λέω ότι στη ζωή μετράει το σπορ.
Λένε ότι πρέπει να αγαπάς τον πλησίον σου όσο τον εαυτό σου.
Και εγώ σας λέω ότι, να αγαπήσεις τον εαυτό σου ως το πολυτιμότερο, το ακριβότερο και το πιο εγωιστικά μοναδικό
πλάσμα στον κόσμο και τότε θα αγαπήσεις και όλους τους άλλους, γιατί όποιος αγαπά, δεν έχει χρόνο να μισεί.
Λένε πως για να αγαπηθείς πρέπει να γίνεις θυσία.
Και εγώ σας λέω να γίνεται εγωιστικά πλάσματα, που πρώτα θα λατρέψετε τους εαυτούς σας, που πρώτα θα
συγκεντρώσετε μέσα σας όλη σας τη δύναμη, που πρώτα θα αξιώσετε για τους εαυτούς σας τα καλύτερα και τότε,
δεν θα χρειάζεται καμιά θυσία για τους άλλους, τότε θα είστε ολοκληρωμένες υπάρξεις, τότε θα σκορπάτε γύρω σας
πολύ παραπάνω από ότι κάποιος θα μπορεί να σας αξιώσει.
Λένε πως με τα λόγια πείθεις.
Και εγώ σας λέω ότι αυτό που είστε φωνάζει τόσο πολύ, που δεν ακούω τι λέτε.
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

Για τις απαντήσεις.

Ξέρω πολύ καλά πως ψάχνεις γύρω σου για απαντήσεις. Έχει περάσει πια ο καιρός που άλλοι απαντούσαν για
εσένα! Θυμάσαι; Τότε παλιά, που παιδάκι ακόμα, είχες τους προσωπικούς σου θεούς να σε καθοδηγούν!
Και όμως! Ούτε τότε δεν σου έδιναν απαντήσεις! Εκείνοι, σου παρείχαν ασφάλεια, τροφή και συναίσθημα. Κανένας
γονιός δεν μπόρεσε ποτέ να σου πει γιατί είσαι εδώ, ποιος είσαι και τι ήρθες να κάνεις!
Ξέρω, σου είπαν ότι πρέπει να ρωτήσεις τον ουρανό και εκείνος θα σου δείξει! Και συ, έψαχνες στα απέραντα
γαλάζια, στου ωκεανού την αντάρα και στα τροπικά τα δάση, αλλά εκεί, μόνο την ομορφιά της πλάσης μπόρεσες να
μάθεις!
Και ήρθαν σύμβουλοι πολλοί, άνθρωποι μορφωμένοι, με λέξεις και υποδείξεις, και γραφούμενα ένα σωρό!
Ότι μπορεί να λεχτεί έχει ειπωθεί, και ότι μπορεί να δειχτεί έχει γραφεί! Αν και σου ξεθόλωσε έτσι λίγο το τοπίο,
απαντήσεις για εσένα δεν βρήκες! Έχουν βλέπεις μέσα τους αυτές οι αναφορές, την προσωπικότητα του καθενός
που τις έκανε, και δεν είσαι εσύ αυτός!
Αν τίποτα από αυτό που σε περιβάλλει δεν έχει τις απαντήσεις που ψάχνεις, μήπως κάπου χάνεις άδικα πολύτιμο
χρόνο; Όχι, δεν σε οδηγώ σε αδιέξοδο! Γιατί, αν δεν τις βρίσκεις γύρω σου, μήπως τις έχεις μέσα σου;
Για δες, πως αισθάνεσαι για αυτά που μέχρι σήμερα έχεις επιλέξει και ακολουθείς; Καλά; Άσχημα; Σου αρέσουν;
Θέλεις να τα αλλάξεις;
Τι νιώθεις για εκείνες τις πράξεις σου; Σε εξυπηρέτησε ο τρόπος που έδρασες; Σε ωφελούν και σε ανεβάζουν; Έχει
νόημα για το μέλλον σου να τις επαναλαμβάνεις ή αποτελούν καταστροφική ψυχαναγκαστική προσήλωση;
Αυτά που έχεις κάνει, που σε έχουν οδηγήσει; Κορυφώνεσαι, εξυψώνεσαι, βαδίζεις προς το ύψιστο σημείο σου; Αν
όχι, περιμένεις με τις ίδιες πράξεις να λάβεις άλλο αποτέλεσμα;
Νομίζεις ότι υπάρχει κάτι έξω από εσένα, που γνωρίζει καλύτερα από εσένα, το τι είναι αυτό που σε κάνει
ευτυχισμένο;
Αν έχεις καθυστερήσει να το ακολουθήσεις, πόσο σε βολεύει ακόμα που καθυστερείς; Τι λογικοφανείς δικαιολογίες
προβάλλεις για την αδράνειά σου;
Αν επιλέξεις ότι κάτι δεν σου άρεσε, μη γεμίσεις τύψεις! Οι τύψεις, φέρνουν ενοχές! Αυτό το σύμπλεγμα, θα σε
κρατήσει πίσω! Η ενοχή, είναι συναίσθημα. Γλοιώδες και κολλώδες. Απέβαλέ το! Κατάλαβε ότι εκείνη τη στιγμή,
έκανες εκείνη την επιλογή και δεν θέλεις πλέον να την έχεις στη ζωή σου. Με αγάπη, όχι με ενοχή! Η αγάπη
ελευθερώνει.
Είσαι ο δημιουργός! Μην ψάχνεις έξω! Και υμείς Θεοί εσταί! Συγκεντρώνεσαι, δημιουργείς, διαβάζεις με το
συναίσθημά σου το δημιούργημά σου, επιλέγεις τη συνέχισή του ή το σταμάτημα, ξανασυγκεντρώνεσαι και
ξαναδημιουργείς.
Αν δεις λίγο το παρελθόν σου, αυτό έχεις κάνει μέχρι σήμερα. Κάνε το συνειδητά!
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

Παραγγελίες βιβλίων
Demokrit Buchhandlung - 90443 Nürnberg - Am Plärrer 9
Τηλ. : 0911/264354

Ε-mail : kostas@gikas.net

Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

9,80 EUR

14,80 EUR

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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Αξιότιμοι φίλοι και αναγνώστες
Ενώ πολλές στατιστικές μελέτες δείχνουν ότι ο πληθυσμός της Ελλάδος
συρρικνώνεται χρόνο με το χρόνο εντούτοις οι δήθεν αντί-μνημονιακές
κυβερνήσεις που νοιάζονται και κόπτονται για τον κυρίαρχο λαό εφαρμόζουν
πολιτικές οι οποίες δια του αποτελέσματος απειλούν την ίδια την ύπαρξη
του έθνους και κατ’ επέκταση και του εθνικού κράτους. Δεν γίνεται όπως
καταλαβαίνετε για έναν εργαζόμενο με 800€ καθαρές αποδοχές ο οποίος
δεν μπορεί να συντηρήσει ούτε καν τον εαυτό του πόσο μάλλον δε να κάνει
οικογένεια να ζητηθούν να πληρώνει επιπλέον φόρους.
Επιπρόσθετα να μην ξεχνάμε ότι ζει κάθε μέρα με το άγχος να μην μείνει
άνεργος και περιθωριοποιημένος. Τα ίδια πάνω κάτω ισχύουν για τους
ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι παλεύουν καθημερινά να μην βάλλουν
λουκέτο στην επιχείρηση τους, τους δημοσίους υπαλλήλους που εξυπηρετούν
και συμβουλεύουν τους πολίτες και για όσους δεν βλέπανε την Ελλάδα ως
ξέφραγο αμπέλι όπου μπορούσαν να αρπάξουν ότι μπορούσαν μέχρι να τους
πιάσουν και αν τους αντιλαμβανόταν κάποιοι ελλείψεως μηχανογράφησης
και μία ράθυμης, αδηφάγου και αναξιοκρατικής γραφειοκρατίας.
Στην Ελλάδα όπου έχει μία εξαιρετική θέση τόσο εμπορικά όσο και
γεωπολιτικά δυστυχώς ακόμη και σήμερα μας σέρνει η ιστορία μας.
Όπως πολλάκις τονίζω ο σημαντικότερος παράγοντας είναι ο άνθρωπος,
φορέας ιδεών οι οποίες είτε θα υποκινήσουν είτε μπορεί να χρησιμοποιηθούν
προς ίδιον συμφέρον.
Επομένως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας,
βιωσιμότητας και ανάπτυξης δεν έχουν να κάνουν μόνο με το υψηλό
κόστος ρεύματος για κάποιες μεγάλες βιομηχανίες ή με το ασταθές
φορολογικό περιβάλλον, πολύ απλά διότι αυτά είναι αποτελέσματα ενός
ήδη προϋπάρχοντος προβληματικού κοινωνικού περιβάλλοντος. Αυτό το
τελευταίο είναι που πρέπει να αλλάξει και μπορεί να αλλάξει αν το θέλει η
πλειοψηφία.
Σήμερα έχουν περισσότερο δίκαιο όσοι νιώθουν απαισιόδοξοι ότι η
κοινωνία θα φτωχοποιηθεί άκομη περισσότερο. Η φτωχοποίηση της
κοινωνίας εντείνει την εγκληματικότητα, την ξενοφοβία, τον ρατσισμό
και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αποδόμηση του κράτους. Πρίν όμως
φτάσουμε στην αποδόμηση των κρατών θα πρέπει να ανησυχεί την Ευρώπη
και η δική της ύπαρξη ως ένα υπερεθνικό σχηματισμό.
Ο συνδυασµός εθνικισμού και αντιευρωπαϊσμού μοιάζει εφιάλτης τόσο για
ολόκληρο το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα, περισσότερο όμως για χώρες όπως η
δική μας όπου η ύπαρξη τους σχετίζεται άμεσα από την εξωτερική πολιτική
και τις οικονομίες των μεγάλων δυνάμεων.
Οι παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας και η κατ‘ επέκταση η ανίσχυρη
οικονομίας της την κάνουν σίγουρα πιο ευάλωτη σε τέτοιες καταστάσεις, αυτό
φαίνεται και μέσα από την ιστορία. Αν λοιπόν κάποιοι που ευαγγελίζονται
αλλαγές ώστε η Ελλάδα να γίνει πιο ισχυρή οικονομικά δεν επενδύσουν και
σε ανθρώπους που θέλουν την αλλαγή τότε λίγο άστοχα υπερτονίζουν το
γεγονός αυτό.
Μία χώρα σε μία έξοχη γεωπολιτική θέση, που βρέχεται από θάλασσα, που
έχει πάρει ένα σωρό δάνεια και υποδομές δεν έχει κάνει, που κάποιοι την
του Παναγή Ι. Σιμωτά, συνταξιούχου Οικονομολόγου/ επιχειρηματία !

ΟΠΩΣ θα έχετε διαπιστώσει,
ο τόσο γνώριμος προ-εκλογικός „ΑΓΩΝ“ της διασφάλισης Θώκων … και
μόνο, παντί τρόπω, πάλι και πάλι, έχει αρχίσει να … „φουντώνει“!
ΣΤΑ τεράστια Χρηματο-οικονομικά μας προβλήματα, οι προτάσειςαπαντήσεις που δεν προσβάλλουν την νοημοσύνη του μέσου Πολίτου, από
όποια χείλη, από όποια „πηγή“ κι‘ αν αυτές προέρχονται (Προσοχή : Εφ‘
όσον „εκεί“ υπάρχει κάποια … πιθανότητα εκλογής και συνεπώς πιθανής …
υποχρέωσης εφαρμογής των προτεινομένων-υπεσχημένων!!) εξώφθαλμα,
προκλητικά, παντελώς απουσιάζουν!
ΜΕ αριθμούς, με αλήθειες, με γεγονότα, με παραδείγματα, με
αποδείξεις, με μαθηματικά και ανθρώπινα δυνατά, τεχνοκρατικά, επαρκώς
μελετηθέντα- διερευνηθέντα – στοιχειοθετηθέντα, ρεαλιστικά και υπεύθυνα
συμπεράσματα!
ΣΤΟ παρά πέντε νέων περιπετειών, νέων πειραμάτων, νέων „πηδημάτων
θανάτου“ δείχνουμε να βρισκόμαστε πάλι, πάλι και πάλι, άχρηστοι
„κολυμβητές“ χαμένοι … μισοπέλαγα!
ΜΕ „σωσίβια“ που ξεφουσκώνουν και σταματούν να μας κρατούν
στην επιφάνεια, μόλις και από όποιαν απόσταση, έτσι θελήσουν, έτσι
αποφασίσουν, οι εταίροι-δανειστές μας!!!
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προόριζαν ή είναι άγνωστό αν ακόμη την
προορίζουν για σερβιτόρο των υπολοίπων
και δεν αναφέρομαι μόνο στους ξένους,
που αγνοεί την ιστορία, έχει τόσο υψηλή
ανεργία και τόσο μεγάλη φυγή ικανών
ανθρώπων που βρίσκουν καταφύγιο και
την πραγματική Ελλάδα κάπου αλλού,
δεν είναι δυνατό αν δεν βάλει μπροστά
τη λογική να μπορεί να ελπίζει.
Σαφώς και οι ηγεσίες έχουν την
μεγαλύτερη ευθύνη αλλά ευθύνη βαρύνει
και τον καθένα μας ξεχωριστά γιατί δια
της ψήφου τις νομιμοποιούμε. Εκτός
από τη ψήφο χρειάζεται συμμετοχή στα
κοινά, διάλογος, μελέτη και έρευνα.
Χρήστος Τραϊκούδης
Ποια από τα κατάλοιπα του παρελθόντος
πρέπει να καταπολεμήσουνε οι πολίτες αν θέλουν να ελπίζουν; Την
αναξιοκρατία, την ευνοιοκρατία, την ιδιοτέλεια, να μην παρασύρονται απο
τις κούφιες υποσχέσεις αυτών που αναφέρονται στους πολίτες και τους
αποκαλούν λαό εννοώντας τον όχλο, που ξεπετάχθηκαν στην πρώτη γραμμή
με μόνο προσόν το χρήμα που κάποιες φορές προήλθε από άνομες πράξεις,
τον νεποτισμό όταν ο απόγονος δεν είναι ικανός να διοικήσει και άδικα
ορίζει τις τύχες άλλων ανθρώπων, την δικαιοσύνη που ορίζεται με βάση τα
συμφέροντα των ολίγων, την παραποίηση των ιστορικών γεγονότων.
Ποιοι θα μείνουν όμως για να στηρίξουν τούτο τον τόπο για τις αλλαγές που
πρέπει να συντελεστούν όταν το κύμα φυγής ικανών και άξιων ανθρώπων
αυξάνεται ενώ η αναξιοκρατία και η ευνοιοκρατία επιμένουν;
Τι λέει ο Σωκράτης περί της μεγαλύτερης ποινής των χρηστών στην πολιτεία
του Πλάτωνος;
Να έχουμε βέβαια στο νου μας ότι το κράτος μας για να συγκλίνει οικονομικά
και πολιτικά με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη δεν πρέπει να περιχαρακώνεται
μόνο σε δανειακές συμβάσεις αλλά πρέπει να ψάξει τρόπους ώστε να
βρει την οδό της λογικής, διαφορετικά θα πρέπει να επιλέξει την οδό της
απομόνωσης αν και επιτρέψτε μου να πώ ότι αυτός ο τόπος ως γεωγραφική
έννοια «προώρισται να ζήση και θα ζήση» με ή και χωρίς αυτούς που δεν
πολύ σκέφτονται περί της βιωσιμότητας του και σίγουρα δεν πολύ θέλουνε
την έρευνα, τη λογική και την μόρφωση των πολιτών.
θα διερωτηθεί κανείς αν ποτέ υπήρξε πραγματική ανάγκη στην ελληνική
κοινωνία κάποιος να ερευνά, να καινοτομεί, να δημιουργεί και ως εκ τούτου
δια αυτής της οδού να βελτιώνεται και το βιοτικό επίπεδο της κοινωνίας.
Σε άλλες κοινωνίες αυτό είναι μία πραγματικότητα και τα εκπαιδευτικά
συστήματα το υποστηρίζουν άλλωστε και η τεχνολογία την οποία εισάγουμε
εδώ δεν προέρχεται απο παρθενογένεση. Θα ήταν βέβαιο πολύ χρήσιμο να
γίνει μία αξιόπιστη έρευνα σχετικά με την αξιοκρατία στην στελέχωση όχι
μόνο του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα καθώς και των κομμάτων
ώστε να κρίνουμε και μέσα από αυτή αν πρέπει να ελπίζουμε ή είναι
επιτακτική ανάγκη να γίνουν ανατροπές και ουσιαστικές αλλαγές ακόμη και
από σήμερα χωρίς όμως αυτό το σόκ να το βιώσουν και πάλι όσοι δεν είχαν
τόσο μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την τρέχουσα κατάσταση.
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Η Θεσσαλονίκη και ο Άγιος Δημήτριος
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Από την Ιστορία στους θρύλους

Γράφει: ο Δρ. Δημήτριος Μπενέκος
Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου

Οκτώβριος μήνας. Είναι ο μήνας προετοιμασίας για τις τελευταίες γεωργικές
εργασίες στην Ελλάδα, αλλά και η εποχή προετοιμασίας για τον επερχόμενο
χειμώνα. Στη λαϊκή διάσταση της ελληνικής γλώσσας, ο Οκτώβριος (Οκτώβρης)
μετονομάστηκε σε «Αϊ Δημήτρης» και τούτο γιατί στις 26 του μήνα δεσπόζει
μεγάλη γιορτή της ανατολικής Χριστιανοσύνης, η γιορτή του πολιούχου της
Θεσσαλονίκης Αγίου Δημητρίου.
Ας δούμε από κοντά αυτά τα δύο ονόματα, που το ένα θυμίζει υποχρεωτικά και
το άλλο. Ας ρίξουμε μια ματιά στην Ιστορία και στις λαϊκές παραδόσεις και τους
θρύλους που σχετίζονται με αυτό το δίδυμο μέσα από τους αιώνες. Πάντως, για
να διευκρινίσουμε, οι θρύλοι που δημιουργήθηκαν γύρω από πρόσωπα ή και
καταγράφηκαν εμπεριέχουν, εκτός από τον λαϊκό μανδύα των αφηγήσεων, χωρίς
αμφιβολία και τον πραγματικό ιστορικό πυρήνα των γεγονότων.
Ο Δημήτριος ήταν γόνος επιφανούς οικογένειας και αξιωματικός του ρωμαϊκού
στρατού, αλλά και πιστός χριστιανός, γεγονός που δεν απέκρυπτε. Με τους
διωγμούς του αυτοκράτορα Μαξιμιανού εναντίον των χριστιανών φυλακίστηκε.
Όταν το 303 μ.Χ. τελούνταν αγώνες στο στάδιο της Θεσσαλονίκης, ένας
γιγαντόσωμος ειδωλολάτρης, ονόματι Λυαίος, προκαλούσε τους χριστιανούς
σε μονομαχία μέχρι θανάτου. Ένας νεαρός χριστιανός, ο Νέστορας, ζήτησε τη
βοήθεια του Δημητρίου στη φυλακή και παίρνοντας θάρρος και την ευλογία του
φόνευσε τον γίγαντα. Ο αυτοκράτορας, που ήταν παρών, διέταξε την εκτέλεση
και του Νέστορα και του Δημητρίου. Στον χώρο της ταφής του χτίστηκε μετέπειτα
μεγαλοπρεπής Ναός και η μνήμη του τιμάται από την Εκκλησία στις 26 Οκτωβρίου.
Αυτά εν ολίγοις για το ιστορικό γεγονός.
Οι παραδόσεις για τα
πάμπολλα θαύματα που
γίνονταν στον ναό του καθώς
και η διαρκής ανάβλυση από
τον τάφο του θείου μύρου, που
του έδωσαν την επωνυμία «ο
μυροβλύτης», τον κατέστησαν
μαζί με τον Άγιο Γεώργιο,
έναν από τους πιο δημοφιλείς
Αγίους
του
χριστιανικού
κόσμου της Ανατολής.
Η φήμη του Αγίου Δημητρίου
είχε ξαπλωθεί σε όλη τη
Βυζαντινή
Αυτοκρατορία,
σε Ανατολή και Δύση,
για τούτο πλήθη πιστών
ζητούσαν
διαρκώς
τη
θαυματουργή
επέμβασή
του για θεραπεία κάποιας
ασθένειας.
Σε περιόδους,
μάλιστα, επιδρομών εχθρών
και βάρβαρων φύλων, ήταν
πλατιά διαδομένη η πίστη πως
Ο Άγιος Δημήτριος
ο Άγιος Δημήτριος παρέμβαινε
(φορητή σύγχρονη εικόνα, ιδιωτική συλλογή
αυτοπροσώπως, σώζοντας την
©dbenekos)
πόλη της Θεσσαλονίκης, (την
πόλη του), εμφανιζόμενος
πότε ως απλός στρατιώτης τρέποντας αυτούς σε φυγή, πότε έφιππος οδηγώντας
μυριάδες στρατού και άλλοτε βυθίζοντας τον εχθρικό στόλο. Είναι πλέον «ο
μέγας και υπερένδοξος προστάτης» της Θεσσαλονίκης, είναι ο πολιούχος της
νύμφης του Θερμαϊκού, ο προστάτης Άγιος της πρωτεύουσας της Μακεδονίας.
Η εμφάνιση του θεϊκού προστάτη των πόλεων έχει βαθιές ρίζες στον ελληνικό
κόσμο. Είναι μια πίστη που περνά μέσα από τους αιώνες και φανερώνει τη
μεταφυσική σχέση του ανθρώπου με το υπερφυσικό, ιδία σε περιπτώσεις
κινδύνου. Πριν προχωρήσουμε σε μια μικρή απαρίθμηση της θείας επεμβάσεως
του Αγίου Δημητρίου αναφέρω μια όμοια περίπτωση που θρυλείται ότι συνέβη
στην ακόμη ειδωλολατρική Αθήνα προς τα τέλη του τετάρτου μ.Χ. αιώνα. Και εκεί
Έλληνες ζούσαν.
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Σύμφωνα με τον ιστορικό Ζώσιμο, το 395 μ.Χ. οι Γότθοι
έλυσαν την πολιορκία της Αθήνας και αποχώρησαν
χωρίς καταστροφές επειδή ο αρχηγός τους Αλάριχος
τρομοκρατήθηκε βλέποντας τον Αχιλλέα να στέκεται
πάνοπλος και οργισμένος πάνω στα τείχη, όπως ακριβώς
τον είχε περιγράψει ο Όμηρος στον τρωικό πόλεμο και
την πρόμαχο θεά Αθηνά, την προστάτιδα της Αθήνας, να
περιέρχεται στις επάλξεις φορώντας την βαριά πολεμική
της στολή και έτοιμη να αποκρούσει τους επιτιθέμενους.
Ας επιστρέψουμε στον Άγιο Δημήτριο για να γνωρίσουμε
μαζί με τα ιστορικά γεγονότα και τους θρύλους που Prof. Dr. Dimitrios Benekos
δημιουργήθηκαν παράλληλα και σε σχέση με αυτά.
Το 565 μ.Χ. στέφθηκε αυτοκράτορας ο Ιουστίνος Β΄, ανεψιός του περίφημου
Ιουστινιανού. Σε λίγο εμφανίστηκαν στην Κωνσταντινούπολη οι Άβαροι, άγριος
και πολεμικός λαός με τις χαρακτηριστικές μακριές πλεξίδες, ζητώντας δώρα για
να μην καταστρέφουν χωριά και επαρχίες της Αυτοκρατορίας. Ο Ιουστίνος όχι
μόνο δεν τους έδωσε «δώρα σε χρυσό», αλλά τους απείλησε ότι θα κόψει και
τις κοτσίδες και τα κεφάλια τους. Αυτό υπήρξε αφορμή πολέμου και οι Άβαροι
άρχισαν φοβερές επιδρομές στα εδάφη της Αυτοκρατορίας και πολιόρκησαν
την Θεσσαλονίκη. Ο Άγιος Δημήτριος, λέγεται, εθεάθη πάνω στις επάλξεις ως
στρατιώτης φονεύοντας τον πρώτο βάρβαρο που ανέβηκε στα τείχη. Κατά την
επόμενη πολιορκία της πόλης από τους Αβάρους και Σλάβους, οι βάρβαροι
ετράπησαν σε φυγή ολονυχτίς επειδή πριν ακόμα ξημερώσει είδαν τον Άγιο
Δημήτριο να αστράφτει καβάλα σε άσπρο άλογο οδηγώντας μυριάδες στρατού
(«προ του αύγους είδον μυριάδας στρατού και καθηγούμενον τούτου άνδρα
πυρράκτην και λαμπρόν ίππω λευκώ εφεζόμενον»).
Μεγάλη ήταν η πίστη πως ο Δημήτριος βοηθάει στους πολέμους κατά
των βαρβάρων, για τούτο ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός Β΄ φτάνοντας στη
Θεσσαλονίκη, το 695, δώρισε μια αλυκή στον Ναό του Αγίου Δημητρίου, επειδή
τον βρήκε «συμμαχήσαντα» στους νικηφόρους πολέμους κατά των Βουλγάρων
και Σλάβων.
Σε άλλη πολιορκία, από ξηρά και θάλασσα, πάρα πολλοί άνθρωποι είδαν τον
Δημήτριο με λευκή χλαμύδα να διατρέχει τα τείχη κραδαίνοντας την αήττητο λόγχη
και μετά να περπατάει πάνω στη θάλασσα σαν να ήταν στεριά, διασκορπίζοντας
και βυθίζοντας τα εκατοντάδες βαρβαρικά πλοιάρια, που ήταν στο λιμάνι.
Κατόπιν τούτου οι βάρβαροι ετράπησαν σε άτακτο φυγή. Εδώ, μάλιστα, και οι
αιχμάλωτοι βάρβαροι έλεγαν «είδομεν άνδρα ξανθόν και λαμπρόν, ο οποίος
εκάθητο επί λευκού ίππου και εφόρει ιμάτιον λευκόν». Και κατά την παράδοση,
αφού ο Άγιος έσωζε την πόλη του, επέστρεφε πάλι στον ναό του και το πρόσωπό
του από τη χαρά ακτινοβολούσε σαν τον ήλιο.
Αιώνες αργότερα, το 1040 μ.Χ. οι Βούλγαροι ενώ πολιορκούν τη Θεσσαλονίκη,
ξαφνικά εγκαταλείπουν τα πάντα και τρέπονται σε άτακτο φυγή, χωρίς καν να
αμυνθούν, επειδή εμφανίστηκε ο Άγιος Δημήτριος να προηγείται του βυζαντινού
στρατού και να τους καταδιώκει.
Και πάλι, αιώνες αργότερα, η τύχη θέλει ο ελληνικός στρατός να ελευθερώσει
τη Θεσσαλονίκη από τον οθωμανικό ζυγό στις 26 Οκτωβρίου 1912, ημέρα που
τιμάται ο πολιούχος της, ο Άγιος Δημήτριος.
Εδώ σημειώνουμε, πως κατά την ημέρα της εορτής του Αγίου Δημητρίου, λάβαινε
χώρα στη Θεσσαλονίκη διεθνής εμποροπανήγυρη, «Τα Δημήτρια», η οποία
ήταν τόσο λαμπρή, ώστε έρχονταν έμποροι και επισκέπτες από όλες τις πόλεις
της Αυτοκρατορίας, επίσης πολλοί Ιταλοί, Ισπανοί, Πορτογάλοι, Γάλλοι, Σλάβοι,
Κέλτες καθώς και έμποροι άλλων λαών που κατοικούσαν πέρα από τις Άλπεις.
Πολλοί, μάλιστα, επισκέπτες και άρχοντες έρχονταν ειδικά να προσκυνήσουν το
λείψανο του Δημητρίου, να ζητήσουν θεραπεία κάποιας ασθένειας ή τη βοήθειά
του για πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον εχθρών και βαρβάρων (δεν ξεχνούμε
πως ο Δημήτριος είναι ένας από τους μεγάλους στρατιωτικούς Αγίους του
Χριστιανισμού).
Προς τιμή του έχουν κτιστεί ωραιότατοι ναοί σε όλους τους ορθόδοξους λαούς
και το όνομά του φέρουν χιλιάδες χριστιανών και εκατοντάδες χωριών και
κωμοπόλεων. Είναι πράγματι μεγαλομάρτυρας, αθλοφόρος και τροπαιούχος.
Δρ. Δημήτριος Μπενέκος
τ. Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου
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Schutz der Gottesmutter - Agia Skepi

von Erzpriester p. Martinos Petzolt

Frauen und Männer, Heilige und Bürger, Bischöfe
und Mönche, Königinnen und Minister drängen sich
unter dem ausgebreitet Schleier der Gottesmutter. Mit ausgebreiteten Händen hält
sie ihren Schleier über
beiden Armen ganz
weit offen, so dass
niemand außerhalb bleiben muss, der unter ihm
Schutz suchen will. Fast wie ein Priester steht die
Gottesmutter inmitten der Kirche, um sich herum
nicht nur die Kirchenmauern, sondern das lebendige Kirchenvolk der Gläubigen, die zu ihr eilen und
ihr huldigen. In ähnlicher Haltung mit ausgebreiteten Händen betet der Liturge die Gebete im Gottesdienst. Weil diese Gebete und Ausrufungen, im
lateinisch „Orationen“ in dieser Weise vorgetragen
werden, spricht man in der Fachsprache auch von
der sogenannten Orantenhaltung. Sie meint die Gebärde der ausgebreiteten Arme beim gottesdienstlichen Gebet, das der Priester stellvertretend für
die versammelte Gemeinde verrichtet.
In dieser Orantenhaltung wurde in der frühen
Zeit der christlichen Kunst in den Katakomben, auf
Gräbern und in Altarräumen häufig eine Frau dargestellt, die man heutzutage ohne weiteres als Gottesmutter betiteln würde. Das ist auch nicht falsch.
Seitdem auf dem Konzil von Ephesus (431) der Titel
Theotokos = Gottesgebärerin für Maria als rechtmäßig erklärt wurde, steht auf solchen Darstellungen immer auch „Mutter Gottes“ in griechischer
Abkürzung dabei. Dadurch wird eine jede Darstellung immer ein kurzgefasstes Glaubensbekenntnis
und verlässt den Raum künstlerischer Darstellungsfreiheit zugunsten eindeutig identifizierbarer Glaubenswirklichkeit. Aber die fürbittende Frau ist auch
ein Bild für die Kirche, die mit ausgebreiteten Händen im stellvertretenden Gebet vor Gott steht.
In den christlich geprägten Sprachen ist Kirche ein
weibliches Wort. Dies ist von den heiligen Vätern
der Kirche gründlich erklärt und ausgelegt worden.
Die Kirche ist die Mutter aller Glaubenden. Denn in
ihr leben alle Christen, und außer ihr kann es keine
Christen geben. „Niemand kann Gott zum Vater haben, der nicht die Kirche zur Mutter hat“, sagt der
heilige Kyprianos. Die Kirche reicht den Gläubigen
im Sakrament Brot und Wein als Nahrung der Seele, sie tauft, sammelt, stärkt, befreit von Sündenschuld, verbindet die Eheleute und beerdigt die
Menschen.
Vor allem die Taufe ist das, was die Kirche zur Mutter macht. Im Johannesevangelium ist die Grundlage dafür zu finden. Nikodemus fragt im 3. Kapitel
den Herrn, wie man von neuem geboren werden
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kann, da man nur so das Reich Gottes zu sehen vermag. „Wie kann ein Mensch, der schon alt ist, geboren werden? Er kann doch nicht in den Schoß seiner
Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren
werden“ (Vers 4). Jesus entgegnet zwar, dass diese
neue Geburt aus Wasser und Geist ist, doch bleibt
das Bild der Geburt bestehen. Und zum Bild der
Geburt gehört auch die gebärende und nährende
Mutter. Geboren aus Wasser und Geist in der Taufe
werden die Gläubigen in der Kirche. In ihr wachsen
sie auf und sie nährt alle wie eine Mutter, denn sie
ist die geistliche Mutter aller Gläubigen.
Der Vater aber ist der taufende und die Sakramente spendende Priester, der darin Christus repräsentiert. So schließt sich der Kreis zur paulinischen Ehetheologie im Epheserbrief, die zugleich
eine Ekklesiologie, eine Theologie der Kirche ist.
Paulus vergleicht, mehr noch, er bezieht die Liebe
des Mannes zur Frau auf die Liebe Christi zur Kirche. Der Mann soll seine Frau lieben „wie Christus
die Kirche“ (Eph 5, 29). Und etwas später nennt er
die Ehe „ein tiefes Mystirion, ein Geheimnis; ich beziehe es auf Christus und die Kirche“ (Vers 32). So
ist die Kirche schließlich auch noch Braut Christi im
Heiligen Geist.
Niemand wird ausgeschlossen aus der Kirche,
wenn er sich nicht selbst entfernt, und alle haben
Platz unter dem weiten Schleier der Mutter Kirche.
Diese aber ist auch zugleich die Gottesmutter. Oder
besser gesagt ist Maria symbolisch die Kirche. So
wie unter dem Kreuz der Jünger Johannes Maria als
seiner Mutter zugeordnet wird, sind alle Gläubigen
als Kinder Maria als ihrer Mutter zugeordnet. Und
an Pfingsten waren die Apostel um sie als ihren Mittelpunkt versammelt und erwarteten so das Kommen des Heiligen Geistes. Auf der Ikone der Himmelfahrt Christi ist Maria in der Mitte der Apostel
zu sehen, obwohl die Bibel sie nicht erwähnt. Die
Gottesmutter ist der Mittelpunkt der Versammlung
der Gläubigen, sie ist der Mittelpunkt der Kirche, ja
sie selbst verkörpert das Geheimnis der Mutter-Kirche, die Braut Christi und des Heiligen Geistes ist.
So erhält es einen tiefen Sinn, dass auf manchen
Ikonen des Schutzes der Gottesmutter auch Engel
die Frau umschweben. Sie sind in erster Linie nicht
zur Huldigung der Gottesmutter anwesend, sondern dienen ihr wie in der Liturgie, in der die Engel mit den Menschen Eucharistie feiern und ohne
Ende dem Dreieinen Gott heilig heilig heilig rufen.
Nach einer Legende aus dem Anfang des 10. Jahrhunderts erlebte ein heilige Andreas, Narr in Christus, in der Palastkirche Konstantinopels in der Blachernenkirche, wie die Gottesmutter begleitet vom
Vorläufer Johannes und dem Evangelisten Johannes aus dem Altarraum zum Ambo ging, um dort für
das Volk zu beten. Danach trat sie zum Altar, nahm
ihren Schleier aus dem Reliquienschrein und breitete ihn über das Volk aus. Auf dieses wunderbare
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Ereignis bezieht sich das Fest Agia Skepi, der heilige
Schutz, was eigentlich am 1. Oktober gefeiert wird.
In Griechenland wurde 1952 das Fest auf den 28.
Oktober verlegt und zum Nationalfest erhoben zum
Dank für den Schutz der Gottesmutter im Zweiten
Weltkrieg. Am 28. 10. 1940 antwortete der griechische Präsident Ioannis Metaxas auf das Ultimatum
Benito Mussolinis mit einem eindeutigen „ochi“
(OXI), einem Nein gegen die Forderungen zur Besetzung strategischer Militärposten in Griechenland
durch die Achsenmächte. In der Folge gelangen den
hochmotivierten griechischen Truppen eine Reihe
von Siegen gegen die weit überlegenen Gegner.
Erstaunlich an der Vision des hl. Andreas ist insbesondere, dass die Gottesmutter als Frau zum
Altar tritt. Die mittlere Tür der Ikonostase darf nur
eigentlich von geweihten Liturgen durchschritten
werden und auch nur bei liturgischen Funktionen.
Die Mutter Gottes hat offensichtlich eine solche
Funktion, wenn sie die Fürbitte für das Volk vor
Gott bringt. Sie hat ja, wie in vielen Gebeten gesagt
wird, den besonderen Zugang und die Redefreiheit
vor Gott wie eine Königin sie vor dem Herrscher
hat. Und der Schleier, den sie schützend über das
Volk ausbreitet, hat dieselbe Bezeichnung wie das
wichtigste Bischofsinsignium, das Omophorion. So
wie ein Bischof für seine Herde ist die Gottesmutter
Mutter für das ganze Volk. Sie nimmt alle unter ihren Schleier und tritt vor Gott für sie ein.
In der orthodoxen Tradition gibt es keine Marienikonen. Es gibt nur Gottesmutterikonen, die Maria
mit ihrem Sohn zeigen, die Allheilige Gottesmutter mit Christus. Die Heilsfunktion steht im Mittelpunkt, sie macht die Bedeutung der Gottesmutter
aus. Durch sie schaut der Gläubige auf Christus.
Aber auch die Ikone der Agia Skepi, auf der die
Gottesmutter ausnahmsweise keinen Christus im
Arm hält, ist kein bloßes Marienbild. Denn auch
hier geht es um die Funktion der Gottesmutter für
die Gläubigen und die ganze Kirche. Die Mutter des
Erlösers, die die Mutter Gottes wurde, ist auch die
Mutter aller Gläubigen, da sie die Kirche darstellt,
welche die Gläubigen in der Taufe neu gebiert und
in den Sakramenten nährt, und die alle unter ihren
Schutz nimmt und für jeden, der zu ihr sich flüchtet,
vor Gott fürbittend eintritt.
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Αγαπημένος κόσμος
της Ιωάννας Μπέτση

Έξω στη φύση μας πάει το φετινό φθινόπωρο ο συνεχιστής της Chanel, Karl Lagerfeld.
Η σεζόν ανοίγει την αγκαλιά της στον κόσμο της μόδας. Σαν ροή ποταμού ξεχειλίζει η νέα κολεξιόν και
μας παρασέρνει στην ομορφιά των χρωμάτων.
Η Gabriel Chanel είναι εδώ στο δρόμο που χάραξε και μας οδηγεί.
Όσο κι αν η παγκοσμιοποίηση θέλει να αλλάξει τον κόσμο, ο οίκος της παραμένει αμετάλλακτος. Σε
κάθε περίπτωση η αυθεντικότητα των υφασμάτων μας αποδεικνύει την πιστοποίηση.
Από το πράσινο του δάσους στο παστέλ κίτρινο. Κάπες, παλτό, ευκολοφόρετα δείχνουν όμορφα πάνω σας μέσα από τη ματιά της
Chanel. Η διαχρονικότητα σε βάθος χρόνου, ντύνει την ευρωπαϊκή φινέτσα, παιχνιδίζοντας στο δάσος.

Ιωάννα Μπέτση

Με κοινή αισθητική
της Ιωάννας Μπέτση

Παγκόσμια ημέρα διατροφής και την αφιερώνουμε στις υπερτροφές!
Με τη μαύρη σοκολάτα στο προσκήνιο, να βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και να βοηθά την διάθεσή μας να ανέβει.
Η κατανάλωση πράσινου τσαγιού, στέλνει τη θαλπωρή στα αγγεία της καρδιάς, κάνοντάς τη να χτυπά με „χάρη“.
Κόκκινο κρασί να συνοδεύει την καθημερινότητα μας, περιέχει τις βιταμίνες Α, Κ και G, προλαβαίνει τα κρυολογήματα και
μας προσφέρει τη γλυκάδα του. Goji berrie, υπέροχο αντιοξειδωτικό, τα μούρα που περιέχουν βιταμίνες και τα απαραίτητα
αμινοξέα... βελτιώνουν το ανοσοποιητικό μας.
Μεγάλο πλεονέκτημα περιέχουν οι ιδιότητες του μαϊντανού, βοηθά στην αρθρίτιδα και καλό είναι
να τον περιλαμβάνει συχνά η διατροφή μας. Η ντομάτα που περιέχει το λυκοπένιο, δρα ενάντια
στις καρδιαγγειακές παθήσεις.
Σε ποιον δεν αρέσει η σαλάτα με σολομό...ότι καλύτερο για λήψη των Ω3 λιπαρών ουσιών, πολύ ωφέλιμος στον οργανισμό.
Η κατανάλωση 10 καρυδιών ημερησίως, βελτιώνει τη μνήμη και τη συγκέντρωση., εκτός από ωμά μπορείτε να τα δοκιμάσετε
σε σαλάτες ή φαγητά.

Αγαπημένος κόσμος

της Ιωάννας Μπέτση

Το φθινόπωρο πλέον μπήκε στη ζωή μας. Στον κόσμο της μόδας η βροχή δεν υπάρχει κι όσο κι αν
λένε ότι η κρίση έχει „χτυπήσει“ οι βιοτεχνίες των τζιν έχουν αντίθετη γνώμη.
Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, τα υφάσματα αντιστέκονται και προωθούν την οικολογία.
Τα τζιν επικρατούν πάντα το φθινόπωρο, είναι εδώ και τη φετινή σεζόν να αγκαλιάσουν τα πόδια
σας με το δικό τους τρόπο, που τόσο αρέσει σε όλους. Ευκολοφόρετα και μοδάτα στην καινούρια
τους κολεξιόν για το φθινόπωρο του 2017. Το ανακυκλωμένο τους ύφασμα έχει την ιδιότητα να
προβάλει την αγάπη του βαμβακιού μέσα από την καινούρια καμπάνια.
Εσείς θα τη χάσετε;

ΕΚΘΕΣΗ FOOD & LIFE 2017
29.11.2017 με 03.12.2017

Κυρίες και κύριοι,
Απομένουν δύο μήνες για την έκθεση FOOD & LIFE που θα διεξαχθεί στο
Μόναχο 29.11.2017 με 03.12.2017.
Η εταιρία μας K.L.Ni. Promotion, με την υποστήριξη του Ελληνογερμανικού
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διοργανώνει την 4η ελληνική
συμμετοχή, στην οποία θα λάβουν μέρος η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με
11 τοπικές επιχειρήσεις, η εταιρία DIVINUM από τη Θεσσαλονίκη, η οποία
συμμετείχε και το 2016, ενώ αναμένονται και άλλες συμμετοχές.

Η έκθεση FOOD & LIFE αποτελεί τη μεγαλύτερη
καταναλωτική B2C έκθεση τροφίμων και
ποτών της Βαυαρίας, στην οποία παίρνουν
μέρος αποκλειστικά παραγωγοί και εταιρίες με
προϊόντα και σπεσιαλιτέ ανώτερης παραγωγικής
και γευστικής ποιότητας, μη βιομηχανοποιημένα,
μη μεταλλαγμένα, καθώς και με βιολογικά.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν,
θα παρουσιάσουν στο κοινό προϊόντα από τις
εξής κατηγορίες: βιολογικό ελαιόλαδο και ελιές,
βιολογικός οίνος, τσίπουρο, αποστάγματα, αποξηραμένα σύκα, κυδώνια και
δαμάσκηνα, προϊόντα σύκου, μαρμελάδες, chutneys, γλυκά του κουταλιού,
τσάϊ, βότανα, μπαχαρικά, ζυμαρικά, μέλι, παστέλι, ταχίνι, βασιλικός πολτός,
κηραλοιφές, αιθέρια έλαια, φυτικά σαπούνια κ.α.
Επίσης, το Σάββατο 02.12.2017 και ώρα 17.00 θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά
διαμορφωμένη σκηνή show μαγειρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
όπου η executive chef Ευαγγελία Καρκαμπίτσα θα μαγειρέψει συνταγές της
νέας ελληνικής κουζίνας.
Καλούμε όσες εταιρίες εισαγωγής και εμπορίας τροφίμων, μικρές αλυσίδες
τροφίμων, καταστημάτα delicatessen, εστιατορία κλπ. ενδιαφέρονται
για ποιοτικά, μη-βιομηχανοποιημένα προϊόντα με σκοπό να συνάψουν
εμπορικές συμφωνίες, να έρθουν και να δοκιμάσουν τα εκλεκτά προϊόντα
των Ελλήνων παραγωγών.
Υπεύθυνος διοργάνωσης
Ελληνικής συμμετοχής
Νίκος Λέμης
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ΓΙΑΤΙ Η ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ ΔΕ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ τέτοιο βήμα. Οι συνέπειες ενός πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Β. Κορέας, θα ήταν
καταστροφικές και για τη Ν. Κορέα. Στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι σε
Τρελός ή μεθοδικός ο Κιμ Γιονγκ Ουν;
περίπτωση πολέμου, η Νότια Κορέα θα μετρήσει 20.000 νεκρούς. Εξάλλου, μία
Ποιος ο ρόλος τη Κίνας;
παγκόσμια οικονομική υπερδύναμη, όπως οι ΗΠΑ, δεν θα διακινδυνεύσει την
Γράφει ο Γαβριήλ Μανωλάτος
ύπαρξή της απλώς για να ξεκινήσει έναν πόλεμο με τη Βόρεια Κορέα. Αλλά και
Καθηγητής Διεθνούς Οικονομίας
και Ανάπτυξης η Κίνα θα ασκήσει όλη την επιρροή της για να αποφευχθεί ένα πόλεμος στο

Όλος ο πλανήτης παρακολουθεί με
κομμένη την ανάσα τα όσα συμβαίνουν
ανάμεσα σε ΗΠΑ και Βόρεια Κορέα.
Ποιοι είναι πραγματικά οι λόγοι που
ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, ο Κιμ
Γιονγκ Ουν δεν φοβάται τον Ντόναλντ
Τραμπ και τις ΗΠΑ; Είναι πράγματι
τόσο τρελός όσο τον παρουσιάζουν
Γαβριήλ Μανωλάτος
τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και όσο
Καθηγητής Οικονομικών και Ανάπτυξης
πιστεύει ο κόσμος;
Πόσο ανησυχητική είναι η δήλωση
του νοτιοκορεατικού υπουργείου άμυνας ότι θεωρεί πως η Βόρεια Κορέα πέτυχε
την ελαχιστοποίηση πυρηνικού όπλου κατά τρόπο ώστε να μπορεί να οπλίσει
έναν πύραυλο;
Ποιος είναι ο ρόλος της Κίνας στην προκειμένη περίπτωση; «Προσπαθεί η Κίνα
να βοηθήσει, αλλά με μικρή επιτυχία» όπως λέει ο Τραμπ ή έχει άλλους στόχους;
Εξετάζοντας προσεκτικά την εξέλιξη των γεγονότων σχηματίζουμε την
πεποίθηση ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεν είναι τρελός. Είναι μεθοδικός και αρκετά
προσεκτικός στην προώθηση των πυρηνικών και πυραυλικών του προγραμμάτων
για να φανεί ότι αποθαρρύνεται από τις απειλές του Τραμπ και τις συντριπτικές
στρατιωτικές ικανότητες της Αμερικής. Φαίνεται να γνωρίζει τον τρόπο που
λειτουργούν οι ΗΠΑ και γι’ αυτό ακριβώς δεν φοβάται τον Τραμπ. Κατάφερε να
αποδυναμώσει μια συμμαχία πολλών δεκαετιών, των ΗΠΑ με τη Νότια Κορέα η
οποία θεωρεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παίζει το παιχνίδι της
Πιονγκγιάνγκ…
ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΦΟΒΑΤΑΙ Η Β. ΚΟΡΕΑ
Πρώτον: Παρότι ο Τραμπ απειλεί με πόλεμο και εξαφάνιση τη Β. Κορέα, ο Κιμ
Γιονγκ Ουν είναι σίγουρος πως δεν θα προχωρήσει σε μια τέτοια καταστροφική
κίνηση, αφού δεν το έκανε όταν η χώρα του δεν διέθετε πυρηνικά όπλα. Η
Νότια Κορέα, πλούσια χώρα, θα αντιταχθεί στις ΗΠΑ να προχωρήσουν σε ένα

Η Ιερά Μητρόπολις Γερμανίας και η Bahnhofsmission (Ιεραποστολή του
Σιδηροδρομικού Σταθμού) Μονάχου.
Ένα θερμό ευχαριστώ της Εκκλησίας μας.
Στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Μονάχου λειτουργεί μια κοινωνική
υπηρεσία με τον τίτλο Bahnhofsmission (Ιεραποστολή του Σταθμού), με σκοπό την
παροχή πρώτων βοηθειών σε επισκέπτες, ταξιδεύοντες και άλλους ανθρώπους
που έχουν μείνει κυριολεκτικά στο δρόμο.
Η υπηρεσία αυτή συμπληρώνει εφέτος 120 χρόνια διακονίας και εθελοντικής
προσφοράς και υπάγεται στις δύο μεγάλες εκκλησίες, την ρωμαιοκαθολική και την
ευαγγελική εκκλησία Μονάχου. Η υπηρεσία στελεχώνεται από 130 εθελοντές και
14 μόνιμους υπαλλήλους, που εργάζονται με βάρδιες νυχθημερόν, ενώ το 2016
περίπου 30 μεταφραστές πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους.
Ιδρύθηκε τον περασμένο αιώνα με σκοπό την παροχή συμβουλών και προστασίας
των νεαρών γυναικών νεανίδων, που από τη βαυαρική ύπαιθρο μετέβαιναν στο
Μόναχο για εξεύρεση εργασίας και κατοικίας. Με την μεταλλαγή και εξέλιξη του
Μονάχου από αγροτική σε βιομηχανική πρωτεύουσα της Βαυαρίας, αυξήθηκαν
και οι ανάγκες παροχής ευρύτερης προσφοράς της Bahnhofsmission σε άνδρες
και γυναίκες που χρησιμοποιούν το σταθμό του Μονάχου ως συγκοινωνιακό
κόμβο, ή πέφτουν θύματα κλοπής πορτοφολιών, διαβατηρίων κ.λ.π.ή μετά από
οικογενειακές προστριβές, η απώλειας στέγασἠς των, δεν έχουν „που την κεφαλήν
κλίναι“.
Η υπηρεσία αυτή βοήθησε και αρκετούς έλληνες μετανάστες συμπατριώτες μας
που κατέληξαν εκεί μετά από έωλες υποχέσεις για ανύπαρκτες θέσεις εργασίας,
ή από τη συμπεριφορά ασυνειδήτων εργοδοτών που τους „πέταξαν στο δρόμο“,
χωρίς να τους πληρώσουν τα δεδουλευμένα μεροκάματα και δεν είχαν έτσι τη
δυνατότητα επιστροφής τους στην Πατρίδα. Η Bahnhofsmission τηλεφωνούσε στην
Εκκλησία μας στο Μόναχο και μας παρακαλούσε να τη βοηθήσουμε σε θέματα
μετάφρασης και συμβολής μας στην επιστροφή των συμπατριωτών μας στην
Ελλάδα. Και μέχρι σήμερα ακόμη έχουμε περιπτώσεις κατάληξης συμπατριωτών
μας στην Bahnhofsmission.
Η Υπηρεσία αυτή στεγάζεται δίπλα από την γραμμή 11, εκεί όπου απεβιβάζοντο
οι χιλιάδες έλληνες μετανάστες της δεκαετίας του ΄60, με σκοπό την προσωρινή
τους διαμονή τους σε υπόγεια καταφύγια του σταθμού του Μονάχου και τη
σταδιακή προώθησή τους στις πόλεις και στα εργοστάσια που τους είχαν ορίσει
ήδη από την Ελλάδα. Η γραμμή 11 και η όλη διαδικασία της τότε υποδοχής έχουν
αφήσει ανεξίτηλα σημάδια τραυματικών εμπειριών στους έλληνες μετανάστες.
Έχουν γραφεί πολλά για την γραμμή 11 και παίχθηκε και ένα θεατρικό έργο.
Στα πλαίσια της μελλοντικής ευρύτερης και εκ βάθρων ανακατασκευής των
κτηριακών εγκαταστάσεων του σταθμού Μονάχου, ο πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος

κατώφλι της. Έτσι η Πιονγκγιάνγκ δε φοβάται τις απειλές του Τραμπ και συνεχίζει
με σταθερά βήματά στην βελτιστοποίηση του οπλοστασίου της.
Δεύτερον: Η Κίνα ισχυροποιείται στην περιοχή ενώ οι ΗΠΑ χάνουν έδαφος και
οι επί δεκαετίες σύμμαχοί τους Ιαπωνία και Νότια Κορέα θα πρέπει να επιλέξουν
αν θα ταχθούν με το μέρους τους ή με την ανερχόμενη δύναμη, την Κίνα. Η
Κίνα εξάλλου προτιμά, σίγουρα, τη Βόρια Κορέα με πυρηνικά όπλα από το να
κυριαρχούν απόλυτα οι ΗΠΑ στην περιοχή.
Τρίτον: Αν η Β. Κορέα εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα χάνει το
σημαντικότερο στήριγμά της και το διαπραγματευτικό της όπλο. Σίγουρα ο Κιμ
Γιονγκ Ουν γνωρίζει τα παραδείγματα του Σαντάμ Χουσεΐν στο Ιράκ και του
Μουαμάρ Καντάφι στη Λιβύη, που συμφώνησαν να εγκαταλείψουν τα «όπλα»
τους και το πλήρωσαν ακριβά. Οι συνέπειες που είχαν οι δύο αυτοί ηγέτες και οι
χώρες τους πείθουν τον Κιμ Γιονγκ Ουν πως τα πυρηνικά του είναι το πιο σίγουρο
«χαρτί» στην επιτυχία της χώρας.
Τέταρτον: Χρόνια τώρα, οι ΗΠΑ επιβάλουν κυρώσεις στη Βόρεια Κορέα για
την ανάπτυξη του πυρηνικού της προγράμματος χωρίς να κατορθώνουν το
παραμικρό. Στην πραγματικότητα, υπήρχε πάντοτε, από αμερικανικής πλευράς,
η επιθυμία διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών. Όμως όσο το πυρηνικό και
πυραυλικό πρόγραμμα της Βορείου Κορέας «ευημερεί» τόσο αυξάνεται το
πλεονέκτημα της Πιονγκγιάνγκ σε διαπραγματευτικό επίπεδο με τον «εχθρό».
Οι ΗΠΑ δε θα υλοποιήσουν τις απειλές του Τραμπ. Θα προχωρήσουν σε
διάλογο με την Β. Κορέα όπως και στο παρελθόν. Εκτός εάν, οι λεονταρισμοί της
Βορείου Κορέας χρησιμεύουν στις ΗΠΑ σαν μια καλή αφορμή και ευκαιρία για να
συντρίψουν το ανερχόμενο κύρος της Κίνας στην ευρύτερη περιοχή και ίσως και
την ίδια την Κίνα. Όσο καθυστερούν οι συνομιλίες τόσο ενισχύεται το πυρηνικό
και πυραυλικό οπλοστάσιο της Πιονγκγιάνγκ και η διαπραγματευτική θέση του
Κιμ Γιονγκ Ουν.
Ας ελπίσουμε ότι οι ηγεσίες των δύο χωρών θα λειτουργήσουν ορθολογικά και
θα φερθούν με σύνεση και όχι παρορμητικά και ανταγωνιστικά για το ποιος θα
δείξει μεγαλύτερη τρέλα.
Για τα σχόλιά σας ή για παρατηρήσεις γράψετε: manolatos@trigono.info
Μαλαμούσης δραστηριοποιείται και με
άλλους μεταναστευτικούς συλλόγους να
ιδρυθεί εκεί και ένα μικρό μουσείο με τον
τίτλο: Γραμμή 11.
Η Bahnhofsmission συνέδραμε στο
έργο της υποδοχής των πρώτων ελλήνων
μεταναστών στη δεκαετία του ΄60, καθώς
επίσης και στην υποδοχή των προσφύγων
από Συρία και άλλες εμπόλεμες περιοχές,
προς διετίας.

Η υπηρεσία Bahnhofsmission τιμήθηκε
από το Συμβούλιο των Λαικών Καθολικών
του Μονάχου με το „Μετάλλιο Πάτερ
Ρούπερτ Μάγιερ“, ένα βραβείο τιμής,
ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης. Η
τελετή έλαβε χώρα στη μεγάλη αίθουσα του Παλαιού Δημαρχείου Μονάχου,
στις 8 Οκτωβρίου 2017, με συμμετοχή εκατοντάδων συνεργατών και εθελοντών
της θυσιαστικής αυτής διακονίας. Το βραβείο παρέλαβαν οι δύο διευθύντριες της
υπηρεσίας, η κ. Μπεττίνα Σπαν και η κ. Μπάρμπαρα Τόμα. Η Δήμαρχος Μονάχου
για κοινωνικά θέματα κ. Χριστίνε Στρομπλ, ο αντινομάρχης Μονάχου κ. Ερνστ
Βάιντενμπους και ο Επίσκοπος Ρούπερτ Στόλμπεργ εξήραν στον χαιρετισμό τους τη
σπουδαία κοινωνική και ανθρωπιστική προσφορά της Bahnhofsmission.
H πρόεδρος του Συμβουλίου των Λαικών Καθολικών του Μονάχου κ.
Γιοχάννα Ρουμσέτελ, πρώην Νομάρχης της πόλης Μονάχου, αναφέρθηκε στην
φιλανθρωπική, εκκλησιαστική και κοινωνική δομή της υπηρεσίας και στην
αρμονική συνεργασία της με όλες τις τοπικές εκκλησίες. Η κ. Ρούμσετελ συνδέεται
φιλικά με τον πρωτοπρεσβύτερο Απόστολο Μαλαμούση και με την ελληνική
παροικία Μονάχου και έχει επανειλημμένα δείξει εμπράκτως τα φιλελληνικά και
φιλορθόδοξα αισθήματά της.
Την Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας εκπροσώπησε ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος
Μαλαμούσης και το Συμβούλιο των Χριστιανικών Εκκλησιών Βαυαρίας, ο
διευθυντής του κ. Γεώργιος Βλαντής.
Ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης επισκέφθηκε σήμερα την Bahnhosmission και μετέφερε στις δύο διευθύντριες το ευχαριστώ της Εκκλησίας μας για
το όλο έργο τους και κυρίως για την προσφορά τους στους έλληνες συμπατριώτες
μας. Σημειώνεται ότι ο π. Απόστολος συνδέεται από πολλών ετών με την Bahnhofmission και πολλές φορές παρενέβη για να συνδράμει το έργο της υπηρεσίας αυτής
και να βοηθήσει τους συμπατριώτες μας σε θέματα μετάφρασης και επιστροφής
τους στην Πατρίδα μας.
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Καρπενήσι, το στολίδι της Ευρυτανίας.
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Μία περιοχή εφάμιλλης ομορφιάς με αυτή των Άλπεων και της Ελβετίας.
Υπέροχη φύση, γραφικά χωριά, άριστη τουριστική υποδομή και ένα
καταπληκτικό χιονοδρομικό κέντρο που αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες
επισκέπτες κάθε χρόνο.
Το Καρπενήσι είναι χτισμένο στους πρόποδες του Βελουχίου και είναι μία
πόλη μεγάλης ιστορικής σημασίας. Η πόλη έχει διακριθεί για την προσφορά
της στην πατρίδα πρωτοστατόντας σε όλους τους εθνικούς αγώνες. Από
το Καρπενήσι και την ευρύτερη περιοχή καταγόταν ο ήρωας της ελληνικής
επανάστασης Κατσαντώνης, ο Αθανάσιος Καρπενησιώτης, ο πολιτικός Παύλος
Μπακογιάννης, ο λογοτέχνης Ζαχαρίας Παπαντωνίου και πολλοί άλλοι. Στις
8 Αυγούστου 1823 έπεσε νεκρός ο Μάρκος Μπότσαρης στην ιστορική μάχη
του Κεφαλόβρυσου. Η πόλη του Καρπενησίου υπέστη μεγάλες καταστροφές
από τους Τούρκους και τους Γερμανούς το 1944 αλλά κατάφερε να ξεπεράσει
όλες αυτές τις δοκιμασίες , να εξελιχθεί και να αποτελεί σήμερα έναν από
τους πλέον δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς. Όποιος έχει επισκεφτεί
το Καρπενήσι σίγουρα θυμάται την παραδοσιακή του αρχιτεκτονική , τις
σύγχρονες υποδομές του, την φιλοξενία και την ζεστασιά των κατοίκων του.
Στο κέντρο της πόλης δεσπόζει η πλατεία του Μάρκου Μπότσαρη, την οποία
έχουν επενδύσει με μεγάλες ψηφίδες που διαγράφουν αμέτρητα ημικύκλια
με ονόματα Δήμων της περιοχής. Από την πλατεία βλέπει κανείς την Εκκλησία
της Αγίας Τριάδας και το Δημαρχείο όπου και βρίσκεται το άγαλμα του
Μάρκου Μπότσαρη. Παραδοσιακά προιόντα όπως μέλι, βασιλικό πολτό,
βότανα, χυλοπίτες και γλυκά του κουταλιού μπορείτε να βρείτε σε αφθονία
στα πολυάριθμα μαγαζιά της πόλης.
Το χιονοδρομικό κέντρο απέχει 12 χλμ από το Καρπενήσι σε υψόμετρο
1840μ. Στην περιοχή Διαβολότοπος. Θεωρείται ιδανικό από τους λάτρεις
των χειμερινών σπορ μιας και διατηρεί πολύ καλής ποιότητας χιόνι και για
μεγάλο χρονικό διάστημα.
Μόλις 5χλμ. Από την πόλη βρίσκεται το ιστορικό χωριό Κορυσχάδες με τα
πέτρινα αρχοντικά και την πανέμορφη πλατεία. Αξίζει κανείς να επισκεφτεί
το μουσείο Εθνικής Αντίστασης του χωριού.

12.00 EUR
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Συνεχίζοντας την περιήγησή μας δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο
Μεγάλο χωριό, που είναι χτισμένο στις πλαγιές του όρους Καλιακούδα και
είναι ιδιαιτέρως ανεπτυγμένο τουριστικά. Πλατάνια, παραδοσιακά δρομάκια,
πολλά αρχοντικά και πετρόχτιστες βρύσες δεν μπορούν να αφήσουν
ασυγκίνητο κανέναν επισκέπτη. Αξίζει να αναφερθούμε στο Λαογραφικό
μουσείο του χωριού, το οποίο στεγάζεται σε παλιό αρχοντικό, για να δούμε
παραδοσιακές ενδυμασίες, υφαντά αλλά και παραδοσιακά αντικείμενα
καθημερινής χρήσης.
Το Μικρό χωριό αποτελεί έναν οικισμό πρότυπο με τέλεια ρυμοτομία και
υπέροχη θέα προς το Μεγάλο χωριό και το όρος Καλιακούδα.
Ένα από τα αξιοθέατα που σίγουρα αξίζει να επισκεφτείτε είναι και το
φαράγγι Πάντα Βρέχει παρά το γεγονός ότι η πρόσβαση σε αυτό είναι αρκετά
δύσκολη ειδικότερα τον χειμώνα. Το φαράγγι αυτό είναι το σημείο όπου
σμίγουν τα βουνά Καλιακούδα και Πλατανάκι. Έχει μήκος 100 μέτρων και
από την πλευρά της Καλιακούδας μπορεί να δει κανείς τρεχούμενα νερά που
σχηματίζουν λιμνούλες στο τελείωμά τους.
Μην παραλείψετε επίσης να επισκεφτείτε τα χωριά Κλαυσί, Δομνίστα ,
Κρίκελλο, τα Φιδάκια, την Ανατολική και Δυτική Φραγκίστα, τα φαράγγια της
Βινιάνης και του Βόθωνα και την λίμνη Κρεμαστών.
Το Καρπενήσι και ο νομός Ευρυτανίας γενικότερα παρουσιάζει και
τεράστιο θρησκευτικό ενδιαφέρον. Το δέος και η γαλήνη που νιώθει κανείς
όταν επισκέπτεται την μονή Προυσού είναι μοναδικό. Η τοποθεσία που
είναι χτισμένο το μοναστήρι γύρω από το όρος Καλιακούδα και Χελιδόνα
κυριολεκτικά σου κόβει την ανάσα. Μέσα σε λαξευμένο σπήλαιο φυλάσσεται
η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτισας. Η παράδοση λέει
πως στα χρόνια της εικονομαχίας ένας νεαρός άρχοντας με τον υπηρέτη
του έφεραν εδώ την εικόνα της Παναγίας, για να την γλιτώσουν από την
μανία των εικονομάχων. Η εικόνα μετά από μία σειρά θαυμάτων υπέδειξε
και την περιοχή στην οποία ήθελε να χτιστεί η μονή. Το μοναστήρι κατά την
επανάσταση του 1821 αποτέλεσε ορμητήριο και καταφύγιο για πολλούς
Έλληνες αγωνιστές. Τον Αύγουστο του 1944 μεγάλο τμήμα της πυρπολήθηκε
από τον γερμανικό στρατό ευτυχώς όμως η εικόνα γλίτωσε την καταστροφή.
Η ανοικοδόμηση της μονής ξεκίνησε το 1950 και συνεχίστηκε το 1970.
Στο μοναστήρι μεταξύ άλλων μπορεί κανείς να βρει μεγάλη συλλογή από
κειμήλια, σκεύη, χειρόγραφα και παλαιά βιβλία. Η μονή Προυσού γιορτάζει
κάθε χρόνο στις 23 Αυγούστου και συγκεντρώνει πλήθος πιστών από όλη την
Ελλάδα.
Μεγάλο αριθμό επισκεπτών συγκεντρώνει κάθε χρόνο η ετήσια γιορτή
Τσίπουρου που πραγματοποιείται στην Δομνίστα από τον Φιλοπρόοδο
σύλλογο Δομνίστας. Η παραδοσιακή αυτή γιορτή διαρκεί τρεις ημέρες
κατά την διάρκεια των οποίων, οι ειδήμονες του είδους παρασκευάζουν
στην πλατεία του χωριού το γνωστό σε όλους μας τσίπουρο. Κάθε χρόνο
συρρέει πλήθος ανθρώπων και απολαμβάνουν πίτες, χωριάτικα λουκάνικα,
παραδοσιακούς τοπικούς μεζέδες και φυσικά τσίπουρο και τσιπουρόμελο.
Ο κάθε επισκέπτης του Καρπενησίου έχει να επιλέξει ανάμεσα σε πολλές
δραστηριότητες που έχει να του προσφέρει η πλούσια φύση της περιοχής
γεμάτη από φαράγγια και ποτάμια. Μπορεί λοιπόν να κάνει ορειβασία, rafting, mountain bike ή kayak.
Εν κατακλείδι, το Καρπενήσι είναι μία τοποθεσία που όσο εύκολο είναι να
πας, τόσο δύσκολο είναι να το χορτάσεις....!

9.50 EUR
Demokrit Buchhandlung
90443 Nürnberg - Am Plärrer 9 - Tel.: 0911 264354 - Fax : 0911 266538 - Email: info@demokrit.de
Βιβλία σε τιμές Ελλάδος
Έξοδα αποστολής στη Γερμανία 2,50 EUR
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Τριπρόσωπη Ορθόδοξη μαρτυρία
σε επιστημονική Ημερίδα της Ομάδας των
Χριστιανικών Εκκλησιών Βαυαρίας
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Κάθε χρόνο η „Ομάδα των Χριστιανικών Εκκλησιών της Βαυαρίας, ACKiB“
(ένας επίσημος βαυαρικός θεσμός) διοργανώνει επιστημονική ημερίδα
με θέματα επίκαιρα, που άπτονται των εκκλησιαστικών, κοινωνικών,
πολιτιστικών και μορφωτικών θεμάτων και προβλημάτων που απασχολούν
τον σύγχρονο κόσμο.
Εφέτος η επιστημονική ημερίδα έλαβε χώρα στη πόλη Αουγκσμπουργκ
(Augsburg) της Βαυαρίας, στις 13 Οκτωβρίου 2017, με τον τίτλο:
«Εθνικισμός, απομόνωση, δυσφήμιση και χριστιανική πίστη»
Στις εργασίες του συνεδρίου έλαβαν μέρος εκπρόσωποι ενός ευρέως
φάσματος χριστιανικών εκκλησιών της Βαυαρίας.
Στην έναρξη ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Σιώμος, ιερατικώς προιστάμενος της
Ενορίας Αγίων Πάντων Μονάχου μετέφερε την ευλογία της Εκκλησίας μας
και ανέφερε στην πνευματική του εισήγηση μεταξὐ των ἀλλων και τα εξής:
Η Εκκλησία τόνιζε εξ αρχής ότι η κρίση την οποία ζούμε στην Ελλάδα αλλά
και σε όλη την Ευρώπη είναι πρωτίστως πνευματική κρίση. Αποδεχόμενοι
όμως αυτήν την αρχή θα πρέπει να αναλάβουμε και την ανάλογη ευθύνη
και να δούμε την τυχόν προσφορά της Εκκλησίας, των εκκλησιών και των
Χριστιανών, υποδεικνύοντας στον μαστιζομενο λαό λύσεις και τρόπους
εξόδου από την δυστυχία, τρόπους αναστάσεως.
Σχετικά με το κύριο θέμα της ημερίδας να σταθούμε σε τρία μόνο σημεία της
ψυχοσύνθεσης που συμβάλουν σε μία ναζιστική ή φασιστική συμπεριφορά,
όπως μας τα παρουσιάζει σε ένα άρθρο ο π. Βασίλειος Θερμός.
1. Η εσωτερική επιθετικότητα που βρίσκει ιδεολογικό μανδύα για να
εξωτερικεύεται αγνοώντας την χριστιανική αρετή της αυτογνωσίας και τη
μετάνοια.
2. Η προσωπική ναρκισσιστική εξύψωση που συνδέεται με την αντίληψη
της εκλεκτής μερίδος ή του εκλεκτού λαού αντικαθιστώντας το οικουμενικό
και καθολικό μήνυμα της αναστάσεως με κάτι αποκλειστικό και κατ‘ εξοχήν
κοσμικό.
3. Η μέθη (της εξουσίας/ του θυμού) που σχετίζεται ακόμη και με τον έρωτα,
όπου όταν είναι υγιής υπάρχει χώρος και δυνατότητα αγάπης και πέραν του
αγαπημένου προσώπου, όπου όμως πάσχει αποκλείει, και μισεί.
Εμείς ως χριστιανοί εφόσον πιστεύουμε στην ενανθρώπιση του Κ.Υ.Ι.Χ
ότι συνανεστράφει με τους ανθρώπους, ότι όντως δέχτηκε και αγίασε την
ανθρώπινη φύση, ότι έγινε αδελφός και φίλος και όλα, και εμείς οφείλουμε
να απαντάμε κατά παρόμοιο τρόπο όπως στην παραβολή του Καζαντζάκη
στο φτωχουλη του θεού στην ερώτηση „ ποιός είναι; Εσύ, Θεέ μου!“
Ακολούθως ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης, μέλος του
προεδρείου της ACKiB, καλοσώρισε τους συνέδρους, υπογραμμίζοντας στον
χαιρετισμό του και τα ακόλουθα:
Εθνικιστικές αντιλήψεις αναβιώνουν, όχι μόνο σε μακρινές ηπείρους, αλλά
και στο κέντρο της Ευρώπης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο ως δομή, αλλά και ως όραμα, αμφισβητείται
από πολλούς πολίτες. Λαϊκιστικά κόμματα εισέρχονται στα κοινοβούλια · σε
μερικές περιπτώσεις αναλαμβάνουν ακόμη και τη διακυβέρνηση μιας χώρας.
Ξενοφοβικά συνθήματα καθίστανται σε πολλές περιπτώσεις αποδεκτά
από την κοινωνία. Εχθρικές προς τους αλλοδαπούς απόψεις και θεωρίες
προβάλλονται ως έγκυρες απαντήσεις στην προσφυγική κρίση. Μειονότητες
δυσφημίζονται. Ψευδείς ειδήσεις αποπροσανατολίζουν τους ανθρώπους. H
ρητορική του μίσους βρίσκει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νέους τρόπους
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έκφρασης.
Για το λόγο αυτό αποφάσισε η ACKiB να ασχοληθεί με το θέμα αυτό, που
είναι δυστυχώς λίαν επίκαιρο.
Ακολούθως ο θεολόγος κ. Γεώργιος Βλαντής, διευθυντής της ACKiB και κύριος
υπεύθυνος για την οργάνωση και διεξαγωγή των εργασιών του συνεδρίου,
ανέπτυξε το θεολογικό διάγραμμα του συνεδρίου και αναφέρθηκε σε τεχνικά
θέματα για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εργασιών του.
Η επιστημονική συνεργάτις του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών της
Ευαγγελικής Εκκλησίας της Γερμανίας, Δρ. Χίλκε Ρέμπενστορφ, ανέπτυξε
διεξοδικά και με παρουσίαση επιστημονικών ερευνών και συμπερασμάτων
το θέμα «Εθνικισμός, ακροδεξιός λαικισμός και εκκλησίες».
Το θέμα συζητήθηκε λεπτομερώς και στις τέσσερις ομάδες εργασίας που
συγκροτήθηκαν μετά την εισήγηση με σκοπό την περαιτέρω εμβάθυνση στο
θέμα.
Οι ομάδες ασχολήθηκαν με τις ακόλουθες θεματικές: α) Εκκλησιαστική
Ακολουθία ως οδός αποφυγής του ολοκληρωτισμού, β) Εθνικισμός και
Εκκλησίες, γ) Πώς θα αντιμετωπίσω τους λαϊκιστές και δ) Χειραγώγηση και
ΜΜΕ.
Την τρίτη ομάδα συντόνισε ο σέρβος ορθόδοξος θεολόγος κ. Nenad Zivkovic.
Η πρώην Επίσκοπος των Μεθοδιστών της Γερμανίας κ. Rosemarie Wenner
ανέπτυξε το θέμα «Εθνικισμός, απομόνωση, δυσφήμιση και διαχριστιανικές
σχέσεις».
Αναφέρθηκε στην ιστορική πορεία του εθνικισμού από τον 19ο αιώνα
και στις σχέσεις της ρωμαιοκαθολικής και Ευαγγελικής εκκλησίας της
Γερμανίας με το ναζιστικό καθεστώς. Η συνεργασία όλων των Εκκλησιών, ο
αλληλοσεβασμός και η αλληλοστήριξη δημιουργούν γέφυρες μεταξύ λαών
και πολιτισμών, ώστε να αποφεύγονται οι διαιρέσεις και οι προστριβές,
σημείωσε η εισηγήτρια.
Εντύπωση προκάλεσε η αναφορά της εισηγήτριας και σε κείμενα
συγχρόνων ορθοδόξων θεολόγων, καθηγητών πανεπιστημίου, όπως λ.χ. του
Σεβ. Μητροπολίτη Προύσης κ. Ελπιδοφόρου.
Η Ημερίδα έλαβε τέλος με μερικούς ύμνους και προσωπικές εμπειρίες
από νεοναζιστικά μορφώματα της αρχιερατικής επιτρόπου της Ευαγγελικής
Εκκλησίας της Νυρεμβέργης κ. Christine Schürmann.
Στην Ημερίδα παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Σέρβος πρεσβύτερος της
Σερβικής Ορθόδοξης Ενορίας στη πόλη Αουγκσμπουργκ π. Μίκο Μάτιτς
και ο Σέρβος πρεσβύτερος της Σερβικής Ορθὀδοξης Ενορίας στην πόλη
Ρεγκενσμπουργκ π. Μπόγιαν Σίμιτς.
Η ενεργός συμμετοχή στην ACKiB του Πρωτοπρεσβυτέρου Αποστόλου
Μαλαμούση, ως μέλους του προεδρείου, του Αρχιμανδρίτη Γεωργίου
Σιώμου, ως μέλους της Διαρκούς Επιτροπής και του θεολόγου κ. Γεωργίου
Βλαντή ως διευθυντή της, δίνει μια όμορφη μαρτυρία ορθόδοξης ζωής,
λατρείας και πνευματικότητας στα μέλη των άλλων Εκκλησιών, που χαίρονται
για την Ορθόδοξη παρουσία και επαινούν παντοιοτρόπως τη συμβολή της.

Η Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας και όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες της
Γερμανίας θεωρούν ως ιδιαίτερη ευλογία Θεού το ότι το Συμβούλιο των
Χριστιανικών Εκκλησιών της Βαυαρίας έχει ως διευθυντή έναν Έλληνα
ορθόδοξο θεολόγο, τον κ. Βλαντή, ο οποίος είναι βαθύς γνώστης της
θεολογίας μας και των ιδιαιτεροτήτων των Ορθοδόξων Εκκλησιών που
εκπροσωπούνται στη Γερμανία (και ιδιαιτέρως στη Βαυαρία), καθώς επίσης
και της ζωής και θεολογίας των άλλων αδελφών Εκκλησιών.
Στη φωτογραφία ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης, ο
Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Σιώμος και ο διευθυντής κ. Γεώργιος Βλαντής.
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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

Ως μάχιμη φιλόλογος και φροντιστηριάρχης,
στα χρόνια που ασχολούμαι ενεργά με την
προετοιμασία των μαθητών για τις εισαγωγικές
εξετάσεις, έχω διαπιστώσει ότι το μάθημα
το οποίο αποτελεί „αγκάθι“ για το μαθητή
και δημιουργεί το μεγαλύτερο άγχος και
προβληματισμό, είναι αυτό της έκθεσης.
Τις
περισσότερες
φορές
οι
μαθητές
αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο μάθημα με
φόβο και, συνήθως, θεωρούν ότι δεν θα τα

καταφέρουν.
Ο λόγος είναι η γενικότητα του αντικειμένου, τα „κενά“ από προηγούμενες
τάξεις και η υποκειμενικότητα στα βαθμολόγηση. Ωστόσο, το μάθημα αυτό
είναι κομβικό για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο και είναι ένα κοινό μυστικό
μεταξύ των εκπαιδευτικών ότι είναι αυτό που στην ουσία θα καθορίσει τη
σχολή της επιτυχίας μας.
Τα τόσα χρόνια εμπειρίας και η τριβή με το μάθημα μου επιτρέπουν να είμαι
σε θέση να μορφώσω μια αντικειμενική γνώμη επί του θέματος. Καταρχάς,
είναι άτοπο να κάνουμε λόγο για υποκειμενικότητα στη βαθμολόγηση,
αφού τα κριτήριά της είναι σαφή και αποστέλλονται σε όλα τα βαθμολογικά
κέντρα. Επιπλέον, το θέμα των εξετάσεων επιλέγεται από τη διδαγμένη ύλη
και δεν υπάρχουν δυσάρεστες εκπλήξεις. Άλλωστε, το μάθημα της έκθεσης
έχει πολλές τεχνικές και μπορεί να διδαχθεί. Και σε ό,τι διδάσκεται, μπορεί
να υπάρξει βελτίωση!
Τα νέα, λοιπόν, για τους μαθητές είναι μάλλον θετικά. Φιλοδοξώ, μέσα
από αυτή τη στήλη να βοηθήσω τους μικρούς μας αναγνώστες στο δύσκολο
έργο τους, προσφέροντας την αρωγή μου στον αγώνα τους. Μην ξεχνάτε ότι
η γνώση είναι ταξίδι και κάθε ταξίδι μπορεί να γίνει και συναρπαστικό στην
πορεία του.
Το πρώτο βήμα που θα κάνουμε είναι μια προσέγγιση στην ανάλυση της
έκθεσης.
Είστε έτοιμοι;

Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η συγγραφή μιας έκθεσης είναι μια διαδικασία που απαιτεί μεθοδικότητα και
εξάσκηση. Παλιότερα αρκούσε μόνο η φαντασία. Τώρα η έκθεση είναι ζήτημα
επιχειρηματολογίας και τεχνικής. Στην προσπάθεια για μια πιο αποδοτική
συγγραφή, είναι απαραίτητο ο μαθητής να έχει συγκροτημένη σκέψη και να
ακολουθήσει μια σειρά από λογικά βήματα.
Βήμα 1ο. Αρχικά, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια πολύ προσεκτική ανάγνωση
του θέματος της έκθεσης, προκειμένου να καταστεί σαφές το περιεχόμενό του.
Ένα θέμα έκθεσης πρέπει να αντιμετωπίζεται με τρόπο λογικό, όπως ακριβώς θα
γινόταν και με την εκφώνηση από ένα πρόβλημα μαθηματικών.
Πρέπει να εντοπίζονται σε αυτό ΔΕΔΟΜΕΝΑ και ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ
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για την ανάπτυξη του προλόγου της έκθεσης, ενώ τα ζητούμενα (και συγκεκριμένα
η απάντηση σε αυτά) θα αποτελέσουν το κυρίως θέμα.
Βήμα 2ο. Προσδιορισμός του κειμενικού είδους το οποίο ο μαθητής καλείται
να συγγράψει.
Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, εφόσον το εκάστοτε κειμενικό είδος διαθέτει
κάποια ιδιαίτερα εξωτερικά χαρακτηριστικά ως προς τη μορφή και τη διάρθρωσή
του, ενώ προϋποθέτει ένα συγκεκριμένο ύφος.
Τα πιο συνήθη κειμενικά είδη, τα οποία καλείται ένας μαθητής να συγγράψει,
είναι:
• Άρθρο (το οποίο πρόκειται να δημοσιευτεί σε σχολική ή άλλη εφημερίδα/
έντυπο ή να αναρτηθεί σε κάποια ιστοσελίδα)
• Δοκίμιο (συνήθως αποδεικτικό)
• Επιστολή (η οποία μπορεί να είναι επίσημη, και να απευθύνεται σε κάποιο
δημόσιο πρόσωπο ή φορέα ή να είναι φιλική, οπότε ανάλογα διαμορφώνεται
και το ύφος)
• Γραπτή εισήγηση (η οποία συνήθως θα εκφωνηθεί ενώπιον της Βουλής των
Εφήβων, ή ενώπιον άλλου ακροατηρίου, πχ σε μια εκδήλωση του σχολείου ή
του Δήμου)
Βήμα 3ο. Έπειτα από αυτήν την προετοιμασία μπορεί να ξεκινήσει η συγγραφή
της έκθεσης.
Η έκθεση ξεκινά με τη συγγραφή του ΠΡΟΛΟΓΟΥ, ο οποίος αποτελεί την
εισαγωγή της έκθεσης. Με τον πρόλογο ο συντάκτης του κειμένου προετοιμάζει
τον αναγνώστη για το θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί, καθιστά σαφείς τις θέσεις
του, ενώ, ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται και η μεταβατικότητα.
Στον πρόλογο, θα μπορούσε να σκιαγραφηθεί (ορισθεί) το φαινόμενο το οποίο
πρόκειται να αναλυθεί στη συνέχεια του κειμένου, να παρουσιασθούν τα βασικά
χαρακτηριστικά του, αλλά και να ενταχθεί στο σύγχρονο κοινωνικό πλαίσιο
(δηλαδή να προσδιορισθεί με σύγχρονους κοινωνικούς όρους και να επισημανθεί
η θέση του και ο ρόλος που διαδραματίζει στις σύγχρονες κοινωνίες)
Βήμα 4ο. Το επόμενο δομικό τμήμα της έκθεσης είναι το κυρίως θέμα. Έτσι,
μετά την ολοκλήρωση του προλόγου ο μαθητής – συντάκτης του κειμένου
καλείται να απαντήσει στα ζητούμενα που τίθενται. Τα ζητούμενα είναι συνήθως
δυο και πρέπει να απαντηθούν με τη σειρά που εμφανίζονται στο θέμα.
Για την πραγμάτευση των ζητουμένων απαιτείται η χρήση λογικών επιχειρημάτων
και όχι παραδειγμάτων, εφόσον τα επιχειρήματα διαθέτουν μεγαλύτερη
αποδεικτική ισχύ. Προκειμένου η επιχειρηματολογία να είναι επαρκής και άρτια,
τα επιχειρήματα θα πρέπει όχι απλώς να παρατίθενται, αλλά και να αναλύονται
(δηλαδή, ο μαθητής θα πρέπει ν’ απαντά στο πώς ή το γιατί των ερωτημάτων που
τίθενται).
Έτσι, στην περίπτωση που θέλω να παραθέσω ένα επιχείρημα σχετικά
με τους παράγοντες που οδηγούν στην εμφάνιση του φαινομένου της
παραπληροφόρησης, παρατηρώ τα εξής.
Η συνήθης διατύπωση του επιχειρήματος είναι η ακόλουθη:
Ένας από τους παράγοντες που ενισχύουν το φαινόμενο της παραπληροφόρησης
είναι το χαμηλό πνευματικό επίπεδο και η έλλειψη κριτικής ικανότητας των
πολιτών.
Το επιχείρημα είναι ορθό, όχι όμως και ολοκληρωμένο, εφόσον απλά
αναφέρεται, αλλά δεν αναλύεται. Η άρτια και ολοκληρωμένη διατύπωση του
επιχειρήματος θα είχε ως εξής:
Ένας από τους παράγοντες που ενισχύουν το φαινόμενο της παραπληροφόρησης
είναι το χαμηλό πνευματικό επίπεδο και η έλλειψη κριτικής ικανότητας των
πολιτών, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να αποκωδικοποιήσουν και να ερμηνεύσουν
τα μηνύματα που προβάλλονται από τα ΜΜΕ.

Δίνεται ενδεικτικά το ακόλουθο θέμα:
Στις σύγχρονες παγκοσμιοποιημένες κοινωνίες, όπου τα στενά εθνικά όρια έχουν
διευρυνθεί, οι πηγές ενημέρωσης έχουν πολλαπλασιαστεί και η ελευθερία λόγου
και έκφρασης είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, η αντικειμενική πληροφόρηση
αποτελεί δεδομένο αλλά και αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε πολίτη. Ωστόσο,
αποτελεί κοινή διαπίστωση το γεγονός ότι σήμερα τα ΜΜΕ εκτρέπονται από
την αρχική αποστολή τους και καθίστανται όργανα παραπληροφόρησης και
προπαγάνδας. Σε ένα άρθρο που θα δημοσιευθεί σε τοπική εφημερίδα να
αναλύσετε τους παράγοντες που οδηγούν στην εμφάνιση του φαινομένου της Πριν από την παράθεση της επιχειρηματολογίας κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία
παραπληροφόρησης και να προτείνετε τρόπους για την αντιμετώπισή του (500 μιας εισαγωγικής φράσης η οποία, στην ουσία, θα προετοιμάζει τον αναγνώστη
για το περιεχόμενο και το στόχο των επιχειρημάτων που θα ακολουθήσουν.
– 600 λέξεις)
Πρόκειται για τη μεταβατική φράση, η οποία συμβάλλει καθοριστικά στην
Σε αυτό το θέμα:
επιτυχημένη δομή και συγκρότηση του κειμένου.
ΔΕΔΟΜΕΝΟ: Στις σύγχρονες παγκοσμιοποιημένες κοινωνίες, όπου τα στενά
Τα ζητούμενα που τίθενται από το θέμα της έκθεσης είναι συγκεκριμένα.
εθνικά όρια έχουν διευρυνθεί, οι πηγές ενημέρωσης έχουν πολλαπλασιαστεί
Κατά κύριο λόγο ζητείται να αναζητηθούν οι παράγοντες που συμβάλλουν στην
και η ελευθερία λόγου και έκφρασης είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, η
εμφάνιση (ή τη δημιουργία, την επίταση, ή τη διαιώνιση) ενός φαινομένου (τα
αντικειμενική πληροφόρηση αποτελεί δεδομένο αλλά και αναφαίρετο δικαίωμα
αίτια), να δηλωθούν οι συνέπειες (θετικές ή αρνητικές) που επιφέρει και να
του κάθε πολίτη. Ωστόσο, αποτελεί κοινή διαπίστωση το γεγονός ότι σήμερα
προταθούν τρόποι για την άμβλυνση του φαινομένου (τρόποι αντιμετώπισης)
τα ΜΜΕ εκτρέπονται από την αρχική αποστολή τους και καθίστανται όργανα
... συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος.
παραπληροφόρησης και προπαγάνδας
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 1: …να αναλύσετε τους παράγοντες που οδηγούν στην εμφάνιση
(Το απόσπασμα προέρχεται από βοήθημα για το μάθημα της Έκθεσης το οποίο
του φαινομένου της παραπληροφόρησης (ΑΙΤΙΑ της παραπληροφόρησης)
πρόσφατα συνέγραψα και θα κυκλοφορήσει σύντομα σε διαδικτυακή μορφή. Για
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 2:… να προτείνετε τρόπους για την αντιμετώπισή του (ΤΡΟΠΟΙ
οποιαδήποτε διευκρίνιση ή βοήθεια είμαι στη διάθεσή σας)
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ της παραπληροφόρησης)
Ειρήνη Ι. Ζαννάκη, Φιλόλογος
Μέσα από την ανάλυση αυτή ο εκάστοτε μαθητής είναι σε θέση να κατανοήσει
email : zannaki@trigono.info
πλήρως το περιεχόμενο του θέματος και να εντοπίσει με ακρίβεια τα δεδομένα
που παρέχονται και τα ζητούμενα που τίθενται. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα
σημαντική και χρήσιμη, εφόσον τα δεδομένα μπορούν να αξιοποιηθούν ως βάση
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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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ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

οι αγγελίες για εύρεση εργασίας ειναι δωρεάν
• Ζητείται γυναίκα για καθάρισμα σε
ιατρείο, περίπου 3 ώρες την εβδομάδα,
κάθε Παρασκευή 15.00-18.00 η ώρα.
Τηλ. 0173 9328757
• 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
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 In-

golstadt. 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
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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 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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Immobilien - Ακίνητα
ΠΑΤΡΑ ενοικιάζεται

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

διαμέρισμα 93 τμ. 4ου ορόφου με ασανσέρ στην πλατεία
Πυροσβεστείου στην Πάτρα, με άμεση πρόσβαση προς το
Πανεπιστήμιο.

Οικόπεδο 500 τ.μ. στο Αίγιο

Πληροφορίες 0049 911 95343715 και 0030 210 3003298

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.

Πωλείται
μονοκατοικία στα Τρίκαλα.
2-όροφη μονοκατοικία 116 τ.μ. ανά όροφο,
σε οικόπεδο 490 τ.μ. με αποθήκες εξωτερικές,
πάρκινγκ έως 3 αυτοκίνητα, αυτόνομη θέρμανση
ανά όροφο, κλιματιστικά.
Τηλ.: 0030 697 4005338

Διαθέτει αυτόνομη θέρμανση μπόιλερ αιρ κοντίσιον πόρτα
ασφαλείας μια θέση στάθμευσης και αποθήκη.
Πολύ καλή κατασκευή - Ευκαιρία.
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 00306973208740
00306981020270

Circa 3 km außerhalb von Gythio, Lakonias,
am schönen Strand von Mavrovouni,
befinden sich die Appartements von

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
πολύ καλό εστιατόριο μέσα στο Μόναχο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
0030-6974830382,
004917626557946 κ. Νίκος.

AGELIKO,
20 Meter vom Meer entfernt.
Kontakt: Vasilios + Chrysanthi Karlafti
Tel.: 0030-27330-25178
Handy 0030-6946917053

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.

Διαθέτει 90 θέσεις μέσα καθώς και
45 στο κήπο.
Geheimtipp für Griechenland

OKTOBER 2017

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
γκαρσονιέρα 35 τ.μ. στο 1ο όροφο με μπαλκόνι
στη Καλλιθέα Αθηνών, κοντά στη Πάντειο σχολή.

Πωλούνται

Τιμή 39.400 EUR

δύο διαμερίσματα στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης,
75τ.μ και 140 τ.μ αντίστοιχα.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με
0030 6983523919 ή 0049 1726566079

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με 00306972006646

• 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
Στη μέση της σχολικής περιόδου ένας πατέρας αποφασίζει να πάει
στο σχολείο για να ρωτήσει για την πρόοδο του γιου του. Πρώτα
βρίσκει τον καθηγητή των μαθηματικών.
- Χάλια αδιόρθωτα. Ακόμη δεν ξέρει πόσο κάνουν ένα και ένα.
Απελπισμένος ο πατέρας, ρωτάει τον καθηγητή της γεωγραφίας.
- Λυπάμαι κύριε, του λέει και αυτός, αλλά ο γιος σας είναι εντελώς
ανεπίδεκτος μαθήσεως. Για να καταλάβετε, δεν έχει μάθει ακόμη ποια
είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Καταστενοχωρημένος ο πατέρας,
επιστρέφει στο σπίτι και μόλις γυρίζει ο γιος του, του λέει:
- Έλα εδώ παιδί μου. Πόσο κάνουν 8 και δύο;
- 82, απαντάει αυτός.
- Και ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας;
- Η Λάρισα!
- Και αφού τα ξέρεις ρε βλάκα, γιατί δεν τα λες και στο σχολείο;!
Πάει ου Μίκας στου γιατρό τουν καρδιακό, κι τουν λιέι γιατρέμ έχου
έναν πόνου σ‘ν καρδιά.
Τουν λιέι ου γιατρός του Μίκα, κάτσι καταής.
Κάθιτι ου Μίκας τουν ειξιτάζ‘ι απου δώειας ου γιατρός τουν ειξιτάζ‘ι
απου κείας, τουν λιέι σήκου δαν εχς καντίπουτας.
Φέγι ου Μίκας τα όξου κλείνουντας ν‘πόρτα,πάρτουν καταή του Μίκα.
Φωνάζ‘ι η νοσοκόμα του γιατρό, γιατρέ γιατρέ ο ασθενής έπεσε κάτω
και έπαθε ανακοπή και δεν αναπνέει.
Πως έπισι λιέι ου γιατρός, μι του κιφάλι τα μέσα ή τα όξου?
Τα όξου λιέι η νοσοκόμα.
Γύρνατουν γρήγουρα του κιφάλι τα μέσα να φαίνιτι ότι έρχουνταν...
- Αγάπη μου ποιος είναι ο κωδικός του υπολογιστή?
- Η ημερομηνία επετείου μας...
- Εεεεεε.....Οκ αστο θα δω τηλεόραση...
ΔΥΟ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ ΣΥΖΗΤΑΝΕ...
-Την άλλη εβδομάδα παντρεύεται η εγγονή μου !
-Α, Ναι; από που είναι ο γαμπρός;
-Από το Facebook, αλλά δεν ξέρω που πέφτει...
Οι ναυαγοί και τα μοντέλα
4 ναυαγοί ηλικίας 20, 30, 40 και 60 ετών βρίσκονται σε ένα νησί και
σε απόσταση αναπνοής σε ένα άλλο νησί βρίσκονται 4 πανέμορφα
μοντέλα.
Ο 20άρης λέει: – Γρήγορα να κολυμπήσουμε να πάμε απέναντι στα
κορίτσια!
Ο 30άρης του απαντά: – Καλά μην βιάζεσαι και τόσο…
Ο 40άρης προτείνει: – Εγώ λέω να κατασκευάσουμε μία σχεδία!
O 60άρης: – Για σταθείτε ωρέ παιδιά. Γιατί να τα κάνουμε όλα αυτά;
Αφού και από εδώ βλέπουμε!!!
Ο σκύλος και η λεοπάρδαλη.
Ενώ ένας σκύλος περιφέρεται στη ζούγκλα, βλέπει μια λεοπάρδαλη να
κατευθύνεται προς το μέρος του, φανερά πεινασμένη.
„Ωχ μπλέξαμε!“, σκέφτεται ο σκύλος.
Τότε βλέπει κάτι κόκαλα και αρχίζει να τα ροκανίζει με την πλάτη
γυρισμένη στην λεοπάρδαλη. Ενώ εκείνη είναι έτοιμη να του χιμήξει,
ο σκύλος λέει:
- Μμμμ... Πολύ νόστιμη αυτή η λεοπάρδαλη. Αναρωτιέμαι αν υπάρχουν
άλλες εδώ τριγύρω...
Η λεοπάρδαλη παγώνει, και εξαφανίζεται πίσω από κάτι δέντρα.
„Λίγο έλειψε να την πατήσω“, σκέφτεται „αυτός ο σκύλος θα μ‘
έτρωγε...“
Ενας πίθηκος, παρακολουθώντας όλο το σκηνικό από ένα δέντρο,
σκέφτεται ότι μπορεί να εξασφαλίσει την εύνοια της λεοπάρδαλης και
να γλιτώσει το τομάρι του εξηγώντας της αυτό που είχε συμβεί.
Πάει προς το μέρος της και εξηγεί τα πάντα.
Η λεοπάρδαλη, έξαλλη για την κοροϊδία, λέει στον πίθηκο:
- Ελα, πίθηκε. Ανέβα στη ράχη μου να δεις από κοντά τι πρόκειται να
πάθει ο σκύλος!!
Ο σκύλος βλέπει τη λεοπάρδαλη να έρχεται προς το μέρος του με τον
πίθηκο καβάλα.
„Τι θα κάνω τώρα;“ σκέφτεται.
Κάθεται, λοιπόν, με την πλάτη γυρισμένη στους δυο. Όταν η
λεοπάρδαλη και ο πίθηκος έχουν πλησιάσει αρκετά, ο σκύλος
μουρμουράει:
- Που είναι αυτός ο πίθηκος; Ποτέ δεν μπορώ να τον εμπιστευτώ!
Τον έστειλα πριν από μισή ώρα να μου φέρει άλλη μια λεοπάρδαλη κι
ακόμα να φανεί..

SUDOKU
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Rechtsanwaltskanzlei

Spyridis LL.M.

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

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