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Η γωνιά του μαθητή. Μέρος 2ο
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 ...
της Ειρήνης Ι. Ζαννάκη, φιλόλογος : Σελίδα 24

Χειμώνας και ψυχολογία.

Ο χειμώνας είναι η εποχή που το κρύο, η βροχή και το χιόνι
κάνουν την εμφάνιση τους. Το χειμώνα η θερμοκρασία ...

Όταν ο χρόνος μας προσπερνά.

Οι άνθρωποι συνήθως ζουν την καθημερινότητα τους με αρκετή
ασάφεια, τρέχουν πίσω από στόχους που δεν έχουν συνειδητά
δημιουργήσει και αισθάνονται κούραση, απογοήτευση ...

της Αθηνάς Σκιαδοπούλου : Σελίδα 8

Η ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
Αγαπητοί μου, όταν γίνεται λόγος περί Ιεραποστολής η σκέψη
μας στρέφεται συνήθως στις χώρες, όπου ο Χριστός είναι
άγνωστος εις τους λαούς, όπου δεν εκηρύχθει το Ευαγγέλιον και
δεν τελείται η αληθινή λατρεία του Αγίου Τριαδικού Θεού. ....
του Πολυεύκτου Παν. Γεωργακάκη : Σελίδα 8

Για την ανθρωπότητα.

Μερικές σκέψεις για την κατανόηση της ανθρωπότητας: Δεν
μπορείς να προσφέρεις την υγεία, όταν η ασθένεια ...

ΕΠΙΜΟΝΗ
Κάνε μου σε παρακαλώ πολύ μια χάρη. Όχι για μένα! ...
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας : Σελίδα 09

Τα 10 σημεία.
Αγαπητοί φίλοι και αναγνώστες, Όλο και πιο έντονα ακούγεται
η φράση ”ο κλάδος της χαλυβουργίας στην Ελλάδα πεθαίνει,
ο κλάδος της τσιμεντοβιομηχανίας στην Ελλάδα πεθαίνει, οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αποτελούν παρελθόν ...
του Χρήστου Τραϊκούδη : Σελίδα 10

Το Δωδεκαήμερο: Από την παράδοση στο νεοτερισμό
Έρχονται Χριστούγεννα! Έρχεται και η Πρωτοχρονιά! Δυο λέξεις,
δυο παγκόσμια ημερολογιακά σύμβολα, που εμπεριέχουν κάτι
το χαρούμενο, κάτι το ιδιαίτερο και μοναδικό. Το πρώτο είναι
θρησκευτικό σύμβολο που σηματοδοτεί την αρχή, τη γέννηση του
Χριστιανισμού, ενώ το δεύτερο είναι χρονικό σύμβολο ....
του Prof. Dr. Δημητρίου Μπενέκου : Σελίδα 11

Adventsfeiern
Wer vielfältig engagiert ist und sich ehrenamtlich betätigt, merkt
am Terminkalender, wie er allmählich gefüllt wird von Nikolaus-,
Advents- und Weihnachtsfeiern. Man kann diesen Feiern ....
von p. Martinos Petzolt : Seite 12

Ομορφιά Αισθητική
Ενίσχυση με ενδυνάμωση
Ιστορίες της εποχής
Ιωάννα Μπέτση : Σελίδα 13

Η κάρτα της
εφημερίδας μας
Σελίδα 03

Μια άκρως ενδιαφέρουσα αντιπολεμική / αντιρατσιστική εκδήλωση στο
Μόναχο με στήριξη της Εκκλησίας μας και με διεθνή συμμετοχή.
«ΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ»
Η ταινία με τα βαθυστόχαστα μηνύματα
Μοναδικά αισθήματα ένιωσαν όσες και όσοι παραβρέθηκαν στην πρεμιέρα της
αντιπολεμικής/αντιρατσιστικής ταινίας «ΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ» που προβλήθηκε στις
24.11.2017 στο πλαίσιο της εκδήλωσης «ΣΗΜΕΡΑ ΕΣΥ, ΑΥΡΙΟ ΕΓΩ!»
Σελίδα 24-25
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Το σημείωμα του εκδότη

Αγαπητοί μας αναγνώστες, σας καλωσορίζουμε στο τεύχος του Δεκεμβρίου. Η σημαντική ανταπόκρισή
σας στη νέα κυκλοφορία της εφημερίδας μας και τα θετικά σχόλια από όλους σας, ήταν για μας η πιο
μεγάλη ανταμοιβή και το κίνητρο για να συνεχίσουμε την προσπάθεια.
Ο Δεκέμβριος είναι ο πιο γιορτινός μήνας του χρόνου. Χριστουγεννιάτικες αγορές, δέντρα, φώτα, δώρα
και μεγάλα οικογενειακά τραπέζια και χαμόγελα θα ζεστάνουν τις καρδιές μας.
Με το τελευταίο τεύχος για τη φετινή χρονιά θέλουμε να σας στείλουμε τις ευχές μας και να σας
ευχαριστήσουμε για τη θετική ανταπόκριση και τη στήριξη. Μην ξεχνάτε να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες
που σας παρέχει η κάρτα trigono, επιλέγοντας τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις για τις Χριστουγεννιάτικες
αγορές ή τη διασκέδασή σας.
Ευχόμαστε ολόψυχα Καλές γιορτές με υγεία και αγάπη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την καινούρια
χρονιά, με νέες ιδέες και την απαραίτητη στήριξή σας!
Καλά Χριστούγεννα, καλή και δημιουργική χρονιά.
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. 017 17 263 262 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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Μια κάλτσα ξεχειλισμένη από δώρα ... ένα τραπέζι
γεμάτο ... φώτα παντού ... στολισμένο δέντρο ...
μεγάλες γιορτές .. αφθονία..

Θα ήταν ίσως η πιο χαρακτηριστική περιγραφή των
Χριστουγέννων. Ίσως γιατί έχουμε το προνόμιο να τα
βιώνουμε με τον τρόπο αυτό. Κάτοικοι του δυτικού
κόσμου, της κοινωνίας του καταναλωτισμού και της
υλιστικής ευμάρειας συνηθίζουμε να ταυτίζουμε
την ευτυχία με την ικανοποίηση των υλικών μας
Ειρήνη Ι. Ζαννάκη
email: zannaki@trigono.info αναγκών και την αγάπη με την προσφορά.
Ωστόσο, μια ματιά στον κόσμο γύρω μας είναι
δυνατή να αλλάξει άρδην αυτή την αντίληψη. Ανεργία, φτώχια, οικονομικές
ανισότητες, τρομοκρατικές ενέργειες, αυξανόμενα μεταναστευτικά ρεύματα
και προσφυγικές ροές αλλά κι εμπόλεμες συρράξεις υπονομεύουν την
επίπλαστη ευμάρεια και μας φέρουν ενώπιον μιας σημαντικής διαπίστωσης
και μιας ακόμα σημαντικότερης παραδοχής. Βιώνουμε την εποχή των
μεγάλων ανατροπών. Τα κεκτημένα προηγούμενων ετών έχουν υπονομευθεί
και η καταναλωτικές κοινωνίες έχασαν τη δύναμή τους. Και μαζί με αυτή την
ευτυχία και την αισιοδοξία τους.
Ίσως γιατί η υλιστική ευημερία είχε αναχθεί σε μέγιστη αξία και πρωταρχική
μας επιδίωξη. Ίσως γιατί δώσαμε προτεραιότητα στο «έχειν» έναντι του
«είναι», το οποίο απαξιώθηκε και τέθηκε σε δεύτερη μοίρα, στην έσχατη
θέση της αξιολογικής μας κλίμακας. Και τα Χριστούγεννα έχασαν τη μαγεία
τους, αφού τα δώρα λιγόστεψαν και τα τραπέζια άδειασαν.
Κι όμως.. γύρω μας υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα χαμογελούν. Που
προσφέρουν απλόχερα αγάπη και μοιράζονται τα λιγοστά τους υπάρχοντα
με τους λιγότερο τυχερούς. Παιδιά που θα μας πουν τα κάλαντα και χωρίς
να περιμένουν χρήματα. Και που θα χαρούν τα Χριστούγεννα ακόμα και με
άδειες τις κάλτσες τους. Γιατί ο Άγιος Βασίλης θα τους φέρει αγάπη κι ας μην
έχει παιχνίδια μέσα στο σάκο του. Εκείνα θα τον περιμένουν.
Αυτά τα Χριστούγεννα είναι ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε τις αξίες
μας και να απαγκιστρωθούμε από το κυνήγι της υλιστικής ευδαιμονίας.
Να νιώσουμε την πραγματική μαγεία των Χριστουγέννων, την αγάπη και
το χαμόγελο. Να πάμε στην εκκλησία και να γιορτάσουμε τη γέννηση του
θεανθρώπου. Και να νιώσουμε ότι γεννιέται μέσα μας, στην καρδιά και
την ψυχή μας. Ας δικαιώσουμε τις ανθρωπιστικές αξίες και ας γίνουμε
περισσότερο άνθρωποι.
Καλά Χριστούγεννα σε όλους μας
Ειρήνη Ι. Ζαννάκη

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 !!!
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ΟΜΟΡΦΙΑ

Συμβουλές για ...
... το σπίτι
Οι συμβουλές για το σπίτι σας για άλλη μια φορά είναι εδώ για να σας
δώσουν τις καλύτερες λύσεις.. Πάμε να δούμε λοιπόν πως θα εξαφανίσετε
δύσκολους λεκέδες από τα ρούχα σας..
• Για να καθαρίσετε την σάλτσα ντομάτας από την επιφάνεια του ρούχου σας,
αρκεί να τρίψετε μ’ ένα πανάκι (σφουγγαράκι) το λεκέ και κατόπιν να το
ξεπλύνετε με κρύο νερό. Τοποθετείτε οδοντόπαστα πάνω στο λεκέ και αφού
στεγνώσει, το πλένετε στο πλυντήριο.
• Η αγαπημένη μας σε όλους σοκολάτα καθαρίζεται απλά και γρήγορα. Μ’ ένα
μαχαίρι αφαιρείτε ό,τι προεξέχει. Έπειτα τοποθετείτε στον λεκέ υγρό πιάτων
και το ξεπλένετε με ζεστό νερό.
• Αν συμβεί να λερώσετε τα ρούχα σας με μούρα (βατόμουρα, φράουλες κ.ο.κ)
το καθαρίζετε μ’ ένα πανί και το αφήνετε να μουλιάσει για μισή ώρα μέσα σε
γάλα. Στη συνέχεια το πλένετε κανονικά. Επειδή υπάρχει η περίπτωση να μην
καθαρίσει πλήρως, μιας και συγκαταλέγεται στους πιο δύσκολους λεκέδες,
βράστε το μέσα σε γάλα.

Ιατρικό

Διαιτολογικό

Κέντρο

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους
κάποιος θέλει, ή πρέπει να χάσει βάρος.

Να έχετε ένα όμορφο καθάρισμα..

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.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, η υγεία είναι το μεγαλύτερο αγαθό.. Έχεις την υγεία
σου.. έχεις την ευτυχία σου.. Για να είσαι ευτυχισμένος λοιπόν:

Απευθυνθείτε στην Meditrof στα γραφεία μας:

... την υγεία

• Μια από τις τροφές που σας βοηθάνε να έχετε μια όμορφη και λεπτή σιλουέτα
είναι το τζίντζερ. Φτιάξτε ένα γευστικό τσάι, τρίβοντας 2 εκατοστά από
τζίντζερ στον τρίφτη. Εν συνεχεία ρίχνετε καυτό νερό και το πίνετε μετά από
5 λεπτά. Επιπροσθέτως, έχετε την δυνατότητα να το αναμείξετε με τα φαγητά
σας ή τις σούπες σας. Και ας μην ξεχνάμε, ότι το τζίντζερ εμπεριέχει συστατικά
που καταπολεμούν το στρες.
• Τι πιο χαλαρωτικό από ένα λαδάκι για μασάζ, που αναζωογονεί και ηρεμεί. Η
διαδικασία είναι απλή και οικονομική. Παίρνετε ένα κομμάτι πιπερόριζα και
το θρυμματίζεται στην πρέσα του σκόρδου. Ρίχνετε ένα κουτάλι της σούπας
χυμό και ένα κουτάλι της σούπας σησαμέλαιο. Το ανακουφιστικό σας λαδάκι
θα ζεστάνει τους μυς του σώματός σας και θα σας γεμίσει ζωντάνια και
αυτοπεποίθηση.
• Τέλος, αν επιθυμείτε γερά μαλλιά και νύχια, η λύση είναι να καταναλώνεται
καθημερινά 30 gr αμύγδαλα. Εκτός, του ότι ομορφαίνουν και δυναμώνουν
τον οργανισμό, έχουν και την ‘’μαγευτική ‘’ ικανότητα, να κόβουν την όρεξη.
Μην φοβάστε λοιπόν να ομορφύνετε εσωτερικά και εξωτερικά. Ξεκινήστε
αμέσως..

... την ομορφιά
Για να είσαστε πάντα περιποιημένοι και προσεγμένοι, χρειάζεται φροντίδα
και έξυπνες συμβουλές. Έτσι και εμείς, φροντίζουμε για εσάς, ώστε να
δείχνετε πάντα όμορφοι και λαμπεροί.
• Μια τέλεια μάσκα για την ενίσχυση της απαλότητας και της αντι γήρανσης του
λαιμού σας και του ντεκολτέ σας, είναι η μάσκα από λάδι, φύτρο σταριού και
3 κουταλιές φαγητού μέλι. Αναμιγνύετε αυτά τα συστατικά και η μάσκα είναι
πανέτοιμη.
• Για απαλά χέρια, ιδίως τώρα τον χειμώνα, ζεσταίνουμε ελαιόλαδο και
αφήνουμε τα χέρια μας μέσα 3 με 5 λεπτά. Επιπλέον, με την προσθήκη λίγου
λεμονιού βοηθάτε τα νύχια σας να δυναμώσουν και να μην σπάνε.
• Αν δεν το γνωρίζετε, ήρθε η στιγμή να το μάθετε. Δεν ενδείκνυται να κόβετε
τα νύχια σας με ψαλίδι. Το καλύτερο είναι να τα λιμάρετε και όχι με μεταλλική
λίμα.
Ας ξεκινήσουμε…

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

ή στον τοπικό αντιπρόσωπό μας στην περιοχή σας.
Περισσότερα:

www. meditrof.eu

Καλαμπάκα
Kalabaka
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Γιατί περιμένω τα Χριστούγεννα;
Γράφει η Δήμητρα Τράκα

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, μόλις έρθει ο Δεκέμβρης, με πιάνει μια τρελή
ανυπομονησία να έρθουν τα Χριστούγεννα. Τώρα θα μου πείτε ποιον δεν
τον πιάνει τα τελευταία χρόνια;
Μόλις μπήκε λοιπόν ο Δεκέμβρης, φούρια-φούρια και στόλισα το δέντρο,
το σπίτι κι άρχισα να κάνω τα πρώτα σχέδια για τα γιορτινά τραπέζια. Αφού
στόλισα τα πάντα, πήρα τον καφέ μου και κάθισα δίπλα στο δέντρο. Άναψα
ένα τσιγάρο και μέσα από τον καπνό, χάζευα ένα-ένα τα στολίδια.
Καθώς μαγνητίστηκα από τη λάμψη και τα φώτα, το μυαλό μου άνοιξε
το σεντούκι του χρόνου και ταξίδεψε πίσω, σ‘ εκείνα τα χρόνια που ήμουν
παιδί και θυμήθηκα την προσμονή τούτων των ημερών. Το στόλισμα του
δέντρου, τα πολύχρωμα λαμπάκια, τις ευωδιές που έρχονταν κάθε μέρα
από την κουζίνα, τα εντυπωσιακά δώρα και τα πρόσωπα, τα πολλά πρόσωπα
που γέμιζαν το σπίτι μας και τα φωτεινά χαμόγελα που στόλιζαν αυτά τα
πρόσωπα.
Θυμάμαι όμως πολύ καλά, ότι αυτός ο σημαιοστολισμός γινόταν λίγες μόνο
μέρες πριν τα Χριστούγεννα και όχι ένα κι ενάμιση μήνα πριν, όπως τώρα.
Αναρωτήθηκα, για ποιο λόγο μας έχει πιάσει αυτή η αλλόκοτη φρενίτιδα και
η επιμονή να φέρνουμε κάτι πιο κοντά μας και δεν έχουμε την υπομονή να
το ζήσουμε τη στιγμή που πρέπει; Κάποτε δηλαδή τόσο πολύ απαξιώναμε
τη λάμψη και τη γιορτινή ατμόσφαιρα; Δε νομίζω. Είναι ελάχιστοι οι
άνθρωποι που δε προσμένουν τα Χριστούγεννα με χαρά. Κάποιοι μάλιστα,
αν μπορούσαν να κρατήσουν το δέντρο στο σαλόνι τους όλο το χρόνο θα το
έκαναν ευχαρίστως. Μη σας πω πως είμαι κι εγώ ένας από αυτούς.
Κι όμως, δεν φταίει αυτό. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη από μια
ψευδαίσθηση, για να γεμίσει την ψυχή του. Τι θέλω να πω; Θα σας εξηγήσω
αμέσως φίλοι μου.
Κάποτε λέγαμε ότι πολυτιμότερο αγαθό από την υγεία μας δεν έχει. Και
αυτό είναι η μόνη αλήθεια!!! Στις μέρες που διανύουμε όμως, καταλαβαίνει
κανείς ότι τελικά υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα, επίσης πολύτιμα,
που αν τα στερηθούμε νιώθουμε κενοί. Είναι δηλαδή τόσα πολλά τα
προβλήματα που μας κατακλύζουν, που αν έχουμε την υγεία μας, δεν λέμε
δόξα τω Θεώ, αλλά παλεύουμε διαρκώς καθημερινά για να τα λύσουμε.
Ξεχνάμε το πραγματικά πολύτιμο κι ασχολούμαστε με όλα τα άλλα. Τώρα
θα μου πείτε ότι συμφωνείτε απόλυτα, πως το πολυτιμότερο αγαθό είναι
η υγεία και κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό, όμως όταν το ντουλάπι της
κουζίνας είναι άδειο και στο μεσημεριανό τραπέζι κάθε φορά λείπουν όλο
και περισσότερα δεν είναι σημαντικό; Φυσικά και είναι. Δεν είναι σημαντικό,
όταν έρχονται οι λογαριασμοί και στο πορτοφόλι υπάρχουν χρήματα μόνο
για να σιτιστεί μια οικογένεια; Φυσικά και είναι. Δεν είναι σημαντικό, όταν
δεν υπάρχει στάλα πετρέλαιο και η σόμπα αλογόνου δεν αρκεί για να
ζεστάνει παρά μόνο ένα δωμάτιο κι αυτό με δυσκολία; Φυσικά και είναι. Δεν
είναι σημαντικό, που έρχονται οι γιορτές και το μεροκάματο δεν πληρώθηκε,
αλλά τα παιδιά είναι παιδιά και περιμένουν τον Άγιο Βασίλη; Φυσικότατα
είναι. Δεν είναι σημαντικό, που η σύνταξη κι αυτό το μήνα ήρθε ακόμα πιο
λειψή και δεν φτάνει ούτε για τα φάρμακα, πόσο μάλλον για τα κάλαντα των
εγγονιών; Φυσικά και είναι.
Ή μήπως δεν είναι σημαντικό ότι πολλά μα πάρα πολλά παιδιά δεν έχουν
ένα σπίτι ζεστό και δυο γονείς να τα φροντίζουν όλο το χρόνο, παρά μόνο
ένα χέρι απλωμένο για να ζητιανεύουν για ένα κομμάτι ψωμί; Αυτό κι αν
είναι σημαντικό.
Και πού έχουμε καταλήξει; Σε έναν σημαντικό αριθμό αυτοκτονιών, γιατί
μια θηλιά όλο σφίγγει και σφίγγει και ο κλοιός της παίρνει μαζί του και όλη την
οικογένεια. Σε ένα τραγικό ποσοστό ανεργίας. Σε αιματηρές οικονομίες των
γονιών για να μην στερηθούν τα παιδιά. Σε υποκατάστατα προϊόντων που
υπάρχουν διαθέσιμα προς βρώσιν, αλλά και σε υποκατάστατα φαρμάκων,
όταν υπάρχει ανάγκη. Έτσι, το μόνο που μας έμεινε, είναι να αναζητήσουμε
λίγη μαγεία στην ύλη. Έστω κι αν αυτό είναι προσωρινό. Έστω κι αν αυτό
κρατήσει για πολύ λίγο.
Αποζητούμε την απόδραση στη ψεύτικη λάμψη και στη χρυσόσκονη που
θα σκεπάσει για λίγο όσα μας περιβάλλουν, για να ξεχαστούμε, γνωρίζοντας
ότι σε λίγες μέρες ο αέρας που θα φυσήξει θα πάρει μαζί του τη χρυσόσκονη
και θα σβήσει όλα τα φώτα και θα μας κάνει να επιστρέψουμε στο γκρίζο και
στο άχρωμο.
Με τη δική μας συγκατάθεση λοιπόν, γινόμαστε έρμαια μιας παροδικής
ύλης, γιατί το έχουμε πραγματικά ανάγκη. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό.
Ο άνθρωπος σε καταστάσεις απελπισίας, ψάχνει από κάπου να πιαστεί.
Ακόμα κι αν αυτό είναι για λίγο και ψεύτικο. Έχει ανάγκη το όνειρο και
προσπαθεί να το ζήσει όπως μπορεί. Προσωπικά πιστεύω ότι κάνει πολύ
καλά. Αν όλο αυτό προσφέρει μια στάλα χαράς, ας είναι. Άλλωστε δεν μας

έμειναν και πάρα πολλά.
Είμαι σίγουρη, πως όσοι φτάσατε να διαβάζετε ως εδώ, αυτές τις σκέψεις
μου, σίγουρα θα αναρωτιέστε, για ποιο λόγο τις καταθέτω. Για να σας
μαυρίσω την ψυχή; Όχι φίλοι μου. Να είστε βέβαιοι ότι δεν είναι αυτός ο
σκοπός μου. Αντιθέτως, θεωρώ πως από όλη αυτή την κατάσταση ίσως βγει
και κάτι πολύ καλό.
Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όσο κι αν μας μαγέψει η
λάμψη των γιορτών, δεν θα γίνει κανένα θαύμα δυστυχώς, για να διαγραφούν
με μια μονοκονδυλιά όλα μας τα προβλήματα. Μόλις σβήσουν τα φώτα,
αυτά τα άτιμα πάλι εκεί θα είναι και θα μας περιμένουν. Δεν κάνουν χάρες,
απλώς μπαίνουν για λίγο σ‘ ένα συρτάρι και ξαναβγαίνουν όταν έρθει η ώρα.
Όμως αν το δούμε από την άλλη σκοπιά, για σκεφτείτε τι γίνεται τούτες
τις μέρες; Κάποτε ας πούμε, το μόνο που μας ένοιαζε, ήταν τι καινούργιο
φόρεμα θα φορέσουμε, σε ποιο „ιν“ μαγαζί θα κάνουμε ρεβεγιόν, πόσα
περισσότερα δώρα θα κάνουμε και σε ποιο θέρετρο θα περάσουμε τις
γιορτές.
Ενώ τώρα; Τώρα, θα συνεννοηθούμε με τις οικογένειες και τους φίλους
για να δούμε σε ποιο σπίτι θα περάσουμε όλοι μαζί τις γιορτές. Στην πόλη
ή στο χωριό, δεν έχει σημασία. Ούτε το φόρεμα έχει σημασία, ούτε αν το
χωριό των γονιών είναι κάποιος „ιν“ προορισμός για το χειμώνα. Κι ας έγινε
η γαλοπούλα κοτόπουλο. Έτσι κι αλλιώς, ξενόφερτο το έθιμο. Κι ας είναι
η πιο μεγάλη βόλτα σε μια ονειρούπολη του γειτονικού δήμου και όχι μια
ευρωπαϊκή πόλη. Κι ας πέσουν στην πράσινη τσόχα φασόλια αντί για μάρκες
και χρήματα.
Τουλάχιστον, θα είμαστε όλοι μαζί παρέα. Θα μοιραστούμε αυτά
που έχουμε, θα γελάσουμε, θα τραγουδήσουμε, θα ευχηθούμε και θα
ξορκίσουμε το κακό, κυνηγώντας το μικρό καλικαντζαράκι με το θυμιατό από
τη μία γωνιά στην άλλη του σπιτιού. Γιατί εγώ, ακόμα και τώρα, περιμένω
την ώρα που ο μπαμπάς μου θα τρέξει με το θυμιατό, στα σκοτεινά δωμάτια
κυνηγώντας τον καλικάντζαρο και θα βγάλει τις υποτιθέμενες κραυγές πως
τάχα του έκαψε την ουρά.
Γιατί όλοι μας, θα κάνουμε τη δική μας ευχή, για να έχει ο Θεός καλά τους
δικούς μας ανθρώπους, αφού ναι, δεν ξεχάσαμε ποτέ πως το πολυτιμότερο
αγαθό είναι η υγεία και δεν βάζουμε τίποτε πάνω από την ευτυχία εκείνων
που αγαπάμε. Μόνο λίγο, αλλά πολύ λίγο, έχουμε ανάγκη από το όνειρο των
Χριστουγέννων. Ας το ζήσουμε λοιπόν κι ας απολαύσουμε όσο περισσότερο
μπορούμε τις στιγμές με όλους όσους αγαπάμε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι
είναι τα πραγματικά δώρα μας για τα Χριστούγεννα. Οι δικοί μας άνθρωποι!!!
Γι‘ αυτό περιμένω τα Χριστούγεννα...
Με το καλό να υποδεχτούμε τις γιορτές φίλοι μου!!!
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Φιλόλογος, ιδιαίτερα αγαπητή στους μαθητές της, συγγραφέας θεατρικών έργων
και σκηνοθέτης τους, πολιτικός σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, σύζυγος, μητέρα
και τώρα συγγραφέας με ένα έργο σε εξέλιξη. Ό,τι και να γράψω για τη Χαρούλα
Αποστολίδου είναι λίγο.
Με αφορμή την τελευταία παράσταση του θεατρικού της έργου «Σανατόριο
Ασβεστοχωρίου, Ούτε μια Αναπνοή Χαμένη», μια παράσταση που κάθε χρόνο
παρουσιάζεται με την ίδια επιτυχία, θέλησα να συζητήσω μαζί της, να μοιραστώ την
ευφυΐα και το πάθος της για την τέχνη.
Ε.Ζ.: Πώς εμπνεύστηκες την ιδέα γι’ αυτή την παράσταση;
Χ: ο Γεράσιμος Μπαμίχας, ο αγαπημένος μου σύντροφος, είναι γιατρός στο
νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου πάνω από είκοσι χρόνια. Το καλοκαίρι του 2012,
περνώντας- για πολλοστή φορά- έξω από την εγκαταλειμμένη πτέρυγα του Πέτρινου
κτηρίου του νοσοκομείου, είχε μια έμπνευση: εκείνη τη στιγμή, κάτι τον παρακίνησε
να κοιτάξει αλλιώς αυτό το κτήριο. Να σκεφτεί πως και σε εκείνο το χώρο αλλά και σε
όλη την έκταση του νοσοκομείου πέρασαν άνθρωποι, για πάνω από σαράντα χρόνια,
προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν τη φυματίωση. Ήρθε στο σπίτι και μοιράστηκε
μαζί μου τις σκέψεις του για το Σανατόριο Ασβεστοχωρίου. Μου μετέδωσε τον
ενθουσιασμό του. αρχίσαμε την έρευνα. Δε χρειάστηκε μεγάλος κόπος. Ο Γιάννης
Καλλιαρέκος- που δε θα σταματήσω να τον ευχαριστώ, κάθε φορά που θα μου
δίνεται η ευκαιρία- είχε ασχοληθεί με την ιστορία του Σανατορίου σε επίπεδο
μεταπτυχιακών εργασιών στο Α.Π.Θ. Με μεγάλη προθυμία μου έδωσε τις εργασίες
του. Και ξεκίνησα. Ενθουσιασμένη με την ιδέα ήταν και όλη η θεατρική ομάδα. Το
αποτέλεσμα μας δικαίωσε όλους. Η παράσταση παρουσιάζεται στους θαλάμους των
φυματικών, εκεί στην εγκαταλειμμένη πτέρυγα, από το 2013 ως σήμερα, το 2017.
Ε.Ζ.: Πέρα από τα σαφέστατα κοινωνικά μηνύματα, υπάρχουν σαφέστατα και
πολιτικές αναφορές. Ποιο είναι το πολιτικό μήνυμα το οποίο θέλεις να μεταφέρεις;
Χ: Σε πολλά σημεία, στο κείμενο, συναντάει κανείς γεγονότα και σχόλια των
προσώπων του Σανατορίου, που αφορούν σημερινά προβλήματα. Δυστυχώς,
είναι επίκαιρα. Η αδυναμία του κοινωνικού κράτους να περιθάλψει τους πολίτες
του, η οικονομική δυσπραγία, η άνοδος του φασισμού, η πολιτική τρομοκρατία,
η προσφυγιά, η φτώχεια, και πολλά ακόμα, είναι ζητήματα που υπάρχουν στο
θεατρικό.

αιώνα και, στη συνέχεια, θα ζήσει μαζί τους τα χρόνια του Σανατορίου.

Έπειτα, είναι και η Μνήμη. Η ευρύτερη περιοχή του Χορτιάτη, έχει βαριά Ιστορία,
την οποία κανείς- μέχρι τώρα- δεν μπήκε στον κόπο να την αναδείξει. Η ιστορία του
Σανατορίου, με τη δημιουργία , απέναντι, οικισμού, της σημερινής Εξοχής, άρρηκτα
δεμένου με το Ίδρυμα, είναι μοναδικό φαινόμενο για τα ελληνικά δεδομένα. Το
κάψιμο του Χορτιάτη, το Σεπτέμβριο του 1944, από τους Ναζί και τους ντόπιους
συνεργάτες τους, είναι μια άλλη ιστορική στιγμή, που –σκοπίμως κατά τη γνώμη
μου- είχε κουκουλωθεί, και μόνο κάποιοι ευαίσθητοι πολίτες αγωνίστηκαν να το
αναδείξουν.

Χ: Η πολιτική σήμερα είναι αυτή που ήταν και χθες και προχθές και πριν από αιώνες.
Όσο μεγαλώνω και εμπλέκομαι, αντιλαμβάνομαι πως η διαχείριση των κοινών είναι
δύσκολη υπόθεση. Και γίνεται ακόμα δυσκολότερη, όταν νοοτροπίες και στρεβλώσεις
αποτελούν καθεστώς, όπως στη χώρα μας. Όμως, όταν κανείς ταξιδεύει, επιστρέφει
στην Ελλάδα με τη βεβαιότητα πως τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν, αρκεί να
υπάρξει βούληση. Γιατί αλλού γίνονται;

Αναμφισβήτητα, σε ένα μυθιστόρημα- σε σύγκριση με ένα θεατρικό- έχει κανείς
πολύ χώρο, για να εμβαθύνει.
Ε.Ζ.: Ως εκπαιδευτικός βιώνεις καθημερινά τις ανησυχίες και τα άγχη των μαθητών.
Μοιάζουν με τα δικά μας;

Χ: Πόσο θα μπορούσαν να διαφέρουν; Μέλη της ίδιας κοινωνία είμαστε.
Το πολιτικό μήνυμα; Ο αγώνας των πολιτών. Η συνεχής αγώνας, η διεκδίκηση και
η δράση. Διότι οι φυματικοί αγωνίστηκαν, σε πολλά επίπεδα, διεκδικώντας τα Ε.Ζ.: Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τα όνειρα των νέων;
αυτονόητα.
Χ: Να είμαστε μαζί τους. Όχι απέναντι. Να στηρίζουμε τις επιλογές τους. Θυμάμαι,
Ε.Ζ.: Πιστεύεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που βιώνουν τα συναισθήματα των ηρώων πριν από χρόνια, έγραψα ένα άρθρο με σχετικό περιεχόμενο. Η συνθήκη ήταν πως
μιλούσα με τον πεντάχρονο γιο μου. Ο τίτλος ήταν:
της παράστασής σου σήμερα;
Χ: Ναι, δυστυχώς. Ένας χαρακτήρας είναι ο πρόσφυγας από τον Πόντο. Που ‘’ Στο φεγγάρι; Μαζί σου!’’.
ξεριζωμένος έφτασε στην Ελλάδα, αναζητώντας καλύτερη ζωή. Και αρρωσταίνει. Τι Τα νέα παιδιά είναι ανάγκη να ασχοληθούν με κάτι που τους ενθουσιάζει. Όχι με
άλλο να προσθέσω για την προσφυγιά σήμερα;
αυτό που θα τους εξασφαλίσει επαγγελματική αποκατάσταση.
Άλλος χαρακτήρας είναι ένας ντόπιος Ασβεστοχωρίτης, που φοβάται τους Αλλιώς, θα είναι δυστυχισμένοι. Μέχρι τα γεράματα…
φυματικούς, είναι ξενοφοβικός, τους πολεμά, αλλά, στο τέλος, αναθεωρεί, όταν και Ε.Ζ.: Θεωρείς ότι η πνευματική ηγεσία ανταποκρίνεται στην αποστολή της;
ο ίδιος γίνεται φυματικός.
Χ: Νομίζω πως όχι, αν εξαιρέσουμε μεμονωμένες περιπτώσεις.
Σήμερα, διάφορες κατηγορίες ανθρώπων βιώνουν το ρατσισμό, επειδή είναι
διαφορετικοί. Την περιθωριοποίηση, την απομόνωση, τη βία, τον κοινωνικό Πολλά πρόσωπα, που έχουν επιρροή, ναι, θα έπρεπε να βγουν μπροστά, να
στιγματισμό. Η ελληνική κοινωνία λειτουργεί με στερεότυπα, με προκαταλήψεις. καταδείξουν τα προβλήματα, να προτείνουν λύσεις. Είναι βολεμένοι και δεν το
κάνουν;
Είναι, ακόμη, βαθιά συντηρητική.
Αλλά, από την άλλη, μερικές φορές σκέφτομαι, ποιος θα τους άκουγε; Η τηλεόραση,
Ε.Ζ.: Ποια «γεύση» σου άφησε η εμπειρία αυτής της παράστασης;
την τελευταία εικοσαετία, έχει δημιουργήσει ένα μέσο μυαλό, που είναι απολίτικο,
Χ: Για τη ‘’γεύση’’ της παράστασης θα μπορούσα να σου μιλώ πολλές πολλές ώρες. θέλει να περνά χαλαρά, να μη σκοτίζεται, να περιμένει από τους άλλους τα πάντα,
Αρχικά, θα σου πω για τα εξαιρετικά αποτελέσματα που φέρνει η συνεργασία μιας ενώ ασχολείται με ανοησίες τύπου Survivor ή δισεκατομμύρια συνταγές για
ομάδας εθελοντών, που μοιράζονται κοινές σκέψεις και γουστάρουν, στον ελεύθερο μακαρόνια.
χρόνο τους, να δημιουργούν, να ονειρεύονται, να μαλώνουν, να χορεύουν, να… να… Ε.Ζ.: Κομμάτι της ζωής σου είναι και η ενασχόληση με την πολιτική. Ποια είναι η
Σπουδαίο από μόνο του.
γνώμη σου για την πολιτική σήμερα;

Η ιστορική μνήμη είναι χρέος μας. Αλλιώς, δε γίνεται…

Ε.Ζ.: Αυτή τη συνέντευξη θα τη διαβάσουν νέοι άνθρωποι που ξενιτεύτηκαν λόγω
της οικονομικής κρίσης της χώρας μας. Τι θα ήθελες να τους πεις;

Χ: Όταν άρχισε να γενικεύεται το φαινόμενο, λίγα χρόνια πριν, ανησύχησα. Όταν,
Επιπλέον, η παράσταση συνεχίζει, πέντε χρόνια μετά, να μας τροφοδοτεί. Ο Αντρέας όμως, άρχισαν να ταξιδεύουν και τα δικά μου παιδιά αλλά και οι μαθητές μου,
Τσατσάγιας ετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ , με βάση την παράσταση, όλο το αρχειακό εύκολα, ας πούμε σε όλη την Ευρώπη, σκέφτηκα: οι νέοι σήμερα μετακινούνται στην
υλικό, που στο μεταξύ βρέθηκε, και με βάση μαρτυρίες επιζόντων του Σανατορίου. Ευρώπη όπως εμείς , παλαιότερα, στην Ελλάδα. Ο κόσμος τους δεν περιορίζεται- και
Ε.Ζ.: Αποφάσισες να μεταφέρεις το περιεχόμενο αυτής της παράστασης σε λόγω Διαδικτύου- στα όρια της χώρας μας. Οι δικοί μου γονείς δεν αντέδρασαν, ούτε
μυθιστόρημα. Ποια είναι η διάσταση που θα δώσεις;
ανησύχησαν, όταν εγκαταστάθηκα, από τη Φλώρινα, στη Θεσσαλονίκη. Τηρουμένων
Όταν ξεκίνησα την έρευνα, βρήκα πολύ υλικό. Επέλεξα να δώσω ζωή σε επτά των αναλογιών, νομίζω πως ο κόσμος των νέων άνοιξε. Κατάργησε σύνορα. Και πολύ
πρόσωπα στο θεατρικό έργο. Και τους συνάντησα ως ασθενείς στο Σανατόριο καλά έκανε. Ας μαζεύουν εμπειρίες. Ο ρεαλισμός στη ζωή είναι σπουδαίο εφόδιο.
Ασβεστοχωρίου, αλλά και ως θεραπευμένους-ή όχι- απέναντι, στη Φυματιούπολη.
Ευχαριστώ πολύ τη Χαρούλα Αποστολίδου για τη συνέντευξη, τη θετική αύρα και,
Στο μυθιστόρημα θέλησα να τους γνωρίσω από πολύ κοντά: να βρω και να κυρίως για την ανιδιοτελή και πολύτιμη προσφορά στο σύνολο. Περιμένουμε με
παρακολουθήσω τη ζωή τους πριν από το Σανατόριο. Να κατανοήσω, βαθύτερα, το ανυπομονησία το καινούριο της πόνημα
χαρακτήρα και τις αντιδράσεις τους. Έτσι, ο αναγνώστης του μυθιστορήματος θα
Ειρήνη Ι. Ζαννάκη
ταξιδέψει στις ιδιαίτερες , μικρές πατρίδες, των προσώπων, στις αρχές του εικοστού
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Η Στήλη Της Εκκλησίας
Η ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

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

Αγαπητοί μου,
όταν γίνεται λόγος περί Ιεραποστολής η σκέψη μας στρέφεται
συνήθως στις χώρες, όπου ο Χριστός είναι άγνωστος εις τους
λαούς, όπου δεν εκηρύχθει το Ευαγγέλιον και δεν τελείται η
αληθινή λατρεία του Αγίου Τριαδικού Θεού. Τα τελευταία
μάλιστα χρόνια η Ορθοδοξία, και ιδιαίτερα η Ορθόδοξη
Ελλαδική Εκκλησία, έχει κάνει μεγάλα και πολλά ανοίγματα
εξωτερικής Ιεραποστολής, σχεδόν σε όλο τον κόσμο, όπως στην Αφρική, στην Ασία, στην
Κορέα, στις Ινδίες και σε πολλές αλλες χώρες. Έλληνες Ορθόδοξοι Ιεραπόστολοι, κληρικοί
και λαϊκοί, άνδρες και γυναίκες, σε συνεργασία με τους ιθαγενείς, εργάζονται φιλότιμα
και αναλίσκονται για να μεταφέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου και να καταστήσουν
γνωστόν τον Χριστόν μεταξύ ανθρώπων όλων των φυλών. Το ίδιο κάνει και το σεπτόν
μας Οικουμενικό Πατριαρχείο με το να ιδρύει Ιερές Μητροπόλεις σε όλο τον κόσμο και
να αποστέλει φωτεισμένους Ιεράρχες και Ιερείς δια την διάδοση του Ευαγγελίου του
Χριστού. Και δόξα τω Θεω έχουμε καρποφόρα αποτελέσματα.
Αλλά Ιεραποστολή απαιτείται και μεταξύ των Χριστιανών. Το διαβάζουμε σωστά.
Χρειάζεται Ιεραποστολή και εις τους Χριστιανούς. Θα πει όμως κάποιος, ότι η Χριστιανοί
πιστεύουν. Είναι βαπτισμένοι εις το όνομα της Αγίας Τριάδος. Τι είδος Ιεραποστολής να
γίνει σε αυτούς;
Εάν παρατηρήσουμε τη ζωή πολλών ανθρώπων που ονομάζονται Χριστιανοί,
απογοητευόμεθα. Απελπιζόμεθα. Διότι δι‘αυτούς το περιεχόμενο του Ευαγγελίου
είναο σχεδόν άγνωστον. Δεν μελετούν το Ευαγγέλιο, ούτε βιβλία ορθόδοξα, τα οποία
εκθέτουν τις ευαγγελικές αλήθειες.
Ουδέποτε εκκλησιάζονται και συνεπώς ουδέποτε ακούν τον Θείον Λόγον. Εντούτοις
όμως, σας λέγουν και μας λέγουν ότι γνωρίζουν το Ευαγγέλιο. Το γνωρίζουν, ισχυρίζονται,
απ΄έξω. Το αγνοούν όμως από μέσα. Υπάρχει σε πολλούς Χριστιανούς άγνοια για
θέματα πνευματικής ζωής, άγωνος χριστιανικού για την εκρίζωση του κακού και την
απόκτηση της αρετής και της Αγιότητας. Η ειλικρινής μετάνοια και η μετά συναισθήσεως
συμμετοχή μας εις τα Ιερά Μυστήρια για πολλούς είναι άγνωστα. Ο εκκλησιασμός της
Κυριακής αραιώς και τυπικός. Ζούν ένα Χριστιανισμό εκκοσμικευμένο. Ξεγελούν τον
εαυτό τους με το να ονομάζονται οι τύποι αυτοί Χριστιανοί, λέγει ο Ιερός Χρυσότομος.
Αυτοί οι “Χριστιανοί” στην πραγματικότητα ζουν σε ένα είδος αθεϊας, η οποία
ιδιαιτέρως έχει εισβάλει εις την ζωήν πολλών κατ‘όνομα Χριστιανών. Βεβαίως εις
την θεωρίαν δεν τον αρνούνται τον Θεόν. Εις την πράξη όμως απορρίπτουν και τον
Χριστόν και το Ευαγγέλιό του. Η αθεϊα της θρησκευτικής ψυχρότητας και αδιαφορίας
διαμορφώνει ένα Χριστιανισμόν ειδικής των επινοήσεως, ανώδυνων και άκοπων, που
υποθάλπει τις αδυναμίες και τα πάθη τους. Ο Απ. Παύλος χαρακτηρίζει αυτούς τους
Χριστιανούς, ως εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Για αυτούς γράφει με δάκρυα:
„Το τέλος τους θα είναι η καταστροφή, Θεός τους είναι η κοιλιά τους και καύχωνται για
αυτά για τα οποία θα έπρεπε να ντρέπονται. Οι σκέψεις τους είναι προσκολλημένες στα
επίγεια”. (Φιλιπ. γ, Γ9).
Κατόπιν όλων αυτών αντιλαμβανόμεθα πόσον αναγκαία είναι η Ιεραποστολή σε
πολλούς λεγομένους Χριστιανούς σήμερον. Είναι απαραίτητος ο Επανευαγγελισμός
τους. Αυτοί δε η ιεραποστολή πρέπει να γίνει από όλους, όσοι ιδιαιτέρως έχουν γνωρίσει
πληρέστερα την αλήθεια του Ευαγγελίου και αγωνιζόμεθα να βαδίζουνε συνειδητά στα
ίχνη του φιλανθρώπου Σωτήρος Χριστού. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι όσοι πυρούμεθα
από την ιεραποστολική φλόγα των Αγίων μαθητών και Αποστόλων και μάλιστα του
Αποστόλου των Εθνών Παύλου και των Συνεργτών του. Πάντοτε, βέβαια, με Πνεύμα
ταπεινό και διάθεση αλληλοστηριγμού.
Είναι καθήκον επιβεβλημένο να ενδιαφερθούμε, ως μέλη του Ιδίου Σώματος του
Χριστού που είμεθα, και για άλλα μέλη του Σώματός Του και σώματός μας, που είναι
οι αδελφοί μας οι Χριστιανοί. Δεν έχουμε δικαίωμα να αδιαφορούμε και να μένουμε
απαθείς μπροστά στην παχυλή άγνοια των αδερφών μας για θέματα Ορθόδοξου
Χριστιανικής Πίστεως και ζωής. Ο Απ. Παύλος ήτο έτοιμος να θυσιάσει και αυτήν την ζωήν
του και να στερηθεί της ειδικής του σωτηρίας χάριν της σωτηρίας των συμπατριωτών
του. Ο Αγ. Κοσμάς ο Αιτωλός 1714/1779 εγκαταλείπει την μοναστικήν του ησυχία χάριν
του Ευαγγελισμού του υποδούλου γένους μας. “Ας χάσει ο Χριστός εμένα, ένα πρόβατο
και ας κερδίσει το άλλο. Ίσως η ευσπλαχνία του Θεού και η ευχή σας σώσει και εμένα”
έλεγε στα καθημερινά του κηρύγματα. Άλλοι φωτισμένοι Πατέρες της σύγχρονης
ιστορίας ιδρύουν αδελφότητες εργατών του Ευαγγελίου, προκειμένου να διακονήσουν
το θείον κήρυγμα μέσα εις τον Ορθόδοξον χώρον της Πατρίδας μας. Και πάρα πολλοί
έχουν ευεργετηθεί από το έργο αυτό.
Αδελφοί μου, σε αυτό το έργο πρέπει να επιδωθούμε όλοι χωρίς καμία αναβολή. Όλοι
να βοηθήσουμε αναλόγως με τις ικανότητες μας. Να γεμίζουν οι εκκλησίες του Χριστού
μας στα Ιερά Μυστήρια. Να ακουσθεί το Ευαγγέλιο του Χριστού και τα θαύματα των
Αγίων στην οικογένεια, τα παιδιά, τα εγγόνια. Να ακουσθούν όλα αυτά στους φίλους
και συγγενείς και σε όλον τον κόσμο. Να διαδωθεί ο προφορικός λόγος και το ορθόδοξο
χριστιανικό περιοδικό και έντυπο και βιβλίο. Ας γίνει προσπάθεια να πυκνώσουν
τα ακροατήρια των ορθόδοξων κηρυγμάτων και ομιλιών και ας συμμετέχουμε σε
ιεραποστολικάς εξορμήσεις και σε έργα αγάπης και φιλανθρωπίας. Είναι δυνατόν να
ευρεθεί ο απαιτούμενος χρόνος με μια ιεράρχηση των ασχολιών μας και με καλόν
προγραμματισμό των έργων μας.
Χριστιανοί μου, ο καθένας μας είμαστε υπεύθυνος δια τη σωτηρία του πλησίου μας,
της οικογενείας μας, του γείτονα μας.
Ας τους την προσφέρουμε.
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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

Χειμώνας και ψυχολογία.

Ο χειμώνας είναι η εποχή που το κρύο, η βροχή
και το χιόνι κάνουν την εμφάνιση τους. Το χειμώνα η
θερμοκρασία πέφτει λόγο της μειωμένης ηλιοφάνειας
και γενικά η έντονη επιθυμία να προστατευτούμε από
το κρύο είναι μέσα στην καθημερινότητα μας. Η διάθεση στους περισσότερους
από εμάς δεν είναι στα καλύτερα της αφού η σεροτονίνη το χειμώνα είναι σε
χαμηλά επίπεδα στο σώμα μας λόγο της ελάχιστης εμφάνισης του ήλιου.
Αν νιώθετε πιο κακόκεφοι, πιο κουρασμένοι, έντονη επιθυμία για ύπνο
και κατανάλωση φαγητών πλούσιων σε υδατάνθρακες και διάφορες άλλες
άσχημες ψυχολογικές μεταπτώσεις χωρίς να έχει συμβεί κάτι άλλο τότε
μιλάμε για μια εποχιακή διαταραχή ή αλλιώς για μελαγχολία του χειμώνα. Η
μελαγχολία του χειμώνα δεν επηρεάζει όλους τους ανθρώπους το ίδιο αυτό
έχει να κάνει με τον τρόπο που σκέφτονται και από πια όψη βλέπουν ότι
συμβαίνει στη ζωή τους.
Ο χειμώνας είναι μια εποχή που οι άνθρωποι βιώνουν έντονα συναισθήματα
λόγο των Χριστουγέννων της πρωτοχρονιάς και γενικά όλων των γιορτών
που υπάρχουν σε αυτή την εποχή. Ο χειμώνας διαρκεί πολύ περισσότερο
όχι χρονικά αλλά λόγο καιρού. Όπως κάθε εποχή έχει τα όμορφα αλλά και τα
άσχημα της. Για κάποιους η βροχή, το κρύο ή ακόμη και το χιόνι είναι μια
ευκαιρία να μείνουν μέσα στο σπίτι με ανθρώπους που επιθυμούν ή μόνοι με
τον εαυτό τους να χαλαρώσουν και να ονειρευτούν.
Άλλοι επιθυμούν να ταξιδέψουν με παρέα ή μόνοι με παρέα τη βροχή και τις
σκέψεις τους. Όπως και αν επιλέξει κάποιος να περνά τις χειμωνιάτικες μέρες
και νύχτες καλό θα είναι να προστατεύει τον εαυτό του από το κρύο για να
είναι σωματικά υγιείς.
Όσο τώρα για να νιώσει και καλά ψυχολογικά καλό θα ήταν να σκεφτεί
πως ο χειμώνας είναι μια εποχή που θα έρθει και θα φύγει όπως κάθε άλλη.
Μπορεί κάποιες μέρες η έξοδο μας από το σπίτι να γίνεται με δυσκολία αλλά
και αυτό ακόμη κάνει τη ζωή μας να έχει λίγο περισσότερη ένταση η οποία
μας κινητοποιεί.
Ο τρόπος λοιπόν που βλέπουμε τον χειμώνα πέρα από κάποιες αντικειμενικές
δυσκολίες είναι αυτός που μας χαλάει η μας φτιάχνει την διάθεση. Ας
προσπαθήσουμε να ζήσουμε όσο το δυνατόν όμορφες στιγμές με ανθρώπους
που μας ζεσταίνουν την καρδιά με τα λόγια με τα χάδια ή την αγκαλιά τους
και τότε η ψυχολογία μας θα είναι στα καλύτερα της και εμείς θα νιώθουμε
πληρότητα και ζεστασιά.

Όταν ο χρόνος μας προσπερνά.

Οι άνθρωποι συνήθως ζουν την καθημερινότητα τους με αρκετή ασάφεια,
τρέχουν πίσω από στόχους που δεν έχουν συνειδητά δημιουργήσει και
αισθάνονται κούραση, απογοήτευση ή θυμό, διότι ο χρόνος ξεγλιστρά χωρίς
ουσία. Νομίζουν πως φταίει η δουλειά, ο σύντροφος οι άλλοι….. , οι συνθήκες.
Η αλήθεια όμως είναι πως νιώθουν έτσι ακριβώς γιατί ακολουθούν την
ζωή. Δεν την δημιουργούν. Αν της ζωής σου είσαι εσύ ο δημιουργός το ταξίδι
γίνεται ευχάριστο με συναισθήματα και σκέψεις χαράς. Αρκεί να πιστέψετε
πως η ζωή μπορεί να αλλάξει.
Υπάρχουν απλά καθημερινά πράγματα που δεν κοστίζουν και όμως δίνουν
νόημα στην ζωή μας. Μια βόλτα με έναν φίλο μια συζήτηση με ανθρώπους
που αγαπάμε, στιγμές χαλάρωσης με τον ίδιο μας τον εαυτό μας βοηθούν να
χαρούμε την ζωή. Αρκεί να μην είστε ασυμβίβαστοι.
Στην ζωή υπάρχουν στιγμές ευχαρίστησης και υποχρεώσεων. Αν δεν υπήρχαν
τα προβλήματα και οι δυσκολίες μέσα στην καθημερινότητα δεν θα υπήρχε
πρόοδος και εξέλιξη. Όταν ο άνθρωπος απλά αντιδρά στα προβλήματα τότε
βιώνει μια αίσθηση θυματοποίησης. Νιώθει σαν να οδηγεί άλλος το τιμόνι
της ζωή του και αυτό είναι εξαντλητικό. Η πρόθεση, η συνειδητή απόφαση
του ανθρώπου να εστιάζει στην επίλυση των δυσκολιών και να δημιουργεί
στιγμές αυθεντικές με τις δικές του αποχρώσεις, του προσφέρουν δύναμη και
έμπνευση!
Η δημιουργικότητα ανατροφοδοτείτε. Η πρόθεση είναι το πρώτο βήμα προς
την δημιουργία. Μέσα από τις δυσκολίες και τον αγώνα για την επίλυση των
προβλημάτων ο άνθρωπος βγαίνει πιο δυνατός. Σημασία έχει να υπάρχει
πίστη στον εαυτό και στις δυνατότητες μας. Αν δεν παλέψεις για αυτά που
αγαπάς ακόμη και αν σου δοθούν χωρίς κόπο σίγουρα χρειάζεται αγάπη και
προσπάθεια για να κρατηθούν.
Ξεκινήστε λοιπόν αύριο κιόλας μόνο με θετική πρόθεση και αλλάξτε την
καθημερινότητα σας.
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«Καθαρίζοντας το μονοπάτι μου»

DEZEMBER 2017

9

Για την ανθρωπότητα.

Μερικές σκέψεις για την κατανόηση της ανθρωπότητας:
Δεν μπορείς να προσφέρεις την υγεία, όταν η ασθένεια κάπου βολεύει τον άλλον.
Δεν μπορείς δείξεις την ομορφιά, μέχρι να υπάρξουν τα όμορφα μάτια.
Δεν μπορείς να επιβάλλεις επ’ άπειρο, γιατί η γνώμη σου έχει μόνο προσωπική αξία.
Το αντικειμενικό σου, είναι υποκειμενικό για όλους τους άλλους.
Δεν πείθεις με τα λόγια, οι πράξεις είναι που τραβούν την προσοχή.
Όσο συγκρίνεις, θα τοποθετείς τον εαυτό σου πάνω ή κάτω από κάποιους άλλους.
Όσο αποτελείς μέρος μιας ομάδας, θα βλέπεις απέναντί σου αντίπαλες και συγκρουόμενες ομάδες.
Δεν θα καταλάβει κανείς τον παράδεισό σου, όταν ζει στην κόλασή του.
Ο δρόμος της γαλήνης, δεν περνάει από την ανάγκη για να σε αποδεχτούν οι άλλοι.
Ο δρόμος της ευτυχίας, δεν περνάει από την ανάγκη για να σε ακολουθούν οι άλλοι.
Η ανάγκη δεσμεύει, η αποδοχή απελευθερώνει.
Δεν μπερδεύουμε τις αξίες με τα αποκτήματα, γιατί διαιωνίζουμε την ανθρωπότητα που έχουμε.
Το είμαι καλά, δεν σημαίνει πως δεν έχω προβλήματα, αλλά ότι επιλέγω το πώς θα σταθώ απέναντί τους.
Το σ’ αγαπώ μου, δεν εξαρτάται από τη στάση σου, γιατί τότε δεν είναι συναίσθημα.
Το νοιάζομαι, δεν σημαίνει υποδουλώνομαι.
Η προσφορά, πρέπει να έχει χέρια που την αποζητούν, αλλιώς είναι θεατρινισμός.
Ότι και να σου προσάπτουν, δεν έχει να κάνει με εσένα, αλλά με τον τρόπο που αποκωδικοποιούν οι άλλοι τη ζωή.
Όσο λιγότερο ζεις τις στιγμές σου, τόσο περισσότερο χώρο αφήνεις στο φόβο, την αμφιβολία και την ανασφάλεια.
Ο τρόπος που σκέφτεσαι, είναι μοναδικός. Το ίδιο ισχύει και για τους άλλους. Μόνο όταν τον εκφράζεις γίνεται
κατανοητός.
Κάθε γνωρίζω, χτίζει φράχτες. Δεν αφήνει στο μαθαίνω να μπει.
Κάθε κανόνας, δημιουργεί περιθωριακούς και τους αφήνει απ’ έξω.
Κάθε ορισμός, γίνεται περιορισμός για οτιδήποτε θέλει να είναι ελεύθερο από ορισμούς.
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

ΕΠΙΜΟΝΗ
Κάνε μου σε παρακαλώ πολύ μια χάρη. Όχι για μένα! Είναι για σένα, και για τη ζωή σου. Εγώ, αυτό κάνω στη δική
μου τη ζωή, και άσχετα από το αποτέλεσμα, νιώθω καθαρή τη συνείδησή μου. Σου ζητάω να επιμένεις!
Από παντού μπορεί να ακούω το όχι, εγώ όμως επιμένω! Κανείς ποτέ δεν μπόρεσε να προβλέψει πότε θα είναι η
κατάλληλη στιγμή, αυτή η ώρα της ολοκλήρωσης, το πλήρωμα του χρόνου, γι αυτό και επιμένω. Αν σταματήσω, το
όχι τους θα αποδειχτεί ισχυρότερο και τα όνειρά μου δεν περιλαμβάνουν αυτό το όχι.
Πόρτες μου κλείνουν συνεχώς, άλλες κατάμουτρα, άλλες πιο πλαγίως, αλλά επειδή την πόρτα που γράφει το όνομά
μου απέξω, δεν μπορώ να τη διακρίνω, εγώ επιμένω και τις χτυπάω όλες. Αν θα τη βρω τη δικιά μου, δεν το ξέρω,
αλλά αν σταματήσω να τις χτυπώ, στα σίγουρα δεν θα τη βρω ποτέ!
Απειλές και νουθεσίες δέχομαι καθημερινά, εγώ όμως επιμένω! Την ώρα εκείνη της προσωπικής μου τελικής
κρίσης, όταν αναρωτηθώ τι έκανα με τη ζωή μου, θα μπορώ να πω ότι επέλεξα τη διαδρομή μου, και όχι τη ρότα που
εκείνοι θέλανε!
Άσε που όλοι ξέρουν τα προβλήματά σου να σου λύσουν, το δρόμο το σωστό να σου δείξουν, οδηγίες να σου
δώσουν και τον τρόπο να σου πουν! Αυτά που εκείνοι έχουν στο μυαλό τους! Και αν δεις τις ζωές τους, τίποτα από
όλα αυτά που σου προτείνουν δεν κατέχουν. Γι αυτό και επιμένω!
Και το πιο σημαντικό σε αυτήν μου την επιμονή, είναι ότι έτσι είμαι εγώ ο αποκλειστικός υπεύθυνος και υπαίτιος
της πορείας μου και των λαθών μου! Δεν υπάρχει σε αυτή τη διαδρομή άλλοθι! Ούτε δικαιολογία για τον άλλον, τον
κόσμο, την ζωή, την αδικία και τη μιζέρια! Επιμένω, και επιλέγω να επιμένω, γιατί είναι δικό μου το μονοπάτι, δική
μου η ζωή, δικό μου το χνάρι που θα αφήσω, δικό μου το λάθος, δική μου και η επιτυχία. Επιμένω γιατί είμαι εγώ ο
αρχιτέκτονας του μέλλοντός μου, και αν το οικοδόμημα καταρρέει κάθε βράδυ, το πρωί μπορώ να το ξανασχεδιάσω
από την αρχή!
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

Παραγγελίες βιβλίων
Demokrit Buchhandlung - 90443 Nürnberg - Am Plärrer 9
Τηλ. : 017 17 263 262

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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Αγαπητοί φίλοι και αναγνώστες,
Όλο και πιο έντονα ακούγεται η φράση ”ο κλάδος της χαλυβουργίας στην
Ελλάδα πεθαίνει, ο κλάδος της τσιμεντοβιομηχανίας στην Ελλάδα πεθαίνει, οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αποτελούν παρελθόν στην ελληνική οικονομία.
Η παρατεταμένη ύφεση στην χώρα μας έχει συρρικνώσει αρκετά τα εισοδήματα
των Ελλήνων πολιτών και έτσι η εγχώρια ζήτηση ακολουθεί μία συνεχή πτωτική
πορεία. Η παράλογα ακριβή γραφειοκρατία και η προσπάθεια διατήρησης της
συντελεί στην ανοδική πορεία των φόρων. Η γραφειοκρατία είναι ακριβή όχι
τόσο λόγω του αριθμού των ατόμων που την συνθέτουν αλλά λόγω του τρόπου
λειτουργίας της και του τρόπου αντιμετώπισης της από τη δικαιοσύνη.
Για να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας, την ύπαρξη τους στην Ελλάδα και την
ελπίδα για κάτι καλύτερο στο μέλλον ορισμένες βιομηχανίες κάνανε σημαντικές
θυσίες τόσα χρόνια. Βέβαια όσο λιγοστεύει η δεξαμενή της ελπίδας τόσο πιο
κοντά θα έρθει και το κλείσιμο.
Αν κλείσει μία βιομηχανία με περίπου 300 άτομα προσωπικό και αν
υπολογίσουμε προμηθευτές, μέσα μεταφοράς και clusters τότε μπορούμε
να μιλάμε ακόμη και για 1.500 άτομα στο δρόμο. Φυσικά κανένας δημόσιος
υπάλληλος που πιθανώς εμπλέκεται με τη λειτουργία αυτής της βιομηχανίας
(εφοριακοί, τελωνειακοί, υπάλληλοι περιφέρειας) δεν θα χάσει τη δουλειά του.
Το ερώτημα που γεννάται όμως είναι ποιος θα είναι αυτός που θα τον συντηρεί;
Αντέχει η Ελλάδα άλλα δάνεια; Είναι τόσο σίγουροι οι Έλληνες πολιτικοί ότι οι
σημερινές προστάτιδες δυνάμεις έχουν ανάγκη μία Ελλάδα όπως λειτουργεί
σήμερα ώστε να την ανατροφοδοτήσουν με νέα δάνεια; Η απάντηση όπως
φαίνεται είναι όχι και για αυτό ακόμη και σε πείσμα κάποιων αυτοχθόνων η
Ελλάδα οφείλει να αλλάξει νοοτροπία και να ωριμάσει. Μην μας δημιουργούν
τόση αισιοδοξία κάποιοι δείκτες που βελτιώνονται διότι χρειάζονται αρκετά να
γίνουν ώστε να χαρακτηρίζονται από μία κανονικότητα και τη λογική. Αν δεν
γίνουν τότε θα βουλιάζουμε ολοένα και περισσότερο στα ξένα δάνεια και τους
φόρους.
Βέβαια η Ελλάδα για να είναι επιτέλους αυτάρκης πρέπει να αποκτήσει δυνατή
εθνική παραγωγή και εξωστρέφεια. Είναι εύκολο αυτό να γίνει και μάλιστα
πολύ σύντομα; Όχι φυσικά. Η παράλογη λειτουργία της γραφειοκρατίας, η κακή
φήμη του συνδικαλισμού, η υψηλή φορολογία, το υψηλό κόστος ενέργειας, το
ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον, οι κοντινοί φορολογικοί παράδεισοι και το
κυριότερο η φυγή ικανών ανθρώπων στην αλλοδαπή είναι σημαντικά εμπόδια.
Για να μην παρθούν επομένως νέα επώδυνα μέτρα για όλους, αφού οι λίγοι
μένουν στο απυρόβλητο ακόμη, χρειάζονται ισοδύναμα. Δέκα από αυτά είναι
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1.
Κυκλική
οικονομία-περισσότερη
ανακύκλωση
2. Να επαναπατριστούν οι καταθέσεις που
βρίσκονται στις περίφημες λίστες
3. Περισσότερη χρήση πλαστικού
χρήματος
4. Καλύτερη και δικαιότερη κατανομή των
φορολογικών βαρών
5. Περισσότερη μηχανογράφηση στο
δημόσιο
6. Να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις
που κάνουν εξαγωγές και να παρθούν
μέτρα ώστε να ενισχυθεί η παραγωγική
δραστηριότητα πλησίον των συνόρων της
χώρας
Χρήστος Τραϊκούδης
7. Αξιολόγηση στο δημόσιο από
ανεξάρτητη αρχή-ας είναι και από αλλοδαπή-ώστε να απολυθούν όσοι
μπήκαν με φωτογραφικούς διαγωνισμούς ή έχουν πλαστά πτυχία. Διευθυντές,
υποδιευθυντές και προϊστάμενοι μόνο όσοι έχουν διοριστεί μέσω Α.Σ.Ε.Π.
8. Να αξιοποιηθούν τα λιμάνια και κυρίως αυτά της Β. Ελλάδος ώστε να γίνει
προσπάθεια να έρθουν σοβαρές Α.Ξ.Ε για να ενισχυθεί και η απασχόληση. Να
δούμε και τις προθέσεις των εταίρων για πραγματική αρωγή.
9. Περουσιολόγιο και έλεγχος σε όλους εκείνους που ήταν υπεύθυνοι για την
τήρηση της νομιμότητας αν κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην εκάστοτε
υπηρεσία η περιουσία τους αυξήθηκε πολύ περισσότερο από τα δηλωθέντα
εισοδήματα τους.
10. Παιδεία-γνώση της ιστορίας μέσω της έρευνας
Οι παραπάνω 10 προτάσεις δεν υπαγορεύονται τόσο από κάποια πολιτική
ιδεολογία αλλά από τη λογική . Η αλήθεια είναι ότι καμία ιδεολογία δεν είναι κακή
όταν λειτουργεί υπέρ της κοινωνίας δηλαδή όταν οι πολιτικές προσαρμόζονται
ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες ώστε να λύνονται τα προβλήματα. Όταν
μιλάμε για πολιτικές ιδεολογίες αυτές δεν περιορίζονται μόνο σε συγκεκριμένες
πράξεις ή δεν περιχαρακώνονται σε παρελθούσες πρακτικές και αποφάσεις
που υποκινήθηκαν και έλαβαν σάρκα και οστά από συγκεκριμένα πρόσωπα με
αμφιλεγόμενες προθέσεις διότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως
ιδεοληψία.
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Το Δωδεκαήμερο: Από την παράδοση στο νεοτερισμό
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τροποποίησε και τα εμπλούτισε με νέες εθιμικές

Γράφει: ο Δρ. Δημήτριος Μπενέκος πράξεις. Προσέξτε συμπύκνωση εορτών στο
Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Δωδεκαήμερο: Χριστούγεννα, Άγιος Στέφανος, Άγιος
Λαογράφος (Μέγας) Βασίλειος-Περιτομή του Χριστού, Θεοφάνια

Έρχονται Χριστούγεννα! Έρχεται και η Πρωτοχρονιά! Δυο λέξεις, δυο
παγκόσμια ημερολογιακά σύμβολα, που εμπεριέχουν κάτι το χαρούμενο,
κάτι το ιδιαίτερο και μοναδικό. Το πρώτο είναι θρησκευτικό σύμβολο που
σηματοδοτεί την αρχή, τη γέννηση του Χριστιανισμού, ενώ το δεύτερο
είναι χρονικό σύμβολο που δηλώνει το τέλος του Παλαιού και την αρχή
του Νέου. Και τα δύο είναι, όπως και να τα ιδούμε, σύμβολα ελπίδας.
Πριν πάμε στο σήμερα, ας ρίξουμε μια ματιά στο πρόσφατο αλλά και στο
πολύ μακρινό παρελθόν για να γνωρίσουμε ήθη και έθιμα ή και συνήθειες
του λαού μας, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο (και δρόμο) φτάνουν
ως τις μέρες μας και διαμορφώνουν τη σημερινή μας αστική εορταστική
πραγματικότητα.
Από τα Χριστούγεννα μέχρι τα Φώτα, η χρονική αυτή περίοδος γνωστή
ως «Δωδεκαήμερο» ήταν για τις ελληνικές και λοιπές αγροτικές κοινωνίες
περίοδος δεισιδαιμονική, γιατί σύμφωνα με τις λαϊκές δοξασίες σ’ αυτές
τις πολύ σκοτεινές χειμωνιάτικες ημέρες, με την αισθητή μείωση του
φωτός, κυριαρχούσαν τα κακοποιά πνεύματα, έτοιμα να βλάψουν τους
ανθρώπους. Στον ελληνικό λαό γνωστοί είναι οι καλικάντζαροι, τα μικρά
διαβολικά εκείνα όντα με μια παιχνιδιάρικη μερικές φορές κακοποιά
προδιάθεση να μολύνουν φαγητά και να ενοχλούν νυχτερινούς διαβάτες.
Σε άλλους λαούς κυριαρχούσαν οι λυκάνθρωποι, οι δράκοι και οι
μάγισσες, αλλά και το άνοιγμα της τύχης στον ουρανό.
Γενικά οι δοξασίες αυτές που περιστρέφονταν γύρω από το χειμερινό
ηλιοστάσιο (με τη μεγαλύτερη δηλαδή νύχτα και σκοτάδι) δημιουργήθηκαν
από τα πολύ παλιά χρόνια, επειδή οι άνθρωποι πίστευαν πως οι παγερές
δυνάμεις του Χειμώνα με το σκοτάδι παλεύαν πεισματικά και δεν ήθελαν
να υποταχθούν στον ζωοδότη Ήλιο, που στο τέλος έβγαινε νικητής
ανασταίνοντας για μια άλλη φορά τη φύση και τη ζωή οδηγώντας τα στην
αισιόδοξη Άνοιξη.
Λοιπόν, σ’ αυτή την περίοδο η Χριστιανική εκκλησία, όλων των δογμάτων
τοποθέτησε τα Χριστούγεννα και ο κάθε λαός προσάρμοσε γύρω από
την εναρκτήρια αυτή μεγάλη γιορτή τα παλιότερα έθιμά του, αφού τα

(τα Φώτα).
Οι Έλληνες κρατήσαν και τις δυο αυτές σημαντικές
πηγές δημιουργίας εθίμων που η μία συμπλήρωνε
την άλλη ή την αντικαθιστούσε, δηλαδή το πολύ
παλαιότερο ειδωλολατρικό και τον νέο χριστιανικό.
Έτσι, προσαρμόζοντας τις δύο αυτές ροπές-αν και Prof. Dr. Dimitrios Benekos
αντικρουόμενες- περίμενε να απαλλαγεί από τις
«δαιμονικές» κακοποιές δυνάμεις του σκότους, όχι μονάχα από το φως
του ζωοδότη και ανίκητου Ήλιου, αλλά και με τη Γέννηση του Σωτήρα
Χριστού (το φως του Κόσμου) και ολοκληρωτικά με τον αγιασμό των
υδάτων, τα Φώτα. Μια πίστη που ακολουθεί κάθε ελληνική κοινότητα στο
εσωτερικό και εξωτερικό με παραδοσιακή συνέπεια και ευλάβεια.
Στο Δωδεκαήμερο τα ήθη και έθιμα είναι δεμένα γύρω από τρεις
σκοπιμότητες, πολύ ανθρώπινες και ελπιδοφόρες. Ο άνθρωπος θέλει
να περάσει από τον θάνατο της φύσης τον Χειμώνα στην χαρούμενη, τη
φωτεινή και γεμάτη ζωή Άνοιξη, Και έτσι στολίζει το σπίτι με πρασινάδες,
το χριστουγεννιάτικο δέντρο, τα πολύχρωμα λαμπιόνια και τον φωτισμό
δρόμων και σπιτιών και τραγουδάει τα κάλαντα.
Από την άλλη, με τον Αγιασμό των υδάτων «διώχνει» και τα τελευταία
κακοποιά πνεύματα και εύχεται καλό ταξίδι στα καράβια (αλλάζει σιγά
σιγά ο καιρός) και τέλος, με τις οικογενειακές τελετές των συνεστιάσεων,
των χριστουγεννιάτικων γλυκισμάτων και της βασιλόπιτας με το τυχερό
νόμισμα τονώνει την οικογενειακή συνοχή, την τόσο απαραίτητη δύναμη
για τον κάθε άνθρωπο.
Και μέσα σ’ αυτό το σύμπλεγμα των εθίμων τοποθέτησε και τον
πρωτοχρονιάτικο Άγιο Βασίλειο (Αϊ-Βασίλης), που ξεκινούσε από τα βάθη
της Μικράς Ασίας και έφτανε χωρίς χρονοτριβή σ’ όλη την Ελλάδα, σε
πόλεις και χωριά, σε νησιά και βουνοπλαγιές, χαρίζοντας ο ασκητής Άγιος
και ακούραστος οδοιπόρος μαζί με το καλό ποδαρικό για τον καινούργιο
χρόνο και την ευλογία του σε κάθε σπιτικό. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
(Prof. Dr. Dimitrios Benekos)
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Adventsfeiern

von Erzpriester p. Martinos Petzolt

Wer vielfältig engagiert ist und sich ehrenamtlich
betätigt, merkt am Terminkalender, wie er allmählich
gefüllt wird von Nikolaus-, Advents- und Weihnachtsfeiern. Man kann diesen Feiern nicht entkommen, am
wenigstens, wenn sie der Arbeitgeber anordnet. Oft
ist das eine gute Weise, Dank zu sagen für alle Tätigkeiten und Mühen im bald vergangenen Jahr, Geschenke
zu überreichen und in lockerer Weise ohne Arbeitshierarchie beisammenzusitzen. In Vergessenheit geraten
ist allerdings längst, dass die Adventszeit auch im Westen einmal eine Fastenzeit war, 40 Tage vor Weihnachten, ähnlich, wenn auch nicht ganz so streng wie die
40 Tage vor Ostern. An den Novemberbräuchen lässt
sich das leicht ablesen. Der Karnevalsbeginn fällt nicht
wegen der Schnapszahl auf den 11.11., sondern weil
dieser Tag kirchlicher „Karneval“ war, auf lateinisch
„Fleisch ade“. Wie auch am Karneval vor der Osterfastenzeit wurden die letzten Tage mit Fleischgerichten
gefeiert, vor allem mit den Martinsgänsen, die dann
bis zum 14.11. reichten. Denn am 15. begann auch
im Westen die Fastenzeit, wie man auch an dem typischen Adventsgebäck erkennen konnte: Lebkuchen,
Früchtebrot, Marzipan, alles Süßigkeiten, die klassisch hergestellt rein vegan sind, weil sie weder Butter noch Eier enthalten. In Gallischen und Keltischen
gab es deshalb auch Adventskränze mit 6 Kerzen für
die 6 Wochen des Weihnachtsfastens. Die in der Ad-
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ventszeit gebackenen Weihnachtsplätzchen blieben
versteckt bis zum Heiligabend. Umgekehrt warteten
an Weihnachten die gefüllte Ente und der klassische
Christstollen mit reichlich Butter und Eiern zum Fastenbrechen nach der Weihnachtsliturgie. Heute freilich gibt es vegane Christstollen und umgekehrt Lebkuchen mit Eiern, die diese alten Spuren verwischen.
Aber auch alte Sprichwörter wie: „Sanct Kathrein
stellt’s Tanzen ein“, geben Hinweise auf die früher geschlossene Fastenzeit ohne ausgelassene Feierlichkeiten bis zum Stephanstag, zugleich auch die Ruhezeit
der Bauern ohne Viehhaltung auf den freien Wiesen.
Die Vorfreude auf Weihnachten sollte eigentlich mit
einer gewissen Vorbereitung einher gehen. Ein kleiner Verzicht kann gut helfen, sich an den 12 Festtagen
umso mehr freuen und richtig feiern zu können und
nicht schon der Feiern und ausgiebigen Festmähler
überdrüssig geworden zu sein. Denn ein Rhythmus
der Jahreszeiten und Festzeiten ist gesund, ebenso
wie ein Wechsel des Speiseplans. Die jahrhundertealte Weisheit der Kirche ist leider in Vergessenheit geraten und wird nun von Diätplanern und manchmal gar
von modischen Theorien ersetzt. Dabei kann es so einfach sein, und sogar so schön, wenn dieser althergebrachte Rhythmus auch mit herrlichen Kirchenfesten
gekrönt wird und Weihnachten durch eine Fastenzeit
vorbereitet wird.
Ein Orthodoxer, der das Fasten der Kirche einhalten
will, kann kaum allen Adventsfeiern entfliehen, vor

allem wenn sie dienstlich und beruflich sind. Er darf
aber nicht wie ein Pharisäer seine Ablehnung der Feiern zeigen und seine eigene Askese zur Schau stellen.
Deshalb wird in solchen Fällen immer eine Oikonomia
nötig sein und eine Abwägung vollzogen werden müssen, wieviel Kompromiss notwendig und wieviel Zurückhaltung möglich ist. Kann der Gläubige aussuchen,
was er essen möchte, sollte seine Wahl auf möglichst
fastenmäßige Speisen fallen. Kann er den Speisen, die
nicht auf dem Fastenplan stehen, nicht entrinnen, so
sollte er mit Maßen essen. Um der Gastfreundschaft
und Liebe willen nicht kirchengemäß fasten zu können
kann durchaus ein gottgefälliges Opfer sein, welches
demütig bewusst macht, noch lange nicht auf der
möglichen Höhe der Heiligkeit angekommen zu sein
und anspornt, im Verborgenen noch mehr Askese zu
üben.

Der Weihnachtsbaum

ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ

Wie allgemein angenommen wird, stammt der bekannte Brauch des Weihnachtsbaumes aus Westeuropa, doch zeigt eine Handschrift des Britischen Museums, dass der byzantinische Kaiser Anastasios (6 Jh.) einer Kirche in Nordsyrien
als Geschenk zwei bronzene Bäume überließ, die mit vielen Kerzen und metallenen Ketten, von denen verschiedene metallene Gegenstände herabhingen (Tiere, Vögel, Kreuze, Eier), geschmückt waren.
Zum ebenfalls bekannten Werk „Beschreibung der Hagia Sophia in Konstantinopel“, die Paulos Silentarios (byzantinischer Autor des 6. Jh.) zusammenstellte,
wird von Ständern (Manoualia) der Ikonostase und des Ambon der Hagia Sophia
gesprochen, die Bäumen ähnelten, und auf denen Kerzen in Kreisen, die nach
oben immer enger wurden, steckten, wie wir sie an den Weihnachtsbäumen sehen.
Gestaltete Bäumen existierten ebenso im frühchristlichen Orient. So kann man
Bäume mit oder ohne Kerzen sehen, vor der heiligen Altartüre oder gemalt im
Scheitel der Konche oder auf dem Fußboden des Altarraums als Mosaik. Viele
Kandelaber (Manoualia) in unseren Kirchen haben die Gestalt von Bäumen.
Auch eine andere Gegebenheit zeigt die Beziehung des Weihnachtsbaumes
mit der Tradition des Orients und nicht des Westens, nämlich dass in Litochoro,
einem Dorf in Nordgriechenland, der Brauch existiert, zwei Zitronenbäume vor
den Altarraum der Kirche zu stellen, genauer neben die Ikone der Taufe Christi
am Fest Theophania, an denen Orangen gehängt sind, die an die Gottesdienstteilnehmer nach der Zeremonie der Großen Wasserweihe verteilt werden.
Das lässt den Schluss ziehen, dass der Weihnachtsbaum orientalischen Ursprungs ist und dass der Westen diesen einfach übernommen hat, und nachdem
er durch dortige ältere bäumeverehrende Bräuche ersetzt wurde, kam er wieder
nach Griechenland als Leihrückgabe in seiner heutigen Gestalt.
Georgios Aikaterinidis in: Eretrikoi Palmoi, Nr. 287, Nov.-Dez. 2016 (Jg. 25), S.
3, Kurze Zusammenfassung der Studie von Konstantinos Kalokyri: Die heiligen
Bäume und der Ursprung des Weihnachtsbaumes im Orient (Wissenschaftliche
Studien der Theologischen Fakultät Thessaloniki, Band 18 (1973).

Όπως γενικά πιστεύεται, το γνωστό έθιμο του χριστουγεννιάτικου δένδρου
προέρχεται από τη Δυτική Ευρώπη, ένα όμως χειρόγραφο στο Βρεττανικό Μουσείο
αποκαλύπτει ότι ο Βυζαντινός αυτοκράτορας, Αναστάσιος Α‚ (6°ζ αι.), πρόσφερε ως
δώρο δύο ορειχάλκινα δένδρα σε ναό της Βόρειας Συρίας, στολισμένα με πολλά
κεριά και μεταλλικές αλυσίδες, από τις οποίες κρέμονταν διάφορα μεταλλικά
αντικείμενα (ζώα, πουλιά, σταυροί, αβγά).

von Erzpriester p. Martinos Petzolt

von Erzpriester p. Martinos Petzolt

von Erzpriester p. Martinos Petzolt

Στο γνωστό επίσης έργο «Έκφρασις της αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως»
που συνέταξε ο Παύλος Σιλεντάριος (βυζαντινός συγγραφέας, 6ος αι.) γίνεται
λόγος για τα μανουάλια του εικονοστασίου και του άμβωνα της Αγίας Σοφίας, που
έμοιαζαν με δένδρα, καθώς τα κεριά ήταν τοποθετημένα σε κύκλους και στένευαν
όσο ανέβαιναν προς τα πάνω, όπως βλέπουμε στα χριστουγεννιάτικα δένδρα των
δρόμων.
Σχηματοποιημένα δένδρα, επομένως, υπήρχαν στην παλαιοχριστιανική Ανατολή,
όπου μπορούσε να δει κανείς δένδρα, με ή χωρίς κεριά, μπροστά από την Ιερά
Πύλη ή ζωγραφισμένα στην άκρη της κόγχης ή στο δάπεδο του ιερού οε ψηφιδωτό.
Πολλά μάλιστα πολυκάνδηλα (μανουάλια) σε εκκλησίες μας έχουν μορφή δένδρου.
Ένα άλλο γεγονός που αποδεικνύει τη σχέση του χριστουγεννιάτικου δένδρου
με την παράδοση της Ανατολής και όχι με τη Δύση, είναι ότι στο Λιτόχωρο της
Μακεδονίας υπάρχει το έθιμο να στήνουν δύο λεμονιές μπροστά από το Ιερό
της εκκλησίας και ιδιαίτερα δίπλα στην εικόνα της Βαπτίσεως του Χριστού στην
εορτή των Θεοφανείων, όπου κρεμούν πορτοκάλια, τα οποία διανέμονται στο
εκκλησίασμα μετά την τελετή του αγιασμού των υδάτων.
Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι το χριστουγεννιάτικο δένδρο έχει ανατολική
προέλευση και ότι στη Δύση απλώς υιοθετήθηκε αντικαθιστώντας παλαιότερα εκεί
δενδρολατρευτικά έθιμα, ήρθε δε στη χώρα μας ως αντιδάνειο με τη σύγχρονη
μορφή του.
*Σύντομη περίληψη της μελέτης του καθηγητού Κωνστ. Α. Καλοκύρη «Τα ιερά
δένδρα και το εξ Ανατολής καταγόμενον δένδρον των Χριστουγέννων», που
δημοσιεύθηκε στον ΙΗ‘ τόμο (1973) της Επιστημονικής Επετηρίδας της Θεολογικής
Σχολής Α.Π.Θ. Επιμέλεια:Διδάκτωρ Γεώργιος Ν. Αικατερινίδης. ΕΡΕΤΡΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ,
Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016, Σελίδα 3.

Apolytikon des heiligen Jakobos von Euböa - 1. Ton
(Tis erimou politis - Bürger der Wüste)

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης

Λιβισίου τὸν γόνον, καὶ Εὐβοίας τὸ καύχημα, ἐν
ἐσχάτοις χρόνοις φανέντα, μοναστῶν φίλον γνήσιον,
Ἰάκωβον τιμήσωμεν πιστοὶ, τὸν νέον ἡσυχίας ἐργαστὴν,
τὸν παρέχοντα ἰάσεις παντοδαπὰς, τοῖς εὐλαβῶς
κραυγάζουσι· Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ
fen: Ehre dem dich verherrlichenden Christus, Ehre dem, der σὲ θαυμαστώσαντι, δόξα τὸν ἐν ἐσχάτοις χρόνοις καὶ
dich Wunder wirken lässt, Ehre dem, der dich für die letzten
καιροὶς σὲ ἁγιάσαντι.

Neuer Heiliger der orthodoxen Kirche: Gerontas JaDen Sohn Livisis und den Ruhm Evias, der in den letzten
kobos (Tsalikis) von Euböa (1920-1991), Abt des Klosters
des heiligen David von Euböa, heiliggesprochen von der Jahren aufgestrahlt ist, den echten Freund der Mönche JaSynode des Ökumenischen Patriarchats am 28.11.2017, kovos wollen wir Gläubigen ehren, den neuen Liebhaber der
Hesychia, der alle Heilungen gewährt, die fromm zu ihm ruFest am 22.11.
Jahre und Zeiten heiligte.
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Ενίσχυση με ενδυνάμωση

της Ιωάννας Μπέτση
Ο χειμώνας έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, ο οργανισμός χρειάζεται θωράκιση κι όχι απλά ένα συνδυασμό
πολυβιταμινών.
Η διατροφή παίζει μεγάλο ρόλο και η διεύρυνσή της διευκολύνει την ομαλότητα της πορείας, διατροφικά για
καλύτερη σωματική λειτουργία.
Η φύση πάντα στο πλευρό μας με τα εξαιρετικά της εδέσματα, μπορούμε να τα απολαύσουμε όλες τις ώρες της
μέρας. Οι τροφές βελτιώνουν τη διάθεσή μας. Αναφέρουμε κάποιες από αυτές για την τόνωση του ανοσοποιητικού.
Οι αγκινάρες, ανήκουν στις νόστιμες τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες και κάλιο, βοηθούν τον εγκέφαλο να
οξυγονώνεται καλύτερα και να „αναπνέει“.
Τα σπαράγγια εφοδιασμένα με βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία.
Οι μπανάνες χρησιμοποιούν την ομορφιά της γεύσης τους, προς αποφυγήν άσματος και του καρκίνου.
Η, σε όλους μας γνωστή μαύρη σοκολάτα πέρα από τη γλυκιά της εμπειρία, χάρη στα φλαβανοειδή της, μειώνει
τον κίνδυνο στην εξάπλωση καρκινομάτων.

Ιωάννα Μπέτση

Τα αυγά αποτελούν μια εξαίσια πηγή πρωτεϊνικής υψηλότατης ποιότητας, η σωστή ισορροπία του οργανισμού τα επιβάλει.
Το ακτινίδιο, χάρη στην βιταμίνη C που περιέχει βοηθά στην αντιοξείδωση του οργανισμού.
Πρωτεϊνούχοι και οι ξηροί καρποί με το έλαιο ωμέγα 3, απαραίτητα στοιχεία για την καλή λειτουργία της καρδιάς.
Τέλος οι γλυκοπατάτες, πεντανόστιμες αλλά και δυναμικές στο χώρο τους, δυναμώνουν τον οργανισμό αφήνοντάς του τη γλυκάδα τους, χωρίς να προκαλούν προβλήματα.
Εξισορροπήστε την διάθεση και ανεβάστε την ψυχολογία σας στα ύψη.

Ιστορίες της εποχής
της Ιωάννας Μπέτση

Από τη θεωρία στην πράξη...
οι εποχές αλλάζουν και η μόδα αλλάζει κι αφήνει το κατεστημένο παρελθόν βαδίζοντας με „δόξα“.
Η πληρότητα στη σαφήνεια έχει πλέον κορεστεί και οι καινούριες πινελιές αναγκαίες για να στηρίξουν μέσα από το πέρασμα
των εποχών τη λαγνεία των σχεδιαστών.
Patchwork και μοτίβα ζωντανεύουν τα παλτό.
Οι Gucci, Dolce Cabanna, Giorgio Armani ανανεώνουν την υπόσχεσή τους στο φθινόπωρο - χειμώνα 2017 - 2018.
Η Chanel δημιουργεί δίνοντας απλά φόντο με τις λευκές της μεταξωτές φαντασιώσεις.
Όμορφα floral χορεύουν στο σώμα σας και σας συντροφεύουν όλες τις ώρες...με την καινούρια συλλογή του αξέχαστου Alexander McQueen.
Το μαλλί, το δέρμα, το τούλι, το μετάξι βοηθούν στις μεταμορφώσεις.
Οι μονοχρωμίες, τα καρό, τα minimal, τα ριγέ συνοδεύουν τη μέρα σας.
Ταξιδέψτε στον κόσμο των ονείρων σας, δώστε στην απλότητα της ανεξαρτησίας χώρο και δημιουργήστε το δικό σας ημερολόγιο μόδας δίνοντας έμφαση
στην κουλτούρα των προτάσεων εποχής.
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γράφει ο Κώστας Ιατρίδης συνταξιούχος δάσκαλοςiatridis@web.de

Μετανάστευση! Μια λέξη πολύ γνωστή. Την εφάρμοζαν οι Έλληνες από
τα παλιά χρόνια. Τα βασικά κίνητρα των μεταναστεύσεων ήταν η οικονομική
καλυτέρευση. Την άφηναν εκείνη την παραδεισένια, μεσογειακή πατρίδα τους,
αλλά την κρατούσαν μέσα τους. Δεν την λησμονούσαν. Η παλιννόστηση, η
νοσταλγία και η επιστροφή στην πατρίδα τους, παραμένουν πάντα στο νου τους.
Αυτό συμβαίνει και σήμερα με τους Έλληνες που βρίσκονται στο ομόσπονδο
κρατίδιο της ΕΣΣΗΣ. Έχουν ενταχθεί πολιτιστικά στην κοινωνία της νέας πατρίδας
τους. Τους ενώνουν οι σύλλογοί τους.
Μερικοί κατοικούν εδώ στην όμορφη πόλη, Bad Homburg, δίπλα στη
Φρανκφούρτη.... Οι Έλληνες της περιοχής, του νομού Hochtaunus του
ομόσπονδου κρατιδίου Hessen, εδώ στη Γερμανία , έχουν καταφέρει να
ενταχθούν ειρηνικά και δημιουργικά στην εδώ γερμανική κοινωνία. Έχουν
επιλέξει, ζουν και δραστηριοποιούνταιοι ίδιοι και τα παιδιά τους σε αυτή την
Ευρωπαϊκή πατρίδα, τη Γερμανία. Την θεωρούν σαν τη δεύτερη πατρίδα τους.
Εδώ επέλεξαν να ζουν και οι πρώτοι μετανάστες καθώς και τα παιδιά τους και
τα εγγόνια τους, που γεννήθηκαν εδώ στη Γερμανία..... Είναι σημαντικό ότι
διατηρούν τις πολιτιστικές τους ρίζες και συγχρόνως αποδέχονται τις αξίες της
εδώ κοινωνικής πραγματικότητας.
Πατρίδα τους είναι η γλώσσα, η μουσική, οι παραδοσιακές συνήθειες, οι χοροί
τους. Θεωρούν πατρίδα τους, όλα όσα διατηρούν, κρατούν μέσα τους. Εκείνα που
έχουν διδαχτεί από τους γονείς και από τους δασκάλους τους. Πατρίδα τους είναι
οι σκέψεις , τα συναισθήματά τους, μαζί με τις ελπίδες και τις προσδοκίες τους.
Συνεχίζουν να ενδιαφέρονται και για τη μετάδοση στα παιδιά τους της ελληνικής,
της γλώσσας καταγωγής τους. Έχουν ιδρύσει δύο Συλλόγους. Την Ελληνική
Κοινότητα Hochtaunuskreis, Griechische Gemeinde des Hochtaunuskreises και
τον Ελληνογερμανικό Πολιτιστικό Σύλλογο ΕΛΛΑΣ, HELLAS Griechisch-Deutscher
Kulturverein Bad Homburg v.d.Höhe. Δίνουν οι παραπάνω σύλλογοι την ευκαιρία
στους ανθρώπους να επικοινωνούν , να ανταλλάσσουν απόψεις, να ζούν ειρηνικά
και να διατηρούν τις πολιτιστικές τους συνήθειες. ....
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που τους ενδιαφέρει να διατηρούν, είναι
η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, η άσκηση των ελληνικών παραδοσιακών
χορών και οι άλλες παραδοσιακές τους συνήθειες. Η διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας για παιδιά πραγματοποιείται στην αίθουσα της Ελληνικής Κοινότητας
. Παράλληλα ο Ελληνογερμανικός Πολιτιστικός Σύλλογος ΕΛΛΑΣ διοργανώνει
Τμήματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, δωρεάν, χωρίς πληρωμή και για
παιδιά-μαθητές και για Γερμανούς ενήλικες στο Πολυκλαδικό Σχολείο Gesamt-
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schule Bad Homburg.
Η Χορευτική Ομάδα ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ δίνει την ευκαιρία σε γυναίκες και άντρες
να μαθαίνουν να χορεύουν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς κάθε Τρίτη σε
αίθουσα, η οποία παρέχεται δωρεάν στο σύλλογο από το Δήμο της πόληςBad
Homburg. .... Σημαντικό χαρακτηριστικό είναι και η διοργάνωση εδώ στην ωραία
πόληBad Homburg/ Μπατ Χόμπουργκ μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων.
Σε αυτές συμμετέχουν Έλληνες , Γερμανοί, Πολωνοί , μέλη και μη μέλη των
συλλόγων . Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές τις διοργανώσεις τις χαίρονται και τα
νέα παιδιά και οι ενήλικοι. .. Μέσα σε εκείνες τις ευχάριστες ατμόσφαιρες, οι
συμμετέχοντεςχαίρονται την ειρηνική επικοινωνία μεταξύ τους. Απολαμβάνουν
όλοι τα νόστιμα ελληνικά φαγητά. Ωραίοι είναι οι παραδοσιακοί, δημοτικοί
ελληνικοί χοροίκαι οι ελληνικές μουσικές μελωδίες.
Οι Έλληνες μετανάστες της περιοχής δεν τις εγκαταλείπουν τις παραδοσιακές
Ελληνοχριστιανικές τους πολιτιστικές ρίζες. Οι εκκλησίες αποτελούν πολιτιστικό
πόλο έλξης των Ελλήνων μεταναστών . Έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται τις
Κυριακές και τις γιορτές τις δύο Ελληνοχριστιανικές εκκλησίες της Φρανκφούρτης.
Είναι οι εκκλησίες ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ και ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Αξίζει να σημειωθεί
ότι οι ιερείς των παραπάνω εκκλησιών με τους δραστήριους συνεργάτες τους
δίνουν μια υπέροχη ευκαιρία στους χριστιανούς προσκυνητές να συμμετέχουν
στις ιερές ακολουθίες και να χαίρονται τις θαυμάσιες λειτουργικές μελωδίες.
Εντυπωσιάζονται θετικά από την αρχαία, την ΚΟΙΝΗ ελληνική γλώσσα του
Ευαγγελίου. Οι ωραίες ψαλμωδίες των ιεροψαλτών τους δίνουν χαρά και
ψυχική απόλαυση. Οι επίκαιρες, ωραίες, παραστατικές ομιλίες των ιερέων των
εκκλησιών που γίνονται στην νεοελληνική γλώσσα, συντελούν στην ενίσχυση και
στη στήριξη της ψυχικής και της πνευματικής τους οντότητας.
Συντελούν στη θετική ενίσχυση της ηρεμίας και τους ενθαρρύνουν να ξεπερνούν
τις δυσκολίες της καθημερινότητας. . Αξιοσημείωτη είναι και η δυνατότητα της
συνάντησης μετά το πέρας της λειτουργίας. Στην ξεχωριστή αίθουσα προσφέρεται
καφές και γλυκά. Αξίζει έπαινος στους συνεργάτες, γυναίκες και άντρες ..
Οι παραπάνω ευκαιρίες, στις οποίες συμμετέχουν αρκετοί από τους Έλληνες
μετανάστες, τους παρέχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν, να νιώθουν ότι
η ελληνική τους πατρίδα είναι εδώ, δίπλα τους! ... Με τις παραπάνω ειρηνικές
συναντήσεις ενισχύονται και παγιώνονται τα ευχάριστα συναισθήματα, η χαρά,
η υγεία, η προσμονή και η ελπίδα.
Ενισχύεται και το συναίσθημα της αυτοεικόνας Selbstbild, της αυταξίας και της
αυτοεκτίμησης Selbstwerteinschätzung.
Κώστας Ιατρίδης Δεκέμβριος 2017 Bad Homburg iatridis@web.de

Ausgabe 48

www.trigono.info

DEZEMBER 2017 21

22

Ausgabe 48

www.trigono.info

DEZEMBER 2017

Demokrit Buchhandlung - Tel. 0911/264354
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί φίλοι αναγνώστες της εφημερίδας μας, με χαρά σας ανακοινώνουμε πως στο βιβλιοπωλείο μας
προστέθηκε ένας καινούργιος σημαντικός τίτλος βιβλίου, της αξιόλογης συγγραφέας και αρθρογράφου της
εφημερίδας μας Μαργαρίτα Αρβανίτη, και μάλιστα σε τιμή Ελλάδος, ήτοι:

„Ξεπέρνα τον φόβο Ζήσε το θαύμα“
16,60 EUR
Ένα θαύμα είναι η ζωή που αξίζει να το ζήσουμε ξεπερνώντας εμπόδια, δυσκολίες, φόβους πραγματικούς και πλασματικούς
προκειμένου όχι μόνο να ζήσουμε αλλά και να ευτυχίσουμε. «Ήρωας» και πηγή έμπνευσης του βιβλίου είναι ο σύγχρονος
άνθρωπος και η κοινωνία του. Ο άνθρωπος και ο σεβασμός στην μοναδικότητα του, ο οποίος σαν οντότητα ανεπανάληπτη πάνω
σε αυτή τη γη, αξίζει να ζήσει όπως επιθυμεί και του αναλογεί.
Αυτονόητο δικαίωμα το οποίο δεν του αναγνωρίζεται ούτε του δίνεται πάντα η ευκαιρία να το ζήσει. Εδώ, έρχεται η συγγραφή
του βιβλίου να στηρίξει την αναγκαία προσωπική του παρέμβαση προκειμένου να διεκδικήσει ότι δεν του «χαρίζεται».
Η δομή στήριξης του θέματος εκπληρώνεται μέσω της κεντρικής ηρωίδας, της Ελπίδας, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει το απροσδόκητο του Ca μαστού.
Επισημαίνει την αγκαιότητα του προληπτικού ελέγχου για περισσότερη ευαισθητοποίηση των γυναικών που αποφεύγουν τον έλεγχο από τον φόβο των
εξετάσεων και των γνωματεύσεων.
Η ηρωίδα του βιβλίου μπροστά στην συνειδητοποίηση της προσωρινότητας της ζωής μετά το πρώτο ξάφνιασμα πιάνει δυναμικά τη θέση της στη «μάχη»!
Εστιάζει στην αξία της κάθε στιγμής για ζωή με ουσία και πληρότητα καθώς στην απουσία τους όσα χρόνια και αν δοθούν πάλι λίγα θα είναι. Κατανοεί ότι δεν
μπορεί να νοηθεί υγεία χωρίς την „υγεία“ και εξυγίανση της κοινωνίας γι αυτό , αν και στοχοπροσηλωμένη στην ενδεδειγμένη ιατροφαρμακευτική της αγωγή
και σε όσα στηρίζουν την ζωή μέσα στη καθημερινότητά της, παρατηρεί παράλληλα τη κοινωνία της με στόχο να ερμηνεύει τα αίτια των συμπεριφορών της.
Η γνώση τους, την οδηγεί σε ανάλογο προγραμματισμό για αντιμετώπισης τους. Συνειδητή είναι η επιδίωξης της αν δεν μπορεί να αλλάξει τα δυσάρεστα
της κοινωνίας τουλάχιστον να μη γίνεται συνένοχη σε αυτά!
Η προληπτική ιατρική που σώζει ζωές όταν στην απουσία της χάνονται εκατομμύρια, παράλληλα με τη πρόληψη όσων «νοσούν» την κοινωνία, στόχο έχουν
τον εντοπισμό του „εχθρού“, είτε της υγείας είτε της κοινωνίας , για έγκαιρη αντιμετώπισή του. Η διτή προληπτική άξία υγείας και κοινωνίας αποτελούν
τον κεντρικό άξονα του βιβλίου. Γύρω από τον άξονα. αυτό συστρέφονται αξίες και στάσεις ζωής ο φόβος, ο χρόνος, το απροσδόκητο, ο έρωτας, η
αγάπη, τα παιδιά οι σπουδές τα γεράματα , η η ξενητειά και όσα βαδίζουν παράλληλα με τη ζωή τα οποία μέσα από την πάλη των αντιθέσεων οδηγούν σε
επαναπροσδιορισμούς ζωής με στόχο να ανθίσουν χαμόγελά εκεί που δεν είναι αυτονήτα να υπάρχουν. Μέσα από τα δύσκολα!
Προσδοκία των μηνυμάτων του βιβλίου είναι να προσθέσουν το δικό τους « λιθαράκι» στήριξης μέσα στη γενικότερη κοινωνική προσπάθεια για καλύτερη
ποιότητα ζωής.
Πολύτιμο δώρο η ζωή! Αξίζει να το προστατεύουμε, να το φροντίζουμε και όπου δεν μας χαρίζεται να το διεκδικούμε!

Ασημένια, Χρυσή σειρά 1,50 EUR

12.00 EUR

9.50 EUR

Demokrit Buchhandlung
90443 Nürnberg - Am Plärrer 9 - Tel.: 0911 264354 - Mobil: 017 17 263 262 - Email: info@demokrit.de
Βιβλία σε τιμές Ελλάδος
Έξοδα αποστολής στη Γερμανία 2,50 EUR
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Demokrit Buchhandlung - Tel. 0911/264354

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

19,90 EUR

Πολύπλευρη συνεισφορά του Σέφελ στον τόπο μας
Πηγή : ΦΩΤΗΣ ΣΠΑΝΟΣ 3 Δεκεμβρίου 2017, 15:23 Έντυπη Έκδοση

https://e-thessalia.gr/polyplevri-synisfora-tou-sefel-ston-topo-mas/

Ο κ. Μπενέκος πρόσθεσε πως «Η συνεισφορά του Έλμουτ Σέφελ στην τοπική κοινωνία
υπήρξε πολύμορφη. Πρώτος στην Ελλάδα εισήγαγε το 1912 το πρώτο τρακτέρ για
μηχανική καλλιέργεια της γης, αντικαθιστώντας τα άροτρα που τραβούσαν ζώα. Σχεδόν
ταυτόχρονα εισήγαγε αλωνιστικές μηχανές και στη συνέχεια μπουλντόζες. Αργότερα,
κατά τη διάρκεια του Β΄ παγκοσμίου πολέμου και της ιταλο-γερμανικής Κατοχής (19411944) ο Σέφελ, αν και πρόξενος του Τρίτου Ράιχ, έδειξε αδαμάντινο χαρακτήρα και
υψηλότατο ψυχικό σθένος, ώστε με τις προσωπικές του ριψοκίνδυνες παρεμβάσεις προς
τις Ιταλικές και Γερμανικές Δυνάμεις Κατοχής να επιτυγχάνει το ακατόρθωτο:

Πολύμορφη υπήρξε η συνεισφορά του Γερμανού πρόξενου Έλμουτ Σέφελ στον Βόλο,
καθώς εκτός από το μεγάλο ψυχικό σθένος που επέδειξε στα χρόνια της γερμανικής
κατοχής, βοηθώντας τους Έλληνες ήταν αυτός που συνέβαλε και στην εκμηχάνιση της
γεωργικής καλλιέργειας εισάγοντας τη χρήση του τρακτέρ, όπως τόνισε ο τ. αναπληρωτής
καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συγγραφέας κ. Δημήτρης Μπενέκος του
* Να σώζει από μαζικές εκτελέσεις και ατομικούς τυφεκισμούς δεκάδες Θεσσαλών.
οποίου το βιβλίο με τίτλο «Ελμουτ Σέφελ. Ένας πρόξενος με ψυχικό σθένος. Μεταξύ
* Να αποφυλακίζει εκατοντάδες από τα γερμανικά κρατητήρια και τις φυλακές της
καθήκοντος και ηθικής» παρουσιάζεται αύριο Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου στις 19.30 στην
Γκεστάπο.
Εξωραϊστική Λέσχη Βόλου.
* Να μοιράζει δωρεάν σιτηρά και φάρμακα σε Βόλο, Φάρσαλα, Τρίκαλα, Αλμυρό,
Η παρουσίαση γίνεται με πρωτοβουλία του γενικού πρόξενου της Ομοσπονδιακής
Καρδίτσα, Σοφάδες και σε πολλά άλλα χωριά.
Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, Βάλτερ Στέχελ, και του επίτιμου πρόξενου
* Να παρεμβαίνει για αποτροπή πυρπολήσεων θεσσαλικών χωριών και πόλεων.
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλία, Γεώργιου Παπαρίζου.

* Να ειδοποιεί μυστικά τους Εβραίους να απομακρυνθούν από τον Βόλο, για να
Ομιλητές θα είναι οι: Μιχάλης Ζουμπουλάκης, καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
και Αντώνης Σμυρναίος, επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ συντονίζει αποφύγουν τη σύλληψή και εκτέλεσή τους στα κρεματόρια της Γερμανίας.
η δημοσιογράφος Ροσσάνα Πώποτα.
* Να πετυχαίνει εξάρθρωση του ληστρικού παραστρατιωτικού σώματος των
«Λεγεωναρίων», το οποίο τρομοκρατούσε και καταλήστευε τη Θεσσαλία.
Πληθώρα νέων τεκμηρίων
Αναφερόμενος στο βιβλίο ο κ. Μπενέκος επισήμανε πως «Πριν από πέντε χρόνια
δημοσιεύτηκε σε συνοπτική μορφή το πρώτο μου δίγλωσσο βιβλίο για τον Γερμανό
πρόξενο στον Βόλο Έλμουτ Σέφελ, το οποίο βρήκε σημαντική ανταπόκριση σε Ελλάδα
και Γερμανία. Κατόπιν τούτου, άρχισαν να καταφθάνουν πληροφορίες και λεπτομέρειες
από Έλληνες και Γερμανούς, οι οποίοι είχαν σχέση με τον Σέφελ και οι οποίες φώτιζαν
άγνωστες πτυχές από τη ζωή και τα ευεργετικά έργα του Γερμανού προξένου.

Παρόλα ταύτα, μετά τη λήξη του πολέμου φυλακίσθηκε ως δήθεν κατάσκοπος των
Γερμανών. Το 1947 δικάζεται στο Ειδικό Στρατοδικείο Εγκληματιών Πολέμου στην Αθήνα
και αθωώνεται πανηγυρικά. Το 1964 ο μεγάλος Φιλέλληνας και ένθερμος λάτρης του
Βόλου, Έλμουτ Σέφελ, πεθαίνει και θάπτεται με τιμές στα «Πευκάκια», στον δικό του
πυκνοφυτευμένο «Μέλανα Δρυμό», δώρο ανεκτίμητο και για τις επόμενες γενιές».

Η πληθώρα των νέων τεκμηρίων, εγγράφων και φωτογραφικού υλικού, από την
Ελλάδα, τη Γερμανία, την Αυστρία, την Αγγλία και Αμερική, που ολοκληρώνουν ως
ψηφίδες μωσαϊκού την εικόνα του Έλμουτ Σέφελ, με οδήγησαν στην απόφαση να προβώ
στη βελτιωμένη και πλήρως αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου, κάνοντας γνωστά στην
κοινωνία του Βόλου, της Καρδίτσας, των Τρικάλων, των Φαρσάλων, του Αλμυρού και
τόσων άλλων θεσσαλικών χωριών γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής Ιστορίας, στα
οποία πρωταγωνιστούσε με ευεργετικό τρόπο ο Σέφελ. Αν τα παραλείπαμε, θα είχαμε
μια ελλιπή εικόνα της μεγάλης προσφοράς του στους Έλληνες συμπολίτες του Βόλου,
στους κατοίκους της Θεσσαλίας και στην Εβραϊκή κοινότητα του Βόλου».

Ο κ. Μπενέκος συμπλήρωσε πως «Αν εξαιρέσουμε τις πινακίδες των δρόμων του
Βόλου, υποθέτω πως σήμερα πολύ λίγοι Θεσσαλοί των νεότερων γενιών γνωρίζουν κάτι
το συγκεκριμένο για τους Φιλέλληνες αυτού εδώ του τόπου. Καλό θα ήταν να διδάσκονται
τα νεαρά παιδιά στο σχολείο θέματα όπως το παρόν, επειδή, εκτός από τον ιστορικό,
έχουν και έναν άκρως παιδαγωγικό χαρακτήρα και συμβάλλουν στην αλληλοκατανόηση
και ειρηνική προσέγγιση των λαών», ενώ αναφερόμενος στα επόμενα βιβλία του είπε
πως «το συγγραφικό-ερευνητικό μου έργο δεν σταματά εδώ. Ήδη, με την υποστήριξη
του επίτιμου προξένου της Γερμανίας κ. Γεωργίου Παπαρρίζου, προετοιμάζω ένα άλλο
ιστορικό-βιογραφικό έργο που σχετίζεται με το Γερμανικό προξενείο στον Βόλο».

Να γίνει γνωστός και στους νέους
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Συνέχεια από το προηγούμενο ... συντάκτης συγκεφαλαιώνει τις απόψεις και τις ιδέες του, καταλήγοντας σε
ένα λογικό συμπέρασμα. Είναι σημαντικό ο επίλογος να αποτελεί όντως μια
ανακεφαλαίωση των ιδεών του συντάκτη και το λογικό επιστέγασμα μιας άρτιας
επιχειρηματολογίας και όχι μια στείρα αναπαραγωγή και επανάληψη των θέσεων
που έχουν ήδη αναπτυχθεί.
(Στην περίπτωση που το θέμα απαιτεί την ανάλυση των αιτίων που προκαλούν
ένα φαινόμενο και των συνεπειών που αυτό επιφέρει, ο επίλογος θα μπορούσε
να αναφέρει κάποιους τρόπους αντιμετώπισης)

Είναι κοινή πρακτική όλων των επίδοξων
συντακτών ενός κειμένου να αναζητούν τις ιδέες
που θα στελεχώσουν την επιχειρηματολογία τους
στο σύνολο της εμπειρίας, των βιωμάτων τους
και στη σύγχρονή τους πραγματικότητα. Ωστόσο,
στην περίπτωση αυτή βρίσκονται αντιμέτωποι
με μια πληθώρα συγκεχυμένων και ασύνδετων
μεταξύ τους ιδεών. Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο και
αποτελεσματικό η αναζήτηση των επιχειρημάτων
να γίνεται πιο στοχευμένα και σε συγκεκριμένους τομείς της ανθρώπινης
δραστηριότητας.
Έτσι, τα επιχειρήματα τα σχετικά με τα αίτια ή τις συνέπειες ενός φαινομένου
αρχικά τα εντοπίζω σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο.
Κατόπιν, τα αναζητώ στους ακόλουθους τομείς:
•
Κοινωνικός τομέας (στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται επιχειρήματα τα οποία
σχετίζονται με τις διαπροσωπικές σχέσεις, τους κοινωνικούς θεσμούς και τις αξίες,
τους ρόλους που αναλαμβάνει το άτομο στο πλαίσιο των κοινωνικών του σχέσεων,
τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας, η
οικογένεια, η έννοια της κοινωνικής υπευθυνότητας και το κοινωνικό γίγνεσθαι)
•
Πολιτικός τομέας (στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται επιχειρήματα τα οποία
σχετίζονται με το δημοκρατικό πολίτευμα, τους φορείς εξουσίας, την ιδιότητα του
πολίτη και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτή συνεπάγεται, τις σχέσεις
του πολίτη με το κράτος, τους πολιτικούς θεσμούς, τις σχέσεις μεταξύ των κρατών
αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα )
•
Οικονομικός τομέας (περιλαμβάνει επιχειρήματα τα οποία σχετίζονται με
την οικονομία, την παραγωγή και το εμπόριο, την αγορά εργασίας, τα δικαιώματα
των εργαζομένων, το επίπεδο διαβίωσης και τους όρους που επιβάλλει η σύγχρονη
παγκοσμιοποιημένη οικονομία και η διεύρυνση των οικονομικών συνόρων)
•
Πνευματικός τομέας (αναζητούνται επιχειρήματα τα οποία σχετίζονται με
το πνευματικό επίπεδο των πολιτών, το χαρακτήρα της παρεχόμενης παιδείας, το
βαθμό ανάπτυξης της κριτικής ικανότητας των πολιτών, τον πολιτισμό, πνευματική
ηγεσία ενός τόπου και τα ΜΜΕ)
Αντίστοιχα, οι τρόποι για την αντιμετώπιση ενός αρνητικού φαινομένου είναι
ανάγκη να αναζητηθούν είτε στην ατομική πρωτοβουλία είτε στην οργανωμένη
και συλλογική δράση των φορέων αγωγής και κοινωνικοποίησης. Συγκεκριμένα,
θα μπορούσε να τονισθεί η συνεισφορά των ακόλουθων φορέων:
•
Σχολείο/ παιδεία
•
Οικογένεια
•
Πολιτεία
•
ΜΜΕ
•
Φορείς της πνευματικής ηγεσίας
•
Άτομο
Βήμα 5ο. Στο σημείο αυτό, μετά την ολοκλήρωση της επιχειρηματολογίας,
το κείμενο ολοκληρώνεται με έναν επίλογο. Στον επίλογο ο μαθητής –

Επισημάνσεις: Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα εξής:
•
Οι εκθέσεις που καλείται ο μαθητής να συγγράψει σε αυτό το επίπεδο
στοχεύουν στην πειθώ και όχι στην απλή ενημέρωση ή πληροφόρηση του δέκτη.
Έτσι κρίνεται σκόπιμη η παράθεση λογικής επιχειρηματολογίας και όχι η χρήση
παραδειγμάτων, τα οποία είναι πολλές φορές υποκειμενικά, δε διαθέτουν
εγκυρότητα και, ως εκ τούτου, κάποια ισχυρή αποδεικτική ισχύ
•
Ο λόγος πρέπει να είναι δοκιμιακός. Απαιτείται η χρήση απρόσωπης
σύνταξης, η επιμελημένη δομή, η χρήση τρίτου προσώπου και το επίσημο
λεξιλόγιο, ώστε ο λόγος να μην εκπίπτει σε προφορικότητα
•
Είναι καθοριστικής σημασίας η χρήση διαρθρωτικών λέξεων και
φράσεων που διασφαλίζουν τη συνοχή του κειμένου και τη συνεκτικότητα των
ιδεών
•
Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες που σχετίζονται με τη
μέθοδο της ανάπτυξης της παραγράφου και τα δομικά της στοχεία
•
Ο συντάκτης του κειμένου δεν πρέπει να εξαντλεί την ευρηματικότητά
του στο κυρίως θέμα της έκθεσης και στην αναζήτηση και διατύπωση των
επιχειρημάτων του. Ανάλογη σημασία θα πρέπει να αποδίδεται και στον πρόλογο
αλλά και τον επίλογο, εφόσον αποτελούν νευραλγικά σημεία της έκθεσης
•
Δεν θα πρέπει να λησμονείται ότι δεν επαρκεί η απλή παράθεση των
επιχειρημάτων, αλλά είναι απαραίτητη η ανάλυση και η λογική τεκμηρίωσή τους
Μια σχηματική παράσταση του διαγράμματος μιας έκθεσης έχει ως εξής:
Α. Πρόλογος
Β. Κυρίως θέμα:
1ο ζητούμενο:
Χρήση μεταβατικής φράσης
Παράθεση επιχειρηματολογίας
2ο ζητούμενο:
Χρήση μεταβατικής φράσης
Παράθεση επιχειρηματολογίας
Γ. Επίλογος
(Το απόσπασμα προέρχεται από βοήθημα για το μάθημα της Έκθεσης το οποίο
πρόσφατα συνέγραψα και θα κυκλοφορήσει σύντομα σε διαδικτυακή μορφή. Για
οποιαδήποτε διευκρίνιση ή βοήθεια είμαι στη διάθεσή σας)
Ειρήνη Ι. Ζαννάκη, Φιλόλογος
email : zannaki@trigono.info

Μια άκρως ενδιαφέρουσα αντιπολεμική / αντιρατσιστική εκδήλωση στο ton-Fingerle-Zentrum.
Η βραδιά ξεκίνησε με το video clip „BREAKING FREE“ που φέρει την υπογραφή
Μόναχο με στήριξη της Εκκλησίας μας και με διεθνή συμμετοχή.
του
καταξιωμένου Κύπριου μουσικοσυνθέτη της πόλης μας, Άρη Αριστοφάνους.
«ΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ»
Γυρίστηκε
στην Ειδομένη, όπου ξετυλίχτηκε όλο το προσφυγικό δράμα και
Η ταινία με τα βαθυστόχαστα μηνύματα
αποτέλεσε άριστη εισαγωγή.
Ακολούθησε η προβολή της ταινίας «ΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ» (ο τίτλος παραπέμπει
στο αντίστοιχο ποίημα του Ρίτσου)της Jopa Arts, η οποία μας προβλημάτισε,
καθώς αντιμετωπίζει με κοινωνικό ρεαλισμό τόσο λεπτά θέματα.
Δίνει μια γροθιά στην ξενοφοβία και αναδεικνύει τα προβλήματα που
δημιουργούνται σε μια πολιτισμικά ανομοιογενή αίθουσα διδασκαλίας, όπου
κυριαρχούν οι προκαταλήψεις. Επίσης, δίνει έμφαση στη βία, τα παιδικά
τραύματα, τη σύγκρουση πολιτισμών, τη χειραγώγηση μαθητών από τους γονείς
και το στείρο εκπαιδευτικό σύστημα, στέλνοντας πανανθρώπινα μηνύματα για τη
συμφιλίωση των λαών και την αποδοχή του «διαφορετικού».
Τα γυρίσματα του φιλμ έγιναν στον προαύλιο χώρο του Ελληνικού Λυκείου
Μονάχου, ενώ χρησιμοποιήθηκε σχολικός εξοπλισμός από το 4ο Δημοτικό
«Αριστοτέλης» και φωτογραφικό υλικό από τους «Γιατρούς χωρίς Σύνορα».
Στο οπτικοακουστικό έργο εκτός από τον πασίγνωστο ανθρωπιστή, φιλέλληνα
και σπουδαίο καλλιτέχνη Konstantin Wecker, πρωταγωνιστούν και δυο νεαρές
κοπέλες από την παιδική χορωδία του Ι.Ν. Αγίων Πάντων Μονάχου «ΜΕΛΩΔΙΑ»,
(από αριστερά): Ernst Grube, Helga Hanusa, Nasima Ebrahimi, Eva Griva, Aris Aristo- Linnéa Winroth και Ιωάννα Μήλιου που παρά το νεαρό της ηλικίας τους φάνηκαν
fanous, Victoria Mali (Johanna Panagiotou), Dimitrina Nikolova-Lang, Susanne Korbma- αντάξιες του ρόλου τους, βρισκόμενες υπό την επαγγελματική καθοδήγηση της
cher, Hamado Dipama, Dr. Thanasis Bagatzounis, Erzpriester Apostolos Malamoussis, θεατρολόγου Ηρούς Κωστράκη.
Mathilda Legitimus-Schleicher. Πηγή: Jopa Arts
Την τεχνική υποστήριξη του εν λόγω πνευματικού δημιουργήματος ανέλαβε
το Ωδείο Genima και ο διευθυντής του Γιώργος Παπαγεωργίου, ο οποίος
Μοναδικά αισθήματα ένιωσαν όσες και όσοι παραβρέθηκαν στην πρεμιέρα της απέσπασε προσφάτως το βραβείο Phönix που απονέμει ο Δήμος του Μονάχου
αντιπολεμικής/αντιρατσιστικής ταινίας «ΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ» που προβλήθηκε σε επιχειρηματίες με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Τη μουσική υπογράφουν ο
στις 24.11.2017 στο πλαίσιο της εκδήλωσης «ΣΗΜΕΡΑ ΕΣΥ, ΑΥΡΙΟ ΕΓΩ!» στο An- μελοποιός του Καβάφη και γνώστης του θεοδωρακικού έργου, Αλέξανδρος
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δασκάλας του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας για παιδιά στη Μόσχα, κας Γεωργίας
Παπαδοπούλου υπό τη μέριμνα του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού Μόσχας
και της Διευθύντριάς του κας Δώρας Γιαννίτση καθώς και με την αμέριστη
υποστήριξη της Γενικού Προξένου της Ελλάδος στη Μόσχα, κας Ελένης Βακάλη.
Η Μαίρη Κρητικού, επί χρόνια υπεύθυνη εκδόσεων βιβλίων για παιδιά και
οργανώτρια βιωματικών/εικαστικών εργαστηρίων σε σχολεία του απόδημου
ελληνισμού και η βραβευμένη συγγραφέας/εικονογράφος Λήδα Βαρβαρούση
βρέθηκαν κοντά σε μαθητές και φοιτητές που διδάσκονται την ελληνική γλώσσα
και τον ελληνικό πολιτισμό. Συγκεκριμένα συνάντησαν μαθητές του Τμήματος
Ελληνικής Γλώσσας για παιδιά Μόσχας, Ρώσους μαθητές του Κέντρου Ελληνικού
Πολιτισμού Μόσχας καθώς και φοιτητές του Κρατικού Πανεπιστημίου Μόσχας
Λομονόσοφ και του Πανεπιστημίου Διεθνών Σχέσεων Μόσχας.
Με παραμύθια, ζωγραφιές και χρώματα, οι δύο εισηγήτριες τους ώθησαν
να εκφραστούν και να γράψουν στα ελληνικά με αφορμή ένα βιβλίο, δίνοντας
φτερά στη φαντασία τους για να ταξιδέψει σε θάλασσες, πόλεις και… ανοικτούς
ορίζοντες.
Έκπληξη αποτέλεσε η «εμφάνιση» μέσω skype της Άλκης Ζέη και της Μαργαρίτας
Μαντά, που πρόσφατα σκηνοθέτησε την ταινία/ντοκιμαντέρ για τη ζωή της
μεγάλης συγγραφέως με τίτλο «Ο μεγάλος περίπατος της Άλκης» με τις οποίες
φοιτητές και καθηγητές συνομίλησαν σε φιλική ατμόσφαιρα.
Τις δράσεις στήριξαν ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Τμήματος Ελληνικής
Γλώσσας για παιδιά, ο ΕΟΤ Μόσχας και η Aegean Air.
Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους για την άοκνη προσπάθειά τους να
Τρία δημιουργικά εικαστικά εργαστήρια οργανώθηκαν στη Μόσχα και άλλαξαν μεταλαμπαδεύουν την αγάπη τους για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό
στις νέες γενιές!
λίγο την καθημερινότητα σε μικρούς και μεγάλους που συμμετείχαν σε αυτά.
Μαίρη Κρητικού
Δυο Ελληνίδες δημιουργοί ήταν καλεσμένες στη Μόσχα με πρωτοβουλία του
καθηγητή Νεοελληνικής Φιλολογίας σε ρωσικά ΑΕΙ, κου Διονύση Μαρούλη και της

Καρόζας, ο γνωστός Πατρινός μουσικοσυνθέτης Νίκος Δημογιάννης και ο Αθηναίος
συνθέτης Μελέτης Ρεντούμης. Τον αγγλικό υποτιτλισμό επιμελήθηκε η Νίνα
Διαμαντοπούλου, ενώ στην οργάνωση της παραγωγής συνέβαλε καθοριστικά ο
Domenico Loseto.
Ιδιαίτερη ήταν και η συγκίνηση για την επί σκηνής συνύπαρξη της παρουσιάστριας
Εύας Γρίβα − που υπηρέτησε επί 37 συναπτά έτη την ελληνόγλωσση εκπαίδευση
στα σχολεία του Μονάχου − και της πρώην μαθήτριάς της, Ιωάννας Παναγιώτου,
στην οποία ανήκει η πρωτοβουλία και η επιμέλεια ενός άκρως ενδιαφέροντος
προγράμματος με πολιτικές, πολιτιστικές και κοινωνικές θεματικές ενότητες.
Οι δύο κυρίες και όλοι οι συμβαλλόμενοι μας προσέφεραν αξέχαστες στιγμές, μας
έφεραν αντιμέτωπους με μεγάλα διλήμματα, μας παρότρυναν σε ενδοσκόπηση
και μας οδήγησαν να συνειδητοποιήσουμε το ρόλο του καθενός στη διαμόρφωση
μιας κοινωνίας με όραμα και ανεκτικότητα.
Άλλωστε, η ταινία μέσα σε 8 μόλις λεπτά καταφέρνει να προβληματίσει
και να συγκλονίσει κάθε θεατή. Περαιτέρω, το „IF ALL KIDS“ (αυθεντικός της
τίτλος) που υπογράφεται από τη γνωστή στους καλλιτεχνικούς κύκλους Victoria Mali, κατά κόσμον Ιωάννα Παναγιώτου, αποτέλεσε σε αυτή την αξέχαστη
βραδιά το εφαλτήριο για υψηλοτάτου επιπέδου εισηγήσεις με εξαιρετικούς
προσκεκλημένους.
Ανάμεσά τους, ο 85χρονος επιζήσας του ναζιστικού ολοκαυτώματος και πολλάκις
βραβευμένος για το αξιοθαύμαστο έργο του, Ernst Grube και η εκπαιδευτικός
Susanne Korbmacher. H κα Korbmacher, η οποία έχει παρασημοφορηθεί με
τα ανώτατα παράσημα από το Ομοσπονδιακό Κράτος και παράλληλα με την
αξιέπαινη προσφορά της στο να γιάνει τον πόνο παραμελημένων παιδιών
εντάσσοντάς τους στην κοινωνία, έχει προσφέρει μεγάλο έργο και στα ελληνικά
σχολεία του Μονάχου.
Το πάνελ πλαισιώθηκε από την Σύμβουλο θυμάτων ακροδεξιάς βίας Helga Hanusa, την ακτιβίστρια Mathilda Legitimus-Schleicher (της γνωστής οικογενείας Legitimus: απόγονος του πρώτου μαύρου βουλευτή στο γαλλικό Κοινοβούλιο!), τον
γνωστό ανθρωπιστή Hamado Dipama, την ιδρύτρια του σχολείου για παιδιά και
γυναίκες από το Αφγανιστάν Nasima Ebrahimi και την εκπαιδευτικό Εύα Γρίβα.
Τη συζήτηση συντόνισε ο ιατρός-ογκολόγος Δρ. Θανάσης Μπαγκατζούνης με
σπουδαίο έργο στην ανθρωπιστική ιατρική. Τα τεχνικά ζητήματα επιμελήθηκαν
άριστα οι Μιχάλης Αμανατίδης και Χρήστος Μαραζίδης.
Τόσο η ομιλία της σκηνοθέτιδας όσο και οι τοποθετήσεις των ειδικών σύγκλιναν
στο ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ενσωμάτωση – η οποία είναι μια αμφίδρομη
διαδικασία − αν δεν συνειδητοποιήσουμε τα γενεσιουργά αίτια που αναγκάζουν
τους ανθρώπους να μεταναστεύουν: τη βία, τη φτώχεια, τον πόλεμο.
Περαιτέρω συμφωνήθηκε ότι το σχολείο θα πρέπει να είναι ο χώρος, όπου θα
ζυμωθούν κυρίως οι χαρακτήρες των αυριανών πολιτών. Μέσω ενός σύγχρονου
εκπαιδευτικού συστήματος με ειδικά καταρτισμένους δασκάλους θα πρέπει να
μεταλαμπαδεύσουμε στις μαθήτριες και τους μαθητές τις αρχές της ισότητας
και της αρμονικής συμβίωσης, καθώς και το σεβασμό στη διαφορετικότητα.
Κυρίως, τονίστηκε η ανάγκη της αλληλεγγύης που απορρέει και από τον τίτλο
της εκδήλωσης «ΣΗΜΕΡΑ ΕΣΥ, ΑΥΡΙΟ ΕΓΩ!», εμπνευσμένο από το «ΣΦΑΓΕΙΟ» του
Μίκη Θεοδωράκη.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας μένοντας πιστή στην ανθρωπιστική παράδοση του
Χριστιανισμού με ξεκάθαρη θέση υπέρ της διαπολιτισμικότητας και κατά της
ξενοφοβίας εκπροσωπήθηκε από τον πρωτοπρεσβύτερο Απόστολο Μαλαμούση

και τη σύζυγό του. Ο π. Απόστολος, που στήριξε εξ υπαρχής την εκδήλωση είχε
και έναν πρόσθετο λόγο να δώσει το «παρών» στη θαυμάσια αυτή βραδιά: Η
οικοδέσποινα κ. Ιωάννα Παναγιώτου-Μάμαλη υπήρξε αριστούχος μαθήτριά του
στο Ελληνικό Λύκειο του Μονάχου και συνεχίζει να είναι συνοδοιπόρος του στον
αγώνα κατά του φασισμού και του ρατσισμού. Παρέστη επίσης και ο πρεσβύτερος
Θωμάς Καραμήτσος με τη σύζυγό του.
Είναι άξιο θαυμασμού πώς μια ιδιωτική πρωτοβουλία με τόσο σύντομη χρονική
παρουσία και ελάχιστα υλικοτεχνικά-οικονομικά μέσα έχει στεφθεί με απόλυτη
επιτυχία και τυγχάνει αποδοχής όχι μόνο σε ελληνογερμανικούς αλλά και διεθνείς
κύκλους.
Συγκεκριμένα:
Ήταν η πρώτη φορά που μέσα σε ένα τόσο ανομοιογενές κοινό με διεθνή
θέματα, πρόβαλε αξιοπρεπής και περήφανος ο ελληνικός πολιτισμός. Ήταν η
πρώτη φορά που ακούσαμε τόσο μαχητικούς και κριτικούς λόγους με ατράνταχτα
επιχειρήματα και αδιάσειστα στοιχεία. Ήταν η πρώτη φορά που είχαμε σε
εκδήλωση την μαθητιώσα νεολαία και νέα παιδιά, ανθρώπους από την Ελλάδα,
τη Γερμανία, τη Σουηδία, την Κύπρο, την Τουρκία, το Ιράκ, το Ιράν, το Κουρδιστάν,
το Αφγανιστάν, τη Γαλλία, την Αφρική, αντιπροσώπους από όλα τα γερμανικά
κόμματα και τόσες πολλές γυναίκες σε τόσο σημαντικούς ρόλους.
Κυρίως, συνάχθηκαν βαρυσήμαντα συμπεράσματα και εστάλησαν
βαθυστόχαστα μηνύματα, απλά και κατανοητά για όλους.
Το σημαντικότερο είναι ότι έπεται συνέχεια, εφόσον υπήρξε ενδιαφέρον από
σχολεία της Βαυαρίας να προβληθεί η ταινία σε ανθρώπους, στους οποίους
απευθύνεται: Σε όλα τα παιδιά!
Ευχόμαστε περαιτέρω καλή και ευλογημένη πορεία.
Όσες και όσοι δεν παραβρέθηκαν στην πρεμιέρα της ταινίας „IF ALL KIDS“,
μπορούν να πάρουν μια ιδέα από το: https://youtu.be/rbAFecLb9oM
Δείτε επίσης και την ιστοσελίδα της Εκκλησίας μας: hellas-bayern.de στη στήλη
Επίκαιρα
Με ευχές
Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης
(μετάφραση):
Αγαπητή Ιωάννα, αγαπητοί Έλληνες
φίλες και συνάδελφοι. Ο Έρνστ και εγώ
χαιρόμαστε που σας γνωρίσαμε και
που θα παραμείνουμε σε περαιτέρω
επικοινωνία. Μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου.
Με εγκάρδιους χαιρετισμούς Έρνστ και
Χέλγκα.
Το ιδιόχειρο σημείωμα της κας Helga Hanusa, συζύγου ενός από τους
ελάχιστους επιζήσαντες της ναζιστικής
θηριωδίας
και
σημαντικότερους
αντιστασιακούς αγωνιστές Ernst Grube, καταδεικνύει ότι η κα Παναγιώτου
κινείται σε μια συλλογική σκέψη, εφόσον κατάφερε να «περάσει» μια ιδιωτική
πρωτοβουλία ως μια κίνηση που έγινε στο όνομα του Ελληνισμού.
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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

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

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

20 Meter vom Meer entfernt.
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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
εστιατόριο 55 θέσεων, με κήπο 55 θέσεις
διαμέρισμα 4 δωματίων
στη πόλη Zell am Main,
90 km από την Νυρεμβέργη.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
0151 / 17320155.

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.

AGELIKO,
Kontakt: Vasilios + Chrysanthi Karlafti

DEZEMBER 2017

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
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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
Η σύζυγος στο σύζυγο:
- Κοίτα, με το να ρουφάς την κοιλιά σου την ώρα που ζυγίζεσαι, δεν πρόκειται
να δείξει λιγότερα κιλά η ζυγαριά!
- Το ξέρω, βρε Μαρίκα!
- Τότε γιατί τη ρουφάς;
- Για να δω τι γράφει η ζυγαριά!
Ένα ζευγάρι από την Αλάσκα, αποφάσισε να πάει στη Φλόριντα για διακοπές
τον Δεκέμβρη για να ξεφύγουν λίγο από το πολύ χιόνι και το ψοφόκρυο.
Είχαν κανονίσει να μείνουν στο ίδιο ξενοδοχείο που πέρασαν και τον μήνα του
μέλιτος. Επειδή και οι δύο είχαν δουλειές, κανόνισαν ο άντρας να φτάσει την
Τετάρτη και η γυναίκα την Πέμπτη. Ο άντρας φτάνει λοιπόν στο ξενοδοχείο,
πάει στο δωμάτιο και βλέπει πως πλέον υπάρχει laptop με σύνδεση στο Internet.
Αποφασίζει λοιπόν να στείλει e-mail στη γυναίκα του. Κατά λάθος ξεχνάει ένα
γράμμα από το e-mail και το στέλνει χωρίς να καταλάβει τι έκανε. Στο Χιούστον
μια χήρα έχει γυρίσει μόλις από την κηδεία του άντρα της και τσεκάρει για
e-mail από φίλους και συγγενείς. Μόλις διαβάζει το πρώτο λιποθυμάει. Ο γιος
της μπαίνει στο δωμάτιο, βρίσκει τη μητέρα του στο πάτωμα και κοιτάει την
οθόνη του υπολογιστή. Το e-mail έγραφε:
„Προς: Την αγαπημένη μου γυναίκα.
Θέμα: Έφτασα.
Ξέρω πως εκπλήσσεσαι που παίρνεις e-mail από μένα. Έχουν laptop πλέον
εδώ και μπορείς να στείλεις όπου θέλεις. Μόλις έφτασα και μπήκα μέσα. Όλα
είναι έτοιμα και για σένα που θα έρθεις αύριο. Ανυπομονώ να σε δω. Ελπίζω
να έχεις το ίδιο καλό ταξίδι με μένα.
Υ.Γ. Πολύ ζέστη εδώ κάτω.“
Κουβεντιάζουν δύο φίλοι:
- Βρήκα έναν ψυχίατρο που έκανε καλά εντελώς τη γυναίκα μου από τα νεύρα
της.
- Ναι; πώς τα κατάφερε;
- Της είπε ότι τα νεύρα είναι ένδειξη γηρατειών!
Η μαμά του Τοτού τον ρωτάει:
- „Τοτό, πως έγραψες σήμερα στο διαγώνισμα ιστορίας;“
- „Πως ήθελες να γράψω, αφού με ρωτούσαν πράγματα που έγιναν πριν
γεννηθώ;“
Ήταν μια επιτροπή, τα παλιά χρόνια, που γυρνάγανε από γειτονιά σε γειτονιά
και ρωτάγανε ποιος κάνει κουμάντο στο κάθε σπίτι. Ανάλογα με την απάντηση,
έδιναν κι ένα δώρο. Αν έκανε ο άντρας κουμάντο έδιναν ένα άλογο και μια
κότα, αν η γυναίκα είχε το πάνω χέρι!
Στο πρώτο σπίτι :
- Ποιος κάνει εδώ κουμάντο ;
- Ξέρετε , χμ ... η γυναίκα μου ασχολείται περισσότερο ...
- Καλά , πάρε μια κότα !
Στο δεύτερο σπίτι :
- Ποιος κάνει εδώ κουμάντο ;
- Εγώ ( λέει η γυναίκα ) !
- Μπράβο , πάρε μια κότα !
Στο τρίτο σπίτι βγαίνει ένας άντρας , θεόρατος.
- Ποιος κάνει κουμάντο εδώ ;
- ΤΙ ΠΟΙΟΣ ; εμένα δεν με βλέπεις ; εγώ κάνω κουμάντο!
- Πολύ ωραία, έχετε κερδίσει ένα άλογο! Τι χρώμα το θέλετε;
- Γυναίκα, γυναίκα, τι χρώμα να πάρουμε το άλογο;
Είναι μια ξανθιά και μια μελαχρινή και βλέπουν ειδήσεις.
Το δελτίο είναι σχετικά με ένα τύπο που απειλεί να αυτοκτονήσει πηδώντας
από ένα ουρανοξύστη.
Μετά από λίγο μπαίνουν σπόντα διαφημίσεις: Λέει η ξανθιά:
- Βάζω στοίχημα 20 χιλιάρικα ότι δεν θα πηδήξει.
- Πάει ! Γυρνάμε στο δελτίο όπου μετά από λίγη ώρα ο τύπος πηδάει.
- Ορίστε , πάρε τα 20 χιλιάρικά σου.
- Δεν μπορώ να τα δεχτώ. Παραήταν εύκολο.
- Μα επιμένω!
- Κοίτα, για να σου πω την αλήθεια, είχα δει το ίδιο πράγμα στο δελτίο των έξι
και έτσι ήξερα ότι θα πηδήξει.
- Κι εγώ το είχα δει αλλά δεν πίστευα ότι είναι τόσο ηλίθιος να πηδήξει και
δεύτερη φορά ...
Ένας επιθεωρητής πηγαίνει στο σχολείο μπαίνει στην τάξη και ρωτάει τα
παιδιά.
-Ποιος έκλεψε τα μήλα των Εσπερίδων;
-Όχι εμείς απαντούν τα παιδιά.
Τότε ο δάσκαλος των παιδιών λέει:
-Κύριε επιθεωρητή δεν γίνονται τέτοια πράγματα στο σχολείο μας.
Απογοητευμένος ο επιθεωρητής φεύγει και στέλνει ένα γράμμα στο Υπουργείο
Παιδείας.
-Επισκέφθηκα το καλύτερο σχολείο της χώρας και στην ερώτηση μου ποιος
έκλεψε τα μήλα των εσπερίδων δεν ήξερε κανένα παιδί να μου απαντήσει και
το χειρότερο δεν ήξερε ούτε και ο δάσκαλος τους.
Και το Υπουργείο Παιδείας του απαντά.
-Κύριε επιθεωρητή εσείς να κοιτάζετε την δουλειά σας.
Αυτή είναι υπόθεση της αστυνομίας.
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