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Y πήρχε ένας παλαιός νόµος στην
Aθήνα, κατά την κρίση  µου άρι-

στος, σύµφωνα µε τον οποίο, όταν οι
νέοι έφταναν στην εφηβική ηλικία
ωδηγούντο στα επαγγέλµατα, και
µάλιστα µε τον εξής τρόπο: Tοποθε-
τούσαν µπροστά σε όλους τα εργα-
λεία κάθε επαγγέλµατος και ανάλογα
µε το εργαλείο, για το οποίο τύχαινε
να χαίρεται ο καθένας και έτρεχε να
το περιεργαστεί, διδασκόταν και το
επάγγελµα που σχετιζόταν µ’ αυτό.
Kαι τούτο, γιατί το επάγγελµα που
ταιριάζει µε την φύση µας πετυχαίνει
ενώ εκείνο που δε ταιριάζει αποτυχαί-
νει. 

K αι τί  θέλει να µου πει αυτή η
διήγηση; Θέλει να µου πει ότι

και συ, αφού έχεις φιλική διάθεση
προς την φιλοσοφία, δεν πρέπει να
την παραµελείς ούτε να συνηθίζεις
τον εαυτό του σε κάτι άλλο. Kανείς
δεν πρέπει να αλλάζει µε την βία το
“ρεύµα του ποταµού”· και η ποίηση δε
θέλει να ασχολείται µε το άσµα εκεί-
νος που γνωρίζει την τέχνη να διευ-
θύνει τους ίππους. Kαι τούτο για να
µη συµβεί τί; Για να µην αποτύχει και
στην τέχνη να διευθύνει τους ίππους
και στο άσµα.

°ÚËÁfiÚÈÔ˜ N·˙È·Ó˙ËÓfi˜

Aκολουθήστε Aκολουθήστε 
την KΛIΣH σαςτην KΛIΣH σας

∆εν είναι σπάνιο να παρουσιάζονται στην ζωή µας προβλήµατα, που µας κάνουν

να αισθανόµαστε ότι είµαστε σε αδιέξοδο, σε δυσκολία. Ίσως τα προβλήµατα να

είναι επαναλαµβανόµενα, το ένα πίσω από το άλλο... Eνδεχοµένως να µοιάζουν µε

“χαστούκια” της ζωής...

∆ιαφορετικοί άνθρωποι ανταποκρίνονται διαφορετικά στα “ερεθίσµατα” αυτά:

άλλοι απογοητεύονται, άλλοι εκνευρίζονται, µελαγχολούν, αποφεύγουν να τα αντι-

µετωπίσουν, το ρίχνουν έξω... Άλλοι τα αντιµετωπίζουν µε γενναιότητα... κάποιοι

ζουν σαν να µην τους νοιάζει καν ότι υπάρχουν τα προβλήµατα αυτά.

Aν εξετάσυµε µια-µια αυτές τις αντιδράσεις, δεν µπορούµε να πούµε ποια είναι η

καλύτερη, µε απόλυτο τρόπο. H κάθε µια έχει τα θετικά και τα αρνητικά της σηµεία.

Oπωσδήποτε η πιο αισιόδοξη αντιµετώπιση είναι και αυτή που προσφέ-
ρει τα καλύτερα οφέλη στον άνθρωπο. Προστατεύει την υγεία του, του δίνει

περισσότερη χαρά και ελπίδα, τον βοηθά να σκεφθεί πιο ψύχραιµα και του δίνει

κουράγιο να δει τις ευκαιρίες, να κινηθεί και να βρει λύσεις στα προβλήµατα.

Φυσικά, το να βρεθούν αυτές οι λύσεις δεν είναι το πιο εύκολο πράγµα στον

κόσµο, ούτε γίνεται σε µια στιγµή. Ή µάλλον γίνεται σε µια στιγµή, αλλά όχι

πάντα την στιγµή που θα θέλαµε εµείς!

Πώς θα µπορέσουµε να διατηρήσουµε µια τέτοια εποικοδοµητική -
δηµιουργική αισιοδοξία;
� Kαλό είναι να έχουµε στον νου µας τί θέλουµε να επιτύχουµε. Πού θέλουµε να

φτάσουµε και πώς οραµατιζόµαστε τον εαυτό µας σε µια εβδοµάδα από

τώρα, σε ένα µήνα, σε ένα χρόνο, σε πέντε χρόνια, σε δέκα χρόνια.

� Nα δεσµευθούµε ότι αυτό θα επιτευχθεί πάση θυσία, έστω κι αν αυτή

την στιγµή µας φαίνεται παράλογο, ακατόρθωτο, αδιανόητο.

� Nα αντιµετωπίζουµε κάθε δυσκολία σαν µάθηµα, που ήρθε για να µας
προσθέσει εφόδια. Tο τί µας λέει το µάθηµα δεν το ξέρουµε ακόµη, αλλά καθώς

επιµένουµε για την λύση, θα αποκτήσουµε εφόδια χρήσιµα για να επιτύχουµε το

όραµά µας.

� Στα “απανωτά χτυπήµατα” των δυσκολιών, θα απαντάµε µε µια επιµονή, ότι

τελικά θα κερδίσουµε -και µε την βοήθεια του Θεού, αν θέλετε - που θα είναι

ακλόνητη. H επιµονή µας χρειάζεται να είναι τόσο σταθερή, τόσο ακλόνητη, που

να περιφρονεί κάθε εµπόδιο. Aν κάποιοι ονοµάσουν παράλογη την επιµονή

µας να αναγνωρίζουµε µεν τις δυσκολίες και µετά να τις περιφρονούµε, τότε είµαστε

στον καλύτερο δρόµο! Πάµε πολύ πολύ καλά!!! Όσο πιο “παράλογη” η επι-
µονή, τόσο σε καλύτερο δρόµο είµαστε!
� Tο επόµενο είναι να ενεργούµε µε πλάνο και κατεύθυνση. Mπορεί να χρειάζε-

ται να αναπροσαρµόζουµε αυτό το πλάνο συχνά. Mπορεί να µας φαίνεται ότι δεν

ξέρουµε προς τα πού να πάµε... Kαι εδώ χρειάζεται η παράλογη επιµονή: Προχω-

ράµε, και η εσωτερική ευφυΐα µας θα µας καθοδηγήσει κάποια στιγµή στην σωστή

κατεύθυνση.

�Eδώ χρειάζεται να αφεθούµε! Eνώ θα ενεργούµε δραστήρια, την ίδια στιγµή

θα είµαστε αφηµένοι να µας καθοδηγήσει αυτή η εσωτερική ευφυΐα - η πρόνοια του

Θεού, αν θέλετε - που  κάποια στιγµή θα µας εκπλήξει, σε ώρα που δεν προσδο-

κούµε, µε το να µας προσφέρει την πιο κατάλληλη λύση. Mια λύση που κανένας

σοφός, καµµία γνώση δεν θα µπορούσε να µας προσφέρει.

Kαλή δύναµη και καλή επιτυχία!! Kανένας φόβος, καµµία αµφιβολία. 

∆ράση και πίστη! 

O εκδότης

∆ηµήτριος Mπούκας
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∆ιάφορα... 
�T· ¯·ÌËÏ¿ Â›Â‰· Ì·ÁÓË-
Û›Ô˘ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
·ÚÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÛˆÛÙ‹
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÔÏÏÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ,
ÚÔÎ·ÏÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Î·Ù·ÎÚ¿-
ÙËÛË ˘ÁÚÒÓ. °È’ ·˘Ùfi ÊÚÔÓÙ›-
ÛÙÂ Ó· ÙÚÒÙÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜
ÙÚÔÊ¤˜ ÏÔ‡ÛÈÂ˜ ÛÂ Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ,
fiˆ˜ Ì·‡ÚË ÛÔÎÔÏ¿Ù·, ·‚ÔÎ¿Ó-
ÙÔ, ‰ËÌËÙÚÈ·Î¿ ÔÏÈÎ‹˜ ·Ï¤ÛÂ-
ˆ˜, Û·Ó¿ÎÈ Î·È Î·Ú‡‰È·.
�K·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ Û’ ¤Ó· ËÌÂÚÔ-
ÏfiÁÈÔ ÙÈ˜ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ ÛÎ¤„ÂÈ˜
Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÁÂ›·
Û·˜ Î·È ÌÂÙ¿ ‚ÚÂ›ÙÂ ÙÚfiÔ˘˜
Ó· ÙÈ˜ ÍÂÂÚ¿ÛÂÙÂ. O ÂÚÂ˘ÓË-
Ù‹˜ Î·È „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ T˙¤˚Ì˜
¶ÂÓÂÌ¤˚ÎÂÚ, ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙË-
Ì›Ô˘ ÙÔ˘ T¤Í·˜, ÌÂÙ¿ ·fi
¤ÚÂ˘ÓÂ˜, Î·Ù¤ÏËÍÂ ÛÙÔ Û˘Ì¤-
Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ë Ù·ÎÙÈÎ‹ Ù‹ÚËÛË
ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ·ÓÔ-
ÛÔÔÈËÙÈÎfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ· Î·È
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· Ù· T-ÏÂÌÊÔÎ‡Ù-
Ù·Ú·, Ù· ÔÔ›· ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·È
ÛÙËÓ Î˘ÙÙ·ÚÈÎ‹ ·ÓÔÛ›·, ·Ó·-
ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ “ÂÈÛ‚ÔÏÂ›˜”
ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ì·˜.
�MÔÚÂ› Ó· Û·˜ Ê·ÓÂ› ·Ú¿-
ÍÂÓÔ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ
‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘ÌÂ Ó· ·Ó·ÓÂ‡ÛÔ˘-
ÌÂ ÛˆÛÙ¿. A˜ ÌÈÌËıÔ‡ÌÂ ÙÔ˘˜
·ıÏËÙ¤˜, Ô˘ ÂÍ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È Ó·
ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Ï‹Úˆ˜ ÙÔ˘˜ ÓÂ‡-
ÌÔÓ¤˜ ÙÔ˘˜, ·ÓÙ› Î·Ù¿ ÙÔ 1/3
Ô˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÂÌ¿˜
ÌÔÚÔ‡ÌÂ. °È· Ó· ¿ÚÂÙÂ ÌÈ·
ÛˆÛÙ‹ ·Ó·ÓÔ‹, ÛÈÁÔ˘ÚÂ˘ÙÂ›-
ÙÂ fiÙÈ ÔÈ ÓÂ‡ÌÔÓ¤˜ Û·˜ ¤¯Ô˘Ó
ÁÂÌ›ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ Î·È ˆ˜ ÙÔ
ÛÙ¤ÚÓÔ Û·˜ ÂÎÙÂ›ÓÂÙ·È ¯ˆÚ›˜
Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ› Ó· ÎÈÓ‹ÛÂÙÂ ÙÔ˘˜
ÒÌÔ˘˜ Û·˜.
�ŸÏÔÈ Í¤ÚÔ˘ÌÂ ˆ˜ Ù· Ê›‰È·
·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ‰¤ÚÌ·. EÎÂ›ÓÔ Ô˘
‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘ÌÂ Â›Ó·È fiÙÈ ÎÈ ÂÌÂ›˜
¯¿ÓÔ˘ÌÂ Î¿ıÂ ¯ÚfiÓÔ ÂÚ›Ô˘
6,8 ÎÈÏ¿ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ (ÙÔ ÔÔ›Ô
Ê˘ÛÈÎ¿ ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È). TÔ
‰¤ÚÌ· Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ
fiÚÁ·ÓÔ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Ì·˜ ÌÂ
ÂÚ›Ô˘ 3 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· È‰Úˆ-
ÙÔÔÈÔ‡˜ ·‰¤ÓÂ˜.
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Ό λο και περισσότερες έρευ-
νες επιβεβαιώνουν την

ευεργετική επίδραση της µουσικής
στην ψυχή και το σώµα.

Π ρόσφατα, Aµερικανοί επι-
στήµονες αποφάνθηκαν πως

το άκουσµα εκλεπτυσµένων µουσι-
κών συνθέσεων και η τακτική
παρακολούθηση κονσέρτων, αφαι-
ρούν πέντε χρόνια από την επονο-
µαζόµενη “πραγµατική ηλικία” µας.
Θα µπορέσει όµως ποτέ να πάρει η
µουσική την θέση που φαίνεται να
δικαιούται ως φάρµακο; H Bέρα
Mπράντες, η πρώτη “µουσική φαρ-
µακολόγος” στον κόσµο, στοιχηµα-
τίζει ότι είναι απλώς θέµα χρόνου.

H 60χρονη σήµερα Bέρα Mπράν-
τες έκανε καριέρα ως παρα-

γωγός µουσικών δρώµενων και
ηχογραφήσεων όταν, το 1995, ένα
τροχαίο παρά λίγο να της στοιχίσει
την ζωή. O γιατρός τής δήλωσε ότι
θα χρειαστεί να παραµείνει σε
πλήρη ακινησία για 10 ως 14 εβδο-
µάδες. Στο νοσοκοµείο µοιραζόταν
το δωµάτιο µ’ έναν θρησκευόµενο
άνθρωπο· φίλοι του έρχονταν κα-
θηµερινά και έψαλλαν. Έπειτα από
µόλις δύο εβδοµάδες στο νοσοκο-
µείο, µια µαγνητική τοµογραφία
έδειξε πως η σπονδυλική της στή-
λη είχε επουλωθεί πλήρως. Όλοι
µίλησαν για θαύµα. Kι εκείνη µπήκε
σε πολλές σκέψεις. 

Ό σο σηµαντική κι αν ήταν για
εκείνη σε προσωπικό επί-

πεδο αυτή η εµπειρία, η Mπράντες
γνώριζε πως οι αναπτυσσόµενες
θεωρίες µιας µουσικής παραγωγού,
χωρίς πτυχίο στην ιατρική, δεν
επρόκειτο ποτέ να γίνουν αποδε-
κτές χωρίς αυστηρές κλινικές δοκι-
µές. Προχώρησε λοιπόν και σή-
µερα είναι διευθύντρια ενός ερευ-
νητικού προγράµµατος για την
µουσική και την ιατρική στην Iδιω-
τική Iατρική Σχολή Παράκελσος,
στο Zάλτσµπουργκ της Aυστρίας.
Παράλληλα έχει ιδρύσει µια εται-
ρεία, η οποία σχεδιάζει κατά πα-

ραγγελία µουσικά συστήµατα για
ιατρικές εγκαταστάσεις. H Mπράν-
τες και οι συνεργάτες της δεν χρη-
σιµοποιούν γνωστά κοµµάτια -
υπάρχει πάντα ο κίνδυνος των προ-
σωπικών συσχετισµών. Όπως οι
παλαιοί φαρµακοποιοί, που διύλι-
ζαν αποστάγµατα από τα βότανα
της φύσης, έτσι κι αυτοί αναλύουν
µουσικές κάθε είδους µε σκοπό να
“εξαγάγουν” τα “ενεργά συστατικά”
τους, τα οποία αναµειγνύουν κατό-
πιν στις σωστές ισορροπίες, “ρί-
χνοντας” µέσα τις σωστές δόσεις
ρυθµού, αρµονίας κι ηχοχρώµατος,
στον σωστό χρόνο, στην σωστή
σειρά...

MOYΣIKH ΓIA ΠAΣA NOΣO

1. H µουσική δεν επιδρά ευερ-
γετικά µόνο στον άνθρωπο.

Έχει αποδειχθεί π.χ. ότι οι αγελά-
δες παράγουν περισσότερο γάλα
υπό τους ήχους απαλής κλασσικής
µουσικής.

2. Oι αρχαίοι Έλληνες φιλόσο-
φοι πίστευαν πως η µουσική

µπορεί να βοηθήσει στην αποκατά-
σταση της διαταραγµένης ισορρο-
πίας σώµατος και ψυχής. O Πλάτω-
νας και ο Aριστοτέλης ήταν οι πρό-
δροµοι της µουσικοθεραπείας.

3. Έρευνες απέδειξαν ότι οι
συνθέσεις του Mότσαρτ κατα-

πολεµούν το άγχος, βελτιώνουν τις
επιδόσεις στα τεστ του δείκτη
ευφυΐας κατά 8 µε 9 µονάδες, ενώ
βοηθούν στην αντιµετώπιση των
καρδιακών παθήσεων και των αρ-
θριτικών πόνων.

4. Eπιστήµονες του Πανεπιστη-
µίου του Στάνφορντ ανακάλυ-

ψαν πως οι συµφωνίες του 18ου
αιώνα βελτιώνουν την δυνατότητα
συγκέντρωσης.

5. Eπιστήµονες από το Πανεπι-
στήµο του Mέριλαντ κατέλη-

ξαν στο συµπέρασµα πως αν α-
κούµε 30 λεπτά αγαπηµένους µου-
σικούς ήχους την ηµέρα, µειώ-
νουµε τα επίπεδα της κακής χολη-
στερόλης µας!

MOYΣIKH: MOYΣIKH: θεραπεύει  θεραπεύει  
ψυχή  κα ι  σώµαψυχή  κα ι  σώµα



ΚΚ άποιος κακοήθης είχε ειρωνευτεί
κάποτε τον διάσηµο συγγραφέα

Αλέξανδρο ∆ουµά (1802-1870) για την
µελαψή του επιδερµίδα. “ª¿ÏÈÛÙ·, Î‡ÚÈÂ”, του απάν-
τησε εκείνος, µε το πνευµατώδες χιούµορ του. “√
ÚÔ¿Ô˜ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ›ıËÎÔ˜, Ô ·Ô‡˜ ÌÔ˘
Ó¤ÁÚÔ˜ Î·È Ô ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘ ÌÈÁ¿˜. ∏ ‰ÈÎ‹ Û·˜ ÔÈÎÔ-

Á¤ÓÂÈ·, Î·ıÒ˜ ‚Ï¤ˆ, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ ÙËÓ
›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹, ·Ó Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ
·ÓÙ›ıÂÙË Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË...”

Για την ιστορία αξίζει ν’ αναφέρουµε ότι ο διάσηµος
συγγραφέας ήταν γόνος ενός Γάλλου ευγενούς, ο
οποίος, κατά την διάρκεια της θητ   είας του στον
Άγιο ∆οµίνικο, παντρεύτηκε µία γυναίκα από τα µέρη
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µιµιαα ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ
Ο  Ο  Ιησούς Χριστός είπε: “Αγάπα τον πλησίον

σου ως σεαυτόν”. Αυτή η φράση έχει δύο
έννοιες. Η µία είναι ότι ο πλησίον σου είναι ένα κοµ-
µάτι του εαυτού σου, άρα δεν τον διαχωρίζεις από
εσένα. Η δεύτερη έννοια είναι ότι, όπως αγαπάς
τον εαυτό σου, έτσι πρέπει να αγαπάς και τους
άλλους. Αν δεν αγαπάς και δεν αποδέχεσαι τον
εαυτό σου, δεν θα µπορέσεις ποτέ ν’ αποδεχθείς
τον πλησίον σου και να του δώσεις αληθινή αγάπη.

Α  Α  γαπώ, λοιπόν, τον εαυτό µου σηµαίνει κατ’
αρχάς ότι τον σέβοµαι, ότι τον προστατεύω

από αρνητικά συναισθήµατα και καταστάσεις, γιατί
θεωρώ ότι δεν του αξίζει να “πέφτει”, ούτε να
συµπεριφέρεται µε τρόπο που θα τον κάνει να µην
αισθάνεται όµορφα. Σεβασµός προς τον εαυτό µου
σηµαίνει ότι τον αντιµετωπίζω µε αξιοπρέπεια και
το θεωρώ δεδοµένο ότι και µόνο σαν δηµιούργηµα
του Θεού, και µάλιστα ξεχωριστό και µοναδικό, δεν
θα πρέπει να του φέροµαι άσχηµα, να τον υποτιµώ
και να τον επικρίνω. 

Σ  Σ  κεφθείτε πώς συµπεριφέρεσθε σ’ ένα πρόσ-
ωπο που θαυµάζετε και σέβεσθε. Ακόµα κι

αν σας δυσκολεύει ή δεν εγκρίνετε την συµπερι-
φορά του, σκέπτεσθε πολύ αν θα µιλήσετε και πώς,
µόνο και µόνο από σεβασµό. Ας αναλογισθούµε λοι-
πόν πόσο σεβασµό και αγάπη θα πρέπει να δεί-
χνουµε κατ’ αρχάς στους εαυτούς µας. Το οξύµωρο
είναι ότι, ενώ στην προσευχή µας προς τον Θεό, οι
περισσότεροι προσέχουµε τα λόγια µας, ακόµα κι
αν είµαστε φοβισµένοι ή θυµωµένοι, στο πιο τέλειο
δηµούργηµά Του, που είναι “κατ’ εικόνα και καθ’
οµοίωσή Του”, συµπεριφερόµαστε είτε µε αδιαφο-
ρία, είτε µε θυµό, είτε µε έλλειψη σεβασµού.

Τ  Τ  ο δεύτερο βήµα είναι η αποδοχή του εαυτού
µας, που έχει φυσικά µεγάλη σχέση µε το

πρώτο βήµα. Ακόµα κι αν ήθελα να είµαι κάπως
αλλοιώς, αποδέχοµαι τον εαυτό µου όπως είναι και
αντιµετωπίζω τις αδυναµίες του, αρχικά τουλάχι-
στον, µε κατανόηση. Σιγά-σιγά αρχίζω και συνειδη-
τοποιώ ότι αυτά που εγώ θεωρώ µειονεκτήµατά µου
πρέπει να βάλω στόχο να τα µετατρέψω σε πλεονε-
κτήµατα και να δηµιουργήσω νέα δεδοµένα στην
ζωή µου, που θα µε ικανοποιούν.

∆  ∆  εν είναι εµπόδιο το πάχος, το ύψος, η υπερ-
βολική αδυναµία, η ηλικία, η δυσκολία να

κατανοήσουµε τα µαθηµατικά, το ότι δεν είµαστε
σαν τα µοντέλα που βλέπουµε στις διαφηµίσεις.
Εµπόδιο είναι τα συναισθήµατα που µας εγκλωβί-
ζουν σε αυτό που εµείς θεωρούµε µειονέκτηµα. Η
διαφορετικότητα του καθενός είναι η ταυτότητά του
και, αν έχει επίγνωση, µπορεί χάρις στο “µειονέ-
κτηµά” του να οδηγηθεί σε όµορφες εµπειρίες, ν’
ανακαλύψει και να ενδυναµώσει άλλα προσόντα
του. Γνωρίζουµε ανθρώπους, που ενώ δεν είναι
“όµορφοι”, µε την κοινώς αποδεκτή έννοια της
λέξης, είναι πολύ γοητευτικοί και επιτυχηµένοι.
Γνωρίζουµε αναπήρους που έχουν πιστέψει στην
δύναµή τους και όχι µόνο ζουν όµορφα, αλλά έχουν
επιδόσεις που άλλοι άνθρωποι δεν θα τολµούσαν
καν να ονειρευτούν.

Α  Α  ν λοιπόν αποδεχθούµε, σεβαστούµε τον
εαυτό µας και έχουµε την πρόθεση να τον

αξιοποιήσουµε µε τον καλύτερο τρόπο, ώστε να
βελτιώσουµε την ζωή µας, και αρχίσουµε να δου-
λεύουµε µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, όλα τα αρνητικά
που εισπράττουµε από τους άλλους θα εξαφανι-
στούν σταδιακά. Το ίδιο συµβαίνει και µε αυτά που
αποκαλούµε “λάθη” των άλλων. Όσο επικίνδυνα ή
απειλητικά κι αν τα θεωρούµε, ας αποφύγουµε να
τους κριτικάρουµε ή να τους “διορθώνουµε” και ας
επικεντρωθούµε στο τί πρέπει να κάνουµε εµείς για
ν’ αλλάξουµε τις συνθήκες της ζωής µας. Μήπως
είχαµε µείνει αδρανείς µέχρι σήµερα; Μήπως τα
δώσαµε όλα σε συγκεκριµένα άτοµα και καταστά-
σεις; Μήπως έχουµε µείνει κολληµένοι σε πεποιθή-
σεις, περιοριστικές σκέψεις και συναισθήµατα; 

Α  Α  ς επικεντρωθούµε σ’ εµάς τους ίδιους και,
αφού λυτρώσουµε τον εαυτό µας από τα

βάρη που είναι φορτωµένος -αρνητικά συναισθή-
µατα, θυµό, φόβο, ανασφάλεια, απογοήτευση, ενο-
χές-, ας σκεφτούµε τον εαυτό µας σαν “παίκτη” σ’
ένα έξυπνο παιχνίδι, κι ας πιστέψουµε ότι µπο-
ρούµε να νικήσουµε, ξεπερνώντας όλα τα εµπόδια.
Αρκεί να έχουµε ειρήνη και αγάπη στην καρδιά µας,
και τα µάτια µας ανοιχτά και καθαρά.

πÊÈÁ¤ÓÂÈ· §Ô˘Ú›‰·  
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OO  OO  Γιάννης Bλιώρας είχε πρωτοδιοριστεί δά-

σκαλος το 1960 στην Kουτσούφλιανη,
ένα µικρό ορεινό χωριό της Kαλαµπάκας. Tην ίδια
χρονιά, κατά την διάρκεια του εορτασµού της 28ης
Oκτωβρίου, µίλησε σε µαθητές και κατοίκους για το
ηρωϊκό OXI του 1940. Mόλις τελείωσε την οµιλία
του τον πλησίασε ένας γέρος, ψηλός και αγέρω-
χος, που, µε τρεµάµενη φωνή και δάκρυα στα
µάτια, του  είπε: 
- Kαλά µας τά ’πες κυρ-δάσκαλε, αλλά για µας
τους Kουτσουφλιανιώτες δεν είπες τίποτε. Aυτό το
OXI το είπαµε εµείς πιο νωρίς στους Tούρκους.

¶¶  ¶¶  ράγµατι, µετά τον ατυχή πόλεµο του 1897
και µε την παρέµβαση των Mεγάλων ∆υνά-

µεων, οι Tούρκοι αποχώρησαν από τα εδάφη που
είχαν κατακτήσει. Aπαιτούσαν όµως το χωριό Kου-
τσούφλιανη να περιέλθει στην δικαιοδοσία τους.
Aιτία ήταν η στρατηγική του θέση στην παραµεθό-
ριο. Tα πυκνά δάση και οι βουνοκορφές πρόσφε-
ραν ασφάλεια και ελευθερία κινήσεων στους Mα-
κεδονοµάχους. 

OO  OO  ι αντιπρόσωποι των Mεγάλων ∆υνάµεων
χάραξαν τα νέα σύνορα, έτσι ώστε η Kου-

τσούφλιανη να περιέλθει στην Tουρκία. Oι Kου-
τσουφλιανιώτες µαζεύτηκαν στην εκκλησία του
χωριού και έψαλαν δεήσεις στον Ύψιστο. Oι πρό-
κριτοι του χωριού υποστήριξαν θερµά την ένωση

µε την Mητέρα Eλλάδα, λέγοντας πως αν δεν γίνει
αυτό, τότε θα πυρπολήσουν το χωριό και θα µετοι-
κήσουν σε ελληνικό έδαφος. 

EEEE καναν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, η
απόφαση όµως των Mεγάλων ∆υνάµεων

ήταν αµετάκλητη. Έτσι οι κάτοικοι της Kουτσού-
φλιανης πραγµατοποίησαν το σχέδιό τους. Oι γυ-
ναίκες φορτώθηκαν ό,τι µπορούσαν να πάρουν από
τα νοικοκυριά τους, πήραν και τα παιδιά και τράβη-
ξαν νότια. Oι άνδρες έσκαψαν το νεκροταφείο του
χωριού, φορτώθηκαν τα οστά των προγόνων τους,
τις εικόνες και τα ιερά κειµήλια, και πήραν τον
δρόµο της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας. Oι
τελευταίοι άνδρες, πριν κατηφορίσουν κι αυτοί,
έβαλαν φωτιά στα σπίτια. Ήταν Tετάρτη 13 Mαΐου
του 1898, παραµονή της Aναλήψεως.

OOOO ι Kουτσουφλιανιώτες βρήκαν φιλόξενο κα-
ταφύγιο στον περιβάλλοντα χώρο της Mο-

νής Λιµποχόβου, λίγα χιλιόµετρα νοτιώτερα. Eκεί
έχτισαν σταδιακά τα σπιτικά τους και ίδρυσαν το
νέο χωριό τους, που το ωνόµασαν Nέα Kουτσού-
φλιανη. 

™™™™ ήµερα έχει µετωνοµασθεί σε Παναγία και
βρίσκεται περίπου 60 χιλιόµετρα δυτικά των

Tρικάλων. Kάθε χρόνο στις 13 Mαΐου το χωριό τιµά
την επέτειο του ολοκαυτώµατος µε πανηγυρικές
εκδηλώσεις.

ÂÂ˘̆ËËÌÌÂÂÚÚ››·· - ª∞´O™ 2018

ΣΠAZOKEΣΠAZOKEΦΦAΛIEΣAΛIEΣ
Bρείτε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς:

1) Ένα τετράγωνο µε πλευρά δύο µέτρα χωράει σε έναν κύκλο µε ακτίνα
δύο µέτρα.
2) Aν περπατήσω τρία χιλιόµετρα βόρεια, µετά δύο χιλιόµετρα στα δεξιά
µου και µετά δύο χιλιόµετρα νότια, τότε θα πρέπει να περπατήσω δύο
χιλιόµετρα ανατολικά για να επιστρέψω εκεί απ’ όπου ξεκίνησα.
3) Aν το σπίτι σας είναι δέκατο από την µια άκρη της σειράς και έκτο από
την άλλη άκρη, τότε θα υπάρχουν 17 σπίτια στην σειρά.
4) Aν η τρίτη µέρα του µήνα είναι Παρασκευή, τότε η ερχόµενη Tρίτη
είναι η 7η ηµέρα του µήνα.
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ÔÈ ÚÒÙÂ˜ ¯ ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ı· ‹Ù·Ó
„Â˘‰Â›˜ (ÔfiÙÂ ı· Â›¯·Ó Á›ÓÂÈ
·fi „Â‡ÙÂ˜) Î·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜
12-¯ ı· ‹Ù·Ó ·ÏËıÈÓ¤˜ (ÔfiÙÂ

ı· Â›¯·Ó Á›ÓÂÈ ·fi ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹
¿ÙÔÌ·). ÕÚ· ¯=12-¯.  ™ÙÔ ‰ˆÌ·-

ÙÈÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 6 ÂÈÏÈÎÚÈÓÂ›˜
¿ÓıÚˆÔÈ.

¶§HPøMENO
TE§O™

T·¯. °Ú·ÊÂ›Ô
A£HNA™ 15

AÚÈıÌfi˜ A‰Â›·˜
512

X+5

E N A  A Γ N Ω Σ T O  I Σ T O P I K O  Γ E Γ O N O Σ
Σ’ όλο τον κόσµο ξαστεριά, σ’ όλο τον κόσµο ήλιος

στην δόλια την Kουτσούφλιανη καπνός κι αντάρα βγαίνει...


