
Oι δυσκολίες, που χρειάζεται να αντιµετωπίζουν οι περισσότεροι

άνθρωποι, όλο και αυξάνονται. Για κάποιους τα πράγµατα είναι

καλά, παρά την κρίση... για τους περισσότερους είναι ήδη αρκετά

δύσκολα. Όµως είναι τα πράγµατα τόσο δύσκολα όσο τα νοµίζουµε;

Σε µια έρευνα ρώτησαν υγιείς ανθρώπους, πόσο δυστυχισµένοι θα

ένοιωθαν αν ήταν υποχρεωµένοι να χάσουν ένα µέλος του σώµατός

τους, π.χ. χέρι ή πόδι. Oι υγιείς δήλωσαν ότι θα ήταν κατά 70%

δυστυχισµένοι. Mετά, ρώτησαν ανθρώπους που ήταν αρτιµελείς,

αλλά λόγω ατυχήµατος ή ιατρικού προβλήµατος αναγκάστηκαν να

χάσουν ένα µέλος. Eκείνοι δήλωσαν ότι ήταν µόνο κατά 25%

δυστυχισµένοι. Όσοι πραγµατικά έχασαν ένα µέλος ήταν πολύ

λιγώτερο δυστυχισµένοι απ’ όσο δυστυχισµένοι φαντάζονταν ότι
θά ήταν οι αρτιµελείς, αν έχαναν ένα µέλος.

Mε το να βοµβαρδιζόµαστε καθηµερινά από πληροφορίες οικονο-

µικής καταστροφής, αυξάνεται ο φόβος µας και το πόσο δυστυχι-

σµένοι ή ευτυχισµένοι νοιώθουµε στην ζωή µας.

Aς παρατηρήσουµε... µικρά γεγονότα µπορεί να µας δώ-
σουν πολύ µεγάλη χαρά. Mπορούµε να αντλήσουµε χαρά, αν το

επιλέξουµε, ακόµη και από ασήµαντα περιστατικά ή ιστορίες ή συµ-

βάντα της καθηµερινότητας. Aντί γι’ αυτό, όµως, έχουµε αποκτήσει

από µικροί την συνήθεια να εστιάζουµε στο τί δεν πάει καλά ή στο

“από πού θα µας έρθει” κάτι δυσάρεστο. O πολυκαιρισµός έχει δηµι-

ουργήσει µια συνήθεια.

Γιατί εστιάζουµε στην δυστυχία; Σύµφωνα µε την έρευνα, η

φαντασία µετατρέπει ένα κίνδυνο σε κάτι πολύ µεγάλο. Γιατί το

κάνει αυτό; ∆ιότι αυτή η φαντασία είναι ένας µηχανισµός, που µας

προστατεύει από κινδύνους πριν εµφανιστούν, οπότε θα είναι και

πολύ αργά να κάνουµε κάτι. ∆ηλαδή, η φαντασία αυτή έχει έναν

καλό σκοπό: να µας προετοιµάσει.
Eµείς, δυστυχώς, εκλαµβάνουµε την διογκωµένη φαντασία αυτή

ως πραγµατικότητα και αντιδρούµε σαν πράγµατι ο κίνδυνος να είναι

τεράστιος. Aς εξετάσουµε, λοιπόν, τις σκέψεις µας και ας ξεδιαλύ-

νουµε τί είναι φαντασία και τί γεγονός. Θα αρχίσουµε να αποκτούµε

διάκριση και, σταδιακά, θα µπορούµε να µην παρασυρόµαστε από τα

“φαντάσµατα”, αλλά να επιλέγουµε να προσέχουµε τα µικρά, ευχά-

ριστα γεγονότα της καθηµερινότητας.

O εκδότης   

∆ηµήτριος Mπούκας
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O ι ωφέλειες του διαλόγου (του γνή-
σιου διαλόγου, που αναπτύσσεται

κοχλιωτά µε τον προωθητικό ανταγωνι-
σµό θέσης και αντίθεσης) είναι πολλα-
πλές και αναµφισβήτητες. 

Π ροϋπόθεση του διαλόγου είναι η
κοινή γλώσσα· χωρίς αυτήν, το κάθε

πρόσωπο µονολογεί - ακούει, αλλά δεν
καταλαβαίνει το άλλο. ∆εν φτάνει όµως
να µιλούµε την ίδια γλώσσα. Πρέπει µέ-
σα σ’ αυτήν να έχουµε παραδεχτεί και
να µεταχειριζόµαστε σταθερά την ίδια
“συµβολική”, να δίνοµε δηλαδή στις λέ-
ξεις-έννοιες το ίδιο περιεχόµενο. ∆ιαφο-
ρετικά δεν καταλαβαίνει ο ένας τον
άλλον και µαταιοπονούµε, εάν επιµένο-
µε µε την συζήτηση να ανακαλύψοµε
πού διαφωνούµε και πού συµφωνούµε.
Eάν, κατά την ανάπτυξη των απόψεών
µας, ανακαλύψοµε (κι αυτό δεν είναι
τόσο σπάνιο) ότι στου καθενός την
“γλώσσα” οι λέξεις ούτε το ίδιο πράγµα
σηµαίνουν ούτε συντάσσονται κατά τον
ίδιο λογικό κώδικα, εποµένως τρόπος να
συνεννοηθούµε δεν υπάρχει, πρέπει να
διακόψοµε το γρηγορώτερο τον διάλογο.

T έχνη χρειάζεται για να κάνει κά-
ποιος επιδέξια και ευχάριστα ένα

διάλογο. Tέχνη επίσης για να τον σταµα-
τάει εγκαίρως, όταν γίνεται άγονος και
εριστικός. O καλός συζητητής κατέχει
και τις δύο. 

E. Π. Παπανούτσος
“Tο δίκαιο της πυγµής”

µικρά γεγονότα

M E Γ A Λ H  X A P A

ο ∆ I A Λ O Γ O Σ
χρειάζεται T E X N H
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∆ιάφορα... 
�Ένας ευτυχισµένος γάµος µπο-

ρεί να απαλύνει τον πόνο ασθε-

νών µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα, λέ-

νε επιστήµονες από το Πανεπι-

στήµιο Tζον Xόπκινς στις HΠA.

Όσοι από τους εθελοντές, που έ-

λαβαν µέρος στην έρευνα, είχαν

ένα σύντροφο και αισθάνονταν

πως έχουν υποστήριξη στο σπίτι

και την ζωή, δεν παραπονιόντου-

σαν τόσο συχνά για πόνους σε

σύγκριση µε άλλους ασθενείς,

που ήταν µόνοι τους ή είχαν έναν

αποτυχηµένο γάµο. 

�Oι άνθρωποι είναι γεννηµένοι

να γελάνε, αλλά πρέπει να µάθουν

να... κλαίνε. Σύµφωνα µε Bρεταν-

νούς ερευνητές, τα βρέφη γελάνε

ενστικτωδώς, αλλά όλες τις υπό-

λοιπες φωνητικές εκδηλώσεις συν-

αισθηµάτων πρέπει να τις µάθουν

µε τον καιρό.  Eπιστήµονες ζήτη-

σαν από 26 εθελοντές, οι µισοί

από τους οποίους ήταν κωφοί να

αναπαράγουν ήχους γέλιου, φό-

βου και στενοχώριας. Στην συνέ-

χεια έπαιξαν τους ήχους αυτούς

στους εθελοντές µε φυσιολογική

ακοή και είδαν ότι µπορούσαν να

καταλάβουν µόνο αυτούς του γέ-

λιου και της χαράς. 

�Mύθος είναι η ανδρική “εµµη-

νόπαυση” ισχυρίζονται Aµερικα-

νοί ερευνητές. Σύµφωνα µε τους

ειδικούς τα ποσοστά της τεστο-

στερόνης στον ανδρικό οργανι-

σµό µειώνονται 1 - 2 % από την

στιγµή που θα περάσουν την ηλι-

κία των 40 ετών, χωρίς όµως η

ορµόνη να εξαφανίζεται τελείως.

Aντίθετα, µετά την γυναικεία εµ-

µηνόπαυση, τα ποσοστά οιστρο-

γόνων µειώνονται δραµατικά.

�Όσοι πάσχουν από αϋπνίες εί-

ναι πολύ πιο πιθανό να παρουσιά-

σουν αυξηµένα ποσοστά παρα-

νοϊκών σκέψεων, µε κυρίαρχο το

να φοβούνται ότι άτοµα του περι-

βάλλοντός τους θέλουν να τους

βλάψουν. H µελέτη, που πραγµα-

τοποιήθηκε σε 8.580 ενήλικες,

αποκάλυψε ότι όσοι είχαν προ-

βλήµατα ύπνου επιδόθηκαν σε

παρανοϊκές σκέψεις σε τριπλάσια

ποσοστά απ’ ό,τι εκείνοι, που κοι-

µήθηκαν φυσιολογικά.

E ίναι επιστηµονικά αποδεδειγµέ-
νο! Πάσχω από E.Π.Λ.H. Tί ση-

µαίνει E.Π.Λ.H.; Έλλειψη Προσοχής
Λόγω Hλικίας. Πολύ φοβάµαι ότι ό-
λοι οι σαραντάρηδες και πενην-
τάρηδες θα αναγνωρίσετε τον εαυτό
σας ή κάποιο δικό σας πρόσωπο,
µόλις σας περιγράψω πώς εκδηλώ-
νεται η E.Π.Λ.H.:

A ποφασίζω να πλύνω το αυτοκι-
νητό µου. Bγαίνοντας από το

σπίτι, βλέπω ότι υπάρχει αλληλο-
γραφία στο γραµµατοκιβώτιο της
εισόδου. Aποφασίζω να δω την αλ-
ληλογραφία πριν πλύνω το αυτοκί-
νητο. 

Γ υρίζω πίσω, ακουµπάω τα κλει-
διά του αυτοκινήτου στο τραπε-

ζάκι της εισόδου, πάω στο γραφείο
µου, ρίχνω στο καλάθι των αχρή-
στων, κάτω από το γραφείο, τα δια-
φηµιστικά και βλέπω ότι το καλάθι
είναι γεµάτο. Oπότε αποφασίζω ν’
αφήσω τους λογαριασµούς πάνω
στο γραφείο και ν’ αδειάσω το
καλάθι. Aλλά λέω: Mιας και θα βγω
έξω, ας ετοιµάσω και τα έντυπα για
την ταχυπληρωµή των λογαριασµών,
να τα δώσω στο Tαχυδροµείο. ∆ιαπι-
στώνω, όµως, ότι µου έχει µείνει
µόνο ένα έντυπο. 

K οιτάζοντας στο γραφείο µου µή-
πως βρώ κάποιο άλλο, βλέπω

ένα κουτάκι αναψυκτικού πού είχα
αρχίσει να πίνω. Πρέπει να το πάρω
από δω πριν χύσω το υπόλοιπο πά-
νω στα χαρτιά µου, σκέπτοµαι. Kι
επειδή το αναψυκτικό είναι ακόµα
χλιαρό, αποφασίζω να το βάλω στο
ψυγείο.

Π άω λοιπόν στην κουζίνα µε το
κουτάκι του αναψυκτικού και

βλέπω την γλάστρα µε τον βασιλικό
στον πάγκο της κουζίνας, Έχει µα-
ραθεί, θέλει νερό! Aφήνω το αναψυ-
κτικό πάνω στον πάγκο και ανακαλύ-
πτω τα γυαλιά µου της πρεσβυω-

πίας, που τα ψάχνω από το πρωΐ.
Σκέπτοµαι πως πρέπει να πάω στο
γραφείο µου, αλλά πρώτα να βάλω
νερό στον βασιλικό. 

A φήνω πάλι τα γυαλιά µου στον
πάγκο, γεµίζω µια κανάτα νερό

και, ξαφνικά, βλέπω το τηλεχειρι-
στήριο. Kάποιος το παράτησε πάνω
στο τραπέζι της κουζίνας. Tο βράδυ,
που θα θέλω να δω ειδήσεις, θα το
ψάχνω παντού και δεν θα θυµάµαι
ότι είναι στην κουζίνα. Oπότε απο-
φασίζω να το βάλω στο τραπεζάκι
στο σαλόνι, στην θέση του, αλλά
πρώτα θα βάλω νερό στον βασιλικό.

B άζω νερό στα λουλούδια, αλλά
χύνω το µισό στο πάτωµα. Oπό-

τε, ακουµπάω πάλι το τηλεκοντρόλ
στο τραπέζι και πάω να φέρω µια
σφουγγαρίστρα να µαζέψω τα νερά.
Eπειτα πάω ξανά στην είσοδο και
προσπαθώ αν θυµηθώ τί ήθελα να
κάνω...

ΣTO TEΛOΣ THΣ HMEPAΣ:
- Tο αυτοκίνητο δεν πλύθηκε.
- Oι λογαριασµοί δεν πληρώθηκαν.
- Tο κουτάκι µε το αναψυκτικό βρί-
σκεται ακόµα πάνω στον πάγκο της
κουζίνας.
- O βασιλικός είναι ακόµα µισοµαρα-
µένος.
- ∆εν βρίσκω το τηλεκοντρόλ.
- ∆εν ξέρω πού είναι τα γυαλιά µου.
- Kαι µε τίποτε δεν µπορώ να θυµη-
θώ τί έκανα τα κλειδιά του αυτοκινή-
του...

Ό ταν συνειδητοποιώ ότι τίποτε
από αυτά δεν έχει γίνει, δεν

µπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνα-
τόν, αφού όλη την ηµέρα δεν σταµά-
τησα τις δουλειές και αισθάνοµαι
πολύ κουρασµένη!

Π ροφανώς έχω σοβαρό πρό-
βληµα και πρέπει να ρωτήσω

τον γιατρό µου. Aλλά πρώτα θα τσε-
κάρω τα e-mail µου.... Θέλετε να µε
βοηθήσετε;

πάσχω απόπάσχω από

E . Π . Λ . H .E . Π . Λ . H . ...... εσείς;εσείς;
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METAMEΣONYKTIOΣ... ∆IAΛEΞH
Eίναι δύο η ώρα µετά τα µεσάνυχτα και ένας ηλικιωµένος σταµατάει σε ένα
µπλόκο της αστυνοµίας. O επικεφαλής τον ρωτάει πού πηγαίνει τέτοια ώρα.
- Πάω να ακούσω µια διάλεξη για την κατάχρηση οινοπνευµατωδών ποτών
και την επίδρασή τους στον ανθρώπινο οργανισµό, καθώς και για το κάπνι-
σµα και τα ξενύχτια.
O αστυνοµικός δεν φαίνεται να πείθεται και ρωτάει:
- Aλήθεια; Kαι ποιος είναι αυτός που θα κάνει τέτοια διάλεξη στις δύο το πρωΐ;
Kαι ο ηλικιωµένος απαντάει, µε ζωγραφισµένη την θλίψη στο πρόσωπό του:
- H γυναίκα µου, ως συνήθως!



K αθώς στεκόταν µπροστά στην τάξη της, την E΄ ∆ηµο-
τικού, την πρώτη ηµέρα του σχολείου, η κυρία Tζο-

βάννα είπε στα παιδιά ένα ψέµα. Όπως οι περισσότερες
δασκάλες, κοίταξε τους µαθητές της και είπε ότι τους
αγαπούσε όλους το ίδιο. Aυτό, όµως, ήταν αδύνατο, διότι
εκεί, στην µπροστινή σειρά, βυθισµένο στο κάθισµά του,
ήταν ένα µικρό  αγόρι, ο Mάνος Mανούσος.

H κυρία Tζοβάννα είχε παρακολουθήσει τον Mάνο την
προηγούµενη χρονιά και είχε προσέξει ότι ο Mάνος

δεν έπαιζε καλά µε τα άλλα παιδιά. Tα ρούχα του ήταν
τσαλακωµένα. Πάντα φαινόταν ότι χρειαζόταν µπάνιο. 

Σ το σχολείο, όπου δούλευε η κυρία Tζοβάννα, έπρεπε
να επιθεωρήσει του κάθε µαθητή το ιστορικό. Άφησε

του Mάνου το ιστορικό τελευταίο. Όταν, όµως, διάβασε
όσα είχαν γράψει οι προηγούµενες δασκάλες, έµεινε έκ-
πληκτη. 
� H δασκάλα της A΄∆ηµοτικού έγραφε: “O Mάνος

είναι ένα φωτεινό παιδί µε έτοιµο πάντα το χαµόγελο.
Kάνει τις εργασίες του σωστά και προσεγµένα και έχει
καλούς τρόπους. Eίναι χαρά να τον έχουµε κοντά µας”.
� H δασκάλα της B΄∆ηµοτκού έγραφε: “O Mάνος

είναι άριστος µαθητής. Aγαπητός από τους συµµαθητές
του, αλλά φαίνεται προβληµατισµένος εξ αιτίας της µητέ-
ρας του, που έχει µια ανίατη ασθένεια. H ζωή στο σπίτι θα
είναι δύσκολη”.
� H δασκάλα της Γ΄∆ηµοτικού έγραφε: “O θάνατος

της µητέρας του ήταν πολύ σκληρός και οδυνηρός για τον
Mάνο. Προσπαθεί να κάνει καλά τις εργασίες του, αλλά ο
πατέρας του δεν δείχνει πολύ ενδιαφέρον. H ζωή του στο
σπίτι σύντοµα θα τον επηρέασει, αν δεν παρθούν ωρι-
σµένα µέτρα”.
� H δασκάλα της ∆΄∆ηµοτικού έγραφε: “O Mάνος

έχει αποσυρθεί και δεν δείχνει ενδιαφέρον για το σχο-
λείο. ∆εν έχει πολλούς φίλους και πολλές φορές κοιµάται
στην τάξη”.

∆ ιαβάζοντας όλ’ αυτά η κυρία Tζοβάννα κατάλαβε το
πρόβληµα και ντράπηκε πολύ για τον εαυτό της.

Aισθάνθηκε ακόµη χειρότερα, όταν οι µαθητές της τής
έφεραν δώρα τα Xριστούγεννα. Όλα ήταν διπλωµένα σε
πολύχρωµα χαρτιά µε ωραίους φιόγκους, εκτός από του
Mάνου. Tο δώρο του ήταν άγαρµπα διπλωµένο σε µια
καφετιά χοντρή σακκούλα του µανάβη. H κυρία Tζοβάννα
δυσκολεύτηκε να το ανοίξει. Mερικά παιδιά άρχισαν να
γελάνε, όταν έβγαλε από την σακκούλα ένα βραχιόλι, από
το οποίο έλειπαν µερικές από τις ψεύτικες χάντρες που
το διακοσµούσαν, και ένα µπουκάλι άρωµα, γεµάτο κατά
το ένα τέταρτο. Tα γέλια των παιδιών πνίγηκαν καθώς η
κυρία Tζοβάννα είπε θαυµαστικά
πόσο όµορφο ήταν το βραχιόλι,
φορώντας το στο χέρι της, και
βάζοντες µερικές σταγόνες ά-
ρωµα στον καρπό του χεριού
της. Eκείνη την ηµέρα ο Mάνος
έµεινε λίγο παραπάνω στο σχο-
λείο, µετά το σχόλασµα, για να

της πει: “Kυρία Tζοβάννα, σήµερα µυρίζατε όπως ακριβώς
µύριζε η µαµά µου”. 

A πό εκείνη την ηµέρα η κυρία Tζοβάννα έδειχνε ιδιαί-
τερη προσοχή στον Mάνο. Kαθώς δούλευε µαζί του,

το µυαλό του ζωντάνευε. Όσο πιο πολύ τον ενθάρρυνε,
τόσο περισσότερο ανταποκρινόταν. Mέχρι το τέλος του
χρόνου ο Mάνος είχε γίνει ένα από τα πιο έξυπνα παιδιά
της τάξης και, παρ’ όλο το ψέµα ότι θα αγαπούσε όλα τα
παιδιά το ίδιο, η κυρία Tζοβάννα ευνοούσε τον Mάνο ιδιαί-
τερα. 

M ετά από ένα χρόνο βρήκε ένα σηµείωµα κάτω από
την πόρτα της. Ήταν από τον Mάνο. Tης έλεγε ότι

ακόµη ήταν η καλύτερη δασκάλα που είχε ποτέ στην ζωή
του. Πέρασαν έξι χρόνια για να πάρει το επόµενο σηµεί-
ωµα από τον Mάνο. Tης έγραφε ότι τελείωσε το Λύκειο και
ήταν τρίτος στην τάξη του και ότι ακόµη  ήταν η καλύτερη
δασκάλα που είχε στην ζωή του.  Tέσσερα χρόνια αργό-
τερα πήρε άλλο ένα σηµείωµα από τον Mάνο όπου της
έλεγε ότι, παρ’ όλο που τα πράγµατα ήταν αρκετά δύσ-
κολα, κατάφερε να επιµείνει και να συνεχίσει τις σπουδές
του και ότι σύντοµα θα αποφοιτούσε από το πανεπιστήµιο
µε τις µεγαλύτερες διακρίσεις. Tην διαβεβαίωνε και πάλι
ότι εκείνη ήταν η πιο αγαπητή δασκάλα που είχε ποτέ
στην ζωή του. Πέρασαν ακόµη τέσσερα χρόνια και έλαβε
άλλο ένα γράµµα. Aυτή την φορά ο Mάνος της εξηγούσε
ότι, αφού πήρε το δίπλωµά του, αποφάσισε να προχωρή-
σει πιο πολύ και να κάνει διδακτορικό. Tην  διαβεβαίωνε
για άλλη µια φορά ότι ήταν ακόµη η πιο καλή και αγαπητή
δασκάλα που είχε ποτέ στην ζωή του. Mα τώρα το όνοµά
του ήταν πιο µακρύ: Dr. Eµµανουήλ Σ. Mανούσος. 

H ιστορία δεν τέλειωσε εκεί. Yπήρξε ακόµα ένα
γράµµα εκείνη την άνοιξη. O Mάνος της ανακοίνωνε

ότι είχε γνωρίσει µια υπέροχη κοπέλλα και ότι σκόπευαν
νά παντρευτούν. Tης εξηγούσε ότι ο πατέρας του είχε
πεθάνει πριν µερικά χρόνια και αναρωτιόταν αν θα συµ-
φωνούσε να παρευρεθεί στον γάµο και να καθίσει στην
θέση της µητέρας του γαµπρού. Φυσικά η κυρία Tζοβάννα
δέχθηκε. Kαι µαντέψτε! Στον γάµο φορούσε εκείνο το
βραχιόλι, που της είχε δωρίσει ο Mάνος κάποια Xριστού-
γεννα, χρόνια πίσω. Nαι, εκείνο το βραχιόλι, που του έλει-
παν οι πέτρες. Kαι βεβαιώθηκε ότι φορούσε το ίδιο άρωµα
που θυµόταν ότι φορούσε η µητέρα του Mάνου στα τελευ-
τία τους Xριστούγεννα µαζί. 

Ό ταν συναντήθηκαν, αγκαλιάστηκαν µε στοργή. O
“κύριος” Mανούσος ψιθύρισε στο αυτί της κυρίας

Tζοβάννας: “Σας ευχαριστώ, κυρία, πού πιστέψατε σε
µένα. Σας ευχαριστώ που µε κάνατε να νοιώθω σπουδαίος

και µου δείξατε πως εγώ µπορούσα να
διαφέρω”. 

H κυρία Tζοβάννα, µε δάκρυα στα
µάτια, του ψιθύρισε: “Mάνο µου,

λάθος κατάλαβες. Eσύ ήσουν που δίδα-
ξες σ’ εµένα πώς να διαφέρω. ∆εν
ήξερα πώς να διδάσκω µέχρι που σε
γνώρισα”.                                           �
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Π ριν από µερικές δεκαετίες , ο µετέπειτα διάσηµος γαλλορουµάνος θεα-
τρικός συγγραφέας Eυγένιος Iονέσκο επισκέφθηκε για πρώτη φορά το

Άγιον Όρος. Eκεί συνέβη το εξής περιστατικό, όπως ο ίδιος το διηγήθηκε σε
συνέντευξή του στο περιοδικό Paris Match, πριν από αρκετά χρόνια.
“Eίχα γεννηθεί σε ορθόδοξη οικογένεια και ζούσα στο Παρίσι. Στα είκοσι
πέντε µου χρόνια, γνήσιος νέος του τότε κοσµικού Παρισιού, µου ήρθε η
ιδέα να επισκεφθώ το Άγιον Όρος, λόγω της θέσης που είχε -και έχει
βέβαια- ως τόπος ασκήσεως στην Oρθόδοξη Eκκλησία. Kι εκεί µου ήρθε µια
ακόµη σκέψη στο µυαλό: να εξοµολογηθώ. Πήγα λοιπόν και βρήκα έναν
ιεροµόναχο-πνευµατικό. Tί του είπα; Tα συνηθισµένα αµαρτήµατα ενός
κοσµικού νέου, που ζει χωρίς γνώση Θεού. O ιεροµόναχος, αφού µε
άκουσε, µου είπε:
- Πιστεύεις στον Xριστό, παιδί µου;
- Nαι, ναι, πιστεύω, απάντησα. Άλλωστε είµαι βαπτισµένος Xριστιανός
Oρθόδοξος.
- Bρε παιδάκι µου, συνέχισε ο διακριτικός εκείνος πνευµατικός, πιστεύεις;
Tο αποδέχεσαι πλήρως ότι ο Xριστός είναι ο Θεός και δηµιουργός του
κόσµου και δικός µας;
”Tα έχασα. Γιατί πρώτη φορά µε έβαζε ένας άνθρωπος µπροστά σ’ αυτό το
ερώτηµα, στο οποίο έπρεπε να απαντήσω µε ειλικρίνεια. Όχι απλώς αν
πιστεύω ότι κάποιος έφτιαξε τον κόσµο. Aλλά ότι αυτός ο Θεός, ο δηµιουρ-
γός του κόσµου, έχει να κάνει µε µένα. Kαι εγώ έχω προσωπική σχέση µαζί
του! Tου απάντησα:
- Πιστεύω, πάτερ, αλλά βοήθησέ µε να το καταλάβω καλά αυτό.
- Aν πραγµατικά πιστεύεις, µου απάντησε, τότε όλα διορθώνονται”.

T ο περιστατικό αυτό υπήρξε η αιτία της µεταστροφής του Iονέσκο, ο
οποίος, µέχρι τα βαθειά του γεράµατα, έζησε ως ευλαβής και βαθειά

πιστός Oρθόδοξος Xριστιανός. Tα λόγια του Aγιορείτη Γέροντα “αν πραγµα-
τικά πιστεύεις τότε όλα διορθώνονται” σηµαίνουν ότι η πίστη στον Xριστό
δεν είναι µια αφηρηµένη θεωρία ούτε “λόγια του αέρα”. Πίστη στον Xριστό
είναι έργα συνειδητής µετανοίας και συνεχούς επιστροφής στο θέληµα του
Xριστού και την αγκαλιά του  Xριστού, που είναι η Eκκλησία Tου.

ΣΩΣT0 - ΛAΘOΣ
Στα ζευγάρια των λέξεων ή εκφράσεων, που ακολουθούν, βρείτε

ποια από τις δυο είναι η σωστή:
1) αίολος - έωλος. 2) αθλίατρος - αθλητίατρος. 3) αποτάνθηκα,-
αποτάθηκα. 4) το διαπασών - η διαπασών. 5) δοσίλογος - δωσί-
λογος. 6) εκ των ουκ άνευ - εκ των ων ουκ άνευ. 7) επιδέχεται
διόρθωση - επιδέχεται διορθώσεως. 8) έχω απηυδήσει - έχω

απαυδήσει. 9) παν µέτρον άριστον - µέτρον άριστον. 10) παρελ-
θέτω απ’ εµού -  απελθέτω απ’ εµού. 11) πού την κεφαλήν κλίνη
- πού την κεφαλήν κλίναι.  12) υπέρ το δέον - υπέρ του δέοντος.

Mικρές αλλά χρήσιµεςMικρές αλλά χρήσιµες

1) Aµάλγαµα. 2) Aντεπεξέρχοµαι. 3)
Aπ’ ευθείας µετάδοση. 4) ∆ει δε χρη-
µάτων. (∆ηµοσθ. A΄Oλυνθ., 20). 5) δια
του λόγου το ασφαλές. 6) Kαι τα δύο.
Eγχείρηση=χειρουργική επέµβαση, εγ-
χείριση=παράδοση στα χέρια κάποιου.
7) Kατά το µάλλον ή ήττον. 8) Πριν
αλέκτορα φωνήσαι (Mατθ. 26.34).  9)
Στη µία. 10) υποθηκοφυλακείο.

§Y™H ¶POH°OYMENOY  TEYXOY™

ÂÂ˘̆ËËÌÌÂÂÚÚ››·· - A¶PI§IO™  2013 

�� ∆ιώξτε την µυρωδιά της κλεισού-
ρας απο τα ντουλάπια σας:
Bράστε ένα φλιτζάνι φρέσκο γάλα και
βάλτε το στο χαµηλότερο ράφι του
ντουλαπιού. Kλείστε καλά την πόρτα
και αφήστε το γάλα να κρυώσει. Tα
πτητικά συστατικά του γάλακτος (που
παράγονται από την θέρµανσή του)
µεταφέρονται σε όλο το ντουλάπι από
πάνω προς τα κάτω. Oι αέριοι ρύποι
της κλεισούρας απορροφώνται από το
γάλα. Όσο πιό ζεστό είναι, τόσο ταχύ-
τερη θα είναι η απορρόφηση.
�� Για να αστράφτει ο νεροχύτης: 
Tριβετέ τον µια φορά την εβδοµάδα
µε ύφασµα, το οποίο έχετε ποτίσει
µε καθαρό οινόπνευµα. H ισχυρή δια-
λυτική ικανότητα της αιθυλικής αλκο-
όλης, που περιέχει το οινόπνευµα,
απαλλάσσει τις ανοιξείδωτες επιφά-
νειες από τα άλατα και τα σηµάδια
και τις κάνει ν’ αστράφτουν.
�� Πώς να διαρκούν περισσότερο τα
ξύλα που καίτε στο τζάκι:
Φέτος λόγω της κρίσης και της τιµής
του πετρελαίου θέρµανσης, πολύ έ-
χουµε “αναθέσει” την ζεστασιά του
σπιτιού µας στο τζάκι. Άν όµως το
τζάκι σας καταναλώνει πολλά ξύλα,
τότε πιθανόν να φταίει το γεγονός ότι
τα ξύλα είναι πολύ ξερά. Ένα µυστικό
είναι να µην τα αποθηκεύετε κοντά
στο τζάκι, για να µην ξεραίνονται από
την ζέστη. Όσο µεγαλύτερο ποσοστό
υγρασίας έχουν τα ξύλα, τόσο πιο
αργά καίγονται.
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