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8. Jahr - Ausgabe 49
Το όπλο του Ελληνισμού απέναντι στην κρίση
Η οικονομική ύφεση των ημερών μας είναι ίσως η χειρότερη μορφή
κρίσης στην ιστορία της χώρας μας. Κι αυτό γιατί δεν εστιάζεται
μονάχα στο επίπεδο της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας
και της δημοσιονομικής διαχείρισης αλλά επεκτείνεται και στον
κοινωνικό, τον ανθρωπιστικό και τον εθνικό τομέα. ...
της Ειρήνης Ι. Ζαννάκη, φιλόλογος : Σελίδα 03

Θετική σκέψη.

Η θετική σκέψη είναι μια έννοια ευρέως χρησιμοποιημένη, που
όπως όλες οι έννοιες είναι τελείως διαφορετική για τον ...

Ευτυχία.

Για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά η ευτυχία είναι κάτι τελείως
υποκειμενικό. Συμφώνα με τον Μανχατα Γκάντι ευτυχία είναι
όταν τα λόγια, οι πράξεις και οι σκέψεις βρίσκονται σε ...
της Αθηνάς Σκιαδοπούλου : Σελίδα 08

Μήνυμα Πρωτοχρονιᾶς 2018 Μητροπολίτου Γερμανίας
καί Ἐξάρχου Κεντρῴας Εὐρώπης Αὐγουστίνου
Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας! Πρώτη
ἡμέρα σήμερα τοῦ νέου ἔτους καί γιορτή τοῦ Μ. Βασιλείου.
Ἐπικοινωνῶ μέ χαρά μαζί σας γιά νά σᾶς μεταφέρω τήν ....

Σελίδα 14

Σελίδα 08

Το Κουνγκ-Φου της Καρδιάς.

-Πως μπορείς Δάσκαλε, ενώ σε βρίζουν και σε κατηγορούν τόσο,
εσύ να παραμένεις τελείως ήρεμος; ...

Μην με αγαπήσεις.
Αν δεν είσαι έτοιμος να αποδεχτείς το δρόμο μου, μη με ...
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας : Σελίδα 09

Το 2018 και το σύνδρομο του βρασμένου βατράχου.
Αξιότιμοι φίλοι και αναγνώστες, Στηριχθήκαμε ως κοινωνία σε
ένα παρωχημένο οικονομικό μοντέλο, γενικευμένης διαφθοράς,
προσανατολισμένο στα δανεικά, στην κατανάλωση εισαγόμενων
προϊόντων και όχι στην δημιουργία, την παραγωγή και την
προσφορά με εθνικό χαρακτήρα. Αμελήσαμε ...
του Χρήστου Τραϊκούδη : Σελίδα 10

Από την Ιστορία στη Λογοτεχνία
Ο τάφος στον Μπουζέντο της Κάτω Ιταλίας
Βρισκόμαστε στις αρχές του 400 μ.Χ. Ας δούμε τι συνέβαινε
εκείνα τα χρόνια στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Η πάλαι ποτέ
κραταιά και ένδοξη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν χωρισμένη σε
δύο ανεξάρτητα τμήματα, στο Ανατολικό και στο ....

Επίσκεψη Γερόντισσας Άννας στην Ενορία του Αποστόλου Παύλου
Νυρεμβέργης

Την Κυριακή του Ζακχαίου 21.01.2018 είχαμε την μεγάλη ευλογία να επισκεφτούμε
την τόσο καλά οργανωμένη και φιλόξενη ενορία του ...
Σελίδα 14

του Prof. Dr. Δημητρίου Μπενέκου : Σελίδα 11

Fasten und Gebet
Dieses Jahr recht früh, bereits am 28. Januar beginnt die Periode
des Triodion, zwar noch nicht die Fastenzeit, aber die Vorfastenzeit, die Vorbereitung und Einstimmung auf die große ...
von p. Martinos Petzolt : Seite 12

Ομορφιά Αισθητική
Μια διαφορετική όψη
Μυστικά αρώματα
Ιωάννα Μπέτση : Σελίδα 13

Η κάρτα της
εφημερίδας μας
Σελίδα 03

Η ΜΟΣΧΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Με την ευκαιρία των χριστουγεννιάτικων διακοπών, οι οποίες είναι οι μόνες
που συμπίπτουν με τις αργίες των ρώσικων σχολείων, οι μαθητές του ελληνικού
σχολείου Μόσχας ...
Σελίδα 22
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Το σημείωμα του εκδότη

Αγαπητοί μας αναγνώστες, με πολύ μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στο πρώτο τεύχος της χρονιάς. Το
2017 ήταν μια χρονιά κρίσιμη με πολλές εξελίξεις στον πολιτικό και τον οικονομικό τομέα. Τα τρομοκρατικά
χτυπήματα σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, η απόφαση για αποχώρηση της Βρετανίας από
την Ευροζώνη, οι κατά τόπους εκλογικές αναμετρήσεις που έφεραν στο προσκήνιο ακροδεξιά κόμματα
αναβιώνοντας εφιάλτες του παρελθόντος και η πυρηνική απειλή από τη Βόρεια Κορέα που πυροδότησε
ακραίες αντιδράσεις του νέου πλανητάρχη έδωσαν το πολιτικό στίγμα μιας χρονιάς που πέρασε.
Η πατρίδα μας δεν ξέφυγε από το γενικό κανόνα των εξελίξεων. Οι αξιολογήσεις συνεχίζονται και
παρατηρούνται ανταγωνισμοί σε πολιτικό επίπεδο, πλέον με το άρωμα μιας επικείμενης εκλογικής
αναμέτρησης. Σε όλες αυτές τις εξελίξεις είμαστε πάντα παρόντες, προκειμένου να σας κρατάμε ενήμερους
μέσα από την κριτική ματιά των σχολιαστών και των αρθρογράφων μας.
Είναι σύνηθες, κάθε καινούρια χρονιά να ξεκινά με νέους στόχους. Έτσι κι εμείς θέτουμε ως στόχο μας για
το 2018 τη βελτίωση της εφημερίδας μας και τον εμπλουτισμό της με ακόμα περισσότερα στοιχεία.
Σας ευχόμαστε μια καλή και δημιουργική χρονιά με υγεία.
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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Το όπλο του Ελληνισμού απέναντι στην κρίση
Η οικονομική ύφεση των ημερών μας είναι ίσως η
χειρότερη μορφή κρίσης στην ιστορία της χώρας
μας. Κι αυτό γιατί δεν εστιάζεται μονάχα στο επίπεδο
της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και της
δημοσιονομικής διαχείρισης αλλά επεκτείνεται και
στον κοινωνικό, τον ανθρωπιστικό και τον εθνικό
τομέα.
Και στο παρελθόν η χώρα βρέθηκε σε ύφεση. Κάποιες
φορές, μάλιστα, αναγκάστηκε ν’ αναγεννηθεί
email: zannaki@trigono.info από τις στάχτες της και να οικοδομηθεί εκ νέου,
με πόρους περιορισμένους και ανύπαρκτους
συμμάχους. Η Επανάσταση του 1821, οι Βαλκανικοί πόλεμοι, ο Διχασμός,
η Μικρασιατική καταστροφή, η κρίση του 1932, δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, η
Κατοχή, ο αιματηρός Εμφύλιος, μια επταετής δικτατορία δεν κατάφεραν να
μας κλονίσουν. Το έθνος μας παρέμεινε ισχυρό και κατάφερε να ανακτήσει
τα δεδομένα που χάθηκαν μέσα από την καταστροφή. Όλες οι ανεπάρκειες
και οι δυσλειτουργίες αντιμετωπίζονταν και το κράτος μας οικοδομούσε το
μέλλον του με ασφάλεια. Και με το κεφάλι ψηλά.
Ειρήνη Ι. Ζαννάκη

Σήμερα κάτι έχει αλλάξει. Και δεν είναι το μέγεθος της κρίσης ούτε τα
δεδομένα της παγκόσμιας οικονομίας. Είναι η κάμψη του φρονήματός μας
και ο κλονισμός της αυτοεικόνας που ως έθνος διαθέτουμε. Θαρρείς και μαζί
με την αγοραστική μας δύναμη απωλέσαμε και το μεγαλείο του πολιτισμού
και την ισχύ των αξιών μας.
Ίσως γιατί οι νέες (μετακατοχικές και μεταπολιτευτικές) γενιές γαλουχήθηκαν
με υλιστικά ιδανικά και το φόβο της στέρησης και έμαθαν ν’ αποτιμούν τις
αξίες με κριτήρια ωφελιμιστικά. Διόλου περίεργο που ως λαός δε διαθέτουμε
πλέον καμιά αυτοεκτίμηση. Η αξία μας ήταν τα υλικά μας μέσα. Που όμως
ήταν δανεικά.
Αυτή τη στιγμή ένας ολόκληρος πλανήτης ασχολείται με τον ελληνισμό. Όχι
με τα ελλείμματά του αλλά με τον πλούτο του. Η αρχαία ελληνική γλώσσα
καθιερώνεται ως επίσημη γλώσσα σε σχολεία ξένων χωρών, τα μάρμαρα του
Παρθενώνα διεκδικούνται δυναμικά, ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα μελετά
την έννοια του ελληνικού φιλότιμου και η Αμερική προσπαθεί ν’ αποτρέψει
το ενδεχόμενο ενός Γ΄ Παγκοσμίου Πολέμου αντλώντας διδάγματα από τον
Πελοποννησιακό πόλεμο και την ιστορία του Θουκυδίδη.
Ωστόσο, εμείς εμμένουμε στο σενάριο της κρίσης. Ήρθε η ώρα να
επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους και τις αξίες μας και ν’ απαγκιστρωθούμε
από τη στενά υλιστική αντίληψη της ζωής μας. Και τότε θ’ ανακτήσουμε
την αυτοεικόνα και την εθνική μας αυτοπεποίθηση και θα διεκδικήσουμε
δυναμικά τη θέση που μας αξίζει στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο χάρτη
της ανθρωπότητας. Αυτή που, στην ουσία, ποτέ δε χάσαμε.
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
Και πάλι εδώ είμαστε για να σας προσφέρουμε όμορφες, γρήγορες και
οικονομικές λύσεις για οτιδήποτε έχει να κάνει με το σπίτι σας.
• Όπως όλοι γνωρίζετε, τα άλατα από το νερό δημιουργούν μια κρούστα στην
καφετιέρα, το βραστήρα και το μπάνιο σας. Για να απομακρύνεται λοιπόν μια
και καλή τα μεταλλικά άλατα από την καφετιέρα, αρκεί ένα μείγμα με ζεστό
νερό και ξύδι. Ενώ το μπάνιο σας, αν το καθαρίσετε με ξύδι, θα διαπιστώσετε,
ότι τα άλατα αμέσως θα διαλυθούν.
• Σας ενοχλούν, ορισμένες φορές, κάποιες μυρωδιές; Τότε η λύση είναι η
εφημερίδα. Μπορείτε να την βάλετε στο συρτάρι ή σε κάποιο άλλο ράφι του
ψυγείου σας, σε μια τσάντα με οποιαδήποτε μυρωδιά από δέρμα ή σε ότι άλλο
έχετε κατά νου και αμέσως η εφημερίδα, θα λειτουργήσει ως απορροφητής
οσμών.
• Αν έχει βουλώσει ο νεροχύτης σας, η πιο οικονομική λύση, είναι να ρίξετε
μέσα σε αυτόν μαγειρική σόδα και στη συνέχεια να προσθέσετε λευκό ξύδι.
Αφήστε το να δράσει για 30 λεπτά και ξεπλύνετε με βραστό νερό. Με το ίδιο
κόλπο μπορείτε επίσης, να καθαρίσετε τον σκουπιδοφάγο σας.
Καλή επιτυχία…

... την υγεία
Μην σας παίρνει από κάτω, ότι και να συμβεί. Η ζωή θέλει αισιοδοξία και
έξυπνες συμβουλές, για να θεραπεύσετε μικρά προβληματάκια υγείας, που
σας ταλαιπωρούν.
• Για να ‘’ γιατρέψετε’’ τον πονόλαιμο, πιείτε ή κάντε γαργάρες με λίγο ξύδι από
μηλίτη διαλυμένο σε ζεστό νερό. Προσθέστε, λίγο μέλι στο μείγμα για να το
κάνετε πιο ανεκτό.
• Πάμε να δούμε πως θα ανακουφίσετε τους πονεμένους μυς. Το ξύδι από
μηλίτη απορροφά το γαλακτικό οξύ, που συγκεντρώνεται στους μύες μετά την
άσκηση και προκαλεί πόνο. Ανακατέψτε λίγες κουταλιές ξύδι σε ένα ποτήρι
νερό, στη συνέχεια μουλιάστε ένα πανί και ακουμπήστε το στις πονεμένες
περιοχές για 20 λεπτά.
• Τι πιο ενοχλητικό από τον λόξυγκα, που ορισμένες φορές καταντά και
εκνευριστικός. Πάραυτα, οι γιατροί υποστηρίζουν, ότι δεν υπάρχουν φάρμακα
για το λόξυγκα. Την επόμενη όμως φορά, που θα σας πιάσει, δοκιμάστε ένα
σφηνάκι ξύδι.
Καλή ανάρρωση γρήγορα..

... την ομορφιά
Πάμε να σας ομορφύνουμε...
• Σύμφωνα με τους ειδικούς, πρέπει καθημερινά να κοιμόμαστε 7-9 ώρες για
να ξεκουράζεται ο οργανισμός και να αναπλάθονται τα κύτταρά μας. Μελέτες
έδειξαν επίσης, ότι ο λίγος ύπνος συνδέεται άμεσα με την υπέρταση, το
διαβήτη, το επιπρόσθετο βάρος αλλά και τις ρυτίδες. Πέστε λοιπόν για ύπνο
από νωρίς, για να μείνετε για πάντα νέοι και λαμπεροί.
• Θα σας συνιστούσα να μην ακούτε μουσική στο τέρμα. Η απώλεια της
ακοής είναι έως ένα βαθμό φυσιολογική όσο περνούν τα χρόνια. Γι’ αυτό,
όταν φοράμε ακουστικά και ακούμε μουσική σε υψηλή ένταση χωρίς να το
θέλουμε επιταχύνουμε αυτή την διαδικασία.
• Η γυμναστική δεν είναι μόνο ένας τρόπος να χάσετε κιλά, αλλά και μια φυσική
λύση για να δείχνετε νεότεροι και να επιβραδύνετε την πρόωρη γήρανση. Δεν
είναι τυχαίο άλλωστε, ότι μελέτες έχουν δείξει, ότι τα άτομα που γυμνάζονται
συστηματικά ζουν πολύ περισσότερο!
Ξεκινήστε την μέρα σας όμορφα λοιπόν και δημιουργικά...

Markkleeberg
bei Leipzig
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“Μια μικρή Πατρίδα στο Μόναχο“
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Ιστορία του ιερού Ναού Αγίων Πάντων Μονάχου σε ταινία -ντοκιμαντέρ 30΄από τον Φώτη Μάραντο, Hellas TV.
Ο κ. Μάραντος επεξηγεί ο ίδιος τη δημιουργία αυτής
της τηλεοπτικής παραγωγής ως ακολούθως : Η Hellas
TV, παραμένοντας πιστή στο σκοπό της για την ανάδειξη
του Ελληνισμού, συνεχίζει την παραγωγή και προβολή
εκπομπών-ντοκιμαντέρ με θέματα που μας κάνουν
περήφανους ως Έλληνες. Η Ενορία του Ιερού Ναού των
Αγίων Πάντων στο Μόναχο αποτελεί για τους Έλληνες
που ζουν εκεί μια „Μικρή Πατρίδα“ όπως συνηθίζει να
λέει και ο Μητροπολίτης Γερμανίας κ. Αυγουστίνος.
Είναι μια „Μικρή Πατρίδα“ που τους ενώνει, τους
κρατάει „ζωντανούς“ και διατηρεί τα θρησκευτικά ήθη
και έθιμα. Μια μικρή Πατρίδα που φροντίζει, με τις
επαφές και τις σχέσεις της με το γερμανικό Κράτος και
τη γερμανική Κοινωνία, να γίνεται ισότιμος συνομιλητής
O καταξιωμένος εικονολήπτης και παραγωγός αντί για „φιλοξενούμενος“ σε μια ξένη χώρα και φυσικά
τηλεοπτικών ταινιών και ιδρυτής της Hellas TV κ. να φέρνει και τους ίδιους τους Γερμανούς πιο κοντά
Φώτης Μάραντος ασχολήθηκε με την ιστορία της στον ελληνικό Πολιτισμό. (Φώτης Μάραντος)
Ενορίας Αγίων Πάντων Μονάχου και αφιέρωσε ένα Η Εκκλησία μας εκφράζει τη βαθυτάτη ευγνωμοσύνη
ντοκιμαντέρ, με αεροφωτογραφίες του ναού, με της προς τον κ. Φώτη Μάραντο για την άκρως
πολιτιστικές εκδηλώσεις και με συνεντεύξεις από επιτυχημένη ταινία, η οποία δινει τη σωστή διάσταση
τον Σεβ. Μητροπολίτη Γερμανίας κ. Αυγουστίνο, της ελληνοβαυαρικής φιλίας, σε όλες τις θρησκευτικές,
τον Πρωτοπρεσβύτερο Απόστολο Μαλαμούση, τον πολιτικές, πολιτιστικές και κοινωνικές εκφάνσεις
Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Σιώμο, τον πρώην Αρχιδήμαρχο της. Το ντοκιμαντέρ αυτό καταθέτει μια υπέροχη και
Μονάχου, την Πρόεδρο της Βαυαρικής Βουλής, τον αξιοθαύμαστη μαρτυρία αγαστής συνεργασίας όλων
Δούκα της Βαυαρίας (μέλος της βασιλικής οικογένειας των ελληνορθοδόξων πιστών του Μονάχου και μιας
του Όθωνα της Ελλάδος), τον Καρδινάλιο Μονάχου, τον κοινής προβολής της Ορθοδοξίας και των αξιών του
Ευαγγελικό Επίσκοπο Βαυαρίας και την Πρόεδρο της Γένους μας στη βαυαρική κοινωνία.
Εβραικής Κοινότητας Μονάχου. Ο Βυζαντινός Χορός Ο ιερός Ναός των Αγίων Πάντων και το Πολιτιστικό
Ιεροψαλτών υπό τη διεύθυνση του ελλογιμωτάτου κ. Κέντρο „Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος“
Κωνσταντίνου Νικολακοπούλου και τη συμμετοχή του είναι αξιολογώτατος εμπλουτισμός για τη βαυαρική
ελλογιμωτάτου κ. Αθαανασίου Βλέτση, αμφοτέρων κοινωνία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι φίλοι
καθηγητών στο Τμήμα Ορθοδόξου Θεολογίας του μας βαυαροί επίσημοι στις συνεντεύξεις τους και
Πανεπιστημίου Μονάχου, και άλλων μελών της αποτελούν το καύχημα όλων μας. Ο Οικουμενικός
χορωδίας, πλαισιώνουν με υπέροχους βυζαντινούς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος τέλεσε στο ναό των
ύμνους την όλη αφήγηση.
Αγίων Πάντων την Πατριαρχική Θεία Λειτουργία

και μας επισκέφθηκε και άλλες δύο φορές, ενώ ο
Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος κ. Ιερώνυμος Β΄, οι Καρδινάλιοι Μονάχου, οι
Ευαγγελικοί Επίσκοποι Βαυαρίας, οι πρόεδροι άλλων
Θρησκευμάτων Μονάχου, ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, δύο
Βαυαροί Πρωθυπουργοί ο κ. Beckstein και ο κ. Seehofer , οι Πρόεδροι της Βαυαρικής Βουλής, η Πρόεδρος της
Βουλής των Ελλήνων κ. Ψαρούδα-Μπενάκη, ο Δούκας
της Βαυαρίας, Έλληνες και Βαυαροί υπουργοί και άλλοι
ανώτατοι εκπρόσωποι Βαυαρίας και Ελλάδος, μας
τίμησαν με την παρουσία τους. Η βαυαρική τηλεόραση,
το βαυαρικό ραδιόφωνο, ο τοπικός τηλεοπτικός
σταθμός Μονάχου και οι μεγάλης κυκλοφορίας
εφημερίδες της Βαυαρίας πρόβαλλαν και προβάλλουν
επανειλημμένα τον ιερό Ναό των Αγίων Πάντων, την
εξαίρετη βυζαντινή αγιογράφησή του και την εν αυτώ
εκκλησιαστική και ενοριακή ζωή.
Στην σεπτή Κουρυφή της Ορθοδοξίας, την Αυτού
Θειοτάτη Παναγιότητα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαίο, στον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχης
μας , Μητροπολίτη Γερμανίας κ. Αυγουστίνο, στους
Θεοφιλεστάτους Επισκόπους της Μητροπόλεώς μας,
στους ευλαβέστατους κληρικούς και στον ευσεβή λαό
της πόλης Μονάχου, οφείλονται άπειρες ευχαριστίες
για το μικρό αυτό θαύμα εκκλησιαστικής ζωής, που
καθημερινά βιώνουμε με τις ενορίες μας στο Μόναχο
και με τον Ναό των Αγίων Πάντων, που αποτελεί και το
θέμα του ντοκιμαντέρ.
Μπορείτε να δείτε την ταινία του κ. Μάραντου με τίτλο
„Μια μικρή Πατρίδα στο Μόναχο“ στο ακόλουθο αρχείο
(link): https://youtu.be/Ee90MTZaKiM

Με ευχές
Ο Αρχιερατικός Επιτετραμμένος για τις δημόσιες σχέσεις με
τη Βαυαρική ΠολιτείαΑπόστολος Μμαλαμούσης
Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου
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Η Ιερά Μητρόπολις Γερμανίας στην Εβδομάδα Προσευχής για την Ενότητα των Χριστιανών.
Η Ιερά Μητρόπολις Γερμανίας στην Εβδομάδα Προσευχής για την Ενότητα των Χριστιανών.
Κάθε χρόνο, κατά κανόνα τον Ιανουάριο, εορτάζεται στη Γερμανία, η Εβδομάδα Προσευχής για την Ενότητα των
Χριστιανών. Πρόκειται για μία παράδοση που έχει την απαρχή της στον 19ο αιώνα.
Το Συμβούλιο των Χριστιανικών Εκκλησιών της Γερμανίας (ACK) στο οποίο συμμετέχει εκ μέρους της Ιεράς
Μητροπόλεως Γερμανίας, ως αντιπρόεδρος, ο Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Μύρων, διοργανώνει κάθε χρόνο
την κεντρική σχετική εκδήλωση σε κάποια πόλη της Γερμανίας, με συμμετοχή της ACK του επιμέρους κρατιδίου της
Γερμανίας, όσο και της πόλης, όπου λαμβάνει χώρα η σχετική τελετή. Σημειώνεται ότι και σε άλλες πόλεις οι τοπικές
Εκκλησίες διοργανώνουν κοινές εκδηλώσεις.
Εφέτος η κεντρική εκδήλωση της ACK Γερμανίας έλαβε χώρα στην ιστορική πόλη Άουγκσμπουργκ (Augsburg) της
Βαυαρίας, με σύμπραξη της ACK Βαυαρίας και της ACK Άουγκσμπουργκ.
Στο προεδρείο της ACK Βαυαρίας, ως γνωστό, εκπροσωπεί όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Βαυαρίας και τις αρχαίες
Ανατολικές Εκκλησίες Βαυαρίας, ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης, ενώ ως διευθυντής της ACK Βαυαρίας
έχει εκλεγεί ο θεολόγος κ. Γεώργιος Βλαντης.
Τη θεματολογία της φετινής Εβδομάδας Προσευχής ετοίμασαν χριστιανοί της Καραϊβικής, οι οποίοι επί πολλά
χρόνια ήταν σκλάβοι των Ευρωπαίων κατακτητών, που όμως, μαζί με τις απάνθρωπες μεθόδους σκλαβιάς, έφεραν
στην Καραϊβική και την Αγία Γραφή. Από την ανάγνωση της Βίβλου και ιδιαίτερα της ιστορίας της απελευθέρωσης των
Εβραίων από τους Αιγυπτίους, αλλά και από το λυτρωτικό μήνυμα του Κυρίου στα Ευαγγέλια, μπόρεσαν οι κάτοικοι της
Καραϊβικής να αντλήσουν ουσιαστική παραμυθία και δύναμη για να αγωνιστούν για την ελευθερία τους.
Για το λόγο αυτό το αγιογραφικό θέμα της εκδήλωσης ήταν: Η δεξιά σου Κύριε δεδόξασται εν ισχύει ( Έξοδος 15,6), με ειδική μάλιστα αναφορά στη σκλαβιά.
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ευαισθητοποίηση όλων μας απέναντι στις σύγχρονες μεθόδους σκλαβιάς και απάνθρωπης εκμετάλευσης λαών και προσώπων στον
οικογενειακό, στον εργασιακό και στον επαγγελματικό χώρο ζωής τους.
Στην εκδήλωση στον ιστορικό ναό της Αγίας Άννας στη πόλη Άουγκσμπουργκ έλαβαν μέρος ο πρόεδρος της ACK Γερμανίας, σεβ.επίσκοπος της πόλης Σπάγιερ, κ. ΚαρλΧαιντς Βίζεμαν, ο αντιπρόεδρος της ACK Γερμανίας πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Μύρων, ο σεβ. επίσκοπος Άουγκσμπουργκ κ. Κόνραντ Τζντάρζα, ο πρόεδρος της ACK
Βαυαρίας αιδ. Βέρτραμ Μάγιερ, ο ευαγγελικός επίσκοπος Άουγκσμπουργ κ. Μίχαελ Γκράμποφ, ο πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης, μέλος του προεδρείου ACK
Βαυαρίας, και άλλοι εκπρόσωποι χριστιανικών εκκλησιών.
Ο διευθυντής της ACK Βαυαρίας κ. Γεώργιος Βλαντής μίλησε για το υπό έκδοση λεύκωμα „Προσκυνηματική πορεία της Δικαιοσύνης και της Ειρήνης“, όπου θα κατατίθενται
εμπειρίες προσκυνηματικών εκδρομών των χριστιανών της Βαυαρίας, τονίζοντας μεταξύ άλλων τα εξής:
Στο λεύκωμα αυτό θα καταγράφονται εμπειρίες και ανακαλύψεις ανεκτίμητων πνευματικών θησαυρών. Ως ACK Βαυαρίας ελπίζουμε ότι με την κοινή πορεία αυξάνεται η
νοσταλγία της Ενότητας. Όλοι μαζί είμαστε ισχυρότεροι στον αγώνα ενάντια σε κάθε μορφή αδικίας, πολέμου και θανάτου.
Στην ομιλία του ο σεβ. επίσκοπος κ. Βίζεμαν αναφέρθηκε στη θαυματουργική επέμβαση του Θεού για την απελευθέρωση των Ισραηλιτών από τους Αιγυπτίους και τόνισε
ότι η αλληλεγγύη των χριστιανών προς όλους όσους υποφέρουν από τρομοκρατία, διαφθορά, αδικία, προσφυγιά και φτώχια, θα γίνει ουσιαστικώτερη, έαν οι Εκκλησίες
δείξουν μεταξύ τους, στη πράξη, περισσότερη ενότητα, αλληλοσεβασμό και αλληλοεκτίμηση.
Μετά την εκδήλωση ακολούθησε δεξίωση στην παρακείμενη αίθουσα.
Foto-1: Bernd Hohlen, Augsburger-allgemeine Foto-2 : Annette Zoepf, Bistum Augsburg
Με ευχές
Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης

Η Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας στην Κοπή της Βασιλόπιτας της Ομογένειας στο Μόναχο
Όπως είναι γνωστό, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γερμανίας κ. Αυγουστίνος, διόρισε προ μηνών ως
Αρχιερατικό Επίτροπο Βαυαρίας τον Αρχιμανδρίτη Πέτρο Κλιτς, προιστάμενο του ιερού ναού του Σωτήρος
Μονάχου, της ιστορικής Σαλβάτορκιρχε.
Ο νέος Αρχιερατικός Επίτροπος Βαυαρίας προσκάλεσε στις 20 Ιανουαρίου 2018 τους κληρικούς των ενοριών
Μονάχου και τους προέδρους των ελληνικών οργανισμών και συλλόγων Μονάχου στην τελετή κοπής της
Βασιλόπιτας 2018, στη Σαλβάτορκιρχε Μονάχου.
Της τελετής προέστη ο Αρχιερατικός Επίτροπος π. Πέτρος, ο οποίος μετέφερε τις ευχές και ευλογίες του Σεβ.
Μητροπολίτη Γερμανίας κ. Αυγουστίνου. Ο Πρωτοψάλτης της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας, ελλογιμώτατος κ.
Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος, καθηγητής του Τμήματος Ορθοδόξου Θεολογίας του Πανεπιστημίου Μονάχου
και οι εφημέριοι, Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Βλέτσης, Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Μηνάς και Πρεσβύτερος
Αλέξανδρος Κατερινόπουλος, απέδωσαν θαυμάσια τους βυζαντινούς ύμνους της τελετής. Έλαβαν μέρος
επίσης συμψάλλοντες ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Σιώμος, ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης και ο
Πρεσβύτερος-Οικονόμος Πλούταρχος Κωσταντινίδης.
Η τελετή έλαβε χώρα στη Σαλβάτορκιρχε παρουσία και της Γενικής Προξένου κ. Παναγιώτας Κωνσταντινοπούλου. Παρέστησαν επίσης ο κ. Σταύρος Κωσταντινίδης,
πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Μονάχου, ο κ. Γεώργιος Ορφανίδης, εκ μέρους του Ιδρύματος ΠΑΛΛΑΔΙΟ, η κ. Φανή Αθέρα, δημοσιογράφος της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας
και πρόεδρος της Λέσχης Ελλήνων Επιστημόνων Μονάχου, η κ. Ελένη Βούλγαρη, πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Μονάχου και των Τμημάτων Μητρικής Γλώσσης, ο κ.
Δημήτριος Δρογγίτης εκ μέρους του Ελληνικού Σπιτιού και Συλλόγου Ιονίων Νήσων, η κ. Θεοδώρα Τζιτζιλάκη, πρόεδρος του Συλλόγου Μακεδόνων Μονάχου, ο κ. Μανώλης
Κουγιουμουτζής, πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών και πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Μονάχου, ο κ. Χρήστος Γουλιαμάνης, πρόεδρος του Συλλόγου
Θρακιωτών Μονάχου, ο κ. Γεώργιος Ξενάκης, πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μονάχου, ο κ. Απόστολος Κώτσης, πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Χάαρ, μέλη της
Εκκλησιαστικής Επιτροπής και της Ορθοδόξου Διακονίας της Σαλβάτορκιρχε, ο επιχειρηματίας κ. Δημήτριος Μπαχαδάκης και πολλοί άλλοι.
Το πρώτο τεμμάχιο της Βασιλόπιτας επέδωσε ο Αρχιερατικός Επίτροπος στον Πρωτοπρεσβύτερο Απόστολο Μαλαμούση, Αρχιερατικό Επιτετραμμένο για τις δημόσιες
σχέσεις με Βαυαρική Πολιτεία, και τον ευχαρίστησε θερμά για το έργο του στο Μόναχο.
Στο επόμενο τεμμάχιο αναφέρθηκε στο Σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο και επέδωσε τον άρτο στον εκ Κωνσταντινουπόλεως καταγόμενο Πρεσβύτερο-Οικονόμο Πλούταρχο
Κωσταντινίδη.
Το τρίτο τεμμάχιο επέδωσε στη Γενική Πρόξενο κ. Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι „αγαπάμε πολύ την Ελλάδα“.
Στο τέταρτο τεμμάχιο αναφέρθηκε στη Βαυαρία και επέδωσε τον άρτο στον πρόεδρο της Ελληνικής Ακαδημίας Μονάχου κ. Σταύρο Κωσταντινίδη, με ειδικό έπαινο για τη
συμβολή του στις ελληνοβαυαρικές σχέσεις.
Μετά την επίδοση του άρτου στον καθηγητή κ. Νικολακόπουλο και την αναφορά του στο Τμήμα Ορθοδόξου Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Μονάχου, διένειμε τη Βασιλόπιτα
σ όλους τους παρισταμένους προέδρους των ελληνικών συλλόγων και οργανισμών και στο εκκλησίασμα.
Το φλουρί βρέθηκε στο τεμμάχιο της κ. Φανής Αθέρα, προέδρου της Λέσχης Ελλήνων Επιστημόνων Μονάχου και δημοσιογράφου της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας.
Ο Αρχιερατικός Επίτροπος π. Πέτρος χαρακτήρισε την κοπή της Βασιλόπιτας στη Σαλβάτορκιρχε ως μία ακόμη ένδειξη της ενότητας των Ελλήνων Μονάχου και της
συσπείρωσής τους για το κοινό καλό.
Με ευχές
Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης
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Η Στήλη Της Εκκλησίας
Μήνυμα Πρωτοχρονιᾶς 2018
Μητροπολίτου Γερμανίας καί Ἐξάρχου
Κεντρῴας Εὐρώπης Αὐγουστίνου
Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!
Πρώτη ἡμέρα σήμερα τοῦ νέου ἔτους καί γιορτή τοῦ
Μ. Βασιλείου. Ἐπικοινωνῶ μέ χαρά μαζί σας γιά νά σᾶς
μεταφέρω τήν πατρική μου εὐχή καί νά μοιράσω σέ ὅλους
ἕνα κομμάτι βασιλόπιττας. Καί δέν ἐννοῶ ἀπ᾽ αὐτήν
πού κόβουμε στίς ἐκκλησιές καί στά σπίτια μας, ἀλλά ἕνα κομμάτι ἀπό τά
πνευματικά γλυκίσματα τῆς θεολογίας, πού μᾶς ἄφησε σάν πολύτιμη
κληρονομιά ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Καισαρείας στήν Καππαδοκία.
Σέ μιά ἀπό τίς περίφημες ὁμιλίες του, πού ἀπευθύνεται «Σ᾽ αὐτούς
πού συλλέγουν πλούτη», ὁ Μ. Βασίλειος γράφει: «Γνωρίζω πολλούς πού
νηστεύουν, προσεύχονται, μετανοοῦν γιά τίς ἁμαρτίες τους, φανερώνοντας
ἔτσι τήν ἀδάπανη εὐλάβειά τους – μιά εὐλάβεια, δηλαδή, πού δέν τούς
κοστίζει τίποτε – καί δέν δίνουν οὔτε μιά δεκάρα σ᾽ αὐτούς πού εἶναι θλιμμένοι
ἐξαιτίας τῶν ἀναγκῶν τους. Σέ τί θά τούς ὠφελήσουν τέτοιους ἀνθρώπους οἱ
ὑπόλοιπες ἀρετές τους;». Καί καταλήγει: «ἀφοῦ δέν θά γίνουν ἀποδεκτοί στήν
βασιλεία τῶν οὐρανῶν». Στήν συνέχεια, ἐξηγεῖ ὅτι εἶναι ἀνάγκη νά κάνουμε
δίκαιη διαχείριση τοῦ πλούτου, πού περιέρχεται στήν κατοχή μας, καί ὄχι
χρήση του πού ἀποκλειστικό στόχο της θά ἔχει τήν προσωπική μας ἀπόλαυση.
Ἀναρωτιέμαι, ἀρχικά, ἂν ἐμεῖς εἴμαστε σέ θέση νά ἰσχυριστοῦμε ὅτι ἔχουμε,
ἔστω, τήν εὐλάβεια ἐκείνη πού ὁ ἅγιος ὀνομάζει ἀδάπανη. Εἶναι ἡ νηστεία, ἡ
προσευχή, ἡ μετάνοια, πολύτιμα κομμάτια τῆς ζωῆς μας ἢ μήπως μοιάζουν
στό δικό μας παράδειγμα μέ μηχανικές ἐπαναλήψεις, τήρηση τύπων, κάποτε
μάλιστα καί μέ ἀγγαρεῖες; Πάντως, ὁ Μ. Βασίλειος μᾶς λέει πώς, κι ἂν ἀκόμα
διαπρέπουμε σ᾽ αὐτές τίς ἀρετές, δέν ὠφελούμαστε στό παραμικρό, ἂν
παραμένουμε μόνο σ᾽ αὐτές, ἂν δηλαδή ὅ,τι θεωροῦμε ἀρετή μας δέν μπορεῖ
νά συμπεριλάβει καί τόν διπλανό μας, εἰδικά ἐκεῖνον πού βρίσκεται σέ ἀνάγκη.
Συνήθως, ὅταν καλούμαστε νά μοιραστοῦμε αὐτά πού ἔχουμε,
δικαιολογοῦμε τόν ἑαυτό μας λέγοντας κάτι φαινομενικά λογικό καί σωστό:
Δέν εἴμαστε πλούσιοι· τέτοιοι τοὐλάχιστον, ὥστε νά ἐμφανιζόμαστε σέ λίστες
μέ τούς πιό εὐκατάστατους ἄνδρες καί γυναῖκες τοῦ πλανήτη. Νομίζουμε, μέ
ἄλλα λόγια, ὅτι δέν ἔχουμε τόσα πολλά στήν κατοχή μας, ὥστε νά μποροῦμε
νά τά μοιραστοῦμε καί μέ ἄλλους. Τό περίεργο σ᾽ αὐτήν τήν δικαιολογία εἶναι
ὅτι διαψεύδεται ἀπό τήν ἴδια τήν πραγματικότητα. Ὅπως μᾶς ἀποδεικνύει
ἡ ἐμπειρία πάνω στό θέμα αὐτό, οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι πού εἶναι ἕτοιμοι
νά μοιραστοῦν μέ τούς ἄλλους κάτι, εἶναι συνήθως ἐκεῖνοι πού ἔχουν τά
λιγώτερα, χωρίς νά ἀποκλείονται ἀσφαλῶς οἱ ἐξαιρέσεις σ᾽ ἐκείνους πού
διαθέτουν τά πολλά.
Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μᾶς φανερώνει ὅτι ἡ δοτικότητα δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τήν
ὑλική ἀξία ἢ τήν ποσότητα αὐτοῦ πού προσφέρουμε, ἀλλά ἀπό αὐτό πού
εἴμαστε· ἀπό τόν ἂν νιώθουμε τούς διπλανούς μας ὡς ἀδελφούς, διότι τότε
τούς συμπαραστεκόμαστε, στήν χαρά καί στήν λύπη τους, αὐτονόητα καί
δίχως δεύτερη σκέψη. Ἁπλά, τότε καί μόνον τότε, τούς ἀγαπᾶμε. Ἔτσι, ὁ
Κύριός μας μᾶς μαθαίνει πὼς πράγματα πού κοστίζουν ἐλάχιστα, ὅπως ἕνα
ποτήρι νερό, ἕνα πιάτο φαγητό ἢ ἕνα ροῦχο, γιά ἐκεῖνον πού τά στερεῖται,
καί μιά ἐπίσκεψη στόν ἄρρωστο ἢ τόν φυλακισμένο, ἔχουν ἄπειρη ἀξία καί
κάνουν τήν γῆ παράδεισο, ὅταν προσφέρονται μέ ἀγάπη.
Ἡ ἐποχή μας νομίζω ὅτι μᾶς βοηθάει νά κινηθοῦμε πρός τόν ἀδιέξοδο δρόμο
τοῦ ἀτομικισμοῦ, τῆς ἀποκλειστικῆς ἱκανοποιήσεως τῶν λεγομένων ἀτομικῶν
ἀναγκῶν ἢ δικαιωμάτων μας καί μόνον αὐτῶν. Ὡς Χριστιανοί γνωρίζουμε ὅτι
αὐτός εἶναι ἕνας φοβερός πειρασμός, πού μπορεῖ νά μετατρέψει τήν ἀνθρώπινη
ζωή σέ κόλαση. Ἡ ἀγάπη, ὡς κινητήρια δύναμη γιά τά πάντα, προϋποθέτει τόν
ἄλλον, αὐτόν πού ὁ Χριστός ὀνομάζει πλησίον. Δέν μποροῦμε νά ὑπάρχουμε
μόνοι μας, ἀφοῦ χωρίς σχέση μέ τόν συνάνθρωπό μας, καταντοῦμε ἄσχετοι μέ
τόν ἑαυτό μας καί τήν ἴδια τήν ζωή. Ὁ δρόμος γιά τήν βασιλεία τῶν οὐρανῶν
εἶναι δρόμος συνύπαρξης, ἀλληλεγγύης καί ἀγάπης. «Κανείς δέν ἀγαπᾶ τόν
Θεό, ἂν δέν ἀγαπᾶ τόν ἀδελφό του, καί κανείς δέν ἀγαπᾶ τόν ἀδελφό του,
ἂν δέν ἀγαπᾶ τόν Θεό», λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος. Αὐτός ὁ δρόμος
εἶναι ἁπλός καί ὄμορφος. Καί εἶναι ἱκανός νά γεμίσει τόν καθένα μέ χαρά· ἀπό
ἐκείνη μάλιστα τήν χαρά, πού κανείς δέν μπορεῖ νά τήν ἀφαιρέσει.
Ἀπευθύνω, λοιπόν, σήμερα ἕνα κάλεσμα πρός ὅλους. Ἐλᾶτε φέτος νά κάνουμε
τήν διαφορά. Ἐλᾶτε μέσα στό 2018 νά γίνουμε περισσότερο φιλάνθρωποι,
ὅπως ὁ Χριστός, ὁ Μεγάλος Φιλάνθρωπος. Αὐτός, ἄλλωστε, εἶναι καί ὁ μόνος
πού μπορεῖ νά μᾶς δώσει τήν δύναμη γιά ν᾽ ἀγαπᾶμε. Ἂς εἶναι ἡ νέα χρονιά
εὐλογημένη μέ ἔργα συμπαράστασης, ἀλληλεγγύης, ἀνθρωπιᾶς.
Βόννη, 1 Ἰανουαρίου 2018
Μέ πατρική ἀγάπη
ὁ Μητροπολίτης σας
+ ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος
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Ψυχολογία
Της Αθηνάς Σκιαδοπούλου

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας,
Ειδική Art Therapist παιδιών & εφήβων
Ατομική και ομαδική υποστήριξη, Ψυχοθεραπεία.
Τερτσέτη 21 (2ος όροφος δίπλα στα Hontos center)
Τηλ. 0030 6987240872, e-mail : skiadopolou@trigono.info,
skype Αθηνά Σκιαδοπούλου

Θετική σκέψη.

Η θετική σκέψη είναι μια έννοια ευρέως
χρησιμοποιημένη, που όπως όλες οι έννοιες είναι
τελείως διαφορετική για τον καθένα μας. Κάποιοι
πιστεύουν πως είναι συνώνυμο της υπεραισιοδοξίας, άλλοι της πίστης και
άλλοι της αυτοπεποίθησης. Οι περισσότεροι όμως συμφωνούν ότι έχει
εκπληκτικά αποτελέσματα στη ζωή μας.
Ο εγκέφαλός μας παράγει περίπου 70.000 σκέψεις την ημέρα. Προϋπόθεση
της ευεξίας είναι η θετική σκέψη. Πόσο εύκολο όμως είναι να σταματήσουμε
να σκεφτόμαστε αρνητικά; Οι αρνητικές σκέψεις έρχονται τις περισσότερες
φορές χωρίς να τις επιθυμούμε και μας χαλάνε την διάθεση. Οι σκέψεις
είναι υπεύθυνες για τα συναισθήματα που βιώνουν οι άνθρωποι. Καλό
θα ήταν κάθε φορά που σκεφτόμαστε κάτι συνειδητά να είναι θετικό έτσι
ώστε να συνηθίσουμε σταδιακά να σκεφτόμαστε μόνο θετικά, να είμαστε
αισιόδοξοι στη ζωή μας και να νιώθουμε ευεξία κάθε στιγμή.
Ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα άλλο από τα αποτελέσματα των σκέψεών
του.Aν σκεφτόμαστε αρνητικά η διάθεση μας χαλάει και δεν αφήνουμε το
μυαλό μας να σκεφτεί. Για κάθε τι που μας απασχολεί μπορούμε να βρούμε
την καλύτερη για εμάς λύση αν πιστέψουμε ότι θα τα καταφέρουμε.
Δεν γίνεται να σταματήσουμε το μυαλό μας να γεννάει σκέψεις, μπορούμε
όμως να τις ελέγξουμε. Ίσως να μην το καταφέρνουμε κάθε φορά η
προσπάθεια όμως μετράει και σιγά σιγά θα γίνει πιο εύκολο κάθε αρνητική
σκέψη να δίνει τη θέση της σε μια θετική. Για να φτάσει κάποιος σε αυτό
το επίπεδο χρειάζεται να θελήσει και να μάθει τον τρόπο. Με την θετική
σκέψη και την αγάπη γινόμαστε ευτυχισμένοι. Με τις αρνητικές σκέψεις
και το μίσος είμαστε δυστυχισμένοι. Μια θετική σκέψη μπορεί να μας
βοηθήσει να φτιάξουμε την μέρα μας να χαμογελάσουμε να ονειρευτούμε,
να δώσουμε αγάπη στους ανθρώπους και την ζωή και η ζωή από την μεριά
της να μας φέρει τα καλά που επιθυμούμε.

Ευτυχία.

Για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά η ευτυχία είναι κάτι τελείως υποκειμενικό.
Συμφώνα με τον Μανχατα Γκάντι ευτυχία είναι όταν τα λόγια, οι πράξεις
και οι σκέψεις βρίσκονται σε ισορροπία. Ανάλογα με τις επιθυμίες ενός
ανθρώπου και την εκπλήρωση τους καθορίζεται η ευτυχία ή δυστυχία του.
Το θέμα είναι όμως οι επιθυμίες αυτές να είναι οι πραγματικές για αυτόν
και όχι για να είναι αρεστός στους άλλους. Οι άνθρωποι από την στιγμή
που ζουν σε μια καταναλωτική κοινωνία προσπαθούν για τα υλικά αγαθά
σε υπερβολικό βαθμό πολλές φορές και αφήνουν τελείως τα δικά τους
συναισθήματα και τις πραγματικές τους επιθυμίες.
Για κάποιον από εμάς ευτυχία είναι να είναι καλά αυτός και οι δικοί του
άνθρωποι και για κάποιον άλλον η αγορά ενός ενδύματος γνωστής μάρκας.
Η αναζήτηση της ευτυχίας διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο ανάλογα με
την ηλικία του, την φάση της ζωής στην οποία βρίσκεται αλλά και τις αξίες
που έχει. Για να νοιώσει κάποιος την ολοκλήρωση των συναισθημάτων της
ευτυχίας θα πρέπει να έχει νοιώσει το άλλο άκρο των συναισθημάτων της
δυστυχίας. Οι άνθρωποι που έχουν βιώσει μια δύσκολη κατάσταση στη ζωή
τους έχουν στερηθεί ακόμη και από τα βασικά για την επιβίωση τους υλικά
αγαθά είτε έχουν περάσει από μια σοβαρή ασθένεια και έχουν γίνει καλά
εκτιμούν περισσότερο απλές καθημερινές χαρές που τους δίνουν ευτυχία.
Χωρίς αυτό να σημαίνει πως αυτό είναι κανόνας υπάρχουν και οι άνθρωποι
που έχουν κάνει εσωτερική αναζήτηση των επιθυμιών και αναγκών
τους. Η ευτυχία δεν είναι κάτι που διαρκεί αλλά έρχεται και ξαναέρχεται,
εξάλλου σε κάθε στιγμή της ζωής μας έχουμε διαφορετικούς στόχους και
ανάγκες. Δεν είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να ψάχνει αξιώματα, δόξα
και χρήμα πιστεύοντας πως έτσι μόνο θα οδηγηθεί στο μονοπάτι της
ευτυχίας. Όλα αυτά βοηθούν αλλά δεν είναι μόνο αυτά που οδηγούν στην
ευτυχία. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν όλα αυτά και όμως δεν είναι
ευτυχισμένοι.
Καταλήγουμε λοιπόν πως ευτυχία είναι η πληρότητα της ψυχής η
ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών και συναισθημάτων. Εσωτερική
αναζήτηση και προσπάθεια χρειάζεται και το χαμόγελο δεν θα βγαίνει από
τα χείλη αλλά από τα βάθη της ψυχής.
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«Καθαρίζοντας το μονοπάτι μου»
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Το Κουνγκ-Φου της Καρδιάς.

-Πως μπορείς Δάσκαλε, ενώ σε βρίζουν και σε κατηγορούν τόσο, εσύ να παραμένεις τελείως ήρεμος;
-Εφαρμόζω το Κουνγκ-Φου της Καρδιάς. Πρώτα από όλα, αναγνωρίζω ότι αυτός που έχω απέναντί μου, είναι ένας
καθρέφτης της αδυναμίας μου, όπως και εγώ είμαι καθρέφτης της δικής του. Επέτρεψα μέσα από το φόβο μου,
τη σύγκρουση. Οπότε, αλλάζω οπτική, και βλέποντας τη συνυπαιτιότητά μου, αντιλαμβάνομαι ότι και οι δύο μας,
εκείνη τη χρονική στιγμή, είμαστε παραπλανημένοι θύτες του φόβου.
Κάνω ένα βήμα πλαϊνό λοιπόν, και τοποθετούμαι στην πλευρά της αγάπης. Και τον αφήνω να λέει, χωρίς να
απαντάω. Αν από τη λεκτική επίθεση κάτι έχει να κάνει με εμένα και τη δική μου αλήθεια, το κρατάω. Σπάνιο αυτό,
γιατί αν έχει να κάνει με εμένα, τότε δεν θα μου ειπωθεί με επίθεση! Έχω βεβαίως πάντα το συναισθηματικό μου
δείκτη, που θα μου το δείξει αυτό! Αν λοιπόν κάτι είναι για μένα, τότε έχω λόγους για περισυλλογή και όχι για καβγά!
Αν από την επίθεση αυτή, δέχομαι της προβολές των δικών του ανασφαλειών και φοβιών, τότε τον αφήνω να λέει
και να λέει… Έτσι και αλλιώς, δεν αφορούν εμένα, οπότε δεν υπάρχει καμία ταραχή που τον ακούω! Συνήθως, όταν
θα έχει πει πολλά, θα έχει ξεφορτώσει πολύ υλικό, και θα πει από μόνος του το σημείο που τον έχει ενεργοποιήσει,
τον έχει φοβίσει, τον έχει ταράξει και που δεν έχει να κάνει με εμένα, αλλά με τη δική του ανασφάλεια.
Και να ξέρεις, ότι είμαι δίπλα σε κάποιον πάντα με τη δική μου συγκατάβαση. Αν η επίθεση συνεχίζεται για καιρό,
δεν είμαι δέντρο για να μην μπορώ να αλλάξω γειτονιά!

Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

Μην με αγαπήσεις.
Αν δεν είσαι έτοιμος να αποδεχτείς το δρόμο μου, μη με αγαπήσεις. Είναι το βήμα μου σταθερό, η ρότα μου
χαραγμένη και το λιμάνι μου με περιμένει. Μπορώ αν θέλεις το ταξίδι να το καθυστερήσω, να δω πράγματα που δεν
είχα με το νου μου βάλει, να λοξοδρομήσω τη διαδρομή μου, αλλά το λιμάνι μου, με περιμένει. Αν για άλλο λιμάνι
σκέφτεσαι πως θα με πας, μαράζι θα προκαλέσεις στον καπετάνιο και φουρτούνες θα υποδεχτούν το πλοίο μου. Γι
αυτό, αν το λιμάνι μου δεν μπορείς να το δεις,
Μην με αγαπήσεις.
Αν σε μένα ψάχνεις τα ανεκπλήρωτά σου να πραγματοποιήσεις, τις χαμένες σου ελπίδες να ζωντανέψεις, ή το
αποκούμπι σου να βρεις, μην με αγαπήσεις. Είναι βαρύς ο ρόλος τούτος για του οποιουδήποτε τους ώμους και στο
τέλος λυγάει ακόμα και ψυχές σε όποιον προσπαθήσει να τον παίξει. Μαράζι τάζει για το φινάλε του ο δρόμος αυτός
και με πικρά αγκάθια είναι στρωμένος. Γι αυτό, αν πατερίτσα αναζητάς,
Μην με αγαπήσεις.
Αν δεν ξέρεις ποιος είσαι, τι από τη ζωή σου ψάχνεις, από πού έρχεσαι και για πού τραβάς, μην με αγαπήσεις. Μια
τυχαία αναλαμπή θα αποτελώ στην πορεία σου, αν τα βήματά σου δεν γνωρίζεις για το πού αυτά σε πάνε. Το σπίτι,
από τα θεμέλια ξεκινάει, και οι γέφυρες πατάνε στιβαρά στις δυο όχθες για να αντέχουν τα νερά των ποταμών.
Ακόμα και τα πουλιά, έχουν ελεύθερα και δυνατά φτερά για να μπορούν στους αέρηδες να γλιστράνε. Γι αυτό, αν
δεν σε γνωρίζεις,
Μην με αγαπήσεις.
Όμως, αν της ψυχής σου το κάλεσμα ακούσεις και με αγαπήσεις, αγάπα με γι’ αυτό που γνώρισες όταν το πρώτο
μας φιλί ανταλλάξαμε και όχι γι’ αυτό που έχεις στο μυαλό σου ότι θα γνώριζες. Δεν είμαι αυτό, και ούτε και ποτέ θα
γίνω. Αγάπα με επειδή βλέπεις με χαρά το που κοιτάζουν τα μάτια μου και όχι γιατί το βλέμμα μου επιθυμείς αλλού
να το στρέψεις. Αγάπα με, γιατί η αγάπη έχει τον τρόπο τον μαγικό να σου δείχνει εσένα αυτά που δεν μπορώ εγώ
να δω, και έτσι θα με διευκολύνεις απεριόριστα να χαράξω το μονοπάτι μου.
Αγάπα με, γι αυτό που είμαι, όχι γι αυτό που σου λείπει. Αγάπα με όχι γιατί είμαι το άλλο σου μισό, αλλά γιατί το
ολόκληρο που είσαι εσύ, θα μπορέσει να εκφραστεί μέσα στο χώρο που έχω έτοιμο για να φωλιάσεις. Αγάπα με
επειδή ξέρεις το χαρακτήρα σου, ξέρεις τη δύναμή σου, ξέρεις το δικό σου το μονοπάτι, και βλέπεις πάνω από όλα,
ότι για να ανοίξω την καρδιά μου, σε έχω αποδεχτεί.
Γιατί όταν αγαπώ, αγαπώ αυτό που γνώρισα. Όταν αγαπώ, αγαπώ αυτό που είδα. Όταν αγαπώ, αγαπώ τις
προοπτικές σου, τις σκέψεις σου, τα όνειρά σου, τη διαδρομή σου, το πεπρωμένο σου. Όταν αγαπώ, παραχωρώ
από το χώρο μου για τη δικιά σου δράση. Όταν αγαπώ, παραχωρώ από το χρόνο μου για να εκφραστείς με τον δικό
σου μοναδικό τρόπο. Όταν αγαπώ, επιθυμώ να αναπτύσσεσαι. Όταν αγαπώ, κάνω ότι είναι δυνατόν να σου δείξω
αυτά που μου έχει δείξει η αγάπη και δεν μπορείς εσύ να τα δεις, ώστε να σε διευκολύνω απεριόριστα να χαράξεις
το μονοπάτι σου.
Και αν τα μονοπάτια μας μπορούμε να τα βαδίζουμε παράλληλα, αυτό θα είναι υπέροχο!
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

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

Ε-mail : kostas@gikas.net

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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Το 2018 και το σύνδρομο του βρασμένου βατράχου σχηματισμούς.

Αξιότιμοι φίλοι και αναγνώστες,
Στηριχθήκαμε ως κοινωνία σε ένα παρωχημένο οικονομικό μοντέλο,
γενικευμένης διαφθοράς, προσανατολισμένο στα δανεικά, στην κατανάλωση
εισαγόμενων προϊόντων και όχι στην δημιουργία, την παραγωγή και την
προσφορά με εθνικό χαρακτήρα. Αμελήσαμε να δούμε πώς ότι προσπάθεια
έγινε για απαραίτητες μεταρρυθμίσεις προσέκρουσε στον λαϊκισμό και αυτό
δεν είναι κάτι που το συναντά κανείς λίγες φορές στη σύγχρονή ιστορία μας.
Η κουλτούρα της χωρίς λογική κατανάλωσης, της ήσσονος προσπάθειας, της
αδιαφορίας για τα κοινά, της ανοχής στη διαφθορά, η πλήρης περιφρόνηση
των κανόνων δεν αποτελούν στοιχεία που συντελούν σε μία προσπάθεια
εξόδου από την υπανάπτυξη.
Εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα παραμένουν στα αζήτητα ενώ ένα μέρος της
ανάπτυξης η οποία στηρίχθηκε στην έντονη οικοδομική δραστηριότητα εις
σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ακρογωνιαίος λίθος
μίας διαρκούς αειφορίας.
Σε περιοχές της χώρας όπου υπάρχουν σημαντικά ζητήματα εξωτερικών
κινδύνων δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες υποδομές ώστε να αναπτυχθεί μία
υγιείς οικονομική δραστηριότητα η οποία θα μπορούσε να τα θωρακίσει
επαρκώς.
Αν και πάλι θεωρώ βιαστική με οικονομικούς όρους της είσοδο της χώρας
στην ΟΝΕ, γεωπολιτικά πάντα οι ισορροπίες είναι πιο εύθραυστες, εντούτοις
χάθηκαν ευκαιρίες ώστε η χώρα μας, η οποία σημειωτέον βρίσκεται σε μία
εξόχως σημαντική γεωπολιτικά θέση, να μπορέσει να συγκλίνει περισσότερο
τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά με άλλα κράτη της Ε.Ε. Να μην ξεχνάμε ότι
η Ελλάδα ως κράτος και όχι ως μία παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά δεν
θα μπορούσε να ορθοποδήσει χωρίς να βρίσκεται σε κάποιους υπερεθνικούς
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Αν μελετήσει κανείς την
ιστορία θα το καταλάβει.
Δυστυχώς όμως αυτή η δύσκολή
κατάσταση είναι αποτέλεσμα της
ιστορικής λήθης αλλά και ενός κράτους
που δεν συμπεριφέρθηκε και τόσο δίκαια
απέναντι σε όλους.
Δεν είναι λίγοι πια αυτοί που πιστεύουν
ότι σε τούτο τον τόπο όλα πήγαν κάπως
στραβά από την αρχή και συνεχίζουν να
πηγαίνουν στραβά ακόμη και σήμερα
διακρίνοντας πολλές σχεδόν παράλληλες
ιστορίες.
Ένα θετικό σημάδι ώστε να μην
υφίσταται αυτή η επανάληψη των
Χρήστος Τραϊκούδης
γεγονότων με σχεδόν πανομοιότυπο
τρόπο είναι το γεγονός ότι δειλά-δειλά ολοένα και περισσότεροι πολίτες και
κυρίως ορισμένοι νέοι, αυτοί που θέλουν να προσφέρουν και όχι να τους
προσφέρουν μόνο, έχουν αντιληφθεί ότι ένα κράτος δικαίου δεν χτίζεται
εν μία νυχτί και ότι αυτοί που απλά τους χαϊδεύουν την πλάτη ή μοιράζουν
οράματα και υποσχέσεις στρώνοντας κόκκινο χαλί άμα χρειάζεται δεν
μπορούν εύκολα πια να τους ξεγελάσουν.
Έναν πολίτη που συμμετέχει και αναζητά την αλήθεια κανείς δεν μπορεί να
τον σιγοβράσει σαν βάτραχο μες την κατσαρόλα. Είναι καλό να ψάξετε αυτό
το πείραμα με τον βάτραχο ώστε να αντιληφθείτε πώς όλα δεν γίνονται από
τη μία μέρα στην άλλη αλλά θέλουν το χρόνο τους είτε είναι για καλό είτε
για κακό.

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

Kontakt: Vasilios + Chrysanthi Karlafti
Tel.: 0030-27330-25178
Handy 0030-6946917053

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 75 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,
20 Meter vom Meer entfernt.

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

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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Από την Ιστορία στη Λογοτεχνία
Ο τάφος στον Μπουζέντο της Κάτω Ιταλίας

Γράφει: ο Δρ. Δημήτριος Μπενέκος
Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου
Λαογράφος
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κοίτη του έναν υπόγειο θάλαμο, όπου απέθεσαν τον
νεκρό Αλάριχο πάνοπλο, καβάλα στο άλογό του. Μετά
επανάφεραν το ρεύμα του ποταμού στην αρχική κοίτη,
οπότε τα νερά κάλυψαν τον τάφο για πάντα (μέχρι
σήμερα δεν είναι γνωστό το σημείο που θάφτηκε ο
Αλάριχος). Μετά τον ενταφιασμό, έσφαξαν όλους τους
αιχμαλώτους πολέμου, που εργάστηκαν για την εκτροπή
του ποταμού, ώστε να μην μάθει κανείς το μέρος που
αναπαύεται ο βασιλιάς των Βησιγότθων και συλήσει τον
τάφο του.
Prof. Dr. Dimitrios Benekos
Αυτό το ιστορικό γεγονός έδωσε αφορμή στον Γερμανό
λογοτέχνη August Graf von Plaaten να συνθέσει το ποίημά του “Das Grab im
Busento”, στο οποίο παρουσιάζει με επιβλητικό τρόπο το νυκτερινό σκηνικό
της ταφής του Αλάριχου στον ποταμό Μπουζέντο της Κάτω Ιταλίας.
(Η ποιητική προσαρμογή στα Ελληνικά που ακολουθεί, έγινε από τον
συγγράψαντα το παρόν άρθρο).

Βρισκόμαστε στις αρχές του 400 μ.Χ. Ας δούμε τι συνέβαινε εκείνα τα χρόνια
στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Η πάλαι ποτέ κραταιά και ένδοξη Ρωμαϊκή
Αυτοκρατορία ήταν χωρισμένη σε δύο ανεξάρτητα τμήματα, στο Ανατολικό
και στο Δυτικό τμήμα της Αυτοκρατορίας, αλλά τόσο η Ελλάδα όσο και η Ιταλία
δοκιμάζονταν σκληρά από τις επιθέσεις, τις επιδρομές και τις λεηλασίες των
βαρβαρικών φύλων, που στο πέρασμά τους κατάστρεφαν και πυρπολούσαν
τα πάντα.
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα του αναβρασμού και της ανασφάλειας, ο νεαρός
αρχηγός των Βησιγότθων (Westgoten) Αλάριχος (Alarich), κατάφερε να
τους ξεσηκώσει σε εθνικό πόλεμο εναντίον της Ανατολικής Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας (δηλ. εναντίον των Βυζαντινών). Οι Γότθοι, που είχαν
εγκατασταθεί στη βόρεια πλευρά της Βαλκανικής χερσονήσου, ξεχύνονται
Ο ΤΑΦΟΣ ΣΤΟΝ ΜΠΟΥΖΕΝΤΟ
στην Ελλάδα και προβαίνοντας σε λεηλασίες πολιόρκησαν την Αθήνα.
Ξαφνικά και χωρίς κανένα λόγο έλυσαν την πολιορκία και δεν προέβησαν σε
Είναι νύχτα. Στον Μπουζέντο σιγαλά τραγούδια ηχούν,
άλλες καταστροφές γιατί, λέγεται, πως ο Αλάριχος, είδε τη θεά Αθηνά και τον
Τα νερά του αντηχούνε και οι δίνες του απαντούν.
Αχιλλέα πάνω στις επάλξεις να υπερασπίζονται πάνοπλοι την πόλη.
Στο ποτάμι πάνω-κάτω σέρνονται ίσκιοι άξιων Γότθων,
Αυτά θέλει η παράδοση. Στη συνέχεια, πέρασε στην Πελοπόννησο και αφού
Τον Αλάριχο θρηνώντας, της γενιάς τους τον πιο πρώτον.
λεηλάτησε την Κόρινθο, το Άργος και την Σπάρτη στράφηκε προς την Ήπειρο,
Μακριά απ’ την πατρίδα, μες τη γη του στρων’ κρεβάτι
όπου και παράμεινε για τέσσερα χρόνια.
Με της νιότης τα πλοκάμια να του χύνονται στην πλάτη.
Η βυζαντινή διπλωματία της Κωνσταντινούπολης για να τον καλοπιάσει, του
Και στις όχθες του Μπουζέντο επαράβγαιναν στον κόπο,
χορήγησε τον στρατιωτικό τίτλο του «αρχιστρατήγου του Ιλλυρικού».
Το ποτάμι για να στρίψουν, έσκαβαν καινούργιο τόπο.
Μετά απ’ αυτόν το κολακευτικό τίτλο, οι αρχηγοί των Γότθων ανακήρυξαν
Μεσ’ στην άδεια κοίτη τώρα, έφτιαξαν βαθύ κελάρι
τον Αλάριχο βασιλιά τους και εγκαταλείπουν τα ελληνικά εδάφη, περνώντας
Και κατέβασαν το πτώμα, με τα όπλα, καβαλάρη.
απέναντι στην Ιταλία, την οποία καταλεηλατούν. Πολιορκούν τη Ρώμη τρεις
Ξανασκέπασαν με χώμα και αυτόν κι ό,τι είχε κτήμα,
φορές. Την τελευταία φορά, το 410 μ.Χ., ο Αλάριχος εισέρχεται νικητής στην
Να φυτρώσουνε καλάμια απ’ του ήρωα το μνήμα.
Αιώνια Πόλη και επιτρέπει στους πολεμιστές του να προβούν σε λεηλασίες,
Στρίψανε
ξανά το ρεύμα μεσ’ στην κοίτη την παλιά του
σφαγές και πυρπολήσεις ναών και σπιτιών για τρεις ημέρες. Οι Γότθοι
Κι
άφρισε
άγρια
ο Μπουζέντο με τα μαύρα τα νερά του.
λαφυραγώγησαν τα πάντα.
Κι έψαλλε χορός απ’ άντρες: «Ήρωα τρανέ, κοιμήσου.
Πάντως, ο Αλάριχος δεν παράμεινε στην Ρώμη, αλλά κατευθύνθηκε με
Απληστία των Ρωμαίων δεν θ’ αγγίξει το κορμί σου!»
όλον τον στρατό του προς την Κάτω Ιταλία, επειδή ήθελε να περάσει με
Έτσι έψαλλαν. Και οι ύμνοι στο στρατόπεδο των Γότθων
πλοία στη Βόρεια Αφρική και να εγκατασταθεί εκεί μόνιμα. Ισχυρή, όμως,
τρικυμία διασκόρπισε τον στόλο και έτσι αναγκάστηκε να επιστρέψει στην 					
αντηχούσαν δυνατά.
πόλη Κοζέντσα της Καλαβρίας, όπου ασθένησε αιφνίδια και πέθανε. Ήταν
Κύλησέ τους, ω Μπουζέντο, φέρε τους με τα νερά σου
Δεκέμβριος του 410 μ.Χ.
					
εις τα πέλαγα μακριά.
Οι Γότθοι του, ακολουθώντας παλιό γερμανικό έθιμο, αφού εκτρέψαν
(Prof. Dr. Dimitrios Benekos)
τον ποταμό Μπουζέντο, που διαρρέει την πόλη Κοζέντσα, έσκαψαν στην
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Fasten und Gebet

von Erzpriester p. Martinos Petzolt

Dieses Jahr recht früh, bereits am 28. Januar beginnt die Periode des Triodion, zwar noch nicht die
Fastenzeit, aber die Vorfastenzeit, die Vorbereitung
und Einstimmung auf die große österliche Fastenzeit.
Das kann und soll daran erinnern, dass das Fasten
nicht ein mehr oder weniger ungeliebter Aspekt der
Kirche ist, sondern dass die Kirche im Grunde genommen in ihrem Wesen asketisch ist.
Die Kirche ist zwar in der Welt, aber nicht von dieser
Welt (Joh 15,19), und ist dadurch ein Gegenentwurf
zur Welt. Das Reich der Himmel ist die Wirklichkeit
des Heils der durch den Sündenfall gezeichneten und
beschädigten Welt, die „sehnsüchtig wartet auf das
Offenbarwerden der Söhne Gottes“ (Röm 8,19). „Geboren in Vergänglichkeit, auferstanden in Unsterblichkeit“ (1Kor 15,42-44) hat diese Wirklichkeit in der Taufe bereits begonnen. Der getaufte Christ ist der Sünde
gestorben im Taufwasser um mit Christus aufzuerstehen in Herrlichkeit (Röm 6,4), weil das Taufbecken zur
Quelle ewigen Lebens geworden ist.
Wenn Askese heißt: Abkehr von der Welt, Metanoia, Umkehr, Verzicht auf weltliche oberflächliche
und vergängliche Freuden, Abtötung der Leidenschaften, die an die sündige Welt fesseln, aber umgekehrt
auf die himmlische Wirklichkeit Gottes ausrichtet zu
sein, dann ist Kirche in ihrem Wesen asketisch und das
Leben eines jeden Christen asketisch. Es bedeutet, die
eigene Taufe ernst zu nehmen, indem man nicht so
weiterlebt wie „die anderen“, sondern wirklich diese
Umkehr lebt, das Gestorbensein für die Sünden, wie
Paulus sagt. Der orthodoxe Weg ist ein anderer als der
der Protestanten und Lateiner. Weder haben wir den
Heilspessimismus des Luther, der befürchtete, nichts
machen zu können, weil nur Christus den Zorn Gottes
aufhalten könne, noch den Heilsoptimismus der Scholastik, wo durch gute Werke das Heil erkauft werden
könne. Der Orthodoxe kämpft gegen seine Leidenschaften, die ihn immer wieder hindern, beschmutzen
und wegziehen vom Heilsweg, vom Heil, das schon
bereitet ist und an der er in jeder Göttlichen Liturgie
Anteil haben kann.
Fasten und Gebet, sogar in dieser Reihenfolge zeichneten die Prophetin Hanna aus, die im Tempel auf
die Erlösung wartete (Lk 2,37), und sie gehören auch
nach dem Wort des Herrn zusammen: (Mk 9,29, Mt
17,21, nur im orthodoxen Synodaltext). Gebet ist nicht
nur eine geistige Tätigkeit, sondern der ganzheitliche
Mensch betet auch körperlich mit Fasten, Nüchternheit, Metanien und Nachtwachen, jeder Gläubige,
nicht nur die Mönche.
Der heilige Vater Johannes Chrsysostomos sieht hier
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(zu Mt 17,21) die Lehre vom Fasten grundgelegt vom
Herrn selber und er beschäftigt sich mit sehr konkreten Einwänden, die wir auch heute regelmäßig hören
oder auch selber machen: Da komme mir keiner mit irgendwelchen Einzelfällen, wo etwas auch ohne Fasten
gelungen sei. Wie soll denn jemand, der der Schwelgerei hingegeben ist, etwas Gutes bewirken, fragt der
heilige Vater. Und er zitiert ein beliebtes Argument
gegen das Fasten: „Da sagst du: Ja, wenn der Glaube
notwendig ist, wozu dann noch fasten?“, was er selbst
beantwortet: „Weil außer dem Glauben gerade das
Fasten große Kraft verleiht. Es pflanzt große Tugendhaftigkeit in die Seele und macht aus dem Menschen
einen Engel, so dass er mit den Mächten der Geister
zu ringen vermag. Für sich allein genügt aber das Fasten nicht, auch das Gebet ist erforderlich, und zwar an
erster Stelle.“ Und er erklärt noch einmal: „Wer fastet
ist leicht und beschwingt, wacht und betet, erstickt die
Glut der bösen Begierden, zieht die Gnade Gottes auf
sich und hält seine Seele, wenn sie sich selbst erhebt,
nieder ... Wer mit dem Fasten zugleich das Gebet verbindet, hat zwei Flügel, die leichter sind als der Wind.
Ein solcher gähnt und streckt sich nicht vor Schläfrigkeit beim Beten, wie es die meisten machen; er ist
vielmehr glühender als Feuer und erhebt sich hoch
über die Erde.“
Freilich gibt es auch Menschen, die nicht nach der
vollen Ordnung des Typikons fasten können. Auch die
kennt der heilige Vater und zeigt, was die eigentliche
Richtschnur des Fastens ist: „Ist dein Leib zu schwach,
um viel zu fasten, so ist er doch nicht zu schwach zum
Beten, noch zu kraftlos, um die Esslust zu verachten.
Wenn du auch nicht zu fasten vermagst, so kannst du
doch die Üppigkeit vermeiden; auch das ist nichts Geringes und ist nicht weit vom Fasten entfernt ... Die
Schrift sagt nämlich: ‚Das war die Schuld Sodomas: Sie
schwelgten in Hochmut, in Genüge an Brot und Überfluss’ (Ez 16,49)“.
Der Heilige propagiert keineswegs harte Askese
und Weltverachtung, wenn er gegen den Überfluss
predigt. Umgekehrt warnt er sogar davor, wegen des
Missbrauchs der Gaben Gottes die Gaben Gottes
selbst zu verachten. Er sagt selbst wörtlich: „Denn gar
häufig, wenn etwas Böses vorkommt, höre ich sagen:
Es sollte keinen Wein geben! Wie töricht! Wie beschränkt! Wenn andere sündigen, ziehst du gegen die
Gaben Gottes los? Was ist das doch für ein Wahnsinn!
Nicht der Wein trägt die Schuld, sondern diejenigen,
welche ihn zur Unmäßigkeit missbrauchen: Es sollte
keine Trunkenheit, es sollte keine Unmäßigkeit geben.“ Und dann wird Chrysostomos humorvoll, indem
er vor Übertreibungen warnt. Eigentlich warnt er vor
der deutschen Mentalität - eher mediale Hysterie-,
die bei jeder Gefahr und bei jedem Missbrauch gleich
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nach der Verschärfung der Gesetze schreit: „Wer aber
meint, es sollte wegen der Gefahr der Trunkenheit
keinen Wein geben, der wird allmählich weiter gehen
und behaupten, wegen der Mörder sollte es kein Eisen
geben, wegen der Diebe keine Nacht mehr, wegen der
Betrüger kein Licht mehr, wegen der Ehebrüche keine
Frauen mehr geben; so gelangt man schließlich dahin,
alles abschaffen zu wollen.“
Es ist aber nicht nur das gesunde Denken des heiligen Johannes Chrysostomos, sondern das gesunde
Typikon der Kirche, das weise das Leben der Christen
ordnen will, ohne radikal zu sein. Weder werden die
Gläubigen zu Veganern noch wird alles belanglos oder
grenzenlos. In den westlichen Ländern ist das Fleisch
so allgegenwärtig geworden, dass es eigentlich keinen
Tisch mehr ohne Fleisch gibt, vom Frühstücksbuffet
bis zu Abendsnacks. Dadurch wird das Fleisch nicht
mehr als ein gutes und gesundes Essen angesehen,
sondern ist zum einzigen Essen überhaupt geworden,
das alle anderen guten Speisen mehr oder weniger
verdrängt. Nach dem orthodoxen Typikon gab es aber
im Jahr 2017 genau 57 uneingeschränkt fastenfreie
Tage, also Tage mit Fleischkonsum. Die anderen Tage
sind keineswegs alles abstinente Tage, denn es gibt ja
Abstufungen, mit der Erlaubnis von Fisch oder bei Öl
und Wein auch noch der Meerestiere. Dazu kommt
die Einzelfallentscheidung der Oikonomia, um der jeweiligen Sitatuation und der jeweiligen Person gerecht
zu werden zu ihrem geistlichen Nutzen und seelischen
Heil. Glücklicherweise können Orthodoxe heutzutage
auf der modischen Veganwelle unauffällig der orthodoxen Fastenordnung folgen. Und vermutlich wäre die
orthodoxe Fastenordnung sogar ein langfristiges Konzept einer gesunden, bewusssteren und ausgeglichenen Ernährung der Weltbevölkerung. Der jüngste Ernährungsbericht empfiehlt aus ernährungspolitischen
Gründen und den großen Problemen der Massentierhaltung die Halbierung des Fleischverbrauchs.
Bewusster leben und einen bewussteren Umgang
mit den Gütern der Welt zu üben, sollte ein Vorsatz
sein, der jeden erneuert, mit Fasten und Gebet.
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Μια διαφορετική όψη

της Ιωάννας Μπέτση

Στην καρδιά πλέον του χειμώνα και η μόδα εστιάζει στους άντρες.
Ο σχεδιαστής Pitti Uomo καινοτομεί όπως πάντα και η χρονιά ξεκινά με τη μεγαλύτερη έκθεση αντρικής
μόδας, στη Φλωρεντία.
Το Street style σχεδιάζει την ειδυλλιακή εικόνα του γεγονότος.
Η φετινή σεζόν κυριαρχείται από άντρες, που στο πέρασμά τους αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα.
Εντυπωσιακά κοστούμια κυκλοφορούν στους ιταλικούς δρόμους με πολύ στιλ.
Η ιταλική ραπτική σαγηνεύει, το ύφος και ο χρόνος κατακτούν τα βλέμματα.
Τα αντρικά ρούχα μέσα από την εξέλιξή τους, έχουν να προτείνουν και ο Uomo είναι ευχάριστος στις
κολεξιόν του.
Ιωάννα Μπέτση
Η καθημερινή εικόνα του άντρα πλαισιώνει την φινέτσα του.
Μπλούζες και πουκάμισα για όλες τις ώρες συνδυάζονται με κοστούμια σε casual γραμμή και ύφανση.
Το μαλλί και το μετάξι πρωτοστατούν, προσδίδοντας μια ευεξία στην κίνηση, είτε αυτή είναι στην εργασία, είτε σε βραδινή έξοδο. Προκαλέστε με τα
βλέμματα και αφήστε την καλή σας εντύπωση να πλανιέται στον αέρα.

Μυστικά αρώματα
της Ιωάννας Μπέτση

Βότανα κι αρώματα, από τα αρχαία χρόνια η λεβάντα θεωρείται χαρισματική.
Η πιο διάσημη χρήση της είναι το άρωμά της, που θυμίζει κάτι από τον κόσμο των παραμυθιών.
Άλλοτε αισθητή και άλλοτε όχι, η μυρωδιά της λεβάντας ακολουθεί τα συρτάρια μας στο φύλαγμα
των ρούχων.
Ανάλογα με τον καιρό οι διαστάσεις της μυρωδιάς της αυξομειώνονται.
Το τσάι της γευστικό βοηθά πολύ στα κρυώματα.
Τοποθετήστε στο μπαλκόνι σας μια γλάστρα με λεβάντα, κάνει καταπληκτική συντροφιά, δημιουργεί
όμορφη ατμόσφαιρα, τα μοβ άνθη της δημιουργούν αίσθηση φεγγαράδας.
Πολύ καλό ενεργειακό για το χώρο του γραφείου σας.
Σταγόνες λεβάντας αναζωογονούν το δωμάτιο που κάθεστε και δίνουν υπέροχη αίσθηση.
Το ηλεκτρομαγνητικό νέφος απελευθερώνεται και οι νευρώνες ηρεμούν. Εξαιρετική η δυναμική της, δεν έχετε παρά να τη δοκιμάσετε.
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σας. Η ομορφιά της δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Κάθε γωνιά της είναι
μοναδική.
Το κύριο χαρακτηριστικό του νησιού είναι το ηφαίστειο. Η Παλιά και η
Νέα Καμένη είναι τμήματα του ηφαιστείου, το οποίο χαρακτηρίζεται ενεργό.
Οι πιο δημοφιλείς τοποθεσίες στο νησί είναι τα Φηρά, το Ημεροβίγλι και
η Οία, με το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Οι παραλίες είναι μοναδικές. Τα
νερά κρυστάλλινα και η άμμος σε πολλές παραλίες έχει τα χρώματα του
ηφαιστείου. Σε κάποιες, το τοπίο είναι σεληνιακό και μαγεύει τον επισκέπτη.
Κόκκινη παραλία, Άσπρη παραλία, Αμμούδι, Μουζακιά, Βλυχάδα, Περίσσα..
παραλίες μαγικές.
Στη Χώρα του νησιού κάθε βράδυ στα σοκάκια συνωστίζεται κόσμος που
θέλει να απολαύσει τη μαγική βόλτα και να γίνει ένα με το πολύχρωμο
πλήθος. Καλοστημένα μαγαζάκια με σουβενίρ, καταστήματα σχεδιαστών
και γνωστών οίκων και κομψά κοσμηματοπωλεία συμπληρώνουν την
κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα. Το ίδιο όμως και τα εξαιρετικά εστιατόρια και
μπαράκια του νησιού. Φινέτσα και ποιότητα σε κάθε βήμα. Και η κουζίνα
εκπληκτική. Κουζίνα με διακρίσεις και βραβεία, γνωστή και στο εξωτερικό.
Ποιος δεν έχει ακουστά τη σαντορινιά φάβα, τους ντοματοκεφτέδες,
τη
λιαστή ντομάτα και το χταπόδι; Και, φυσικά, το κρασί. Τα κρασιά της
Κάθε φορά που ακούμε τη λέξη «ηλιοβασίλεμα», στο μυαλό μας έρχεται ένα
Σαντορίνης
είναι πλέον μια υπολογίσιμη δύναμη στην αγορά κρασιού
όνομα. Σαντορίνη. Και όχι τυχαία. Το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης είναι το
παγκοσμίως
και συνεχώς βραβεύονται με διακρίσεις.
πιο διάσημο σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Χιλιάδες τουριστών συρρέουν
Άλλωστε,
πολλά οινοποιεία και κελάρια είναι ανοιχτά στο κοινό και
κάθε χρόνο στο πανέμορφο αυτό νησί των Κυκλάδων, ορμώμενοι από τις
αποτελούν
αξιοθέατο
και πόλο έλξης για πολλούς γευσιγνώστες. Αξίζει να
φήμες για το μαγικό ηλιοβασίλεμα που κάθε σούρουπο κάνει τον ουρανό του
επισκεφθεί,
κανείς,
την
αρχαία Θήρα, το μουσείο της Προϊστορικής Θήρας
νησιού να μοιάζει με ζωγραφικό πίνακα. Χρώματα ηλιοβασιλέματος. Αυτό
και
τον
Αρχαιολογικό
χώρο
του Ακρωτηρίου. Και, αν είστε αθλητικός τύπος,
είναι η Σαντορίνη. Και όχι μόνο..
μπορείτε
ν΄ακολουθήσετε
το
μονοπάτι της πεζοπορίας.
Υπέροχες παραλίες, γραφικά σοκάκια, καταγάλανη θάλασσα και όμορφα
Η
Σαντορίνη
είναι
ένα
νησί
μοναδικό. Επισκεφθείτε το σύντομα.. αξίζει τον
κάτασπρα σπιτάκια. Αυτή είναι η Σαντορίνη.
κόπο!
Αν την επισκεφτείτε, σίγουρα θ’ αφήσετε εκεί ένα κομμάτι της καρδιάς
Ειρήνη Ι. Ζαννάκη

Επίσκεψη Γερόντισσας Άννας στην Ενορία του Αποστόλου Παύλου Νυρεμβέργης

Την Κυριακή του Ζακχαίου 21.01.2018 είχαμε την μεγάλη ευλογία να μεγάλη ευλάβεια προσκύνησαν και προσευχητικά ζήτησαν από τον Άγιο της
επισκεφτούμε την τόσο καλά οργανωμένη και φιλόξενη ενορία του Αποστόλου εποχής μας και του αιώνος μας ο καθένας κάτι.
Παύλου Νυρεμβέργης, όπου στην Θεία Λειτουργία εκθέσαμε για προσκύνηση Ευχαριστούμε τον πατέρα Σωτήριο, τους ανθρώπους που μας φιλοξένησαν
το Ιερό Επιτραχήλιο του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, το οποίο αβραμιαία και τους αδελφούς μας Έλληνες της Γερμανίας για την τόσο
με πολύ χαρά μεταφέραμε στη Γερμανία.
μεγάλη αγάπη τους.
Μεγάλη εντύπωση μας προξένησε η μεγάλη προσέλευση κόσμου που Ευχόμαστε ο άγιος Πορφύριος να σκεπάζει και να φυλάτει την Εκκλησία
κατόπιν της εισηγήσεως του Ευλαβέστατου εφημερίου Πατρός Σωτηρίου με τούτη έτσι ώστε να προκόβει και να αυξάνει και να μεγαλώνει.
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ΧΟΡΩΔΙΑΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ,
εκκλησία ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

γράφει ο Κώστας Ιατρίδης συνταξιούχος δάσκαλος

Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017 στη Φρανκφούρτη της
Έσσης, ΧΟΡΩΔΙΑΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ στην Ελληνοορθόδοξη
χριστιανική
εκκλησία
ΠΡΟΦΗΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
Φρανκφούρτης.
Ήταν μια μουσική πανδαισία! Περιελάμβανε κυρίως
χριστουγεννιάτικους Ύμνους. Μια Ελληνοχριστιανική
εκδήλωση τιμής για την Θεοτόκο, την Ελπίδα που
γεννά απαντοχή, για τη μητέρα του Θεού μας, αλλά και
μητέρα της ζωής μας. Ήταν μια θαυμάσια εκδήλωση παράσταση.
Ο ιερέας της εκκλησίας Αρχιμανδρίτης π. Γρηγόριος
Σοροβάκος, καλωσόρισε και χαιρέτησε τους
επισκέπτες-προσκυνητές , μιλώτας στα γερμανικά. Με
την ωραία απάντησή της η Γερμανίδα αντιπρόσωπος
του Δήμου Φρανκφούρτης, ευχαρίστησε και επαίνεσε
εκδηλώσεις αυτής της μορφής.
Διοργανωτής της εκδήλωσης - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ήταν το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της
Εκκλησίας ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ με πρωτεργάτες, τον
Αρχιμανδρίτη π. Γρηγόριο Σοροβάκο, τον Πρωτοψάλτη
Μιχάλη Καλαϊτζή και τους άξιους βοηθούς και
συνεργάτες τους.
Συμμετείχαν γυναίκες και άντρες, νέες και νέοι.
Πήραν μέρος οι τρεις χορωδίες :
1) Η Βυζαντινή χορωδία της Μητρόπολης Βόννης.
2) Η αντιπροσωπεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της
Αντιοχείας στη Φρανκφούρτη
3) Η Χορωδία της εκκλησίας ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
Φρανκφούρτης.
Στη λίστα των ψαλλωμένων Καλάντων που έψαλε η
Χορωδία της εκκλησίας ήταν τα εξής:
1) Βυζαντινά κάλαντα
2) Κάλαντα Σμύρνης
3) Κάλαντα Θράκης
4) Κάλαντα Πόντου (Τραπεζούντας)
5) Κάλντα Ηπείρου.

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ
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Οι χορωδιακοί ύμνοι που έψαλαν έψαλαν οι
χορωδίες ήταν ύμνοι ικετευτικοί και δοξολογικοί.
Με τον θησαυρό της ελληνικής μελωδίας αποδόθηκε
η πίστη στη χριστιανική μουσική μας παράδοση, με
ιεροπρέπεια και κατάνυξη.
Οι πολυπληθείς επισκέπτες - προσκυνητές της
εκδήλωσης στην εκκλησία , χάρηκαν , απόλαυσαν τις
ωραίες βυζαντινές μελωδίες και συμμετείχαν με την
κατάνυξη που αρμόζει σε παρόμοιες εκδηλώσεις.
Τιμή και έπαινος στους διοργανωτές, στους
εκτελεστές και σε όσουν πήραν μέρος στην ωραία αυτή
ΣΥΝΑΥΛΙΑ στον ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ της Φρανκφούρτης
στις 16 Δεκεμβρίου.
Αξίζει να τονιστεί ότι εκτός από τον άξιο ιερέα,
Αρχιμανδρίτη π. Γρηγόριο Σοροβάκο, ένας από
τους Πρωταγωνιστές της ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ήταν και ο ιεροψάλτης
Μιχάλης
Καλαϊτζής,
Πρωτοψάλτης
Άρχων
Πρωτομάιστερ.
Ο Μιχάλης με τους συνεργάτες του στολίζουν τις
Κυριακές και τις εορτές με τίς ωραίες ψαλμωδίες
τους στην ωραία Ελληνοορθόδοξη εκκλησία της
Φρανκφούρτης. Η εκκλησία του ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
κατακλύζεται από πλήθος Ελλήνων προσκυνητών,
από τη Φρανκφούρτη και την γύρω Περιοχή, τις
Κυριακές και τις εορτές. Χαίρονται οι Έλληνες που
έχουν την επιλογή και μπορούν να διατηρούν τις
Ελληνοχριστιανικές πολιτιστικές τους άξίες. Συγχρόνως
η ειρηνική ένταξή τους στη γερμανική κοινωνία και
η παρουσία τους δείχνουν ότι εκεί στην εκκλησία
απολαμβάνουν τη δυνατότητα να εμπλουτίζεται η
ζωή τους με γαλήνη, ελπίδα, αισιοδοξία, αγάπη,
ευγνωμοσύνη. Από την εμφάνισή τους φαίνεται ότι
μπορούν να παραμένουν σιωπηλοί, ήρεμοι, γαλήνιοι.
Συμμετέχουν με την ενεργητική τους ψυχική δύναμη,
σε όσα ακούν, χαίρονται και απολαμβάνουν.
Ένας έπαινος αρμόζει και στους διοργανωτές
και σε όσους συμμετείχαν σε αυτή την ωραία
Ελληνοχριστιανική εκδήλωση στη Φρανκφούρτη.
Κώστας Ιατρίδης Δεκέμβριος 2017 Bad Homburg
iatridis@web.de

υπόγεια αίθουσα της εκκλησίας.
Οι νεαρές Ελληνίδες κυρίες με το ωραίο έργο τους είχαν εκπαιδεύσει τόσο ωραία

γράφει ο Κώστας Ιατρίδης συνταξιούχος δάσκαλος τα παιδιά του Κατηχητικού, ώστε εκείνη την ημέρα με τα θαυμάσια ποιήματα και τα

τραγούδια τους παρουσίασαν ένα υπέροχο έργο.
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Φρανκφούρτης Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου 2017, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.
Οι γονείς των παιδιών και οι υπόλοιποι επισκέπτες της εκκλησίας χάρηκαν και
Μια ωραία ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους. Εορτασμός των Χριστουγέννων.
θαύμασαν την παρουσία του ωραίου έργου των παιδιών! Το ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ γίνεται στην
Πλήθος επισκεπτών - προσκυνητών. Χάρηκαν όλοι την θεία λειτουργία, τις ωραίες
εκκλησία ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ και με το ωραίο έργο του προετοιμάζει τους μελλοντικούς
μελωδίες, το μήνυμα του Απόστολου και το Ευαγγέλιο.
Έλληνες της Γερμανίας.
Ο Επίσκοπος Αριανζού Βαρθολομαίος, ο οποίος υπήρξε αξιαγάπητος ιερέας της
Αυτό χαροποιεί και τους γονείς και όλους τους Έλληνες που γνωρίζουν το
παραπάνω εκκλησίας έως τον Ιούνιο του 2014, ήταν επίσης παρών στην ωραία αυτή
σημαντικό έργο που επιτελείται. Οι επισκέπτες - προσκυνητές της εκκλησίας μετά
εκκλησιαστική Πανήγυρη τα Χριστούγεννα στη Φρανκφούρτη και συμμετείχε στη
την θεία λειτουργία και την εορτή του ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ συνέχισαν την παραμονή τους
θεία λειτουργία.
στο Προαύλιο της εκκλησίας εκμεταλευόμενοι την ωραία ευκαιρία να μιλήσουν, να
Το εκκλησίασμα χάρηκε πολύ με την ενεργητική παρουσία του. Ήταν μια υπέροχη ευχηθούν, να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν.
ευκαιρία συνάντησης - επικοινωνίας των Ελλήνων της Φρανκφούρτης και της
Η Γέννηση του Θεανθρώπου πλημμυρίζει τις καρδιές τους κάθε χρόνο. Τη γέννηση
Περιοχής. Ο άξιος ιερέας του ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Σοροβάκος,
του θεανθρώπου γιορτάζουν σήμερα οι όπου γης Χριστιανοί. Το μήνυμα της αγάπης
οι ψάλτες με επικεφαλής τον Μιχάλη Καλαϊτζή και τους συνεργάτες του, με την πάντα
αναγεννάται και η ελπίδα αναπτερώνεται.
παρούσα , απαραίτητη συνεργασία των ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ της εκκλησίας συνετέλεσαν
Εορτάζοντας τα Χριστούγεννα γεννιούνται σε όλους ελπίδες για κάτι καλύτερο που
στην επιτυχία αυτής της θαυμάσιας εκκλησιαστικής εκδήλωσης. Οι Έλληνες της
Φρανκφούρτης και της γύρω Περιοχής είχαν για άλλη μια φορά την ωραία ευκαιρία επιθυμούμε να φέρει ο νεογέννητος Χριστός.
να βιώσουν και να χαρούν την Ελληνοχριστιανική παράδοση των Χριστουγέννων.
Μια γέννηση είναι ένα θαύμα. Η ίδια μας η φύση εύχεται το μήνυμα και η ομορφιά
της
Αγάπης που φέρνει η Γέννηση του Θεανθρώπου να πλημμυρίζει τις καρδιές μας.
Η εορτή των Χριστουγέννων είναι η σημαντικότερη από τις ακίνητες εορτές της
Ορθοδόξου Εκκλησίας και γι‘ αυτό έχει προεόρτια και μεθέορτη περίοδο. Όλες
Οι Ευχές που ανταλλάσσονταν και ακούγονταν αναφέρονταν στα καλά Χριστούγεννα
τις σχετικές διατάξεις για τις ακολουθίες αυτές τις βρίσκει κανείς στο Τυπικό της με Υγεία, Χρόνια Πολλά με Υγεία, Ειρήνη, Ευτυχία και Πρόοδο.
Εκκλησίας. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας πραγματοποποιήθηκε στην ίδια
Κώστας Ιατρίδης Δεκέμβριος 2017 Bad Homburg iatridis@web.de
την εκκλησία η εκδήλωση του ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ το οποίο διδάσκεται κάθε Κυριακή στην
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Η ΜΟΣΧΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Με την ευκαιρία των χριστουγεννιάτικων διακοπών,
οι οποίες είναι οι μόνες που συμπίπτουν με τις αργίες
των ρώσικων σχολείων, οι μαθητές του ελληνικού
σχολείου Μόσχας δηλαδή του τμήματος μητρικής
γλώσσας (Τ.Ε.Γ), που επισκέπτονται τις οικογένειές
τους στην ΑΘΗΝΑ, είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν
στο ιστορικό κτίριο της Βουλής των Ελλήνων την
Παρασκευή 5/1/2018. Οι Έλληνες μαθητές που ζουν
στη Μόσχα ή που γεννήθηκαν εκεί είχαν την ευκαιρία
να ξεναγηθούν στο ιστορικό αυτό κτίριο που χτίστηκε
ως παλάτι του Όθωνα, να μάθουν για τις αλλαγές που
υπέστη στην πορεία των χρόνων ώστε να στεγάσει
το ελληνικό κοινοβούλιο και να ξεναγηθούν στην
αίθουσα της Γερουσίας, όπου γίνονται οι συνεδριάσεις
των Επιτροπών και στην αίθουσα των Τροπαίων που
τώρα πια φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις (δυστυχώς
η αίθουσα της Ολομέλειας ήταν κλειστή). Η έκθεση
που φιλοξενείται αυτό τον καιρό αφορούσε τη ζωή
και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια, μια ζωή που
είναι συνυφασμένη με τη Ρωσία και που οι μαθητές
είχαν αρκετές προσλαμβάνουσες. Μαζί μας ήταν και
μαθητές που φοιτούσαν παλιά στο ελληνικό σχολείο
Μόσχας και που τώρα βρίσκονται σε άλλες πόλεις του

εξωτερικού λόγω της εργασίας των γονέων τους. Μας
δόθηκε έτσι η ευκαιρία να ξανανταμώσουμε πάλι.
Επίσης μαζί μας ξεναγήθηκαν και οι γονείς τους, η Δ/
ντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού Μόσχας κα
Θεοδώρα Γιαννίτση, που συνόδευε κι αυτή τα παιδιά
της-μαθητές του ελληνικού σχολείου και η κα Μαίρη
Κρητικού διοργανώτρια βιωματικών εργαστηρίων στα
σχολεία του απόδημου ελληνισμού και η οποία μας
είχε επισκεφτεί στη Μόσχα το Νοέμβρη. Οι μαθητές
δώρισαν το βιβλίο που είχαν συγγράψει το 2016
«Μόσχος και Αθηνά-Piaga Bovlu», που αφορά την
Αθήνα και τη Μόσχα, στη Βιβλιοθήκη της Βουλής και
στο Τυπογραφείο της Βουλής.
Η ξενάγηση έγινε από την αρμόδια ξεναγό του
Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Βουλής.
Την ευχαριστούμε πολύ καθώς επίσης ιδιαίτερα
ευχαριστούμε τον υπεύθυνο των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων κ. Αντώνη Καζάκο που ανταποκρίθηκε
άμεσα στο αίτημα μας για την επίσκεψη μας στη
Βουλή.
Η δασκάλα του Τ.Ε.Γ της Μόσχας
Παπαδοπούλου Γεωργία
Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2018

Παρουσίαση του πρώτου ελληνόγλωσσου πλοηγού επισκέπτη
σε μουσείο της Γερμανίας.
Παρουσιάστηκε στο κοινό
η ελληνόγλωσση έκδοση του
πλοηγού επισκέπτη (Museumsführer) για το Dokumentationszentrum
Nürnberg,
την Πέμπτη 18.01.2018 στην
κατάμεστη αίθουσα διαλέξεων
του μουσείου. Το πολυσέλιδο
έντυπο εκδόθηκε με χορηγία του Συλλόγου Ποντίων Νυρεμβέργης, υπό την αιγίδα
του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Μόναχο. Είναι ο πρώτος και μοναδικός
ελληνόγλωσσος πλοηγός επισκέπτη, μεταξύ όλων των μουσείων της Γερμανίας.

χρόνια με την προβολή του Διστόμου ως εμβληματικού μαρτυρικού οικισμού,
αποκάλυψε και τις επιθυμίες της γερμανικής πλευράς από το 1990 και κατόπιν,
για προσέγγιση συμπάθειας και επίσημης συγγνώμης προς τους εκατοντάδες
οικισμούς των ολοκαυτωμάτων στην Ελλάδα, προτείνοντας δε εκτός κειμένου, σε
μεταπτυχιακούς Έλληνες φοιτητές την έρευνα στα πλούσια και πλέον διαθέσιμα
ιστορικά αρχεία της Γερμανίας, τονίζοντας τη σχετική ``λειψανδρία``.

H ημερίδα, την οποία χαιρέτησε η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στο Μόναχο
κα Κωνσταντινοπούλου, ο διευθυντής του Dokumentationszentrum Nürnberg κος
Dierl, ο διευθυντής της υπηρεσίας ΚUF Nürnberg κος Marktwirt, και ο διευθυντής
του Integrationsamt Νürnberg κος Popp, φιλοξένησε τους ακαδημαϊκούς κκ Δρ.
Λυμπερόπουλο Λουκά από το πανεπιστήμιο Αμβούργου και Δρ. Σφουντούρη
Αργύρη του πανεπιστημίου Ζυρίχης, με τις εισηγήσεις τους μάλιστα στη γερμανική
γλώσσα, καθώς η σύνθεση του ακροατηρίου το απαίτησε.

Ο τελευταίος αποκάλυψε ακούσια και τη φιλοδοξία της πρωτοβουλίας του
Συλλόγου Ποντίων Νυρεμβέργης, τη διαρκή δηλαδή πυροδότηση της ρητορικής
που οφείλει να διαμορφώσει η ομογένεια, όσο αφορά στις γερμανικές πολεμικές
επανορθώσεις.

Ο κος Λυμπερόπουλος, με ευρεία χρήση προβολής φωτογραφικών ντοκουμέντων
της περιόδου 1940-45, αναφέρθηκε στη στατιστική του θανάτου και των
καταστροφών τις οποίες υπέστη η Ελλάδα στη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής,
διασαφηνίζοντας το δικαίωμα που εγείρει η Ελληνική Πολιτεία για τις κατοχικές
αποζημιώσεις.

Η ημερίδα έκλεισε με την υποδειγματική παράσταση της μαθητικής χορωδίας
Noris Griechische Stimme, η οποία απέδωσε μελωδίες των Μ. Θεοδωράκη και Μ.
Λοΐζου και ποίησης Ν. Γκάτσου, υπό τη διεύθυνση του μουσικοπαιδαγωγού και
Το συντονισμό της εκδήλωσης είχαν η κα Σύλβια Sanchez, η οποία φρόντισε τις μαέστρου Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.
προσφωνήσεις και την ταυτόχρονη διερμηνεία των δύο γλωσσών όπου απαιτήθηκε,
Αξίζει να αναφερθεί το στιγμιότυπο του διαλόγου των νεαρών χορωδών και του
καθώς και ο κος Γρηγόρης Τραπεζανλίδης ο οποίος επιλογίζοντας την ημερίδα,
κου Αργύρη Σφουντούρη, ο οποίος κλήθηκε να περιγράψει πως γλίτωσε και τι είδαν
κατέδειξε τον συμβολισμό της ημερίδας για εγρήγορση των δημοκρατικών μας
τα μάτια του στις 10 Ιουνίου 1944, ημέρα της σφαγής των κατοίκων του Διστόμου
ανακλαστικών, χρησιμοποιώντας το στίχο της Κατερίνας Γώγου ``...στο μυαλό είναι
από τα SS του στρατού κατοχής.
ο στόχος τους..``
Ο Σύλλογος Ποντίων Νυρεμβέργης επιδιώκοντας την παρότρυνση όλων των
Η κα Κωνσταντινοπούλου περιγράφοντας την ιστορική σχέση του ναζιστικού
ελληνικών φορέων του εξωτερικού, για ``χειρουργικές`` παρεμβάσεις ενεστώτα
κόμματος Γερμανίας με τη Νυρεμβέργη, εξήρε τη σημαντικότητα της έκδοσης και την
πολιτικού λόγου στις κοινωνίες των οποίων είναι παθητικοί ακροατές, προετοιμάζει
ανάγκη επιφυλακής των κοινωνιών μας έναντι του κινδύνου ανάδυσης παρόμοιων
την ελληνόγλωσση έκδοση του πλοηγού επισκέπτη και της αίθουσας 600, του
αιτίων και συμπεριφορών που επέφεραν τη φρίκη του Β`ΠΠ στην Ευρώπη.
μουσειακού δικαστικού μεγάρου στο οποίο διαδραματίστηκαν οι ιστορικές δίκες
Οι εκπρόσωποι των υπηρεσιών Dokuzentrum, KUF και Integrationsamt Nürn- των Ναζί στη Νυρεμβέργη.
berg, υποδέχτηκαν την έκδοση του εντύπου ως μοναδιαία και παραδειγματική
Στόχευση του Συλλόγου είναι ν`αποτελέσει το έντυπο τρόπον τινά, τον συνήγορο
δράση, η οποία οικοδομεί περαιτέρω την πολιτική φύση των Ευρωπαίων Πολιτών,
που δεν πρόκανε η Ελλάδα να διορίσει υπέρ των νεκρών της στον Β` ΠΠ, στην
διαβεβαιώνοντας πως οι μηχανισμοί αρωγής της πόλης Νυρεμβέργης σε ανάλογες
αίθουσα που δικάστηκαν οι θύτες του.
δράσεις είναι φιλόξενοι και γενναιόδωροι.
Η εκδήλωση παρουσίασης του ελληνόγλωσσου πλοηγού επισκέπτη στο DokuΗ κα Προκόπη, υπεύθυνη της μετάφρασης του εντύπου από τη γερμανική στην
mentationszentrum Nürnberg, υποστηρίχθηκε από την Ελληνογερμανική Ένωση
ελληνική γλώσσα, τόνισε τη χρηστικότητα των ογδονταπέντε σελίδων του καθώς
Ιατρών Νυρεμβέργης και πιστώνεται ως επιτυχία του συνόλου των Ελλήνων της
πλοηγούν επακριβώς και ενημερώνουν λεπτομερώς για τα εκθέματα του μουσείου
πόλης, αφού ο ΣΠΝ Εύξεινος Πόντος-Cardinal Bessario, απολαμβάνει συνεργασίας
τους Έλληνες τουρίστες και μαθητές των ελληνικών σχολείων Νυρεμβέργης, ως
και αλληλοεκτίμησης μεταξύ των ομογενειακών φορέων της.
προνόμιο μοναδικό μεταξύ όλων των μουσείων της Γερμανίας.
*Παραβρέθηκαν επίσης, η δημοτική σύμβουλος κα Αλίκη Αλέσικ, εκπρόσωπος της
Ο πρόεδρος του Συλλόγου, κος Λαμπρόπουλος, ομολογώντας την αναιμική
ελληνικής κοινότητας Νυρεμβέργης, οι πρόεδροι των ελληνικών κοινοτήτων Φύρτης
επισκεψιμότητα των Ελλήνων στα μουσεία και τους διαδραστικούς πολυχώρους
και Ερλάγκεν, ο επικεφαλής του φορέα Philos για την αδελφοποίηση Καβάλας –
πολιτισμού της πόλης Νυρεμβέργης, παρέδωσε στην Ιστορία το έντυπο ως
Νυρεμβέργης, η πρόεδρος του συλλόγου Ηπειρωτών Νυρεμβέργης, εκπρόσωπος
σήμαντρο γνώσης, άρα αφύπνισης κατά της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, της βίας
του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων
και των εξτρεμιστικών μορφωμάτων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.
Ποντίων Ευρώπης, εκπρόσωποι των ελλαδικών πολιτικών φορέων στη Νυρεμβέργη,
Ο κος Σφουντούρης , αυτόπτης επιζών της σφαγής στο Δίστομο, αποτέλεσε ενώ σχολιάστηκε η συμμετοχή των εκπαιδευτικών των ελληνικών σχολείων
σημαντική πτυχή της εκδήλωσης με την καθηλωτική ως βιωματική, εισήγησή του Νυρεμβέργης καθώς παραβρέθηκαν μόλις τέσσερις από τους σαράντα και πλέον
για το ολοκαύτωμα του οικισμού.
δάσκαλους και καθηγητές.
Παραθέτοντας μάλιστα στοιχεία για τις προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία
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Demokrit Buchhandlung

90443 Nürnberg - Am Plärrer 9 Βιβλία σε τιμές Ελλάδος

Tel.: 0911 264354

- Mobil: 017 17 263 262 - Email: info@demokrit.de
Έξοδα αποστολής στη Γερμανία 2,50 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

12,00 EUR

Ασημένια σειρά 1,50 EUR

Χρυσή σειρά 1,50 EUR
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„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!

19,90 EUR

17,70 EUR

15,50 EUR

16,60 EUR
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Έξοδα αποστολής στη Γερμανία 2,50 EUR

9.50 EUR

9.90 EUR

9.90 EUR

11.00 EUR
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Η γωνιά του μαθητή

Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

Η παράγραφος αποτελεί το πιο βασικό δομικό
στοιχείο της έκθεσης, εφόσον, προκειμένου
να διασφαλιστεί η σαφήνεια και η πληρότητα
ενός κειμένου, είναι απαραίτητη η ύπαρξη
ολοκληρωμένων και άρτιων παραγράφων. Τα
τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον στο μάθημα της
έκθεσης εστιάζεται στη μελέτη της παραγράφου,
εφόσον αυτή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στη
διαδικασία της παραγωγής λόγου. Δυο είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει
να γνωρίζουμε για την παράγραφο: α) τα μέρη (δομικά στοιχεία) από τα
οποία αποτελείται, οπότε κάνουμε λόγο για τη δομή της παραγράφου και β) ο
τρόπος με τον οποίο οργανώνεται και παρουσιάζεται το αποδεικτικό υλικό σε
κάθε παράγραφο∙ στην περίπτωση αυτή εξετάζεται η μέθοδος ανάπτυξης της
παραγράφου

Η δομή της παραγράφου

Η παράγραφος αποτελεί μια μικρογραφία της έκθεσης, εφόσον στοχεύει στο
να παρουσιάσει και να αναλύσει μια θέση. Έτσι, προκειμένου να είναι άρτια,
ολοκληρωμένη και εύστοχη, μια παράγραφος θα πρέπει να διαθέτει λογική
δομή και οργάνωση, να ξεκινά δηλαδή από τη διατύπωση μιας θέσης και, μέσα
από την ανάλυση και επεξεργασία της, να καταλήγει σε ένα βέβαιο και ασφαλές
συμπέρασμα.
Κατ’ αναλογία προς της δομή της έκθεσης αναπτύσσεται και η παράγραφος, η
οποία αποτελείται από τα ακόλουθα δομικά στοιχεία:
▪ Θεματική πρόταση/ περίοδος
Ο ρόλος της θεματικής πρότασης είναι να εκθέτει με σαφήνεια και συντομία τη
βασική ιδέα, το θέμα που θα αναπτυχθεί στην παράγραφο. Επίσης, εκφράζεται
η στάση και η οπτική γωνία του γράφοντος και συνοψίζονται οι ιδέες και οι
πληροφορίες οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια . Συνήθως βρίσκεται στην
αρχή της παραγράφου.
Ο ρόλος της είναι ανάλογος με αυτόν που επιτελεί ο πρόλογος της έκθεσης.

▪ Λεπτομέρειες/ σχόλια

Πρόκειται, στην ουσία, για τα σχόλια, τις πληροφορίες, τα παραδείγματα ή
τα επιχειρήματα με τα οποία αναπτύσσεται, διασαφηνίζεται, αιτιολογείται ή
τεκμηριώνεται η θέση που διατυπώνεται στη θεματική περίοδο.
Στην έκθεση η λειτουργία αυτή επιτελείται από το κυρίως θέμα

▪ Κατακλείδα πρόταση

Η κατακλείδα πρόταση αποτελεί το επιστέγασμα της επιχειρηματολογίας, το
λογικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η παράγραφος, ολοκληρώνοντας έτσι
την πραγμάτευσή της. Στην ουσία, ανακεφαλαιώνει το θέμα της παραγράφου και
συνοψίζει την επιχειρηματολογία της με τρόπο ευσύνοπτο και επιγραμματικό.
Λειτουργεί ακριβώς όπως και ο επίλογος της έκθεσης.
Σημείωση: Ο ρόλος της κατακλείδας είναι ιδιαίτερα σημαντικός και η λειτουργία
της βοηθητική, ωστόσο συχνά παραλείπεται, ιδιαίτερα στον προφορικό λόγο.
Προκειμένου να διαπιστώσουμε την ύπαρξη ή όχι κατακλείδας, είναι απαραίτητο
να επεξεργαστούμε προσεκτικά την τελευταία πρόταση (ή περίοδο) της
παραγράφου και να κατανοήσουμε το περιεχόμενό της. Έτσι, αν η τελευταία
πρόταση της παραγράφου αποτελεί συνέχεια των λεπτομερειών, με την έννοια
ότι προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο ή επιχείρημα ή σχολιάζει κάποια από τις
ιδέες που αναπτύσσεται εκεί, τότε δεν αποτελεί κατακλείδα. Αν, ωστόσο, η
τελευταία πρόταση ή περίοδος απλώς ανακεφαλαιώνει το περιεχόμενο της
παραγράφου, χωρίς να προσθέτει κανένα νέο στοιχείο που να συμπληρώνει
την επιχειρηματολογία και όσα αναπτύχθηκαν στις λεπτομέρειες, τότε είναι η
κατακλείδα της παραγράφου.
Για παράδειγμα, στην παράγραφο:
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Στην έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής της UNESCO για την εκπαίδευση στον 21ο
αιώνα τονίζεται ότι η διά βίου εκπαίδευση πρέπει να στηρίζεται στους παρακάτω
τέσσερις πυλώνες, που αποτελούν διαφορετικά είδη μάθησης: 1. Μαθαίνω να
αποκτώ τη γνώση, συνδυάζοντας ικανοποιητικά μια ευρύτατη γενική παιδεία
με τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε ορισμένα θέματα. 2. Μαθαίνω να ενεργώ
με τέτοιον τρόπο, ώστε να αποκτώ όχι μόνο επαγγελματική κατάρτιση αλλά και
γενικότερα τη δυνατότητα να αντιμετωπίζω και να εργάζομαι αρμονικά σε ομάδες.
3. Μαθαίνω να συμβιώνω κατανοώντας τους άλλους και έχοντας επίγνωση των
κοινωνικών αλληλεξαρτήσεων συμβάλλοντας στην πραγματοποίηση κοινών
δράσεων και στη διευθέτηση των συγκρούσεων, με σεβασμό στις αξίες του
πλουραλισμού, της αμοιβαίας κατανόησης και της ειρήνης. 4. Μαθαίνω να ζω
με τέτοιον τρόπο, ώστε να αναπτύσσω την προσωπικότητά μου και να μπορώ
να ενεργώ με μεγαλύτερη αυτονομία και περισσότερη κρίση και προσωπική
υπευθυνότητα. Για το λόγο αυτό, η εκπαίδευση δεν πρέπει να παραμελεί την
ανάπτυξη των ατομικών δυνατοτήτων, τη μνήμη, τη λογική κρίση, την αίσθηση
του ωραίου, τις φυσικές ικανότητες του ατόμου και τη δεξιότητα της επικοινωνίας,
με παράλληλη ευαισθησία στη χρήση της μητρικής γλώσσας.
(θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας Γενικής Παιδείας
Γ΄ Λυκείου, 2000)
Στη θεματική πρόταση «Στην έκθεση… είδη μάθησης» εισάγεται το θέμα της
παραγράφου, που αφορά στην παρουσίαση των ειδών μάθησης που συνιστούν
την έννοια της διά βίου εκπαίδευσης.
Στις λεπτομέρειες «1. Μαθαίνω να αποκτώ… προσωπική υπευθυνότητα»
απαριθμούνται, περιγράφονται διεξοδικά και αναλύονται τα τέσσερα είδη
μάθησης, για τα οποία έγινε λόγος στη θεματική πρόταση
Η παράγραφος ολοκληρώνεται με την κατακλείδα πρόταση «Για το λόγο αυτό..
της μητρικής γλώσσας» στην οποία ο συντάκτης καταλήγει σε ένα συμπέρασμα,
ανακεφαλαιώνοντας στην ουσία το περιεχόμενο ολόκληρης της παραγράφου.
Ενώ στην ακόλουθη παράγραφο:
Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν πρέπει να είναι φιλανθρωπία. Η φιλανθρωπία,
ο οίκτος, η ελεημοσύνη, υποβιβάζουν τον παραλήπτη της βοήθειας, τον κάνουν
απλό αντικείμενο, αφορμή για επίδειξη της γενναιοδωρίας μας (για να μην πούμε
της ανωτερότητάς μας). Έπειτα το συναίσθημα δεν είναι πολύ σταθερό κίνητρο.
Τη μια στιγμή παρασυρόμαστε από ένα μελοδραματικό ρεπορτάζ και θέλουμε
να κάνουμε τα πάντα και την επόμενη στιγμή τα έχουμε ξεχάσει. Όχι λοιπόν
μελοδραματισμοί, όχι Δονκιχωτισμοί, ούτε φιλανθρωπίες. Η σωστή ανθρωπιστική
βοήθεια είναι απόδοση δικαιωμάτων στους κατόχους τους. Δε γίνεται από
οίκτο ή καλοσύνη, ούτε για να εξασφαλίσουμε μια καλή θέση στον παράδεισο.
Γίνεται επειδή είναι υποχρέωση όλων μας να αποκαταστήσουμε την ελλείπουσα
δικαιοσύνη. Μαζί με την τροφή ή την περίθαλψη, ξαναδίνει στους παραλήπτες
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια – πράγμα που δε θα έκανε η ελεημοσύνη.
(Απολυτήριες Εξετάσεις της Γ΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου, 2008)
Η πρόταση «Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν πρέπει να είναι φιλανθρωπία»
αποτελεί τη θεματική πρόταση της παραγράφου, εφόσον αυτή είναι αποτελεί τη
βασική θέση του συντάκτη και το θέμα το οποίο θα απασχολήσει την παράγραφο
και θα αναλυθεί στις λεπτομέρειες
Επίσης, το απόσπασμα «Η φιλανθρωπία, ο οίκτος.. η ελεημοσύνη» αποτελεί τις
λεπτομέρειες της παραγράφου, εφόσον εκεί αναλύεται το νόημα της θεματικής
πρότασης μέσα από την ανάπτυξη επιχειρηματολογίας
Οι λεπτομέρειες συνεχίζονται μέχρι το τέλος της παραγράφου. Η τελευταία
περίοδος δεν αποτελεί κατακλείδα, εφόσον δεν ανακεφαλαιώνει, αλλά αποτελεί
συνέχεια της επιχειρηματολογίας και σχολιασμό των προηγούμενων. Έτσι, η
παράγραφος δεν έχει κατακλείδα.
Ειρήνη Ι. Ζαννάκη, Φιλόλογος
email : zannaki@trigono.info
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οι αγγελίες για εύρεση εργασίας ειναι δωρεάν
• Ζητείται γυναίκα για 3 ώρες καθάρισμα
σε γραφείο στη Νυρεμβέργη. Δεν είναι
υποχρεωτικό
να
μιλάει
Γερμανικά.
Περισσότερες πληροφορίεςστα τηλέφωνα:
0911-7159572 ή 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.
• 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
• Ζητείται μάγειρας ή μαγείρισσα με εμπειρία
για ελληνικό εστιατόριο στη Νυρεμβέργη.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 0049 (0)
1728983699.
• 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.
• 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 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.
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Κυρία με 6 χρονιά προϋπηρεσία σε κουζίνα.
Προϋπόθεση μαζί μου έχω κι ένα μικρό
σκυλάκι Μέλος της οικογένειας. Επικοινωνία
0030 6981059900 (008/03.04.16)
Ζητούνται σερβιτόρος ή σερβιτόρα με
απαραίτητες γνώσεις γερμανικής γλώσσας.
Εξασφαλισμένη
ασφάλιση,
διαμονή,
διατροφή, μόνιμη εργασία, καθαρός
μισθός και ένα ρεπό την εβδομάδα. Οι
ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν στο
τηλ. 08282-8900564 Krumbach, Bavaria
(007/25.03.16)
Ζητούνται δύο άτομα για Ελληνικό
εστιατόριο στη βόρεια Γερμανία. (Ζευγάρια
αποκλείονται). Ενας σερβιτόρος και ένας για
κουζίνα, έως 40 ετών. Ασφάλεια/Σύττιση/
Διαμονή. Τηλ:0176 22152172
ΨΗΣΤΗΣ έμπειρος και γυναίκα για κουζίνα
ζητείται για απογευματινής λειτουργίας
εστιατόριο στο Μόναχο για 6 ήμερα, μόνο
επαγγελματίες,
ελληνικής
καταγωγής,
παρέχεται διαμονή σε διαμέρισμα κοντά
στο εστιατόριο, ασφάλεια και διατροφή,
βιογραφικά με φωτογραφίες απαραίτητα tel.
6971/854699 email : kymata@web.de
ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ γυναικα μεχρι 35 ετων
και αντρας για BAR, εμφανισιμοι, εργατικοι
και ελληνικης καταγωγης για απογευματινής
λειτουργίας εστιατόριο στο Μόναχο (6 μερα).
Παρέχεται επιπλεον διαμονή σε διαμερισμα
κοντά στο εστιατόριο, ασφάλεια και διατροφή
tel. 6971 /854699 emial : kymata@web.de
Ζητείται μάγειρας, βοηθός μάγειρα για
ελληνική κουζίνα και γκαρσόν να ομιλεί
τουλάχιστον τα βασικά της γερμανικής
γλώσσας για εστιατόριο στο Toulnau δίπλα
στο κάστρο στην περιοχή του Kulmbach.
Προσφέρεται εκτός από μισθό διαμονή
και σίτιση. Πληροφορίες στο τηλ. 0049 (0)
92289974902 κ. Βασίλη η κ. Ευθύμη
Ζητείται ζευγάρι για κουζίνα με εμπειρία σε
ελληνικό εστιατόριο. Περιοχή Mönchengladbach. Tel. 015792323941 / Dimitris
Ζητάω δουλειά σε λάντζα στη Νυρεμβέργη.
Βραδινές ώρες ή Παρασκευή, Σάββατο,
Κυριακή. Τηλ. 0151-45740753.
Ενοικιάζεται ελληνικό εστιατόριο πλήρες
εξοπλισμένο στην περιοχή Oberpfalz με πολύ
καλό τζίρο. Οικογενειακό περιβάλλον και τιμή
συζητήσιμη. Μόνο σοβαρές προτάσεις στο
τηλ. 0049 (0) 151 66 81 31 24
Ζητείται γυναίκα βοηθός κουζίνας για εργασία
σε εστιατόριο κοντά στην Νυρεμβέργη,
Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Τηλ. 015257437908
Είμαι 31 ετών και ζητώ εργασία σε
εστιατόριο ή καθαριότητα. Μένω στο Pasing του Μονάχου και δεν μιλάω γερμανικά.
Επικοινωνία : z_spartalis@hotmail.com
Νέος 30 ετών, με εμπειρία, ζητεί εργασία σε
ελληνικό εστιατόριο για μπουφέ. Τηλ. 015736910355.
Ζητείται σερβιτόρος η βοηθός σερβιτόρου.
Τηλ. 0170-2933961
Ψήστης 46 ετών ζητά εργασία σε ελληνικό
εστιατόριο στη Γερμανία. Τηλ. 0151-75521474
Σπύρος (05.01.16).
Ζητείται μάγειρας ή μαγείρισσα και βοηθοί
κουζίνας στη Νυρεμβέργη για εστιατόριο με
διεθνείς γεύσεις. τηλ. 0176-32813935
Ζητείται κρεπιέρης, μπουφετζής-καφέ στο Ingolstadt. Tηλέφωνο : 0176-64636218
Ζευγάρι από τον νομό Θεσσαλονίκης
ζητά εργασία σε ελληνικό εστιατόριο στη
Νυρεμβέργη και τη γύρο περιοχή. Τηλ. 0030
6978294506

• Μαγείρισσα με μεγάλη εμπειρία στην
Ελληνική – Μεσογειακή κουζίνα, καθώς και
σε γκουρμέ – παραδοσιακές γεύσεις, ζητά
εργασία στην Νυρεμβέργη και τις γύρω
περιοχές της.
• Τηλ. 0152 57437908 Κα. Πριτσή Μάρθα.
• Μαρμαροπλακάς – οικοδόμος πετράς
(χτίστης) ζητάει εργασία τηλ. 015175864183
/ Toni (006:20.05.15).
• Είμαι 38 ετών και αναζητώ δουλειά στην
Γερμανία σε εστιατόριο ή ξενοδοχείο.
Έχω εμπειρία 4 χρόνων σε εστιατόρια της
Γερμανίας και 6 χρόνων σε ξενοδοχεία της
Ελλάδος. Η μόνη διαφορά είναι ότι πρέπει
να πάρω μαζί μου τον γιό μου που είναι 10
ετών, γιατί δεν έχω να μου τον κρατήσει
κάποιος στην Ελλάδα. Αν ξέρει κάποιος κάτι
και μπορεί να βοηθήσει το εκτιμώ. Τηλ. 0030
6984384920 Φιλιππία. (005:16.05.15)
• Ζητείται ζευγάρι για κουζίνα στο Pritzwalk.
Tel. 015783957530 (004:15.05.15)
• Wir suchen engagierte Mitarbeiter/innen für
den Küchen- und Service- bereich. Nähere Infos unter : 0151 40047809 (003:13.05.15)
• Ζητείται άτομο ευχάριστο, με ομαδικό
πνεύμα για προώθηση προϊόντων Marketing. Απαραίτητη προυπόθεση άριστη γνώση
της γερμανικής γλώσσας. Άριστες συνθήκες
εκπαίδευσης και εργασίας, ανταγωνιστικές
αποδοχές
(ασφάλιση,σταθερός
μισθός,προοπτική
αορίστου
σύμβασης
εργασίας), δυνατότητα μερικής κ πλήρους
απασχόλησης. Θα χαρούμε πολύ για το όποιο
ενδιαφέρον! Τηλ.: Κυρία Ντόρα 6978692258.
(002:12.05.15)
• Motivierte, teamfähige Mitarbeiter gesucht
für den Vertrieb von Marketingprodukten.
Gutes Arbeitsklima, Gute Bezahlung nach
Vereinbarung, Voll und Teilzeitler gesucht. Bei
Interesse bitte melden. Wir freuen uns auf Sie!
Tel.: Frau Dora 6978692258. (001:12.05.15)
• Σε τουριστική περιοχή της Γερμανίας,
στο πανέμορφο νησί Norderney ζητείται
προσωπικό, σε οικογενειακό περιβάλλον
: ζευγάρι, βοηθός μάγειρα ή ψήστης με
εμπειρία από το εξωτερικό (Αυστρία,
Γερμανία, Ολλανδία). Παρέχεται διαμονή,
σε ατομικό δωμάτιο, διατροφή, ασφάλεια
και αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα. Τηλ.
00491726040824
• Ζητείται ΑΜΕΣΑ κοπέλα έως 30 ετών από
ελληνική καντίνα εντός αμερικανικής
κρατικής υπηρεσίας. Παρέχεται διαμέρισμα,
ασφάλεια κρατική και μισθός 900 ευρώ
καθαρά. Τηλ επικοινωνίας (0030)-6947225689
• Ζητούνται επαγγελματίες οδηγοί Kraftfahrer, από την εταιρεία MEYER LOGISTIK,
στις αποθήκες REWE Raunheim και Rossmann-Drogerie, Rodgau. Ελάχιστα γερμανικά.
Πληροφορίες στα κεντρικά γραφεία 0049 (0)
6102/7485300, Neu-Isenburg.
• Ζητούνται άτομα όλων των ειδικοτήτων για
εργασία σε ελληνικά εστιατόρια σε όλη τη
Γερμανία. Παρέχεται διαμονή, διατροφή,
ασφάλιση και μισθός ανάλογος των
προσόντων. Τηλ επικοινωνίας (0030)-6947225689
• Ζητείται γυναίκα για να φροντίσει κατάκοιτη
ηλικιωμένη γυναίκα. Τηλ. 0911-776549/
Αθανάσιος.
• Ζητά εργασία στη Γερμανία βραδινές ώρες.
Τηλ. (Ρουμανία) 0040724829902 Ελένη.
• Τελειόφοιτη Λογιστικής, με καλή γνώση
αγγλικών, ελληνικών, office, outlook, data
entry, προυπηρεσία σε loyalty program-
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mes ως client operations officer, ζητά θέση
εργασίας στη περιοχή της Νυρεμβέργης. Τηλ.
015156727902
Ζητείται ανδρόγυνο για κουζίνα ή
μεμονωμένο άτομο ψήστης. Τηλ. 01629175620.
Ζητείται ανδρόγυνο για κουζίνα ή
σερβοτόρος. Τηλ. 0176-70195555.
Ελληνίδα βρεφοπαιδαγωγός που διαμένει
στη Νυρεμβέργη, γεννημένη και μεγαλωμένη
στο Μόναχο, με εμπειρία και συστάσεις, ζητά
εργασία σε οικογένεια με παιδιά ως εσωτερική,
σε όποια πόλη της Γερμανίας. Θα προτιμηθεί
το Μόναχο. Τηλέφωνα επικοινωνίας:
00491759708707 και 00302110176457.
Μαγείρισσα με προυπηρεσία και εμπειρία
ζητά εργασία στη περιοχή Νυρεμβέργης. Τηλ.
0911/339163
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.
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Μπαίνει ένας τύπος στο λεωφορείο και ρωτά τον οδηγό:
ΔΕ μου λες … Τα δέντρα, πληρώνουν εισιτήρια;
- Όχι βέβαια..
- Έλα, Λεμονιά μπες ..!

SUDOKU

Ο παππούς πάει στο σπίτι ενός συνομήλικου φίλου του να φάει. Κάποια
στιγμή η γυναίκα του οικοδεσπότη ρωτάει:
-Να σας φέρω το φαγητό;
-Ναι, καρδιά μου, λέει ο άντρας της.
Παραξενεύεται ο φίλος, τους σερβίρει η γιαγιά και πάλι αυτός...
-Ευχαριστώ πολύ, αγάπη μου.
Τότε πάει να φέρει η γριά το νερό και του λέει ο φίλος του:
-Ρε, 53 χρόνια παντρεμένοι και μιλάς στη γυναίκα σου ακόμα έτσι;
-Άσε ρε, εδώ και 20 χρόνια έχω ξεχάσει το όνομά της, αλλά πώς να τη ρωτήσω..
Λέει ο Έλληνας πατέρας στον γιο του μια μέρα:
-Υιέ μου σου βρήκα νύφη.
-Πατέρα, εγώ θα διαλέξω την γυναίκα που θα παντρευτώ.
-Ναι, αλλά εγώ η νύφη που σου προτείνω είναι η κόρη του Bill Gates.
Οπότε και ο γιος συμφωνεί.
Πάει ο Έλληνας πατέρας στον Bill Gates και του λέει:
-Σου έχω έναν καλό γαμπρό για την κόρη σου.
-Μα η κόρη μου είναι μόνο 15 ετών.
-Ναι, αλλά ο νέος που σου προτείνω είναι διευθυντικό στέλεχος στην
Παγκόσμια Τράπεζα.
Οπότε και ο Bill Gates συμφωνεί.
Πάει μετά ο Έλληνα πατέρας στον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας και του
λέει:
-Σου έχω βρει ένα φοβερό διευθυντικό στέλεχος για την τράπεζα.
-Μα ήδη έχω πολλούς διευθυντές και δεν τους χρειάζομαι όλους.
-Ναι, αλλά αυτός που σου προτείνω είναι γαμπρός του Bill Gates.
Οπότε συμφωνεί και ο Πρόεδρος.
Έτσι γίνονται οι δουλειές!
Ο Μήτσος ετοιμάζεται για επαγγελματικό ταξίδι και αποφασίζει να εμπιστευτεί
τον αγαπημένο του γάτο στον κολλητό του φίλο, τον Γιώργο.
-Να μου τον προσέχεις, ακούς; Τον αγαπάω σχεδόν όσο και τη μάνα μου. Από
μωρό τον έχω, λέει στον Γιώργο λίγο πριν φύγει και αυτός τον καθησυχάζει:
-Μην ανησυχείς. Θα τον προσέχω σαν τα μάτια μου.
Μετά από δύο μέρες, ενώ ήδη ο Μήτσος έχει φτάσει στον προορισμό του,
χτυπάει το τηλέφωνο:
-Ελα, Μήτσο. Ο Γιώργος είμαι. Ο γάτος ψόφησε.
Τον Μήτσο τον λούζει κρύος ιδρώτας κι αφού γλιτώνει το εγκεφαλικό, αρχίσει
να ψελλίζει:
-Πώς τα λες έτσι αυτά τα πράγματα, ρε Γιώργο; Δεν σου είπα ότι τον αγαπάω
πολύ; Γιατί μου λες έτσι ξερά ότι ψόφησε; Δεν μπορούσες να μου το πεις με
τρόπο; Εγκεφαλικό κόντεψα να πάθω...
-Και πώς να στο έλεγα, ρε Μήτσο; Αφού ψόφησε, απαντά ο Γιώργος.
Ο Μήτσος, για να του μάθει τον τρόπο που λέγονται τα δυσάρεστα του λέει:
-Ακου ένα παράδειγμα γι‘ αυτήν την περίπτωση. Επρεπε πρώτα να με πάρεις
τηλέφωνο και να μου πεις: „Μήτσο, ο γάτος σου είναι στα κεραμίδια“, για
να με βάλεις σε ιδέα. Μετά από καμιά ώρα να με πάρεις και να μου πεις: „Ο
γάτος σου δεν κατεβαίνει και υπάρχει κίνδυνος να πέσει“. Μετά να με πάρεις
και να μου πεις: „Ο γάτος σου έπεσε από τα κεραμίδια και χτύπησε σοβαρά“.
Αργότερα να μου πεις „Ο κτηνίατρος έχει βάλει τον γάτο σου στο χειρουργείο
και πως η κατάστασή του είναι σοβαρή.“ Και μετά να με ξαναπάρεις και να
μου πεις: „Ο γιατρός βγήκε και μας είπε πως, δυστυχώς, ο γάτος κατέληξε.“
Κατάλαβες πώς έπρεπε να μου το πεις;
Ο Γιώργος είπε πως κατάλαβε και δυο μέρες αργότερα, ξαναπαίρνει τηλέφωνο
τον Μήτσο:
-Ελα, Μήτσο, ο Γιώργος είμαι. Η μάνα σου είναι στα κεραμίδια. Κατάλαβες ή θα
χαλάσουμε μια περιουσία στα τηλέφωνα;
Ενας υπάλληλος μπαίνει στο γραφείο του διευθυντή του:
-Με συγχωρείτε Κύριε Διευθυντά, μπορώ να σας μιλήσω;
-Βεβαιότατα, σε ακούω.
-Όπως γνωρίζετε είμαι στην εταιρία εδώ και 10 χρόνια.
-Ναι το ξέρω.
-Δεν θα σας το πω δια της πλαγίας οδού, αλλά θα μπω κατευθείαν στο θέμα.
Ζητάω αύξηση του μισθού μου. Ξέρετε, υπάρχουν τέσσερεις εταιρίες, που με
κυνηγάνε, αλλά ήθελα πρώτα να μιλήσω σε σας.
-Αύξηση ;;; Θα ήθελα να σου δώσω αύξηση, αλλά δεν είναι η κατάλληλη
στιγμή.
-Καταλαβαίνω τη θέση σας, και γνωρίζω την υφιστάμενη ύφεση, που έχει
αρνητικό αντίκτυπο στις πωλήσεις. Πρέπει όμως να λάβετε υπόψη σας τις
ανάγκες μου, αλλά και την αφοσίωσή μου, καθώς και τη σκληρή μου δουλειά
επί 10 χρόνια στην εταιρία.
Μετά από ώριμη σκέψη, ο διευθυντής:
-Λαμβάνοντας υπόψη μου αυτά που μου λες τελικά θα σου δώσω αύξηση
15% και πέντε μέρες επί πλέον άδεια το χρόνο. Πώς σου φαίνεται, είσαι
ικανοποιημένος;
-Συμφωνώ. Είμαι πολύ ικανοποιημένος και σας ευχαριστώ !
-Πριν φύγεις όμως, πες μου αν θες, ποιες είναι οι εταιρίες, που τρέχουν από
πίσω σου ;
-Βεβαίως... Είναι η Δ.Ε.Η., ο Ο.Τ.Ε., η Ε.Υ.Δ.Α.Π. και η Τράπεζα για το δάνειό
μου !.....

Σπαζοκεφαλιά

Η λύση στο επόμενο
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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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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Rechtsanwaltskanzlei

Spyridis LL.M.

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

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