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Ελληνική καρδιά και φιλότιμο θυσιαστικού
εθελοντισμού, ως μέσο θεραπείας καρκίνου και
αναπήρων παιδιών στη Βαυαρία.
Βαυαρική εφημερίδα πλέκει το εγκώμιο της κ. Σώζας
Μπαλδεράνου, Ελληνίδας Δημοτικής Συμβούλου στη
πόλη Taufkirchen
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Το κέντρο υγείας 7Fit
ψάχνει ΕΣΕΝΑ!
Σελ.: 03
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Εικόνες του Αγίου Παϊσίου / Τηλ. 0911-264354 ή στο e-mail : 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.

Πνευματικές συμβουλές
(Αγίου Παϊσίου)
• Εκείνος που έχει πνευματική ανησυχία, βρίσκει
τι του λείπει, το ζητάει και ωφελείται. Εγώ, ως
αρχάριος, όταν διάβαζα κάτι, το αντέγραφα,
για να μην το ξεχάσω, και προσπαθούσα να
το εφαρμόσω. Δεν διάβαζα, για να περνάω
ευχάριστα την ώρα μου. Υπήρχε μέσα μου η
καλή ανησυχία και, όταν δεν καταλάβαινα κάτι,
ρωτούσα να μάθω πως είναι. Λίγο διάβαζα,
πολύ ήλεγχα τον εαυτό μου με αυτά που
διάβαζα. «Που βρίσκομαι; Τι κάνω;» Κάθιζα τον
εαυτό μου στο σκαμνί. Δεν τα περνούσα αυτά
που διάβαζα έτσι αφορολόγητα.

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)

Τιμή : 10.00 EUR

Βιβλιοπωλείο Δημόκριτος Τηλ. 0911/264354

• Δεν ταιριάζει να μαλώνης για (να υπερασπισθής)
τον εαυτό σου.
• Αυτοί που παιδεύονται και δεν φταίνε
αποταμιεύουν. Αυτοί που φταίνε, εξοφλούν.
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Η ΨΗΦΟΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ - ΕΡΜΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Χρόνια πολλά περάσανε χωρίς πολιτικές αποφάσεις, χωρίς λύσεις
και πάντα με αρνητική προδιάθεση, αν και εκατομμύρια Ελλήνων του
Εξωτερικού διατηρούσαν ευλαβικά τα πολιτικά τους δικαιώματα στην
πατρίδα. Το πρώτο βήμα, πάντως, για την ψήφο των ομογενών έγινε
τον Νοέμβριο του 2019. Δεν ήταν, όμως, τολμηρό, δεν άνοιξε νέους
σύγχρονους δρόμους, καθώς ακυρώθηκε η επιστολική ψήφος.
Τι φοβούνται από τους Έλληνες του Εξωτερικού; Απλά, ότι γνωρίζουν
και άλλες δημοκρατικές διαστάσεις τρόπου ζωής και εφαρμογής
νόμων, που θα ήθελαν να περάσουν και στην ελληνική κοινωνία για
το καλό όλων των πολιτών. Εδώ είναι η βασική διαφορά.
Παρότι η σημερινή κυβέρνηση επιθυμούσε την επιστολική ψήφο,
για λόγους συναίνεσης με τα άλλα κόμματα της μειοψηφίας που,
για δικούς τους λόγους, με χίλια δυο επιχειρήματα δεν το ήθελαν,
τελικά δέχτηκε την πρόταση τους και οι Έλληνες του Εξωτερικού,
που θέλουν να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους παραδείγματος
χάριν στη Γερμανία, θα πρέπει να έχουν αυτοπρόσωπη παρουσία
στους χώρους όπου θα είναι στημένες οι κάλπες, όπως πρεσβείες
(Βερολίνο), προξενεία (Ντύσσελντορφ, Μόναχο κλπ) ή άλλα κτήρια
(πιθανόν κοινότητες) και να ψηφίζουν με τα ταξιδιωτικά επίσημα
έγγραφά τους.
Έτσι η πρώτη παράδοξη και παγκόσμια πρώτη ελληνική πρωτοτυπία
για να έχει ένας Ομογενής δικαίωμα ψήφου είναι προϋπόθεση την
τελευταία 30ετία να έχει ζήσει τουλάχιστον δύο χρόνια στην Ελλάδα,
να έχει Α.Φ.Μ. και τα τοιαύτα. Δηλαδή ψάξε, βρέσε και μάζεψε χαρτιά
και ποιος θα τα ελέγχει ;;;
Εδώ πηγάζει το δεύτερο παράδοξο με απλό παράδειγμα: Εσύ, που
τώρα διαβάζεις, αν από τις δεκαετίες του 1960-1970 και μετά ζεις και
εργάζεσαι στη Γερμανία και διατηρείς τα πολιτικά σου δικαιώματα

Το κέντρο υγείας 7Fit
ψάχνει ΕΣΕΝΑ!

Είσαι φυσιοθεραπεύ-τρια / -τής και ψάχνεις για:
• Ατομικά

προσαρμοσμένες ώρες εργασίας.

• Εργασία σε διαστήματα 30 λεπτών.
• Συναδελφικό φιλικό περιβάλλον.
• Οικονομική υποστήριξη για μετεκπαίδευση.
• Επιπλέον ημέρες μετεκπαίδευσης.
• Διεπιστημονική συνεργασία με ομάδα ιατρών, εκπαιδευτών
γυμναστικής, ψυχολόγων και θεραπευτών στον τομέα της
αποκατάστασης καρδιολογίας.
• Ένα πολύ μικτό πελατολόγιο ασθενών με ειδίκευση στην
ορθοπεδική.
• Την ευκαιρία να εργαστείς σε νέα ιατρεία και σε εξαιρετικούς
χώρους προπόνησης ...
• Απαιτούνται γνώσεις Γερμανικών

ΤΟΤΕ ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ Σ’ ΕΜΑΣ
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στην Ελλάδα, αλλά οικονομικάφορολογικά έχεις σχέση μόνο με τo
Finanzamt της Γερμανίας, κοίταξε τι
σου προετοίμασαν οι συμπατριώτες
της χώρας που αγαπάς και στηρίζεις
παντοιοτρόπως.
Αν πας αεροπορικώς στην Ελλάδα,
ψηφίζεις με την ταυτότητά σου
ή το διαβατήριο χωρίς κανένα
πρόβλημα. Αν, όμως, θελήσεις να
πας στο πλησιέστερο προξενείο της
Γερμανίας θα πρέπει να αποδείξεις
ότι έχεις την Ελλάδα Α.Φ.Μ., διετή
ελληνική παραμονή και παρόμοια
ακατανόητα «εφευρήματα» των
Prof. Dr. Dimitrios Benekos
Ελλήνων πολιτικών. Χωρίς αυτά δεν
μπορείς!
Έγινε, μεν, ένα σημαντικό θετικό βήμα προς τη διεθνή πολιτική
πραγματικότητα, αλλά μας χρειάζονται πατερίτσες. Και με όλα αυτά
τα σοφίσματα των Νεοελλήνων πολιτικών ο μεγάλος τραγωδός
της αρχαιότητας Σοφοκλής θα έλεγε: «Πολλά τα δεινά και ουδέν
ανθρώπου [Έλληνος πολιτικού] δεινότερον πέλει».
Πάντως, ας κρατάμε και μια δόση αισιοδοξίας. Με την εφαρμογή του
νόμου θα φανούν και οι αδυναμίες του, που, ελπίζουμε οι επόμενοι
πολιτικοί θα προχωρήσουν σε βελτιώσεις, λογικότερες λύσεις και
διορθωτικές αλλαγές.
(Prof. Dr. Dimitrios Benekos, 35 χρόνια μόνιμος κάτοικος Γερμανίας
και σήμερα που γράφει στην Ελλάδα)
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Δύναμη στην υγεία

Συμβουλές για ...
... το σπίτι
Δεν χρειάζεται κόπος.., αλλά τρόπος.
• Να θυμάστε, ό,τι και αν σας περισσεύει, μην το πετάτε, απλά ανακαλύψτε

την χρηστική του λειτουργία. Επί παραδείγματι, αν σας περισσεύσει κρασί
στο μπουκάλι σας, κάντε το ξύδι. Πώς; Απλά και γρήγορα. Προσθέτετε
μέσα στο κρασί ελάχιστη ποσότητα από ένα καλό ξύδι και το τοποθετείτε
σε σκοτεινό μέρος. Μέσα σε μερικές εβδομάδες η απόκτηση ενός
αρωματικού ξυδιού, θα συνοδεύει τα γεύματά σας.
• Το ίδιο νόστιμο και γρήγορο είναι και το αποτέλεσμα, που έχει η διαδικασία,
για να φτιάξετε το αγαπημένο σας λαδολέμονο. Σε ένα γυάλινο μπουκάλι
ανακατεύετε 2 μέρη ελαιόλαδο, 1 μέρος λεμόνι, πιπέρι, αλάτι και ρίγανη.
Αφού το κλείσετε, το αναμειγνύετε καλά και το διατηρείτε στο ψυγείο.
• Για να απαλλαγείτε από την οσμή, που προκαλεί το κουνουπίδι, όταν
βράζει, απλά ρίχνετε στην κατσαρόλα ένα κομμάτι κόρα ψωμιού.
Ας μην χάνουμε χρόνο, ας ξεκινήσουμε..

... την υγεία
Ας μην ξεχνάμε: νούς υγιής εν σώματι υγιεί

Υφίσταται πολλές τροφές, οι οποίες συμβάλλουν στην ορθή λειτουργία του
οργανισμού. Μια από αυτές είναι και το ψάρι. Εμπεριέχει πολλές ευεργετικές
ιδιότητες και γι’ αυτό το λόγο, θα σας συνιστούσα ανεπιφύλακτα να το
καταναλώνετε πολύ συχνότερα απ’ ότι το κρέας.
Kάποιες από αυτές, είναι οι ακόλουθες:
• Προστατεύουν την καρδιά, χάρη στα Ω3 λιπαρά που διαθέτουν, τα
οποία με την σειρά τους, αυξάνουν την ροή του αίματος, όπως επίσης
εμποδίζουν και τη δημιουργία θρόμβων.
• Δυναμώνουν τα οστά, τα οποία αποτελούν πλούσια πηγή ασβεστίου.
• Τα αμινοξέα, που εμπεριέχονται στα ψάρια, η βιταμίνη Α καθώς και τα
μεταλλικά άλατα, ενισχύουν την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού
συστήματος του οργανισμού μας.
• Τα ψάρια, λόγω της απώλειας ‘’κακών’’ λιπαρών συστατικών, συνίστανται
σε δίαιτες.
• Διατηρούν ‘’νεανική’’ την μνήμη, εφόσον περιέχουν φώσφορο.
Μην καθυστερείτε λοιπόν.., αύριο το δείπνο έχει ψάρι.

... την ομορφιά
Όσα μυστικά και να μάθετε για την ενίσχυση και την βελτίωση της εξωτερική σας
εμφάνισης, πάντα θα υπάρχουν και άλλα.. Γι’ αυτό είμαστε εμείς εδώ..

• Για την αντιμετώπιση της πιτυρίδας θα χρειαστείτε: 2 κουταλιές της σούπας
θυμάρι, το οποίο θα βράσετε με την προσθήκη μιας κούπας νερού για
μόλις 5 λεπτά. Όταν κρυώσει το μείγμα, το απλώνεται όπως και την μάσκα
στα μαλλιά σας. Καλό θα ήταν, να μην το ξεπλύνετε αμέσως, αλλά να το
αφήσετε να στεγνώσει πρώτα. Το αποτέλεσμα θα σας καταπλήξει.
• Όλες οι ξηρές επιδερμίδες χρειάζονται την ενυδάτωσή τους. Έτσι, μια
υπέροχη μίξη από φυσικά συστατικά, θα σας προσφέρει το επιθυμητό
αποτέλεσμα. Ανακατεύετε λοιπόν, 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι, 1
κουταλάκι του γλυκού σπορέλαιο και ½ κουταλάκι του γλυκού χυμό
λεμονιού. Τοποθετείτε το μείγμα οπουδήποτε αισθάνεστε το δέρμα σας
στεγνό. Το αφήνετε 15 λεπτά και το ξεβγάζετε.
• Το μέλι, εκτός από γευστικό ως προϊόν, έχει και απίστευτες ευεργετικές
ιδιότητες και στο σώμα μας, αλλά και στο πρόσωπό μας. Θα σας προτείνω
λοιπόν, μια μάσκα μελιού για σύσφιξη, η οποία θα σας αναζωογονήσει
και θα σας προσφέρει μια σφριγηλή επιδερμίδα. Ανακατεύετε 1 κουτάλι
της σούπας μέλι, 1 ασπράδι και 1 κουταλάκι του γλυκού γλυκερίνη(την
οποία, την προμηθεύεστε στα φαρμακεία). Στη συνέχεια, προσθέτετε λίγο
αλεύρι και το αναμειγνύετε μέχρι να γίνει κρεμώδες. Αφού το απλώσετε
στο πρόσωπό σας, το αφαιρείτε ύστερα από 10 λεπτά.
Τολμήστε τα.. και θα με θυμηθείτε!

Βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα, με τη διάθεση για
τους περισσότερους σε χαμηλούς τόνους.
Τα λαχανικά μας βοηθούν να βελτιώσουμε την υγεία μας,
βοηθώντας παράλληλα τον οργανισμό μας να ανεβάσει τη
σεροτονίνη του σε ικανοποιητικά επίπεδα για την εποχή.
Τα χειμωνιάτικα λαχανικά είναι ανθεκτικά στην εποχή λόγω
της υψηλής περιεκτικότητας τους σε σάκχαρα.
Έχουν γλυκιά γεύση και είναι ευπρόσδεκτα στον οργανισμό. Ιωάννα Μπέτση
Τα λαχανάκια Βρυξελλών πλούσια για τις εντυπωσιακές
ιδιότητες τους. Πηγή της βιταμίνης Κ, μια δυναμική παρουσία στο χώρο του
εγκεφάλου.
Το κάλε γεμάτο βιταμίνες, μέταλλα, αντοιξειδωτικά στοιχεία και φυτοθρεπτικές
ίνες, καταπολεμά τις φλεγμονές.
Απαραίτητα στην καθημερινή μας διατροφή τα καρότα, εξαίρετη πηγή της
βιταμίνης Α, είναι ένας δυναμικός σύμμαχος στην υγεία των ματιών.
Πλούσιο σε βιταμίνη C το κόκκινο λάχανο λειτουργεί ως ισχυρό αντιοξειδωτικό.
Βότανο αγαπημένο ο μαϊντανός εφοδιασμένος με σίδηρο, ασβέστιο και κάλιο
ευωδιάζει το φαγητό , αλλά και τα αφεψήματα.
Οι φλεγμονές αντιπετωπίζονται, τα σέσκουλα στα σκούρα πράσινα φύλλα τους
κρύβουν μαγνήσιο και μαγγάνιο βοηθούν και απαλύνουν τον οργανισμό.
Χαρίστε στο σώμα μας υγεία, προσφέροντάς του την απαραίτητη „γλυκάδα“ στις
κρύες μέρες του χειμώνα.

Θρεπτικές ιδιαιτερότητες
Η χειμερινή εποχή που διανύουμε αλλάζει συνεχώς, μια και οι κλιματικές
αλλαγές μας δείχνουν τις προθέσεις τους. Ο οργανισμός μας εκτίθεται σε
καθημερινό κίνδυνο, όπως ιώσεις που τον αποδυναμώνουν.
Για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις παρούσες συνθήκες θα πρέπει να
θωρακιστεί. Οι τροφές γεμάτες προσοδοφόρα μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά
στοιχεία, βοηθούν τα κύτταρα να αμυνθούν δρώντας υπέρ της υγείας.
Παράλληλα ο οργανισμός μας χρειάζεται ενδυνάμωση, βοήθεια από ιχνοστοιχεία
που μπορούμε να τα λάβουμε από τις τροφές.
Το φυλλικό οξύ ανήκει στο σύμπλεγμα βιταμινών Β και βοηθά στη μορφοποίηση
των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Το βρίσκουμε σε φρούτα και λαχανικά, όπως
επίσης στις φακές, στα φασόλια και στο σπανάκι.
Ο σίδηρος απαραίτητος και δυναμικός, έρχεται διαμέσου των ζωικών πηγών,
καθώς επίσης μπορεί κανείς να τον λάβει από τα ρεβίθια και το μπρόκολο.
Το μαγνήσιο που χάνεται εύκολα από την κατανάλωση αναψυκτικών και άλλων
σακχάρων, υπάρχει για να τον συμπληρώσετε στα σκούρα λαχανικά, τα ωμά
αμύγδαλα, στο σουσάμι, τη μαύρη σοκολάτα.
Συμπληρωματικά λειτουργεί η βιταμίνη D, που οι περισσότεροι παρουσιάζουν
ανεπάρκεια. Τη συναντάμε στα ψάρια, τον κρόκο του αυγού και στα μανιτάρια.
Δώστε στον οργανισμό σας την υγεία και ευεξία που του αξίζει, κάνοντας την
καθημερινότητα σας πιο όμορφη!

Φυσική απλότητα
Η αλόη που όλοι γνωρίζουμε, είναι το πιο „ζωντανό“ φυσικό συστατικό. που
μπορούμε να το διατηρήσουμε φρέσκο στο σπίτι.
Το τζελ της αλόη έχει πολλαπλές ιδιότητες. Ενυδατώνει το δέρμα μετά από
εγκαύματα, βοηθά στην ακμή, καταπραΰνει τα εκζέματα σύμφωνα με τα ενεργά
συστατικά του.
Η υγρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες είναι οι εχθροί της φυσικής αλόης.
Διατηρείται στο ψυγείο σε γυάλινο (κατά προτίμηση δοχείο) ως μία εβδομάδα.
Μετά χάνει τις ιδιότητές της για τη σωστή της χρήση. Διατηρήστε τη δροσερή και
χρησιμοποιήστε τη, θα δείτε εξαιρετική διαφορά στην επιδερμίδα από το πρώτο
βράδυ εφαρμογής της.
Νιώστε τα οφέλη της αλόη όλο το χρόνο, ιδιαίτερα τις κρύες ημέρες του
χειμώνα, που το δέρμα γίνεται περισσότερο ευαίσθητο. Χαρίστε του τη χαμένη
του υγρασία, προσφέροντάς του την αγάπη σας, μέσα από την βοήθεια του
θαυματουργού τζελ της αλόη.
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Die Schöpfung am Abgrund

von Erzpriester p. Martinos Petzolt
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etwas mehr. Gott sagt dem Menschen, den er nach
seinem Bild und Gleichnis geschaffen hat, er solle wie
ein Kyrios der Schöpfung gegenüber handeln, wie ein
Herr, genauer so wie der „Herr“ selbst, der Gott und
Allherrscher. Das soll freilich nicht eine verbale Assoziation bleiben, sondern ist als theologisches und damit auch ethisches Programm gemeint. Der Mensch,
nach dem Bilde Gottes geschaffen, soll auch als Bild
des Herrn der Schöpfung als gewissermaßen kleiner
Herr der Schöpfung handeln.

Ob alle Prognosen zur Zukunft der Natur zutreffen,
ob die Abweichungen von Durchschnittswerten gleich
eine Trendwende bedeuten, ob manche erschreckenden Entwicklungen unumkehrbar sind, kann dahingestellt bleiben, wenn der Blick selbstkritisch auf das
Verhalten und die Lebensweise eines jeden Einzelnen
gewendet wird. Unabhängig von Klimaforschern, Biologen und Ökonomen sollte sich jeder selbst fragen,
Versündigung gegen die Natur
ob seine Lebensweise, sein Verhalten, sein Leben
insgesamt gottwohlgefällig ist, ob es dem entspricht, Aber tun das die Menschen? Stehen sie wie der
was Gottes Wille ist, und was der menschlichen Natur liebende Herr zur Schöpfung, der sie aus Liebe und
nur aus Liebe geschaffen hat und erhält? Es ist längst
und der Schöpfung angemessen ist.
nicht mehr nur die Schuld des Adams. Der Blick in den
Viele Gretas
Schmutz der menschlichen Seele, die Erkenntnis der
Schon in der Antike wurde der Überbringer schlechLeidenschaften, Triebe und Versuchungen, des Egoister Nachrichten geköpft. Auch heute ist es leicht, die
mus, die Wahrnehmung der Sünden lässt eines jeden
neuen Protestbewegungen von Fridays for future
Schuld gegenüber der Schöpfung erkennen, deren
über Rettung des Hambacher Forstes bis zu Datteln
Herr der Mensch sein soll, aber deren Tyrann und
4 zu kritisieren. Man wirft ihnen vor, dass mit DeAusbeuter er geworden sind.
monstrationen und Fundamentalkritik noch nichts
Es ist leicht, die Schuld woanders zu suchen, und
verbessert wird. Braucht es nicht Lösungen, zumindie eigenen Sünden kleinzureden oder auszureden.
dest Ansätze, Perspektiven, Vorschläge? Sicherlich.
Hier können die vielen Gretas, die sich nicht mehr mit
Doch welcher Erwachsener kann von Kindern wie
Ausreden abspeisen lassen, helfen. Aber es geht nicht
Greta Thunberg und anderen Lösungen für Probleme
um Sünden der fehlenden Mülltrennung oder Enererwarten, die die Generation der Erwachsenen vergieverschwendung. Es geht um alle Leidenschaften,
ursacht haben? Sind die Kinder schuld und haben sie
die den Blick verdunkeln und egoistisch auf sich selbst
nicht zu Recht Angst vor Folgen, die aus den Fehlern
zielen, statt das Heil der Seele, die Heiligung anzustreder vorherigen Generationen entstanden sind oder zu
ben. Würden die Menschen ihren Blick darauf richentstehen drohen? Müssen die Kinder Lösungen finten, sich von den Leidenschaften zu befreien und von
den für das, was die Erwachsenen verursacht haben?
Gott heiligen zu lassen, dann würde auch die Welt heil
Oder ist es nicht ihr Vorrecht, die Erwachsenen in ihund endlich wieder heilig.
rer Selbstgenügsamkeit und Selbstzufriedenheit über
Umkehr
das von ihnen in den letzten Jahrzehnten Geleistete
aufzuwecken und aufzuscheuchen? So manche Fa- Metanoite, rief der Täufer und Vorläufer Johannes,
milie hat mittlerweile ihre Familiengreta, die kritisch metanoite fordert auch Christus, umzukehren, seifragt und hinterfragt, streitet, protestiert, verweigert, nen Sinn zu korrigieren und neu auszurichten. Denn
und es ist gut, dass so manche Selbstverständlichkeit die primäre Arbeit eines Christen ist nicht, die Welt
zu retten, sondern seine Seele. Wären alle so heilig,
ins Wanken gerät.
wie sie von Gott berufen sind, heilig zu sein und wie
Paradiesische Natur
Dabei soll keineswegs einer romantischen Natur- sie in der Taufe geheiligt wurden, dann wäre auch das
verehrung das Wort geredet werden. Das war nie die Verhältnis zur Schöpfung in Ordnung. Würden alle
Lehre der Kirche. Die Natur an sich, so wie sie exis- Christen Christus ähneln, dann wären sie liebende
tiert, ist nicht gut. Naturkatastrophen, unwirtliche Menschen ohne Eigensinn, Sturheit, Egoismus, IgnoGegenden von Wüsten und Frost, Krankheit, Tod, so- ranz, Gier und allen anderen Leidenschaften, die die
gar das Sterben von Sternen, aber auch das Gesetz Seele und die ganze Umwelt und Schöpfung stören
des Fressens und Gefressen-werdens stellen keine und zerstören.
harmonische unberührte Schöpfung dar. Es wäre ja Ist der Mensch heil, wird auch die Schöpfung heil,
so schön, wenn die Natur ein Paradies wäre. Aber doch die Wirklichkeit ist eine andere: Der Mensch ist
die Schöpfung ist gefallen, der Mensch hat gesündigt, in Sünde verstrickt ohne Reue und Buße. Der Herr
ist ungehorsam geworden, hat das Paradies verloren erklärt im Evangelium den Ausweg: „Fasten und Geund die ganze Schöpfung mitgerissen in seinem Fall. bet“(Mk 9,29). Gebet, die Doxologie, die VerherrNun „wartet die gesamte Schöpfung sehnsüchtig auf lichung Gottes in der Liturgie zusammen mit den
das Offenbarwerden der Söhne Gottes“ (Röm 8,19). Engeln und Heiligen, die Eucharistie, also die DanksaÜber die Schöpfung zu reden bedeutet nicht, sich in gung, lebt und lehrt die Orthodoxie wie keine andere
romantische Schwelgereien zu ergehen, sondern zu- Konfession oder auch Religion. Und das Fasten der ornächst sich der prinzipiellen Schuld, der Ursünde be- thodoxen Kirche könnte vermutlich eine völlig ausreiwusst zu sein, noch vor allen kleinen und großen Ver- chende Lösung aller ökonomischen und ökologischen
brechen gegen die Umwelt. Die Schöpfung nach dem Krisen und wahrscheinlich auch viele KulturkrankheiSündenfall ist nicht mehr gut, so wie sie der Schöpfer ten sein. Würden alle die 2000jährige Erfahrung der
an jedem Abend seiner Schöpfung gesehen hat: „Er Kirche und ihrer heiligen Väter kennen und ihnen
sah, dass es gut war“. Diese paradiesische Schöpfung folgen, dann bräuchte es keine Neuerfindung eines
Veggiedays oder gar die hysterische Aufregung über
ist verloren gegangen.
Tatsächlich hat der Mensch eine besondere Stel- solch einen Vorschlag. Jeder Mittwoch und Freitag
lung in dieser Schöpfung Gottes. Er soll fruchtbar ist Fasttag. Das lehrt nicht nur die orthodoxe Kirche,
sein, sich vermehren, die Erde erfüllen und sie - wie denn auch schon die Pharisäer fasteten. Zwei Tage in
es allgemein heißt - „sich unterwerfen, und über die der Woche und vier Fastenperioden im Jahr vegan zu
Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und leben in Erinnerung an das verlorene Paradies ist eine
über alle Tiere, die auf der Erde kriechen, herrschen“ geistliche Erneuerung und körperliche Kur.
(Gen 1,28). In der Septuaginta, der griechischen vorchristlichen Version des Alten Testaments, hört sogar
das ungeschulte Ohr beim Wort „kata-kyriev-sate“

JANUAR-FEBRUAR 2020

Askese

Zu töten, um leben zu können, kann kein Gesetz

des Paradieses sein und auch kein Lebensgesetz der
Neuen Schöpfung. Tatsächlich wurden dem ersten
Menschen die Gräser und Früchte des Feldes und
der Bäume zur Nahrung gegeben. Erst nach der Sintflut werden auch die Tiere ausdrücklich als Nahrung
genannt (Gen 9,3), allerdings nun mit „Furcht und
Schrecken“, welche die Tierwelt vor den Menschen
hat, in dessen Hand sie gegeben ist (9,2). Ist das so
schwer, zweimal in der Woche asketisch und enthaltsam zu leben? Das ist besser als nur große Appelle an
die Anderen und die Politik zu richten, was diese tun
sollten.
Wenn die Welternährungsorganisation den täglichen Fleischverzehr in Zukunft als weder ökonomisch
noch ökologisch machbar hält, dann muss sich jeder
fragen, wie es zu diesem ständigen und maßlosen
Fleischkonsum in der modernen Gesellschaft konnte und wie die eigentlich gesunden Früchte und das
Gemüse zu Beilagen und Dekor verkommen konnten;
nicht zu vergessen, dass die eigentlich gesunden Nahrungsmittel längst zu ungenießbaren Hybriden ohne
Geschmack und Nährwert deformiert wurden.
Die Kirche verbietet keine Speisen, denn alles ist
von Gott gesegnet, aber sie leitet zum Maßhalten an.
Askese meint einen zeitweisen Verzicht, eine Enthaltung mit Maß. Aber genau dieses Maß ist längst verlorengegangen, wenn jederzeit alles und im Überfluss
vorhanden ist. Der orthodoxe Kirchenkalender hat
kaum 100 Fleischtage im Jahr. Viel häufiger haben früher die Bauern in den Dörfern vermutlich auch kein
Fleisch gegessen.

Heilung

Zu allen Vorschriften der Kirche könnte man sagen,
dass ein aufgeklärter Mensch über ihnen steht und
sich nicht von ihnen reglementieren lässt. Das steht
jedem frei zu sagen. Aber die Regeln der Kirche spiegeln eine Weisheit von Jahrhunderten, sind von heiligen Vorbildern erprobt, haben sich in vielen Leben
bewährt. Das nennt sich Tradition, das ist ein Schatz,
das ist Richtschnur. Was anderen zur Heiligkeit verholfen hat, sollte niemand verächtlich abtun und
wegwerfen, sondern es auch selbst ausprobieren zur
Gesundung der Seele.
Wahrscheinlich ist genau dieses das große Problem. Jeder hält sich bereits für gesund und richtig.
Die Fehler machen nur die anderen, auch gegenüber
der Umwelt. Es sind angeblich nur die Konzerne, die
Produzenten und die dummen werbegesteuerten
Verbraucher. Die Gretas dieser Welt hinterfragen diese Arroganz zu Recht.
Jeder sollte sich als Sünder erkennen, seine eigenen Fehler und Leidenschaften sehen und mit Fasten
und Gebet daran arbeiten, sich mit Tränen der Reue
reinigen sowie die Leidenschaften bekämpfen. Dann
werden die Söhne und Töchter Gottes offenbar, dann
gelangen sie zur Freiheit und Herrlichkeit als Kinder
Gottes, dann werden sie würdig der Erstlingsgabe
des Heiligen Geistes. Und die Schöpfung freut sich
auf die Heilung, auf die sie wartet und hofft (Röm 8).
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Η Στήλη Της Εκκλησίας
Μήνυμα Πρωτοχρονιᾶς 2020

Μητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Κεντρῴας Εὐρώπης Αὐγουστίνου
Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!
Τὶς ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα λαμβάνουμε
οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς κάρτες καὶ ἐπιστολὲς μὲ
εὐχὲς γιὰ τὶς σημαντικὲς γιὰ ὅλο τὸν κόσμο γιορτὲς ποὺ
ἔρχονται, καθὼς καὶ γιὰ τὸ νέο ἔτος ποὺ βρίσκεται πρὸ
τῶν πυλῶν. Τὸ περιεχόμενο αὐτῆς τῆς ἀλληλογραφίας
εἴτε εἶναι στερεότυπο εἴτε πρωτότυπο ἀποτελεῖται ἀπὸ
εὐχὲς γιὰ ὑγεία, προσωπικὴ καὶ οἰκογενειακὴ εὐτυχία,
καλὴ καρποφορία καὶ προκοπή. Αὐτὲς τὶς ἡμέρες
χαρακτηριστικὰ εἶναι καὶ τὰ μηνύματα τῶν ἀρχόντων τοῦ κόσμου, πολιτικῶν
καὶ ἐκκλησιαστικῶν, μὲ τὰ ὁποῖα μᾶς εὔχονται εἰρήνη κυρίως καὶ εὐημερία.
Οἱ γενικὲς αὐτὲς προτάσεις κρύβουν ἕνα κοινὸ μυστικό: σπανίως μᾶς λένε
– ἰδιαίτερα ἐκεῖνες τῶν πολιτικῶν ἀρχόντων – ποιός ἢ ποιοί εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ
θὰ ἐκπληρώσουν αὐτὲς τὶς εὐχές. Εἶναι κάτι ἀφηρημένο; Ἡ τύχη – ἂς ποῦμε
– ἢ ἡ μοῖρα; Εἶναι κάτι συγκεκριμένο; Ἐγὼ ὁ ἴδιος εἶμαι ὑπεύθυνος γιὰ νὰ
πραγματοποιήσω τὶς εὐχές μου; Μόνος μου ἢ μὲ τὴ βοήθεια τῶν οἰκείων
καὶ τῶν συνανθρώπων μου; Ἢ μήπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι μαζί; Πράγματι,
πολλὰ πράγματα ἐξαρτῶνται ἀπὸ μᾶς τοὺς ἴδιους. Ἂν λόγου χάρη φροντίζω
τὴ διατροφὴ καὶ τὴν φυσική μου κατάσταση παραμένω ὑγιής. Ἂν πάλι ἔχω
μιὰ σωστὴ σχέση μὲ τοὺς οἰκογενεῖς καὶ τοὺς συνανθρώπους μου εἶμαι
εὐτυχής. Ὅταν οἱ ἀποφάσεις τῶν ἀρχόντων μας δὲν ἔχουν ὡς κίνητρο τὴν
οἰκονομικὴ ἄνθηση καὶ λυσιτελεῖς συνθῆκες διαβίωσης μιᾶς συγκεκριμένης
χώρας ἢ περιοχῆς, ἀλλὰ ὅλου τοῦ πλανήτη καὶ ὅλης τῆς Δημιουργίας, τότε
ἡ εὐημερία καὶ ἡ εἰρήνη εἶναι δεδομένα καὶ ὄχι ζητούμενα. Ἡ ἱστορία καὶ ἡ
ζωή, ὅμως, μᾶς διαψεύδουν. Εὐχόμαστε κάθε χρόνο τὰ ἴδια πράγματα, γιατὶ
ἡ δική μας ἀτομικὴ ἢ συλλογικὴ συμβολὴ καὶ προσπάθεια δὲν φτάνει γιὰ νὰ
τὰ πραγματοποιήσουμε.
Σὲ μᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς ἡ συνέργεια εἶναι μιὰ ἀλήθεια τῆς
πίστεώς μας. Στὸν καθημερινὸ ἀγώνα μας μέσα στὸν κόσμο ὑπάρχουν
στιγμὲς ποὺ οἱ δικές μας δυνάμεις δὲν φτάνουν, εἴτε γιατὶ αὐτὸ ποὺ
θέλουμε εἶναι πάνω καὶ ἀπὸ αὐτὲς τὶς δυνάμεις μας, εἴτε γιατὶ αὐτὸς ποὺ
ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ κόσμου βάζει τρικλοποδιὰ στὸν ἄνθρωπο, ὁ Ἀντικείμενος,
βρίσκεται καὶ πάλι ἀπέναντί μας καὶ μᾶς δυσκολεύει. Ἐκεῖ ἔχουμε τὴν ἐπιλογὴ
νὰ ζητήσουμε τὴ βοήθεια, τὴ συνεργασία τοῦ καλοῦ μας Θεοῦ. Συνέργεια
σημαίνει συνεργασία Θεοῦ κι ἀνθρώπου γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ ζητούμενου.
Ὁ ἄνθρωπος – λέει ὁ σοφὸς λαός μας – δὲν εἶναι Θεός, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ τὰ
κάνει ὅλα μόνος του. Κι ὁ Θεὸς δὲν εἶναι σὰν μία κοσμικὴ ὑπεραγορά, ἀπὸ
τὴν ὁποία παίρνουμε – χωρὶς κόπο! – ὅ,τι θέλουμε. Ἀπαιτεῖται συνεργασία
τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό, ἡ συνεργασία μας μαζί Του. Βέβαια, ὁ ἄνθρωπος
– ἐμεῖς! – πλάστηκε νὰ εἶναι ἐλεύθερος, κι ἐλεύθερα ὀφείλει νὰ προσκαλεῖ
τὸ Θεὸ νὰ τοῦ συμπαρασταθεῖ. Τὸ σίγουρο εἶναι ὅτι Αὐτὸς θὰ ἀνταποκριθεῖ,
γιατὶ δὲν ἀδιαφορεῖ γιὰ τὰ ἔργα τῶν χεριῶν Του (πρβλ. Ψαλμ 137,8), δηλαδὴ
τὸν ἄνθρωπο. Ἡ συνέργεια ἔχει καὶ τὴν προοπτικὴ τῆς τελειότητος τοῦ
ἀποτελέσματος, ἀφοῦ «πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον» (Ἰακ
1,17) προέρχεται ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ Δημιουργό μας.
Οἱ εὐχὲς τῶν ἑορτῶν κρύβουν μέσα τους – χωρὶς νὰ τὸ ξέρουν καὶ χωρὶς νὰ
τὸ ξέρουμε – προσευχές. Ὁ καθένας ποὺ μᾶς εὔχεται κάτι, προσεύχεται στὴν
οὐσία γιὰ μᾶς. Παρακαλεῖ νὰ μᾶς δοθεῖ ὑγεία, εὐτυχία, καλὴ καρποφορία,
εὐημερία καὶ εἰρήνη. Σὲ αὐτὲς τὶς προσευχὲς θὰ ἤθελα νὰ συμπεριλάβετε καὶ
τὶς δικές μου πατρικὲς εὐχές, τὶς ὁποῖες σᾶς ἀπευθύνω, ὅπως πάντα, μέσα
ἀπὸ τὴν καρδιά μου.
Βόννη, 1 Ἰανουαρίου 2020
Ὁ Μητροπολίτης σας
+ ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος
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Ψυχολογία
Της Αθηνάς Σκιαδοπούλου

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

Αυτογνωσία

Αυτογνωσία είναι το μοναχικό ταξίδι του ανθρώπου
να γνωρίσει τον εαυτό του καλύτερα, να πετάξει
τους ρόλους ή τις μάσκες που οι άλλοι του έχουν
επιβάλει, ή ο ίδιος έχει φορέσει για να γίνει αρεστός σε αυτούς που αγαπά
και θέλει να τον αγαπούν. Αυτογνωσία σημαίνει γνωρίζω καλά τον εαυτό
μου με τα καλά και τα άσχημα του και μπορώ να κάνω την αυτοκριτική μου.
Η αυτογνωσία για τον ίδιο τον εαυτό δεν τελειώνει ποτέ. Όσο ωριμάζει
ο άνθρωπος τόσο ποιο πολλά μαθαίνει για αυτόν. Πολλές φορές ακούμε
τους ανθρώπους να λένε πως αν είχαν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει
με το πέρασμα του χρόνου για τις δυνατότητες και τις ελλείψεις τους θα
είχαν διαμορφώσει τελείως διαφορετικά την προηγούμενη ζωή τους. Πιο
ωφέλιμο θα ήταν για τον ίδιο τον άνθρωπο να γνωρίσει τον εαυτό του με την
βοήθεια ενός ειδικού. Να μάθει να αναγνωρίζει και να δουλεύει με σωστό
τρόπο τα σημαία εκείνα που θέλει να βελτιώσει. Όταν ο άνθρωπος γίνει
γνώστης της ψυχής του μπορεί να καταφέρει πολλά. Η αυτογνωσία οδηγεί
στην πραγματική γνώση του εαυτού στα πραγματικά θέλω του ανθρώπου
και στην πραγματική εσωτερική ευτυχία.

Άγχος Στρες

Για ποιο λόγο;
Στις μέρες μας οι άνθρωποι νιώθουν τα γεγονότα να υπερβαίνουν τις
δυνατότητες τους και να απειλούν την ευημερία τους. Οι στρεσσογόνοι
παράγοντες είναι πολλοί:
Ο τρόπος ζωής, οι γρήγοροι ρυθμοί και ιδιαιτέρα η οικονομική κρίση, έχουν
συμβάλει πολύ σε αυτό. Το άγχος με δυο λόγια, είναι η συναισθηματική
αντίδραση του ανθρώπου απέναντι στο στρες. Κάθε άνθρωπος έχει τις δικές
του αντοχές. Ο τρόπος όμως που ο καθένας από εμάς βλέπει και βιώνει τα
γεγονότα, είναι αυτός που παίζει σημαντικό ρολό στην ψυχολογία του.
Καλό θα ήταν να βάζει μικρούς και εφικτούς στόχους. Αν καταφέρει να
βελτιώσει έναν τομέα της ζωής, θα βελτιωθούν σιγά σιγά και οι άλλοι. Ας
κάνουμε λοιπόν αυτά που ευχαριστούν πραγματικά εμάς και όχι τους
άλλους. Έτσι θα οδεύσουμε προς την πραγματική μας ευτυχία!!!
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«Καθαρίζοντας το μονοπάτι μου»

Τίποτα δεν με χαλάει πιο πολύ

από το να ξέρω ότι παρέδωσα τις σκέψεις μου με αντάλλαγμα
την αποδοχή τους. Αυτό που επιδιώκω είναι, μια καινούρια
σκέψη που θα ακούσω να καταφέρει να αναστατώσει το είναι
μου. Τότε μεταλλάσσομαι!
Ποτέ δεν φοβήθηκα αυτό που είμαι, ώστε να γίνω αυτό που
θέλουν. Όσο και αν αυτό αρέσει ή όσο και αν δεν αρέσει. Δεν
είναι το κριτήριό μου το αν θα απομονωθώ, αλλά νοιάζομαι να
διατηρώ την αξιοπρέπεια και τη διαδρομή μου. Ξέρω ότι όλοι
αλλάζουμε, οπότε ας γίνεται αυτό εξαιτίας της οποιαδήποτε
ωρίμανσής μας και όχι επειδή μας το επιβάλλουν.
Αφήνω πάντα το περιθώριο σε μια νέα ιδέα να συγκλονίσει
το είναι μου. Έτσι σπάνια θα με δεις να γίνομαι πολέμιος ενός
συστήματος, μιας θεωρίας, ενός δόγματος, να είμαι μέλος,
οπαδός, ή στέλεχος, εξαρτώμενος ή ηγέτης, ακολουθητής ή
οδηγός. Προτιμώ να λειτουργώ όπως ένα σφουγγάρι που ναι
μεν απορροφάει πολύ νερό, αλλά εξίσου άνετα το αφήνει να
στραγγίσει από μέσα του όταν μια νέα φρέσκια ποσότητα έρθει
σε επαφή μαζί του.
Τσαντίζομαι δε, όταν μου πούνε ότι έτσι πρέπει, έτσι είναι

το σωστό, αυτή είναι η αλήθεια, έτσι θα ζήσεις. Γιατί αν αυτές
οι ανθρώπινες σχέσεις που υπάρχουν τώρα, αρέσουν και
επαρκούν, αν ο τρόπος που διεξάγεται η ζωή πάνω σε αυτόν τον
πλανήτη θεωρείται τουλάχιστον ικανοποιητικός, αν οι αξίες που
διαμορφώνουν αυτόν τον τρόπο είναι επαρκείς, αν η αλήθεια
του παιδιού που πεθαίνει από την πείνα μπορούν να με κάνουν
να κοιμάμαι ευτυχισμένος πιστεύοντας πως έχω ήθος, τότε τα
λάθη μας ξεπερνάνε τις δυνατότητές μας και αυτό δεν γίνεται
από εμένα αποδεκτό!
Ξέρω ότι δεν έχω τις απαντήσεις. Και μάλιστα πολλές φορές
όταν τις έχω, τις αλλάζω εύκολα. Όμως επίσης ξέρω ότι, το
παιχνίδι είναι να παραμένεις με ζωντανές τις ερωτήσεις. Τότε
ολοκληρώνονται και δημιουργούνται μπροστά στα μάτια σου
απίστευτες διαδρομές που ποτέ πιο πριν ίσως να μην τις είχες
καν ονειρευτεί. Και το εκπληκτικό είναι πως, αυτές οι διαδρομές
όσο κρατάς γερά τις ερωτήσεις σου, μεταμορφώνονται και
αναδημιουργούνται συνεχώς αναδεικνύοντας τρόπους και
λύσεις πέρα από κάθε φαντασία.

πάμε διακοπές.
Αναβάλλουμε την απόλαυση των διακοπών γιατί θα
Κάθε τι που είναι να το ζήσεις τώρα, σε αυτή τη στιγμή,
ξαναγυρίσουμε πίσω.
το χάνεις επειδή αναμένεις κάτι άλλο. Ο περισσότερος
Αναμένουμε στο αύριο μια καλύτερη δουλειά, ένα γάμο
χρόνος της ζωής μας χάνεται άσκοπα γιατί αντί να ζήσουμε
που θα μας ολοκληρώσει, την αποφοίτηση των παιδιών μας,
τη στιγμή, ζούμε με την προσμονή του μέλλοντος ή με τις
ένα καλύτερο μέλλον, για σύνταξη για να απολαύσουμε
αναμνήσεις του χτες.
επιτέλους ανέμελα τη ζωή, και τελικά τη σύνταξη τη χαλάμε
Χάνουμε τις υπέροχες εικόνες γύρω μας, επειδή βιαζόμαστε
στους γιατρούς επειδή γεράσαμε πρόωρα τα μυαλά και τα
να πάμε στο ραντεβού.
σώματά μας με την αναμονή.
Χάνουμε το νόημα από τις σελίδες που διαβάζουμε γιατί το
Η αναμονή σκοτώνει. Το μέλλον δεν έχει καμία δύναμη, δεν
μυαλό μας τρέχει κάπου αλλού.
είναι καν πραγματικότητα! Τίποτα δεν υπάρχει εκεί που θα σε
Διαστρεβλώνουμε και παραμορφώνουμε τη ζωή που
κάνει ευτυχισμένο. Δεν μπορείς να απολαύσεις στο μέλλον,
ζούμε, σε αναμονή μιας μελλοντικής και καλύτερης ζωής που
να χαρείς στο μέλλον, να αγαπήσεις στο μέλλον. Μπορείς
επιθυμούμε να έρθει.
μόνο στο παρόν σου να είσαι ευτυχισμένος. Επιστροφή στο
Εξαφανίζουμε την απόλαυση από αυτό που ζούμε, γιατί θα
παρόν λοιπόν.
αργήσουμε ή δεν θα προλάβουμε.
Δημήτρης Νομικός, συγγραφέας
Αναβάλλουμε της απόλαυση της κάθε ημέρας για όταν θα

Όμως για να τη γνωρίσεις, θα πρέπει να μην μπερδεύεσαι από
τα ρούχα που θα φοράει. Τα ρούχα, είναι απλά ενδύματα με τα
οποία σου παρουσιάζεται αλλάζοντάς τα κατά καιρούς.
Έχεις να γνωρίσεις το ένδυμα του πόνου. Ναι, υπάρχουν
καταστάσεις στη ζωή που πονάνε, δεν είναι όμως αυτό η ζωή.
Όσο πιο πολύ θα πιστεύεις στο ένδυμα, τόσο πιο σφιχτά αυτό
θα τυλίγεται γύρω σου και θα ταυτίζεις τον πόνο με τη ζωή, ενώ
είναι μόνο μια κατάσταση. Ο πόνος θρέφεται από τον εγωισμό,
ο οποίος μεγεθύνει τις καταστάσεις, ενώ εξαλείφεται με τη
συνειδητότητα.
Έχεις να γνωρίσεις στιγμές που θα σου προσφέρουν χαρά.
Και πάλι μια κατάσταση της ζωής είναι αυτό, και όχι η ζωή.
Αν τραβήξουμε τις στιγμές αυτές, τότε θα ανακαλύψεις ότι η
χαρά σου εξαρτιόταν από ένα εποχιακό ένδυμα, το οποίο πολύ
εύκολα μπορεί να πεταχτεί. Οι εξωτερικές καταστάσεις, είναι
εκφάνσεις της ζωής, όχι όμως η ζωή η ίδια.
Έχεις να γνωρίσεις το ένδυμα της αγάπης. Γιατί είναι ένδυμα;
Για σκέψου αλήθεια και πες μου, αν το υποκείμενο της αγάπης
σου δεν ανταποκριθεί στις προσδοκίες σου, πόση αγάπη θα
παραμείνει μέσα σε αυτούς του τρομερούς καυγάδες που
επακολουθούν σε όλες τις σχέσεις μετά τον πρώτο καιρό;

Δημήτρης Νομικός συγγραφέας

Δημήτρης Νομικός, συγγραφέας

Η αναμονή σκοτώνει.

Σε αυτή τη ζωή, έχεις μια ζωή να
γνωρίσεις!
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Έχεις να γνωρίσεις το ένδυμα της επιτυχίας και της
αναγνώρισης. Αυτό και αν είναι απατηλό ένδυμα! Αν αλλάξει
ο τροχός –και αλλάζει συχνά– που είσαι εσύ; Τι σου μένει να
φορέσεις τότε; Πόσο θα έχεις ταυτιστεί με αυτό το ένδυμα ώστε
θα θεωρείς μετά τον εαυτό σου γυμνό;
Έχεις να φορέσεις χιλιάδες ενδύματα. Όμως όπως ο φτωχός
από τον πλούσιο διαφέρουν μόνο από τα ρούχα που φοράνε,
και στην πραγματικότητα έχουν την ίδια ζωή να γνωρίσουν, μην
μπερδεύεσαι από την εμφάνιση των καταστάσεων της ζωής σου
ώστε να θεωρείς ότι αυτό είναι η ζωή.
Βγάζοντας όλα αυτά τα ρούχα που σε ντύνουν οι καταστάσεις
της ζωής, θα μείνεις μικρός και γυμνός, όπως τότε που ήξερες
τη ζωή και την απολάμβανες. Τότε που τον περισσότερο χρόνο
σου γελούσες με τα πάντα, δεν προσκολλιόσουν σε τίποτα,
αναγνώριζες στα πάντα μια θεϊκή καταγωγή και ήθελες
μόνο να τα ανακαλύψεις, δεν είχες θυμό επειδή δεν τον
αναγνώριζες σαν συναίσθημα, δεν είχες φόβο επειδή ακόμα
δεν τον είχες εκπαιδευτεί, σκορπούσες μόνο αγαθή αγάπη γιατί
ήσουν δεμένος με την πηγή σου και ζούσες μέσα σε πλήρη
ενσυναίσθηση και συνειδητότητα χωρίς καμία αίσθηση για το
χτες ή για το αύριο. Τότε που το ένδυμά σου ήταν μόνο η ζωή
η ίδια.

Δημήτρης Νομικός, συγγραφέας

Πες μου Δάσκαλε ...

Τι είναι η ζωή; Είναι οι απαντήσεις που δίνουμε στις ερωτήσεις μας. Ποτέ της δεν είναι τα
γεγονότα, αλλά είναι ο τρόπος που τα ερμηνεύουμε. Αν αλλάξουμε τις ερωτήσεις, θα αλλάξουν
και οι απαντήσεις. Και έτσι θα αλλάξει και η ιστορία που λέμε για τη ζωή μας. Το βιβλίο «Πες μου
Δάσκαλε…» έχει γραφτεί για να δοθούν πιο ευέλικτες απαντήσεις στις καίριες ερωτήσεις μας, έτσι
ώστε να μετατοπίσουμε το βάρος της εστίασής μας σε δημιουργικότερες και λειτουργικότερες
λύσεις. 							
Τιμή : 15.00 EUR

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

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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Μια Soureal κωμωδία
του Γιώργου Παπαθεοδώρου

Καθημερινά από 13. Φεβρουαρίου έως 23. Φεβρουαρίου

13 Φεβρουαρίου πρεμιέρα Γερμανία : 20.30 και 22.30

Rio Palast – Fürther Str. 61 - 90429 Nürnberg - Tel.: 0171/23 89 699 – 0911/27474291
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NÜRNBERG

Επτά χρόνια CHARISMA

Ο κ. Γκίκας με τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου κ. Ζιόγκο

Στιγμιότυπο από μουσική εκδήλωση

Στην καρδιά της Νυρεμβέργης σας περιμέ- χώρο μας ευχάριστες αναμνήσεις. Η ικανο- μπύρες.
νει ένας ζεστός και ιδιαίτερα καλαίσθητος ποίησή σας, η δύναμή μας, για να γινόμαστε Εναλλακτικά απολαύστε τον καφέ ή τον
χυμό σας συνοδεία παραδοσιακών ελληνιχώρος που θα σας οδηγήσει σε μοναδικές όλο και καλύτεροι.
γευστικές εμπειρίες.
Ένα περιβάλλον με πινελιές μοντέρνου και κών γλυκών.
Εδώ θα ζήσετε από την πρώτη κιόλας στιγ- νεοκλασσικού στυλ που ξυπνά μνήμες κα- Όλα τα παραπάνω προσφέρονται με εξαιμή την ελληνική φιλοξενία. Σε ένα περιβάλ- θαρά ελληνικές και συνδυάζει μοναδικά το ρετική σχέση τιμής και ποιότητας.
λον φιλικό, χαλαρό και με τεράστια αγάπη casual με το chic.
Αναλαμβάνουμε επίσης τον μπουφέ ή το
Υποσχόμαστε μοναδικά γευστικά ταξίδια catering για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
σε αυτό που κάνουμε.
Στο Charisma θα ξεχάσετε την καθημερινό- σε κάθε πιάτο που θα επιλέξετε. Το μενού Ένας χώρος εστίασης με το Charisma να
τητα και θα χαλαρώσετε με εξαιρετικό φαγη- μας περιλαμβάνει κρύα και ζεστά πιάτα προσφέρει γαστρονομικές απολαύσεις.
τό και μια μεγάλη γκάμα ποτών.
για ορεκτικό, πλούσιες σαλάτες, σπεσιαλιτέ Θα μας βρείτε καθημερινά ανοιχτά μεταξύ
Ένα εστιατόριο με ελληνική κουλτούρα, για με βάση τον γύρο, πιάτα μαγειρεμένα στο 12.00-14.00 και 17.30-23.00.
να την θυμίσει ίσως σε όσους λείπουν χρό- γκριλ, σπαγγέτι ή θαλασσινά, χταπόδι, μπρι- Επικοινωνήστε μαζί μας στο 0911-56928003
νια από την πατρίδα, αλλά και να την μάθει ζόλες, φιλέτα, αρνί στο φούρνο, παιδάκια ... ή κάντε την κράτησή σας on line μέσω της
σε όσους δεν την γνωρίζουν.
Δεν ξεχνάμε τους μικρούς μας φίλους με ιστοσελίδας μας
www.charisma-nurnberg.de.
Κέφι, χαμόγελο και άψογη εξυπηρέτηση πιάτα ειδικά για μικρά παιδιά.
για εσάς και την παρέα σας.
Συνδυάστε το φαγητό σας με μια μεγάλη Η διεύθυνσή μας είναι : Leipziger Platz 21
Στόχος μας είναι να δημιουργείτε στον ποικιλία από εμφιαλωμένα κρασιά ποτά και
90491 Nürnberg
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ

ρές που σχετίζονται με την οικογένεια να προσαρμόζονται τακτικά στις
τρέχουσες εξελίξεις, ώστε να παρέχονται σε όλους τους νέους καλές και
Ως γνωστόν, στις 15 Μαρτίου 2020 θα λάβουν χώρα στη Νυρεμβέργη
δίκαιες εκπαιδευτικές προοπτικές.
Δημοτικές εκλογές για ανάδειξη της νέας τοπικής ηγεσίας της πόλης.
Στα Γραφεία της εφημερίδας μας trigono.info παρουσιάστηκαν δύο υπο- Για την πόλη :
ψήφιες δημοτικοί σύμβουλοι για τις δημοτικές εκλογές της 15. Μαρτίου Οι πράσινες περιοχές πρέπει να διατηρηθούν και να αναπτυχθούν 2020 στη Νυρεμβέργη, η κ. Νικόλ Αλέσικ και η κ. Ελένη Κασφίκη και ως επειδή ένα πράσινο κλίμα της πόλης έχει θετικό αντίκτυπο στην υγεία
ένα είδος συνέντευξης παρουσίασαν τον πυρήνα των πολιτικών τους επι- μας. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα τοπιδιώξεων και διαφερόντων για μια καλύτερη πόλη για όλους τους κατοί- κά βιολογικά τρόφιμα και τη γεωργία στην περιοχή!
κους με περισσότερες και αναβαθμισμένες κοινωνικές προσφορές.
Ως ανεξάρτητη γιατρός και ως μητέρα, η υγεία της πόλης μας είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμένα, γι‘ αυτό θα ήθελα να συμμετάσχω στο δημοτιΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
κό συμβούλιο για μια καλύτερη ποιότητα ζωής!
Η κ. Νικόλ Αλέσικ δήλωσε ότι θα αγωνιστεί για:
Η εφημερίδα μας ευχαριστεί τις δύο υποψήφιες για τις δηλώσεις τους
Δίκαιη περίθαλψη :
και ευχόμαστε και στην κ. Αλέσικ και στην κ. Κασφίκη καλή επιτυχία.
Σε μια κοινωνία που ολοένα και
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
πιο πολύ γεράζει, η περίθαλψη είναι ένα απαραίτητο συνολικό καθή- Ας προσέξουμε μερικές λεπτομέρειες για να προετοιμαστούμε για την
κον. Θέλω να δημιουργήσω δίκαιες μεγάλη δημοκρατική εορτή της πόλης μας.
συνθήκες για νοσηλευτές και άτομα Ποιος μπορεί να ψηφίσει;
που έχουν ανάγκη.
Οι Γερμανοί και οι υπήκοοι των άλλων κρατών μελών της ΕΕ άνω των 18
Υγεία για όλους :
ετών και είχαν την κύρια κατοικία τους στη Νυρεμβέργη για τουλάχιστον
Η πρόληψη και η εκπαίδευση είναι δύο μήνες.
απαραίτητες προϋποθέσεις για την υγεία. Δραστηριοποιούμε για τη δι- Προϋπόθεση: Να είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο της Νυαρκή ενημέρωση των νέων και των ηλικιωμένων μας συμπολιτών.
ρεμβέργης ή να έχει κάρτα ψηφοφορίας.
Η σημερινή νεολαία :
Κάρτα ψηφοφορίας
Πολλοί νέοι χάνουν την επαφή με την πολιτική. Μια πολιτική στάση εί- Η αποστολή της κάρτας θα ξεκινήσει στις 13 Φεβρουαρίου 2020. Όσοι
ναι σημαντική για τη διατήρηση και την επέκταση της δημοκρατίας μας. δεν έχουν λάβει ειδοποίηση εκλογών μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 2020
Θα αγωνιστώ να ενδιαφερθούν οι νέοι για την πολιτική.
και πιστεύουν ότι έχουν δικαίωμα ψήφου, θα πρέπει να επικοινωνήσουν
άμεσα με το εκλογικό γραφείο της Νυρεμβέργης. Εάν έχετε χάσει την ειΣτη συνέχεια η κ. Ελένη Κασφίκη αναφέρθηκε στις δικές της προγραμδοποίηση εκλογών ή δεν μπορείτε να την βρείτε την ημέρα των εκλογών,
ματικές δηλώσεις:
μπορείτε να ψηφίζετε δείχνοντας την ταυτότητά σας.
Για την υγεία:
Ταχυδρομική ψηφοφορία
Μια υγιής πόλη απαιτεί τη συμμεΗ αποστολή των ταχυδρομικών εγγράφων ψηφοφορίας για τις δημοτιτοχή πολλών ανθρώπων - για πακές εκλογές για το 2020 θα αρχίσει στις 24 Φεβρουαρίου 2020 το αργόράδειγμα μέσω δικτύων στα οποία
τερο.
μπορούμε να αναπτύξουμε από
κοινού μέτρα για μια υγιή ζωή στη Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση για ταχυδρομική ψηφοφορία;
Νυρεμβέργη και να ενισχύσουμε Τα ταχυδρομικά έγγραφα ψηφοφορίας μπορούν να ζητηθούν μέχρι την
τις συνθήκες διαβίωσης που προω- Παρασκευή (13.03.2020) πριν από τις εκλογές.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε υποβάλει την γραπτή αίτηση εγκαίρως, θα ληθούν την υγεία.
φθούν υπόψη μόνο οι εκλογικές κάρτες που θα φθάσουν στο εκλογικό
Για την οικογένεια:
γραφείο το αργότερο στις 6 μ.μ. την ημέρα των εκλογών.
Τα παιδιά και οι νέοι είναι το μέλλον μας! Συνεπώς, πρέπει οι προσφο-

Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Δελτίου Τύπου
Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου
της Ελληνικής Κοινότητας Νυρεμβέργης

Αγαπητά μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Νυρεμβέργης,
Αγαπητοί φίλοι της Ελληνικής Κοινότητας Νυρεμβέργης, σας γνωστοποιούμε τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Νυρεμβέργης που προέκυψε έπειτα από την εκλογική διαδικασία
της 25ης Ιανουαρίου 2020.
•
•
•
•
•
•
•

Πρόεδρος			
Αντιπρόεδρος		
Α΄ Γραμματέας 		
Β΄ Γραμματέας 		
Ταμίας 			
Υπ. Δημοσίων Σχέσεων
Μέλη 			
				
				

Βαβρίτσας Γεώργιος
Σακελλαρίου Θεοχάρης
Βαρδακάς Δημήτριος
Τζιόλης Φώτιος
Πανίδης Γεώργιος
Γκίκας Διαμαντής
Αλέσικ Αλίκη				
Οικονόμου Στέργιος			
Αθανασιάδης Αθανάσιος

Τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου της ελληνικής κοινότητας Νυρεμβέργης εύχονται καλή συνεργασία στη θητεία τους για τα επόμενα
δύο χρόνια και καλή επιτυχία στην εκπλήρωση των στόχων τους για το

καλό της ελληνικής παροικίας της Νυρεμβέργης!
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος 			
Βαβρίτσας Γεώργιος 		

Ο Γραμματέας
Βαρδακάς Δημήτριος
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Στέγη αγάπης από την ομογένεια για Έλληνες ασθενείς πριν το χειρουργείο
Πηγή : ethnos.gr / Βασίλης Ιγνατιάδης
Η συγκινητική ιστορία της 27χρονης Νεκταρίας
που χειρουργήθηκε για σπάνια αγγειακή βλάβη
και το πολύτιμο αποκούμπι που βρήκε στο Ρόιτλινγκεν από τον εφημέριο της ορθόδοξης εκκλησίας και τους Έλληνες ομογενείς - 25 οικογένειες
έχουν φιλοξενηθεί στον ξενώνα
Μια σπάνια αγγειακή βλάβη στον εγκέφαλο, που
έθετε σε κίνδυνο τη ζωή της, υποχρέωσε την 27χρονη Νεκταρία από τη Λεμεσό της Κύπρου να διακομιστεί επειγόντως σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο
στο Ρόιτλινγκεν της Γερμανίας, προκειμένου να χειρουργηθεί. Στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής τους
η ίδια και η οικογένειά της βρήκαν εκεί μια ανοικτή
αγκαλιά αλληλεγγύης από Έλληνες ομογενείς και

νη», είπε, και εξιστόρησε την περιπέτεια της υγείας
της κόρης της.
Η Νεκταρία, που εργάζεται ως λογίστρια σε εταιρία, αισθάνθηκε έντονη ζαλάδα. Στο νοσοκομείο,
όπου κατέφυγε, οι Κύπριοι γιατροί διέγνωσαν ίλιγγο και της έκαναν εισαγωγή, αλλά η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία. Την επόμενη μέρα έχασε την
όρασή της.
Τελικά διαπιστώθηκε πως είχε σπάσει ένα αγγείο
στο πίσω μέρος του εγκεφάλου. «Ήταν κάτι πολύ
σπάνιο και δεν είχαν την τεχνογνωσία να το χειρουργήσουν, ενώ η λεπτή και επικίνδυνη επέμβαση
έπρεπε να γίνει άμεσα, μέσα σε ένα μήνα το πολύ
γιατί άρχισε να αιμορραγεί», εξήγησε η κ. Δημητρίου και πρόσθεσε: «Είχαμε την επιλογή του Ισραήλ,
που απέχει 40 λεπτά από την Κύπρο, και της Γερμανίας, που απέχει 3,5 ώρες. Επιλέξαμε τη Γερμανία, γιατί μάθαμε πως εκεί χειρουργεί ο καθηγητής
Μάρκος Τατατζίμπα από τη Βραζιλία, που θεωρείται αυθεντία σε όλο τον κόσμο σε τέτοιου είδους
επεμβάσεις». Η έγκριση για τη μεταφορά έγινε σε
χρόνο ρεκόρ, λόγω της διακρατικής σύμβασης της
Κυπριακής Δημοκρατίας με τη Γερμανία.
Με τη βοήθεια συγγενών και φίλων, η οικογένεια
αναζήτησε την κοντινότερη ελληνική κοινότητα, ελπίζοντας σε κάποια συμβουλή και υποστήριξη, αλλά
δεν μπορούσε να φανταστεί την πρωτοφανή κινητοποίηση που θα συναντούσε. «Ήταν ένα θαύμα
αυτό που έγινε. Όλοι έγιναν μια αγκαλιά για να μας
συμπαρασταθούν ηθικά, αλλά και υλικά», ανέφερε.

Ο φύλακας άγγελος των Ελλήνων ασθενών

ένα πολύτιμο αποκούμπι.
Στο αεροδρόμιο περίμενε ο εφημέριος της ελληνορθόδοξης ενορίας, πατήρ Δημήτριος Κατσάνος, ο
οποίος παρέλαβε την 27χρονη και τη μητέρα της και
τις μετέφερε σε ξενώνα της εκκλησίας, για να μείνουν δωρεάν για όσο διάστημα χρειαστεί. Στο διαμέρισμα δέχτηκαν το καλωσόρισμα και ένα ζεστό
πιάτο φαγητό που τους είχαν ετοιμάσει εθελόντριες
της ελληνικής παροικίας. Την επόμενη μέρα, η Ελληνίδα νοσηλεύτρια Χαρούλα Ζερβού, τις παρέλαβε
και τις μετέφερε στην κλινική, όπου εργάζεται και
η ίδια, και φρόντισε για την εισαγωγή, τη διερμηνεία και όλα τα διαδικαστικά. Με την ευχή και τη
συμπαράσταση όλων των Ελλήνων της περιοχής,
η Νεκταρία χειρουργήθηκε με επιτυχία, ανάρρωσε
στο φιλόξενο διαμέρισμα της ενορίας και πριν από
λίγες μέρες επέστρεψε υγιής στην Κύπρο.
Είναι μια από τις 25 οικογένειες Ελλήνων, Κυπρίων και Ορθόδοξων χριστιανών από σλαβόφωνες
χώρες, που έχουν φιλοξενηθεί τα τελευταία χρόνια
στον ξενώνα της ενορίας, ο οποίος δημιουργήθηκε
για τον σκοπό αυτό με πρωτοβουλία του πατέρα Δημήτριου και την οικονομική συνδρομή των Ελλήνων
της πόλης. Σε απόσταση 15 χιλιομέτρων βρίσκεται
η πανεπιστημιακή κλινική Uniklinik Tubingen, που
αποτελεί διεθνούς φήμης κέντρο για εξειδικευμένες ογκολογικές και νευροχειρουργικές επεμβάσεις.
Εδώ καταφεύγουν μεταξύ άλλων δεκάδες οικογένειες Ελλήνων με βαριές παθήσεις, αποθέτοντας τις
ελπίδες τους για ίαση.
«Οι άνθρωποι αυτοί ήταν θεόσταλτοι. Είναι πλέον μέλη της οικογένειάς μου», λέει με συγκίνηση
στο ethnos.gr η μητέρα της 27χρονης, Σόνια Δημητρίου, η οποία έμεινε κατάπληκτη από το ευρύ
δίκτυο ανθρωπιάς και αλληλεγγύης που απλώθηκε
γύρω από την ίδια και την κόρη της από την πρώτη
στιγμή. «Σε ένα ξένο μέρος, σε μια τόσο δύσκολη
στιγμή, αισθανθήκαμε από την αρχή την ασφάλεια
ότι δεν ήμασταν μόνες. Νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύ-

Το Ρόιτλινγκεν είναι μια βιομηχανική πόλη των
120.000 κατοίκων στο κρατίδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης, νότια της Στουτγκάρδης. Οι Έλληνες κάτοικοι φτάνουν τους 4.000 και είναι η πολυπληθέστερη
εθνοτική ομάδα μετά τους Γερμανούς. Στη μεγάλη
τους πλειονότητα εργάζονται στη βιομηχανία -κυρίως στο μεγάλο εργοστάσιο της Bosch που λειτουργεί στην πόλη- ενώ αρκετοί διατηρούν τις δικές τους
επιχειρήσεις ή εστιατόρια.
«Ψυχή» και συνδετικός κρίκος της ελληνικής παροικίας στην πόλη είναι ένας δραστήριος ιερέας, ο
πατήρ Δημήτριος Κατσάνος, εφημέριος της ελληνορθόδοξης εκκλησίας Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο
ίδιος πήγε στη Γερμανία το 2006 με σκοπό να κάνει
τη διδακτορική του διατριβή στη θεολογία. Δεκατρία χρόνια μετά παραμένει στη χώρα, έχει αλλάξει
τρεις ενορίες ως εφημέριος και έχει κάνει τα πάντα

Ο π. Δημήτριος μπροστά στο Ναό και στον ξενώνα

… εκτός από το διδακτορικό του. «Πιο σημαντικό
είναι να είμαι δίπλα στους ανθρώπους παρά να
είμαι ο δόκτωρ Κατσάνος. Υπάρχει χρόνος και γι΄
αυτό αν θέλει ο Θεός και αν προκύψει στο μέλλον», λέει στο ethnos.gr και περιγράφει το δίκτυο
αλληλεγγύης που έχει στηθεί με επίκεντρο την ενορία.
Στη διάρκεια της εξαετούς διακονίας του ως εφημέριος στο Ρόιτλινγκεν έφερε σε πέρας το μεγαλεπήβολο έργο της επέκτασης του Ναού και του πα-

Ο πατήρ Δημήτριος Κατσάνος με την 27χρονη
Νεκταρία την κρατάει αγκαζέ, τα δύο αδέρφια της και
τη μητέρα τους Σόνια Δημητρίου

ρακείμενου τριώροφου Πνευματικού Κέντρου. Ο
Ναός διπλασίασε την χωρητικότητά του, ενώ στο
διπλανό κτίριο δημιουργήθηκε αίθουσα εκδηλώσεων, καθώς και ο ξενώνας για την φιλοξενία Ελλήνων
συγγενών και συνοδών ασθενών. Πριν από δύο χρόνια βρέθηκε εκεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαίος, ο οποίος τέλεσε αγιασμό των εργασιών
επέκτασης.
Το συνολικό έργο κόστισε 3 εκατομμύρια ευρώ, εκ
των οποίων το μισό ποσό καλύφθηκε με τραπεζικό
δάνειο ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Η αποπληρωμή του απαιτεί την καταβολή μηνιαίας δόσης
6.500 ευρώ, η οποία εξασφαλίζεται με δωρεές και
συνδρομές των πιστών.
Ο ξενώνας διατίθεται εντελώς δωρεάν και μπορεί
να φιλοξενήσει ως και πέντε οικογένειες ταυτόχρονα. Ο ελάχιστος χρόνος που χρειάζεται να μείνει
μια οικογένεια εκεί είναι 15 μέρες, ο μέσος χρόνος
1 μήνα, ενώ υπήρξαν περιπτώσεις που η διαμονή
ξεπέρασε και το 1 έτος. Αξίζει να σημειωθεί πως η
διαμονή σε ξενοδοχείο ή στους ξενώνες που διαθέτει το νοσοκομείο για τον σκοπό αυτό θα κόστιζε
τουλάχιστον 130 ευρώ για κάθε βράδυ.
«Εμείς δεν ζητάμε απολύτως τίποτα. Αν οι φιλοξενούμενοί μας θέλουν και έχουν τη δυνατότητα,
μπορούν να μας βοηθήσουν με τον τρόπο που
εκείνοι επιθυμούν, ώστε να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τον ξενώνα και να βοηθήσουμε τους
επόμενους», ανέφερε ο π.Δημήτριος.
Ο εφημέριος θυμάται μία προς μία τις περιπτώσεις
ανθρώπινου πόνου, αγωνίας και ελπίδας που βίωσε
και ο ίδιος μαζί με τις οικογένειες που φιλοξένησε,
ενώ διατηρεί στενή επαφή με τις ίδιες, ανεξάρτητα από την έκβαση της υγείας των ανθρώπων που
νοσηλεύτηκαν εκεί. «Τα περισσότερα περιστατικά
είναι πάρα πολύ βαριά, που έρχονται εδώ αφού
πρώτα έχουν εξαντλήσει τις άλλες επιλογές στις
χώρες τους. Εγώ δίνω ένα χέρι βοήθειας σε πρακτικά θέματα και προσεύχομαι για την ίασή τους, και
-αν αυτό δεν είναι δυνατό- για την λύτρωσή τους.
Έχουν χαθεί πολλά παιδιά, αλλά οι άνθρωποι δεν
χάνουν την πίστη τους», σημειώνει και παραθέτει:
«Θυμάμαι την περίπτωση ενός μωρού 3 μηνών από
τη Ρωσία που είχε καρκίνο και ήρθε στην κλινική με
την οικονομική συνδρομή ενός ιδρύματος. Όταν το
πρόγραμμα τελείωσε, οι γονείς του υποχρεώθηκαν
να δηλώσουν εργασία στη Γερμανία, προκειμένου
να έχουν τα προνόμια του γερμανικού συστήματος
υγείας και να παρατείνουν τη νοσηλεία του μωρού.
Το βρέφος δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Το ζευγάρι
έχει πλέον εγκατασταθεί μόνιμα στη Γερμανία, έχει
κάνει άλλο παιδί και έχουμε συχνή επικοινωνία. Σε
άλλη περίπτωση, ένας Έλληνας στρατιωτικός χρειάστηκε να παρατείνει την θητεία του στην ελληνική
δύναμη της Κύπρου, προκειμένου να μπορεί να έρθει ευκολότερα στη Γερμανία, μέσω του κυπριακού
συστήματος υγείας, που λόγω της διακρατικής συμφωνίας είναι πιο γρήγορο και αποτελεσματικό».
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Μια βοηθός χρειάζεται ξαφνικά η ίδια βοήθεια
Ελληνική καρδιά και φιλότιμο θυσιαστικού εθελοντισμού, ως μέσο θεραπείας καρκίνου και αναπήρων παιδιών στη Βαυαρία
Βαυαρική εφημερίδα πλέκει το εγκώμιο της κ. Σώζας Μπαλδεράνου, Ελληνίδας Δημοτικής Συμβούλου
στη πόλη Taufkirchen.
Η κ. Σώζα Μπαλδεράνου είναι από ετών εκλεγμένη
Δημοτική Σύμβουλος στη πόλη Τάουφκιρχεν της Βαυαρίας καί προσφέρει ένα θαυμάσιο κοινωνικό έργο.
Με το ελληνικό της ταμπεραμέντο, καρδιά και φιλότιμο μετέχει εθελοντικά και με πνεύμα αυτοθυσίας ως πρόεδρος στο Σύλλογο θεραπείας ανάπηρων
παιδιών με ιπποθεραπεία, στην Επιτροπή του Δήμου
για Οικογένεια, μετανάστευση και πρόσφυγες και στη
λειτουργία της Ελληνορθόδοξης Ενορίας της Ιεράς
Μητροπόλεως Γερμανίας στη πόλη αυτή.
Η κ. Μπαλδεράνου βίωσε προ μηνών μια μεγάλη,
δύσκολη και επικίνδυνη περιπέτεια υγείας με όγκο
στο κεφάλι, εγχειρίστηκε τρεις φορές και βρίσκεται
τώρα στο στάδιο αποθεραπείας.
Παρά την περιπέτειά της αυτή δεν σταμάτησε ούτε
λεπτό την κοινωνική της εθελοντική προσφορά, δίνοντας ένα εξαίρετο παράδειγμα προς μίμηση στη Βαυαρική κοινωνία.
Η μεγάλης κυκλοφορίας βαυαρική εφημερίδα
Merkur αφιέρωσε στις 31.12.2019 ένα εκτενές άρθρο, αφιερωμένο στη ενεργή πολιτική και κοινωνική ζωή της κ. Μπαλδεράνου και στο πείσμα της να
συνεχίζει και από το κρεββάτι του πόνου να προσφέρει ελπίδα, προοπτική, υπομονή και επιμονή σε
ανάπηρους ανθρώπους και κυρίως σε παιδιά.
Η Εκκλησία μας αγκαλιάζει με περισσή ευγνωμοσύνη το θεάρεστο έργο της κ. Μπαλδεράνου και της
εύχεται καλή και ταχεία ανάρρωση.
Επίσης παρακαλεί τη παροικία μας να στηρίξει όσο
μπορεί το κοινωνικό έργο της κ. Μπαλδεράνου για τα
ανάπηρα παιδιά.
Επισυνάπτω το άρθρο της εφημερίδας Merkur σε
ελεύθερη μετάφραση.
Με ευχές
Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης
Μια βοηθός χρειάζεται ξαφνικά η ίδια βοήθεια.

Η κ. Μπαλδεράνου με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Σιώμο και
τον Πρωτοπρεσβύτερο Απόστολο Μαλαμούση στο Βαυαρικό
Ποντιακό Συναπάντημα στη πόλη Τάουφκιρχεν.
Φωτογραφία (Μαλαμούσης, Σπυριδωνίδης)

Αυτή είναι το πρόσωπο του „Συλλόγου για Θεραπευτική Ιππασία“ στο Τάουφκιρχεν: κ. Σώζα Μπαλδεράνου.
Ο σκοπός του συλλόγου είναι η υποστήριξη αναπήρων παιδιών, με θεραπευτική ιππασία.
Το καλοκαίρι είχε προσωπικά η πρόεδρος του συλλόγου μια δύσκολη περιπέτεια υγείας, παρόλα αυτά
όμως δεν σκέφτηκε να σταματήσει την εθελοντική
προσφορά της, κυρίως προς χάρη των ανάπηρων παιδιών.

„Είναι δύσκολο να βρεις μια οικογένεια που θα μπορούσε να μιλήσει ελεύθερα για τη κατάσταση του
ανάπηρου παιδιού της, από πλευράς οικονομικής
και κοινωνικής. Οι γονείς είναι πολύ επιβαρυμένοι με
την κατάσταση αυτή“, επεξηγεί η κ. Μπαλδεράνου, η
πρόεδρος του Συλλόγου για Θεραπευτική Ιππασία.
Για το λόγο αυτό παρακαλεί για υποστήριξη, επειδή
θέλει να διοργανώσει μια εκδρομή στο βαυαρικό
φιλοζωικό θεραπευτικό κέντρο Gut Aiderbichl,. „Θα
ήταν ωραίο εάν μέσω της πρωτοβουλίας „Φως στις
καρδιές“ θα μπορούσαν να καλυφθούν τα έξοδα, ή
ένα μέρος αυτών“.
Το κάθε παιδί θα είχε όφελος από αυτό και οι ίδιοι
οι γονείς βρίσκουν την ιδέα θαυμάσια. Επίσης και
άλλους άνθρωπους με αναπηρία θα μπορούσε η κ.
Μπαλδεράνου να τους πάρει στην εκδρομή, ακόμη
και εάν δεν είναι μέλη του συλλόγου.
Αυτή τη χρονιά (2019) η προγραμματισμένη εκδήλωση της Ανοικτής Ημέρας για την παρουσίαση και
προβολή του συλλόγου δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω
της δικής της ασθένειας, δηλώνει η κ. Μπαλδεράνου.
„Για το λόγο αυτό θέλω να τη διαμορφώσω αλλιώς
για να δουν οι χορηγοί πού πηγαίνουν οι δωρεές τους,
έτσι ώστε οι άνθρωποι που πάντα κάνουν δωρεές να
έλθουν σε επικοινωνία με μας“. Η πρόεδρος του συλλόγου προσκαλείται τακτικά να παραλάβει επιταγές
δωρεών και αυτές οι ημερομηνίες δεν διαρκούν και
πολύ. Για μένα όμως είναι αναγκαίο το να γνωρίζουν
οι χορηγοί, ποιός σύλλογος είμαστε, τι προσφέρουμε
και πού διατίθενται οι δωρεές τους.
Το τι αισθάνεται κάποιος με σωματική αναπηρία, το
βίωσε προσωπικά με οδυνηρούς πόνους η 43 ετών
Δημοτική Σύμβουλος του Τάουφκιρχεν κ. Μπαλδεράνου.
„Τον Ιούλιο, στη διάρκεια του λαϊκού πανηγυριού
του Τάουφκιρχεν, στην ωραιότερη εποχή του χρόνου,
έπρεπε να κάνω υποχρεωτικά ένα διάλειμμα. Βασικά
είχα σκεφθεί να κάνω ένα άλλου είδους διάλειμμα“
λέγει η κ. Μπαλδεράνου, όμως την εποχή αυτή βίωσα
μια αναπηρία, όπως συμβαίνει σε μερικά παιδιά, για
πρώτη φορά στη ζωή μου.
Όταν το διηγείται αυτό δακρύζουν τα μάτια της.“
Όταν κανείς ξαφνικά δεν μπορεί να κάνει τα πάντα,
είναι εξαρτημένος από ξένη βοήθεια και η μεγαλύτερη επιθυμία του είναι να γίνει και πάλι υγιής, τότε
όλα τα άλλα είναι ασήμαντα“, λέγει η κοινωνικά εξαιρέτως δραστηριοποιημένη κάτοικος του Τάουφκιρχεν, που έχει ελληνικές ρίζες.
„Είμαι ένας άνθρωπος που όλα τα προγραμματίζει. Αλλά την εποχή αυτή δεν μπορούσα πλέον να
προγραμματίσω τίποτα. Ήμουν ευχαριστημένη όταν
ξυπνούσα την επόμενη ημέρα χωρίς πόνους ή πονοκέφαλο“.
Η κ. Σὠζα Μπαλδεράνου είχε όγκο στο κεφάλι, και
χρειάστηκε να εγχειριστεί τρεις φορές. Επί ένα χρόνο αισθανόνταν το καρκινογόνο εξόγκωμα, αλλά δεν
είχε το χρόνο να δηλωθεί άρρωστη. „Σκεφτόμουν πάντα ότι όταν θα έχω χρόνο, τότε θα κάνω τις ιατρικές
εξετάσεις“. Όμως ο όγκος μεγάλωνε συνέχεια „και
στα μέσα Ιουνίου 2019 δεν μπορούσα πλέον να περπατήσω“. Τελικά τότε πήγε στο γιατρό και στις 8 Ιουλίου έλαβε τη σοκαριστική διάγνωση. Παρά ταύτα την
ημέρα εκείνη οδήγησε μόνη της το αυτοκίνητό της και
πήγε με πατερίτσες σε μια εκδήλωση, όπου παρέλαβε
μια επιταγή για τον σύλλογο.
Ενημέρωσε το προεδρείο του συλλόγου για την
ασθένειά της και ζήτησε τη κατανόησή του για το
γεγονός ότι για λίγο χρόνο θα έπρεπε να απέχει των
υποχρεώσεών της. „Μίλησα σχετικά με την κ. Δρ.
Alison Davies, μια καλή αντιπρόεδρο και άλλα ενεργά μέλη, όπως με τη κ.Birgit Schöfberger και την κ.
Katharina Mergenthaler. Σκέφθηκα ότι, Θεέ μου, αυτό
είναι μια δοκιμασία που πρέπει να την ξεπεράσω,
ακόμη και εάν είναι δύσκολη“. Παρ΄όλα αυτά γνώριζε

πάντα ότι όλα θα γίνουν καλά, επειδή πολλοί άνθρωποι ήλθαν να τη στηρίξουν και ιδιαίτερα εκπρόσωποι
της βαυαρικής πολιτικής σκηνής, που δεν περίμενε.
„Έτσι διαπιστώνεις ὀτι τελικά δεν βρίσκεσαι στο περιθώριο“.
Το αγωνιστικό της πνεύμα δραστηριοποιήθηκε πάλι
σύντομα, όπως λ.χ. όταν έλαβε το πλάνο θεραπείας
σε Κέντρο Αποκατάστασης. Σκέφθηκε να κάνει μια διάλεξη για τους βαρειά ανάπηρους. Αμέσως ήλθε σε
επαφή με την αρμόδια κυρία και την ενημέρωσε για
το τι σκέπτεται να κάνει. „Της είπα ότι χειρουργήθηκα
τρεις φορές και μπορώ να κινήσω όλα τα μέλη του
σώματός μου“.
Μετά από δύο μήνες της επετράπη να πάει στι σπίτι
της. Όμως την εποχή αυτή άλλαξαν μερκά πράγματα
γι΄αυτή. „Ο κορυφαίος στόχος μου ήταν να αποκτήσω
και πάλι την υγεία μου, επειδή είμαι ένας κοινωνικά
ζυμωμένος άνθρωπος και ήθελα να κάνω ακόμη πολλά, κυρίως ως Δημοτική Σύμβουλος και φυσικά για το
σύλλογό μου“.
Η ιπποθεραπεία την έφερε ενώπιον πολλών νέων
προκλήσεων, λέγει χαμογελαστά. Την εποχή αυτή
έχουν 6 παιδιά και υπάρχουν ακόμη ελεύθερες θέσεις. Δύο θεραπευτές και 20 βοηθοί που εναλλάσσονται, φροντίζουν για τη θεραπευτική ιππασία
που λαμβάνει χώρα στη Taufkirchner Reithalle in
Hilpoding.Τα δύο άλογα που χρησιμοποιούνται για
την ιπποθεραπεία, βρίσκονται σε ειδικό κατάλυμμα
στη άλλη άκρη της πόλης. Για τη μεταφορά τους στο
χώρο ιπποθεραπείας είναι απαραίτητο το αυτοκίνητο
του συλλόγου, με τις δαπάνες ασφάλειας, βενζίνης
και με ακόμη περισσότερα έξοδα. Η χρηματοδότηση
γίνεται με τις εισφορές των μελών του συλλόγου, με
τη πληρωμή των ωρών θεραπείας που αναλαμβάνουν στο μεγαλύτερο μέρος οι γονείς, αλλά κυρίως
με δωρεές. Αυτό σημαίνει για την κ. Μπαλδεράνου:
Ασταμάτητα να κτυπά το ταμπούρλο της διαφήμισης
και να αξιοποιεί τις πολλές κοινωνικές σχέσεις της,
πράγμα που κατορθώνει με μεγάλη επιτυχία.
Ο σύλλογος υπάρχει από εικοσαετίας, η κ. Μπαλδεράνου είναι από πολλά χρόνια η πρόεδρος και θέλει
ευχάριστα να παραμείνει στη θέση αυτή. „Γενικά
θέλω να ληφθεί πρόνοια για ανθρώπους με αναπηρία. Μπορεί κάτι πολύ γρήγορα να συμβεί, όπως συνέβει και σε μένα“.
Για το λόγο αυτό είναι γι΄αυτήν αυτονόητο το ότι
δραστηριοποιείται ενεργά στη „Διευθύνουσα Ομάδα: Συμμετοχή και Ενσωμάτωση“ του Δήμου. „Η εθελοντική μου προσφορά και η εργασία μου ως Δημοτική Σύμβουλος με βοήθησαν πολύ στην αρρώστεια
μου“, μας επεξηγεί. Εύχομαι να γίνω και πάλι τελείως
καλά. Προς το παρόν δεν είμαι ακόμη σε καλή σωματική φόρμα, αλλά αισθάνομαι το ότι κάποιος μου
έχει θέσει ένα χαλινάρι και μου είπε ΩΩΩ, όχι τόσο
γρήγορα. Αλλά αυτό δεν μπορώ τόσο γρήγορα να το
συνειθίσω“.
„Φως στις καρδιές“
Το Τμήμα Leserhilfswerk της εφημερίδας Erdinger/
Dorfener υποστηρίζει ιδρύματα και συλλόγους, όπως
το σύλλογο για Θεραπευτική Ιππασία στο Τάουφκιρχεν. Δωρεές μπορούν να κατατεθούν με επιταγή στη
Τράπεζα: Zeitungsverlag Oberbayern. IBAN: DE54
7005 1995 0000 0171 11
Όσοι επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση δωρεάς για
την Εφορία παρακαλούνται να το δηλώσουν στην
επιταγή και να αναγράψουν τη διεύθυνσή τους. Τα
ονόματα των δωρητών θα δημοσιοποιηθούν. Εάν κάποιος δεν το επιθυμεί, παρακαλείται να το δηλώσει
στην επιταγή.
Δημοσιογράφος Birgit Lang
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ Merkur ΣΤΙΣ 31.12.2019
Helferin ist plötzlich auf Hilfe angewiesen
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Περιήγηση στη μαγευτική Καστοριά

Η Καστοριά από ψηλά

«Σειούνται τα χώματα παντού και τρίζουν τα εικονίσματα στην Καστοριά, τη σιωπηλή πόλη κοντά στη λίμνη.»
Νίκος Εγγονόπουλος
Την Καστοριά, όποτε κι αν την επισκεφτείς, απ’
όπου κι αν προέρχεσαι, πανέμορφη θα τη βρεις
και θα την αγαπήσεις κεραυνοβόλα.
Απλώς γιατί φεγγοβολάει πάντοτε: το καλοκαίρι
η λίμνη της σε κάνει να νομίζεις πως σε παραθαλάσσιο τόπο βρίσκεσαι. Το φθινόπωρο σε μαγεύει,
φορώντας την πιο πολύχρωμη φορεσιά της. Τον
χειμώνα αστράφτει ντυμένη στα κάτασπρα. Κι αν
τύχει και συμπέσουν χαμηλές θερμοκρασίες κι ο
αέρας που φυσάει να φέρνει το νερό στα πλάι στη
λίμνη δέντρα, τότε σταλακτίτες και σταλαγμίτες
δημιουργούνται γύρω από τη λίμνη και διάφορα
όμορφα γλυπτά, που στολίζουν την πόλη με τρόπο μοναδικό και ευφάνταστο. Όσο για την άνοιξη,
αυτή τη ζωντανεύει ξαφνικά και ωραία, ντύνοντάς
την με το πράσινο, το χρώμα της αιώνιας ελπίδας.
Αυτήν την πόλη έχεις χίλιους λόγους να την αγαπήσεις. Είναι η φυσική της ομορφιά, το είπαμε
ήδη, είναι όμως και η μαγευτική της θέση, μια
θέση-κλειδί, καθώς οι σοφοί άνθρωποι που την
έχτισαν διάλεξαν να το κάνουν στον λαιμό μιας
χερσονήσου: ακριβώς εκεί όπου στενεύει η χερσόνησος κι η πόλη γίνεται διπρόσωπη: στρέφει προς
τον Βορρά το ένα της πρόσωπο το πιο γενναίο, το
πιο αγέρωχο κι ανθεκτικό, αφού αυτή της η παραλία είναι η πιο εκτεθειμένη στο κρύο. Το άλλο
της πρόσωπο στραμμένο προς τον Νότο είναι κι
όλα σ’αυτή τη μεριά είναι πιο γλυκά και πιο ήπια.
Περιγράφει πανέμορφα ο λογοτέχνης μας Ι.Μ.
Παναγιωτόπουλος: «Και στο στενότερο μέρος της
γλώσσας αυτής, ανάμεσα στην υπόλοιπη στεριά
και το λόφο, πενήντα μέτρα στο ψηλότερο σημείο
της απάνω από τα νερά της λίμνης, χτισμένη μια
πολιτεία που παρόλο το ξανάνιωμά της, διατηρεί
απείραχτο, γνήσιο και γεμάτο πραγματικό περιεχόμενο το μεσαιωνικό χαρακτήρα της». Διαλέγουμε
και παίρνουμε, λοιπόν, τον λόγο για τον οποίο θα
την αγαπήσουμε. Το σίγουρο πάντως είναι πως θα
την αγαπήσουμε.
Μπορεί, λοιπόν, για μια πόλη να μιλάμε, όμως
συχνά νομίζεις πως άνθρωπος είναι, γυναίκα μάλιστα, ξαπλωμένη νωχελικά πλάι στη λίμνη. Και δεν
τη λες απλή γυναίκα, αλλά αληθινή πριγκίπισσα,
έτσι καθώς, αγκαλιάζοντάς την με το βλέμμα σου,
η ματιά σου σκαλώνει συχνά πυκνά στα άφθονα
μα τόσο ταιριαστά της στολίδια… Πρώτα το διακριτικό της στέμμα, η περίφημη κεφαλή του Μεγαλέξανδρου, αυτή που ο θρύλος λέει πως σκάλισαν
οι στρατιώτες του Μεγάλου Βασιλιά, εδώ, στο σημείο εκκίνησης της εκστρατείας, και πως την ίδια
κεφαλή λάξευσαν στην άλλη της άκρη, εκεί μακριά
στην Ινδία. Μα η πριγκίπισσά μας δεν έχει μόνο
στέμμα. Έχει και τα διαμάντια και τα μαργαριτάρια

Ο Άγιος Μηνάς

της, τους ναούς-μνημεία της και τα εντυπωσιακά
αρχοντικά της. Οι ναοί-μνημεία της, βυζαντινοί
και μεταβυζαντινοί, είναι πραγματικά πολλοί,
πάνω από εβδομήντα. Περπατάς στην παλιά πόλη,
που σε πληγώνει η πρόσφατη ερήμωσή της, αλλά
κατακλύζεσαι από ευχαρίστηση που, σε κάθε σου
βήμα, σε κάθε γειτονιά, συναντάς κι άλλη εκκλησιά που σε ταξιδεύει πολλούς αιώνες πίσω. Είναι
τα κτίσματα, είναι η αγιογράφησή τους, είναι τα
ονόματά τους, αλλά και τα «επώνυμά» τους, αφού
πολλές εκκλησιές φέρουν, εκτός από το όνομα του
αγίου στον οποίο είναι αφιερωμένες, και το όνομα
του κτήτορά τους. Αδύνατον να μην αρχίσουμε με
την Παναγία την Κουμπελίδικη, το σύμβολο της πόλης, τον μοναδικό ναό-βυζαντινός είναι-με τρούλο
(κουμπέ), και συνεχίζουμε με τον Άγιο Νικόλαο
του Κασνίτζη, τον Άγιο Αθανάσιο του Μουζάκη,
τον Άγιο Νικόλαο της μοναχής Ευπραξίας, τον Άγιο
Ανδρέα του Ρουσούλη («Της Ρουσούλαινας» λέγεται ο αντιπροσωπευτικός χορός της Καστοριάς,
που και «Καστοριανός» λέγεται) , …, εκκλησιές με
έτσι κι αλλιώς εντυπωσιακά ονόματα –ξεχωρίζω
πάντα δύο ναούς με …παραπλανητικά ονόματα:
τον ναό του Αγίου Αλυπίου, με ξεγελά το όνομά
του, σαν να πρόκειται για άγιο που …δεν λυπάται,
ο ναός των Αγίων Τριών, που πολλοί μπερδεύουν
με την Αγία Τριάδα κι ας είναι οι Άγιοι Τρεις,… Και
δύο ναοί δεμένοι σφιχτά με την ένδοξη ιστορία
του τόπου: ο ναός της Παναγίας Μουζεβίκη, που
«Αη-Μηνά» τον λένε οι πάντες, γιατί στην εικόνα
του Αη-Μηνά προσευχήθηκαν ολονυχτίς οι επί 527
χρόνια σκλαβωμένοι στους Τούρκους Καστοριανοί κι αυτός τους ελευθέρωσε το 1912. Κι ο άλλος
ιστορικός ναός της αυτός του Ταξιάρχη, στον περίβολο του οποίου θάφτηκε ο ήρωας-σύμβολο του
Μακεδονικού Αγώνα Παύλος Μελάς ∙ σήμερα τα
ιερά οστά του μαζί με της γυναίκας του Ναταλίας
φυλάσσονται με τον πρέποντα σεβασμό στο εσωτερικό του βυζαντινού αυτού ναού.
Δεμένοι αρμονικά με την πόλη οι ναοί-μνημεία,
δεμένα αρμονικά και τα περίφημα αρχοντικά της
από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Αποδείξεις
απτές του πλούτου που πέρασε από τα χέρια των
άξιων Καστοριανών που αιώνες ολόκληρους δούλευαν τη γούνα με τον μοναδικό αριστουργηματικό τους τρόπο. Άλλωστε, δεν ήταν τυχαίο που
Καστοριανοί ήταν οι γουναράδες του Σουλτάνου
στην μοναδικής ομορφιάς Βασιλεύουσα, την Κωνσταντινούπολη. Σήμερα, ευτυχέστατα, κάποια αρχοντικά έχουν συντηρηθεί και τα χαίρονται οι επισκέπτες τους, καθώς φιλοξενούν εκδηλώσεις και
εκθέσεις, αν και θα θέλαμε να τα επισκεπτόμαστε
συχνότερα για να ερχόμαστε σε επαφή με τους ξεχωριστούς τους ενοίκους ακόμη περισσότερο-μια
επαφή από την οποία είναι σίγουρο ότι πολλά θα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

Το αρχοντικό των Εμμανουήλ,
τώρα Ενδυματολογικό Μουσείο

είχαμε να κερδίσουμε.
Αλλ’ η πόλη της Καστοριάς σήμερα διαθέτει και
εξαιρετικά μουσεία. Ενδεικτικά αναφέρουμε το
ιδιαίτερης ομορφιάς Λαογραφικό της Μουσείο,
παλιό αρχοντικό του Νεράντζη Αϊβάζη, του άρχοντα που μας δώρισε το αρχοντικό με όλο το νοικοκυριό του, το Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα, το περίφημο αρχοντικό του Μακεδονομάχου
καπετάνιου Πηχεών, όπου ιδιαιτέρως εξαίρεται
η προσφορά στον Μακ. Αγώνα των ντόπιων Μακεδόνων, το Ενδυματολογικό Μουσείο που στεγάζεται στο αρχοντικό των Αδελφών Εμμανουήλ,
συνεργατών του Ρήγα Βελεστινλή, που έχασαν τη
ζωή τους μαζί του στον πύργο Νεμπόισα στο Βελιγράδι, το Δεληνάνειο ή αλλιώς Μουσείο της Καστοριανής γυναίκας. Όλα τους στην παραδοσιακή
πλακόστρωτη γειτονιά της πόλης, που «Ντολτσό»
αποκαλείται, κατ’ άλλους για το γλυκό της κλίμα,
κατ’ άλλους εξαιτίας του άρχοντα Νούλτσου που
οι Τούρκοι κρέμασαν εκεί στα χρόνια της σκλαβιάς.
Όλα αυτά τα περίφημα και σπουδαία βρίσκονται
μέσα στην πόλη. Αλλά μας περιμένουν εκπλήξεις
και βγαίνοντας από αυτήν: ο εντυπωσιακός γύρος
της λίμνης, που στην πραγματικότητα για τον γύρο
της χερσονήσου πρόκειται, μια διαδρομή στον
ίσκιο των πλατανιών που περιφράσσουν, θαρρείς, τη λίμνη-εδώ θα συναντήσεις πεζοπόρους,
δρομείς, ποδηλάτες που χαίρονται την ομορφιά
και την άσκηση, αλλά και ψαράδες που ψαρεύουν
είτε με παρέα είτε μόνοι και στοχαζόμενοι. Στην
ίδια διαδρομή και το Μοναστήρι της Παναγίας της
Μαυριώτισσας, αλλά κι ένας δράκος καλά κρυμμένος στη γεμάτη σταλακτίτες και σταλαγμίτες σπηλιά του.
Όλα αυτά τα υπέροχα και άλλα που σας τα κρατάμε για έκπληξη σας περιμένουν να τα χαρείτε
και να τ’ απολαύσετε ∙ περνώντας αξέχαστα στην
Καστοριά που, δεν μπορεί, δε γίνεται να μην την
αγαπήσεις κεραυνοβόλα μόλις τη δεις από κοντά!
Σόνια Ευθυμιάδου-Παπασταύρου
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«Ένα παιδί από το πουθενά» της Άλκης Ζέη

Το καινούριο παιδικό βιβλίο της Άλκης Ζέη με τίτλο «Ένα παιδί από το πουθενά» έγινε η αφορμή,
να πραγματοποιηθεί ένα αφιέρωμα στο συνολικό
έργο της, από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ.
Την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 στις 7 μ.μ., άνθρωποι όλων των ηλικιών, φίλοι, συνεργάτες, αναγνώστες, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών,
εκπαιδευτικοί, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι και
εκατοντάδες μαθητές, κατέκλυσαν την αίθουσα
«Χρήστος Λαμπράκης» του Μεγάρου Μουσικής,
τιμώντας την σπουδαία συγγραφέα!

Η Άλκη Ζέη συνομιλεί με μια μικρή της αναγνώστρια.
Δίπλα της ο γιος της Πέτρος Σεβαστίκογλου.

Η βραδιά άνοιξε με την ομιλία της εκδότριας Βάσως Παπαγεωργίου, η οποία έκανε μια αναδρομή
στη γνωριμία τους και στην πολύ «ζεστή» προσωπική σχέση που αναπτύχθηκε παράλληλα με την
επαγγελματική.
Η συγγραφέας Αγγελική Δαρλάση, αναφέρθηκε στο βιβλίο αλλά και στην Άλκη Ζέη την οποία
ανέφερε ως ένα «θηλυκό Πίτερ Παν, που ζει σε μια
άλλη διάσταση, σε μια χώρα του Ποτέ, εκεί όπου
μπορείς να παραμένεις, κατά βούληση και επιλογή, για πάντα παιδί».
Η Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Παν/
μίου Αθηνών Βίκυ Πάτσιου εστίασε στην παιδαγωγική αξία του έργου της.
Η εκπαιδευτικός Αντιόπη Φραντζή τόνισε ότι η
Άλκη Ζέη, με τα βιβλία της, μαθαίνει στα παιδιά
τη σύγχρονη ιστορία μας χωρίς διδακτισμό και
πρόσθεσε ότι «Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου»,
έχει επηρεάσει πολύ περισσότερο τα παιδιά από
τις δεκάδες ώρες διδασκαλίας της σύγχρονης ιστορίας στο σχολείο.
Ο ποιητής και καλός της φίλος, Τίτος Πατρίκιος,
επεσήμανε πόσο σημαντικός είναι ο τρόπος γραφής της, αφού θέλεις οπωσδήποτε να διαβάσεις
την επόμενη σελίδα του βιβλίου, πόσο ακριβής
είναι στην ανάπλαση της σημερινής ζωής μας και
πόσο ο αναγνώστης παύει να είναι απλός αναγνώστης και γίνεται συμμέτοχος των όσων συμβαί-

νουν. Τελειώνοντας αναφέρθηκε στο βιβλίο της
«Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα», το οποίο θεωρεί ένα από τα τρία πιο σημαντικά μεταπολεμικά
μυθιστορήματα, μετά τις «Ακυβέρνητες Πολιτείες»
του Στρατή Τσίρκα και «Το κιβώτιο» του Άρη Αλεξάνδρου.
Τέλος, η βυζαντινολόγος-ακαδημαϊκός Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, μεταξύ άλλων χαρακτήρισε την
Άλκη Ζέη «αγωνίστρια που επιτυγχάνει και δεν μένει μόνο στην προσπάθεια».
Αποσπάσματα του βιβλίου διάβασαν οι μαθητές
Κωνσταντής Αλεξόπουλος, Χρύση Ζούλα και Βασιλική Ρεμούνδου.
Η συγγραφέας φανερά συγκινημένη, απάντησε
σε ερωτήσεις μαθητών από διάφορα σχολεία που
κατέκλυσαν την αίθουσα.
Τον συντονισμό ανέλαβε ο δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας, ο οποίος δήλωσε θαυμαστής της!
Η Άλκη Ζέη εμπνεύστηκε τον μικρό ήρωα του
μυθιστορήματός της, ένα ξανθό παιδάκι με ένα
τσουλούφι στο μέτωπο, από τον Σουηδό συγγραφέα Τζο Νέσμπο, τον οποίο είχε συναντήσει σε μια
παρουσίαση βιβλίου του, στην Αθήνα. Η χορευτική φιγούρα που έκανε ο Νέσμπο βγαίνοντας προς
το κοινό του και το παρουσιαστικό του, ήταν αυτά
που έδωσαν το έναυσμα στη συγγραφέα να δημιουργήσει τον πρωταγωνιστή της.
Για το συγγραφικό της έργο η ίδια αναφέρει
«Από τα μικρά μου χρόνια ως σήμερα, ας μην
πω με ακρίβεια πόσα είναι γιατί θα τρομάξω κι
εγώ η ίδια, έζησα έναν πόλεμο, δύο εμφύλιους
πολέμους, δύο δικτατορίες και δύο προσφυγιές. Δεν τα έζησα σαν απλός παρατηρητής, αλλά
παίρνοντας ενεργό μέρος κάθε φορά κι έτσι και
να ήθελα δεν θα μπορούσε το συγγραφικό μου
έργο να μην επηρεαστεί από τα γεγονότα αυτά
που συγκλόνισαν τον τόπο μας. Άθελά μου η ζωή
μου μπλέχτηκε μέσα στην ιστορία κι έγινα κι εγώ
ένα κομμάτι της. Το συγγραφικό μου λοιπόν έργο,
θέλω δεν θέλω, είναι γεμάτο ιστορία… Αν πέτυχα
να κάνω τα παιδιά να την ακούσουν τουλάχιστον,
το μέλλον θα δείξει».
Αναμφισβήτητα, η Άλκη Ζέη είναι η πιο σημαντική
συγγραφέας της παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας μας. Τα βιβλία της έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από είκοσι γλώσσες, είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και έχει βραβευτεί τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Την έχουν αναγορεύσει σε
επίτιμη διδάκτωρ το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχει τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών για το σύνολο του έργου της, ενώ έχει
λάβει τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής
από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και
τον τίτλο του Ταξιάρχη του Τάγματος των Τεχνών
και των Γραμμάτων από την Γαλλία.
Περιγραφή του βιβλίου, όπως αναγράφεται στο
οπισθόφυλλο.
«Με λένε Ίκαρο Λαμπρίδη και μένω στο Παγκράτι στην οδό Δικαιάρχου με την οικογένειά μου. Η
οικογένειά μου είναι η θεία μου, η Ελένη-Ιοκάστη

της Μαίρης Κρητικού

Καποδίστρια, το Αγόρι κι εγώ. Είμαι δέκα χρονών.
Την ιστορία της οικογένειάς μου τη μαθαίνω κάθε
Πέμπτη, όταν έρχονται οι φίλες της Ελένης-Ιοκάστης να παίξουν μπιρίμπα. Κάθονται στο καθιστικό
γύρω από το τραπέζι και παίζουν μιλώντας ασταμάτητα. Ακούω τη θεία μου να λέει στις φίλες της:
«Από πού βρέθηκαν αυτά τα ξανθά μαλλιά; Κανείς
στο σόι μας δεν είχε. Θαρρείς κι αυτό το παιδί
ήρθε από το πουθενά». Ώρες ώρες το πιστεύω κι
εγώ πως ήρθα από το πουθενά».
Η Άλκη Ζέη γράφει με τη φωνή ενός παιδιού και
αφηγείται την περιπέτειά του να μεγαλώνεις σήμερα. Μπορεί η λύση που αναζητά ο μικρός της
ήρωας να κρύβεται από απλούστερα πράγματα;
Μπορεί ο κόσμος να εξημερωθεί;
ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ
ΚΑΣΕΤΙΝΑ!

Από τις Εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, εκτός από όλα τα
βιβλία της αγαπημένης μικρών και μεγάλων Άλκης
Ζέη κυκλοφορεί και μια συλλεκτική κασετίνα στην
οποία συμπεριλαμβάνονται τα βιβλία της:
1. Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου
2. Η μωβ ομπρέλα
3. Κοντά στις ράγιες
4. Ο ψεύτης παππούς
5. Το καπλάνι της βιτρίνας
6. Ο θείος Πλάτων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν το βιβλίο

«Ένα παιδί από το πουθενά»

από το βιβλιοπωλείο «Δημόκριτος» (Demokrit),
Tel. 0911/264354
τιμή: 12,00 € + 2,50 € ταχυδρομικά
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ΜΟΣΧΑ

Σύγχρονα ιστορικά γεγονότα όπως αποτυπώνονται σε κείμενα και δημοσιεύματα του
«Ελληνικού Κέντρου Πολιτισμού Μόσχας»

Επιλογή υλικού-σύνταξη-επιμέλεια: Θεοδώρα Γιαννίτση Διευθύντρια Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού

H διατήρηση και ο σεβασμός
της ιστορικής μνήμης αποτελούν
καθοριστικό παράγοντα για τη
βιωσιμότητα κοινωνιών και εθνών
τόσο μεμονωμένα όσο και στο σύνολό τους, εφόσον εξασφαλίζουν
τη συνέχεια της παράδοσης και
του πολιτιστικού κληροδοτήματος, αλλά και την αρμονική ύπαρξη
και συνύπαρξη εθνών, στα πλαίσια πάντα κρατικών δομών που
διέπονται από το κράτος δικαίου.
Ο σεβασμός, η δικαίωση της ιστορικής μνήμης και η αποκατάσταση
της ηθικής τάξης πραγμάτων δεν
είναι, ή μάλλον δεν πρέπει να είναι, έννοιες επιλεκτικές, αλλά καθολικές. Παρ΄όλα αυτά σήμερα,
από τη διεθνή κοινότητα, εκκρεμεί η αναγνώριση της γενοκτονίας
του ελληνικού-χριστιανικού πληΘεοδώρα Γιαννίτση.
θυσμού του Πόντου, της Μικράς
Ασίας αλλά και της ενδοχώρας της Ανατολίας, την περίοδο 1908-1923.

Ιστορική αναδρομή

Η αφετηρία της παρουσίας του Ελληνισμού του Εύξεινου Πόντου, ξεκινά
από το μύθο [9ος άθλος Ηρακλή, Θησέας, Τελαμώνας και ζώνη της Ιππολύτης, της βασίλισσας των Αμαζόνων. Προμηθέας Δεσμώτης και Αργοναυτική
Εκστρατεία] και αναπτύσσεται στην ιστορική πραγματικότητα, από την εποχή του Μεγάλου Εποικισμού και της δημιουργίας ελληνικών πόλεων-αποικιών σε όλη τη λεκάνη της Παρευξείνιας Ζώνης. [Σινώπη (785 π. Χ), η Τραπεζούντα (756 π.Χ), η Κερασούντα (700 π.Χ), η Αμισός (Σαμψούντα- 600 π.Χ), η
Οδησσός, ο Βαθύς Λιμένας (Βατούμ), η Διοσκούρια (Σοχούμι), η Πιτιούντα,
η Αρχαιόπολις (Νοκολακέβι), τα Κοτύωρα (Ορντού), η Τρίπολη, η Αμάσεια, η
Ιωνόπολη (Ινέμπολη), η Χερσόνησος, το Παντικάπαιον, Mυρμηκία και άλλες].
Ο Φίλιππος ο Β΄ οργάνωσε τον Εύξεινο Πόντο σε μακεδονική επαρχία, ενώ
η αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλέξανδρου περιελάμβανε τον νοτιοδυτικό
Εύξεινο Πόντο, εκτός από τη Βιθυνία και την Παφλαγονία. Ο Μιθριδάτης ΣΤ΄
ο Ευπάτωρ Ο Μιθριδάτης ΣΤ΄ Ευπάτωρ Διόνυσος (Αμάσεια, 132 π.Χ. - Παντικάπαιον, 63 π.Χ.) ήταν βασιλιάς του Πόντου και της Μικράς Αρμενίας στη
βόρεια Μικρά Ασία (στη σημερινή Τουρκία) από το 120 π.Χ.έως το 63 π.Χ..
και το κράτος που δημιούργησε αποτέλεσε το ανάχωμα στη Ρώμη και τις
πολιτικές και οικονομικές της βλέψεις για την περιοχή.
Στη Ρωμαϊκή περίοδο διαδίδεται ο Χριστιανισμός από τους απόστολους
Ανδρέα και Πέτρο, ενώ τα χριστιανικά μοναστήρια αποτελούν εστίες πίστης
και εθνικής συνείδησης (Μονή του Αγίου Ιωάννη του Βαζελώνος, Παναγίας
Σουμελά, Αγίου Γεωργίου του Περιστερεώτα).
Η Aυτοκρατορία της Τραπεζούντας υποτάχθηκε το 1461, οχτώ χρόνια μετά
την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς και ακολουθεί
μία περίοδος καταναγκαστικού εξισλαμισμού, στο πλαίσιο της οποίας διαορφώνεται το φαινόμενο του κρυπτοχριστιανισμού.
Όσον αφορά τη θέση του μη μουσουλμανικού πληθυσμού, η ανισότητα
ήταν έκδηλη σε μια σειρά από πολιτικούς και νομικούς περιορισμούς (απαγόρευση γάμου με μουσουλμάνα, μαρτυρία χριστιανού σε βάρος μουσουλμάνου δεν λαμβανόταν υπόψη από τα δικαστήρια, ταπεινωτικές πρακτικές
στον τρόπο ενδυμασίας, κατασκευής οικιών, χαιρετισμού κ.λπ.).
Περί τα μέσα του 19ου αι., υπό την πίεση των ευρωπαϊκών δυνάεων, η
Πύλη αναγκάζεται να υπογράψει δύο Χάρτες, τη Γκιουλχανέ (ή «Χάτι Σερίφ»)
το 1839 και τη Χουμαγιούν του 1856, που ουσιαστικά εξισώνει όλα τα έθνη
της Αυτοκρατορίας ως προς τα δικαιώματά τους. Τότε, ωστόσο, ο μουσουλμανικός πληθυσμός της Αυτοκρατορίας αισθάνθηκε ότι έχανε την αίσθηση
της ανωτερότητας που είχε έναντι των απίστων, καθώς και το δικαίωμα να
κυβερνούν μόνο οι μουσουλμάνοι.
Η οικονομική άνθιση του Ελληνισμού στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου
και της Μικράς Ασίας είχε ως αποτέλεσμα την πνευματική και καλλιτεχνική
αναγέννηση και συνδυάστηκε με τη δημογραφική άνοδο. Το 1865 οι Έλλη-

νες του Πόντου ανέρχονταν σε 265.000 άτομα, το 1880 σε 330.000 άτομα
οι οποίοι κατοικούσαν κυρίως στα αστικά κέντρα, ενώ την ίδια περίοδο στη
νότια Ρωσία, στην περιοχή του Καυκάσου, κατοικούσαν περίπου 150.000 Πόντιοι, που είχαν μετοικίσει εκεί μετά την άλωση της Τραπεζούντας το 1461.
Ο Ποντιακός Ελληνισμός που ζούσε στα τέλη του 19ου αιώνα αριθμούσε,
σύμφωνα με υπολογισμούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των Οθωμανικών αρχών 600.000 άτομα περίπου, ενώ σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές
το 1914 τους ανέβαζε σε 700.000. Σε όλο το οθωμανικό κράτος οι Έλληνες
ήταν πάνω από 2.600.000.

Το χρονικό της Μικρασιατικής Καταστροφής 1922

Στα τέλη του 19ου αι. μερικοί νέοι σπουδαστές της Στρατιωτικής Ιατρικής
Ακαδημίας στην Κωνσταντινούπολη, φωτεινά μυαλά, πίστευαν ότι μόνο με
την απόλυτη ισότητα, ελευθερία και δικαιοσύνη θα μπορούσε να σωθεί η
Αυτοκρατορία, αναπτύσσοντας το αίσθημα της αδελφότητας μεταξύ μουσουλμάνων και μη μουσουλμάνων. Έτσι, το 1887 ίδρυσαν μια μυστική οργάνωση με την επωνυμία «Κομιτάτο Ένωση και Πρόοδος». Ο σουλτάνος διέλυσε το κομιτάτο αυτό το 1897. Όμως, αυτό μετέφερε την έδρα του στο Παρίσι,
όπου εξέδιδε μια εφημερίδα, τη «Νέα Τουρκία», και από αυτήν ονομάστηκαν
οι οπαδοί «Νεότουρκοι».
Στην οργάνωση εντάχθηκαν και πολλοί Έλληνες και Αρμένιοι. Μάλιστα στο
συνέδριο του κομιτάτου στο Παρίσι το 1902, επικράτησε η πλέον ριζοσπαστική, δημοκρατική τάση υπό τον πρίγκιπα Σαχαμπετίν με τους ψήφους των Ελλήνων και Αρμενίων αντιπροσώπων. Όμως, η άλλη τάση, στην οποία ανήκαν
οι πλέον ξενόφοβοι, όπως ο δόκτορας Μεχμέτ Ναζίμ, ο δόκτορας Μπαχαετίν
Σακίρ, και ο Αχμέτ Ριζά, έδειξε στο επόμενο συνέδριο, του 1907, ότι η δύναμή
τους αυξήθηκε, και ότι οι διαφορές τους σχετικά με τις αρμενικές απόψεις
παρέμειναν αγεφύρωτες. Παραταύτα, το κομιτάτο των Νεοτούρκων, παρ΄όλες τις διαφορές των δύο τάσεων, κατάφερε να πάρει την εξουσία, με την
επανάστασή του, τον Ιούλιο του 1908.

Η γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής

Η πρώτη φάση της Γενοκτονίας ξεκινά το 1908 και κρατά μέχρι την έναρξη
του Α’Παγκοσμίου Πολέμου, όταν το Ανατολικό ζήτημα, η άνοδος των Νεότουρκων, οι Βαλκανικοί Πόλεμοι και η είσοδος της Γερμανίας ως στρατηγικού
εταίρου του Οθωμανικού κράτους, δημιούργησαν τις συνθήκες για την έναρξη των διωγμών των Ελλήνων της Ανατολής.
Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε το 1914, όταν οι συγκρούσεις του πρώτου
παγκοσμίου πολέμου αναβάθμισαν την πολιτική της γενοκτονίας. Η κυβέρνηση των Νεότουρκων διατάσσει ένα σύνολο επιχειρήσεων που θα συνεχίσουν την εξάλειψη των Ελλήνων της Ανατολής. Η διαταγή του επικεφαλής
του οθωμανικού στρατού Γερμανού διοικητή Liman von Sanders για εκκένωση περιοχών από Έλληνες, υπό το πρόσχημα στρατιωτικών αναγκών, είναι
χαρακτηριστική. Τα τάγματα εργασίας, ως αποτέλεσμα του νόμου του 1909
περί στράτευσης των χριστιανών, η επιστράτευση του 1914 και οι εκτοπίσεις
στα βάθη της Ανατολίας, οδηγούσαν στην φυσική εξόντωση των Ελλήνων.
Η περίοδος 1919-1923 αποτελεί την τρίτη, την τελευταία και την πιο έντονη
φάση γενοκτονίας, όταν η εδραίωση του Μουσταφά Κεμάλ στο οθωμανικό
εσωτερικό συμπίπτει με την ελληνική παρουσία στη Σμύρνη και τη Θράκη, με
το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα, καθώς και την αλλαγή στους προσανατολισμούς στην εξωτερική πολιτική των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων.
Η ύστατη περίοδος της Γενοκτονίας σηματοδοτείται από την τραγικότερη,
ίσως, σελιδα στην ιστορία του Ελληνισμού, την καταστροφή της Σμύρνης και
την καταναγκαστική εξολόθρευση όλων των Ελλήνων από τα βάθη της Ανατολής, που συσσωρεύστηκαν στη Σμύρνη τις μαρτυρικες ημέρες του Σεπτέμβρη
του 1922. Τον Αύγουστο του 1922 ο τουρκικός στρατός διασπά τις ελληνικές
γραμμές, μπαίνει στη Σμύρνη (9 Σεπτεμβρίου 1922), την πυρπολεί και σφάζει
τους κατοίκους της μπροστά στα απαθή βλέμματα των ξένων στρατιωτών,
Γάλλων, ΄Αγγλων, Αμερικανών και Ιταλών. Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγεται και ο μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, που δε θέλησε να εγκαταλείψει τη Σμύρνη και τον ελληνικό πληθυσμό. Όσοι από τους κατοίκους δε
σκοτώθηκαν ή δεν πρόλαβαν να αναχωρήσουν με πλοία, αιχμαλωτίστηκαν
και στάλθηκαν σε στρατόπεδα εργασίας στην ενδοχώρα της Μικράς Ασίας.
Οι περισσότεροι εξοντώθηκαν από την πείνα και τις κακουχίες.
Βάσει των τουρκικών δημογραφικών στοιχείων, οι Έλληνες υπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1914 ήταν 2.700.000. Με βάση του αριθμού των επιζησάντων (1.221.000), τα θύματα θα πρέπει να υπολογίζονται από 1,3 έως
1,5 εκατομμύρια.
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OI ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ - ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ ΚΗΡΥΚΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ
[Γράφει ο αν. καθηγητής Δρ. Δημήτρης Μπενέκος]
Κάθε χρόνο, όταν πλησιάζει η γιορτή των τριών Πατέρων της Χριστιανικής
θρησκείας (30 Ιανουαρίου), θυμούμαστε να μιλήσουμε για το έργο τους,
αποκαλώντας τους προστάτες της παιδείας. Ας ανακαλέσουμε στη μνήμη
μας, πρώτα απ’ όλα τα ονόματά τους. Πρόκειται για τον Βασίλειο τον Μέγα,
τον Ιωάννη Χρυσόστομο και τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, και οι τρεις τους πολυμαθέστατοι που έζησαν κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, όταν
ακόμη δεν είχε καταλαγιάζει το κύμα των διωγμών εκ μέρους των Εθνικών
(ειδωλολατρών) σε βάρος των Χριστιανών.
Οι δύο θρησκείες, η του αρχαίου κόσμου και η νέα, των Χριστιανών συγκρουόταν με εκατέρωθεν φανατισμό. Μέσα σ’ αυτή τη ρευστή ιστορικά
και πνευματικά κατάσταση της Ρωμαϊκής-Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με
απρόβλεπτες γεωγραφικές, πληθυσμιακές και κοινωνικές ανακατατάξεις
αφήνουν το στίγμα τους οι τρεις Ιεράρχες, τρία πρόσωπα-σύμβολα μιας
εποχής, των οποίων η ελληνική τους παιδεία τους ανήγαγε σε ενσαρκωτές
του ελληνοχριστιανισμού, σε μία για την εποχή εκείνη τολμηρή σύνθεση και
δημιουργική συγχώνευση του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού.
Οι Τρεις Ιεράρχες που είχαν σπουδάσει την αρχαία φιλοσοφία και
τα ελληνικά Γράμματα στην Αθήνα και Αντιόχεια, αντιλήφθηκαν την πνευματικότητα και τη σημασία της ελληνικής παιδείας για τον ανθρώπινο πολιτισμό και τη δυναμική που θα κέρδιζε με τη σύζευξη με τη χριστιανική αρετή.
Το εγχείρημά τους εκείνα τα χρόνια, και μάλιστα όταν οι φανατισμένοι οπαδοί της νέας θρησκείας ετοιμάζονταν να διακόψουν κάθε δεσμό,
όχι μόνο με αυτή καθαυτή την ειδωλολατρία αλλά και με ό,τιδήποτε θύμιζε
την αρχαία ελληνική σκέψη και την ελληνική πνευματική κληρονομιά.
Εδώ, πρώτος ο Μέγας Βασίλειος παρότρυνε μια πρώτη προσεκτικά πρακτική προσέγγιση των δύο κοσμοθεωριών, «μπορούμε, έγραψε, να
πλησιάζουμε τα κλασικά ειδωλολατρικά έργα, όπως πλησιάζουμε μια τριανταφυλλιά. Να κόβουμε τα λουλούδια της αποφεύγοντας τα αγκάθια».
Και οι τρεις αγωνίστηκαν για την πνευματική θεμελίωση της νέας
θρησκείας με τη διατήρηση του ελληνικού πνεύματος, την αγωγή των νέων
γενεών του τότε Ελληνισμού και την ανθρωπιστική, φιλανθρωπική επέμβαση για να απαλύνουν την ανθρώπινη δυστυχία. Για το τελευταίο παρακαλούν τον Θεό να βοηθήσει τους ανθρώπους που παντού υποφέρουν (χήρες,
ορφανά, δούλους, αιχμαλώτους, αρρώστους, πρόσφυγες κλπ.) με ευχές

τρόμου για την αποφυγή απροσδόκητων συμφορών: «Ρύσαι Κύριε την πόλιν
ταύτην και πάσαν πόλιν και χώραν από
λιμού (=πείνα), λοιμού (=θανατηφόρα
επιδημία), σεισμού, καταποντισμού,
πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και αιφνιδίου
θανάτου…»
Δεν περιορίστηκαν σε ευχές
αλλά πολύ γρήγορα πέρασαν σε έργα.
Ιδιαίτερα ο Βασίλειος παρουσίασε τεράστια φιλανθρωπική δράση, βλέποντας
γύρω του την ανθρώπινη δυστυχία στο
αποκορύφωμά της, γεγονός που συμπυκνώνει σε ευχή του και δείχνει τις τρομερές δυσκολίες και δυσχέρειες που ζούσε
ο κόσμος της εποχής του: «Μνήσθητι,
Prof. Dr. Dimitrios Benekos
Κύριε, των εν ερημίαις και όρεσι και
σπηλαίοις και ταις οπαίς της γης…»
Κλείνοντας την σύντομη αυτή αναδρομή επιστρέφω στη σημασία
που έχει η παρουσία των τριών αυτών «φωστήρων» και αγωνιστών της Χριστιανοσύνης στη νέα ελληνική ζωή. Εδώ θα κλείσω με τις διαπιστώσεις του
αείμνηστου καθηγητή Λαογραφίας Δημητρίου Λουκάτου: «Με την προσωπική σκέψη τους ενισχυμένη από το φως των Αθηναϊκών Σχολών, από τη
γοητεία των λόγων του Ευαγγελίου και από την πνευματική πειθώ των Επιστολών του Παύλου, οι Τρεις Ιεράρχες έκαμαν ελληνικότερη τη χριστιανική
διδασκαλία και κατηύθυναν προς την ελληνική πνευματικότητα τη βυζαντινή
σοφία. Η Ανατολική Εκκλησία οφείλει τον ελληνικό χαρακτήρα της στους
πρώτους Ιεράρχες της, που την έκαμαν επίσης ικανή να κρατήσει, στο διάστημα των αιώνων και της Τουρκοκρατίας, το βάρος της ελληνικής παιδείας,
σχεδόν μόνη της… Όλη η ζωή και η διδασκαλία των Τριών Ιεραρχών ήταν μια
προσπάθεια αγωγής αλλά και ευημερίας του ελληνοβυζαντινού κόσμου. Και
αυτό είναι το μεγάλο μυστικό της παιδείας των Ιεραρχών, ότι δεν στηριζόταν
μόνο στα γράμματα, στα κείμενα και στην επιμελή φοίτηση, αλλά στηριζόταν
και στην αγάπη του ανθρώπου για τον άνθρωπο.»
(Prof. Dr. Dimitrios Benekos)
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Μία νέα χρονιά, μία νέα ευκαιρία να γίνουμε καλύτεροι

Αγαπητοί αναγνώστες,
Το 2020 θα μπορούσε κάποιος να πεί ότι εκκινεί με καλούς οιωνούς για την
πατρίδα μας αν εκτός αυτής δεν υπήρχαν γεγονότα τα οποία εγείρανε τόσα
ερωτηματικά. Θαύματα από την μία μέρα στην άλλη δεν μπορούν να γίνουν
ούτε ξαφνικά μπορούμε να γίνουμε πλούσιοι διότι τα προβλήματα υπάρχουν
και πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον χρόνο να μην αποτελεί σύμμαχο μας.
Δυστυχώς σε πολλά καίρια ζητήματα μείναμε πίσω και παρόλη τη φιλότιμη προσπάθεια της κυβέρνησης να βελτιώσει το οικονομικό περιβάλλον της
χώρας η ιστορία έχει αποκτήσει τέτοια ορμή που μία πιθανή απόκλιση από
τους στόχους θα μας φέρει αντιμέτωπους με πολύ δυσάρεστες καταστάσεις.
Οι υποδομές μας σε σημεία κλειδιά όπως οι βιομηχανικές ζώνες, τα βιομηχανικά πάρκα, τα λιμάνια και σημαντικό μέρος του οδικού δικτύου, ώστε να
διασφαλίσουμε περισσότερο μία εύρυθμη οικονομική ανάπτυξη, είναι ακόμη σε κακή κατάσταση. Όλοι ευελπιστούμε ότι τα επόμενα βήματα θα περιλαμβάνουν και την βελτίωση αυτών των υποδομών και αν δεν, θα πρέπει ως
κοινωνία να το απαιτήσουμε. Αν λοιπόν κάτι είναι επιτακτικό να γίνει αυτό
είναι η συνεργασία μεταξύ πολιτικών, νομοθετών και κοινωνίας με γνώμονα
το κοινό καλό και κοινό καλό δεν είναι ούτε το κακό συντηρημένο οδικό δίκτυο, ούτε η έλλειψη κοινόχρηστων χώρων, ούτε τα κτήρια με υπερβάσεις
αδείας, ούτε η έλλειψη του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.
Η κυβέρνηση έχει να κάνει πολλή δουλειά ακόμη και αν πρέπει να δυσαρεστήσει κάποιους πρέπει να προχωρήσει χωρίς δισταγμούς. Τα πρώτα δείγματα γραφής είναι θετικά κάτι που προεξοφλήθηκε με τις σημαντικές μειώσεις
στο κόστος δανεισμού της χώρας. Οι αποδόσεις των ομολόγων όλων των
διαρκειών σημείωσαν εξαιρετικές επιδόσεις φθάνοντας σε ιστορικά χαμηλά
προ μνημονίων. Επιπρόσθετα πάρθηκαν σημαντικές αποφάσεις για μείωση
της άμεσης φορολογίας καθώς και της βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος
ενώ αυτή η εικόνα αποτυπώθηκε και στην άνοδο του ελληνικού χρηματιστηρίου. Για να διατηρηθεί όμως αυτή η «ορμή» θα πρέπει να γίνουν πολλά αλλά σε ένα κράτος όπως η Ελλάδα δεν είναι εύκολο να επιλυθούν ούτε
καν να εξομαλυνθούν σε ένα μεγάλο βαθμό. Δυστυχώς γνωρίζουμε μόνο για
ήρωες και επιτυχίες και όχι για την αρνητικές πτυχές της σύγχρονης ιστορίας
μας. Μία αρνητική κριτική πάνω σε κάποια γεγονότα θα ήταν πολλή εποικοδομητική για ένα καλύτερο μέλλον.
Το είχα γράψει και παλαιότερα αλλά το ξανά τονίζω και σε αυτό το κείμενο
ότι η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στην προσπάθεια των κοινωνιών
του δυτικού κόσμου να φέρουν ευμάρεια και να παράγουνε πολιτισμό είναι
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αναμφισβήτητη και λογική συνάμα. Την
τεχνολογία την οποία τόσο ακριβά εισάγουμε και θαυμάζουμε δεν δημιουργήθηκε από τυχαίους ανθρώπους ούτε οι επιχειρήσεις τους επιλέξανε τυχαία από την
άλλη. Εδώ να επισημάνω ότι το ζήτημα
της στελέχωσης των επιχειρήσεων στην
Ελλάδα είναι κάτι που θα απασχολήσει
ιδιαίτερα στο μέλλον τον επιχειρηματικό
κόσμο και θα έχει, αν και το απεύχομαι,
δυσάρεστες συνέπειες για το σύνολο της
κοινωνίας όσο η φυγή εγκεφάλων από τη
χώρα στην αλλοδαπή συνεχίζει με αξιοσημείωτο ρυθμό. Οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να ανταγωνιστούν ένα
συνεχώς πιο ανταγωνιστικό παγκόσμιο
Χρήστος Ν. Τραϊκούδης
περιβάλλον αν δεν αναπτυχθούν και δεν
Οικονομολόγος
στελεχωθούν κατάλληλα και το κατάλ- Economist MSc in politics &
ληλα δεν πάει με τον βαθμό συγγένειας economics in S.E Europe, UoM
ούτε με την κάπως αστεία αντίληψη την
οποία έχουν μερικοί ότι οι υφιστάμενοι τους πρέπει να είναι λιγότερο οξυδερκείς και εκπαιδευμένοι από αυτούς. Με τέτοια μυαλά όπως λέει ο σοφός
λαός και εδώ είναι απολύτως σοφός δεν μπορούμε να πάμε μπροστά ούτε
και να μας υπολογίζουν οι ξένοι στην δύσκολη γεωπολιτική σκακιέρα. Όλα
έχουν τη σημασία τους λοιπόν.
Και αν κάποιοι συνεχίζουν να πιστεύουν ότι όλα τα παραπάνω είναι κοινοτυπίες και δεν έχουν ουσία να αναφέρονται στο δημόσιο διάλογο τότε
το ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα αλλάξει η κατάσταση αν ολοένα και
περισσότεροι πολίτες δεν μπαίνουν στη διαδικασία της αυτοκριτικής πρωτίστως και εν δευτέροις στην άσκηση δημιουργικής πίεσης προς το εκάστοτε πολιτικό σύστημα ώστε να μην επαναλαμβάνονται τα λάθη του παρελθόντος. Αυτοί οι οποίοι επιζητούν οι πολίτες να συμπεριφέρονται ως μία
άβουλη μάζα δεν πρόκειται να πολύ ασχοληθούν με την υποκίνηση και την
πνευματική καλλιέργεια των πολλών και αν κάτι είναι ζητούμενο αυτό είναι
να αντιληφθούμε ότι πρέπει πρωτίστως να διευθετήσουμε τα εσωτερικά
μας προβλήματα ώστε να μπορέσουμε να ασκούμε μία πιο εποικοδομητική
εξωτερική πολιτική.
Καλή και δημιουργική χρονιά σε όλους σας εύχομαι.

Μέτρα προστασίας για τον Κοροναϊό (Corona Virus)
Καναδικό Υπουργείο Υγείας Δελτίο:
Η ανώτερη αναπνευστική μόλυνση που επηρεάζει την Κίνα είναι αρκετά σοβαρή.
Ο ιός που προκαλεί αυτό είναι πολύ ισχυρός και είναι ανθεκτικός στα υπάρχοντα
αντιβιοτικά. (ο ιός δεν είναι βακτηριακή λοίμωξη και συνεπώς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αντιβιοτικά).
Η μέθοδος πρόληψης είναι τώρα να κρατήσετε το λαιμό σας υγρό, μην αφήστε
το λαιμό σας να στεγνώσει.
Μην κρατάτε λοιπόν τη δίψα σας, γιατί μόλις στεγνώσει η μεμβράνη στο λαιμό σας,
ο ιός θα εισβάλει στο σώμα σας μέσα σε 10 λεπτά.
Πιείτε 50-80cc ζεστό νερό, 30-50cc για τα παιδιά, ανάλογα με την ηλικία.
Κάθε φορά που αισθάνεστε ότι ο λαιμός σας είναι ξηρός, μην περιμένετε, κρατήστε
το νερό στο χέρι. Μην πίνετε άφθονο σε μια στιγμή, καθώς δεν βοηθά. Αντίθετα, συνεχίστε να κρατάτε το λαιμό υγρό.
Μέχρι το τέλος Μαρτίου, μην πάτε σε πολυσύχναστους χώρους, φορέστε μάσκα
όπως απαιτείται, ειδικά σε τρένο ή μέσα μαζικής μεταφοράς.
Αποφύγετε τα τηγανητά ή πικάντικα τρόφιμα και φορτίστε τη βιταμίνη C.
Τα συμπτώματα / περιγραφή είναι:
1. Επαναλαμβανόμενος υψηλός πυρετός.
2. Παρατεταμένος βήχας μετά από πυρετό.
3. Τα παιδιά είναι πιο επιρρεπή.
4. Οι ενήλικες συνήθως αισθάνονται άβολα, κεφαλαλγία και κυρίως αναπνευστική
ασθένεια.
Αυτή η ασθένεια είναι εξαιρετικά μεταδοτική.
Ας συνεχίσουμε να προσευχόμαστε και να περιμένουμε για περαιτέρω ειδοποίηση
σχετικά με τη μόλυνση.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΓΓΕΛΙΑ
Εργολάβος οικοδομών

αναζητά ακίνητα, ήτοι : διαμερίσματα,
μεζονέτες, μονοκατοικίες,
νέες οικοδομές ακόμη και παλαιές
προς ανακαίνιση
στην περιοχή Θεσσαλονίκης και
Χαλκιδικής, για εξυπηρέτηση
πελατών του.

www.trigono.info

IT Systems και DevOps
Engineer μέχρι Cloud,
Virtualization Expert

Γερμανική εταιρία στην Θεσσαλονίκη
στον τομέα των δικτύων και της
ηλεκτρονικής τεχνολογίας!
Email : info@trigono.info

Τηλ. : 0030 6980 079 089

Ψήστης, μάγειρας

Ζευγάρι με προυπηρεσία, ζητά εργασία
σε ελληνικό εστιατόριο.
Τηλ. 0030 697 8189176

Οδηγός

Zητώ εργασία ως οδηγός σε ελαφρύ
φορτηγό ή σε Φίρμα.
Μιλτιάδης Τηλ. 0162/6578947

JANUAR-FEBRUAR 2020

Οι προσφορές ισχύουν
έως 29.02.2020
ή μέχρι εξαντλήσεως των
αποθεμάτων.
Παραγγελίες :
Τηλ.: 0911 - 264354
Email : info@trigono.info

Κύριος και κυρία

ψάχνουν για δουλειά σε φίρμα
καθαρισμού ή καθαρισμούς
γενικότερα.
Τηλ. : 0176-38566390 Σοφία.
Ζητώ εργασία ως

Το κέντρο υγείας 7Fit
ψάχνει ΕΣΕΝΑ!

Γρεβενά

Πωλείται σπίτι με οικόπεδο 1184 τ.μ.
Τιμή 95.000 EUR συζητήσιμη.
Τηλ.: 0176/30373380 κ. Κώστας

Τρίκαλα

πωλείται μονοκατοικία
2-όροφη μονοκατοικία 116 τ.μ. ανά
όροφο.
Οικόπεδο 490 τ.μ. με αποθήκες
εξωτερικές, πάρκινγκ έως 3 αυτοκίνητα.
Αυτόνομη θέρμανση ανά όροφο,
κλιματιστικά.

Τηλ.: 0030 697 4005338

Είσαι φυσιοθεραπεύ-τρια / -τής
και ψάχνεις για:
•Ατομικά προσαρμοσμένες ώρες
εργασίας.
•Εργασία σε διαστήματα 30 λεπτών.
•Συναδελφικό φιλικό περιβάλλον.
•Οικονομική υποστήριξη για
μετεκπαίδευση.
•Επιπλέον ημέρες μετεκπαίδευσης.
•Διεπιστημονική συνεργασία με ομάδα
ιατρών, εκπαιδευτών γυμναστικής,
ψυχολόγων και θεραπευτών στον τομέα
της αποκατάστασης καρδιολογίας.
•Ένα πολύ μικτό πελατολόγιο ασθενών
με ειδίκευση στην ορθοπεδική.
•Την ευκαιρία να εργαστείς σε νέα
ιατρεία και σε εξαιρετικούς χώρους
προπόνησης ...
•Απαιτούνται γνώσεις Γερμανικών

Μάγειρας ή Σερβιτόρος
στη περιοχή Νυρεμβέργης.
Τηλ. 0178/6593954 Δημήτρης.

ψήστης, μάγειρας

Ζευγάρι με προυπηρεσία, ζητά εργασία
σε ελληνικό εστιατόριο.
Τηλ. 0030 697 8189176

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
Er 48, NR 1,88, 90 Kg

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΤΟΤΕ ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ Σ’ ΕΜΑΣ

Περιοχή Νυρεμβέργη

Τουριστική περιοχή

Ζητείται γυναίκα ή ζευγάρι για κουζίνα,
παρέχεται διαμονή, διατροφή
τηλ. 0176/80371495

στο πανέμορφο νησί Norderney
ζητείται προσωπικό, σε οικογενειακό
περιβάλλον. Ζευγάρι, βοηθός μάγειρα
ή ψήστης με εμπειρία από το εξωτερικό
(Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία).
Παρέχεται διαμονή, σε ατομικό
δωμάτιο, διατροφή, ασφάλεια και
αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα.
Τηλ. 00491726040824

10,00 EUR

sucht Sie, im Rhein Main Gebiet,
Meine Hobbys: wandern, Gartenarbeit,
fotografieren uvm.
Ähnliche Interessen von Vorteil.
Zuschriften mit Bild unter
womo71@gmx.net

Ξενοδοχεία
Επίπλωση σε πολύ καλές τιμές
από ελληνική επιπλοβιομηχανία
Πληροφορίες : info@trigono.info

10,00 EUR

Περοσσότερες προσφορές
στην ιστοσελίδα της εφημερίδας
www.trigono.info > αγγελίες > προσφορές
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ΑΠΟΨΗ ΕΝΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ...! ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΉΜΟΥΝΑ
Γράφει ο Κώστας Ιατρίδης συνταξιούχος δάσκαλος
Bad Homburg iatridis@web.de

μάθουμε μερικά, να σου τα διδάξουμε...
Εάν, όταν μιλάω μαζί σου, επαναλαμβάνω τα ίδια
πράγματα, μην με διακόπτεις. Άκουσέ με. Όταν ήσουν
μικρός, κάθε μέρα σού έλεγα το ίδιο παραμύθι, μέχρι
να σε πάρει ο ύπνος. Το θυμάσαι ή το έχεις ξεχάσει;
Εμένα, όταν δεν θέλω να πλυθώ, μην με μαλώνεις
και μην με κάνεις να αισθάνομαι ντροπή ... Θυμήσου,
τότε, όταν έτρεχα και εγώ και η μάνα σου από πίσω
σου, εσύ έβρισκες δικαιολογίες, και δεν ήθελες να
ακούσεις, όσα σού λέγαμε....
Όταν βλέπεις την άγνοιά μου στις νέες τεχνολογίες,
δώσε μου χρόνο. Μη με κοιτάς ειρωνικά. Και εγώ και
η μάνα σου είχαμε τότε όλη την υπομονή να σού μάθουμε το αλφάβητο..
Όταν κάποιες φόρες δεν μπορώ να θυμηθώ ή χάνω
τον συνειρμό των λέξεων, δώσε μου χρόνο για να θυμηθώ. Και εάν δεν τα καταφέρνω, μην θυμώνεις... Το
πιο σπουδαίο πράγμα δεν είναι εκείνο που λέω ή που
λέμε, αλλά η ανάγκη που έχουμε να είμαστε μαζί σου
και κοντά σου και να μάς ακούς.
Όταν τα πόδια μας, τα δικά μου και της μάνας σου
είναι κουρασμένα και δεν μάς επιτρέπουν να βαδίσουμε, μην μάς συμπεριφέρεσαι, σαν να είμαστε ένα
„βάρος!“ Έλα κοντά μας με τα δυνατά σου μπράτσα
και βοήθα μας. Όπως έκανα και εγώ και η μάνα σου
τότε, όταν εσύ ήσουν μικρό παιδί και έκανες τα πρώτα σου βήματα.
Παιδί μου, όταν με ακούσεις να λέω, πως θα ήθελα
να „πεθάνω„... μη θυμώνεις! Μια μέρα θα καταλάβεις, τι είναι αυτό που μέ σπρώχνει και μέ πιέζει να
το πω. Προσπάθησε να καταλάβεις, πως στη δική μου
ηλικία δεν ζεις μόνο, επιβιώνεις.
Μια μέρα θα ανακαλύψεις ότι παρόλα τα λάθη που
έχουμε κάνει, εμείς οι γονείς σου, πάντοτε θέλαμε και
προσπαθούσαμε το καλύτερο για σένα, για να σου
ανοίξουμε τον δρόμο στη ζωή.
Παιδί μου, αφιέρωσέ μας λίγον από τον χρόνο σου.
Δώσε μας λίγη από την υπομονή σου. Δώσε μας έναν
„ώμο„ για να ακουμπήσουμε το κεφάλι μας. Θυμήσου αυτό που κάναμε και εμείς και εγώ και η μάνα
σου, για σένα.
Βοήθησέ μας, παιδί μου, να περπατήσουμε. Βοήθησέ μας να τελειώσουμε τις ημέρες μας με αγάπη και
με υπομονή.
Πρόσεξε, θυμήσου εκείνα που σού λέγαμε, όταν
ήσουν μικρό παιδάκι. !! Σκέψου!!! Θυμάσαι πόσα
από εκείνα, τα έβαλες βαθιά στο μυαλό σου; Θυμάσαι, πόσα τα πέταξες στα σκουπίδια... Φρόντισε εσύ
να δώσεις στα παιδιά σου, όσα εσύ νομίζεις καλύτε-

Η ζωή είναι μια βόλτα. Τα παρακάτω θα μπορούσες
να τα έλεγες εσύ στο παιδί σου.....
Τα άκουσα που τα έλεγε ένας πατέρας στο παιδί
του.
«Παιδί μου, μην ξεχνάς το καλυβάκι, εκεί στο χωριό
μας, εκεί που σε γέννησε η μάνα σου!
Εάν μια μέρα μάς δεις εμένα και τη μάνα σου „γέρο„
και „γριά„ , θυμήσου...
Παιδί μου, εσύ είσαι τώρα νέος. Έτσι ήμαστε και
εμείς κάποτε. Εγώ και η μάνα σου. Εσύ είσαι τώρα
νέος. Δεν διαφέρουμε πάρα πολλά χρόνια. Είσαι
μερικά χρόνια νεότερος από εμένα και από τη μάνα
σου. Εκεί που είσαι, ήμουνα...
Τα χρόνια περνούν γρήγορα, πετάνε στον αέρα. Εκεί
που είσαι εσύ τώρα, ήμουν κάποτε και εγώ και η μάνα
σου! Πρόσεξε τα παρακάτω!!
Όσο μεγαλώνω νιώθω ότι δεν είμαι, όπως ήμουν πρίν
μερικά χρόνια.
Νιώθω να με εγκαταλείπουν κάπως οι δυνάμεις μου!
Το ίδιο νιώθει και η μάνα σου. Σε καταλαβαίνω, ότι
τώρα δεν μπορείς ακόμη να με καταλάβεις εκατό τοις
εκατό ούτε εμένα ούτε τη μάνα σου. Αυτό είναι εντελώς φυσικό. Τα χρόνια περνάνε .... Το ίδιο συνέβαινε
και με εμένα, όταν ήμουν στη δική σου ηλικία!!. Ένιωθα ότι δεν θα γεράσω... Όμως το διαισθάνομαι, ότι
μετά από μερικά δεν θα είμαι, όπως είμαι τώρα. Και
το σώμα και το πνεύμα, με το πέρασμα του καιρού,
κουράζονται, μάς εγκαταλείπουν... Το ξέρω ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μπορώ να πεταχτώ πάνω,
να σηκωθώ, όπως τώρα.. Παιδί μου, βάλε βαθιά στο
νου σου τα παρακάτω, που θα σού πώ!
Εάν λερώνομαι, όταν τρώω και δεν μπορώ να ντυθώ... έχε υπομονή. Μη βιάζεσαι! Θυμήσου πόσο καιρό μάς πήρε και εμένα και της μάνας σου για να σού
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ρα ! Εμείς δεν ήμαστε τότε αλάθητοι!! Εκείνος που
δεν κάνει τίποτα, αυτός είναι αλάθητος! Φρόντισε να
αποφύγεις να κάνεις τα λάθη που είχαμε κάνει εμείς!!
Εγώ και η μάνα σου, θα θέλαμε σαν αντάλλαγμα
να σού δώσουμε από ένα χαμογελο, μαζί με την απέραντη αγάπη μας που πάντα τρέφαμε και είχαμε για
σένα !. Σε αγαπάμε παιδί μου... Παιδί μου, μην πετάξεις, όσα σού είπα, στα σκουπίδια!!! Μην ξεχνάς. Σού
ευχόμαστε να έχεις μια ωραία ζωή γεμάτη ωραίες
εμπειρίες και αναμνήσεις»
Εσύ, αναγνώστη, τα παραπάνω δεν είναι απαραίτητο να τα θεωρήσεις ως υποδείξεις!! Θα μπορούσες να
τα είχες πει ή να τα πεις και εσύ στο παιδί σου. Ίσως
σού φέρουν στο νου μερικά... Ποιες απαντήσεις, νομίζεις, ότι θα σού έδινε το παιδί σου; Ποιες απαντήσεις θα έδινες εσύ νεαρέ και εσύ νεαρή στους δικούς
σου γονείς;
Φυσικά οι απλές απαντήσεις είναι πανεύκολες ! ! ! !
Οι δύσκολες απαντήσεις χρειάζονται μερικές βασικές προϋποθέσεις: Πρόσεξε!
1) Να έχεις χρόνο να σκεφτείς!
2) Να έχεις χρόνο να τοποθετήσεις τον δικό σου τον
εαυτό στη θέση του παιδιού σου!!
Για να το καταφέρεις αυτό, απαιτείται να γνωρίζεις
και να μπορείς να τοποθετείς τον ίδιο τον εαυτό σου
στη θέση ενός άλλου προσώπου!
Να έχεις εκείνο που είναι γνωστό, ως ενσυναίσθηση! Αυτό που είναι γνωστό ως και ως Empathie,
Empathie, Einfühlungsvermögen .......
Εσύ που είχες την περιέργεια και την διάθεση και
την τόλμη και διάβασες αυτό το παραπάνω κείμενο,
δεν είναι ανάγκη να το πάρεις όλα σαν ένα εντελώς
-προσωπικό μήνυμα σε σένα!
Μπορείς να το διαβάσεις, να το μελετήσεις, μπορείς
και να μην κάνεις αυτόν τον κόπο, αν σε ενοχλεί !.
Μπορείς:
1) είτε να μην απαντήσεις αμέσως
2) είτε να το διαγράψεις από τη μνήμη σου .......
Δικαιούσαι πολλά ....
Η ζωή είναι βόλτα, γεμάτη περιπέτειες, γεμάτη γνώσεις... Μάς διδάσκει πολλά !!!
Γεια και χαρά μας.. Κώστας, εκείνο το παιδί του τότε
χωριού, εκεί στο Άστρος.
Ο Κώστας φοίτησε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Τριπόλεως, στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο
University in Nottigham- England, στο University of
BathüEngland, στο Universität Erlangen-Deutschland

Demokrit Buchhandlung
Tel.: 0911 264354

16,60 EUR

-

Mobil: 017 17 263 262

12,00 EUR

-

Email: info@demokrit.de

25,00 EUR
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Demokrit Buchhandlung
90443 Nürnberg
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Tel.: 0911 264354

Βιβλία σε τιμές Ελλάδος

19,90 EUR

Ένα Αναγνωστικό : 15,00 EUR

Ασημένια, Χρυσή σειρά : 1,50 EUR

-

Mobil: 017 17 263 262

-

Email: info@demokrit.de

Έξοδα αποστολής στη Γερμανία 2,50 EUR

Τιμή : 9.90 EUR

Προσφορά : 3x : 25.00 EUR

3x : 40.00 EUR

5x : 7.00 EUR

10x : 12.50 EUR

7x : 90.00 EUR

20x 24.00 EUR

Σφραγίδα για πρόσφορα
17 cm 17.00 EUR
Σταυρόλεξα, Γρίφοι, Κουιζ,
Σκανδιναβικά ... 3.50 EUR
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Tel.: 0911 264354

ΕΛΜΟΥΤ ΣΕΦΕΛ

Ένας πρόξενος με ψυχικό σθένος
Μεταξύ καθήκοντος και ηθηκής

Η δεύτερη, δίγλωσση (Ελληνικά-Γερμανικά)
βελτιωμένη και επικαιροποιημένη έκδοση
του βιβλίου για τον θρυλικό πρόξενο Έλμουτ
Σέφελ από το Χίρσφελντε-Τσίτταου της
Σαξονίας (μεγάλο μέγεθος, 510 σελίδες,
πολλές φωτογραφίες).
Η κύρια δράση του Έλμουτ Σέφελ έλαβε χώρα
καθ’ όλη τη διάρκεια του Β΄ παγκοσμίου
πολέμου, επηρεάζοντας σωτήρια τη ζωή
των Ελλήνων και των Εβραίων κατοίκων
19,90 EUR
της πόλης του Βόλου και γενικότερα της
Θεσσαλίας.
Με θαρραλέες και ριψοκίνδυνες παρεμβάσεις πετύχαινε να ματαιώνει
αντίποινα των ιταλικών και γερμανικών δυνάμεων Κατοχής (1941-1944)
σε βάρος των Ελλήνων, θέτοντας υπεράνω όλων τον ηθικό κώδικα. Τα
ποικίλα περιστατικά θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον πυρήνα για να
σκηνοθετηθούν συναρπαστικές σκηνές σε (αντι)πολεμικές κινηματογραφικές
ταινίες. Πάντως, η ζωή του εμπεριέχει όλη εκείνη την ύλη από την οποία
γεννιούνται μυθιστορήματα και γυρίζονται κινηματογραφικά έργα.

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

ΚΑΙ ΕΓΩ ΗΜΟΥΝ ΣΤΟ ΓΚΑΙΡΛΙΤΣ

Οι πληροφορίες που αντλούνται από τα
«Απομνημονεύματα» του δεκανέα Νικολάου
Μαργαριτούλη από τον Προφήτη Ηλία του Βόλου,
καλύπτουν μια χρονική περίοδο 6 ετών, από το
1913 έως το 1919.
Πληροφορούμαστε για το Δ΄ Σώμα Στρατού με
διάσπαρτες τις μονάδες του στην Ανατολική
Μακεδονία, για τη ζωή των στρατιωτών και κυρίως
για τα τραγικά γεγονότα της κατάληψης της Αν.
Μακεδονίας από τους Βουλγάρους το 1916 και
για το δράμα των προσφύγων στη Καβάλα και στις
άλλες μακεδονικές πόλεις.
Ακολουθεί λεπτομερέστατη περιγραφή της
19,50 EUR
μεταφοράς του Σώματος το 1916 από τη Δράμα
στο Γκαίρλιτς της Γερμανίας, η ενθουσιώδης
υποδοχή και η παρέλαση στην πόλη και κατόπιν η ζωή των Ελλήνων εκεί, με
τις ελευθερίες κινήσεως, με τους αρραβώνες και γάμους με Γερμανίδες, με
τις θρησκευτικές εορτές και γενικότερα με τη συμμετοχή των Ελλήνων στις
κοινωνικές εκδηλώσεις των Γερμανών. Το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου
γιορτάζεται στο ελληνικό στρατόπεδο με την ίδρυση «συμβουλίου στρατιωτών»
(ελληνικό σοβιέτ) και η παραμονή στο Γκαίρλιτς τελειώνει με ακριβέστατη
«κινηματογραφική» περιγραφή της δραματικής φυγής των στρατιωτών από τη
Γερμανία, για να καταλήξει σε ελληνική εξορία, στην Κρήτη.

„Ξεπέρνα τον φόβο Ζήσε το θαύμα“

16,60 EUR
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η απόλαυση της σκιάς

Το μεγαλύτερο βάρος στη ζωή είναι να μην
έχεις τίποτα να κουβαλήσεις, σκέφτονται οι
ήρωες του βιβλίου, που δεν επιθυμούν στην
πραγματικότητα να γίνουν ήρωες.
Άνθρωποι καθημερινοί, εγκλωβισμένοι στο
μικρόκοσμο και στις φοβίες τους.
Αργά ή γρήγορα θα σταθούν με βλέμμα
αμήχανο απέναντι στη σκιά τους.
Θα αναρωτηθούν από τι είναι φτιαγμένη, αλλά
οι λέξεις δεν αρκούν να την περιγράψουν.

11,00 EUR

Θα τολμήσουν να κάνουν επιλογές,
προσπαθώντας έτσι να αντικρύσουν τα
ανομολόγητα και θα σκεφτούν, χαμογελώντας
ειρωνικά πως ο κόσμος δεν άλλαξε ούτε θα

δεν του «χαρίζεται».
αλλάξει.
Η δομή στήριξης του θέματος εκπληρώνεται μέσω της κεντρικής ηρωίδας, της
Η ανακάλυψη πως τίποτε δεν θα φωτίσει τη σκιά τους θα τους δώσει τη
Ελπίδας, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει το απροσδόκητο του Ca μαστού.
δύναμη να απολαύσουν την εύθραυστη ομορφιά μιας ακτίδας φωτός που
Πολύτιμο δώρο η ζωή! Αξίζει να το προστατεύουμε, να το φροντίζουμε και μπαίνει από τη χαραμάδα.
όπου δεν μας χαρίζεται να το διεκδικούμε!

Ο Μπαμπάς Φάλαινα

Ο «Μπαμπάς Φάλαινα» είναι μια συλλογή από 9 μικρά διηγήματα, γραμμένα σε πρωτοπρόσωπη γραφή. Μιλάνε για τον
έρωτα, τις σχέσεις, τον αποχωρισμό -πραγματικό και μη- κυριολεκτικά και μεταφορικά σε ένα αλληγορικό έγκλημα, σε μια
ψυχοθεραπευτική συνάντηση 45‘.
Όταν είδα τον μπαμπά μου «να κοιμάται ροχαλίζοντας επάνω
στην ξύλινη ντιβανοκασέλα, κουλουριασμένος σε στάση βρέφους, φορώντας την μπλε του φόρμα και με τις πατουσίτσες
του γυμνές» ήταν η στιγμή που γεννήθηκε «ο μπαμπάς φάλαινα»! Η ιστορία του δικού μου μπαμπά ο οποίος μεταμορφώθηκε σ’ εκείνο το κητώδες θηλαστικό που στο πέρασμά του καταπίνει ό,τι βρει μπροστά του… όπως και εκείνος.
Μαζί με την ιστορία του μπαμπά ήρθαν και άλλες. Ιστορίες που
έχω ζήσει, που έχω νιώσει. Ιστορίες που είναι σαν αληθινές… ή
μήπως είναι; Και είναι όλες τους μικρές, σύντομες, δίχως πολλά
λόγια. Ιστορίες με τα άκρως απαραίτητα. Και παρότι όλες αυτές οι ιστορίες δεν γράφτηκαν για να γίνουν βιβλίο, τελικά έγιναν. Και έγιναν για έναν και μοναδικό λόγο.

9,50 EUR

Ήθελα να τις μοιραστώ και με άλλους για να μην νιώθω μόνη. Με όλα αυτά τα συναισθήματα και τις εικόνες που εκείνες κουβαλάνε. Το έχω πει και το έχω ξαναγράψει,
όπως θα κάνω και τώρα: με παρέα όλα αλλάζουν και γίνονται πιο μαγικά, πιο γλυκά, πιο ανθρώπινα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μία ανθολογία Χρηματο-οικονομικών αναλύσεων εκτιμήσεων - προβλέψεων, σχετικά με τα τότε
“επερχόμενα”, της αδυσώπητης Οικονομικής και
όχι μόνον, Πραγματικότητός μας! Παράλληλα με
την αρθογραφία, η ρίμα, η σατιρική διάθεση του
συγγραφέα, πάντοτε ακολουθεί, ως αδιαμφισβήτητα και άμεσα ενισχύουσα, το νόημα του πεζού
λόγου και τις “σκληρές” αλήθειες του! Ο καθηγητής, του Πανεπιστημίου Αθηνών, κος Γιάννης
Μεταξάς, γράφει, μεταξύ άλλων, επί του προκειμένου:
«... συχνά, με ρίμες, λέγεται η αλήθεια»! Σε μία
Χώρα η οποία τα είχε όλα. .. κλίμα εξαιρετικό, την
Πρώτην Εμπορική Ναυτική Δύναμη του Πλανήτη
μας, δύο...Ελλάδες- μία εντός και μία εκτός των
22,50 EUR
συνόρων της- με Κληρονομιά Πνεύματος, από
τους Προγόνους της, ανεκτίμητον, μπροστά στον
οποίον έκλιναν και κλίνουν το γόνυ, όλοι οι λαοί της Υφηλίου, με πλουσιότατον Ορυκτόν πλούτον, με προοπτικές να συνιστά τον καλύτερον Τουριστικόν Προορισμόν
του κόσμου, κλπ., για να μνημονεύσουμε λίγα από τα πλουτοφόρα “προσόντα” της,
κάποιος, ακόμα και ο πλέον απαισιόδοξος των θνητών, επ‘ ουδενί θα ανέμενε, την
έλευση της γενικής Χρηματο-οικονομικής πανωλεθρίας, που μας διέλυσε!
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ
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SUDOKU

Κλασικές ατάκες της Ελληνίδας μάνας…
Μάνα είναι μόνο μια! Ας τις έχουμε γερές και δυνατές και ας γκρινιάζουν.

1. Μην βγεις έτσι, πάρε μια ζακέτα.
2. Φάε τίποτα. Πετσί και κόκκαλο έχεις μείνει.
3. Βάλε κάλτσες, πάλι ξυπόλητος είσαι;
4. Όταν φτάσεις να με πάρεις τηλέφωνο.
5. Γιατί θα φας έξω; Δεν έχουμε φαγητό στο σπίτι;
6. Εγώ στην ηλικία σου είχα δύο παιδιά.
7. Μην πατάς εδώ, έχω σφουγγαρίσει.
8. Ίδιος ο πατέρας σου είσαι.
9. Δε με ενδιαφέρει τι κάνουν τα άλλα παιδιά.
10. Δες τον Γιωργάκη που διαβάζει όλη την ημέρα.
11. Δε ντρέπεσαι να σε περνάνε οι άλλοι;
12. Όλα εγώ πρέπει να τα κάνω εδώ μέσα;
13. Πήγαινε στο φούρνο να πάρεις μια φρατζόλα ψωμί.
14. Πάρε τηλέφωνο τη θεία σου να πεις χρόνια πολλά.
15. «Το φαΐ είναι έτοιμο»! «Ελα στο τραπεζι λεμε θα κρυωσει το
φαγητο να φαμε σαν οικογενεια μια φορα επιτελους αντε σηκω
απτον υπολογιστη δε φευγει αποκει»
16. Όταν κάνεις κι εσύ παιδιά τότε θα με καταλάβεις!
17. «να πεθάνω να ησυχάσω.»
18. (στις 9 το πρωί) ΣΗΚΩΩΩΩΩ 10 και μισή πήγε και ακόμα στο
κρεβάτι είσαι!
19. Πήγαινε να πετάξεις τα σκουπίδια.
20. Μη πετάς τα πράγματα σου το σαλόνι, πες ότι έρχεται ένας
άνθρωπος ξαφνικά να είναι το σπίτι αχούρι;
21. Μη βγεις έξω λουσμένη.
22. Θα κάνεις ζημιά! ΚΑΙ θα χτυπήσεις ΚΑΙ θα φας και ξύλο»
23. Ουέ κ αλίμονό σου…
24. Μη φωνάζεις, όποιος περνάει από κάτω από το σπίτι τι θα
νομίζει;
25. Πέφτω για ύπνο..μην ακούσω ΚΙΧ!
26. Εσείς δεν είστε άνθρωποι, είστε γαϊδούρια!
27. Νομίζεις ότι θα έχεις μια ζωή πίσω σου εμένα να τρέχω, να σου
μαζεύω τις κάλτσες, να σιδερώνω και να σε πλένω; Αύριο μεθαύριο
θα κάνεις οικογένεια!
28. «Δεν μπορώ να καταλάβω που έχει μοιάσει αυτό το παιδί…»
29. «Στα ΄λεγα εγώ. Δεν στα ΄λεγα; Στα ΄λεγα. Όχι για να μη λες
ότι δεν στα ΄λεγα»!
30. Ούτε ένα ποτήρι δεν πας στην κουζίνα..ποιος θα στο μαζέψει;;;;
Η δούλααααα σου;;
31. Άμα φας καμία ανάποδη θα σου πω εγώ!
32. ΚΑΛΑ ΕΛΑ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ.
33. – Μάνα καφέ. - Χέρια δεν έχεις; Άντε σε έχουμε καλομάθει.
Υπηρέτρια με έχετε κάνει. Τι καφέ θέλεις;
34. Να προσέχεις μη σου ρίξουν τίποτα στο ποτό.
35. Μαμάααααα δε το βρίσκω! «έτσι και έρθω και το βρω όμως θα
στο δώσω να το φας!»
36. Τι το πέρασες εδώ ξενοδοχείο;;;
37. Αφήνεις την μπουκιά σου; Είναι η δύναμη σου.
38. Για να δω τα μάτια σου. Αχ θεέ μου πάλι ήπιε.
39. Αν δε γυρίσεις μέχρι τις 12 η πόρτα αυτή θα είναι κλειδωμένη!
40. πάλι θα βγεις; όλη μέρα έξω ήσουνα..
41. ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΟΥ ΒΡΙΣΚΩ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ
ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ΤΑ ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ!
42. «διάβασε λίγο βρε παιδί μου..Ένα δυο χρόνια είναι..Μετά θα
χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο»
43. «σε πιάτο βάλε την τούρτα, θα΄ρθει κάνας άνθρωπος και θα
ντραπώ να κεράσω»
44. Να δω όταν πεθάνω τι θα κάνετε!
45. Έφαγες; Αν δεν ήμουν εγώ θα πεθαίνατε όλοι της πείνας.
46. Στην παραλία: Άμα πνιγείς θα σε σκοτώσω…
47. «Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις»…
48. – Να σου κάνω κάτι να φας; – Όχι – Καλά εγώ θα σου κάνω
και μη φας!
49. Θα κάνεις και συ παιδιά μια μέρα. Μακάρι να σου κάνουν ότι
κάνεις εσύ σε μένα.
50. Αν πρόκειται να σκοτωθείς με τον αδερφό σου, πηγαίνετε έξω.
Μόλις τελείωσα το σφουγγάρισμα.
51. Ωραίο πλύσιμο έκανες! Δεν βλέπεις τον σβέρκος σου που είναι
μαύρος;
52. Σταμάτα να αλληθωρίζεις γιατί στο τέλος θα μείνεις αλλήθωρος
53. Βάλε το μπουφάν σου. Κάνει κρύο και δεν το καταλαβαίνεις.
54. Όταν μεγαλώσεις θα καταλάβεις….

Τιμή : 15.00 EUR
4 Τόμοι : 50.00 EUR
Βιβλιοπωλείο Δημόκριτος Τηλ. 0911/264354
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