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Σκέψεις μιας ογδοντάχρονης γυναίκας
Αγαπητοί μας αναγνώστες καλησπέρα, Σήμερα το άρθρο μου
θα είναι κάπως διαφορετικό αλλά καμιά φορά η ζωή παίρνει
πρωτοβουλία και καθορίζει εκείνη τη ροή των πραγμάτων.
Θα μπορούσα να σας γράψω τις σκέψεις μου σχετικά με τις
πολιτικές εξελίξεις της χώρας μας, την απειλή ...
της Ειρήνης Ι. Ζαννάκη, φιλόλογος : Σελίδα 03

Εργασία και ψυχολογία.

Ο άνθρωπος επιλέγει μια δουλειά η αναγκάζεται να κάνει για να
μπορέσει να επιβιώσει. Στην ηλικία των δεκαοχτώ ...

Τα δυο άκρα.

Στην εποχή που ζούμε οι άνθρωποι ζουν την δική τους αλήθεια
ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Υπάρχουν άνθρωποι που
πιστεύουν ότι τα ξέρουν όλα και παρουσιάζουν ...

Η εφημερίδα μας
και οι
διαφημιζόμενοι, σας
εύχονται

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

της Αθηνάς Σκιαδοπούλου : Σελίδα 08

ΘΕΕ ΜΟΥ, ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕ ΑΚΟΥΣΕΙΣ

Αγαπητοί μου, ένας επαίτης, που περιμένει εκεί στην άκρη
του δρόμου τη βοήθεια των περαστικών, δεν προβληματίζει
ιδιαιτέρως. Συνηθισμένο φαινόμενο μάλιστα σε παλαιότερες
εποχές. Αλλά ο επαίτης αυτός που συνάντησε ο διαβάτης ....
του Πολυεύκτου Παν. Γεωργακάκη : Σελίδα 8

Για το διάλογο : Θα πρέπει λίγο να μιλήσουμε! Αλλά, έχεις ...
Σήμερα, δεν είμαι καλά : Λίγο οι έγνοιες, λίγο οι ...
Για το θυμό : Λίγο οι έγνοιες, λίγο οι ανασφάλειες, ...
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας : Σελίδα 09

Μας σέρνει η ιστορία αλλά ως πότε;

Σελίδα 14

Αυτό που μερικοί για να πούνε απλά κάτι επικαλούνται την
ιδεολογία που υποτίθεται ότι πρεσβεύουν, ώρες-ώρες πραγματικά
ξεπερνάει κάθε λογική. Πρώτον και κύριο οι ιδεολογίες, που
σπάνια συναντά κανείς κάτι στην σύγχρονη ιστορία του Ελληνικού
κράτους, δεν είναι σταθερές ,...
του Χρήστου Τραϊκούδη : Σελίδα 10

ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ
Ο ΒΡΙΚΟΛΑΚΑΣ
Η μπαλάντα «ο Βρικόλακας» (Der Erlkönig), που συνέθεσε το 1781
ο μεγάλος γερμανός λογοτέχνης Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε
(Goethe), ανήκει στην κατηγορία των ποιημάτων με μαγικό,
νεκρομαγικό ή δαιμονικό περιεχόμενο. Αντικατοπτρίζει ....
του Prof. Dr. Δημητρίου Μπενέκου : Σελίδα 11

Judas und Petrus

„Als Teilnehmer an deinem mystischen Abendmahl, Sohn Gottes,
nimm mich heute auf; denn nicht will ich deinen Feinden das
Mysterium verraten, noch will ich dir einen Kuss geben wie Judas,
sondern wie der Räuber bekenne ich dir: Gedenke ....

von p. Martinos Petzolt : Seite 12

Ομορφιά Αισθητική

του Κωνσταντίνου Χάχαλη Καθ. Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού : Σελίδα 20

Προστάτες του οργανισμού
Θέλεις να βελτιώσεις την υγεία σου;
Ιωάννα Μπέτση : Σελίδα 13

Η κάρτα της
εφημερίδας μας
Σελίδα 03

Αρνάκια - Κατσικάκια
Κοκορέτσι - Συκωταριά - Τσουρέκι
Preventis - Nürnberg - Maybachstr. 48
Tel.: 0911 - 421646
Atlas - München - Helene-Wesel-Bogen 10
Tel.: 089 - 3142630
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Το σημείωμα του εκδότη

Αγαπητοί μας αναγνώστες,
Αυτό το μήνα το τεύχος μας βγαίνει σε ένα κλίμα αβεβαιότητας και ανησυχίας.
Δύο παιδιά μας βρίσκονται αιχμάλωτα στην Τουρκία, δεχόμαστε απειλές και αμφισβητήσεις σε εθνικό
επίπεδο και οι δυσχέρειες στην οικονομία συνεχίζονται. Όμως, εν όψει της μεγαλύτερης γιορτής της
Χριστιανοσύνης, πρέπει πάντα να έχουμε πίστη. Όπως ο Χριστός πέρασε από τα Άγια Πάθη στην Ανάσταση,
έτσι και ο λαός μας θα περάσει από τις συμπληγάδες και θα βγει αλώβητος με το κεφάλι ψηλά.
Η συντακτική ομάδα του Trigono σας εύχεται ολόψυχα Καλό Πάσχα 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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Σκέψεις μιας ογδοντάχρονης γυναίκας
Αγαπητοί μας αναγνώστες καλησπέρα,
Σήμερα το άρθρο μου θα είναι κάπως διαφορετικό αλλά
καμιά φορά η ζωή παίρνει πρωτοβουλία και καθορίζει
εκείνη τη ροή των πραγμάτων.

Ειρήνη Ι. Ζαννάκη

email: zannaki@trigono.info

Θα μπορούσα να σας γράψω τις σκέψεις μου σχετικά
με τις πολιτικές εξελίξεις της χώρας μας, την απειλή
ενός πολέμου από την Τουρκία και τις προκλήσεις που
δεχόμαστε σε επίπεδο διπλωματίας από πολλές πλευρές.
Ίσως και να έθιγα τη διαφθορά στο χώρο του αθλητισμού,
που για ακόμα μια φορά αμαύρωσε το αθλητικό ιδεώδες.

Όμως, αυτό το άρθρο πεισματικά αποφάσισε να γραφτεί
μόνο του, για να μου υπενθυμίσει ότι καμιά φορά το σχέδιο της ζωής δεν το
καθορίζουμε εμείς.
Τη γνώρισα τυχαία στη βιβλιοθήκη. Μελετούσα κι εκείνη επέστρεφε τα βιβλία της
εβδομάδας. Όταν άκουσα το επώνυμό της, δίχως δισταγμό την πλησίασα και της
έδωσα το χέρι. Γιατί την ήξερα ήδη. Μου είχαν μιλήσει για εκείνη οι μαθητές μου,
τα εγγόνια της. Για την ακρίβεια, είναι σημείο αναφοράς σε όλα τα μαθήματά μας. Η
γιαγιά Φανή. Μια γυναίκα με πνεύμα φωτισμένο, με διαύγεια και ορθή κρίση, που
μεγάλωσε παιδιά κι εγγόνια, τα διαπαιδαγώγησε ορθά και συνεχίζει να εξελίσσει τη
σκέψη και να διευρύνει τους ορίζοντές της μέσα από τη λογοτεχνία. Καμιά φορά της
στέλνω κι εγώ τίτλους βιβλίων, κι εκείνη μου κάνει την τιμή να διαβάζει τα άρθρα μου.
Προχθές μου έστειλε ένα κείμενο που έγραψε για να της πω τη γνώμη μου. Θα ήθελα
να το μοιραστώ μαζί σας, απλά γιατί με άγγιξε η ανθρωπιά και τα συναισθήματα που
εγείρει.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες αυτές τις γιαγιάδες που άξια διαπαιδαγωγούν
τα παιδιά και τα εγγόνια τους, θυσιάζοντας πολλά κομμάτια του χρόνου και της
ψυχής τους. Κι ένα μεγάλο μπράβο στους ανθρώπους που ποτέ δε σταματούν να
προσπαθούν και συνεχίζουν να εξελίσσονται.
Ειρήνη Ι. Ζαννάκη
(ακολουθεί το κείμενο της κ. Θεοφανής Καναροπούλου)

Σκέψεις μιας ογδοντάχρονης γυναίκας
Επτά θανάσιμες πεθερές. Επανάληψη και πάλι επανάληψη μιας σειράς επεισοδίων
από TV. Τι ωραίος τίτλος.. Ποιος τον εμπνεύστηκε άραγε; Το περιεχόμενο σάτιρα,
γελοιοποίηση ή εύπεπτο υλικό για τις μάζες που κάνουν καζούρα στο άκουσμα της
λέξης «πεθερά».

Ήμουν 61 όταν απέκτησα το πρώτο μου εγγόνι από γιο. Άλλωστε δυο γιους έχω.
Η νύφη. Εργαζόμενη. Ο γιος φώναξε «SOS». «Μαμά θα τραβήξεις κουπί». Δεν
πειράζει. Η αγάπη και η φροντίδα για το εγγόνι ίση και μεγαλύτερη απ’ αυτή για τα
παιδιά. Ώρες ατελείωτες μέχρι την επιστροφή των γονιών από τη δουλειά.
Στα τρία χρόνια έρχονται δίδυμα. Ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Ο πατέρας της νύφης
δευτεροπαντρεμένος και αμέτοχος σε όλα φουσκώνει σαν κούρκος, ενώ
διατυμπανίζει «Η κόρη μου κυοφορεί δίδυμα». Από την πλευρά της πεθεράς,
προβληματισμός.
Σκέψεις για τη μεθόδευση της δουλειάς μετά τον ερχομό των διδύμων. Δύο
χαριτωμένα πλάσματα, βρέφη. Κρατούν το ένα στο χέρι και το άλλο στο άλλο. Βοηθά
σ’ αυτό η συγκατοίκηση στην ίδια πολυκατοικία.
Αρχίζει ο αγώνας. Κλαίνε ταυτόχρονα, λερώνονται επίσης, θέλουν να φάνε την ίδια
ώρα. Η πεθερά αγχώνεται. «Θα πάθεις τίποτα, μην κάνεις έτσι», προσπαθεί να την
ηρεμήσει ο πεθερός των 77 χρόνων που και εκείνος συμμετέχει αδιάλειπτα στην
προσπάθεια. Η νύφη γυρνά από τη δουλειά μουτρωμένη. Ευχαριστώ κανένα. Είναι
δεδομένη η υποχρέωση της πεθεράς.
Τα παιδιά μεγάλωσαν. Ήρθε η ώρα του σχολείου. Η γιαγιά θα ασχοληθεί με τη
μελέτη. Άλλωστε έχει τα προσόντα, μακάρι να μην τα είχε. Στο σχολείο άριστα,
αγωγή κοσμιοτάτη, δαχτυλοδειχτούμενα για το χαρακτήρα τους.
Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Αρχαία, όλα περνούν από το μυαλό της γιαγιάς. Η
ίδια έζησε εποχή που το σχολείο απαιτούσε πολύ διάβασμα.
Το πρώτο εγγόνι δίνει πανελλαδικές. Η γιαγιά μπαινοβγαίνει στο μπαλκόνι, τα
αποτελέσματα θετικά. Τελείωσε από το πρώτο, θα πάρει το δρόμο του. Ακολουθούν
άλλα δυο και ο αγώνας συνεχίζεται, όχι όμως τόσο πιεστικός, χαλαρώνει η πεθερά.
Οι υποχρεώσεις περιορίζονται.
Κι εκεί προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια της γιατί εδώ και εφτά χρόνια ο πεθερός
έφυγε για τον παράδεισο, έμεινε μόνη.
Η αφοσίωση και η προσφορά τόσων χρόνων, την απέκλεισε από φίλες για έναν
καφέ τουλάχιστον και ανταλλαγή κάποιων λέξεων.
Το αποκορύφωμα της απογοήτευσης ήρθε σύντομα.
«Αν δε μου μεγάλωνες τα παιδιά μου, δε θα είχες το δικαίωμα να είχες άποψη για
όλα αυτά».
Θανάσιμη, ζηλιάρα, καταπιεστική, φθονερή, αντροχωρίστρα πεθερά, τα θελες και
τα παθες.
Απόβαλε από πάνω σου τον τίτλο σου τον τίτλο της πεθεράς. Είναι ρετσινιά που
κόλλησε στις μάνες, όταν, αφού μεγάλωσαν τα παιδιά τους, είχαν την τύχη – ατυχία
να γίνουν πεθερές. Παρατηρείται και αναλογίζεται την σοφία του λαού.
Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά. Μην πυροβολείτε τον πιανίστα. Δεν είμαστε όλες
ίδιες.

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
Αυτό τον μήνα θα εστιάσουμε την προσοχή σας, για το πώς θα κάνετε πιο
νόστιμα τα φαγητά σας και τα γλυκά σας. Πάμε να δούμε...
• Για να αποκτήσει το κέικ σας θαυμάσια γεύση, αντι να χρησιμοποιήσετε γάλα
αγελάδας, προσθέστε γάλα από ινδοκάρυδο. Το αποτέλεσμα θα σας ‘’γεμίσει’’
απόλαυση.
• Πόσο απολαυστικές είναι οι τηγανιτές πατάτες, όλοι το γνωρίζουμε. Για να τις
κάνετε πιο τραγανές και να μην απορροφούν πολύ λάδι, αυτό που πρέπει να
κάνετε είναι, πριν τις τηγανίσετε να τις αλευρώσετε.
• Και ήρθε η ώρα για το γλυκό..Για να φτιάξετε μια όμορφη μαρμελάδα από
κυδώνι και χυμό πορτοκαλιού, τα υλικά είναι τα εξής : 1,5 κιλό κυδώνια
κομμένα σε μικρά κομμάτια, 2 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού, χυμό
από 3 πορτοκάλια, 300 gr Gelierzucker( ζάχαρη ζελατίνης) αναλογία 3 προς 1.
• Εφόσον έχετε τα υλικά σας έτοιμα, η διαδικασία είναι η ακόλουθη : Βράζετε
30 με 40 λεπτά τα κυδώνια και το χυμό λεμονιού σε 500 ml νερό. Στη συνέχεια
προσθέτουμε το χυμό πορτοκαλιού και την ζάχαρη ζελατίνης και τα βράζουμε
άλλα 3 λεπτά. Γεμίζουμε αμέσως τα βάζα και τα κλείνουμε. Ύστερα από 5
λεπτά τα γυρίζουμε ανάποδα. Η μαρμελάδα σας έτοιμη!
Γρήγορα ‘’tips’’ και συνταγές για ένα υπέροχο αποτέλεσμα...

... την υγεία
Για να έχουμε ... πρέπει να προσέχουμε ...
Για ακόμα μια φορά οι συμβουλές για την υγεία σας είναι εδώ,
για να σας κάνουν να αισθανθείτε καλύτερα.
• Για να βελτιώσετε την όρασή σας, αυτό που βοηθάει είναι να τρώτε συχνά
καρότα. Τα καρότα διαθέτουν πολλές βιταμίνες αλλά να τα συνοδεύετε με
λίγο λάδι για να μπορούν να απορροφούνται καλύτερα απ’ τον οργανισμό.
• Αν ταλαιπωρείστε από βουλωμένη μύτη, κάντε πλύσεις με αλατόνερο ή
ακόμα μπορείτε το βράδυ να βάλετε στο κομοδίνο σας μια λεκάνη με ζεστό
νερό στην οποία έχετε προσθέσει λίγες σταγόνες Lavendel.
• Για να καταπολεμήσετε τον πονόλαιμο η λύση είναι απλή : στύβετε λίγο
λεμόνι σε μία κούπα και στη συνέχεια προσθέτετε μέλι. Αυτό το μείγμα θα
σας μαλακώσει το λαιμό και θα σας κάνει να αισθανθείτε καλύτερα.
Σε όσους λοιπόν ταλαιπωρούνται... πλέον, τις λύσεις τις ξέρετε ... !!

... την ομορφιά
Η στήλη μας για την ομορφιά για άλλη μια φορά είναι εδώ να για να σας
δώσει τις πιο γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις.
• Αν το πρωί ξυπνήσετε και το πρόσωπό σας είναι χλωμό, πλύνετε το με
παγωμένο νερό και με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί καλή κυκλοφορία του
αίματος. Στη συνέχεια, βάλτε λίγο ρουζ αλλά όχι πούδρα.
• Έχετε πρόβλημα τριχόπτωσης ή δεν στρώνουν καλά τα μαλλιά σας; Αυτό που
θα σας βοηθήσει, είναι να βάλετε λίγη λακ στην χτένα σας. Πιστέψτε με, είναι
αποτελεσματικό!!
• Όσο για την ερώτηση, πως θα γίνουν τα δόντια σας πιο αστραφτερά, η
απάντηση βρίσκεται στην εξής διαδικασία : φτιάξτε ένα μείγμα από σόδα
(μαγειρική) με λίγες σταγόνες λεμόνι και αφού το ανακατέψετε στη συνέχεια
τρίψτε τα δόντια σας. Προσοχή! Να σας επισημάνω, ότι η χρήση αυτού
του μείγματος, δεν πρέπει να ξεπερνά τις 2 φορές την εβδομάδα, διότι
καταστρέφεται έτσι το σμάλτο των δοντιών.
Επιμονή και υπομονή λοιπόν και έτσι θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα!!

Εγώ τον Παντοδύναμο τον έχω κάνει φίλο
γι΄ αυτό στις δύσκολες στιγμές ταλαιπωρούμαι λίγο!
Μίνως ο Κρης

Eichstätt
Θεολογική σχολή
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Η Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας σε ιστορικό κοντσέρτο με βιολιά από τους κρατουμένους μια συλλογή του εβραίου κατασκευαστή βιολιών, Ammon Weinstein και του υιού του
Avshalom, οι οποίοι, στο εργαστήριό τους στο Τελ Αβίβ, συντήρησαν και συντηρούν
στα Στρατόπεδα Συγκέντρωσης Γερμανίας
επιμελὠς τα μουσικά αυτά όργανα και διέσωσαν τον ήχο τους.
„Τα Βιολιά της Ελπίδας“

Με τον τίτλο „Τα Βιολιά της Ελπίδας“ έλαβε χώρα στο ανάκτορο της πόλης Νταχάου ένα Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μετά τον πόλεμο εβραίοι διασωθέντες από το
κοντσέρτο, στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα βιολιά των φυλακισμένων στα γερμανικά ολοκαύτωμα, ή τα παιδιά τους παρέδωσαν τα βιολιά στον κ. Weinstein με την παράκληση
να τα αγοράσει, ειδάλλως θα τα κατέστρεφαν. Δεν είθελαν να έχουν σχέση με βιολιά
Στρατόπεδα Συγκέντρωσης, Νταχάου, Άουσβιτς, Μπούχενβαλντ, Καουφερινγκ κ.λ.π.
που κατασκευάστηκαν στη Γερμανία, σε μια χώρα με τόσες οδυνηρές εμπειρίες. Μέχρι
„Τα βιολιά επέζησαν και εξακολουθούν να είναι σε χρήση. Πίσω όμως από κάθε βιολί
σήμερα βρίσκονται στο εργαστήριό του κ. Βάινστάιν 70 βιολιά.
υπάρχει και μια προσωπική ιστορία και όλη η ιστορία του Ολοκαυτώματος“, σημειώνει
χαρακτηριστικά η κ. Brigitta Unger- Richter, διευθύντρια του Τμήματος για τη διατήρηση Στο κοντσέρτο έλαβε μέρος, ως μουσικός και ο κ. Λόκα Σάλστμαν, υιός του κρατουμένου
στο στρατόπεδο Νταχάου (1944-1945) Πέσα Σάλτσμαν.
της ιστορίας στη Νομαρχία Νταχάου.
Η μουσική χρησιμοποιήθηκε μέσα στα Στρατόπεδα Συγκέντρωσης για διάφορους
σκοπούς, όπως λ.χ. στα πρωινά και βραδυνά προσκλητήρια, ή σε πορείες. Σε μερικές
περιπτώσεις οι κρατούμενοι έπαιζαν μουσικά κομμάτια σε γενέθλια συγκρατουμένων
τους, ή στο θάλαμο μελλοθανάτων ή συνόδευαν μεταφορές πτωμἀτων. Οι ναζιστές
δημιούργησαν στη Γερμανία „Ορχήστρες αιχμαλώτων“ και στο Νταχάου δημιούργησαν
τη „Μονάδα Μουσικής του Στρατοπέδου“.
Παρά τούτα η μουσική παρείχε στους κρατουμένους ένα είδος καταφυγής, μια βαλβίδα
και μια βοήθεια για επιβίωση. Πολλοί εβραίοι επέζησαν του ολοκαυτώματος, λόγω της
ενασχόλησής τους στις Ορχήστρες αιχμαλώτων.

Στη φωτογραφία ο Πρωτοπρεσβὐτερος Απόστολος Μαλαμούσης με τον κ. Avshalom Weinstein, τον συντηρητή των βιολιών των κρατουμένων στα Στρατόπεδα
Συγκεντρώσεων. Κρατούν στο χέρι τους ιστορικό βιολί του αυστριακού Erich Weininger,
που χρησιμοποιήθηκε στο Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Νταχάου

Ο εκ Βιέννης Erich Weininger συνελήφθη το 1938, όταν οι ναζιστές εισέβαλαν στην
Αυστρία. Μετεφέρθη στο Νταχάου και αργότερα στο Μπουχενβαλντ. Είχε πάντα μαζί
του το εικονιζόμενο βιολί. Κατά τρόπο θυματουργικό, όπως ο ίδιος περιγράφει, αφέθη
ελεύθερος και στη προσπάθειά του να διαφύγει από την τότε ναζιστική Ευρώπη και να
καταφύγει στο Ισραήλ, συνελήφθη από τους Άγγλους στο καράβι προς την Παλαιστίνη
και εξορίστηκε στο νησί Μauritius. Εκεί μαζί με άλλους εξόριστους δημιούργησε μια
μουσική ομάδα που έπαιζε σε πλατείες και καταστήματα του νησιού. Το 1945 επέστρεψε
στη Παλαιστίνη. Το βιολί του το χάρισε ο υιός του στο συντηρήτή βιολιών κ. Weinstein.

Το κοντσέρτο με τον τίτλο „Τα Βιολιά της Ελπίδας“ αναβίωσε τα μουσικά μέλη που
παίχθηκαν στα Στρατόπεδα Συγκέντρωσης, όπως λ.χ. η σερενάτε του Μότσαρτ „Μια
μικρή μουσική νυκτός“, το „Τραγούδι του Νταχάου“ του Χέρμπερτ Τσίππερ, το „Ποιητές
Στο ιστορικό αυτό κοντσέρτο στο ανάκτορο του Νταχάου παρέστησαν, με πρόσκληση
και αγρότες“ του Σουππέ κ.α.
του Νομἀρχη Νταχάου κ. Στέφαν Λεβλ, εκπρόσωποι της βαυαρικής κοινωνίας. Την
Δύο από βολιά του κοντσέρτου είχαν χρησιμοποιηθεί και στο Στρατόπεδο Συγκέντρωσης
Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας εκπροσώπησαν ο εφημέριος της Ενορίας Αγίου Στεφάνου
Νταχάου από τους κρατουμένους, τον αυστριακό Erich Weininger και τον Abram MercΝταχάου, Πρωτοπρεσβύτερος Αντώνιος Βήχος και ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος
zynski.
Μαλαμούσης.
Επειδή οι ναζιστές είχαν απαγορεύσει τη μουσική εβραίων μουσικοσυνθετών,
Οι φωτογραφίες διετέθησαν ευγενώς από την κ. Silke Lein, από τη Νομαρχία Νταχάου.
οι κρατούμενοι έπαιζαν έργα και του εβραίου Felix Mendelssohn Bartholdy,
Με ευχές
παραπλανώντας τους ναζιστές με ένα άλλο όνομα συνθέτη.
Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης
Όλα τα βιολιά του κοντσέρτου, όπως λ.χ. το „Βιολί του Άουσβιτς“ προέρχονται από

6 Μαρτίου: Πανελλήνια ημέρα κατά της ενδοσχολικής βίας

Με αφορμή την παραπάνω ημέρα η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας
Ημαθίας σε συνεργασία με την Γ’ τάξη του 3ου Δημοτικού Σχολείου της περιοχής,
πραγματοποίησαν σχετική εκδήλωση την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018.
Οι μαθητές με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών τους, παρακολούθησαν την ταινία
μικρού μήκους «Τα μπλε γυαλιά» σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κουφονίκου. Το θέμα της
ταινίας βασίστηκε στην ιστορία του Βαγγέλη Ηλιόπουλου «Στη φωλιά του Νίκου» από
το συλλογική βιβλίο «Μίλα μη φοβάσαι», εκδόσεις Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.
Ακολούθησε συζήτηση, την οποία συντόνισαν η Μαίρη Κρητικού, υπεύθυνη
οργάνωσης βιωματικών/εικαστικών εργαστηρίων σε σχολεία του Απόδημου
Ελληνισμού και η Πάττυ Παπαδήμου, εκπαιδευτικός και εκ των συντελεστών της
ταινίας.
Οι μαθητές σχολίασαν τους ήρωες της ταινίας, εξέφρασαν την απόλυτη αντίθεσή τους
σε θέματα βίας και ρατσισμού, πρότειναν να γίνονται συζητήσεις μεταξύ μαθητώνεκπαιδευτικών-γονιών, να μην φοβούνται να ενημερώνουν τους μεγαλύτερους, αν
πέσει κάτι στην αντίληψή τους, τα μεγαλύτερα παιδιά να «φροντίζουν» και να έχουν

στην έννοια τους τα μικρότερα ή τα παιδιά που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα και
βέβαια να ενισχύουν τη φιλία μεταξύ τους, ώστε να είναι ενωμένοι και πιο δυνατοί!
Στη συνέχεια χωρίστηκαν σε ομάδες και μέσα από την ζωγραφική, αυτή τη φορά,
«φώναξαν» ΟΧΙ στην ενδοσχολική βία.
Και μερικά από τα μηνύματα που συνόδευαν τις εικόνες τους: «Μην τα παρατάς»,
«Μην κάνεις αυτό που δεν θα ήθελες να σου κάνουν», «Όχι στην Βία», «Δεν χτυπάμε»,
«Να μιλάς γι’ αυτά που νιώθεις».
Η θετική στάση των παιδιών, μας γέμισε ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο!
Για την δημιουργία της ταινίας «Τα μπλε γυαλιά» συνεργάστηκαν: ο σκηνοθέτης:
Γιάννης Κουφονίκος, οι εκπαιδευτικοί: Πάτυ Παπαδήμου και Χρυσούλα Φανάρα.
Συμμετείχαν οι μαθητές των δυο τμημάτων της Β’ τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου
Αλεξάνδρειας Ημαθίας, όπου και πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα της ταινίας το
2009. Η ταινία έχει παιχτεί σε πολλά διεθνή φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους.
Αξίζει μια αναφορά στην ακάματη κα Βέτα Ποράβου, υπεύθυνη της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας και την φιλοξενία της.

6

Ausgabe 50

www.trigono.info

MÄRZ - APRIL 2018

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΨΗ γράφει ο Κώστας Ιατρίδης
υψηλή αυτοεκτίμηση ή στην αντίθετη περίπτωση χαμηλή αυτοεκτίμηση.
H.Dip. Ed. Univ. Nottigham, MEd. Univ. Bath England iatridis@web.de
Ο όρος αυτοεκτίμηση αναφέρεται στην προσωπική κρίση της αξίας του
Τα παρακάτω που σημειώνω, τα ένιωθα και από τα παιδικά μου χρόνια ατόμου, η οποία εκφράζεται με τις στάσεις που αναπτύσσει απέναντι στον
εκεί στο χωριό μας, στον ΑΓΙΑΝΝΗ , του Άστρους. Τότε όμως δεν ήξερα ούτε εαυτό του. Αυτοεκτίμηση είναι η θετική ή αρνητική στάση απέναντι σε ένα
να γράφω ούτε να διαβάζω. Είχα πολλές απορίες και για τα ζωντανά, έτσι συγκεκριμένο αντικείμενο, τον εαυτό μας. Η προσέγγιση στην αυτοεκτίμηση
λέγαμε τότε τα δίποδα και τα τετράποδα ζωάκια, που ήταν οι συνοδοιπόροι γίνεται με όρους σχήματος κοινωνικού εαυτού.. Ο εαυτός ορίζεται σε σχέση
μου εκεί στα χωράφια, εκείνα τα χρόνια και για όσα συνέβαιναν γύρω μου με σημαντικούς άλλους και ηαυτοαξιολόγηση προκύπτει σε μεγάλο βαθμό
... Με τον καιρό άρχισαν να ανοίγουν τα μάτια του μυαλού μου και των μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο αναφοράς Η αυτοεκτίμηση είναι η απόσταση
συναισθηματικών μου αισθήσεων... Οι θείοι μου, εκείνοι αναλφάβητοι , ανάμεσα στον ιδανικό εαυτό και στον αντιληπτό εαυτό μας. Es ist ein Gefühl,
αλλά σοφοί άνθρωποι, μού έλεγαν, όταν τους ρωτούσα για μερικά που δεν welches man in Bezug auf seinen eigenen Wert hat. Ein Mensch der seinen
μπορούσα να εξηγήσω και δυσκολεύονταν να απαντήσουν... „Κώστα να πάς eigenen Wert er kennt und schätzt hat ein gesundes Selbstwertgefühl. Ein
στο σχολείο να μάθεις γράμματα, να ανοίξεις τα μάτια σου!! Να μη μείνεις , Mensch der seinen eigenen Wert negiert und sich selbst für wertlos hält,
όπως εμείς εδώ στα χωράφια !!!„ Εκείνα τα απλά λόγια τους με μπέρδευαν hat ein schwaches Selbstwertgefühl. Wie “bewertet” man sich selbst? Πώς
περισσότερο! Με το πέρασμα του χρόνου, τα διαβάσματα και στις σπουδές αξιολογεί κανείς τον ίδιο τον εαυτό του;
σε διάφορες Πανεπιστημιακές Σχολέςμε τα πέντε Πανεπιστημιακά πτυχία Αυτό είναι μια υποκειμενική διαδικασία. Das ist freilich ein sehr subjekστην Ελλάδα, στην Αγγλία και στη Γερμανία, άρχισα κάπως να καταλαβαίνω, tiver Prozess, und es gibt keine standardisierten Bewertungsgrundlagen.
τι εννοούσαν. Τι έμαθα; Μερικά, που είναι χρήσιμα και με βοήθησαν στη Wie man sich selbst bewertet wird vor allem beeinflusst durch den Einζωή και στο επάγγελμά μου... Τώρα στο θέμα μας, στο πρακτικό και ας μην druck den man von seiner eigenen Persönlichkeit hat, welche Fähigkeiten
είναι υλικό ούτε εύκολο να το δούμε με τα μάτια του σώματός μας. Πολύ μάς man gemeistert hat, wie es um die Beziehungen zu Mitmenschen bestellt
βοηθούν τα μάτια του ψυχοπνευματικού μας κόσμου! Ναι, τα λόγια πετούν, ist, wie sehr man im Einklang mit seinen eigenen Werten lebt und viele anέπεα πτερόεντα. Καλό ταξίδι στα παρακάτω μονοπάτια … Παρατηρούμε dere Faktoren.. Schauen wir uns das ganze weiter im Detail an: Wahrnehσυχνά στις καθημερινές μας σχέσεις με τους άλλους συνανθρώπους mung der eigenen Persönlichkeit . Ein Mensch der sich selbst als jemanden
μας ότι μερικοί επιδιώκουν, αναφερόμενοι σε άλλους ανθρώπους, να wahrnimmt, der Wert zu einer Gemeinschaft beisteuert, hat meist auch ein
χρησιμοποιούν όρους αρνητικούς. Το ερώτημα είναι: Αυτό το κάνουν , höheres Selbstwertgefühl. Ένας άνθρωπος που αντιλαμβάνεται τον εαυτό
επειδή έτσι είναι η πραγματικότητα ή οι ίδιοι ωθούνται από αρνητικά του δυναμικό σε μια κοινωνία, αυτός έχει υψηλό αυτοσυναίσθημα. Ein
προσωπικά κίνητρα , ώστε με αυτό τον τρόπο να ανεβάσουν το δικό τους Mensch der sich fühlt als sei er für sein eigenes Leben selbst verantwortlich
προσωπικό επίπεδο; Η απάντηση στο ερώτημα ούτε εύκολη είναι μπορεί να fühlt sich auch imstande etwas an seinen Umständen zu ändern. Άνθρωποι
δοθεί χωρίς προσεκτική μελέτη όσων συμβαίνουν! Στο σημείο αυτό αξίζει να με θετική αυτοεκτίμηση είναι αυτοί, που νιώθουν ότι αυτοί οι ίδιοι είναι
αναφερθούμε στους ψυχολογικούς όρους αυτοσυναίσθημα, αυτοαντίληψη υπεύθυνοι, για όσα τους συμβαίνουν και όχι οπωσδήποτε οι άλλοι!
και αυτοεκτίνηση. Αυτοσυναίσθημα Selbstwertgefühl. Αυτοεκτίμηση. Η Νιώθουν ότι αυτοί οι ίδιοι είναι σε θέση να αλλάξουν την κατάσταση στην
αυτοεκτίμηση είναι μια συναισθηματική στάση απέναντι στον ίδιο τον εαυτό οποία βρίσκονται. Αυτοί δεν επιδιώκουν σε κάθε περίπτωση να ρίχνουν
μας, η οποία μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Τα άτομα ανάλογα με τη όλα τα σφάλματα στους άλλους! Auch bedeutet dies, sich selbst anzunehθετική ή αρνητική στάση που έχουν για τον εαυτό τους θεωρούνται ότι έχουν men – mit allen seinen Fehlern und Makeln. Das heißt nicht, dass man sich
mit dem zufrieden gibt was man erreicht hat und was man ist – es heißt
vielmehr, sich nicht selbst durch einen emotionalen Fleischwolf zu drehen
weil man nicht perfekt ist. Fähigkeiten Menschen die Herausforderungen
meistern und sich neue Fähigkeiten aneignen können oft auch eine Steigerung ihres Selbstvertrauens wahrnehmen. Η αυτοεκτίμηση ενός ανθρώπου
είναι δυνατόν να αλλάξει προς την θετική κατεύθυνση, όταν ο ίδιος εναι
σε θέση να τροποποιήσει τις σχέσεις του με τους συνανθρώπους του και
να προσπαθήσει να αποδείξει ότι κατάφερε να τον οδηγούν οι θετικές
αξίες στην καθημερινότητα της ζωής. Όσοι διακατέχονται από αρνητισμό,
αυτοί δεν μπορεί να χαρακτηριστούν άνθρωποι με θετική αυτοεκτίμηση.
An dieser Stelle lohnt es sich noch einmal zu wiederholen, dass dies zwei
verschiedene Begriffe sind, die jedoch beide miteinander verknüpft sind. Beziehungen zu Mitmenschen. Η ποιότητα των διανθρώπινων σχέσεων ενός
ατόμου με τους άλλους ανθρώπους είναι σε θέση να επηρεάσουν δυναμικά
και συντελούν στην αυτοαντίληση της αυταξίας του. Die Qualität der Beziehungen zu anderen Menschen beeinflusst stark wie jemand sich selbst wahrnehmen und schätzen kann. Menschen mit mangelndem selbstwertgefühl
ordnen sich oft unter, vermeiden Konflikte und geben schnell klein bei wenn
man sie konfrontiert. Es fällt ihnen schwer ihre Position im Leben zu vertreten. Menschen mit einem starken Selbstwertgefühl sind interessanterweise
nicht jene, die ständig anderen überlegen sind und dies zur Schau stellen.
Vielmehr sind es jene, die anderen als gleichwertige Individuen ansehen und
behandeln. Άνθρωποι με ένα δυναμικό αυτοσυναίσθημα δεν είναι εκείνοι
που τοποθετούν πάντα σε ένα υψηλότερο επίπεδο τους άλλους και οι
ίδιοι απλά μένουν να τους θαυμάζουν. Αυτοί οι άνθρωποι προσωπικά δεν
επιδιώκουν να σηματοδοτούν τους άλλους με μειονεκτικά χαρακτηριστικά
ούτε επιδιώκουν να τους μειώσουν, για να προβληθεί η δική τους ατομική
ανωτερότητα.
Δέχονται τον καθένα, όπως είναι, και από τα συμβαίνοντα εμφανίζεται και
προβάλλεται αυτόματα η θετική μας αυτοεκτίμηση. Το παραπάνω θέμα
απαιτεί περισσότερη ανάλυση και επεξεργασία, ώστε να γίνει κατανοητή
η θέση του καθενός μας στο παραπάνω κοινωνικό φαινόμενο.... Η ζωή
μας είναι ένα ταξίδι και ο καθένας μας το αντιλαμβάνεται, το κατανοεί, το
απολαμβάνει, το ερμηνεύει και το χαίρεται με το δικό του τρόπο!!.. Τα λόγια
εκείνων των αγράμματων θείων μου, μού μένουν αλησμόνητα. Τα πέντε
πανεπιστημαικά πτυχία δεν μού πήραν το μυαλό! Παραμένω μαθητής!!
Κώστας Ιατρίδης, συνταξιούχος δάσκαλος, iatridis@web.de
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Η Στήλη Της Εκκλησίας
ΘΕΕ ΜΟΥ, ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕ ΑΚΟΥΣΕΙΣ

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

Αγαπητοί μου,

ένας επαίτης, που περιμένει εκεί στην άκρη του δρόμου
τη βοήθεια των περαστικών, δεν προβληματίζει ιδιαιτέρως.
Συνηθισμένο φαινόμενο μάλιστα σε παλαιότερες εποχές.
Αλλά ο επαίτης αυτός που συνάντησε ο διαβάτης μας, ενώ
φαίνεται σαν τους άλλους, δεν είναι σαν τους άλλους. Και
δεν είναι σαν τους άλλους γιατί αυτός δεν ζητάει αυτό που
ζητούν και οι άλλοι. Ένας επαίτης τί άλλο εκτός από χρήματα μπορεί να θέλει;Ενώ
αυτός μόλις τον πλησιάζει ο διαβάτης, τα βλέμματά τους διασταυρώνονται κάπως
παράξενα. Προτού προλάβει ο επαίτης να του μιλήσει ο περαστικός βάζει το
χέρι του στην τσέπη, κάτι να του προσφέρει. Ο ζητιάνος βλέπει την κίνηση, τον
σταματάει και του λέει “Χρήματα μου δίνουν πολλοί, είναι και μερικοί που μου
λένε δυο κουβέντες. ‚Αν εσύ θέλεις να με βοηθήσεις, σε παρακαλώ να με ακούσεις.
Θέλω σε κάποιον να μιλήσω. Θέλω να με ακούσεις προσεκτικά.”
Ένα περιστατικό τόσο συνηθισμένο και τόσο ασυνήθιστο. Και όμως κρύβει έναν
μεγάλο προβληματισμό. Θέτει ένα μεγάλο σύγχρονο πρόβλημα. Το πρόβλημα της
επικοινωνίας. Γιατί ο σύγχρονος μας βιαστικός άνθρωπος δεν έχει τον χρόνο και
τη διάθεση να επικοινωνήσει. Να ακούσει προσεκτικά, να αισθανθεί την ψυχή
του άλλου, να αφουγκραστεί τους μυστικούς παλμούς της καρδιάς, τους κρυφούς
πόνους. Εδώ βρίσκεται η εξήγηση του δράματος ενός πλήθους ανθρώπων που
νοιώθουν πιεστική τη μοναξιά να υψώνει γύρω τους αδιαπέρατα τοίχη και να τους
φυλακίζει στην πιο βασανιστική φυλακή.
“Χρήματα μου δίνουν πολλοί, εγώ θέλω κάποιον να με ακούσει.” Μεγάλος και
πολυσήμαντος λόγος. Ο ζητιάνος αυτός δεν ζητάει κάτι. Ζητάει κάποιον. Ζητάει
τον άνθρωπο τον αληθινό, τον πονετικό, τον ευαίσθητο, τον υπομονετικό, με
ζεστή καρδιά. Ζητάει τον άνθρωπο που θα τον ακούσει με ενδιαφέρον, που θα τον
κατανοήσει, που θα μοιραστεί μαζί του τα προβλήματά του, τους πόνους του, τις
ανησυχίες του. Τον άνθρωπο που δεν θα του δώσει κάτι από τα υπάρχοντά του,
αλλά από τον εαυτό του. Θα του προσφέρει χώρο στην καρδιά του.
Αυτό είναι που σπανίζει στην εποχή μας. Εύκολα δίνουμε κάτι για να απαλλαγούμε
από τον άλλον. Πόσο δύσκολα όμως προσφέρουμε μια θέση και στον άλλον μέσα
μας. Και όχι μόνο για τους ξένους, αλλά και για τους πιο κοντινούς μας. Η καρδιά
μας είναι γεμάτη από τον εαυτό μας. Από τα δικά μας προβλήματα. Και για τούτο
και δεν μένει χώρος και για τους άλλους. Και όμως είναι ανάγκη επιτακτική.
Ακριβώς γιατί η έλλειψη αυτή συνθέτει ίσως το πιο μεγάλο πρόβλημα της εποχής
μας. Η έλλειψη κοινωνίας και επικοινωνίας αναγκάζει ένα πλήθος ανθρώπων να
κλείνεται στον εαυτόν του. Να αποξενώνεται από τους άλλους και να ζει το δράμα
της ψυχικής μοναξιάς. Το δράμα του περιθωριακού ανθρώπου. Του απόκληρου.
Του αποτυχημένου, που δεν έχει να διαδραματίσει κάτι μέσα στην κοινωνία. Και η
αιτία; Η έλλειψη αγάπης και ενδιαφέροντος από τους άλλους.
Η απουσία ενδιαφέροντος δημιουργεί τη χειρότερη φτώχεια. Την φτώχεια της
φιλίας και οι φτωχοί σε φιλία είναι οι πιο φτωχοί και οι πιο τραγικοί άνθρωποι. Η
παρουσία του Χριστού στην γη είχε και αυτόν τον σκοπό. Να βρουν οι άνθρωποι
τον άνθρωπό τους. Έσκυψε με περίσση στοργή να ακούσει την κάθε ψυχή. Να
τη συμπαραταθεί και να τη βοηθήσει. Άκουγε προσεκτικά τον κάθε άνθρωπο ο
Χριστός. Άκουγε τα προβλήματά του. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση των δυο
τυφλών που έκραζαν λέγοντας “Ελέησον μας, Κύριε”. Οι όχλοι τους επιτιμούσαν,
τους παρατηρούσαν να σιωπήσουν. Ο Κύριος δεν τους προσπερνάει, σταματαέι
για να τους ακούσει προσεκτικά. Η θεϊκή ευσπλαχνία Του αγκαλιάζει το προβλημά
τους, τον πόνο τους. Παραμερίζει τον όχλον και ικανοποιεί το αιτημά τους.
Πόση διαφορά ανάμεσα στον όχλο και στον Χριστό. Ο όχλος δεν ακούει, μόνο
παρατηρεί. Επίτημα. Δεν έχει καιρό να προσέξει τον άλλο, μόνο τον εαυτό του. Ο
Κύριος διακόπτει κάθε άλλη συζήτηση για να ακούσει. Στο έργο αυτό της αγάπης
δίνει προτεραιότητα. Ακριβώς γιατί το έργο της αγάπης είναι το πρώτο έργο. Οι
δύο τυφλοί δεν είναι μια μακρυνή ιστορία. Είναι μια σύγχρονη πραγματικότητα. Ο
σύγχρονος άνθρωπος, επαίτης της αγάπης, του κραυγάζει στη μοναξιά του. Θέλει
κάποιον να τον ακούσει, να τον προσέξει, ζητάει μια καρδιά να τον δεχτεί πρόθυμα.
Με αγάπη και ειλικρίνεια, για να του προσφέρει την εμπιστοσύνη του.
Αδερφοί μου, άν ο πόνος του άλλου δεν γίνει πόνος μας, άν τα δάκρυά του δεν
γίνουν και δικά μας δάκρυα, άν η χαρά του δεν γίνει και δικοί μας χαρά, σε τίποτα
δεν μπορούμε να του φανούμε χρήσιμοι. Την ώρα της δυσκολίας του δεν ζητάει
απλώς λόγια παρηγορητικά, πιο πολύ θέλει να αισθανθεί μια καρδιά στοργική, που
σκύβει να σηκώσει ένα μέρος από το πιεστικό φορτίο. Και αυτό δεν το κάνουν τα
χείλη, το κάνει η καρδιά που ακούει. Και η καρδιά αυτή που συμπαθεί και ακούει
όλους, είναι η καρδιά του Θεού. Μια καρδιά που δεν κρίνει και δεν επικρίνει, ούτε
κατακρίνει. Σκοπός είναι να στηρίξει, να συμπονέσει, να συμπαρασταθεί. Μια
τέτοια καρδιά ανοιχτή για όλους είναι ελεύθερη, έχει γκρεμίσει μέσα της τα τείχη
του μονοτισμού. Και όποιος με αγάπη αντιμετωπίζει τα προβλήματα του άλλου,
ελευθερώνεται από τα δικά του. Ο Θεός προσφέρει την αγάπη Του σε όλους.
Όλους μας ακούει και με όλους θέλει να έχει σχέση. Δια ποίου όμως τρόπο. Δια της
προσευχής, της μετάνοιας και της ζωής μας με τον Χριστό.
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skype Αθηνά Σκιαδοπούλου

Εργασία και ψυχολογία.

Ο άνθρωπος επιλέγει μια δουλειά η αναγκάζεται να
κάνει για να μπορέσει να επιβιώσει. Στην ηλικία των
δεκαοχτώ τα παιδιά έρχονται αντιμέτωποι με μια
απόφαση ζωής, και πρέπει να επιλέξουν το επάγγελμα που θα σπουδάσουν.
Για κάποιους ανθρώπους η επιλογή είναι η επιθυμητή για κάποιους άλλους όχι
αλλά η ζωή και η οικογένεια τους αναγκάζει να πάρουν. Όπως και να έχει όμως
στα 18 ξεκινάει η ζωή, μια επιλογή που έγινε μπορεί να αλλάξει. Σημαντικό είναι
για να μπορεί να αποδώσει κάποιος στις σπουδές αλλά και στην δουλειά του
να του αρέσει αυτό που έχει επιλέξει. Υπάρχουν φορές που η δουλειά γίνεται με
σκοπό την επιβίωση, αυτό όμως μπορεί να αλλάξει και να έρθει το επιθυμητό
το μόνο που χρειάζεται είναι ψυχική και σωματική υγεία και όλα μπορούν να
αλλάξουν προς το καλύτερο με καλή διάθεση και προσπάθεια.
Ο Άνθρωπος που κάνει μια δουλειά κατ ανάγκη σίγουρα δεν είναι το καλύτερο
γι’ αυτόν όμως αν το μόνο που κάνει είναι να παραπονιέται προσθέτει ένα
ακόμη πρόβλημα σε αυτά που είδη έχει. Υπάρχουν κάποιες εργασίες που
χρειάζονται να ταυτιστείς μαζί τους να γίνεις ένα με την δουλειά για να υπάρχει
ισορροπία και καλό αποτέλεσμα, συνήθως οι δουλειές αυτές έχουν να κάνουν
με την τέχνη και την δημιουργία. Υπάρχουν όμως και δουλειές που θεωρούνται
για κάποιους κατώτερες για το κοινωνικό σύνολο, σκεφτείτε όμως δεν υπάρχουν
κατώτερες δουλειές ούτε κατώτεροι άνθρωποι. Η δουλειά όποια και αν είναι,
είναι αποδεκτή χωρίς ταμπέλες και άσχημα σχόλια αρκεί να μην βλάπτει τον
ίδιο και τους άλλους. Κάθε δουλειά έχει τα δικά της υπέρ και κατά, αρκεί εσείς
να μπορείτε να τα αποδεχτείτε και να μην σας επηρεάζει η γνώμη των άλλων.
Η ζωή δεν είναι μόνο η δουλειά είναι οι οικογένεια οι φίλοι τα χόμπι, μέσα
από αυτά μπορείτε να πάρετε χαρά και δύναμη. Η δουλειά είναι κάποιες ώρες
από την ημέρα η την νύχτα, τις υπόλοιπες μπορείτε να την αξιοποιήσετε με τον
καλύτερο για εσάς τρόπο. Βασικό και ειδικά στις μέρες μας είναι να υπάρχει
δουλειά, το τι δουλειά έχει να κάνει με την δεδομένη στιγμή τις γνώσεις αλλά
και την ζήτηση, το σημαντικότερο για κάποιον που δεν είναι ευχαριστημένος με
την εργασία του είναι να γνωρίζει τι τον ενοχλεί και τι θα ήθελε να αλλάξει τότε
θα έχει κάνει το πρώτο βήμα για να φτάσει σε αυτό που επιθυμεί, να ξεπεράσει
τα εμπόδια να βάλει στόχους να μην βιάζεται και η θέληση και η προσπάθεια
θα τον φέρνει κάθε μέρα πιο κοντά με την επιθυμία.

Τα δυο άκρα.

Στην εποχή που ζούμε οι άνθρωποι ζουν την δική τους αλήθεια ο καθένας
με τον δικό του τρόπο. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι τα ξέρουν όλα
και παρουσιάζουν τον εαυτό τους σαν παντογνώστη, σε κάθε συζήτηση σε
κάθε στιγμή. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που οι συνθήκες της ζωής τους και οι
άνθρωποι που τους μεγάλωσαν τους έχουν κάνει να πιστεύουν πως τίποτα δεν
γνωρίζουν και αμφιβάλουν για αυτά που ξέρουν αν είναι σωστά για αυτό δεν
τολμούν να τα εκφράσουν. Εδώ συναντάμε δύο ακραίες περιπτώσεις ανθρώπων
και συμπεριφορών. Αυτοί που νομίζουν πως γνωρίζουν και αυτά που γνωρίζουν
είναι το σωστά θεωρούν πως είναι στο δρόμο της λογικής και όχι της παράνοιας,
αν και η παράνοια με τη λογική μπορεί να είναι τα δύο άκρα αλλά μέσα σε λίγα
λεπτά το ένα μπορεί να αγγίξει το άλλο.
Η δική μας σωστή σκέψη και συμπεριφορά μπορεί να απέχει πολύ από την
σωστή σκέψη και λογική κάποιου άλλου. Το επιθυμητό είναι η λογική να έρχεται
σε ισορροπία με το συναίσθημα και ανάλογα με την χρονική στιγμή και τι φάση
που περνάει ο κάθε άνθρωπος. Κάποιες περιπτώσεις φαίνονται ίδιες αλλά κάθε
άνθρωπος είναι μοναδικός και χρειάζεται προσπάθεια να δει το δικό του εγώ
που έχει δομήσει μέσα από πεποιθήσεις που οι άλλοι του έδωσαν και άλλες που
ο ίδιος δημιούργησε. Το καλό ή το κακό δεν θα πρέπει να υπάρχει μέσα μας σαν
μια λίστα που κάποιοι άλλοι έχουν φτιάξει και εμείς θα ακολουθούμε.
Υπάρχουν οι γραπτοί νόμοι που εφόσον ζούμε σε μια δομημένη κοινωνία για
να διασφαλίσουν την σωματική ακεραιότητα και την ομαλή καθημερινότητα
των ανθρώπων. Υπάρχουν όμως και τα δικά μας πραγματικά θέλω τα οποία θα
πρέπει να ψάξουμε πολύ βαθειά μέσα μας για να βρούμε. Να αγωνιστούμε για
αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε και να αφήσουμε τα άλλα που οι άλλοι μας
έχουν κάνει να πιστέψουμε ότι τα έχουμε ανάγκη. Είναι πολύ όμορφο κάποιος
να παλεύει να αγωνίζεται για κάτι που ξέρει πραγματικά πως θα τον οδηγήσει
στο δρόμο της ευτυχίας και να αφήσει στην άκρη του δρόμου όλα αυτά που
κάποιοι άλλοι του είχαν φορτώσει. Προσωπική αναζήτηση του εαυτού χωρίς
πεποιθήσεις που φτάνουν τα άκρα με σεβασμό προς τον συνάνθρωπο και στις
όποιες ιδιαιτερότητες του. Ο δρόμος της λογικής και της ισορροπίας θα ανοίξει
μπροστά μας και εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να απολαύσουμε
την διαδρομή !!!!!!
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«Καθαρίζοντας το μονοπάτι μου»
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Για το διάλογο

Θα πρέπει λίγο να μιλήσουμε!
Αλλά, έχεις θέληση να με ακούσεις; Και εννοώ να με ακούσεις σε αυτά που έχω ανάγκη να σου πω! Δεν πάει να πει αυτό, πως
αυτά που θα σου πω είναι και η μοναδική αλήθεια, αλλά σίγουρα είναι το πώς βλέπω τώρα τα πράγματα.
Γνωριστήκαμε, έχοντας ο καθένας μέσα του από μια τυποποιημένη εικόνα για τον άλλον και για τη σχέση. Κάποια από αυτά, θα
τα βρούμε μπροστά μας, και κάποια όχι. Δώσε μου χρόνο για να καταλάβω πως δεν είσαι όλα όσα νόμιζα, και πως αυτό που είσαι
είναι πολύ υπέροχο αφού με έχει συγκινήσει και ελκύσει κοντά σου.
Θα πω πολλά.
Άλλα θα σε αγγίξουν! Αυτά, δες τα σε παρακαλώ, έχουν να κάνουν με εσένα. Είναι σημεία που θα βοηθήσουν στην καλύτερη
λειτουργία της σχέσης. Γνωρίζω πως δεν είναι δυνατόν να έχεις μαντέψει τις ανάγκες μου, και γι αυτό είναι ανούσιο να περιμένω
σιωπηλά για να εκπληρωθούν. Όμως, αν στις αναλύσω, και δεν σε βγάζουν από την δική σου πραγματικότητα, θα είναι υπέροχο
αν με διευκολύνεις.

Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

Άλλα όμως, δεν θα σε αγγίξουν καθόλου! Βοήθησέ με σε αυτά να καταλάβω ότι είναι μια απλή προβολή των φόβων και
ανασφαλειών μου. Να το ξέρεις, πως θα υπάρχουν στιγμές, που θα είσαι ο καθρέφτης των πιο σκοτεινών μου σκέψεων, των πιο
παιδικών μου φόβων, μια αντανάκλαση της πρωτογενής μου κραυγής για βοήθεια. Δώσε χώρο σε αυτές τις στιγμές να υπάρξουν,
αλλά μην τους δώσεις υπόσταση και μελλοντική ζωή. Μόλις περνάνε, πρέπει να ξαναγίνονται αυτό που ήταν. Μια προβολή και
όχι μια πραγματικότητα.
Θέλω που είμαι εδώ, μαζί σου, και αναγνωρίζω ότι θέλεις που είσαι εδώ, μαζί μου. Ευγνωμονώ που γνωριστήκαμε και σε
ευχαριστώ.

Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

Σήμερα, δεν είμαι καλά.

9,80 EUR

Λίγο οι έγνοιες, λίγο οι ανασφάλειες, λίγο η ανησυχία για το αύριο, για το αν θα ανταπεξέλθω, αν θα τα καταφέρω, αν θα
εξακολουθήσω να είμαι όρθιος, με έχουνε ρίξει αρκετά. Τέτοιες στιγμές, περνάω συχνά στη ζωή μου. Όμως, σε αυτές τις στιγμές
είναι που θυμάμαι το ποιος είμαι.
Είμαι άνθρωπος, σαν όλους τους ανθρώπους, και σαν τέτοιος, επιτρέπω στον εαυτό μου και να λυγίσει, και να γονατίσει, και να
κλάψει από καημό! Δεν του επιτρέπω όμως να εγκλωβιστεί μέσα σε αυτό. Ο χρόνος που θα μου πάρει, είναι διαχειρίσημος από
εμένα.
Είμαι άνθρωπος, και σαν άνθρωπος μπορώ να επιτρέψω στους φόβους μου να ανέβουν και να πάρουν τα ηνία για να
κυριαρχήσουν στην προσωπικότητά μου. Σαν άνθρωπος όμως, γνωρίζω ότι αυτό είναι μια επιλογή που έχω κάνει, και τις επιλογές
μας, εμείς τις ορίζουμε και τις αλλάζουμε όποτε θέλουμε.
Δεν θέλω να γράψω, και όμως γράφω, γιατί έτσι θα αναγκάσω τις σκέψεις μου να υποταχτούν στις πράξεις μου και όχι το
αντίστροφο που μπορεί να αποδειχτεί καταστροφικό.
Δεν θέλω να βγω στον κόσμο σήμερα, και όμως θα βγω, γιατί έτσι θα σπάσω τους τρομερούς μονόλογους αυτολύπησης που με
έχουν πιάσει, επειδή εκεί έξω, μπορώ να ακούσω τα πουλιά που κελαηδούνε και να δω τον ζωοδότη ήλιο. Μια άλλη αλήθεια με
περιμένει πάντα εκεί έξω από αυτήν που φτιάχνει το μυαλό μου.
Δεν θέλω να μιλήσω σε κανένα, και όμως σήμερα είναι που επιδιώκω να κάνω επαφές. Επειδή ίσως άθελά τους οι άλλοι, μου
δείχνουν μια άλλη εικόνα, πολλές φορές χειρότερη από αυτή στην οποία εγώ έχω εστιάσει, και έτσι θυμάμαι πάλι, ότι θα έπρεπε
τη σημερινή ημέρα να τη χαιρετήσω με ευγνωμοσύνη που άνοιξα τα μάτια μου.
Δεν θέλω πολλά πράγματα να κάνω, και όμως σήμερα τα κάνω, γιατί στη δημιουργία βρίσκεται το κλειδί της συνειδητής
αλλαγής, έτσι ώστε τα γεγονότα να μην μεγεθύνονται σε τρομακτικά θηρία, αλλά να παίρνουν την πραγματική τους διάσταση
που είναι πάντα πολύ μικρότερης εμβέλειας.
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

Για το θυμό.
Θυμώνω με εμένα!
Μου είπαν, τους πίστεψα σε αυτό που είπαν, και τίποτα δεν έγινε.
Θα έπρεπε λέει, να θυμώσω με εκείνους, όμως αναγνωρίζω ότι εγώ ήμουν ο ευκολόπιστος, εγώ για μια ακόμη φορά δεν
στηρίχτηκα στις δικές μου τις δυνάμεις, εγώ φάνηκα ανεπαρκής απέναντι στις περιστάσεις, και έτσι, θυμώνω με εμένα.
Θυμώνω, γιατί βρίσκω όλους αυτούς στη διαδρομή μου, που θέλουν να κάνουν τη δική τους τη διαδρομή, και τελικά υποχωρώ
απέναντί τους δίνοντάς τους το χώρο που τόσο πολύ χρειάζομαι. Όχι, δεν έχω πρόβλημα μαζί τους, εγώ δεν έθεσα τα όρια τα
δικά μου.
Θυμώνω, γιατί στο χρόνο που έχω, αντί να τον διαχειριστώ δημιουργικά, άφησα να τον σπαταλήσουν οι εικόνες των άλλων. Αφού
ξέρω το που θέλω να πάω, γιατί πήγαινα εκεί μου έδειχναν; Τι θα έβρισκα; Ο χρόνος μου, κάποτε θα τελειώσει! Τι δικαιολογία
θα έχω τότε;
Θυμώνω, γιατί τα γνώριζα όλα αυτά, αλλά προσποιούμουν πως φταίνε οι άλλοι. Λογιζόμουν ότι θα αλλάξουν, ότι θα έρθει η
κατάλληλη η στιγμή, ότι θα με βρει και εμένα αυτή η χαμένη ευκαιρία. Πίστευα πως θα γυρίσει ο τροχός, θα ανατείλει η νέα
εποχή, θα γίνουν όλα όπως τα θέλω.
Θυμώνω με εμένα.
Επειδή δεν μου φταίνε οι άλλοι.
Εγώ μένει να αλλάξω, εγώ να λειτουργήσω στην κάθε στιγμή, εγώ να αποκτήσω γνώση για να ανταποκριθώ στην ευκαιρία που
θα έρθει, εγώ να γυρίσω τον τροχό μου, εγώ να σπρώξω τον ήλιο μου για να διώξει το σκοτάδι μου, εγώ να ζήσω αυτά που θέλω.

Και έτσι, ο θυμός για τα προβλήματα, μετατρέπεται σε δημιουργική δράση για τη λύση τους.
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

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

Ε-mail : kostas@gikas.net

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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Μας σέρνει η ιστορία αλλά ως πότε;
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Αυτό που μερικοί για να πούνε απλά κάτι επικαλούνται την ιδεολογία που
υποτίθεται ότι πρεσβεύουν, ώρες-ώρες πραγματικά ξεπερνάει κάθε λογική.
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στα υπουργικά συμβούλια και τα οποία
σχεδιάζουν το μέλλον της κοινωνίας
XIV. Πάσχει από έλλειμμα ιστορικής
ειλικρίνειας.

Πρώτον και κύριο οι ιδεολογίες, που σπάνια συναντά κανείς κάτι στην σύγχρονη
Σε αυτή τη χώρα όπου πάλι χρειάζεται
ιστορία του Ελληνικού κράτους, δεν είναι σταθερές , εξελίσσονται ανάλογα με τις
ανάγκες τις κοινωνίας και ιδιαίτερα σήμερα όπου η τεχνολογία αναπτύσσεται με να γίνει μία σοβαρή κουβέντα ώστε να
υφίσταται μία εσωτερική πολιτική που να
αλματώδεις ρυθμούς η ένταση αυτών των αλλαγών είναι μεγαλύτερη.
μην αλλάζει κάθε φορά που θα αλλάζει η
Πώς μπορεί να εξηγήσει κανείς ποια είναι η ιδεολογία που εξυπηρετεί καλύτερα
κυβέρνηση, θα πρέπει αρχικά να σκεφτούμε
τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας όταν όλα από την αρχή ξεκίνησαν στραβά σε
ως πολίτες πρώτα το σύνολο, τον εαυτό μας
τούτο το κράτος και εξακολουθούν να πηγαίνουν στραβά σχεδόν κατά τον ίδιο
μέσα στο σύνολο και όχι τον εαυτό μας είς
τρόπο;
βάρος του συνόλου, ασκώντας παράλληλα
Σε μία χώρα όπου
δημιουργική πίεση προς το πολιτικό
σύστημα. Τα δημοκρατικά μας δικαιώματα
I. Δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων
δεν εξαντλούνται μόνο τη μέρα που θα πάμε
II. Το 60% περίπου του πληθυσμού συγκεντρώνεται στην Αττική
να ψηφίσουμε.
III. Η Βόρεια Ελλάδα το κατ‘ εξοχήν πιο ευρωπαϊκό κομμάτι της χώρας, εκεί
Χρήστος Τραϊκούδης
Βέβαια σε ένα κράτος όπου μία περιφέρεια
όπου συγκεντρώνονται οι περισσότεροι εξωτερικοί κίνδυνοι μένει στο θάλαμο
της υπανάπτυξης, έχει υψηλή ανεργία, αποβιομηχανοποίηση και το δημογραφικό του η Αττική πνίγεται στο τούβλο και το τσιμέντο και η υπόλοιπη Ελλάδα πνίγεται
απο την προσπάθεια διατήρησης αυτών των συνεχώς απαξιωμένων τούβλων και
πρόβλημα διογκώνεται.
τσιμέντων πρός τέρψιν του να κατοικοεδρεύει κανείς κοντά στα κέντρα λήψης
IV. Η εθνική περηφάνια και συνείδηση εξαντλείται σε δύο εθνικές επετείους
αποφάσεων, τα πράγματα δεν είναι και τόσο ρόδινα σχετικά με την ευημερία του
V. Συμπολίτες μας τρέχουν από μία αίθουσα δικαστηρίων στην άλλη για να αλλά κατ’ επέκταση και με την λύση κάποιων σοβαρών εσωτερικών προβλημάτων
βρούν το δίκιο τους ακόμη και απέναντι στο ίδιο το κράτος.
που χτυπάνε καμπανάκι ένα εκ των οποίων και το δημογραφικό πρόβλημα
πλησίον των συνόρων. Πότε και πώς θα γίνει αυτή η περίφημη αποκέντρωση που
VI. Η ατιμωρησία έριξε στον καιάδα το περί δικαίου αίσθημα
VII. Ο μισθός στο δημόσιο δεν συνδέθηκε ποτέ με την αποτελεσματικότητα και κάποιοι ευαγγελίζονται;
Τα σύνορα της χώρας κινδυνεύουν επειδή πάνω απο όλα είναι οικονομικώς
ανίσχυρα.
VIII. Η σκληρή δημοσιονομική πολιτική εφόσον δεν έγιναν οι απαραίτητες
Αν η οικονομία σε αυτές τις περιοχές ήταν δυνατή κανείς από τους γείτονες μας
μεταρρυθμίσεις και υποδομές ήταν αναπόφευκτη
IX. Δεν μπορεί να διατηρήσει ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο εκτός δεν θα καθόταν να προβάλλει με τόση ευκολία τους αλυτρωτισμούς του αλλά θα
προσπαθούσε να αναχαιτίσει τους πολίτες ώστε να μην έρθουν για εργασία και
υπερεθνικών σχηματισμών
παραμονή στην Ελλάδα.
X. Η εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να ασκείται μόνο για εσωτερική κατανάλωση
Απογοήτευση δεν χρειάζεται σε όσους είναι προσγειωμένοι στην πραγματικότητα
XI. ακόμη δεν κάνανε σαφές στους πολίτες ότι χωρίς εθνική παραγωγή και
και νοιάζονται ώστε αυτός ο τόπος να μείνει αλώβητος σε πρώτη φάση και
εξαγωγές θα βουλιάζουμε στους φόρους και θα χρειαστούν και άλλα μνημόνια
αργότερα να ευημερήσει και αυτό δεν επιτυγχάνεται μέσω ιδεοληψιών αλλά με
XII. Κάποιοι δεν σκέφτονται ή αδιαφορούν επίτηδες να εξηγήσουν ποιοι μπορεί πράξεις.
να φέρουν την ανάπτυξη ενώ νέοι και εξειδικευμένοι αφήνουν την χώρα για ένα
Είναι δύσκολο να γίνουν κάποια πράγματα που χρήζουν αλλαγών; Είναι δίχως
καλύτερο μέλλον στην αλλοδαπή
καμία αμφιβολία με τη σημερινή δομή.
XIII. Δεν υπάρχει και τόση διαφάνεια σχετικά με τα πρόσωπα που επιλέγονται
το έργο που παράγεται

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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ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ
Ο ΒΡΙΚΟΛΑΚΑΣ
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Γράφει ο Δρ. Δημήτριος Μπενέκος

Αν. καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας

Η μπαλάντα «ο Βρικόλακας» (Der Erlkönig), που συνέθεσε το 1781
ο μεγάλος γερμανός λογοτέχνης Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε (Goethe), ανήκει στην κατηγορία των ποιημάτων με μαγικό, νεκρομαγικό
ή δαιμονικό περιεχόμενο. Αντικατοπτρίζει δεισιδαιμονικές αντιλήψεις,
βαθιά ριζωμένες στην ψυχή του λαού, από εποχές που οι άνθρωποι
είχαν την εντύπωση ότι βρίσκονταν εκτεθειμένοι στις εχθρικές διαθέσεις
υπερφυσικών κακοποιών όντων.
Ήδη, από την πρώτη κιόλας στροφή της μπαλάντας, νιώθουμε πως οι
καταχθόνιες, οι σκοτεινές δυνάμεις του Κακού αρχίζουν να απλώνουν το
δίχτυ του πεπρωμένου, προμηνύοντας έτσι την επερχόμενη καταστροφή,
την κορύφωση του δράματος με το αναπόφευκτο τέλος. Η δράση, ο
εναλλασσόμενος διάλογος ανάμεσα στο φανταστικό και το ρεαλιστικό,
το σκοτεινό, μυστηριακό σκηνικό, η μοίρα και το υπερφυσικό απειλητικό
δαιμονικό στοιχείο μεταμορφώνονται σε ποιητικές εικόνες απαράμιλλης
ομορφιάς, που συγκλονίζουν και καθηλώνουν. Τέλος, όπως συνηθίζεται
σε ποιήματα αυτής της κατηγορίας, οι δαιμονικές υπερφυσικές δυνάμεις
νικούν και ο άνθρωπος υποτάσσεται στη μοίρα του.
Ο «Βρικόλακας» (Der Erlkönig) είναι ένα από τα λογοτεχνικά
αριστουργήματα του Γκαίτε, που επηρέασαν και άλλους καλλιτέχνες,
όπως για παράδειγμα τον Φρανς Σούμπερτ, ο οποίος το μελοποίησε με
εξίσου μεγάλη μαεστρία.
Εδώ κάνουμε μια μικρή γλωσσική παρατήρηση. Ο δεύτερος στίχος της 7ης
στροφής „und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt!„ χρησιμοποιείται
μέχρι σήμερα, συνήθως όταν κάποια χειρωνακτική εργασία παρουσιάζει
δυσκολίες, όπως π.χ. το άνοιγμα ή το ξεβίδωμα.
(Η μετάφραση από τα γερμανικά και η ποιητική προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα
έγινε από τον γράψαντα το παρόν άρθρο)

Ο ΒΡΙΚΟΛΑΚΑΣ
1
Ποιοι νύχτα και αέρα με το άτι αψηφούν;
Πατέρας κι ο γιος του το δάσος περνούν.
Ο έρμος πατέρας τον γιο του κρατά,
μες την αγκάλη, στα χέρια σφιχτά.
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2
- Το πρόσωπο, γιε μου, τι κρύβεις χλωμό;
- Δεν βλέπεις, πατέρα, τον Δαίμονα εδώ;
με μαύρο μανδύα, κορόνα φριχτή;
- Παιδί μου, η ομίχλη ασπρίζει εκεί.
3
«Καλό μου αγόρι, έλα κοντά,
Σε σένα θα δείξω παιχνίδια πολλά,
Αγκάλες λουλούδια, στολίδια χρυσά,
Prof. Dr. Dimitrios Benekos
Που η μάνα μου γνέθει τις νύχτες κρυφά».
4
- Πατέρα, πατέρα, αυτά δεν τ΄ ακούς,
που ο Βρικόλακας τάζει με λόγους γλυκούς;
- Παιδί μου, σταμάτα, και φύλλα είν΄ ξερά,
που παίρνει ο αέρας και διώχνει μακριά.
5
«Ωραίο μου αγόρι, έλα γοργά,
οι κόρες μου οι λάμιες, ξωθιές, ξωτικά
τη νύχτα τον άγριο του Άδη χορό,
για σένα ετοιμάζουν αγόρι μικρό».
6
- Πατέρα, για κοίτα στην άβυσσο εκεί,
του Δαίμονα η κόρη εμένα θωρεί.
- Παιδί μου, παιδί μου, το βλέπω, τι θες;
Κουνούν τα κλωνάρια οι μαύρες ιτιές.
7
«Μικρό μου αγόρι, για έλα εδώ!
Δεν θέλεις; Με βία σ΄ αρπάζω κι εγώ».
- Πατέρα, πατέρα, με πιάνει μ΄ ορμή,
τα μαύρα του νύχια μου κάνουν πληγή.
8
Αγριεύει ο πατέρας, το άτι χτυπά,
σ΄ αγκάλη που τρέμει τον γιο του βαστά.
Και φτάνει σε σπίτια και μπαίνει σ΄ αυλή.
Αλλοί του, στα χέρια ένα πτώμα κρατεί.
(Prof. Dr. Dimitrios Benekos)
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Judas und Petrus

von Erzpriester p. Martinos Petzolt

„Als Teilnehmer an deinem mystischen Abendmahl, Sohn Gottes, nimm mich heute auf; denn
nicht will ich deinen Feinden das Mysterium verraten, noch will ich dir einen Kuss geben wie Judas,
sondern wie der Räuber bekenne ich dir: Gedenke
meiner, Herr, in deinem Königtum.“ Vor jeder heiligen Kommunion wird den Gläubigen der Apostel
Judas ins Gedächtnis gerufen, nicht seinem Beispiel
zu folgen und den Herrn zu verraten. Es wäre ein
Verrat, unwürdig den Leib und das Blut Christi zu
empfangen. Denn ein solcher „macht sich schuldig
am Leib und am Blut des Herrn“ (1Kor 11,27), wie
der hl. Apostel Paulus warnt, er würde ähnlich dem
Verräter Judas, der an Christus schuldig wurde.
Judas
Vor allem in der Karwoche wird wieder und immer wieder an Judas erinnert, dessen bezahlter
heimtückischer Verrat und böse geheuchelter
Kuss den Herrn dem Hohen Rat auslieferte. Immer
wieder warnen die Hymnen eindringlich vor dem
Beispiel des Verräters, aber auch seiner Geldgier,
oder besser gesagt, seines Verrates wegen seiner
Geldgier. Verlockungen durch niederen Motive, vor
allem materielle, ist jeder ausgesetzt. „Wehe der
Geldgier des Verräters. Billig vollzieht er den Verkauf. Nach der Schätzung von Krämern verkauft und
verschachert er ihn. Er prüft den Preis nicht genau
... Denn so machen es die Diebe: sie verschleudern
die Kostbarkeiten.“ (Karmittwoch). Wer wäre nicht
versucht, Ideale für einen persönlichen Vorteil zu
opfern, vor allem, wenn die Ideale unrealistisch
erscheinen wie für Judas, der als Zelot offensichtlich ein irdisches Königreich des Davidsohnes erwartete, um die Römer aus dem Gelobten Land
zu vertreiben, aber in dieser Hoffnung enttäuscht
war. „Er erblindet in der Leidenschaft der Geldgier.
Die Finsternis findet, der sich dem Licht entwindet.
Denn wie konnte der noch sehen, der um dreißig
Silberlinge das Licht verkaufte“, heißt es in der 4.
Antiphon im großen Passionsgottesdienst. Denn
„Judas verlässt den Meister und verbindet sich mit
dem Teufel.“ Judas brach die Mahlgemeinschaft mit
dem Herrn nach einem Bissen ab: „Der Gottvergessene trug das Himmelsbrot im Munde und verübte wider den Heiland den Verrat ... Er verkaufte
den, der ihn ernährte, und den Herrn, den er liebte,
übergab er dem Tod.“ Der Evangelist Johannes der
Theologe fasst den Abbruch der Mahlgemeinschaft
knapp zusammen: „Es war aber Nacht“ (Joh 13,30).
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Das ist der radikale Kontrast zum Anfang desselben
Evangeliums: „In ihm was das Leben, und das Leben
war das Licht des Menschen“ (Joh 1,4). Judas aber
lief mit finsterem Blick und verdunkeltem Verstand
zu den Hohenpriestern, um das Licht zu verkaufen.
Konsequent war später seine Erkenntnis, dass er
das Leben verkauft und sein Leben verloren hatte.
Doch damit beschäftigen sich die Hymnen der Kirche nicht. Sie nennen Judas krank, weil er „an Geldgier krankte“, aber malen sein Ende nicht weiter
aus: „Sieh den Freund des Geldes, der seinetwegen
nach der Schlinge griff.“ (Apolytikon des Karfreitags).
Petrus
Die Hymnen der Kirche beschäftigen sich jedoch
auch mit einem anderen Verrat. Petrus, dem seine Verleugnungen sogar vom Herrn vorausgesagt
worden waren, hatte leichtfertig alles abgestritten:
„Amen, ich sage dir, dass diese Nacht, ehe der Hahn
kräht, du dreimal mich verleugnen wirst. Petrus erwiderte: Auch wenn es sein müsste, das ich mit dir
sterben müsste, nie würde ich dich verleugnen“ (Mt
26,34-35). Doch bekanntlich geschah das Gegenteil, unendlich peinlich: „Aus Furcht vor den Juden
hat Petrus, dein Freund und Vertrauter, dich verleugnet, o Herr.“ (zur Dritten Stunde). Aber damit
ist die Geschichte nicht vorbei: „und wehklagend
hat er gerufen: Gehe nicht schweigend an meinen
Tränen vorbei. Denn ich versprach, dir die Treue zu
halten, Erbarmen, und habe sie nicht gehalten.“
Beides sehen die Hymnen zusammen, den dreimaligen Verrat und die Tränen der Reue.
Leugnung
Wie soll man die Verrate bewerten, den einmaligen Verrat des Judas, allerdings für Geld, den
Christus aber in die Errettung der Welt durch seinen
Kreuzestod umwandelte, und den dreimaligen Verrat des Petrus, der aus Angst geschah? Rein quantitativ scheint das dreimalige Verleugnen des Petrus
mehr und schlimmer zu sein. Es war feige und hatte
nicht einmal eine Bedeutung im Heilswerk Christi.
Doch das Gewicht des Verrates ist wesentlich verschieden.
Judas leugnete durch seinen Kuss nicht, Jesus
zu kennen, jedoch hielt er ihn nicht mehr für den
Christus (=Messias). Den Glauben an die Errettung
durch den Menschensohn hatte er gänzlich verloren.
Petrus jedoch leugnete nur, Jesus zu kennen,
aber verleugnete nicht, dass dieser Christus sei,
der Sohn Gottes, der Erlöser und Erretter der Welt
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(siehe Mt 16,16). Der Hymnus ruft: „Ein unheilig
Wort will ich nie mehr über meine Lippen lassen, o
Herr. Mit dir will ich, wie sich’s gehört, sterben, auch
wenn alle dich verleugnen, rief Petrus. Nicht Fleisch
und nicht Blut, dein Vater tat dich mir kund, den die
ganze Schöpfung rühmend preist in die Äonen“ (Kanon des Karfreitags).
Reue
Schließlich ist es der jeweilige Umgang mit den
Verfehlungen und dem Verrat, der die beiden Apostel unterscheidet. Judas reute zwar sein Tun, er
brachte sogar die 30 Silberstücke zurück: „Ich habe
gesündigt, ich habe euch einen unschuldigen Menschen ausgeliefert“, doch „ging er weg und erhängte sich“ (Mt 27,4-5). Er erkannte seine Schuld, wollte sie, so gut er konnte, wieder gutmachen, aber
ihm fehlte der Glaube, Gott könne ihm diese Schuld
vergeben, er glaubte nicht an das erlösende Werk
Christi am Kreuz. Wie beim Verrat sah er wieder nur
den Menschen Jesus, den er unschuldig ans Kreuz
ausgeliefert hatte, aber nicht Christus, der im Tod
den Tod besiegte. Die Legende sagt, dass Gott trotzdem Erbarmen mit ihm hatte und ihm gewissermaßen eine zweite Chance geben wollte. Als er sich an
einem Feigenbaum erhängen wollte, ließ Gott den
Baum sich so tief neigen, so dass Judas nicht zum
Hängen kam. Doch Judas soll seine Beine angezogen haben.
Petrus seinerseits „ging hinaus und weinte bitterlich“ (Mt 26,75). Wegen seiner Liebe zum Meister
und seines ungebrochenen Glaubens an Christus
schmerzte ihn der vorhergesagte Verrat zutiefst.
Deshalb stehen die drei hartnäckigen Fragen des
auferstandenen Herrn in unmittelbarer Beziehung
zum dreimaligen Verrat: „Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese?“ (Joh 21,15).
So wird Petrus nicht nur zum Beispiel echter Buße,
sondern auch des wahren Glaubens an Christus
und der tiefen Liebe zum Herrn.
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Προστάτες του οργανισμού

της Ιωάννας Μπέτση

Η μπανάνα συγκαταλέγεται στα φρούτα που συνδυάζει εκτός από την γλυκιά γεύση και αρκετά οφέλη
στην υγεία.
Μέσα από τις ιδιότητές της, ο οργανισμός θωρακίζει τις άμυνές του.
Περιέχει κάλιο και επιπλέον μια συγκεκριμένη βιταμίνη
(παράγοντας νέκρωσης των όγκων), αυτό βοηθά στην πρόληψη ογκολογικών παθήσεων.
Οι κράμπες κάνουν συχνές τις επισκέψεις τους, λόγω έλλειψης μεταλλικών στοιχείων και εδώ το κάλιο
και μαγνήσιο που περιέχονται στα συστατικά της μπανάνας βοηθούν στην αποφυγή τους.
Με τις φυτοστερόλες που περιέχει, καθαρίζονται τα αιμοφόρα αγγεία με αποτέλεσμα να διατηρούνται
χαμηλά τα επίπεδα χοληστερόλης.
Επίσης, η μπανάνα συστήνεται για το γαστρικό έλκος, το ειδικό ένζυμο που περιέχουν προστατεύει τα

Ιωάννα Μπέτση

τοιχώματα του στομαχιού.
Οι υδατάνθρακες που περιέχονται, γεμίζουν γρήγορα τις „αποθήκες“ ενέργειας του οργανισμού, γι‘ αυτό και καλό είναι ειδικά για εκείνους που γυμνάζονται
να την καταναλώνουν πριν κάθε προπόνηση.
Προσφέρουν μέσα από το σύμπλεγμα βιταμινών Β, αυξημένο το σύνδρομο της χαράς, επηρεάζοντας θετικά το νευρικό σύστημα.

Θέλεις να βελτιώσεις την υγεία σου;
της Ιωάννας Μπέτση

Βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα με τις ιώσεις να παραμονεύουν στην εξώπορτα μας.
Ο οργανισμός χρειάζεται θωράκιση, δύο υλικά προσφέρουν αμέτρητα οφέλη στην υγεία.
Οι μπάλες κουρκουμά, μικρές δυναμικές βόμβες αντιφλεγμονοδών και αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων.
Ο κουρκουμάς γνωστός στο χώρο της εναλλακτικής διατροφής, είναι το ελιξήριο της ευεξίας.
Οι ερευνητές αποδίδουν την ισχυρή θεραπευτική του δράση, στα μεγάλα ποσοστά της κουρκουμίνης, ενός διατροφικού
θησαυρού που αξίζει να εκμεταλευτούμε.
Ισχυρή του ικανότητα να μειώνει τις φλεγμονές.
Επουλώνει τις πληγές, όχι μόνο του σώματος αλλά και της ψυχής μια και δρα ενάντια στην κατάθλιψη.
Επιβραδύνει τα σημάδια της γήρανσης, βελτιώνοντας την όψη της επιδερμίδας.
Ο συνδυασμός του με μαύρο πιπέρι δίνει την καλύτερη απορρόφηση των τροφών με μια απαλότητα στο ήπαρ και στο έντερο.
Η ζωή είναι όμορφη, προσθέστε λίγο „αλατοπίπερο“ για να τη νοστιμίσετε.
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Ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μια από τις πιο συχνές ασθένειες του
ανεπτυγμένου κόσμου. Περίπου 3% του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από
την ασθένεια αυτή. Ο διαβήτης κατατάσσεται στα νοσήματα διαταραχής του
μεταβολισμού. Όταν κάποιος πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη έχει αρκετά
αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα του (υπεργλυκαιμία). Υπάρχουν δυο
πιθανές αιτίες που οδηγούν στην υπεργλυκαιμία. Η πρώτη είναι το πάγκρεας
να μην παράγει αρκετή ή καθόλου ινσουλίνη. Η δεύτερη είναι τα κύτταρα
του οργανισμού μας να μην ανταποκρίνονται επαρκώς στην ινσουλίνη που
παράγει το πάγκρεας και έτσι να μην μπορεί η γλυκόζη να μπει σε αυτά. Με
βάση την αιτία της υπεργλυκαιμίας διακρίνονται τρεις τύποι διαβήτη:
• Διαβήτης τύπου 1: δεν παράγεται καθόλου ινσουλίνη και οφείλεται
κυρίως σε γενετική προδιάθεση. Η θεραπεία είναι ενέσιμη ινσουλίνη σε
συνδυασμό με δίαιτα και άσκηση.
• Διαβήτης τύπου 2: δεν παράγεται αρκετή ινσουλίνη ή η παραγόμενη
ινσουλίνη δεν επιτελεί τον ρόλο της. Κύριες αιτίες είναι η διατροφή, η
έλλειψη άσκησης, η ηλικία, το φύλο, η φυλή και η κληρονομικότητα.
Θεραπευτικά συνήθως οι ασθενείς λαμβάνουν χάπια σε συνδυασμό με
δίαιτα και άσκηση, αλλά ανάλογα με την ανταπόκρισή τους στην θεραπεία
κάποιες φορές χρειάζεται να λάβουν ινσουλίνη.
• Διαβήτης κύησης: εμφανίζεται σε γυναίκες κατά την διάρκεια της
εγκυμοσύνης σε ποσοστό 3-5% και πιο συχνά σε παχύσαρκες γυναίκες.
Σε αντίθεση με τους άλλους τύπους είναι αναστρέψιμος και διορθώνεται
μετά την γέννα.
Τα άτομα που πάσχουν από διαβήτη είναι φανερό ότι θα πρέπει να
προσέχουν την διατροφή τους, προκειμένου να μπορούν να ρυθμίζουν
καλύτερα το σάκχαρο τους και να καθυστερούν ή και να αποφεύγουν τις
επιπλοκές του. Η διατροφή ενός πάσχοντα από διαβήτη θα πρέπει:
• Να παρέχει ενέργεια που να καλύπτει τις ανάγκες του συγκεκριμένου
ατόμου
• Να έχει μειωμένα επίπεδα από απλά σάκχαρα (π.χ. ζάχαρη, μακαρόνια,
πατάτες) και να έχει αυξημένα επίπεδα από σύνθετους υδατάνθρακες
(π.χ. φυτικές ίνες). Οι υδατάνθρακες είναι το βασικότερο πρόβλημα
στη διατροφή ενός διαβητικού, καθώς μπορεί να αυξήσουν τα επίπεδα
γλυκόζης στο αίμα, γι’ αυτό και θεωρούνται συχνά «απαγορευμένες»
τροφές. Όμως παρ΄όλα αυτά οι υδατάνθρακες αποτελούν τη βάση της
διατροφής για έναν διαβητικό. Το 45-60% των ημερήσιων θερμίδων
πρέπει να προέρχονται από υδατάνθρακες. Λαχανικά, φρούτα
εποχής μετρίου μεγέθους και ωρίμανσης, όσπρια, δημητριακά ολικής
άλεσης είναι τροφές πλούσιες σε σύνθετους υδατάνθρακες, οι οποίοι
απορροφώνται βραδύτερα και έτσι δεν προκαλούν μεγάλες διακυμάνσεις
στα επίπεδα σακχάρου του αίματος, ενώ παρέχουν κορεσμό της πείνας
και συμβάλλουν στην απώλεια βάρους.
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• Να περιέχει λίγο λίπος και κυρίως περιορισμένα κορεσμένα λιπαρά
ζωικής προέλευσης, όπως κόκκινο κρέας, πλήρες γάλα και γαλακτοκομικά
προϊόντα, και πολυακόρεστα λίπη που υπάρχουν στα σπορέλαια κυρίως,
ενώ θα πρέπει να περιέχει περισσότερα μονοακόρεστα που υπάρχουν
στο ελαιόλαδο. Διαβητικά άτομα θα πρέπει να έχουν τακτική κατανάλωση
ω-3 λιπαρών οξέων που περιέχονται στα ψάρια, γιατί προφυλάσσουν
από στεφανιαία νόσο.
• Να μην είναι υπερβολικά πλούσια σε πρωτεΐνες, καθώς η υπερβολική
κατανάλωση πρωτεϊνών μπορεί να οδηγήσει σε διαβητική νεφρική βλάβη.
Καλό θα ήταν η μερική υποκατάσταση των ζωικών με φυτικές πρωτεΐνες.
Το 10-20% των ημερήσιων θερμίδων καλύπτεται από πρωτεΐνες.
Συνίσταται συχνότερα η κατανάλωση ψαριού, κοτόπουλου χωρίς δέρμα,
γαλοπούλας.
• Να είναι χαμηλή σε αλάτι. Γι ’αυτό θα πρέπει να αποφεύγονται η
προσθήκη αλατιού στο μαγείρεμα και τα επεξεργασμένα τρόφιμα.
• Συχνά γεύματα, συνήθως τρία κύρια γεύματα και 2-3 ενδιάμεσα μικρά
γεύματα (snacks), ενώ η συνολική ημερήσια πρόσληψη υδατανθράκων
πρέπει να μοιράζεται σε όλα τα γεύματα
• Οι γλυκαντικές ουσίες ασπαρτάμη, σακχαρίνη, ακεσουλφάμη-κ,
σουκραλόζη είναι ασφαλείς για κατανάλωση από διαβητικούς, ενώ η
σορβιτόλη και η μαννιτόλη επηρεάζουν το σάκχαρο, σε λιγότερο βέβαια
βαθμό από τη ζάχαρη και έχουν υπακτική δράση
• Βιταμίνες: έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί ασθενείς με διαβήτη έχουν πολύ
χαμηλά επίπεδα αντιοξειδωτικών ουσιών στο σώμα τους. Είναι οπότε
απαραίτητο να καταναλώνουν φυσικές τροφές πλούσιες σε βιταμίνες
και ιχνοστοιχεία, όπως καροτενοειδή, βιταμίνη C, φλαβονοειδή,
πολυφαινόλες, τοκοφερόλες που προστατεύουν από καρδιαγγειακά
νοσήματα.
Εκτός από τη διατροφή, σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του διαβήτη
παίζει και η συστηματική φυσική δραστηριότητα (σωματική άσκηση).
Η προγραμματισμένη άσκηση βοηθά στην καταπολέμηση του σακχαρώδους
διαβήτη και των επιπλοκών του με άμεσους και έμμεσους τρόπους. Στους
άμεσους τρόπους ανήκει η επίδραση που προκαλεί στη μεμβράνη των
μυϊκών κυττάρων, ώστε αυτή να γίνεται περισσότερο διαπερατή στη γλυκόζη,
καθώς και η καλύτερη χρησιμοποίηση από τον οργανισμό της ινσουλίνης
που κυκλοφορεί. Στους έμμεσους τρόπους ανήκουν η ευνοϊκή δράση της
άσκησης στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, που συνήθως είναι συνοδός
κατάσταση του σακχαρώδη διαβήτη, της υπέρτασης, όσο και της αρνητικής
εξέλιξης της αγγειακής αθηροσκλήρωσης, η οποία επιταχύνεται στους
σακχαροδιαβητικούς ασθενείς.
Η συστηματική άσκηση συνίσταται 3 φορές την εβδομάδα, με διάρκεια
τουλάχιστον 30 λεπτών κάθε φορά. Εξαιτίας του κινδύνου της υπογλυκαιμίας
κατά την άσκηση, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη διατροφή του
αθλούμενου, καθώς και στη δόση της ινσουλίνης ή των άλλων φαρμάκων
και στο χρόνο χορήγησής τους. Συνήθως συνίσταται ένα ελαφρύ γεύμα 20-30
λεπτά πριν από την έναρξη της άσκησης, σε συνάρτηση βέβαια με το χρόνο
διεξαγωγής της, την ένταση και τη διάρκειά της. Η συστηματική άσκηση θα
πρέπει να αποφεύγεται μόνο όταν ο σακχαρώδης διαβήτης δεν είναι καλά
ρυθμισμένος, όταν υπάρχουν σοβαρές αγγειακές ή δερματικές επιπλοκές ή
όταν υπάρχει π.χ. νεφροπάθεια.
Σκόπιμη είναι σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της συστηματικής
άσκησης η συμβουλευτική από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.
Κωνσταντίνος Χάχαλης
Καθ. Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ειδικευμένος στην Πρόληψη και Αποκατάσταση χρονίων παθήσεων
Gugelstr. 119 · 90459 Nürnberg (in der Storchen-Apotheke)
Tel.: 0911 - 44 16 24 Fax.: 0911 - 45 94 64
email : hachalis@tirgono.info
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Φαρμακευτικές υπηρεσίες… και στα ελληνικά!
Βίκυ Ευθυμίου
Φαρμακοποιός
-

Συνεργασία με φαρμακεία στην Ελλάδα
Πληρότητα σε φάρμακα και
ιατροφαρμακευτικά προϊόντα
Άρτια εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό
Κάρτα προνομίων
Κατ΄ οίκον διανομή

Πρόγραμμα θεραπευτικής αγωγής υγείας
Παράλληλα με την φαρμκευτική αγωγή στηρίζουμε την επιθυμία σας για περαιτέρω βελτίωση της υγεία σας. Παρέχουμε
προσωπική συμβουλευτική από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής και
φροντίζουμε για τη μακροχρόνια πρόληψη και αποκατάσταση διαφόρων παθήσεων όπως:
-

Σακχαρώδης Διαβήτης
Καρκίνος
Παχυσαρκία
Οστεοπόρωση
Ασθένεις καρδιακού και κυκλοφορικού Συστήματος
Αρτηριακή υπέρταση
Κατάθλιψη

Άσκηση - Διατροφή - Φαρμακευτική αγωγή - Ποιότητα ζωής

Κωνσταντίνος Χάχαλης

Καθ. Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ειδικευμένος στην Πρόληψη και Αποκατάσταση χρονίων παθήσεων

Επισκεφτείτε μας στο Φαρμακείο. Στηρίζουμε κάθε σας προσπάθεια για βελτίωση της υγεία σας!
Storchen Apotheke

Vicky Efthymiou
Gugelstr.119 – 90459 Nürnberg
Tel.: 0911 – 44 16 24
E-mail: info@storchenapotheke-nbg.de
www.storchenapotheke-nbg.de

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα-Παρασκευή: 8:30 - 13:00 και
14:00 - 18:00
Σάββατο:
8:30 - 12:30
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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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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

„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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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

9.50 EUR

9.90 EUR

9.90 EUR

11.00 EUR
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Η γωνιά του μαθητή

Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η περίληψη αποτελεί μια τεχνική πύκνωσης
κειμένου. Ο συντάκτης της καλείται να αποδώσει
το περιεχόμενο ενός κειμένου σε ένα νέο πιο
συνοπτικό, στο οποίο θα περιλαμβάνονται μόνο
οι κεντρικές ιδέες και τα βασικά σημεία του
αρχικού. Η περίληψη αποτελεί ένα ιδιαίτερο
κειμενικό είδος, εφόσον ο στόχος της δεν είναι
να αντικαταστήσει το αρχικό κείμενο, αλλά να
αποδώσει μόνο τα κεντρικά σημεία και τις βασικές ιδέες που αναπτύσσονται
σε αυτό, με τρόπο σαφή και ευσύνοπτο. Η ιδιαιτερότητα και η δυσκολία της
περίληψης έγκειται στο ότι ο συντάκτης της θα πρέπει να συντάξει ένα δικό
του κείμενο, στηριζόμενος όμως σε ένα ήδη υπάρχον, το οποίο πρέπει να
αναπαραγάγει στα βασικά του σημεία, χωρίς όμως να το αντιγράψει, να το
σχολιάσει ή να προσθέσει κάποια δική του ιδέα ή θέση. Έτσι, αν και αποτελεί
προσωπική δημιουργία, σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να φέρει τη
σφραγίδα του δημιουργού.
Υπάρχουν δυο βασικές κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το κειμενικό
είδος της περίληψης∙ πρόκειται για τη συνοπτική και την εκτεταμένη. Κριτήριο
για τη διαφοροποίησή τους είναι η έκταση και το είδος των στοιχείων
και των λεπτομερειών που περιέχονται σε καθεμιά από αυτές. Έτσι, μια
συνοπτική περίληψη περιλαμβάνει μόνο τα βασικά σημεία ενός κειμένου
(τα οποία παρουσιάζει ακροθιγώς και με τρόπο συνοπτικό) ενώ παραλείπει
δευτερεύουσες ιδέες του. Γι’ αυτό άλλωστε και είναι ευσύνοπτη ως προς
την έκταση ενώ παρέχει πληροφορίες μόνο για τους θεματικούς άξονες ενός
αρχικού κειμένου και όχι για το ακριβές περιεχόμενό του.
Αντίθετα, μια εκτενής περίληψη είναι πιο διεξοδική και κατατοπίζει
πληρέστερα τον αναγνώστη σχετικά με το περιεχόμενο ενός κειμένου. Αυτό
συμβαίνει γιατί περιλαμβάνει όχι μόνο τα βασικά σημεία και τις θέσεις του
συγγραφέα, αλλά αναφέρεται – έστω και ονομαστικά – και σε δευτερεύουσες
λεπτομέρειες (παραδείγματα, επιχειρήματα κλπ). Έτσι, μια εκτενής περίληψη
είναι πιο διεξοδική και πιο εκτεταμένη.
Ο βασικός παράγοντας που καθορίζει την επιλογή του είδους της περίληψης
από τον επίδοξο συντάκτη της και, ως εκ τούτου, επηρεάζει το περιεχόμενο
και την έκταση της περίληψης είναι ο σκοπός για τον οποίο γράφεται. Μια
τυπική περίληψη, πάντως, πρέπει να αποτελεί το ένα τρίτο (1/3) της έκτασης
του αρχικού κειμένου. (Βέβαια, αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει τους
μαθητές, εφόσον στις εξετάσεις ο αριθμός των λέξεων που απαιτούνται για
τη συγγραφή της περίληψης καθορίζεται από την ίδια την άσκηση)
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τρίτη ανάγνωση του κειμένου
2ο βήμα:
Επισημαίνεται και κατονομάζεται το θεματικό κέντρο του κειμένου,
δηλαδή η βασική θέση του συγγραφέα, η οπτική του γωνία και τοποθέτηση
απέναντι στο θέμα. Το θεματικό κέντρο του κειμένου εντοπίζεται στον τίτλο
του κειμένου, στον πρόλογο, στον επίλογο ή και σε ολόκληρο το κείμενο. Το
θεματικό κέντρο αναφέρεται στην αρχή της περίληψης
3ο βήμα:
Στο βήμα αυτό ο συντάκτης καλείται να επεξεργαστεί το κείμενο τμηματικά.
Πραγματοποιείται μια δεύτερη ανάγνωση του κειμένου, πιο διεξοδική. Ο
συντάκτης καλείται να προβεί σε μια πιο προσεκτική ανάγνωση της κάθε
παραγράφου ξεχωριστά και να επισημάνει το θεματικό της κέντρο (το οποίο
συνήθως εντοπίζεται στη θεματική πρόταση) και να εντοπισθούν βασικά
σημεία και λέξεις – κλειδιά. Τα βασικά σημεία εντοπίζονται στη θεματική
πρόταση αλλά και στις λεπτομέρειες της παραγράφου. Με τις σημειώσεις
αυτές θα πρέπει να συγκροτηθούν πλαγιότιτλοι για την κάθε παράγραφο
(Ο πλαγιότιτλος είναι η πρόταση/ περίοδος με την οποία αποδίδεται σύντομα
και περιεκτικά το νόημα μιας παραγράφου. Πρέπει να είναι συνοπτικός και
να αποδίδει ολόκληρο το νόημα της παραγράφου, χωρίς να περιορίζεται
μόνο στην άποψη που διατυπώνεται στη θεματική πρόταση/ περίοδο)
Πολλές φορές η ίδια ιδέα εμπεριέχεται και αναλύεται σε περισσότερες από
μια παραγράφους. Στην περίπτωση αυτή κρίνεται σκόπιμο να συγκροτηθεί
ένας ενιαίος πλαγιότιτλος ώστε να αποφεύγονται τυχόν επαναλήψεις, οι
οποίες σε καμία περίπτωση δε συνάδουν με το πνεύμα της περίληψης
4ο βήμα:
Στο σημείο αυτό το θεματικό κέντρο και οι πλαγιότιτλοι του κειμένου
χρησιμοποιούνται προκειμένου να συγκροτηθεί ένα διάγραμμα του κειμένου
(πρόκειται, στην ουσία, για ένα σχεδιάγραμμα το οποίο περιλαμβάνει μόνο
τις κεντρικές ιδέες και τα βασικά σημεία του κειμένου και αποτελεί την
πρώτη ύλη για τη συγγραφή της περίληψης). Ένα τυπικό διάγραμμα ξεκινά
με το θεματικό κέντρο του κειμένου και στη συνέχεια ακολουθεί σχηματική
παράθεση και απαρίθμηση των πλαγιότιτλων των παραγράφων

5ο βήμα:
Αυτό είναι και το τελικό βήμα που απαιτείται για τη συγγραφή της
περίληψης. Στο σημείο αυτό ο εκάστοτε συντάκτης καλείται να αναπτύξει
το διάγραμμα της περίληψης σε συνεχή λόγο. Αν, δηλαδή, συνδεθούν το
θεματικό κέντρο του κειμένου με τους πλαγιότιτλους με τη βοήθεια των
κατάλληλων μηχανισμών συνοχής και τα τυπικά ρήματα και τις εκφράσεις
που προτείνονται για τη συγγραφή της περίληψης τότε προκύπτει ένα ενιαίο
κείμενο. Το κείμενο αυτό είναι η περίληψη του κειμένου.
Βήματα για τη συγγραφή της περίληψης:
Για την αποτελεσματικότερη συγγραφή μιας περίληψης υπάρχει μια Η περίληψη γράφεται σε μια παράγραφο. Ωστόσο, μπορεί να εκτείνεται
συγκεκριμένη πορεία την οποία ο συντάκτης μπορεί να ακολουθήσει και η και σε περισσότερες, ωστόσο οφείλει σε κάθε περίπτωση να ακολουθεί τη
λογική δομή, τη διάρθρωση των ιδεών και την οργάνωση του κειμένου.
οποία εντοπίζεται στα ακόλουθα βήματα:
Ειρήνη Ι. Ζαννάκη, Φιλόλογος
1ο βήμα:
email : zannaki@trigono.info
Θα πρέπει να γίνει μια πολύ προσεκτική γενική ανάγνωση του κειμένου,
προκειμένου να καταστεί κατανοητό και σαφές ως προς το περιεχόμενό του. Η κ. Ζαννάκη είναι φιλόλογος και ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου στη Θεσσαλονίκη.
Πολλές φορές η πρώτη ανάγνωση δεν είναι αρκετή, καθώς υπάρχουν κείμενα Συνεργάζεται με το κέντρο σπουδών «Δημόκριτος» και παραδίδει ηλεκτρονικά
δυσνόητα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν μεταφορικές εκφράσεις ή φροντιστηριακά μαθήματα.
Για πληροφορίες μπορείτε ν’ απευθυνθείτε στη διεύθυνση της εφημερίδας
δυσνόητα και ασαφή νοήματα. Έτσι, απαιτείται και μια δεύτερη ή ακόμα και
Τηλ. 0911 / 264354, εμαιλ : 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
Ο μικρός Κωστάκης βλέπει το αυτοκίνητο του μπαμπά του να περνάει απ‘ το πάρκο
της παιδικής χαράς και να πηγαίνει προς το δάσος. Περίεργο το σκασμένο, ακολoυθεί
το αμάξι και το συναντάει κάποια στιγμή παρκαρισμένο. Εκτός απ‘ τ‘ αμάξι όμως βλέπει
και το μπαμπά ν‘ αγκαλιάζει τη Θεία Καίτη και να τη φιλάει!!! Ξετρελαίνεται απ‘ τον
ενθουσιασμό και τρέχει τρέχει τρέχει πάει στο σπίτι στη μαμά του:
-ΜΑΜΑ ΜΑΜΑ ΜΑΜΑ ΗΜΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΙ Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΙΑ.
Η μαμά του λέει να ηρεμήσει και να της πει την ιστορία.
-Ήμουν στο πάρκο και ο μπαμπάς και η θεία Καίτη πέρασαν με το αυτοκίνητο του μπαμπά.
Τους ακολούθησα και τους είδα στο δάσος. Ο μπαμπάς έδινε στη Θεία Καίτη ένα μεγάλο
φιλί και μετά την βοήθησε να βγάλει τη φούστα της. Μετά η Θεία Καίτη τον βοήθησε
να βγάλει το παντελόνι του. Μετά η θεία Καίτη ξάπλωσε στη θέση του συνοδηγού και ο
μπαμπάς...
-Α, Κωστάκη, είπε η μαμά, αυτή είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Να μας την πεις το βράδυ
που θα είμαστε όλοι μαζί στο τραπέζι. Θέλω να δω το ύφος του μπαμπά όταν την ακούσει.
Το βράδυ στο τραπέζι η μαμά ζητάει απ‘ τον μικρό Κωστάκη να πει την ιστορία του. Ο
μικρός αρχίζει να λέει. Περιγράφει το αυτοκίνητο στο δάσος, το ξεντύσιμο, το ξάπλωμα
στη θέση του συνοδηγού και:
-...και μετά ο μπαμπάς και η θεία Καίτη έκαναν το ίδιο πράγμα που έκανε η μαμά με το
θείο Γιώργο τότε που ο μπαμπάς ήταν ταξίδι.“

SUDOKU

Ήταν ο Κωστίκας και ο Γιωρίκας στο αεροπλάνο.
Ξαφνικά βγαίνει η αεροσυνοδός και λέει:
- Χάλασε η πρώτη από τις 3 μηχανές, αλλά μην φοβάστε, θα φτάσουμε έγκαιρα.
Γυρνάει ο Κωστίκας και λέει:
- Αρχίζω να φοβάμαι.
Μετά από λίγο ξαναβγαίνει η αεροσυνοδός και λέει:
- Χάλασε και η δεύτερη από τις 3 μηχανές, αλλά μην φοβάστε, θα φτάσουμε έγκαιρα.
Ο Κωστίκας τώρα φοβάται πραγματικά.
Ξαναβγαίνει η αεροσυνοδός και λέει:
- Χάλασε και η τρίτη από τις 3 μηχανές, και το αεροπλάνο θα πέσει.
Ο Κωστίκας πανικοβάλεται και αρχίζει να κλαίει.
Τότε γυρνάει ο Γιωρίκας και του λέει:
- Καλά, και γιατί κάνεις έτσι; Δικό σου είναι;
Δύο φίλοι συναντιούνται μετά από πολλά χρόνια τυχαία στον δρόμο. Όπως είναι φυσικό
λοιπόν, ρωτάει ο ένας τον άλλον τα νέα του:
-Πως είναι τα παιδιά σου;
-Καλά. Ο ένας έγινε δάσκαλος, ο άλλος γιατρός, η κόρη μου έγινε δικηγόρος και ο μικρός
κλέφτης.
-Τόσο σπουδαία παιδιά έχεις και κρατάς το κλεφτρόνι τον αλήτη μέσα στο σπίτι σου; Γιατί
δεν τον διώχνεις;
-Είσαι καλά; Αυτός μας συντηρεί! Οι άλλοι είναι άνεργοι!
Ένας δικηγόρος μόλις έχει εγκατασταθεί στο νέο του γραφείο. Σκέφτεται λοιπόν, τι μπορεί
να κάνει για να εντυπωσιάσει τους πελάτες.
Μετά από κάμποση ώρα, ένας κύριος μπαίνει στο γραφείο του δικηγόρου. Αμέσως λέει να
βάλει σε εφαρμογή το σχέδιο του. Έτσι σηκώνει το τηλέφωνο του, και λέει:
- Δυστυχώς δεσποινίς Ωνάση, δεν μπορώ να αναλάβω την υπόθεση σας. Είμαι πνιγμένος
στη δουλειά. Πάρτε με σε ένα μήνα, μήπως και μπορέσω να σας βοηθήσω.
Κλείνει το τηλέφωνο και λέει στο κύριο που περιμένει:
- Σε τι θα μπορούσα να σας εξυπηρετήσω;
- Τίποτα, είμαι από τον Ο.Τ.Ε. και ήρθα για να συνδέσω το τηλέφωνο.
Ο δημόσιος κατήγορος στο δικαστήριο μιας μικρής επαρχιακής πόλης καλεί την πρώτη
του μάρτυρα, μια γιαγιά γύρω στα 80 και την ρωτάει με τελείως επαγγελματικό ύφος:
- Με γνωρίζετε εμένα κυρία Θεοδώρου;
- Και βέβαια σας γνωρίζω κύριε Αλεξίου, απαντάει η ηλικιωμένη γυναίκα. Σας ξέρω από
μικρό παιδάκι και πρέπει να ομολογήσω ότι με έχετε απογοητεύσει. Λέτε ψέματα, απατάτε
συνέχεια τη γυναίκα σας, κουτσομπολεύετε τους Πελάτες σας. Βεβαίως σας γνωρίζω!
Αποσβολωμένος τελείως ο δικηγόρος από την απρόσμενη απάντηση της γριάς και μη
ξέροντας τι άλλο να πει, δείχνει με το δάχτυλό του στην άλλη μεριά της αίθουσας και λέει:
- Τον δικηγόρο της υπεράσπισης τον γνωρίζετε;
- Ω ναι και τον κύριο Σοφόπουλο τον γνωρίζω, απαντά πάλι η μάρτυς. Τον κρατούσα
όταν ήτανε μωρό και μπορώ να πω ότι κι αυτός με έχει απογοητεύσει. Είναι μέθυσος
και χαρτοπαίκτης, δεν μπορεί να κάνει σχέση με κανένα και είναι από τους χειρότερους
δικηγόρους της πόλης μας!
Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος κτυπά το σφυράκι του στην έδρα, διακόπτει τη διαδικασία
και καλεί και τους δύο δικηγόρους να πλησιάσουν την έδρα. Όταν πλησιάζουν, σκύβει
μπροστά και τους λέει με σιγανή φωνή:
- Όποιος από τους δυο σας τη ρωτήσει αν με ξέρει, θα τον σκίσω!!!
Εκεί που καθόταν ο σύζυγος στην πολυθρόνα του και διάβαζε προσηλωμένος την
εφημερίδα του, πηγαίνει η γυναίκα του σιγά-σιγά πίσω του και του ρίχνει ένα δυνατό
χτύπημα με το τηγάνι στο κεφάλι του!
- Ο ΑΝΤΡΑΣ: Μα καλά τρελάθηκες; Τι με χτυπάς;
- Η ΓΥΝΑΙΚΑ: Βρε αχαΐρευτε, τι είναι αυτό το χαρτάκι που βρήκα στην τσέπη του
παντελονιού σου και γράφει ΜΑΡΙΛΟΥ;
-Ο ΑΝΤΡΑΣ: Δεν θυμάσαι πριν από 2 βδομάδες που πήγα στον ιππόδρομο; ΜΑΡΙΛΟΥ είναι
το όνομα του αλόγου που είχα ποντάρει.
-ΓΥΝΑΙΚΑ: Πω-πω, με συγχωρείς, ώρες-ώρες και γω δεν καταλαβαίνω πώς γίνομαι τόσο
ζηλιάρα. Ελπίζω να μην σε πόνεσα πολύ.
Μετά από 3 μέρες το ίδιο σκηνικό. Ο άντρας να διαβάζει αμέριμνος την εφημερίδα του
στην πολυθρόνα και η γυναίκα του ρίχνει μια δυνατή με το τηγάνι στο κεφάλι.
ΑΝΤΡΑΣ: Μα καλά, τι έπαθες πάλι;
ΓΥΝΑΙΚΑ: Τηλεφώνησε το ΑΛΟΓΟ σου και σε θέλει!

Σπαζοκεφαλιά
1. Οι Αμοιβάδες αναπαράγονται χωριζόμενες στα δύο. Βάζουμε σε ένα
βάζο μια αμοιβάδα που αναπαράγεται κάθε λεπτό, στις 10.00 το πρωί
ακριβώς. Το βάζο γεμίζει με αμοιβάδες στις 12.00 το βράδυ. Τι ώρα ήταν
το βάζο γεμάτο μέχρι την μέση ?
2. Σε ένα συρτάρι έχετε 12 ζευγάρια άσπρες και 12 ζευγάρια μαύρες
κάλτσες. Χωρίς να βλέπετε, πόσες κάλτσες πρέπει να τραβήξετε για να
είστε σίγουροι πως έχετε στα χέρια σας τουλάχιστον ένα ζευγάρι όμοιες
κάλτσες ?
3. Είναι μια κρύα, χειμωνιάτικη νύχτα, φυσάει και έχει καταιγίδα. Καθώς
οδηγείς το διθέσιο αυτοκίνητο σου κάπου στην ερημιά περνάς μπροστά
από μια στάση. Περιμένουν το λεοφορείο 3 άνθρωποι: Μια ηλικιωμένη
γυναίκα που φαίνεται να είναι ετοιμοθάνατη, ένας γιατρός που σου
είχε σώσει τη ζωή παλιά και ο/η άντρας/γυναίκα των ονείρων σου. Το
αυτοκίνητο σου είναι διθέσιο και πρέπει να επιλέξεις ποιόν θα πάρεις.
Τι θα κάνεις;
Οι λύσεις στην ιστοσελίδα της εφημερίδας μας
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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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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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