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Προσφορά της Superfast Ferries
στους μαθητές/μαθήτριες του σχολείου της Ελληνικής
Κοινότητας Εμίλια Ρομάνια!
Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, οι μαθητές και οι μαθήτριες
του σχολείου της Ελληνικής Κοινότητας Εμίλια Ρομάνια,
με έδρα τη Villanova di Castenaso, δέχτηκαν το
καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο! Συνάντησαν έναν
15
αγαπημένο συγγραφέα, τον Φίλιππο Μανδηλαρά!...

Η Πρόεδρος της Κοινότητας, Έλενα Μέτσιος
Ο ΣΤΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΑΥΛΑΡΧΕΣ

Το ότι υπάρχω δεν σημαίνει ότι ζω.

Αγαπητοί μου, με πολύ ενδιαφέρον περιμένουμε
Οι άνθρωποι πολλές φορές νομίζουν πως επειδή
κάθε χρόνο τις ημέρες των Χριστουγέννων και
υπάρχουν στην ζωή αναπνέουν και έχουν μια
του νέου έτους. Την εορτήν των Χριστουγέννων,
καθημερινότητα ότι ζουν κιόλας. Ζω σημαίνει πως
που η εκκλησία μας ονομάζει ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ των
νοιώθω αισθάνομαι αντέχω ελπίζω κ.α. Από την
εορτών. Και η σκέψη μας φτερουγίζει και φθάνει
στιγμή που ένας άνθρωπος γεννιέται μέχρι την
εις τον τόπον, όπου εγεννήθει ο Χριστός εκείνη την
στιγμή που πεθαίνει ακολουθεί η φτιάχνει μια
08
08
παγωμένη χειμωνιάτικη νύχτα. Μια νύχτα ...
πορεία. Το θέμα είναι αν μπορεί αυτό να ...
Πολύευκτος Παν. Γεωργακάκης, Καθηγητής Ιερέας

Αθηνά Σκιαδοπούλου, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

«Καθαρίζοντας το μονοπάτι μου»

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΣΣΗΣ

-Τι να κάνω Δάσκαλε όταν αισθάνομαι εγκλωβισμένος;

.. Η μετανάστευση των Ελλήνων είχε αρχίσει από
τα αρχαία χρόνια. Εγκατέλειπαν οι Έλληνες τον
τόπο της καταγωγής τους και ζητούσαν μια άλλη
χώρα, μια άλλη πατρίδα. Μερικοί λησμονούσαν να
επιστρέψουν!

Πως τις λένε αυτές τις ημέρες που σχεδόν τίποτα δεν
πηγαίνει όπως ήλπιζες; Που όσο και να ...
-Δάσκαλε, το φθόνο, όπως και όλα τα άλλα αυτού του
09 είδους, πώς να τον αποβάλω; ...
18

Δημήτρης Νομικός - συγγραφέας
Καρκίνος και αίτια
4 Φεβρ., Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου
Αίτια - Πρόληψη - Αποκατάσταση

Μερικοί σκέφτονταν συνεχώς την παλλινόστηση! ..
Οι λόγοι ήταν βασικά οικονομικοί. ....

«Ο Σωκράτης ξυπόλητος στην Αθήνα»
από το Εθνικό Θέατρο της Αιθιοπίας

Σελίδα 06

της Μαίρης Κρητικού

Κώστας Ιατρίδης, Εκπαιδευτικός
Οι δυνατότητες των νέων τεχνολογίων και η ...

Ο καρκίνος είναι ένα από τα σοβαρότερα
προβλήματα υγείας που παρατηρούνται σήμερα
στις ανεπτυγμένες χώρες. Έτσι καθιερώθηκε η
22 4η Φεβρουαρίου ως παγκόσμια Ημέρα κατά του
Καρκίνου με στόχο να κεντρίσει το ....

Αν ήταν δυνατόν να ταξιδέψουμε στο παρελθόν και
να ρωτήσουμε τους προγόνους μας, εάν μπορούν
να φανταστούν ότι μία ημέρα θα πετάξουν μέχρι το
φεγγάρι ή ότι μία ημέρα θα περπατούν με τα κινητά
στα χέρια τους και να μιλούν με ανθρώπους στην
άλλη άκρη της γης ή σε μερικές ώρες να διανύουν
16
τεράστιες αποστάσεις ή να ....

φαρμακευτικό προσωπικό Storchen-Apotheke Nürnberg

Διαμαντής Γκίκας, Dipl. Informatiker

Taufe - Chrisma

2019 ... αυτά που μένουν, επιμένουν αλλά ....

Δεξίωση του δήμαρχου για το 2019

Σελίδα 10
Σωτήρης Ξώγνος, Για τον „Φίλος“ α. Σ.

Nach den Ausführungen zur Katechese und zum EinΤο 2019 δεν εκκινεί με τους καλύτερους οιωνούς όχι
tritt von Erwachsenen in die orthodoxe Kirche in der
μόνο στη χώρα μας αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
letzten Ausgabe des Trigono stellt sich konsequent die
Η Ελλάς είναι ως γνωστό μία αδύναμη εθνική
Frage nach dem „Wie“ der Aufnahme von bislang anοικονομία με τεράστια και χρόνια προβλήματα
απόρροια των παθογενειών σε κοινωνικοπολιτικό
dersgläubigen Christen. Genügen Abschwörung der
επίπεδο που υφίστανται από τη δημιουργία του
Häresien, Glaubensbekenntnis, Beichte und das hei12
10
ελληνικού κράτους ....
lige Chrisma zur Vollendung der ....

Erzpriester p. Martinos Petzolt
Ομορφιά - Αισθητική
Θαυμαστές τεχνικές
2019 και η τέχνη πρωτοστατεί και πάλι στο χώρο της
μόδας. Αυτή τη φορά με τον art director του οίκου ..
Φώτα και ενημέρωση
Η Stella McCartney, γνωστή σχεδιάστρια στο χώρο
13 της μόδας, αποθανατίζει στιγμές στη νέα της ...
11

Ιωάννα Μπέτση, Αισθητικός - στυλίστρια

Χρήστος Ν. Τραϊκούδης, Οικονομολόγος
Πώς οργανώνουμε το διάβασμα;
Και φυσικά ένα από τα μεγάλα μας προβλήματα είναι
το πώς θα διαβάσουμε. Ξαφνικά διαπιστώνουμε
ότι μέχρι τώρα διαβάζαμε χωρίς σύστημα ή ότι
το σύστημα που είχαμε δεν μας καλύπτει πια.
Παλιότερα είχαμε τη μαμά πάνω από το κεφάλι μας.
Τώρα ;; Τώρα πρέπει να βρούμε το δικό μας τρόπο.
Και φυσικά τίποτα δε γίνεται με τρόπο μαγικό! ....

Ειρήνη Ι. Ζαννάκη, Φιλόλογος

Η Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας στην πρώτη
πρωτοχρονιάτικη δεξίωση του βαυαρού
πρωθυπουργού Dr. Markus Söder

Σελίδα 13
Πρωτπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης
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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

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)

Πνευματικές συμβουλές (Αγίου Παϊσίου)
• Ο Θεός μας δίνει πολλές ευκαιρείες για να
κερδίσουμε τον Παράδεισο, αλλ‘ εμείς αυτές τις
ευκαιρείες δεν τις δεχόμαστε όλες, τις διώχνουμε.
Εάν όσα οφείλει ο άνθρωπος τα ξεπλήρωσε σ‘
αυτή τη ζωή, σώζεται.
• Ρίξτε το μεγαλύτερο βάρος του αγώνα σας στην
προσευχή, γιατί αυτή μας κρατεί σε επαφή με το
Θεό. Και η επαφή αυτή πρέπει να είναι συνεχής.
Η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής, είναι
ανάγκη της ψυχής και δεν πρέπει να θεωρείται
αγγαρεία. Η προσευχή για ν‘ ακουστεί από το Θεό
πρέπει να γίνεται με ταπείνωση, με συναίσθηση

βαθιά της αμαρτωλότητας μας, και να είναι
καρδιακή. Εάν δεν είναι καρδιακή, δεν ωφελεί.
Ο Θεός ακούει πάντοτε την προσευχή του
ανθρώπου που είναι πνευματικά ανεβασμένος.
Η μελέτη της Αγίας Γραφής βοηθάει πολύ την
προσευχή, θερμαίνει την ψυχή και μεταφέρει
τον προσευχόμενο σ‘ ένα πνευματικό χώρο. Η
προσευχή είναι ξεκούραση.
• ‚Οταν εμείς αναθέτουμε τα πάντα σ‘ Αυτόν, ο
Θεός υποχρεώνεται να μας βοηθήσει.
• Ο Θεός επιτρέπει τους πειρασμούς «για να μας
ξεσκονίζουν και να εξαγνίζεται έτσι η ψυχή μας με
τις θλίψεις και τα κλάματα και να αναγκαζόμαστε
να καταφεύγουμε στο Θεό για τη σωτηρία μας».
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ΟΜΟΡΦΙΑ

Συμβουλές για ...
... το σπίτι
Αν επιθυμείτε περισσότερη οικονομία, όταν θέλετε να βράσετε μακαρόνια
βράστε το νερό στον ταχυβραστήρα. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με ό,τι
ενδέχεται βράσιμο .
• Για να αποκτήσουν τα πλακάκια του μπάνιου σας περισσότερη λάμψη,αγοράστε
Spiritus, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε στα φαρμακεία. Το βάζετε σ’
ένα πανί και τρίβετε τα πλακάκια σας. Το αποτέλεσμα θα σας εντυπωσιάσει.
• Επιπροσθέτως, μπορείτε να καθαρίσετε τις ρίλες που έχουν μαυρίσει ανάμεσα
στα πλακάκια σας, χρησιμοποιώντας ξύδι πάνω σ’ ένα βουρτσάκι.
Δοκιμάστε τα και δεν θα χάσετε..

... την υγεία
Για όσους ταλαιπωρούνται απο βήχα, το μυστικό καταπολέμησης είναι το
εξής : Χρησιμοποιήστε φέτες λεμονιού και προσθέστε ζάχαρη. Το αφήνετε
μια ημέρα. Πίνετε 3 φορές την ημέρα μ’ ένα κουταλάκι του γλυκού.
• Αν ο βήχας συνεχιστεί και γίνει ακόμα πιο έντονος, είναι πολυ βοηθητικό
να πιείτε ελαιόλαδο. 4 κουταλιές τις σούπας κατα προτίμηση βιολογικό
συνοδεύοντάς το με 4 κουταλιές χυμό πορτοκαλιού. Το ανακατεύετε πολυ
καλά και κάθε ώρα πίνετε μια γουλιά.
• Ας μην ξεχνάμε λοιπόν, ότι το ευεργετικό μας ελαιόλαδο βοηθάει πάρα πολύ
επίσης για την εκκένωση του εντέρου και πίνετε κάθε πρωί, χωρίς να έχετε
φάει μια κουταλιά της σούπας.
Καλή ανάρρωση.. και σίγουρα θα έρθει γρήγορα με αυτά τα έξυπνα tips!!!

... την ομορφιά
• Για την καταπολέμηση των ρυτίδων αρκεί μόνο 3 κουταλιές της σούπας
ελαιόλαδο και 2 κουταλιές της σούπας αργίλου, το οποίο μπορείτε να
αγοράσετε απ’ το φαρμακείο. Τα ανακατεύετε καλά και το απλώνετε στην
επιφάνεια του προσώπου με απαλές κινήσεις. Το αφήνετε μέχρι να στεγνώσει.
Στην συνέχεια το αφαιρείτε με χλιαρό νερό.
• Αν αισθάνεστε κουρασμένοι ή αγχωμένοι ένα μασάζ προσώπου θα σας
ανακουφίσει και θα σας χαλαρώσει. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ½ χυμό
λεμονιού και μια κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Το χρησιμοποιείτε 2 με 3
φορές την εβδομάδα πριν κοιμηθείτε, κάνοντας μασάζ στο πρόσωπό σας.
Σας εύχομαι καλά αποτελέσματα.. Ξεκινήστε απο σήμερα!!!

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, εύκολα 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!

Αν οι γονείς δουλεύουν, ενώ τα παιδιά τους καλοπερνούν,
τότε τα εγγόνια τους σίγουρα θα καταλήξουν ζητιάνοι.
Ιαπωνική παροιμία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την
εφημερίδα μας.

Καλές αγορές ... πάντα με το trigono !!!
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«Ο Σωκράτης ξυπόλητος στην Αθήνα» από το Εθνικό Θέατρο της Αιθιοπίας
της Μαίρης Κρητικού

Τα 100 χρόνια διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας-Αιθιοπίας
γιορτάστηκαν με την παράσταση «Ο Σωκράτης ξυπόλητος στην Αθήνα», η
οποία παρουσιάστηκε στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού την 1η Οκτωβρίου.
Το Εθνικό Θέατρο Αιθιοπίας, με μια πλειάδα εξαιρετικών ηθοποιών, έπαιξε
στη χώρα μας, για πρώτη φορά και εντυπωσίασε τους θεατές, που κατέκλυσαν
τις κερκίδες του!
Το έργο, το οποίο έχει ανέβει στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου της Αντίς

Αμπέμπα από τον Οκτώβριο του 2017 και συνεχίζει τις παραστάσεις του με
μεγάλη επιτυχία, είναι βασισμένο στους Διαλόγους «Φαίδων» και «Κρίτων»
του Πλούτωνα και στην «Απολογία του Σωκράτη».
Για την Αθηναϊκή παράσταση είναι σημαντικό να αναφέρουμε τη συμβολή
του κ. Νικόλαου Χ. Πατακιά, Πρέσβη της Ελλάδας στην Αιθιοπία και μόνιμου
αντιπροσώπου στην Αφρικανική Ένωση. Όπως εξήγησε και ο ίδιος στον
χαιρετισμό που απηύθυνε πριν την παράσταση, ήταν μια δική του ιδέα, για
την οποία κατέβαλε κάθε προσπάθεια ώστε να γίνει πραγματικότητα.
Ιδιαίτερη και η συμβολή των μελών του ΚΑΣ (Κεντρικό Αρχαιολογικό
Συμβούλιο), που παρεχώρησαν ομόφωνα το χώρο του Ωδείου Ηρώδου
Αττικού και έτσι η είσοδος στους θεατές ήταν ελεύθερη. Επίσης υπήρξαν και
κάποιες χορηγίες, οι οποίες συνέβαλαν στην πραγματοποίησή της, ενώ και
ο Σύλλογος Ελλήνων Αιθιοπίας κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την
επιτυχία της βραδιάς!
Χαιρετισμό στους θεατές απηύθυνε και ο ηθοποιός Debebe Eshetu, μια
ξεχωριστή προσωπικότητα στη χώρα του αλλά και διεθνώς, γνωστός όχι
μόνο από την καριέρα του αλλά και από τους αγώνες που έχει δώσει για
τη Δημοκρατία στη χώρα του. Φανερά συγκινημένος , ευχαρίστησε για
την τύχη να βρεθεί στον επιβλητικό αυτό χώρο κάτω από την Ακρόπολη με
το συγκεκριμένο έργο για τη ζωή του Αθηναίου Φιλοσόφου Σωκράτη, ο
οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις έννοιες της Δημοκρατίας, της
Δικαιοσύνης, της Ελευθερίας. Μια από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του
Παγκόσμιου Πνεύματος και Πολιτισμού!
Λόγοι υγείας του στέρησαν τη χαρά να παίξει στη σκηνή και τον ρόλο
ερμήνευσε ο ομολογουμένως εξαίρετος ηθοποιός Henok Therabrurck.
Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους συντελεστές της παράστασης, οι οποίοι
απέδωσαν με ευλάβεια τις συγκλονιστικές στιγμές του Σωκράτη, των μελών
της οικογένειάς του, των φίλων του και μας έκαναν να αποστρέψουμε το
βλέμμα από τους εχθρούς του.
Το έργο αποδόθηκε στην αχμαρική, την επίσημη γλώσσα της Αιθιοπίας και
αυτό το χάρηκαν ιδιαίτερα οι θεατές από την Αιθιοπία, ενώ όλοι οι άλλοι
διάβαζαν τους υπέρτιτλους στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
Οι θεατές συγκινημένοι χειροκρότησαν για πολύ ώρα στο τέλος της
παράστασης, επευφημώντας τους συντελεστές!
Φωτογραφίες: Χριστίνα Βάζου
http://www.christinavazou.com/
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Η Στήλη Της Εκκλησίας
Ο ΣΤΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΑΥΛΑΡΧΕΣ

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

Αγαπητοί μου,
με πολύ ενδιαφέρον περιμένουμε κάθε χρόνο
τις ημέρες των Χριστουγέννων και του νέου έτους.
Την εορτήν των Χριστουγέννων, που η εκκλησία
μας ονομάζει ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ των εορτών. Και
η σκέψη μας φτερουγίζει και φθάνει εις τον τόπον, όπου εγεννήθει
ο Χριστός εκείνη την παγωμένη χειμωνιάτικη νύχτα. Μια νύχτα
παγωμένη.
Μα γιατί γεννήθηκε τότε ο Χριστός; Γιατί και οι άνθρωποι είχαν νύχτα
στα μυαλά τους την εποχή εκείνη. Πνευματική νύχτα, διότι μέσα στις
καρδιές τους είχε παγώσει κυριολεκτικά η αγάπη. Οι καρδιές των
ανθρώπων ήσαν παγωμένες, σαν τις παγωμένες χειμωνιάτικες νύχτες.
Δια τον λόγον αυτόν γεννήθηκε νύχτα ο Χριστός. Μια χειμωνιάτικη
νύχτα. Και σαν γεννήθηκε Εκείνος, η νύχτα εγένετο ημέρα. Η άγνοια
έδωσε τη θέση εις την γνώση. Και το ψέμα άνοιξε το δρόμο στην
αλήθεια. Μια αλήθεια που έφερε τους ανθρώπους κοντά στο
Θεό. Στον αληθινό Θεό. Και εκείνο το μίσος, που φώλιαζε αιώνες
τώρα στις καρδιές των ανθρώπων, εκείνη η κακία παραμέρισαν και
ενθρονίστηκε η αγάπη, η αγάπη, την οποίαν εκήρυξε ο Χριστός και η
οποία κατέπληψε τον κόσμο όλο.
Αλλά ποιος αγνοεί τον τόπον, όπου εγεννήθηκε ο Χριστός; Κανείς.
Όλοι μας γνωρίζουμε αυτόν τον τόπον. Είναι ο πιο περιφρονημένος
τόπος. Είναι ένας σταύλος. Μια κατοικία ζώων σε μια απόμερη γωνιά.
Σε ένα σπήλαιο. Εκεί εγεννήθηκε ο Χριστός. Μέσα στη δυσοσμία των
ζώων, μέσα στη λάσπη. Μάταια γινόντανε προσπάθειες για να ευρεθεί
τόπος καταλύματος. Κανείς δεν τους άνοιγε, κανείς δεν Τον δεχότανε
στο σπίτι του. Και ο Χριστός γεννήθηκε μέσα στο δριμύ ψύχος της
χειμωνιάτικης εκείνης νύχτας.
Όμως ο Σταύλος εφιλοξένησε το Χριστό και έπαψε να είναι Σταύλος.
Έγινε παλάτι βασιλικό, που ξεπέρασε όλα τα παλάτια του κόσμου. Έγινε
ένα θεϊκό παλάτι. Έγινε ένα παγκόσμιο προσκύνημα. Όπου ο Χριστός
πατήσει, εκεί φυτρώνουν ρόδα και τριαντάφυλλα. Εκεί ο τόπος γίνεται
Εκκλησία, εκεί γίνεται ουρανός, γίνεται Βηθλεέμ. Το ίδιο συμβαίνει και
με τη δική μας καρδιά. Όσο την κρατούμε κλεισμένη στο Χριστό, είναι
ένας Σταύλος. Ένας χώρος, όπου φυτρώνει κάθε λογής αμαρτία και
εκπορεύονται μύριοι αισχροί διαλογισμοί.
Αδελφοί μου, σήμερα, αν ρίξουμε μια ματιά γύρω μας, θα δούμε ότι
τα πάντα έχουν παγώσει. Ο Χριστός κλείστηκε στο ψυγείο και ιδιαίτερα
εις την φιλήτατη πατρίδα μας την Ελλάδα, την χώρα των Αγίων, των
Αγγέλων και Αρχαγγέλων, των Μαρτύρων και των Μεγαλομαρτύρων,
των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων. Η παγωνιά στην πατρίδα μας
είναι μεγαλύτερη από εκείνης της νύχτας που εγεννήθηκε ο Χριστός.
Η Ελλάδα έγινε ένας Σταύλος και αλωνίζουν ανεξέλεγκτα οι πανάθλιοι
Σταυλάρχες. Τίποτε δεν έμεινε όρθιο. Οι λεηλασίεςεις τα θέματα της
πίστεως, οι καταστροφές των οικογενειών και οι αξίες της ηθικής
επολτοποιήθησαν. Και η δυσοσμία είναι ισχυρότερα της Βηθλεέμ.
Και τούτο, διότι έτσι θέλουν οι διώκτες του Θείου Βρέφους. Τον
βάτραχον, λέγουσι οι αιρετικοί, αν τον ρίξεις απότομα στο ζεστό νερό,
θα εκτιναχθεί σε κλάσματα χρόνου από το καζάνι που βράζει... με την
ησυχία του.
Έλληνες Χριστιανοί, τον ίδιον τρόπον ακολουθούν και οι Σταυλάρχες
της Ελλάδος. Βράζουν με ήρεμον τρόπον τα μέλη της χώρας. Και οι
χριστιανοί δεν εξεγείρονται. Μένουν μέσα στο καζάνι και βράζουν
χωρίς αλάτι. Έλληνες εξεγερθείτε! Βάλτε το ΧΡΙΣΤΟ στην καρδιά
σας και η ζωή σας θα είναι θαύμα. Μεγαλύτερο από το θαύμα της
Βηθλεέμ, το οποίο θα καταπλήξει τον κόσμον. Τότε όλα θα αλλάξουν
και οι Σταυλάρχες θα αναχωρήσουν δι‘ άλλης οδού. Αμήν.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
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Ψυχολογία
Της Αθηνάς Σκιαδοπούλου

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

Το ότι υπάρχω δεν σημαίνει ότι ζω.
Οι άνθρωποι πολλές φορές νομίζουν πως
επειδή υπάρχουν στην ζωή αναπνέουν και έχουν
μια καθημερινότητα ότι ζουν κιόλας. Ζω σημαίνει
πως νοιώθω αισθάνομαι αντέχω ελπίζω κ.α. Από την στιγμή που
ένας άνθρωπος γεννιέται μέχρι την στιγμή που πεθαίνει ακολουθεί η
φτιάχνει μια πορεία. Το θέμα είναι αν μπορεί αυτό να το καταλάβει
και να επιλέξει.
Σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της προσωπικότητας ενός
παιδιού παίζουν οι γονείς και οι πρώτοι άνθρωποι που έχει επαφή
μαζί τους και του δίνουν τα πρώτα πρότυπα και τις πρώτες αξίες.
Χωρίς αυτό να σημαίνει πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να βελτιωθεί
και πως αν έχει δύσκολα παιδικά χρόνια έχει καταδικάσει και τα
υπόλοιπα χρόνια του.
Ο άνθρωπος διαμορφώνει προσωπικότητα μέχρι το τέλος της ζωής
του. Το σημαντικό είναι να υπάρχει αυτογνωσία έτσι ώστε να μπορεί
να γνωρίζει τις πραγματικές του επιθυμίες τα αληθινά του θέλω
και να έχει αυτοπεποίθηση πραγματοποιώντας τις επιλογές του σε
ισορροπία της λογικής και του συναισθήματος.
Να μην φοβάται να κάνει λάθη και αν κάνει να μαθαίνει μέσα από
αυτά. Κάθε λάθος έχει κάποιο κόστος ψυχολογικό η υλικό όμως η
εμπειρία που μας δίνει είναι μεγάλη και αν δεν τολμούσαμε δεν θα
είχαμε νοιώσει ζήσει αισθανθεί. Το παρελθόν μας δεν μπορούμε να
το αλλάξουμε μπορούμε να φτιάξουμε όμως το παρόν και το μέλλον.
Είναι πολύ σημαντικό κάθε άνθρωπος να ψάξει πραγματικά μέσα
του να δει τις πραγματικές του ανάγκες και τι πραγματικά τον κάνει
ευτυχισμένο και να παλέψει με ότι εμπόδια έχει για να καταφέρει να
γίνει πραγματικά ευτυχισμένος.
Τυχεροί αυτοί που ερωτεύτηκαν πόνεσαν έκλαψαν ένοιωσαν
ανάμεικτα συναισθήματα έντονα ακόμη και αν το τέλος δεν ήταν
το επιθυμητό. Οι άνθρωποι φοβούνται να ζήσουν φοβούνται
να νοιώσουν και καταλήγουν να μην ζουν. Είμαστε φτιαγμένοι
όμως να νοιώθουμε και να αισθανόμαστε αλλιώς θα είμαστε
προγραμματισμένες μηχανές. Αφού λοιπόν έχουμε αισθήματα και
συναισθήματα γιατί να τα πιέζουμε μέσα μας και να υποφέρουμε
από αυτά έτσι και αλλιώς και ο πόνος και θλίψη και η απογοήτευση
έρχονται ακόμη και αν εμείς δεν τα καλέσουμε μέσα από τις επιλογές
μας οπότε όσο και να φοβόμαστε μήπως πληγωθούμε ίσως συμβεί
ακόμη και αν ακολουθούμε την πορεία της ζωής. Αναπόφευκτα
λοιπόν αισθανόμαστε.
Τι ποιο όμορφο για εμάς να οδηγούμε εμείς το τιμόνι της δικής μας
της ζωής μέσα από τις επιθυμίες και τις επιλογές μας !!!

Ausgabe 54

www.trigono.info

JANUAR - FEBRUAR 2019

«Καθαρίζοντας το μονοπάτι μου»

9

-Τι να κάνω Δάσκαλε όταν αισθάνομαι εγκλωβισμένος;

-Να κλάψεις. Αυτοί που ποτέ δεν κλαίνε, στεγνώνουν οι ψυχές τους. Τα δάκρυα, ξεπλένουν τις οπτικές δροσίζοντας τις καρδιές.
Μετά από ένα καλό κλάμα, βλέπεις καλύτερα, καθαρότερα και μακρύτερα. Μια δροσερή καρδιά, βλέπει αυτά που τα θολωμένα
μάτια δεν μπορούν.
Να μείνεις ακίνητος. Ίσως έχει φτάσει η στιγμή για μια ενδοσκόπηση. Είσαι δραστήριος; Είσαι αποτελεσματικός; Είσαι γαλήνιος
σε αυτό που κάνεις; Συμβαδίζουν οι πράξεις σου με τα πιστεύω σου; Νοιώθεις ότι τρέχεις άσκοπα ή ότι κάνεις ενσυνείδητη
δημιουργία;
Να ουρλιάξεις. Δεν φταις πάντα αν το περιβάλλον γύρω σου έχει γίνει δυσλειτουργικό. Η κραυγή καθαρίζει τις βλέννες από τα
πνευμόνια και η καλύτερη αναπνοή θα σου δώσει μεγαλύτερη ισορροπία. Αν περιβάλλον δεν μπορείς να αλλάξεις, ούτε να το
αλλάξεις, μήπως πρέπει να αλλάξεις το πώς βλέπεις το περιβάλλον σου;
Να γονατίσεις. Ίσως έχει φτάσει η ώρα να αναλογιστείς την πίστη σου. Η ζωή, είναι ένα θαύμα. Η πίστη, συνδέει τα θαύματα με
τη ζωή σου. Η λογική, βλέπει μόνο εγκλωβισμούς. Είσαι ευγνώμων για ότι μέχρι σήμερα έχεις; Έχεις υποδεχτεί με ταπεινότητα τις
επιτυχίες σου; Εμπιστεύεσαι τη ροή ώστε να έρθουν γεγονότα και καταστάσεις που θα σε ωφελήσουν; Επιτρέπεις στο εαυτό σου
να λαθέψει ώστε από τις εμπειρίες σου να καλυτερεύεις;

Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

Να ξανασηκωθείς. Αυτό είναι το χρέος σου. Οι άνθρωποι επιβίωσαν στις χειρότερες καταστάσεις, επειδή συνέχισαν να
δημιουργούν. Την εσωτερική σου φλόγα, κανείς δεν μπορεί να στη σβήσει. Μη μετράς τη ζωή σου από τα κατορθώματά σου,
αλλά από τη στάση που σε αυτή κρατάς.
Επέτρεψε στον άνθρωπο που κρύβεται μέσα στο κορμί σου να αναπνεύσει. Ακόμα και οι μηχανές, δεν δουλεύουν στο φουλ
συνέχεια, επειδή θα καούν.

Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

Πως τις λένε αυτές τις ημέρες που σχεδόν τίποτα δεν πηγαίνει όπως ήλπιζες;
Που όσο και να βάζεις τα νούμερα κάτω, οι λογαριασμοί δεν βγαίνουν; Που ότι και να έχεις προγραμματίσει, δείχνει να κολλάει
πίσω από μια αόρατη γιγαντιαία σφαλιάρα; Τότε που αισθάνεσαι ότι το σύμπαν φοράει ένα μικρό και σατανικό χαμόγελο
στρεφόμενο εναντίον σου;
Αυτές οι μέρες, είναι οι πιο σημαντικές. Είναι αυτές, που καλείσαι στον εαυτό σου να αποδείξεις τη στόφα από την οποία
αποτελείσαι. Είναι αυτές, που θα μετρήσεις την ποιότητα του ατσαλιού που έχει η ψυχή σου. Είναι αυτές, που η διαχείρισή
τους θα κρίνει όλη την έκβαση της διαδρομής σου. Είναι αυτές, που οι πράξεις που θα κάνεις θα συνεχίσουν να χτίζουν ή θα
γκρεμίσουν την πορεία σου. Είναι αυτές, που στο μέλλον θα αναφέρεσαι με περηφάνια για τη στάση που κράτησες, ή που
ντροπιασμένος θα τις σβήνεις από το μνημονικό σου.
Τέτοιες μέρες, να δημιουργείς συνέχεια, μέχρι που το σώμα σου να κλάψει ζητώντας έλεος. Να στρέψεις το μυαλό σου στην
ενσυνείδητη δημιουργία, και με χαρά να εκτελέσεις τα καθήκοντά σου ακόμα και αν αυτό είναι να πλύνεις τα δόντια σου ή τα
πιάτα. Τέτοια μέρα, μην τεμπελιάσεις ούτε στιγμή! Ο χρόνος έχει μεγάλη βαρύτητα και σε αυτές τις στιγμές θα δείξεις το πόσο
καλά τον διαχειρίζεσαι. Από το ποτήρι της ζωής μην αφήνεις να χαθεί ούτε μια στάλα.
Τέτοιες μέρες, συλλογίσου διπλά! Υπάρχουν αυτά που δεν πάνε καλά, αλλά υπάρχεις και εσύ που είσαι καλά. Διαχώρισέ τα,
για να δώσεις στον εαυτό σου την αξία που του πρέπει, και στα γεγονότα τη θέση που τους αναλογεί. Θυμήσου, ο κίνδυνος είναι
πάντα πραγματικός, αλλά το πώς θα τον διαχειριστείς είναι θέμα της επιλογής σου. Το χαμόγελο, η εμπιστοσύνη για την τελική
έκβαση, η δράση, και το πυρωμένο βλέμμα, είναι αποφάσεις που οφείλεις να διατηρήσεις όχι για αυτά που σου συμβαίνουν,
αλλά για το ποιος είσαι.
Και τότε, στη δύση μιας τέτοια μέρας, θα ανακαλύψεις με γαλήνη πως ακόμα και εσύ, μετά από όλες αυτές τις κακουχίες,
μπορείς να πιεις ένα ποτήρι κρασί κραδαίνοντάς το προς τα ψηλά, επειδή το χαμόγελό σου θα είναι η απόδειξη ότι το μπόι σου
φτάνει ίσαμε με το σύμπαν.
Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

-Δάσκαλε, το φθόνο, όπως και όλα τα άλλα αυτού του είδους, πώς να τον αποβάλω;
-Θέλεις να διώξεις κάτι που έχεις, άρα που είσαι. Είναι μια κατάσταση που βιώνεις, τελείως δικιά σου, τμήμα της προσωπικότητάς
σου. Δεν είναι κάτι το δανεικό ούτε κάτι που το κάνεις θεατρικά. Είσαι σε κατάσταση φθόνου. Το σημειώνω για να γίνει αντιληπτό
ότι δεν είναι κάτι που το αφήνεις έτσι μακριά σου ή που παίρνεις ένα φάρμακο για να το εξαλείψεις.
Το βασικότερο είναι να μην το πολεμήσεις. Ότι πολεμάς, το αναγκάζεις να αμυνθεί, και ένα τμήμα της ύπαρξής σου που αμύνεται
θα μεγεθύνει αυτομάτως αυτό που αισθάνεται ότι κινδυνεύει να χάσει. Δεν αρέσει στον εαυτό να χάνει! Δεν είναι στον πόλεμο
η απάντηση.
Μετά πρέπει να το αποδεχτείς. Φθονείς! Τι να κάνουμε! Αν αρχίσουμε τα αναθέματα δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα.
Αφύσικο δεν είναι εξάλλου. Όλοι οι άνθρωποι κατέχονται από πάθη. Μισούν στο όνομα της αγάπης, εκμεταλλεύονται στο όνομα
της καλοσύνης, φυλακίζουν με πρόφαση την ελευθερία, εκδηλώνουν το κακό για το καλό των άλλων.
Ύστερα, παρατήρησέ τον. Κάθε φορά που εκδηλώνεται ο φθόνος, παρατήρησέ τον. Σε βολεύει; Προάγει τον ανώτερο εαυτό σου;
Το σκοπό σου; Τα ιδεώδη σου; Τη ζωή που θέλεις; Παρατήρησέ τον όχι αναζητώντας να εκδηλώσεις την εκτίμηση, γιατί τότε αν
εκδηλώσεις εκτίμηση ενώ αισθάνεσαι φθόνο, θέατρο θα παίζεις. Παρατήρησέ τον με την ειλικρινή πρόθεση να τον αναγνωρίσεις
σε όλα σου τα επίπεδα.
Εάν η αναζήτηση αυτή, γίνει με ειλικρινή τρόπο σε κάθε του μορφή, από ψυχολογικά, εσωτερικά, βαθιά, με σιωπή, προσήλωση
και παρατήρηση, τότε θα έχεις ρίξει πολύ φως σε ένα κομμάτι που το είχες σκοτεινό. Συνήθως, αν η συμπεριφορά δεν μας αρέσει
κρίνοντάς τη δυσλειτουργική, αν της ρίξουμε άπλετο και διαρκές φως, όχι με τη λογική, τις λέξεις ή την απλή συζήτηση, αλλά με
εντατική παρατήρηση του τι εκδηλώνουμε, έχουμε κάνει το πρώτο βήμα για να απαλλαγούμε από αυτή, και δημιουργούμε χώρο
για την εκτίμηση, τη χαρά και τον εγκωμιασμό.
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Παραγγελίες βιβλίων
Demokrit Buchhandlung - 90443 Nürnberg - Am Plärrer 9
Τηλ. : 017 17 263 262

Ε-mail : kostas@gikas.net

9,80 EUR

14,80 EUR

Βιβλία του συγγραφέα Περιγραφή των βιβλίων
Το Σεπτέμβριο του 2010 εκδόθηκε
το πρώτο μου βιβλίο με τίτλο ''Mια
μέρα, μια ψυχή, τρεις ζωές'' από τις
εκδόσεις Κριτονού. Μια συνηθισμένη
μέρα. Ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος.
Τη βιώνει σε τρεις ξεχωριστές
πραγματικότητες. Ένα φανταστικό
σενάριο
για
μια
τριχασμένη
προσωπικότητα. Μια πιθανολογία
της
καθημερινότητας,
όπου
ο
συγγραφέας δείχνει με περιγραφικό
τρόπο πως η ζωή μας εξαρτάται
από τη στάση μας και όχι από τις
συνθήκες ή τα γεγονότα που ζούμε.
Ένα ασυνήθιστο, πρωτότυπο βιβλίο
που θα σας προβληματίσει τόσο ώστε
να θελήσετε να μάθετε περισσότερα
και τότε ξαφνικά οι πληροφορίες
θα έρθουν από παντού. Όταν είσαι
έτοιμος, το σύμπαν φροντίζει τη
συνέχεια.
Τον Οκτώβριο του 2014 κυκλοφόρησε
το δεύτερο βιβλίο μου με τίτλο
Γεύματα… ζωής από τις εκδόσεις
Κριτονού.
Μπήκα εδώ μέσα για να φάω ένα πιάτο
φαγητό, προσκαλεσμένος από αυτόν
που αποδείχτηκε ο αρχιμάγειρας όχι
μόνο της γευσιγνωσίας, αλλά και του
πως και του γιατί της ζωής μας.
Ένας σεφ, ο οποίος ξεδίπλωσε
μπροστά στα μάτια μου τα
μεγαλύτερα
μυστικά
του
μαγειρέματος όλων των επιθυμιών
μας, των προσδοκιών μας και του
τρόπου για να τις αποκτήσουμε.
Έφτασε ένα γεύμα για να μου δείξει
το πόσο ελλιπή αντίληψη είχα για
το πως λειτουργούμε ως άνθρωποι.
Αυτά είναι γεύματα ζωής που αξίζουν,
για να γνωρίσουμε όλοι το τι και
το πως πρέπει να παραγγέλνουμε,
ώστε να απολαύσουμε ότι καλύτερο
πραγματικά μας αξίζει.

Δημήτρης Νομικός συγγραφέας
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2019 ... αυτά που μένουν, επιμένουν αλλά πρέπει να οι οποίες και από οικονομικής απόψεως
θα μπορούσαν να συνεισφέρουν πολλά
αλλάξουν.
περισσότερα από το κέντρο. Η υψηλή

Το 2019 δεν εκκινεί με τους καλύτερους οιωνούς όχι μόνο στη χώρα μας
αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η Ελλάς είναι ως γνωστό μία αδύναμη εθνική οικονομία με τεράστια
και χρόνια προβλήματα απόρροια των παθογενειών σε κοινωνικοπολιτικό
επίπεδο που υφίστανται από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους ως τα
σήμερα.
Η Ελλάς δεν μπορεί να αντέξει εκτός υπερεθνικών σχηματισμών όπως η
Ε.Ε και η Ο.Ν.Ε γιατί χρειάζεται σημαντική οικονομική ενίσχυση και πολιτική
αρωγή ώστε να διατηρηθεί με την υπάρχουσα δομή της. Όποιοι γνωρίζουν
καλά την ιστορία του νέο-Ελληνικού κράτους θα αντιληφθούν ότι δεν
ήμασταν αλλά ούτε είμαστε σε θέση να μην έχουμε ανάγκη τον εξωτερικό
δανεισμό και την πολιτική αρωγή των μεγάλων δυνάμεων του σήμερα και
του χθές.
Η Ελλάς γερνάει όχι μόνο σε ηλικία αλλά και σε ιδέες. Οι νέοι άνθρωποι οι
οποίο θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της χώρας φεύγουν
στην αλλοδαπή, κάποιοι άλλοι τείνουν το χέρι τους σαν ζητιάνοι για λίγους
μήνες εργασίας στο δημόσιο, ενώ υπάρχει και η χειρότερη κατηγορία αυτοί
των φυγόπονων και απαίδευτων που θησαυρίζουν εκμεταλλευόμενοι την
κομματική τους ταυτότητα. Η αξιοκρατία έχει πάει περίπατο μαζί και η ελπίδα
για ένα καλύτερο μέλλον. Όσοι μιλάνε για φιλοπατρία και εθνική κυριαρχία
χωρίς να αναφέρουν καν την ανάγκη να μείνουν και να υποστηριχθούν οι
άξιοι και ικανοί απλώς περιχαρακώνουν τους πολίτες σε μία ουτοπία και
στρώνουν το χαλί της χώρας για την πύλη του Άδη.
Η Ελλάς έχει μια παρωχημένη δημόσια διοίκηση η οποία θέλει υψηλούς
φόρους για να λειτουργήσει και όχι τόσο εύρυθμα. Παράλληλα όμως αποτελεί
και μία μεγάλη δεξαμενή ψηφοφόρων επομένως γιατί να αντικατασταθεί η
τρέχουσα δομή της ή να αξιολογηθούν όλοι όσοι την αποτελούν; Θα σήκωνε
θύελλα αντιδράσεων μία σοβαρή αξιολόγηση όπως έχει συμβεί ουκ ολίγες
φορές στο νέο-ελληνικό κράτος το οποίο όμως και για αυτό το λόγο
συνεχίζουν να μην το παίρνουν στα σοβαρά ακόμη και οι ίδιοι οι πολίτες
του, όχι μόνο οι ξένοι. Η Ελλάς χρειάζεται μηχανογράφους και εξειδικευμένο
προσωπικό για να βελτιώσει τις δημόσιες υπηρεσίες και εκεί πρέπει να
εστιάσουν οι μελλοντικές κυβερνήσεις.
Η Ελλάς χρειάζεται να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στις περιοχές οπού
ελλοχεύουν οι μεγαλύτεροι εξωτερικοί κίνδυνοι. Δυστυχώς το τεράστιο και
συνεχώς διογκωμένο κέντρο της Αττικής (ίσως παγκόσμια πρωτοτυπία το
60% του πληθυσμού να ζει στο 2,9% της γεωγραφικής έκτασης της χώρας)
έχει αφήσει ακάλυπτες στους εξωτερικούς κινδύνους σημαντικές περιοχές

Δεξίωση του δήμαρχου για το 2019

ανεργία, το δημογραφικό πρόβλημα και
η φυγή επιχειρήσεων στις γειτονικές
χώρες θα αφήσουν τις περιοχές αυτές
να φαίνονται σχεδόν στο έλεος της
εγκατάλειψης.
Η οικονομία οδηγεί
κάποιες φορές στη δημιουργία νέων
κοινωνικών σχηματισμών παρότι ως τα
σήμερα αλλά όχι πάντα, μην ξεχνάτε
επίσης τους εθνικούς εμφυλίους στην
Ελλάδα, το επίμονο παιδί της γαλλικής
επανάστασης ο εθνικισμός λειτουργεί ως
ανάχωμα.
Χρήστος Τραϊκούδης
Η Ελλάς των δύο εθνικών επετείων
και των καθημερινών εμφυλίων. Αυτή
η εθνική περηφάνια εξαντλείται εύκολα και είναι εύκολα αντιληπτό αυτό
όταν κανείς βλέπει δρόμους σαν καλντερίμια, λίγα πάρκα, σκουπίδια
να πλημυρίζουν έξω από τους κάδους, λίγους χώρους αναψυχής, μικρά
πεζοδρόμια και πολίτες να τρέχουν από τη μία δικαστική αίθουσα στην
άλλη για να βρούνε το δίκιο τους ενώ άλλοι που θησαύρισαν στο παρελθόν
εις βάρος των πολλών να ζούνε τη χλιδή. Θα μπορούσε να ενισχυθεί το
αίσθημα της εθνικής περηφάνιας μόνο αν οι νέες γενιές ερευνούσαν
περισσότερο στις αρνητικές πτυχές της σύγχρονης ιστορίας μας και δεν
επαναλαμβανόταν κάποια πράγματα ώστε να μπαίνανε οι βάσεις για τη
δημιουργία ενός πραγματικού κράτους δικαίου.
Στην Ελλάδα δημιουργήθηκε κάτι πρωτοφανές σε παγκόσμια κλίμακα
η κατηγορία των δήθεν εθνικοφρόνων η οποία εξ’ αντιδιαστολής
δημιούργησε μια άλλη κατηγορία πλασματική όμως των άλλων ελλήνων
οι οποίοι δεν σκέφτονται εθνικά. Σε μία κοινωνία όπου ο άξιος και ο ικανός
συνέλληνας αντιμετωπίζεται σαν εχθρός που πρέπει να κατατροπωθεί με
κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο ψάχνουμε λύσεις για την ευμάρεια μόνο μέσω
της ψεύτικης εθνικοφροσύνης η οποία παρήγαγε και συνεχίζει να παράγει
ελλείμματα όχι μόνο οικονομικά αλλά και ψυχοσυναισθηματικά.
Θα είναι το 2019 η χρονιά αυτή που θα ξεκινήσει η αλλαγή για να ζήσουν
οι μελλοντικές γενιές μέσα σε ένα κράτος δικαίου; Μόνο με πράξεις θα
συντελεστεί το ξεκίνημα για μία καλύτερη Ελλάδα, αυτή που οραματίστηκαν
οι πραγματικοί φιλέλληνες. Μετράει το ήθος και όχι η καταγωγή, επιπρόσθετα
δε, η ιστορία ενός κράτους δεν είναι μόνο οι ήρωες του αλλά και όσοι
προσπάθησαν να το εκμεταλλευτούν αλλά με την αρνητική έννοια.

από τον δήμαρχο. Η εκδήλωση αυτή έλαβε χώρα στις 9
Ιανουαρίου στο Δυτικό Συνεδριακό Κέντρο (CCN - West)
στους χώρους του Εκθεσιακού Κέντρου. Παρεβρέθηκαν
πάνω από 1.500 καλεσμένοι, μέλη από την πολιτική,
οικονομική και κοινωνική ζωή.
Τον λόγο ξεκίνησε ο 1ος αντιδήμαρχος κος. Christian
Vogel, χαιρετίζοντας τους επίσημους προσκεκλημένους,
προλογίζοντας τον κο. Dr. Uli Maly δήμαρχο για τον
απολογισμό των πεπραγμένων. Το θέμα της ομιλίας
ήταν φέτος η Ευρώπη, η ευρωπαϊκή ιδέα ενόψει των
εκλογών για το ευρωκοινοβούλιο, της προσπάθειας της
Νυρεμβέργης να χρισθεί πολιτιστική πρωτεύουσα της
Ευρώπης το 2025, αλλά και τα 70 χρόνια της γερμανικής
δημοκρατίας που θα γιορταστού τον ερχόμενο Μάϊο.

Κεντρικό σημείο στην ομιλία ήταν η αφύπνιση
Επειδή στην Εσπερία δεν υπάρχει το όμορφο έθιμο των πολιτών, η συμμετοχή στα κοινά για να
της βασιλόπιττας, κάθε αρχή του καινούριου χρόνου απομακρυνθεί ο κίνδυνος των ακραίων πολιτικών
διάφοροι φορείς, κόμματα κλπ. οργανώνουν δεξιώσεις. στοιχείων, η ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής ιδέας, της
Παραδοσιακά η πρώτη πάντα εκδήλωση του αλληλοκατανόησης και φυσικά παννυρεμβεργιανό
καινούριου χρόνου είναι η δεξίωση του νέου έτους κάλεσμα για συστράτευση στην ιδέα της πολιτιστικής

πρωτεύουσας.
Σε όλη την διάρκεια μουσικές ορχήστρες διασκέδασαν
τους παρεβρισκόμενους σε ρυθμούς τζαζ και σουϊνγκ.
Μετά τους χαιρετισμούς σχηματίστηκαν τα γνωστά
πηγαδάκια, παιδάκια ντυμένα σαν 3 Μάγοι (Sternensinger) έκαναν έρανο για τα παιδιά ΑμΕΑ στο Περού. Η
μπύρα και τα κρασιά ήταν εν αφθονία sponsoring από
διάφορες τοπικές επιχειρήσεις., από όσο άκούστηκε
τους μεζέδες τους πρόσφερε η Sparda Bank.
Φέτος για 3η φορά μετά το 2004 και 2009
προσφέρθηκαν καβαλιώτικα κρασιά, κόκκινο Merlot από
το Κτήμα Χατζηγεωργίου, τα 200 περίπου μπουκάλια
κρασιών ήταν προσφορά του δήμου Καβάλας με τα
20 χρόνια της αδελφοποίησης των δύο πόλεων. Ο
αντιδήμαρχος κος. . Christian Vogel αναφερόμενος
στους χορηγούς έκανε ιδιαίτερη μνεία και ευχαρίστησε
την Καβάλα για την χορηγία και τον σύλλογο „Philos“ για
όλες του τις ενέργειες.
Για τον „Φίλος“ α. Σ.
Σωτήρης Ξώγνος
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Πώς οργανώνουμε το διάβασμα;

Και φυσικά ένα από τα μεγάλα μας προβλήματα
είναι το πώς θα διαβάσουμε.. Ξαφνικά
διαπιστώνουμε ότι μέχρι τώρα διαβάζαμε χωρίς
σύστημα ή ότι το σύστημα που είχαμε δεν μας
καλύπτει πια. Παλιότερα είχαμε τη μαμά πάνω
από το κεφάλι μας. Τώρα ;; Τώρα πρέπει να
βρούμε το δικό μας τρόπο.
Και φυσικά τίποτα δε γίνεται με τρόπο μαγικό!
Υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα και τεχνικές για
την οργάνωση και την πορεία του διαβάσματός μας. Αν τα αξιοποιήσουμε
κατάλληλα θα μπορέσουμε να διαβάσουμε με τρόπο αποτελεσματικό και να
αποδώσουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας
Ας δούμε μαζί μερικές τεχνικές που κάνουν το διάβασμα παιχνιδάκι!
Ποια είναι, λοιπόν, τα βήματα που ακολουθώ όταν κάθομαι να μελετήσω;
1. Αρχικά κάνουμε μια αναγνωριστική ανάγνωση του κειμένου προκειμένου
να αποκτήσουμε μια γενική εικόνα του. Αποκτούμε μια εξοικείωση με τους
τίτλους, τις εικόνες και τα διαγράμματα ή τους τύπους που τυχόν υπάρχουν.
(έτσι, είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε το περιεχόμενο, τις απαιτήσεις και τη
δυσκολία του)
2. Στη συνέχεια περνάμε σε μια πιο προσεκτική μελέτη του κειμένου. Εδώ,
προσπαθούμε να κατανοήσουμε το κύριο νόημα και τις βασικές ιδέες
που υπάρχουν. Μπορούμε κατά την ανάγνωση να υπογραμμίσουμε, να
δημιουργήσουμε πλαγιότιτλους και να κρατήσουμε σημειώσεις. (επίσης,
σημειώνουμε τυχόν απορίες ή δύσκολα σημεία). Επιλέξτε μολύβια,
πολύχρωμα στυλό, υπογραμμιστές… μια όμορφη ή χαρακτηριστική εικόνα
του βιβλίου σας είναι πιο δελεαστική στην επανάληψη και μας φέρνει στο
νου αμέσως τα βασικά σημεία του κειμένου!!

υπάρχει η δυνατότητα, οι μαθητές πρέπει να οργανώσουν τον χρόνο τους
ώστε τα πρωινά να διαβάζουν εύκολη θεωρία και τα βράδια να λύνουν
ασκήσεις ή ερωτήσεις κρίσεως.
• Όταν πρόκειται για αντικείμενα/μαθήματα που δεν μας κινούν το
ενδιαφέρον ή δε μας αρέσουν καθόλου είναι ανάγκη να εφαρμόσουμε
μικρές τεχνικές. α) πρέπει να προσπαθήσουμε να νιώσουμε ενδιαφέρον
γι’ αυτά που μελετούμε και να νιώσουμε ότι η γνώση τους είναι χρήσιμη
στη ζωή μας. β) να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε απόλυτα αυτό που
μελετούμε. Η πλήρης κατανόηση εγείρει από μόνη της ευχαρίστηση, ακόμη
και αν το αντικείμενο της κατανόησης μοιάζει αδιάφορο. Αυτή η κατανόηση
στη συνέχεια γίνεται πόλος έλξης για περισσότερη ενασχόληση. Γι’ αυτό
ας μη μένουμε στην επιφάνεια.. αλλά ας προσπαθήσουμε να μπούμε στην
καρδιά του αντικειμένου μας
• Είναι σημαντικό να ξανακοιτάζουμε τα διαγωνίσματα και τα τεστ που
γράφουμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς ώστε να έχουμε πάντα κατά νου τον
τύπο των ερωτήσεων, να εντοπίζουμε τα σημεία της αδυναμίας μας και να
διδασκόμαστε από τα λάθη μας
• Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι το κλειδί της σωστής εμπέδωσης και, κατά συνέπεια,
της επιτυχίας είναι οι συχνές επαναλήψεις. Οι επαναλήψεις δεν πρέπει να
γίνονται μόνο λίγο πριν τις εξετάσεις αλλά πολλές φορές μέσα στη χρονιά,
κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων και των διακοπών (και όποτε έχουμε
χρόνο!!). Σε αυτό βοηθάνε πολύ τα διαγωνίσματα που γράφουμε κατά τη
διάρκεια της χρονιάς που μας οδηγούν σε επαναλήψεις σε συγκεκριμένα
κομμάτια της ύλης. Γιατί είναι τόσο σημαντικές οι επαναλήψεις; Με τις
συχνές επαναλήψεις καταπολεμάμε το φυσιολογικό άγχος, την ανασφάλεια
και αποκτούμε αυτοπεποίθηση. Η μνήμη χρειάζεται εξάσκηση σε τακτά
χρονικά διαστήματα και οργανωμένα, ώστε να γίνει μακροχρόνια μνήμη
• Είναι σημαντικός ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός κάθε
δραστηριότητας. Άλλωστε, ο χρόνος μας είναι πολύτιμος!!

3. Επαναλαμβάνουμε την προσεκτική και ενεργητική ανάγνωση όσες φορές
χρειαστεί, ώσπου να απομνημονεύσουμε το περιεχόμενο.
Πρέπει να ακούμε το σώμα μας:
Όταν δίνουμε εξετάσεις σε μεγάλο μέρος της ύλης ή σε όλη την ύλη ενός Το σώμα μας είναι βασικός σύμμαχός μας. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο
μαθήματος, ακολουθούμε και πάλι την ίδια διαδικασία προσπαθώντας να δε διαβάζουμε μόνο με το μυαλό. Το σώμα μας βοηθά στην καλύτερη
συγκρατήσουμε στο μυαλό μας τα κύρια σημεία. Δίνουμε όμως μεγαλύτερη αφομοίωση της γνώσης και μας κάνει αποδοτικότερους. Έτσι πρέπει να
έμφαση στις επαναλήψεις. Σημαντικό, επίσης, είναι το να χωρίζουμε την ύλη θυμόμαστε πάντα ότι:
σε μικρότερες ενότητες.
• Η βραδινή μελέτη συγκρατείται καλύτερα στη μνήμη όταν την ακολουθεί
αμέσως μετά ο ύπνος, παρά όταν παρεμβάλλεται άλλη δραστηριότητα.
Χρήσιμες συμβουλές για μια καλύτερη απόδοση:
• Είναι πολύ σημαντική η στάση του σώματός μας κατά τη διάρκεια της
• Ξεκινάμε πάντα με τα πιο δύσκολα κεφάλαια. Έτσι, όταν φτάσουμε στο
μελέτης. Η σπονδυλική μας στήλη θα πρέπει να βρίσκεται σε ευθεία στάση.
σημείο να κουραστούμε μας έχουν μείνει εύκολα αντικείμενα. Σκεφτείτε,
Το σκύψιμο (το οποίο όλοι συνηθίζουμε) προκαλεί προβλήματα στον αυχένα,
άλλωστε, πως όταν αρχίζουμε από τα δύσκολα μας φεύγει το άγχος!!
περιορίζει την άνετη αναπνοή και την καλή κυκλοφορία του αίματος, ενώ
• Όταν η ύλη μας είναι μεγάλη σε έκταση δεν πανικοβαλλόμαστε. Τη
επηρεάζει σημαντικά και την πνευματική μας διαύγεια!! Καλύτερη στάση
χωρίζουμε σε μικρότερα κομμάτια και διαβάζουμε σταδιακά. Στο τέλος
σώματος σημαίνει αποδοτικότερο διάβασμα!!
κάνουμε τη συνολική επανάληψη
• Πολλές φορές το άκουσμα μουσικής κατά τη διάρκεια της μελέτης είναι
• Δεν προχωρούμε παρακάτω αν δεν έχουμε καταλάβει τα προηγούμενα. Να
σημαντικό και συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας αφού ενεργοποιεί
είστε σίγουροι ότι ένα κενό ή μια εκκρεμότητα που αφήσαμε θα εμφανιστεί
το νου και μειώνει το άγχος. Ωστόσο, η μουσική δε θα πρέπει να μονοπωλεί
σίγουρα μπροστά μας κάποια στιγμή για να δημιουργήσει προβλήματα!
το χρόνο του διαβάσματός μας και, βέβαια, η μουσική δεν πρέπει να έχει
• Βάζουμε ρεαλιστικούς στόχους στο διάβασμά μας και προχωρούμε με
στίχους. Πολύ καλή θεωρείται η κλασική και ιδιαίτερα η μπαρόκ μουσική
μικρά βήματα ώστε να μπορούμε να παίρνουμε επιβεβαίωση από μικρές
• Σημαντικό είναι και το ζήτημα της διατροφής μας. Καλό είναι να τρώμε
νίκες
υγιεινά αλλά μικρά γεύματα αφού όσο διάστημα διαρκεί η πέψη η διαύγεια
• Προσπαθούμε να μην αναβάλλουμε τη μελέτη, έστω κι αν δεν έχουμε
και η οξύνοια του νου μειώνονται αισθητά και νιώθουμε υπνηλία
διάθεση
• Η γυμναστική σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ανώφελη δραστηριότητα
• Είναι πολύ χρήσιμο (ιδιαίτερα στα θεωρητικά μαθήματα) να δημιουργούμε
και χάσιμο χρόνου από το διάβασμά μας. Αντίθετα, συμβάλλει στην αύξηση
ένα σχεδιάγραμμα με τους βασικούς άξονες/ ιδέες του κάθε μαθήματος.
της πρόσληψης οξυγόνου στον εγκέφαλο και, κατ’ επέκταση, σε βελτίωση
Αυτό μας βοηθά ιδιαίτερα και στις επαναλήψεις μας
της μνήμης και της σκέψης!
• Αν πρόκειται για θετικά και τεχνολογικά μαθήματα, οι μαθητές θα πρέπει
• Η κούραση που προέρχεται από την πολύωρη μελέτη είναι περισσότερο
να ξέρουν ότι τα μαθήματα αυτά χρειάζονται υπομονή και σύστημα.
πνευματική και νοητική παρά σωματική. Γι’ αυτό και καλό θα ήταν κάθε
Να διαβάζουν κομμάτι κομμάτι, να μην προχωρούν παρακάτω αν δεν
βράδυ πριν τον ύπνο να κάνουμε μια άσκηση χαλάρωσης. Έτσι, θα έχουμε
καταλάβουν αυτό που διάβασαν προηγουμένως. Σε κάθε έννοια ή τύπο που
καλύτερης ποιότητας ύπνο που μας ξεκουράζει πραγματικά, χωρίς να
συναντούν να αναρωτιούνται αν καταλαβαίνουν με απλά λόγια τη φυσική
χρειάζεται να αυξήσουμε τις ώρες ξεκούρασής μας
σημασία του, τη λειτουργία του και τη χρησιμότητά του. Να αναρωτιούνται
Και δεν ξεχνάμε.. κάνουμε μόνο θετικές σκέψεις!!!
επίσης σε ποιες προηγούμενες γνώσεις στηρίζεται, σε ποιες περιπτώσεις
Ειρήνη Ι. Ζαννάκη, Φιλόλογος
εφαρμόζεται και ποιες συνέπειες έχει. Με αυτόν τον τρόπο να προσπαθούν
email : zannaki@trigono.info
να συνδέσουν τις ενότητες μεταξύ τους, ώστε να έχουν μια ολική εικόνα και
κατανόηση στο μυαλό τους και όχι μόνο αποσπασματικές πληροφορίες.
Η κ. Ζαννάκη είναι φιλόλογος και ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου στη
• Οι πρωινές ώρες είναι κατάλληλες για ενασχόληση με πιο θεωρητικά Θεσσαλονίκη. Συνεργάζεται με το κέντρο σπουδών «Δημόκριτος» και
μαθήματα. Δηλαδή για μάθηση που έχει σχέση με γεγονότα, λεπτομέρειες παραδίδει ηλεκτρονικά φροντιστηριακά μαθήματα.
και καινούργιες έννοιες. Το απόγευμα είναι καλύτερο για επαναλήψεις
Για πληροφορίες μπορείτε ν’ απευθυνθείτε στη διεύθυνση της
και για μάθηση αντικειμένων που περιέχουν λιγότερες λεπτομέρειες. Οι εφημερίδας
βραδινές τέλος ευνοούν την κριτική επεξεργασία. Έτσι, στον βαθμό που Τηλ. 0911 / 264354, εμαιλ : zannaki@trigono.info
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Taufe - Chrisma

von Erzpriester p. Martinos Petzolt

Nach den Ausführungen zur Katechese und zum Eintritt von
Erwachsenen in die orthodoxe Kirche in der letzten Ausgabe des
Trigono stellt sich konsequent die Frage nach dem „Wie“ der
Aufnahme von bislang andersgläubigen Christen. Genügen Abschwörung der Häresien, Glaubensbekenntnis, Beichte und das
heilige Chrisma zur Vollendung der nichtorthodoxen Kindertaufe? Oder muss jeder Konvertit wie ein Kind getauft und untergetaucht werden in der orthodoxen Taufe?
Vor allem aus Griechenland kommt immer mehr Kritik, die
orthodoxen Kirchen in Deutschland, und vor allem auch die
griechisch-orthodoxe Kirche, wären zu ökumenistisch, weil sie
nichtorthodoxe Taufen anerkennen würden. Im Mittelpunkt der
Kritik steht dabei die sogenannte „Magdeburger Erklärung“ vom
29.4.2007 zur wechselseitigen Anerkennung der in elf verschiedenen Kirchen in Deutschland vollzogenen Taufen, unterschrieben auch vom russischen Bischof Longin im Auftrag der orthodoxen Kirchen. Diese Unterschrift wurde allerdings auf Druck
aus Moskau wieder zurückgezogen, obwohl gerade die Russen
seit Jahrhunderten am großzügigsten mit Taufanerkennungen
umgehen und bis heute sogar römisch-katholische Priester nur
mit Konzelebration in die orthodoxe Kirche aufnehmen, ohne
Abschwörung, schriftliche Erklärung (libellos), Chrisma, Weihe.
Die Formulierung des Glaubensbekenntnisses: „Ich glaube an
eine Taufe zur Vergebung der Sünden“ ist zu allen Zeiten und von
allen hl. Vätern immer numerisch verstanden worden. „Eine“
Taufe bedeutet ihre Einmaligkeit und Unwiederholbarkeit. Freilich ist damit die eine Taufe in der „einen, heiligen, katholischen
und apostolischen Kirche“ gemeint, die ebenso eins ist, wie
auch Christus einer ist. Die Frage hat sich aber zu allen Zeiten
gestellt, wie angesichts der Einmaligkeit der Taufe mit Nottaufen
(aerobaptisi) ohne Priester umzugehen ist, und auch, ob Taufen
außerhalb der Kirche wie Nottaufen angesehen werden können.
Die einfache Tatsache, Nichtorthodoxe ganz allgemein als
Christen anzuerkennen, müsste allerdings eine Selbstverständlichkeit sein. Alles andere wäre Heuchelei, sogar von den Fanatikern. Da aber niemand Christ ohne Taufe sein kann, ist es
auch folgerichtig, generell heterodoxe Taufen anzuerkennen,
jedenfalls als heterodoxe. Ein Heterodoxer ist kein Heide. Auch
ein häretischer Christ ist ein Christ. Wenn sein Glaube auch defekt und verwirrt ist, so kann er doch zu den Christen gezählt
werden. Sogar auf dem Heiligen Berg Athos darf er Reliquien der
orthodoxen Heiligen küssen. Würde man protestantische oder
römisch-katholische Taufen überhaupt nicht anerkennen, dürfte
es auch keine Mischehen geben. Denn Mischehen mit Ungetauften sind absolut nicht möglich und erlaubt. Selbstverständlich
werden Protestanten oder Papisten als Christen anerkannt, als
was denn auch sonst? Abgesehen davon, dass es unter ihnen
viele Menschen gibt, die Christus von Herzen lieben, regelmäßig
fromm beten, vorbildlich christlich leben und handeln und die
Heilige Schrift so intensiv studieren und kennen, dass sich mancher Orthodoxer für seine Unkenntnis des eigenen Glaubens
schämen muss.
Die Anerkennung einer heteroorthodoxen Taufe als christliche Taufe berechtigt aber weder zur orthodoxen Kommuniongemeinschaft noch ist sie hinreichend für eine orthodoxe
Kirchenzugehörigkeit. Vor allem hat sie nichts mit der Frage der
Konversion und des Umgangs mit Konvertiten zu tun. Eine Konversion hat ja nur Sinn, wenn ein wirklicher Wechsel stattfindet,

JANUAR - FEBRUAR 2019

wenn jemand die Unwahrheit des bisherigen Weges erkennt
und zur Wahrheit wechselt, also zur Kirche, zur einen, heiligen,
katholischen und apostolischen Kirche Christi kommt. Zu glauben, alles sei gleich und gleichwertig, nimmt die Berechtigung
zur Konversion und ist die Krankheit des paritätischen Ökumenismus. Wie die orthodoxe Kirche mit Konvertiten umgeht, wie
eine heteroorthodoxe Taufe innerorthodox bewertet werden
kann, ist interne Sache der Orthodoxie und kein Thema ökumenischer Dialoge und bedarf nicht des Urteils anderer außerhalb
der Orthodoxie.
Deshalb sind die Bemerkungen des Theologischen Arbeitskreises der KOKiD im Anschluss an die Taufanerkennung von
Magdeburg der entscheidende hermeneutische Schlüssel zum
Verständnis der Magdeburger Erklärung, und nur mit ihnen kann
die orthodoxe Sicht richtig verstanden werden. Diese Anmerkungen schränken die anerkennungsfähige fremde Taufe durch gründlicher als weithin - prüfen, ob eine Oikonomia-Entscheidas bedeutende Kriterium ein: dass sie nämlich „den orthodo- dung notwendig, zutreffend und für den Einzelnen heilsam ist.
Die Bemerkungen der Orthodoxen Bischöfe zur ökumenischen
xen theologischen und liturgischen Kriterien entspricht“.
Wer Taufen anderer Konfessionen einmal besucht und ge- Erklärung über die Taufe leitet zu Recht die Taufanerkennung
sehen hat, weiß sofort, dass damit die meisten Taufen schwer aus dem Sakrament der Myronsalbung ab und geht von einer ofakzeptabel sind, denn spätestens bei den liturgischen Kriterien fensichtlichen Begrenztheit dieser Oikonomia aus: „Daher wird
versagen sie vollends. Da wird das Wasser in homöopathischen es verständlich, weshalb die orthodoxe Kirche einigen derer, die
Mengen getröpfelt, manchmal sogar durch Rosenblüten ersetzt, in ihren Schoß aufzunehmen sind, die Myronsalbung gewährt,
und es kommt vor, dass statt der trinitarischen Formel nur auf ohne sich genötigt zu fühlen, ihre Taufe zu wiederholen ... wenn
den Namen Jesus getauft, die Aufnahme in die Kirche deklariert, diese ... wie gesagt ... dem orthodoxen Verständnis entspricht.“
ein Schriftwort (Losung) oder das Vaterunser gesagt wird. Aber Dies ist ein klarer hermeneutischer orthodoxer Schlüssel zum
im Grunde ist es relativ belanglos, wie die heterodoxe Taufe au- Verständnis der umstrittenen sogenannten „Magdeburger Erkläßerhalb der einen heiligen katholischen und apostolischen Kir- rung“. Wo es geboten und notwendig erscheint, kann „einigen“
che Christi und außerhalb des legitimen Priestertums vollzogen die Oikonomia gewährt werden, wie auch bei einer orthodoxen
wurde. Jede solche Taufe kann ohnehin nur wie eine Nottaufe Nottaufe. Dann braucht die eigentliche Taufe nicht wiederholt
bewertet und behandelt werden und wird dann in der orthodo- werden, sondern ist nur zu ergänzen, wenn die fremde Taufe
xen Kirche kat’akribeian vollständig vollzogen oder kat’oikono- den orthodoxen Kriterien entspricht, ohne damit ein generelles
mian mit Nachsicht und Entgegenkommen anerkannt, wenn die Urteil über nichtorthodoxe Taufen von orthodoxen Gläubigen zu
Taufe zumindest dem Taufbefehl Christi im Matthäusevangelium fällen. Die Einschränkung, dass die Taufanerkennung nicht rein
und dem Wortsinn von Taufe (etymol. von tauchen) entspricht. formal nach dem unterschriebenen Konsens, sondern nur nach
den orthodoxen Kriterien also letztlich ad personam als OikoBei der äußeren Form der Taufe müssten aber auch drin- nomie erfolgen kann, erscheint unseren Bischöfen so wichtig,
gend die orthodoxen Priester weltweit selbst mehr acht geben. dass sie gleich zweimal im Text erscheint. Deshalb sind Vorwürfe
Da werden in leeren Taufbecken Kinder ein wenig übergossen, gegen die orthodoxen Kirchen in Deutschland völlig ungerecht,
manchmal erst gar nicht ausgezogen, weil nur das Köpfchen be- weil sie unbedacht und ohne genaue Kenntnisse der Texte sind.
träufelt wird, das Taufwasser wird gelegentlich fertig in der PlasAn der Myronsalbung aber führt kein Weg vorbei, weder bei
tikflasche mitgebracht und mehrfach verwendet, in vielen Kirorthodoxen
Nottaufen noch bei fremden Taufen außerhalb der
chen wird nur mit einem Pinselchen ganz wenig Öl aufgetragen,
und manchmal wird gar behauptet, durch die Taufe sei jemand orthodoxen Kirche. Die Myronsalbung zur Versiegelung und
Russe (oder auch Grieche) geworden. Glücklicherweise achten Vollendung der Taufe mit dem Heiligen Myron des Patriarchats
die griechischen Priester gerade auch in Deutschland sehr auf ist notwendig und unverzichtbar. Tragisch ist, dass die russische
eine würdige und korrekte Form der Taufe, die im Eintauchen Auffassung hier vollends versagt, denn sie bilden sich die Einin das geheiligte Wasser das Mitsterben und Auferstehen mit maligkeit der Myronsalbung ein und verwechseln diese offensichtlich mit der Einmaligkeit der Taufe, wie sie das GlaubensChristus zum neuen Leben sakramental vollzieht.
bekenntnis formuliert. Deshalb haben die Russen kein Problem,
Unabdingbar ist freilich das Hl. Myron, welches die Taufe, sogar das päpstliche Chrisma anzuerkennen. Das wäre ein wichwie defekt sie auch immer sein mag, vollendet und heiligt. Es tiges panorthodoxes Thema, wenn es eine Dialogmöglichkeit
gibt nachher keine zwei Kategorien von Orthodoxen, solche, die gerade mit dem russischen Patriarchat gäbe, das ja die synodale
kat’oikonomian, also mit Nachsicht und Entgegenkommen, und Begegnung in Kreta 2016 boykottiert hat. Schließlich werden ja
andere, die durch orthodoxe Taufe nach genauem Ritus aufge- auch orthodox getaufte Apostaten, wie etwa jene Griechen, die
nommen wurden. Und auch kein Athosmönch hat das Recht, während der osmanischen Herrschaft aus verschiedenen Grünhier nachzuschnüffeln oder eine von der Kirche gewährte Oi- den Muslime wurden aber zur Kirche wieder zurückkamen, oder
konomia zu korrigieren oder zu ergänzen. Jede Oikonomia ist orthodoxe Christen, die sich heute zeitweise dem Buddhismus
ein Handeln der Kirche, und der Vollendung durch den Heiligen oder gar Satanismus zuwenden, bei ihrer Rückkehr mit dem Hl.
Geistes hat niemand etwas hinzuzufügen, und sei die heterodo- Myron gesalbt. Freilich ist auch eine ehrliche Beichte und vor
xe Taufe nur zu 10% gültig, so dass der Heilige Geist 90% hinzufü- allem die richtige Katechese notwendig, aber auch eine fortwähgen musste. Freilich sollte man im Vorhinein sorgfältig - und viel rende geistliche Begleitung, damit niemand verloren geht.

Οι μοναχές του γυναικείου Ησυχαστηρίου
„Το Γενέσιον της Θεοτόκου“
στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, πνευματικά τέκνα του
γνωστού π. Συμεών Κραγιοπούλου (†30.9.2015), ιδρυτή
και ηγούμενου του γειτονικού ανδρώου Ησυχαστηρίου
„Αγία Τριάδα“, εκδίδουν από χρόνια το πλούσιο έργο του
γέροντα, ανάμεσά τους και πνευματικά λόγιά του υπό
μορφή ημερολογίων.
Τα μηνύματα αυτά θα μπορούσε να πει κανείς ότι
παρουσιάζουν σε συμπυκνωμένη μορφή τη θεολογική
σκέψη, την πίστη και την διδασκαλία του π. Συμεών,
αποτελώντας έτσι έναν ανεκτίμητο θησαυρό.
Τα πνευματικά μηνύματα στο παρόν τευχίδιο (μεγέθους
16,3x11,5 εκ., 349 σσ.) συγκεντρώθηκαν από τις αδελφές
για την παρούσα έκδοση με βάση θεματικούς άξονες.
Τα κείμενα μπορούν να χρησιμεύσουν έτσι ως χρήσιμος
πνευματικός οδηγός για κάθε Χριστιανό.
Παραγγελίες έναντι της δωρεάς 8€ στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: phanari@web.de

Die Schwestern des Klosters der
„Geburt der Gottesmutter“
in Panorama, Thessaloniki, geistliche Kinder des weit
bekannten Gerontas Symeon Kragiopoulos (30.9.2015)
vom benachbarten Kloster der „Hl. Dreiheit“, geben seit
Jahren die umfangreichen Texte des Gerontas heraus,
darunter auch geistliche Worte in Kalenderform.
Diese sind wie ein Konzentrat seines Denkens und Glaubens, seiner Unterweisung und Theologie, sie sind ein
ganz besonderer geistlicher Schatz.
Diese geistlichen Worte wurden für diese Ausgabe von
den Schwestern nach thematischen Gesichtspunkten sortiert und zusammengestellt. In diesem handlichen Buch
(16,3x11,5 cm, 349 S.)
können sie guter Wegbegleiter eines jeden Christen sein.
Erhältlich für eine Spende von 8€ bei phanari@web.de
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ΟΜΟΡΦΙΑ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
της Ιωάννα Μπέτση
Αισθητικός - στυλίστρια
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Θαυμαστές τεχνικές

πάντες με 12 art installations, σε καταστήματα
του διάσημου οίκου από τη Νέα Υόρκη μέχρι
την Ιαπωνία.
2019 και η τέχνη πρωτοστατεί και πάλι στο χώρο της μόδας.
Η αντρική φιγούρα που ποζάρει και
Αυτή τη φορά με τον art director του οίκου Louis Vuitton, ο Virgil Abloh καταλαμβάνει 12 ορόφους σε πολυκατάστημα
της Νέας Υόρκης, είναι κλεισμένη σε βιτρίνα,
είναι από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους.
θέαμα θαυμαστό, σε έναν κόσμο μιας
Ανάμεσα σε άλλους, παρουσιάζει και βγαίνει ο καλύτερος.
πολύβουης ζωής, τοποθετεί την δική του ορατή
Εμπνευσμένος από την ταινία „ο μάγος του Οζ“, εκπλήσσει τους
ιδέα.

της Ιωάννα Μπέτση
Αισθητικός - στυλίστρια

Ιωάννα Μπέτση

Φώτα και ενημέρωση

είναι από ανακυκλωμένα υλικά.
Φωτογραφίζονται μέσα σε τεράστιους κύκλους, χαρίζοντας μια διαφορετική
Η Stella McCartney, γνωστή σχεδιάστρια στο χώρο της μόδας, αποθανατίζει αίσθηση.
Η θαυμαστή γυναικεία φύση παίρνει πνοή.
στιγμές στη νέα της καμπάνια.
Πρωταγωνίστριες η Kate Moss διεθνές υπερμοντέλο και την Κaia Gerber, Η συλλογή Spring-Summer 2019 αποκαλύπτει χρώματα που βοηθούν την
προστασία του περιβάλλοντος, αγγίζοντας τη θηλυκότητα της γυναίκας.
αστέρι του μόντελινγκ και κόρη της Sindi Crawford.
Η καινούρια συλλογή της Stella, αποτελείται από ρούχα, που η σύστασή τους

Η Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας στην πρώτη πρωτοχρονιάτικη δεξίωση του βαυαρού
πρωθυπουργού Dr. Markus Söder
στον κυβερνητικό του εταίρο, τους Freie Wähler (FW), με τους οποιους αναγκάστηκε να κάνει
συνασπισμό, μετά τα εκλογικά αποτελέσματα του
περασμένου Σεπτεμβρίου, η παρουσία υπουργών
και στελεχών των FW και η όλη ατμόσφαιρα
έδειχνε μια αρμονική κυβερνητική συνεργασία
μεταξύ των δύο κομμάτων (CSU και FW) με
διαφορετικούς πολιτικούς προσανατολισμούς,
αλλά με τη βούληση να υπηρετήσουν από κοινού
την πατρίδα τους, τη Βαυαρία.

Ο Πρωθυπουργός της Βαυαρίας κ. Δρ. Markus
Söder παρέθεσε τη πρώτη του πρωτοχρονιάτικη
δεξίωση, στις 11 Ιανουαρίου 2019, στο βασιλικό
ανάκτορο Μονάχου.
Προσκλήθηκαν 1700 περίπου προσωπικότητες
από όλες τις δομές της βαυαρικής κοινωνίας,
Πολιτεία, Κυβέρνηση, Βαυαρική Βουλή Δημαρχεία,
Εκκλησίες, Πανεπιστήμια, Ιδρύματα, Σύλλογοι
κ.λ.π.
Από πλευράς της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας και της
Παροικίας μας προσκλήθηκαν και παρέστησαν ο
Αρχιερατικός Επίτροπος Βαυαρίας, Αρχιμανδρίτης
Πέτρος Κλιτς, ο ιερατικώς προιστάμενος της Ενορίας
Αγίων Πάντων Μονάχου, Αρχιμανδρίτης Γεώργιος
Σιώμος και ο Αρχιερατικός Επιτετραμμένος για
τις δημόσιες σχέσεις με τη Βαυαρική Πολιτεία,
Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης.

Παρέστη επίσης και ο πρόεδρος της Ελληνικής
Ακαδημίας Μονάχου κ. Σταύρος Κωσταντινίδης.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν και οι
„Βασίλισσες“, όπως τιτλοφορούνται οι νεαρές
κοπέλλες που εκλέγονται από τις αρμόδιες
βαυαρικές ομοσπονδίες για να διαφημίζουν
βαυαρικά προιόντα, όπως μέλι, σπαράγγια,
πατάτες, οίνο κ.λ.π. Ο πρωτοπρεσβύτερος
Απόστολος
Μαλαμούσης
ευχήθηκε
στις
βασίλισσες και για το νέο έτος „ευκρασίαν
αέρων, ευφορίαν των καρπών της γής και καιρούς
ειρηνικούς“, όπως αναφέρει ευχή της Εκκλησίας
μας, και φωτογραφήθηκε μαζί τους.

Στη σύντομη ομιλία του ο πρωθυπουργός κ.
Δρ.Söder αναφέρθηκε, μεταξύ των άλλων και
στις δύσκολες στιγμές που διέρχεται η Βαυαρία
με τη βαρυχειμωνιά, τη συνεχή χιονόπτωση,
τους παγετούς, την ολισθηρότητα στους
βαυαρικούς δρόμους, τους αποκλεισμούς πολλών
κωμοπόλεων στις Άλπεις και επήνεσε τη ακάματη
Στις φωτογραφίες:
προσπάθεια των μελών των συνεργείων διάσωσης
α) οι τρεις κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως
και αποκατάστασης της ομαλότητας.
Γερμανίας με το πρωθυπυργό κ. Dr. Markus SöΤόνισε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η Βαυαρία είναι
der και τη σύζυγό του Karin. (Φωτο: Βαυαρική
ένα κρατίδιο της ΟΔΓ με θαυμαστή οικονομική
Καγκελαρία).
ευμάρεια και με άριστη οργάνωση στον κοινωνικό
τομέα, καθώς επίσης και ένας ζηλευτός τουριστικός β) Ο πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης
τόπος για επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Αν με τρεις βαυαρές „Βασίλισσες“ των σπαραγγιών
και δεν αναφέρθηκε στην ομιλία του ιδιαίτερα και της πατάτας, στο βασιλικό ανάκτορο. (Φωτο:
Μαλαμούσης)
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Η Αράχωβα ως ιδανικός χειμερινός προορισμός
αποτελεί πόλο έλξης εδώ και δεκαετίες.
Δεν προσφέρεται φυσικά μόνο για όσους
λατρεύουν τα χειμερινά σπορ αλλά και για
όσους αναζητούν την επαφή με την φύση, τις
εκδρομές με έντονο αρχαιολογικό ενδιαφέρον
αλλά και το καλό φαγητό. Χτισμένη στις
πλαγιές του Παρνασσού και μια ανάσα από
την Αθήνα καταφέρνει να προσελκύει νέους
και παλιούς επισκέπτες, οι οποίοι κάθε φορά
ανακαλύπτουν και κάτι καινούριο.

www.trigono.info

δοξασμένο ήρωα. Στον περίβολο του ναού του
Αγίου Γεωργίου βλέπει κανείς το μνημείου του
Καραϊσκάκη. Εκτός από το μνημείο στην δυτική
έξοδο της Αράχωβας βρίσκεται και το ηρώο του
θρυλικού ήρωα της επανάστασης.
Στο κέντρο της Αράχωβας βρίσκεται ο Ιερός
Ναός Αγίου Γεωργίου. Για να φτάσει κανείς στο
προαύλιο του ναού πρέπει να ανέβει συνολικά
264 σκαλοπάτια. Σε αυτό ακριβώς το σημείο
διεξήχθη η ιστορική μάχη της Αράχωβας το
1826. Αξιοσημείωτο είναι πως σε ορισμένα
σημεία του τοίχου της εκκλησίας είναι ακόμη
ορατές τρύπες από σφαίρες, σημάδια εκείνης
της μάχης. Η βυζαντινή μεγαλοπρέπεια είναι
διάχυτη στο εσωτερικό του ναού. Το Υπουργείο
Πολιτισμού με απόφασή του το 2000
χαρακτήρισε τον ναό ως ιστορικό διατηρητέο
μνημείο. Κάθε χρόνο στις 23 Απριλίου οι
κάτοικοι της περιοχής διοργανώνουν το
τριήμερο ‘Πανηγυράκι’ προς τιμήν του Αγίου.

Ένα τα πρώτα αξιοθέατα που βλέπει κανείς
είναι το Ρολόι γνωστό και ως η Ώρα στην είσοδο
της Αράχωβας και στον βράχο Τυριά. Χτίστηκε
στις αρχές του 18ου αιώνα ως το καμπαναριό
του Μητροπολιτικού Ναού των Εισοδίων της
Θεοτόκου. Καταστράφηκε δύο φορές. Την μία
από σεισμό και την δεύτερη κατά την περίοδο
της Γερμανικής Κατοχής. Η σημερινή του
μορφή οφείλεται στον Νεκτάριο Καμβασιανό,
ηγούμενο της Ιεράς Μονής Οσίου Λουκά.
Σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από την Αράχωβα
Άξιο να το επισκεφτεί κανείς είναι και το μπορεί κάποιος να επισκεφτεί την Βυζαντινή
Κωρύκειον Άντρο, ένα σπήλαιο γνωστό από Μονή Οσίου Λουκά. Η μονή είναι χτισμένη
την αρχαιότητα. Αφιερωμένο στις Κωρύκειες στους πρόποδες του Ελικώνα έξω από το χωριό
Νύμφες και στον θεό Πάνα. Το σπήλαιο Στείρι και λίγα χιλιόμετρα από το Δίστομο. Από
συναντάται σε υψόμετρο 1.360 μ, στην το 1990 η Βυζαντινή Μονή περιλαμβάνεται στον
νοτιοδυτική πλευρά του Παρνασσού και η κατάλογο μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς
είσοδός του δεν είναι ορατή παρά μόνο όταν της Unesco. Σε όποιο σημείο της μονής κι αν
φτάσει κανείς στο τριγωνικό άνοιγμά του. Οδικά κοιτάξει κανείς θα παρατηρήσει κομμάτια της
η πρόσβαση προς το σπήλαιο γίνεται από τα ελληνικής ιστορίας από την Φραγκοκρατία
Καλύβια Λιβαδιού ενώ για όσους προτιμήσουν μέχρι και τον Β Παγκόσμιο πόλεμο.
την πεζοπορία η διαδρομή Λιβάδι- Κωρύκειο Η Αγόριανη είναι ένα γραφικό χωριό κοντά
Άντρο θα τους οδηγήσει στο σπήλαιο.
στην Αράχωβα που σίγουρα αποζημιώνει τον
Στην περιοχή της Αράχωβας κατά την περίοδο
της επανάστασης των Ελλήνων κατά των
τουρκικών στρατευμάτων, έλαβε χώρα μια
μάχη που έμεινε στην ιστορία. Με ηγέτη τον
Γεώργιο Καραϊσκάκη στις 18 Νοεμβρίου 1826
οι Έλληνες μετά από μάχη που διήρκεσε 6
ημέρες κατάφεραν να νικήσουν τον εχθρό
προκαλώντας του τεράστιες απώλειες. Η
συγκεκριμένη νίκη αναπτέρωσε το ηθικό
των αγωνιζόμενων Ελλήνων και κατέγραψε
το όνομα του Καραϊσκάκη στην συνείδηση
των ντόπιων κατοίκων ως έναν μεγάλο και

επισκέπτη με την ομορφιά και την γραφικότητά
του. Το χωριό με το εξωκλήσι της Αγίας
Τριάδας είναι χτισμένο κυριολεκτικά μέσα στα
έλατα και δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει τις
φημισμένες Άλπεις.
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του Παρνασσού. Η μεγάλη ιστορία του
χιονοδρομικού κέντρο ξεκινά το 1967, από
την γαλλική εταιρεία Pechinet, η οποία και
τοποθέτησε στην θέση Φτερόλακκα τους
πρώτους αναβατήρες. Εν συνεχεία το 1974
εγκαινιάστηκε παρουσία του τότε Έλληνα
πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή
το πρώτο χιονοδρομικό κέντρο από ιδιωτική
πρωτοβουλία. Επίσημα η κατασκευή του
κέντρου σε Κελλάρια και Φτερόλακκα
ξεκίνησε το 1975. Το χιονοδρομικό κέντρο
του Παρνασσού είναι ένα από τα αρτιότερα
της ελληνικής περιφέρειας. Το σύνολο των
διαδρομών του εκτείνονται σε μήκος 36
χιλιομέτρων. Απαριθμούνται 19 πίστες, 7
χιονοδρομικές διαδρομές, 10 μονοπάτια και
3 πίστες αρχαρίων. Τα τελευταία χρόνια λόγω
του χιονοδρομικού η Αράχωβα θεωρείται ο
προορισμός με τους περισσότερους επισκέπτες
κατά την χειμερινή περίοδο.
Εκτός από τα αξιοθέατα και την κοσμοπολίτικη
ζωή, η Αράχωβα επιδεικνύει και την μοναδική
γαστρονομική κληρονομιά της. Το κοντοσούβλι,
το κοκορέτσι, τα λουκάνικα, τα ψητά στην
σούβλα, το γνωστό Αραχωβίτικο κρασί και
το περίφημο τοπικό τυρί, η φορμαέλα είναι
ξακουστά σε όλους. Το παραδοσιακό αυτό
τυρί φτιαγμένο από πρόβειο γάλα έρχεται
κατευθείαν από παραγωγούς της Κεντρικής
Ελλάδας. Το λάδι επίσης της περιοχής είναι
αρίστης ποιότητας μιας και ο ελαιώνας
της Αράχωβας είναι ορεινός και οι ελιές
καλλιεργούνται έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται
η άριστη ποιότητά του. Αξίζει πραγματικά
να ζήσει από κοντά κάποιος το Πάσχα στην
Αράχωβα.
Την κατάνυξη της Μεγάλης
Εβδομάδας και το παραδοσιακό γλέντι την
Κυριακή του Πάσχα. Οι Αραχωβίτες ανάβουν
φωτιές με κληματσίδες και ψήνουν σε μεγάλες
παρέες τα αρνιά κερνώντας κρασί και τσίπουρο
σε όλους.

Για να γνωρίσετε όλη την παράδοση και
την ιστορία της περιοχής επισκεφτείτε το
Λαογραφικό μουσείο το οποίο δημιουργήθηκε
Σε κάθε περίπτωση η Αράχωβα είναι ένα μέρος
το 1908 μετά από δωρεά του Αντρέα Συγγρού.
που αξίζει όλοι να το επισκεφτούν έστω και μία
Φυσικά και δεν θα μπορούσε να μην γίνει φορά στην ζωή τους . Καλό σας ταξίδι.!
λόγος για το περίφημο χιονοδρομικό κέντρο
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Προσφορά της Superfast Ferries στους μαθητές/μαθήτριες
του σχολείου της Ελληνικής Κοινότητας Εμίλια Ρομάνια

Φ. Μανδηλαράς, Μ. Κρητικού με τους μαθητές και τις δασκάλες τους

παιδιά να διασκεδάσουν με την καρδιά τους.
Ο ρόλος των Καλικαντζάρων τα ενθουσίασε
αφού, με τις «σκανταλιές» που έκαναν, έβαζαν
σε μπελάδες τους ανθρώπους! Πριν το τέλος,
ο συγγραφέας, σε ένα κύκλο με τα παιδιά, τους
διάβασε το βιβλίο.

τέτοιες συνεργασίες και συναντήσεις που δίνουν
τη δυνατότητα στα παιδιά να έρθουν πιο κοντά
στην Ελλάδα και την κουλτούρα της.

Η επόμενη συνάντηση ήταν με τους μαθητές
και τις μαθήτριες των μεγαλύτερων τάξεων
του Δημοτικού. Στο εργαστήρι δημιουργικής
γραφής, οι ελληνόφωνοι μαθητές, ακόμα και
εκείνοι που διδάσκονται τα ελληνικά ως ξένη
γλώσσα, δημιούργησαν μαζί με τον συγγραφέα
τις δικές τους ιστορίες παίζοντας με τις λέξεις και
εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό τους με νέες.

Μπολόνια, 21 Ιανουαρίου 2019
Η Πρόεδρος της Κοινότητας,
Έλενα Μέτσιος

Οι στιγμές που ζήσαμε λίγο πριν το κλείσιμο
του σχολείου για τις διακοπές των Εορτών,
ήταν εξαιρετικές, κατά γενική ομολογία των
εκπαιδευτικών, των γονιών, των μελών αλλά και
των φίλων της Κοινότητας που παρευρέθηκαν στις
παραπάνω συναντήσεις!
Οι Καλικάντζαροι εν δράση!

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, οι μαθητές και οι
μαθήτριες του σχολείου της Ελληνικής Κοινότητας
Εμίλια Ρομάνια, με έδρα τη Villanova di Castenaso, δέχτηκαν το καλύτερο χριστουγεννιάτικο
δώρο! Συνάντησαν έναν αγαπημένο συγγραφέα,
τον Φίλιππο Μανδηλαρά!

Τον συντονισμό των δράσεων είχε αναλάβει η
Μαίρη Κρητικού, σταθερή και αγαπημένη φίλη
της Κοινότητας.
Η πρωτοβουλία της επίσκεψης του συγγραφέα
Φίλιππου Μανδηλαρά ανήκει στην εταιρεία Superfast Ferries, η οποία επιπλέον πρόσφερε δώρα
σε όλα τα παιδιά του σχολείου!

Στις… αποσκευές του είχε φέρει τα βιβλία του Ως γνωστόν, η Superfast Ferries ενώνει τις δύο
«Ιστορίες με Καλικαντζάρους» και «Αλλόκοτες χώρες Ελλάδα-Ιταλία με τις ακτοπλοϊκές της
Ιστορίες».
γραμμές, προσφέροντας εξαιρετικές υπηρεσίες
Στους μαθητές και τις μαθήτριες των μικρότερων στο επιβατικό της κοινό!
τάξεων μίλησε για το Χριστουγεννιάτικο έθιμο Η Ελληνική Κοινότητα της Εμίλια Ρομάνια την
των Καλικαντζάρων ζωντανεύοντας την ιστορία ευχαριστεί για την ανεκτίμητη προσφορά της και
τους. Η δραματοποίηση της ιστορίας έκανε τα εύχεται να υπάρξουν και στο μέλλον και άλλες

Αυτός είναι άλλωστε ένας από τους βασικούς
στόχους της Κοινότητάς μας, η οποία έχει ενεργή
δράση από το 1980.
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Οι δυνατότητες των νέων τεχνολογίων και η αναβάθμιση του σχολικού συστήματος
να τις αναπληρώνει. Η κοινωνία απαιτεί την εκμάθηση
των αρμοδιοτήτων του μαθητή στα πολυμέσα. Ο
κόσμος είναι πλήρως δικτυωμένος και νέος στόχος του
σχολείου θα πρέπει να είναι η ανάδειξη της αξίας, της
σημασίας και της χρησιμότητας του μαθητή σε αυτόν τον
δικτυωμένο κόσμο.
Στην εποχή της πληροφορίας όπου τα πολυμέσα μας
προσφέρουν μία μάζα πληροφοριών σε όλους τους
τομείς της ζωής μας δεν είναι νομίζω πια στόχος του
σχολείου να μεταφέρει στους μαθητές αυτόν τον
ποταμό των πληροφοριών. Περισσότερο θα έπρεπε να
δοθεί βαρύτητα στο πως θα εξελιχθούν οι αρμοδιότητές
του για την καλύτερη επεξεργασία των πληροφοριών,
η επεξεργασία των οποίων θα τον προσανατολίσει
στην συνέχεια, στις επόμενες ενέργειές του. Εδώ
σκέφτομαι τον καθηγητή πανεπιστημίου και ταυτόχρονα
ίνδαλμά μου ο οποίος έλεγε: «Δεν είναι σημαντικό το
να αποκτήσεις πολλές γνώσεις. Πιο πολύ σημασία έχει
αν μπορείς να γνωρίζεις κάθε στιγμή πως μπορείς να
αποκτήσεις μία πληροφορία που χρειάζεσαι».

Αν ήταν δυνατόν να ταξιδέψουμε στο παρελθόν και
να ρωτήσουμε τους προγόνους μας, εάν μπορούν
να φανταστούν ότι μία ημέρα θα πετάξουν μέχρι το
φεγγάρι ή ότι μία ημέρα θα περπατούν με τα κινητά
στα χέρια τους και να μιλούν με ανθρώπους στην άλλη
άκρη της γης ή σε μερικές ώρες να διανύουν τεράστιες
αποστάσεις ή να μπορούν να πληροφορούν ταυτόχρονα
εκατομμύρια ανθρώπους ή και άλλα πολλά, τότε αυτοί
δε θα μας παίρνανε στα σοβαρά ή θα μας περιγελούσαν.

Αρκετά δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα
ερευνούν νέα μέσα για την διδασκαλία. Αξιόλογες
ομάδες από επιστήμονες, διδάκτορες, εκπαιδευτικούς
και ερευνητές που ασχολούνται με την δημιουργία νέων
μέσων διδασκαλίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και
για όλα τα σχολικά μαθήματα έχουν ως κύριο στόχο να
μεταφέρουν το μορφωτικό αγαθό όσο γίνεται πιο εύκολα
και αποτελεσματικά στο μαθητή. Επιμέρους στόχοι
αυτής της έρευνας μεταξύ άλλων είναι η πιο ζωντανή
μεταφορά με περισσότερες παραστάσεις, η ελεγχόμενη
πυκνότητα και η καθαρή ιεράρχηση των πληροφοριών.
Η ισορροπημένη χρησιμοποίηση κειμένου και εικόνας
και η ενθάρρυνση για πρωτοβουλίες με ταυτόχρονη
υποστήριξη της κριτικής ικανότητας του μαθητή.

ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο θα είναι δικτυωμένο
με τον κεντρικό υπολογιστή του σχολείου και θα
πληροφορεί την διεύθυνση του σχολείου στην περίπτωση
της απουσίας του μαθητή. Ακόμα θα ειδοποιεί τον
γονέα μέσω τηλεφωνικού μηνύματος η ηλεκτρονικής
επιστολής. Οι δρόμοι από το σπίτι στο σχολείο θα
γίνουν πιο σίγουροι διότι μέσω της ηλεκτρονικής
παρακολούθησης ο γονέας ή ο δάσκαλος θα μπορεί
σε κάθε χρονική στιγμή να παρακολουθεί το παιδί ή
το μαθητή του. Παιδιά από διαφορετικές ηπείρους και
με διαφορετικές κουλτούρες θα μπορούν να παίρνουν
μέρος σε κοινά μαθήματα όπου η διδασκαλία θα γίνεται
σε ένα φανταστικό χώρο ενώ στην πραγματικότητα θα
βρίσκονται στο σπίτι τους.
Ο εκπαιδευτικός θα μεταμορφώνεται σε «μαθητευόμενο
δάσκαλο» και θα βρίσκεται στο σχολείο όχι μόνο για
να διδάσκει αλλά και για να μαθαίνει ταυτόχρονα.
Μαθητές και δάσκαλοι θα μαθαίνουν μαζί. Το σχολείο
θα μεταμορφωθεί από τόπο μάθησης σε τόπο ζωής. Το
παιδί θα μαθαίνει παίζοντας και θα παίζει μαθαίνοντας.
Το σχολείο θα γίνει η γέφυρα που θα συνδέει τις σπουδές
με την επαγγελματική σταδιοδρομία. Με την εισαγωγή
των νέων διδακτικών μεθόδων ο εκπαιδευτικός θα χάσει
τον πρωτεύοντα ρόλο και θα ενεργεί ως σύμβουλος. Ο
μαθητής θα αποκτά απευθείας επαφή με το μορφωτικό
αγαθό και θα το αφομοιώνει. Το επάγγελμα του
εκπαιδευτικού δεν θα καταργηθεί αλλά θα αλλάξει
μορφή.
Θα είναι δυνατόν μέσω μίας ατομικής προσαρμοσμένης
μάθησης, να καθορίζεται η μαθησιακή ταχύτητα για
κάθε μαθητή ξεχωριστά σε εξάρτηση της απόδοσης και
της ικανότητας του. Ένας μαθητής ο οποίος θα αποδίδει
περισσότερο, θα μπορεί να προάγεται σε ταχύτερο
ρυθμό. Το ταλέντο και οι προσωπικές κλίσεις μπορούν πιο
εύκολα να αναδειχθούν και να προωθηθούν. Η σημερινή
αξιολόγηση με τις τυπικές εξετάσεις δεν θα υπάρχει πια.
Η επίδοση θα είναι συνάρτηση της ατομικής προόδου
του κάθε μαθητή. Η αξιολόγηση των μαθητών δεν θα
γίνεται στις καθορισμένες προαγωγικές εξετάσεις. Η
επίδοση θα υπολογίζεται από την μαθησιακή βιογραφία.
Η προαγωγή μιας τάξης ή μιας βαθμίδας θα βασίζεται
στην επιτυχή αφομοίωση μιας μαθησιακής ενότητας.

Θα μπορούσε να κατασκευαστεί λοιπόν ένα ηλεκτρονικό
στυλό, το οποίο εξωτερικά να μοιάζει με ένα κλασικό
στυλό στη σημερινή του μορφή, το οποίο ενώ ο μαθητής
γράφει να διορθώνει τα γραμματικά ή συντακτικά λάθη ή
και τις μαθηματικές πράξεις. Σε εξάρτηση μιας βαθμίδας
αυτόματης διόρθωσης, θα μπορούσε να δίνει ένα σήμα
όταν ο μαθητής κάνει λάθος, ή να του δίνει επιλογές
Πως θα μπορέσει η συνεχής και με ραγδαίο ρυθμό βοήθειας έτσι ώστε ο μαθητής να έχει τη δυνατότητα
εξέλιξη της τεχνολογίας να επιδράσει στη ζωή γύρω να κάνει την διόρθωση μόνος του ή ακόμα να διορθώσει Ο δάσκαλος θα μπορούσε να είναι ηλεκτρονικός με την
από το σχολείο; Ποιές θα είναι οι δυνατότητες που αυτόματα τα λάθη του.
τεχνική του ολογράμματος όπου η διδασκαλία θα γίνεται
θα παρέχουν οι νέες τεχνολογίες στο εκπαιδευτικό Το ηλεκτρονικό βιβλίο το οποίο θα αντικαταστήσει όλα ταυτόχρονα σε περισσότερες τάξεις για εξοικονόμηση
σύστημα; Ποιές θα είναι οι ευκαιρίες και ποιό θα είναι το τα σημερινά χάρτινα βιβλία δεν είναι καθόλου ουτοπία. χρόνου και κόστους.
ρίσκο που κρύβεται πίσω από τα τεχνητά επιτεύγματα; Σήμερα κιόλας εφαρμόζονται σε αρκετά πιλοτικά Εάν πετάξουμε το ακόντιο της έρευνας πάρα πολύ μακριά
Πως θα επιδράσουν η ηλεκτρονική τεχνολογία και τα προγράμματα, όπου οι γραπτές πληροφορίες δεν στο μέλλον, θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε και
επιτεύγματα στους άλλους τομείς την δομή και τους αναγράφονται σε κλασικά βιβλία αλλά σε ηλεκτρονικές επαναστατικά μοντέλα, όπου το σχολείο που γνωρίζουμε
παράγοντες του εκπαιδευτικού συστήματος σε δέκα, σε μνήμες όπου διάφορες μηχανές-βιβλία μπορούν να στην σημερινή μας εποχή θα παύσει να υπάρχει διότι θα
εκατό, γιατί όχι και σε χίλια χρόνια;
τις απεικονίσουν. Αξιόλογες είναι οι τεχνικές λύσεις είναι περιττό. Ίσως κάποια μέρα πράγματι να εφευρηθεί
Τεχνικά θαύματα που η ανθρωπότητα εδώ και αιώνες δεν
μπορούσε να φανταστεί ούτε στο όνειρό της, έχουν γίνει
σήμερα πραγματικότητα. Σας ρωτώ λοιπόν σήμερα, γιατί
να μην σκεφτούμε ανάλογα αδιανόητες και απίστευτες
ιδέες για το μέλλον. Πολλές φορές πραγματοποιούνται
μάλιστα πιο γρήγορα από ότι θα περιμέναμε.

Το σχολείο έχει σαν στόχο να δώσει στους μαθητές
ένα πλατύ φάσμα γνώσεων και να τους βοηθήσει να
αποκτήσουν τις ανάλογες εμπειρίες. Με αυτόν τον τρόπο
θα βοηθήσει το μαθητή να αναπτύξει τις ικανότητές
του και να δραστηριοποιηθεί. Το να δρα ο μαθητής
υπεύθυνα με τις ικανότητες που έχει αποκτήσει είναι
στόχος της εκπαίδευσης.

όπου τα προνόμια ενός σημερινού βιβλίου μπορούν
να διατηρηθούν. Στην εξωτερική μορφή του θα μοιάζει
με βιβλίο το οποίο όλοι γνωρίζουμε σήμερα. Η μόνη
διαφορά θα είναι ότι το βιβλίο δεν θα παλιώνει ποτέ, δεν
θα χρειάζεται να πετιέται αλλά θα είναι πάντα επίκαιρο
αφού τα λάθη θα διορθώνονται αυτόματα από τον
συγγραφέα μέσω μιας ηλεκτρονικής αναδημοσίευσης.

Είναι λοιπόν ανάγκη οι μαθητές να προετοιμαστούν
κατάλληλα στην νέα κοινωνία της πληροφορίας.
Μαθητές θα μπορούσαν να έχουν τη δυνατότητα να
τελειώσουν το σχολείο ή τις σπουδές σε γρηγορότερο
χρόνο, απ’ ότι χρειάζονται σήμερα. Ο νέος άνθρωπος,
πλούσιος σε ενέργεια και σε ιδέες, δεν θα κρύβεται
πίσω από το θρανίο ή από την πόρτα της αίθουσας αλλά
θα χρησιμοποιεί την ενέργεια και την δημιουργικότητά
του σε όλες τις δραστηριότητές του. Στα πλαίσια αυτής
της ελάττωσης του συνολικού χρόνου εκπαίδευσης,
θα είναι μεν το συνολικό μορφωτικό αγαθό σίγουρα
λιγότερο αλλά θα έχει μάθει πως με προσωπική του
αυτοβουλία να ερευνάει για τυχόν ελλιπής γνώσεις ώστε

Οι γεωγραφικοί χάρτες δεν θα είναι πια οι κλασσικοί
χάρτινοι αλλά ηλεκτρονικές τρισδιάστατες υδρόγειες
σφαίρες, όπου η επιφάνειά τους θα είναι μία οθόνη
ή οποία ανάλογα με την κίνηση του χεριού μας θα
εμφανίζει μία περιοχή σε μεγένθυση και στον επιθυμητό
χρόνο. Ζωντανές τρισδιάστατες εικόνες μιας μεσαιωνικής
πόλης θα έκαναν το μάθημα πιο ενδιαφέρον από ότι
γίνεται σήμερα με τα κλασικά βιβλία. Αν η παράσταση
θα υποστηριζόταν με ήχο και οσμή θα μπορούσε να γίνει
πιο αυθεντική. Έτσι λοιπόν η ξενάγηση στην ιστορία θα
γινόταν πραγματικότητα και θα ήμασταν παρόντες σε
μεγάλα ιστορικά γεγονότα.
Το κλασικό μαθητικό θρανίο θα αντικατασταθεί από ένα

το ηλεκτρονικό χαπάκι μάθησης ή ηλεκτρονικό τσιπάκι
που θα είναι συμβατό με τον εγκέφαλο. Αν και αυτές οι
υποθέσεις φαίνονται σήμερα απραγματοποίητες, καλά
θα είναι να συλλογιστούμε πως θα μπορούσαν οι ιδέες
να προσαρμοστούν στο σχολικό μας περιβάλλον.

Με το άρθρο αυτό δεν θέλω να ισχυριστώ ότι κάθε
καινοτομία πού φέρνει μία νέα τεχνολογία είναι
παράλληλα πάντα ωφέλιμη και χωρίς παρενέργειες. Από
την άλλη μεριά τα καινούρια μέσα όλο και βελτιώνονται
και είναι σωστά να σκεφτούμε ποιες είναι οι δυνατότητες
και πως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ή να
εφαρμοστούν σωστά, ώστε να αναβαθμίσουν το
εκπαιδευτικό μας σύστημα. Σ΄ αυτήν την νέα τάξη
θα πρέπει ο άνθρωπος να μείνει το επίκεντρο του
εκπαιδευτικού συστήματος. Με αυτήν την προϋπόθεση
σίγουρα θα έχει νόημα να συλλογιστούμε τρόπους
για την βελτίωση και την εξέλιξη του εκπαιδευτικού
συστήματος.
Διαμαντής Γκίκας
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Δεξίωση για τη νέα χρονιά 2019 από την ελληνική κοινότητα Νυρεμβέργη

Το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 η ελληνική
κοινότητα Νυρεμβέργης διοργάνωσε στο Nachbarschaftshaus Gostenhof με μεγάλη επιτυχία δεξίωση
για την έναρξη του νέου έτους 2019.

Ενορία Αγ. Αποστόλου Παύλου Νυρεμβέργης για
πάρα πολλά έτη.
Στην δεξίωση παρευρέθηκαν ο κ. Marcus König
δημοτικός σύμβουλος (CSU), ο κ. Thorsten Brehm
δημοτικός σύμβουλος (SPD) και πρόεδρος της SPD
Νυρεμβέργης, η κα. Andrea Bielmeier δημοτικός
σύμβουλος (Grünen) και νομαρχιακός σύμβουλος
της τοπικής κυβέρνησης Μέσης Φραγκονίας, κ. Prof.
Dr. Wolfram Scheurlen δημοτικός σύμβουλος (CSU),
η κα. Andrea Loos δημοτικός σύμβουλος (CSU), η κα.
Claudia Karambatsos δημοτικός σύμβουλος (SPD), ο
κ. Kurabi Ahmet (CSU) και ο κ. Titus Schüller δημοτικός
σύμβουλος (Linken) οι οποίοι όλοι χαιρέτησαν και
ευχήθηκαν για το νέο έτος 2019!

Ο Αντιπρόεδρος της ελληνικής κοινότητας
Νυρεμβέργης κ. Διαμαντής Γκίκας καλωσόρισε τους
παρευρισκόμενους και μαζί με την κα. Βασιλική
Καντζούρα παρουσίασαν την όλη εκδήλωση. Στη
συνέχεια ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας
κ. Διονύσιος Κωνσταντάτος «Στην ομιλία του
ευχαρίστησε τόσο τους ελληνικούς συλλόγους και
φορείς για τη μεγάλη τους προσφορά στην παροικία
και την άριστη συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα,
όσο και τις Υπηρεσίες του Δήμου Νυρεμβέργης για
την υποστήριξη και την ενίσχυση των προσπαθειών Στην δεξίωση επίσης παρευρέθηκε και ο π. Τίτος
της Κοινότητας.
από την Ενορία Φύρτης καθώς και ο π. Peter BielΕυχαρίστησε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο για την meier από την ενορία της Αγίας Τριάδας, όπου ο
άριστη εργασία και προσφορά του στην κοινωνία μας. Ελληνισμός λειτουργεί μεγάλες θρησκευτικές εορτές.
Επίσης κάλεσε όλο τον Ελληνισμό, να συμμετάσχει Από
το
συμβούλιο
ενσωμάτευσης
επίσης
δυναμικά στις επικείμενες Ευρωεκλογές, έτσι ώστε παρευρέθηκε η Διευθύντρια κ. Gulay incesu – Asar, ο
να επικρατήσουν, δημοκρατικές δυνάμεις, για μια τέως διευθυντής κ. Popp Friedrich, ο κ. Σακελλαρίου
Ευρώπη της Ειρήνης και της αλληλεγγύης των λαών. Θεοχάρης μέλος του Δ.Σ και ο κ. Στέργιος Οικονόμου
Εκπρόσωπος του Δήμου Νυρεμβέργης ήταν η κα. Diana Liberova, δημοτική σύμβουλος της SPD η οποία
«ευχαρίστησε την Ελληνική Κοινότητα για το μεγάλο
της έργο, προσφορά αλλά και βοήθεια που παρέχει
τόσο στους Έλληνες που έχουν έρθει πρόσφατα από
την Ελλάδα αλλά και γενικά σε όλους τους πολίτες
της Νυρεμβέργης. Θεώρησε την Ελληνική Κοινότητα
σύμμαχο και συνεργάτη και κάλεσε και αυτή με τη
σειρά της όλους, από κοινού, να στηρίξουμε την
προσπάθεια να γίνει η Νυρεμβέργη Πολιτιστική
πρωτεύουσα της Ευρώπης»

μέλος του επαυξημένους Δ.Σ.

Την ελληνική Κοινότητα Φύρτης εκπροσώπευσε η
Ταμίας κα. Ελένη Γρίβα και ο Πρόεδρος της ελληνικής
Κοινότητας Ερλανκεν κ. Δρ Θεόδωρος Ραδίζογλου
ήταν ο τυχερός της χρονιάς 2019 που έτυχε το φλουρί
της Βασιλόπιτας.
Τα ελληνικά σχολεία εκπροσώπευσαν ο. κ.
Βεργόπουλος Βασίλειος διευθυντής του πρώτου
ελληνικού δημοτικού σχολείου Νυρεμβέργης, η
κα. Αλεξάκη Βάρβαρα διευθυντής του δευτέρου
ελληνικού δημοτικού σχολείου Νυρεμβέργης,
η κα. Καραστεργίου Ευαγγελία διευθυντής του
Γυμνασίου σχολείου Νυρεμβέργης καθώς και ο κ.
Ρήγος Γρηγόριος διευθυντής του ελληνικού Λυκείου
Νυρεμβέργης.

Το Συμβούλιο Ενσωμάτωσης εκπροσώπευσε ο
Πρόεδρος κ. Δημήτριος Κρικέλης και τόνισε την
αναγκαιότητα συσπείρωσης των προοδευτικών
δυνάμεων και την συνεργασία τους, έτσι ώστε: «όλοι
μαζί, όλοι οι πολίτες της Νυρεμβέργης να πούμε με
Επίσης παρευρέθηκαν και οι κα. Λαμπρινή Κολιοφώτη
την ψήφο μας στις Ευρωεκλογές ένα μεγάλο ΟΧΙ
(Πρόεδρος Σύλλογος Ηπειρωτών Νυρεμβέργης και
στην ακροδεξιά ένα μεγάλο ΝΑΙ στην Ευρώπη των
περιχώρων «ΔΩΔΩΝΗ»), ο κ. Βασίλειος Φουρκιώτης
λαών, τις φιλίας και τις Αλληλεγγύης»
(Πρόεδρος Θεσσαλικός Σύλλογος Νυρεμβέργης και
Η διευθύντρια του Nachbarschaftshaus Gostenhof περιχώρων «ΜΕΤΕΩΡΑ»), ο κ. Γεώργιος Δαβουδάνης
κα. Klara Langmar, δηλαδή το σπίτι όπου στεγάζεται (Πρόεδρος Σύλλογος Θρακιωτών Νυρεμβέργης
η ελληνική κοινότητα Νυρεμβέργης χαιρέτησε «ΟΡΦΕΑΣ»),
ο
κ.
Λάζαρος
Μοναστηρίδης
δηλώνοντας ότι «με μεγάλη χαρά παραβρίσκεται (Πρόεδρος Σύλλογος Μακεδόνων Νυρεμβέργης και
σήμερα εδώ. Χαίρεται ιδιαίτερα που έχει την τιμή περιχώρων «Μέγας Αλέξανδρος»), η κα. Αμαλία
να φιλοξενεί σε αυτούς του χώρους την Ελληνική Κρέστα (Ταμίας Ενιαίος Σύλλογος Πελοποννησίων
Κοινότητα Νυρεμβέργης. Εξήρε την αφιλοκερδή και Στερεοελλαδιτών Νυρεμβέργης Φύρτης και
εργασία του Διοικητικού Συμβουλίου, μιας και περιχώρων), η κα. Μαρία Τσαντεκίδου (Αντιπρόεδρος
καθημερινά γίνεται μάρτυρας, των πολλών Ποντιακός Σύλλογος Νυρεμβέργης), ο κ. Ευθύμιος
συμπατριωτών μας που αναζητούν βοήθεια στο Κερασοβίτης (Πρόεδρος Λαογραφικός Τρικαλινός
γραφείο της Κοινότητας».
Σύλλογος Νυρεμβέργης Φύρτης και φίλων), ο κ.
Ο Πρόεδρος του συμβουλίου του Nachbarschafts- Σωτήριος Ξώγνος (Πρόεδρος Σύλλογος «ΦΙΛΟΣ»
haus Gostenhof κ. Rolf Engelmann δήλωσε ότι αδερφοποίηση Νυρεμβέργη Καβάλα), κα. Λουκία
«ο Ελληνισμός είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι Σκαρλάτου (Πρόεδρος Γυναικεία Ομάδα «ΕΣΤΙΑ»),
και ενεργά δραστήριο στο χώρο μας. Ένα μεγάλο η κα. Ελένη Κασφίκη (Πρόεδρος Σύλλογος panOpen
Νυρεμβέργης), ο κ. Ελευθέριος Μπουργουτζίδης
ευχαριστώ στην Ελληνική Κοινότητα».
Την κοπή της Βασιλόπιτας ευλόγησε και έκοψε ο π. (Πρόεδρος Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος
Αλέξανδρος Τζατζάνης που διετέλεσε Ιερέας στην «Μ. Αλέξανδρος»), ο κ. Χαράλαμπος Αναστασιάδης

(Πρόεδρος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος «FC HELLAS»),
η κα. Silvia Mielke (Πρόεδρος του Πολιτιστικού
Συλλόγου Πολιτισμός χωρίς σύνορα), η κα. Ulrike
Gass (Πρόεδρος του Bürgerverein Gostenhof)
Τα παιδιά του Συλλόγου Τρικαλινών Νυρεμβέργης
παρουσίασαν λεβέντικους παραδοσιακούς χορούς
και κατέπληξαν το κοινό. Η ελληνική κοινότητα
Νυρεμβέργης θέλει να ευχαριστήσει το ελληνικό
εστιατόριο Bei Michael, την εταιρία Bolossis, το
ελληνικό εστιατόριο Grill Imbiss, την ελληνική
εφημερίδα Νυρεμβέργης ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ καθώς και
αρκετούς συμπατριώτες για την προσφορά φαγητών
για το μπουφέ που ακολούθησε.
Την εκδήλωση πλαισίωσαν το μουσικό συγκρότημα
του Γιωργίου Ασλανίδη όπου οι καλεσμένοι Έλληνες
και Γερμανοί χόρεψαν παραδοσιακούς και λαϊκούς
ελληνικούς χορούς
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γράφει ο Κώστας Ιατρίδης Ιανουάριος 2019 Bad Homburg iatridis@web.de πτυχιούχος
Παντείου Πανεπιστημίου, H.Dipl. of Nottigham , M. In Ed. Bath University England
.. Η μετανάστευση των Ελλήνων είχε αρχίσει από τα αρχαία χρόνια. Εγκατέλειπαν οι Έλληνες
τον τόπο της καταγωγής τους και ζητούσαν μια άλλη χώρα, μια άλλη πατρίδα. Μερικοί
λησμονούσαν να επιστρέψουν!
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Οι Έλληνες μετανάστες, επεχείρησαν το τόλμημα της εγκατάλειψης της πατρίδας τους. 2 Άλλοι
νιώθουν ως μόνιμοι, άλλοι ως προσωρινοί κάτοικοι αυτής εδώ της χώρας, που είναι η νέα τους
πατρίδα. Νιώθουν ασφάλεια, χαίρονται τις δημοκρατικές διαδικασίες της καθημερινότητας.
Χαίρονται την ειρήνη, το σωστό έλεγχο των συμβαινόντων. Φυσικά δεν λησμονούν ούτε
τις πολιτιστικές τους αξίες ούτε την πρώτη πατρίδα τους ούτε τα έθιμα που κληρονόμησαν
από τους γονείς τους. Τα παιδιά τους φοιτούν στα γερμανικά σχολεία της γειτονιάς τους.
Χρησιμοποιούν όλες τις δυνατότητες που έχουν τα παιδιά των Γερμανών συμπολιτών τους, να
σπουδάσουν και να βρουν εργασία.

Μερικοί σκέφτονταν συνεχώς την παλλινόστηση! .. Οι λόγοι ήταν βασικά οικονομικοί. Στη
νέα τους πατρίδα αγωνίζονταν να βρούν εργασία και να ζήσουν καλύτερα. Να πουλήσουν τα
προϊόντα τους ή να βρούν εργασία με περισσότερα χρήματα.! «Οπου γης και πατρίς...» Αυτό ... Στους Έλληνες μετανάστες δίνεται η δυνατότητα να διδάσκονται συγχρόνως τα παιδιά
τους και την γλώσσα καταγωγής τους . Αυτό γίνεται μέσα στις αίθουσες των συλλόγων
έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοί μας.
τους. Παράδειγμα στη μικρή πόλη Bad Homburg Μπατ Χόμπουργκ , αυτό πραγματοποιείται
Aυτό γίνεται και σήμερα. Μια ολόκληρη Ελλάδα ζει και διαπρέπει στο εξωτερικό. Η Ελλάδα
και μέσα σε Γερμανικά σχολεία. Εκεί διδάσκεται δωρεάν η Ελληνική γλώσσα δωρεάν και
μικραίνει πληθυσμιακά! Δεν υπάρχει ήπειρος, όπου να μην υπάρχει ελληνικό στοιχείο. Τι
στα Ελληνόπουλα και σε Γερμανούς φίλους. Αυτό γίνεται στα πλαίσια του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
γίνεται όμως στη Γερμανία με την καινούργια μετανάστευση; Το ίδιο περίπου που γινόταν στη
λειτουργίας του Συλλόγου ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Bad Homburg, HELLAS
δεκαετία του ‚60.
Griechisch-Deutscher Kulturverein Bad Homburg v.d.H.
..Σήμερα, το 2019 εδώ στην Έσση, στην περιοχή της Φρανκφούρτης ζουν αρκετές χιλιάδες
... Αξιοσημείωτο είναι και το έργο της Ελληνικής Κοινότητας Hochtaunus στο Bad Homburg.
Έλληνες. Μερικοί είναι μετανάστες της πρώτης γενιάς και μερικοί είναι παιδιά εκείνων των
Είναι σημείο συνάντησης και επικοινωνίας των Ελλήνων ολόκληρης της περιοχής.
πρώτων μεταναστών. Εδώ στη νέα τους πατρίδα εργάστηκαν συνειδητά και εντάχθηκαν ομαλά
στην κοινωνία της νέας τους πατρίδας. Οι περισσότεροι εντάχθηκαν, αλλά δεν αφομοιώθηκαν. .. Τον ελεύθερο χρόνο τους τον περνούν οι Έλληνες μετανάστες, πολίτες αυτής της νέας τους
Αυτή η ένταξη δεν τους στέρησε τη δυνατότητα να διατηρήσουν τις πολιτιστικές τους ρίζες, τις πατρίδας, όπως ο καθένας προσωπικά επιθυμεί και επιλέγει. Εδώ στην όμορφη πόλη το Bad
Homburg, λίγα χιλιόμετρα από τη Φρανκφούρτη, οι συνταξιούχοι ιδιαίτερα, καθώς έχουν
αξίες που είχαν φέρει μαζί τους.
ελεύθερο χρόνο, επιλέγουν την ελεύθερη συνάντηση σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους.
...Αυτές τις μετέδωσαν στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους. Συγχρόνως εδώ στη νέα τους
Γνωστό είναι το Kurhaus, Kulturzentrum, στην Louisenstraße, στο κέντρο αυτής της όμορφης
πατρίδα πήραν όσα πολιτιστικά στοιχεία αυτής της δεύτερης πατρίδας τους τούς δίνουν και
πόλης.. . Εκεί συναντιούνται, απολαμβάνουν τον καφέ τους, συζητούν φιλικά, για πολλά και
δύναμη και αισιοδοξία να ζουν ειρηνικά. Έχουν ιδρύσει Ελληνικές Κοινότητες, Ελληνικούς
διάφορα. Ιδιαίτερα τους απασχολούν τα συμβαίνοντα σήμερα στην Ελλάδα μας.
Συλλόγους καθώς και Ελληνογερμανικούς Συλλόγους. Αυτές οι επιλογές τούς ενισχύουν
κοινωνικά, ψυχικά και πνευματικά. Στα πλαίσια αυτών των συλλόγων διοργανώνουν .. Μιλάνε και για την πολιτική. Είναι μια λέξη ελληνική με σημαντικό περιεχόμενο. Ιδιαίτερα
πολιτιστικές εκδηλώσεις στις οποίες παίρνουν μέρος και Έλληνες και Γερμανοί και άλλοι χαίρονται οι Έλληνες εδώ στη Γερμανία με τους Έλληνες συμπολίτες τους που ασχολούνται
με την πολιτική . Τους κάνουν να νιώθουν πολύ περήφανοι! .. Οι καθημερινές συνομιλίες των
πολίτες αυτής της χώρας.
Ελλήνων είναι ήρεμες και φιλικές. Αναφέρονται σε διάφορα θέματα. Μερικά είναι αυτά που
... Ένα σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι Ελληνοορθόδοξες χριστιανικές εκκλησίες. Εδώ
σχετίζονται με τα κίνητρα που ώθησαν τους ίδιους να εγκαταλείψουν τότε την αγαπημένη
στη Φρανκφούρτη βρίσκονται δύο Ελληνοορθόδοξες: η εκκλησία ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ και η
τους πατρίδα. Με τις συνθήκες που επικρατούσαν και με όσα συνέβαιναν τότε. Με εκείνα που
εκκλησία ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Αυτές οι εκκλησίες αποτελούν έναν σημαντικό πόλο έλξης των
άφησαν τότε πίσω τους και με αυτά που πήραν μαζί τους. Με εκείνα που θυμούνται, που τους
Ελλήνων της περιοχής.Τις επισκέπτονται οι προσκυνητές και τις εορτές και τα Σαββατοκύριακα
μένουν αλησμόνητα και τα νοσταλγούν. Με τον σχεδιασμό που οφείλουν να ολοκληρώσουν
. Εκεί τους δίνεται η ωραία ευκαιρία να χαρούν ειρηνικά, ήρεμα, να συναντηθούν με φίλους
σχετικά με την παλλινόστησή τους...
και γνωστούς. Να χαρούν τη χρήση της ελληνικής τους γλώσσας. Τη γλώσσα της ελληνιστικής
Ωραίες, μεστές, συγκινητικές οι συνομιλίες.. Συχνά χρησιμοποιούν την ευγνωμοσύνη που
περιόδου και την σημερινή Ελληνική.
αισθάνονται και νιώθουν σε αυτή την ωραία χώρα, τη Γερμανία. Τους δέχτηκε και τους
..Χαίρονται τις υπέροχες υμνολογίες. Χαίρονται τη δυνατότητα που έχουν να προσευχηθούν,
βοήθησε να ενταχθούν ειρηνικά στη γερμανική κοινωνία! Συχνά οι συζητήσεις αναφέρονται
να προσκυνήσουν. Εκεί βρίσκουν και νιώθουν ηρεμία, αγαλίαση, χαρά, ψυχική γαλήνη !
σε εκείνο το γνωστό «Όπου γης και πατρίς...»..
.. Οι άξιοι Έλληνες Ορθόδοξοι ιερείς και οι ψάλτες είναι ένα υπέροχο δώρο για όλους!
..Ο συντάκτης αυτού του κειμένου είχε υπηρετήσει ως δάσκαλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Χαρίζουν στους επισκέπτες-προσκυνητές με τις ωραίες μελωδίες τους, θαυμάσιες ευκαιρίες
Είχε διδάξει μέσα σε ελληνικά σχολεία στην Ελληνική μας πατρίδα. Από το 1980 είχε διδάξει
να μεταφέρονται ψηλά, ψυχοπνευματικά σε έναν ωραίο, κόσμο. Ψυχικός πλούτος!
την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό μέσα σε γερμανικά σχολεία, ενταγμένος στο
...Αξιέπαινοι είναι και οι συνεργάτες των εκκλησιών, άντρες και γυναίκες. Προσφέρουν γερμανικό σχολικό σύστημα. Από το 1980 στην περιοχή της Νυρεμβέργης και από το 1986
σημαντικό έργο. Και μέσα στις εκκλησίες κατά τη διάρκεια των λειτουργιών και μετά τη λήξη στην περιοχή της Φρανκφούρτης. Το 2004 συνταξιοδοτήθηκε. Παραμένουν ακόμη στη μνήμη
τους. Στις ξεχωριστές αίθουσες όπου συγκεντρώνονται πολλοί επισκέπτες.. Εκεί , μετά τη θεία του οι καλύτερες αναμνήσεις από την άριστη συνεργασία του με τους Γερμανούς και τους
λειτουργία, έχουν τη δυνατότητα, χωρίς βιασύνη να μπορούν να μιλάνε χωρίς βιασύνη και άλλους αλλοδαπούς συναδέρφους που δίδασκαν την γλώσσα καταγωγής τους. Τα βιώματα
να επικοινωνούν ευχάριστα. Εκεί γεύονται τα νόστιστιμα γλυκά και τους ελληνικούς καφέδες! καθοδηγούν τη ζωή μας!
Διοργανώνονται εκεί στις εκκλησίες μερικές φορές και εορταστικές εκδηλώσεις, κάθε χρόνο.
Κώστας Ιατρίδης Bad Homburg Ιανουάριος 2019 iatridis@web.de
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Ασημένια σειρά 1,50 EUR

Χρυσή σειρά 1,50 EUR
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„Ξεπέρνα τον φόβο Ζήσε το θαύμα“
16,60 EUR
Ένα θαύμα είναι η ζωή που αξίζει να το ζήσουμε ξεπερνώντας εμπόδια, δυσκολίες, φόβους πραγματικούς και πλασματικούς
προκειμένου όχι μόνο να ζήσουμε αλλά και να ευτυχίσουμε. «Ήρωας» και πηγή έμπνευσης του βιβλίου είναι ο σύγχρονος
άνθρωπος και η κοινωνία του. Ο άνθρωπος και ο σεβασμός στην μοναδικότητα του, ο οποίος σαν οντότητα ανεπανάληπτη πάνω
σε αυτή τη γη, αξίζει να ζήσει όπως επιθυμεί και του αναλογεί.
Αυτονόητο δικαίωμα το οποίο δεν του αναγνωρίζεται ούτε του δίνεται πάντα η ευκαιρία να το ζήσει. Εδώ, έρχεται η συγγραφή
του βιβλίου να στηρίξει την αναγκαία προσωπική του παρέμβαση προκειμένου να διεκδικήσει ότι δεν του «χαρίζεται».
Η δομή στήριξης του θέματος εκπληρώνεται μέσω της κεντρικής ηρωίδας, της Ελπίδας, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει το
απροσδόκητο του Ca μαστού.
Επισημαίνει την αγκαιότητα του προληπτικού ελέγχου για περισσότερη ευαισθητοποίηση των γυναικών που αποφεύγουν τον
έλεγχο από τον φόβο των εξετάσεων και των γνωματεύσεων.
Η ηρωίδα του βιβλίου μπροστά στην συνειδητοποίηση της προσωρινότητας της ζωής μετά το πρώτο ξάφνιασμα πιάνει δυναμικά
τη θέση της στη «μάχη»! Εστιάζει στην αξία της κάθε στιγμής για ζωή με ουσία και πληρότητα καθώς στην απουσία τους όσα χρόνια και αν δοθούν πάλι λίγα
θα είναι. Κατανοεί ότι δεν μπορεί να νοηθεί υγεία χωρίς την „υγεία“ και εξυγίανση της κοινωνίας γι αυτό , αν και στοχοπροσηλωμένη στην ενδεδειγμένη
ιατροφαρμακευτική της αγωγή και σε όσα στηρίζουν την ζωή μέσα στη καθημερινότητά της, παρατηρεί παράλληλα τη κοινωνία της με στόχο να ερμηνεύει
τα αίτια των συμπεριφορών της. Η γνώση τους, την οδηγεί σε ανάλογο προγραμματισμό για αντιμετώπισης τους. Συνειδητή είναι η επιδίωξης της αν δεν
μπορεί να αλλάξει τα δυσάρεστα της κοινωνίας τουλάχιστον να μη γίνεται συνένοχη σε αυτά!
Η προληπτική ιατρική που σώζει ζωές όταν στην απουσία της χάνονται εκατομμύρια, παράλληλα με τη πρόληψη όσων «νοσούν» την κοινωνία, στόχο έχουν
τον εντοπισμό του „εχθρού“, είτε της υγείας είτε της κοινωνίας , για έγκαιρη αντιμετώπισή του. Η διτή προληπτική άξία υγείας και κοινωνίας αποτελούν
τον κεντρικό άξονα του βιβλίου. Γύρω από τον άξονα. αυτό συστρέφονται αξίες και στάσεις ζωής ο φόβος, ο χρόνος, το απροσδόκητο, ο έρωτας, η
αγάπη, τα παιδιά οι σπουδές τα γεράματα , η η ξενητειά και όσα βαδίζουν παράλληλα με τη ζωή τα οποία μέσα από την πάλη των αντιθέσεων οδηγούν σε
επαναπροσδιορισμούς ζωής με στόχο να ανθίσουν χαμόγελά εκεί που δεν είναι αυτονήτα να υπάρχουν. Μέσα από τα δύσκολα!
Προσδοκία των μηνυμάτων του βιβλίου είναι να προσθέσουν το δικό τους « λιθαράκι» στήριξης μέσα στη γενικότερη κοινωνική προσπάθεια για καλύτερη
ποιότητα ζωής.
Πολύτιμο δώρο η ζωή! Αξίζει να το προστατεύουμε, να το φροντίζουμε και όπου δεν μας χαρίζεται να το διεκδικούμε!

19,90 EUR

17,70 EUR

15,50 EUR

16,60 EUR

Ausgabe 54

www.trigono.info

JANUAR - FEBRUAR 2019

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

21

22
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Καρκίνος και αίτια

Ο καρκίνος είναι ένα από τα σοβαρότερα
προβλήματα υγείας που παρατηρούνται
σήμερα στις ανεπτυγμένες χώρες.
Έτσι
καθιερώθηκε η 4η Φεβρουαρίου ως παγκόσμια
Ημέρα κατά του Καρκίνου με στόχο να
κεντρίσει το ενδιαφέρον των ανθρώπων και να
τους ευαισθητοποθήσει σε θέματα πρόληψης,
έγκαιρης διάγνωσης και αποκατάστασης.
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι αποτελεί
τη δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου μετά
τις καρδιοπάθειες. Ο όρος «καρκίνος» δεν
περιγράφει μία μόνο ασθένεια, αλλά μια
ομάδα ασθενειών, που κύριο χαρακτηριστικό
τους είναι ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός
των κυττάρων. Ενώ τα φυσιολογικά κύτταρα
του οργανισμού μας διαιρούνται και πεθαίνουν
με έναν αυστηρά ελεγχόμενο τρόπο, τα
καρκινικά κύτταρα συνεχίζουν και διαιρούνται
ανεξέλεγκτα και έτσι σχηματίζουν μία μάζα
κυττάρων, που ονομάζεται όγκος. Οι όγκοι
μπορεί να είναι καλοήθεις (δεν προκαλούν
μεταστάσεις)
ή
κακοήθεις
(προκαλούν
μεταστάσεις). Όμως τι είναι αυτό που οδηγεί
ένα κύτταρο να αποπρογραμματιστεί και να
αρχίσει να πολλαπλασιάζεται ανεξέλεγκτα;
Κοιτάζοντας μέσα στο πυρήνα υπάρχει το
DNA, το οποίο περιέχει όλες τις πληροφορίες,
που χρειάζεται το κύτταρο για να αναπτυχθεί,
να πολλαπλασιαστεί, να λειτουργήσει και στο
τέλος να πεθάνει. Όμως για αδιευκρίνιστους
ακόμα λόγους και υπό την επίδραση κάποιου
εξωτερικού παράγοντα, μπορεί το DNA ενός
ή περισσοτέρων κυττάρων να αλλάξει ή αν
έχει ήδη την γενετική προδιάθεση, απλά
να εκφραστεί αυτή η πληροφορία και να
μετατραπεί σε καρκινικό. Μερικοί από αυτούς
τους παράγοντες είναι:
• Χημικές ουσίες στο νερό:
Καρκινογόνες χημικές ουσίες που μπορεί να
υπάρχουν στο νερό είναι τα βαρέα μέταλλα
(από βενζίνες, χρώματα, πλαστικά, μπαταρίες
κτλ), νιτρικά (λιπάσματα), πλαστικοποιητές,
φυτοφάρμακα, παράγωγα χλωρίωσης
• Χημικοί παράγοντες στα τρόφιμα
Το 1/3 των καρκίνων του πεπτικού συστήματος
οφείλεται στη διατροφή. Τα καρκινογόνα ή
μεταλλαξογόνα εντοπίζονται περισσότερο στα
συντηρητικά (νιτρώδη), στα αντιοξειδωτικά
και στις χρωστικές ουσίες, αρωματικές και
γλυκαντικές ύλες, όπως η σακχαρίνη.
• Βιομηχανικά προϊόντα, όπως αμίαντος,
αρσενικό, νικέλιο, ενώσεις χρωμίου και
σιδήρου. Ο αμίαντος είναι ο πιο διαδεδομένος
από αυτά και υπάρχει σε διάφορες οικιακές
συσκευές, σωλήνες ύδρευσης και αποχέτευσης,
σκεπές, μονωτικά υλικά, σωλήνες τζακιών.
• Φυσικοί παράγοντες, όπως η υπεριώδης και
η ιονίζουσα ακτινοβολία
Η αλόγιστη παραμονή κάτω από τον ήλιο,
ακόμα και με αντιηλιακό, μπορεί να οδηγήσει
σε μελάνωμα και καρκίνωμα. Ιονίζουσα
ακτινοβολία προέρχεται από τα ατυχήματα
στα ραδιενεργά εργοστάσια και τα ραδιενεργά
απόβλητα και τις ακτινοδιαγνωστικές μεθόδους.
Σύμφωνα με έρευνες, τα ηλεκτρομαγνητικά
κύματα που εκπέμπουν ηλεκτρικές συσκευές,
όπως φούρνος μικροκυμάτων, τηλεόραση
κτλ, και τα ηλεκτροφόρα καλώδια υψηλής
τάσης δρουν αθροιστικά. Μεγάλο ποσοστό
παιδιών που πάσχουν από λευχαιμία στη
Αμερική, αποδείχτηκε ότι κατοικούν κοντά σε
μετασχηματιστές και καλώδια υψηλής τάσης.
• Βιολογικοί παράγοντες
Οι ιοί μπορεί να οδηγήσουν σε καρκινογένεση,
επειδή το DNA τους ενώνεται με αυτό του
ξενιστή και έτσι μπορούν να προκαλέσουν
αλλαγή στο DNA. Μερικοί τέτοιοι ιοί είναι της
ηπατίτιδας Β, της ηπατίτιδας C και ο ιός HPV
(ιός ανθρωπίνων θηλωμάτων).
• Ο καρκίνος μπορεί να είναι και γενετικός.
Σχεδόν το 5 με 10% των καρκίνων οφείλεται σε
γενετικές ανωμαλίες που κληροδοτούνται από
τους γονείς.
• Ανθυγιεινός τρόπος ζωής
Το κάπνισμα είναι ο συχνότερος παράγοντας
πρόκλησης καρκίνου. Συνολικά το 20% των
θανάτων από καρκίνο οφείλεται στη χρήση
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καπνού, ενώ σε χώρες με υψηλό εισόδημα το
ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 30%. Το κάπνισμα,
ενεργητικό ή παθητικό, ενοχοποιείται για τον
καρκίνο του πνεύμονα, λάρυγγα, οισοφάγου
και ουροδόχου κύστεως στον άνδρα. Ο
κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα
για κάποιον καπνιστή είναι από 10 έως 30
φορές μεγαλύτερος από τον κίνδυνο που
διατρέχει ένας μη καπνιστής. Έρευνες έχουν
δείξει ότι οι γυναίκες είναι πιο ευαίσθητες
στις καρκινογόνες ουσίες του καπνού, σε
σχέση με τους άνδρες. Σημαντικό ρόλο παίζει
ο αριθμός των τσιγάρων, η ηλικία έναρξης
του καπνίσματος, η συνολική διάρκεια της
καπνιστικής συνήθειας και η περιεκτικότητα
των προϊόντων καπνού σε πίσσα. Ο καπνός
περιέχει πάνω από 7.000 χημικές ουσίες και
τουλάχιστον 69 από αυτές είναι καρκινογόνες.
Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ είναι
σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την
εμφάνιση πολλών τύπων καρκίνου, όπως
μαστού, ήπατος, οισοφάγου, φάρυγγα,
στοματικής κοιλότητας, λάρυγγα και εντέρου.
Ο συνδυασμός δε καπνίσματος και αλκοόλ
πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης
καρκίνου. Οι διατροφικές συνήθειες μπορεί
να σχετίζονται με το 30% των καρκίνων στις
ανεπτυγμένες χώρες και πιθανώς με το 20% στις
αναπτυσσόμενες. Η υπερβολική κατανάλωση
κόκκινου κρέατος και τροφών πλούσιων σε
λίπος συνδέεται με τον καρκίνο του μαστού
και του παχέος εντέρου. Η παχυσαρκία και
η έλλειψη σωματικής άσκησης ευθύνονται
για το 19% των θανάτων από καρκίνο του
μαστού και 26% των θανάτων από καρκίνο του
εντέρου. Η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο
εμφάνισης του καρκίνου του μαστού, του
ενδομητρίου, του εντέρου, του στομάχου και
του οισοφάγου. Ο καρκίνος σήμερα μπορεί
να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, αρκεί να
διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο. Η διάγνωση
όμως των διαφόρων τύπων καρκίνου δεν είναι
εύκολη, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια. Η
ασυμπτωματική περίοδος μπορεί να διαρκέσει
μήνες ή και χρόνια και μπορεί η διάγνωση της
νόσου να γίνει, όταν ο όγκος έχει επεκταθεί
τοπικά ή και να έχει κάνει μεταστάσεις. Μερικά
συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν
είναι αλλαγές στη συμπεριφορά του εντέρου
ή της κύστης, επίμονη φλεγμονή του φάρυγγα,
ασυνήθεις αιμορραγίες, ογκίδια ή σκληρότητα
του δέρματος ή στον μαστό, εμφανής αλλαγή
σε σπίλο ή κρεατοελιά, επίμονος βήχας ή
βράχνιασμα φωνής, δυσπεπτικά ενοχλήματα ή
δυσκολία κατάποσης, μεγάλη απώλεια βάρους
σε μικρό χρονικό διάστημα. Η διάγνωση μπορεί
να γίνει με διάφορες μεθόδους. Αρχικά γίνεται
κλινική εξέταση από τον ιατρό και αν υπάρχουν
ευρήματα, μπορούν να γίνουν διαγνωστικές
εξετάσεις, όπως μαγνητική τομογραφία,
εξετάσεις αίματος για να ελεγκτούν τα
επίπεδα των καρκινικών δεικτών, υπέρηχος,
ακτινογραφία, ενδοσκόπηση κτλ.
Είναι φανερό ότι η πρόληψη είναι ο καλύτερος
τρόπος αντιμετώπισης του καρκίνου. Η
πρόληψη μπορεί να γίνει με τον τακτικό
έλεγχο, όπως ψιλάφηση μαστού και όρχεων
και εξέταση προστάτη, και εφαρμόζοντας έναν
υγιεινό τρόπο ζωής.

Πρόληψη καρκίνου μέσω διατροφής
Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις στην προστασία
από τον καρκίνο. Μια διατροφή, όμως,
πλούσια σε τροφές με αντικαρκινική δράση θα
μπορούσε ίσως να θωρακίσει τον οργανισμό
απέναντι στις διάφορες μορφές της ασθένειας.
Έρευνες αναφέρουν ότι η κατανάλωση
μερίδων λαχανικών 400g και φρούτων 250g την
ημέρα, μπορούν να μειώσουν την πιθανότητα
δημιουργίας καρκίνου του λάρυγγα , του
οισοφάγου, του στομάχου, του εντέρου,
αλλά και του μαστού σε ποσοστό έως και
26%. Καθημερινά, ο οργανισμός μας έχει να
αντιμετωπίσει συνεχείς επιθέσεις από βλαβερά
μόρια, που ονομάζονται ελεύθερες ρίζες.
Αυτές οι ρίζες κυκλοφορούν σε όλο το σώμα,
βλάπτοντας τα υγιή κύτταρα, οδηγούν στην
γήρανση και είναι δυνατόν να προκαλέσουν
καρκίνο. Τα φρούτα και τα λαχανικά περιέχουν
προστατευτικές ουσίες που ονομάζονται
αντιοξειδωτικά. Ο ρόλος των αντιοξειδωτικών
είναι να εμποδίζουν την εμφάνιση ελευθέρων
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ριζών και να καταστρέφουν τα καρκινικά
κύτταρα πριν προκαλέσουν βλάβες.
Χαρακτηριστικά φρούτα και λαχανικά που
έχουν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση και
συμβάλλουν στην πρόληψη του καρκίνου,
είναι:
Μπρόκολο
Τα σταυρανθή λαχανικά (π.χ. το λάχανο,
το μπρόκολο, το κουνουπίδι, τα λαχανάκια
Βρυξελλών) θεωρείται ότι προστατεύουν από
την εμφάνιση διάφορων μορφών καρκίνου,
κυρίως του παχέος εντέρου, του πνεύμονα
και του στομάχου. Πρόσφατη μελέτη κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι η ουσία σουλφοραφάνη
(πηγή της οποίας είναι το μπρόκολο) βοηθά
τον οργανισμό να απαλλαγεί από τα καρκινικά
κύτταρα που σχετίζονται με την ανάπτυξη
καρκίνου του μαστού.

Ντομάτα
Η ντομάτα θεωρείται εξαιρετική πηγή θρεπτικών
συστατικών, χάρη στο λυκοπένιο που περιέχει
(φυτοχημικό με έντονη αντιοξειδωτική δράση).
Το λυκοπένιο, εκτός από το χαρακτηριστικό
κόκκινο χρώμα που προσφέρει στην ντομάτα,
έχει την ιδιότητα να καταστρέφει τις ελεύθερες
ρίζες, που προκαλούν βλάβες στο DNA των
κυττάρων και οδηγούν στην εμφάνιση χρόνιων
νοσημάτων. Έρευνες συνδέουν την ουσία
αυτή με την προστασία από διάφορες μορφές
καρκίνου και ειδικά του προστάτη.
Σκόρδο-Κρεμμύδι
Το σκόρδο, όπως και το κρεμμύδι, είναι τροφές
πλούσιες σε πολυφαινόλες και ενώσεις
με βάση το θείο, οι οποίες θεωρείται ότι
αναστέλλουν την ανάπτυξη καρκίνου, κυρίως
του οισοφάγου, του στομάχου και του παχέος
εντέρου. Σύμφωνα με έρευνα η κατανάλωση
σκόρδου βοηθάει στη μείωση εμφάνισης
καρκίνου του μαστού.
Ελαιόλαδο
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του
Πανεπιστημλιου Αθηνών, η προσήλωση
στην παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή, η
οποία βασίζεται κυρίως στην κατανάλωση
ελαιόλαδου, σχετίζεται με μείωση του κινδύνου
ανάπτυξης καρκίνου του μαστού στις γυναίκες
μετά την εμμηνόπαυση.
Φράουλα
Οι φράουλες, όπως και κάποια είδη μούρων
(π.χ. βατόμουρα, μύρτιλλα), είναι πλούσια
σε πολυφαινόλες, που είναι γνωστές για
τις αντικαρκινικές τους ιδιότητες. Έρευνες
αποδεικνύουν την προστατευτική δράση των
φρούτων αυτών απέναντι στις οξειδωτικές
και κυτταρικές λειτουργίες που οδηγούν στην
ανάπτυξη καρκίνου.
Πορτοκάλι
Τα εσπεριδοειδή (π.χ. πορτοκάλια, μανταρίνια,
γκρέιπφρουτ, λεμόνια), πέρα από εξαιρετική
πηγή βιταμίνης C, είναι πλούσια και σε
φυτοχημικά συστατικά. Σε ένα πορτοκάλι
περιέχονται περισσότερα από 170 διαφορετικά
φυτοχημικά συστατικά και πάνω από 60
φλαβονοειδή. Ωστόσο, και η ίδια η βιταμίνη
C εμφανίζει προστατευτική δράση, αφού έχει
συσχετιστεί με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης
καρκίνου του προστάτη, του δέρματος και του
μαστού.
Εκτός από τα φρούτα και τα λαχανικά, υπάρχουν
και πολλά μπαχαρικά που δρουν αντικαρκινικά
και, οχι μόνο, όπως π.χ:
-Κουρκουμάς
Πρόκειται για μπαχαρικό γνωστό για τις
αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές του
ιδιότητες. Έρευνες των τελευταίων χρόνων
θεωρούν ότι τα χαμηλά ποσοστά ορισμένων
μορφών καρκίνου στην Ινδία, σε αντίθεση με τα
αντίστοιχα υψηλά ποσοστά στις δυτικές χώρες,
όπως οι ΗΠΑ, οφείλονται στην αυξημένη
κατανάλωση κουρκουμά από τους Ινδούς.
Μάλιστα, ερευνητές από το Κέντρο Καρκίνου
του Πανεπιστημίου του Τέξας απέδειξαν σε
μελέτη ότι η κουρκουμίνη (ουσία που περιέχει ο
κουρκουμάς) έχει την ιδιότητα να «διαχωρίζει»
τα καρκινικά κύτταρα από τα φυσιολογικά και
να σκοτώνει τα καρκινικά. Υπάρχουν, πλέον, και
όχι μόνο ως τρόφιμο, αλλά και ως συμπλήρωμα
διατροφής στη γερμανική αγορά, όπως το
Curcumin Loges και πωλούνται ευρέως στα

φαρμακεία.

Όπως είναι γνωστό, οι φυτικές ίνες βοηθούν
στην πρόληψη του καρκίνου και, συγκεκριμένα,
του καρκίνου του παχέος εντέρου και του
στομάχου. Άτομα που συμπεριλαμβάνουν
καθημερινά φυτικές ίνες στη διατροφή τους
έχουν μικρότερη πιθανότητα να παρουσιάσουν
καρκίνο του παχέος εντέρου ή του στομάχου,
σε σχέση με αυτούς που δεν καταναλώνουν.
Αυτό οφείλεται, κυρίως, στο γεγονός ότι η
φυσιολογική χλωρίδα του εντέρου (προβιοτικά)
τρέφονται απο τις φυτικές ίνες (πρεβιοτικά), τα
οποία είναι υπεύθυνα για το ανοσοποιητικό
σύστημα, την εύρρυθμη λειτουργία του
εντέρου και τη βελτίωση απορρόφησης των
βιταμινών. Τροφιμα με υψηλή περιεκτικότητα
σε φυτικές ίνες είναι:
-Προϊόντα ολικής άλεσης (Μακαρόνια,Ψωμί,
κλπ.) - Όσπρια (Αρακάς,Φακές κλπ.) - Λαχανικά
(σπαράγια, αγκινάρα) -Φρούτα (μήλα και
αχλάδια)
Άσκηση & καρκίνος
Τόσο στην πρόληψη, όσο και στην
αποκατάσταση του καρκίνου σημαντικό
ρόλο παίζει η σωματική άσκηση. Έρευνες
δείχνουν ότι η κίνηση αποτελεί ασπίδα
προστασίας κατά του καρκίνου. Συγκεκριμένα
στην καταπολέμιση της παχυσαρκίας, που
οφείλεται κυρίως στην έλλειψη κίνησης και
στην κακή διατροφή, σχετίζεται με υψηλό
κίνδυνο για εμφάνιση καρκίνου, μεταξύ άλλων
του εντέρου, του στήθους και των νεφρών.
Σύμφωνα με μελέτες, η άσκηση μειώνει 30%40% τη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του
πεπτικού, 20%-30% την εμφάνιση καρκίνου
του στήθους στις γυναίκες και 20%-60% την
εμφάνιση καρκίνου του πνεύμονος.
Έτσι μπορούμε να συμπεράνουμε πως η κίνηση
συμβάλλει προληπτικά στην καταπολέμηση
πολλών προδιαθεσικών παραγόντων που
σχετίζονται με τον καρκίνο, όπως η παχυσαρκία.
Παράλληλα ενισχύει το ανοσοποιητικό και
το αντιοξειδωτικό συστήμα του οργανισμού
αποτελώντας σημαντική άμυνα έναντι των
καρκινικών κυττάρων. Οι ειδικοί υποστηρίζουν
ότι 10.000 βήματα την ημέρα φέρουν ένα
επιθυμητό αποτέλεσμα. Όταν
μιλάμε
όμως για άσκηση ή κίνηση, δεν εννοούμε
απαραίτητα την εξάσκηση ενός αθλήματος ή
κάποια σκληρή προπόνηση. Εννοούμε κάθε
δραστηριότητα που μας κάνει να ιδρώσουμε
ή και να λαχανιάσουμε λίγο. Τέτοιες μπορεί
να είναι ένας παρατεταμένος περίπατος, το
περπάτημα στην πόλη για τις καθημερινές μας
μετακινήσεις, το ανέβασμα των σκαλοπατιών
ή ακόμα και λίγες ασκήσεις στο σπίτι. Εκτός
βέβαια από την άσκηση, στην πρόληψη
ανήκουν και άλλες υγιεινές συνήθειες, όπως
είναι η καλή διατροφή και η διακοπή του
καπνίσματος.
Σημαντικός είναι επίσης ο ρόλος της κίνησης
και
ως
συνοδευτική
θεραπεία
στους
καρκινοπαθείς. Παρόλο που δύσκολα κάποιος
κάνει το πρώτο βήμα προς την κίνηση, ένας από
τους πρωταρχικούς στόχους της επιστημονικά
τεκμηριωμένης κινησιοθεραπείας είναι να
αφαιρέσει το φόβο από τους καρκινοπαθείς, ότι
κάνουν λάθος με το να ασκούνται σωματικά. Η
άσκηση και η φυσική δραστηριότητα ωφελούν
τους ασθενείς αυτούς ενισχύοντας τη δύναμη,
την ανθεκτικότητα, την αντοχή και φυσικά
το ηθικό τους. Μάλιστα πιθανολογείται ότι
επιδρά και απευθείας στον όγκο μειώνοντας
την αιμάτωσή του. Άλλες έρευνες πάλι
έχουν δείξει ότι η συστηματική γυμναστική
μπορεί να περιορίσει τις παρενέργειες της
χημειοθεραπείας, όπως την κόπωση και τη
ναυτία, κάνοντας τη πιο ανεκτή για τον ασθενή.
Συνοψίζοντας, για τον υγιή η συστηματική και
μέτριας έντασης άσκηση αποτελεί ένα όπλο,
που μέσα από την μακροχρόνια τήρησή του
συμβάλλει στην πρόληψη κατά του καρκίνου,
και για τα άτομα με καρκίνο είναι ένα ισχυρό
κατευναστικό, ένα μέσο βελτίωσης της
ποιότητας της ζωής τους, της αυτοπεποιθησής
τους και της ψυχολογίας τους και γενικά βοηθά
στην αποθεραπεία από τη νόσο.
Σύνταξη του κειμένου: το φαρμακευτικό
προσωπικό του Storchen-Apotheke Nürnberg
Πηγές: στους συντάκτες
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Κυριακάτικο πρωινό στην κουζίνα και η σύζυγος τηγανίζει αυγά. Ο σύζυγος,
αγουροξυπνημένος, ετοιμάζει τον καφέ, πίνει μια γουλιά και μετά πάει και
στέκεται ακριβώς δίπλα της, παρατηρώντας προσεκτικά τα αυγά.
Πίνει άλλη μια γουλιά καφέ... Και αρχίζει να φωνάζει πανικόβλητος:
- Πρόσεχε... ΠΡΟΣΕΧΕ! Βάλε κι άλλο βούτυρο! Θεούλη μου! Έχεις βάλει μαζί στο
τηγάνι ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ! Γύρνα τα. Γύρνα τα ΤΩΡΑ! Χρειάζονται κι άλλο βούτυρο.
Μα πού θα βρούμε κι άλλο ΒΟΥΤΥΡΟ; Ωραία... ΠΡΟΣΕΧΕ, θα σου ΚΟΛΛΗΣΟΥΝ!
Προσεχτικά... ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! Σου είπα ΠΡΟΣΕΧΕ! Ποτέ δε μ‘ ακούς εμένα...
ΠΟΤΕ! Γρήγορα! Γύρνα τα ΓΡΗΓΟΡΑ! Είσαι τρελή; Τα έχεις παίξει; Ξέχασες να
τα αλατίσεις, όλο το ξεχνάς το αλάτι. Βάλε αλάτι. ΑΛΑΤΙ! ΒΑΛΕ ΑΛΑΤΙ, ΣΟΥ ΕΙΠΑ!
Η γυναίκα έχει μείνει αποσβολωμένη.
- Τι έπαθες, άνθρωπέ μου; Τι φωνάζεις μέσα στο αυτί μου;
Ο σύζυγος ξαφνικά ηρεμεί τελείως και απαντάει...
- Ήθελα να σου δείξω πώς είναι να σε έχω συνοδηγό στο αυτοκίνητο.
Tου λέω: «Χωρίζουμε», και φεύγω εκνευρισμένη. Ακούω ένα μπαμ, «ωχ,
αυτοκτόνησε», σκέφτομαι. Γυρίζω, και τι να δω; Είχε ανοίξει σαμπάνια ο γελοίος!
Καλοπροαίρετος διάλογος ανάμεσα σε άσπονδες φίλες γειτόνισσες:
- Είσαι άρρωστη;
- Όχι, γιατί ρωτάς;
- Ε, να, βλέπω το γιατρό να μπαινοβγαίνει.
- Γιατί καλέ; Σε εσένα που μπαινοβγαίνει ο στρατηγός, πόλεμο έχουμε;
ενας Πόντιος παρουσιάζεται σε μια εταιρεία που ζητάει ξυλοκόπους, για να
πιάσει δουλειά.«Πού έχετε δουλέψει στο παρελθόν;», τον ρωτάει ο υπεύθυνος
του προσωπικού.
«Στην έρημο Σαχάρα!», απαντά ατάραχος ο Πόντιος.
«Μα εκεί δεν υπάρχουν δέντρα», ψελλίζει ο προσωπάρχης.
«Είδες τι δουλειά κάναμε»
Ένας νέος πήγε σ‘ έναν σοφό γέροντα και τον παρακάλεσε θερμά:
-Πώς είναι ο Θεός;Υπάρχει Θεός; Ειπέ μου, σε παρακαλώ! Εσύ το πιστεύεις ότι
υπάρχει Θεός;
-Και βέβαια το πιστεύω, του απάντησε ο γέροντας.
-Και ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, το πιστεύεις κι αυτό;
-Και βέβαια, το πιστεύω.
-Και τον Θεό ποιος τον έφτιαξε;
-Εσύ, του απάντησε σοβαρά και ξερά ο γέροντας.
Ο νεαρός σοκαρίστηκε με την απάντηση του γέροντα. Τον ρώτησε και πάλι
λοιπόν:
-Γέροντα, εγώ σε ρωτάω σοβαρά, του είπε. Κι εσύ μου λες πως εγώ έφτιαξα το
Θεό.
-Μα κι εγώ σοβαρά σου μιλάω, του απάντησε ο γέροντας. Πολύ σοβαρά. Και
πρόσεξε γιατί. Εσύ μ‘ όλ‘ αυτά που με ρωτάς, δείχνεις πως δεν ψάχνεις να βρεις
το Θεό όπως είναι. Εσύ ψάχνεις να βρεις έναν Θεό όπως τον θέλεις εσύ, όπως
τον φαντάζεσαι εσύ, κομμένον στα μέτρα σου. Αυτόν τον Θεό λοιπόν θα τον
έχεις φτιάξει εσύ. Δεν θα είναι ο αληθινός Θεός. Και πρόσθεσε ο άγιος αυτός
γέροντας:
-Ψάξε να βρεις τον αληθινό Θεό, παιδί μου. Να Τον δεχτείς όπως είναι. Μην Τον
θέλεις όπως εσύ τον φαντάζεσαι.
Προσπάθησε να γίνεις εσύ όπως σε θέλει ο Θεός. Προσπάθησε να Τον καταλάβεις
όπως είναι. Και ν‘ αγαπήσεις το θέλημά Του, όπως είναι.
Έχω ένα ραντεβού με τον Θεό...
Ένας ερημίτης προσευχόταν πολύ σκληρά και επίμονα, ζητώντας να συναντηθεί
με τον Θεό. Επιτέλους κατάφερε να κλείσει ένα ραντεβού μαζί του. «Αύριο, πάνω
στο όρος» του είπε ένας άγγελος. Την επόμενη ημέρα ο ερημίτης σηκώθηκε
πολύ πρωί και κοίταξε το όρος, ήταν τελείως καθαρό από σύννεφα.
Ξεκίνησε, λοιπόν, χαρούμενος και με δέος, προς την κορυφή του βουνού.
Κάποια στιγμή, εκεί που περπάταγε κατά μήκος του μονοπατιού συνάντησε
έναν άνθρωπο που είχε πέσει κάτω μέσα στα αγκάθια και του ζήτησε βοήθεια.
«Λυπάμαι, βιάζομαι, έχω «ραντεβού» με τον Θεό» απάντησε ο ερημίτης και
συνέχισε τον δρόμο του.
Λίγο πιο κάτω συνάντησε μια γυναίκα που έκλαιγε δίπλα στο άρρωστο παιδί της
«Βοήθησε με σε παρακαλώ». «Λυπάμαι, δεν έχω χρόνο, ο Θεός με περιμένει
στην κορυφή του βουνού». Προχώρησε ακόμα πιο γρήγορα για να μην αργήσει,
αλλά εκεί που το μονοπάτι έγινε πιο δύσκολο, είδε ένα ηλικιωμένο εξαντλημένο,
που του έδινε ένα ασκί «Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο, σε παρακαλώ πήγαινε να
μου γεμίσεις το ασκί με νερό από την πηγή εδώ πιο κάτω. «Κάνε υπομονή, καλέ
μου άνθρωπε, έχω ένα ραντεβού με τον Θεό και δεν θέλω να αργήσω!»
Όταν ο ερημίτης έφτασε επιτέλους στην κορυφή του βουνού, στην πόρτα της
καλύβας, όπου επρόκειτο να συναντηθεί με τον Θεό, βρήκε κρεμασμένο ένα
μήνυμα:
«Συγχώρεσε με που δεν είμαι εδώ, αλλά πήγα να βοηθήσω εκείνους που δεν
βοήθησες εσύ στο διάβα σου».

SUDOKU
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(Haltestelle Plärrer)

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