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Στην ζωή µας, συνήθως, προσελκύουµε περισσότερο αυτό που θα ευχό-

µασταν να είµαστε ή να είχαµε.

Πρώτα είναι καλό να είµαστε ελεύθεροι στον νου µας και µετά θα µπο-

ρούµε να γίνουµε ελεύθεροι στην εξωτερική µας ζωή, π.χ. στα οικονοµικά

µας. H ελευθερία δεν σηµαίνει ελευθεριότητα, δηλαδή να κάνουµε ό,τι µας

έρθει, όποτε µας έρθει... Kάτι τέτοιο οδηγεί στην σκλαβιά ή στην εξάρτηση...

Aν κάποιος έχει την επιθυµία να εργαστεί για να αποκτήσει χρήµατα, ώστε

να µην χρειάζεται να ανησυχεί για τα χρήµατα, τότε δεν είναι ελεύθερος! Oι

δράσεις και οι αποφάσεις του καθορίζονται και κατευθύνονται από τον φόβο

και την έλλειψη, ότι, δηλαδή, δεν έχει αρκετά. Oι φόβοι αυτοί έχουν γίνει τα

“αφεντικά”. Aυτά τα “αφεντικά” εµποδίζουν τον άνθρωπο εκείνο από το να

δραστηριοποιείται σε αυτό που θα του άρεσε να κάνει, αν δεν απασχολείτο

µε την ανησυχία ότι δεν έχει αρκετά.

Aν το παρατηρήσουµε, η ανησυχία αυτή δεν αφορά µόνο στα χρήµατα,

αλλά επεκτείνεται και στο ότι δεν έχει αρκετά εφόδια... και κινδυνεύει. H

αλήθεια είναι ότι, ακόµη κι αν αποκτήσει αρκετά, πάλι θα νοµίζει ότι δεν του

φτάνουν... Γιατί; ∆ιότι ο άνθρωπος εκείνος έχει ταυτιστεί µε τους φόβους της

ελλείψεως. Oι φόβοι αυτοί θα τον οδηγήσουν -το πιθανότερο- να αποκτήσει

την συνήθεια (αν όχι και το πάθος) της απληστίας.

Για να γίνει κάποιος ελεύθερος, χρειάζεται να αντιµετωπίσει την βαθύτερη,

ουσιαστικώτερη αλήθεια. Eκείνη που τον βοηθά να αναγνωρίζει την πραγµα-

τικότητα και να ενεργεί από θέση γνώσης και όχι από θέση φόβου. Γνωρίζω

σηµαίνει έχω εµπειρία, πίστη, εµπιστοσύνη. Γνωρίζω σηµαίνει αφήνοµαι µε

εµπιστοσύνη στον Θεό, και Aυτός θα µε προστατέψει, αν κάνω λάθος, και

θα οδηγήσει τα βήµατά µου ώστε, τελικά, να φτάσω στον σκοπό µου. Aφή-

νοµαι σηµαίνει δεν ανησυχώ και δεν φοβάµαι. Aφήνοµαι σηµαίνει ότι

ενεργώ µεθοδικά και συγκροτηµένα. Eργάζοµαι σκληρά, πολλές φορές, αλλά

µε εµπιστοσύνη ότι τελικά θα γίνουν τα πράγµατα µε τον καλύτερο τρόπο

παρά τα πρόσκαιρα φαινοµενικά εµπόδια. Aφήνοµαι όλο και περισσότερο,

µε εµπιστοσύνη, σηµαίνει γίνοµαι όλο και πιο ελεύθερος.

Για να έχει κάποιος αυτό που επιθυµεί και να ζει το όνειρό του στην

πραγµατικότητα, χρειάζεται να γίνει περισσότερο σαν αυτό που επιθυµεί να

γίνει. Παρά την αντίληψη των πολλών, κανείς δεν το πετυχαίνει µόνος του.

Mερικές φορές χρειάζεται βοήθεια από κάποιον για να µπορέσει ν’ αποκτή-

σει τα εφόδια, τον τρόπο σκέψης και τις διαδικασίες, που είναι καλό να υιο-

θετήσει, ώστε ευκολώτερα και γρηγορώτερα να γίνει αυτό που επιθυµεί και

να έχει τα αποτελέσµατα στα οποία στοχεύει.

O εκδότης
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∆ιάφορα... 
�TÔ ÛÙ¤ÁÓˆÌ· ÙˆÓ ÚÔ‡¯ˆÓ
Ì¤Û· ÛÙÔ Û›ÙÈ, Î¿ÙÈ Ô˘ ÔÏ-
ÏÔ› Û˘ÓËı›˙Ô˘ÌÂ ÙÒÚ· ÙÔÓ ¯ÂÈ-
ÌÒÓ·, ı¤ÙÂÈ ÛÂ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙËÓ
˘ÁÂ›· ·ÙfiÌˆÓ ÌÂ ·Ô‰˘Ó·Ìˆ-
Ì¤ÓÔ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·
‹ ÛÔ‚·Úfi ¿ÛıÌ·. Ÿˆ˜ ÂÍËÁÂ›
Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ NÙ¤È‚ÈÓÙ NÙ¤-
ÓÈÓÁÎ, ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ
ÙÔ˘ M¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ, Ô˘ ¤Î·ÓÂ
Û¯ÂÙÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó·, Ù· ÚÔ‡¯· Ô˘
ÛÙÂÁÓÒÓÔ˘Ó ¿Óˆ ÛÂ ıÂÚÌ·Ó-
ÙÈÎ¿ ÛÒÌ·Ù· ·˘Í¿ÓÔ˘Ó Ù· Â›-
Â‰· ˘ÁÚ·Û›·˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ
Î·Ù¿ 30% Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ
È‰·ÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙËÓ
·Ó¿Ù˘ÍË ÌÔ‡¯Ï·˜, ÙÔ˘ Ì‡ÎË-
Ù· ÙË˜ ·ÛÂÚÁ›ÏÏˆÛË˜, fiˆ˜
ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È, Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È
ÈÎ·Ófi˜ Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ÏÔÈÌÒ-
ÍÂÈ˜ ÛÙÔ˘˜ ÓÂ‡ÌÔÓÂ˜. 
�T· ÔÚÙÔÎ¿ÏÈ· ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó
ÊÏ·‚ÔÓÔÂÈ‰‹, Ù· ÔÔ›·, fiˆ˜
ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈ‰ÈÎÔå, ÂÓÂÚÁÔ-
ÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÌËÓ˘Ì¿-
ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÈfiÎ·ÌÔ, Î¿ÙÈ Ô˘
·›˙ÂÈ ÚfiÏÔ ÛÙËÓ Ì¿ıËÛË Î·È
ÙËÓ ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË ÏËÚÔÊÔ-
ÚÈÒÓ. EÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂ-
ÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ P‹ÓÙÈÓÁÎ ˙‹ÙË-
Û·Ó ·fi 400 ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ó·
›ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ 500 ml
ÊÚÂÛÎÔÛÙ˘ÌÌ¤ÓÔ ¯˘Ìfi ÔÚÙÔ-
Î·ÏÈÔ‡. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ÛÙÔ
Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ÙÔ˘˜ ˙‹ÙË-
Û·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ó·
Î¿ÓÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÙÂÛÙ. OÈ ÂÈ‰fi-
ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ‚ÂÏÙÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿
8% ÌÂÙ¿ ·fi 3 Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜!
�H Î·Ï‡ÙÂÚË ÒÚ· ÁÈ· Ó· Ì¿-
ıÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Î¿ÙÈ ÛÙÔ ·È‰› ÙÔ˘
Â›Ó·È Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÎÔÈÌËıÂ›, Î·È ÁÈ’
·˘Ùfi °ÂÚÌ·ÓÔ› ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ÙÔ-
Ó›˙Ô˘Ó fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·-
Û›· Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÁÔÓÂ›˜
Î¿ÔÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÛÙ· ·È‰È¿,
fiÙ·Ó ·˘Ù¿ ¤ÊÙÔ˘Ó ÁÈ· ‡ÓÔ.
™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜, Ô
‡ÓÔ˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ÛËÌ·Ó-
ÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Ì¿ıËÛË Î·È ÙËÓ
ÌÓ‹ÌË Î·Ù¿ Ù· ÚÒÙ· ÛÙ¿‰È·
ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ·’
fi,ÙÈ ÛÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ËÏÈÎ›·.
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O Tάσος Παπαναστασίου, δά-
σκαλος της έκτης τάξης σε

∆ηµοτικό σχολείο της Θεσσαλονί-
κης, κατάφερε να συγκινήσει πολύ
κόσµο µέσω του διαδικτύου, δηµο-
σιεύοντας την έκθεση µιας µαθή-
τριάς του στον προσωπικό του
λογαριασµό στο Facebook.

Σ τα πλαίσια του σχολικού µα-
θήµατος, ο ίδιος ζήτησε από

τα παιδιά να γράψουν µία έκθεση,
έως 250 λέξεις, περιγράφοντας το
σπίτι τους.

M ια µαθήτριά του κατάφερε
να ξεχωρίσει, καθώς περιέ-

γραψε το “σπίτι” της όπως εκείνη
το βλέπει και το νοιώθει, τόσο εξω-
τερικά όσο και εσωτερικά.

“M ÂÚÈÎÔ› ¿oÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ¤-
¯Ô˘Ó Û›ÙÈ. Œ¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ù˘-

¯›· Ó· ˙Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÌÂ
ÌfiÓË ÂÏ›‰· ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ
Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘˜. OÈ ÂÚÈÛÛfi-
ÙÂÚÔÈ, fiÌˆ˜ Â›Ó·È Ù˘¯ÂÚÔ› Î·È
¤¯Ô˘Ó Û›ÙÈ.

TÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ Û›ÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÎÈ ÂÁÒ, ·ÎÚÈ‚Ò˜
ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È Û’ ¤Ó·
Ì¤ÚÔ˜. MÂ ÈÔ ·Ï¿ ÏfiÁÈ·, ÌÂ ·ÎÔ-
ÏÔ˘ıÂ› Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Î·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù›
Â›Ó·È Ì¤Û· ÌÔ˘. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ Û›ÙÈ
Ì¤Û· ˘¿Ú¯ÂÈ fi,ÙÈ ¯ˆÚ¿ÂÈ Î·È ‰ÂÓ
¯ˆÚ¿ÂÈ Ô ÓÔ˘˜ Û·˜. ™Î¤„ÂÈ˜, Ì¤ÚË,
¿ÓıÚˆÔÈ, Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, Ê·ÓÙ·-
ÛÙÈÎ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Ï¿ÛÌ·Ù· Î·È
ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·. KÈ ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÙÔ Û›ÙÈ
ÌÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ Ì˘·Ïfi Î·È Ë Î·Ú‰È¿
ÌÔ˘.

TËÓ ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ‰ÂÓ
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Û·˜ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ¿„ˆ,
ÁÈ·Ù› ÙËÓ ‚Ï¤ÂÙÂ Î·È ÌfiÓÔÈ Û·˜
·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹!”

Ό πως ήταν φυσικό, ο δάσκα-
λός της έγραψε ένα µεγάλο

“MÚ¿‚Ô” κάτω από την έκθεση,
συµπληρώνοντας: “E›Û·È ¤Ó· ÛÔ˘-
‰·›Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ!”

A πό την στιγµή που η έκθεση
δηµοσιεύθηκε στην προσω-

πική ιστοσελίδα του κ. Παπαναστα-
σίου, τα likes και οι κοινοποιήσεις
“έπεσαν βροχή”. Kάτι για το οποίο
έσπευσε να ενηµερώσει την µαθή-
τριά του.

H δηµοσίευση στην ιστοσελίδα
του τελείωνε µ’ αυτά τα

λόγια: “TÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÁÚ¿ÊÙËÎÂ ·fi
ÙÔ ·È‰›. ¶ÔÏÏ¿ Ù¤ÙÔÈ· ÎÂ›ÌÂÓ·
ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ ÛÂ
¿Ú· ÔÏÏ¿ Û¯ÔÏÂ›· ÙË˜ ·ÙÚ›‰·˜
Ì·˜, fiÙ·Ó Ù· ÂÌÈÛÙÂ˘fiÌ·ÛÙÂ Î·È
fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘ÌÂ ÙËÓ ‰˘Ó·Ùfi-
ÙËÙ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi
ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó, ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ
Êfi‚Ô ÙË˜ ÎfiÎÎÈÓË˜ ÌÔÏ˘‚È¿˜. H
·Ú·ÁˆÁ‹ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ÛÙÔ
¢ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ˆ˜
ÙÚfiÔ˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜
Î·È fi¯È ˆ˜ ÙÚfiÔ˜ ÂÍ¤Ù·ÛË˜ Î·È
·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜”. 

Ό ταν τα παιδιά αναπτύσσον-
ται µέσα σε µια αγαπηµένη

οικογένεια, που έχει κοπιάσει για
να τα µεγαλώσει και που έχει κάνει
τα πάντα για να τους δώσει σπου-
δαία µαθήµατα ζωής, τότε δεν µπο-
ρείς παρά να τα θαυµάζεις και να
τα καµαρώνεις κάθε φορά που το
δείχνουν µέσα από την καθηµερι-
νότητά τους!

Έ να µεγάλο µπράβο κι από
εµάς σ’ αυτή την υπέροχη

µαθήτρια της έκτης τάξης του ∆η-
µοτικού, που κατάφερε να µας
συγκινήσει!

Ÿ,ÙÈ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÂ -Ô‡ÚÁÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ Î·ÎÔ‡: Î·ÎÔ‡ÚÁÔ˜,
·ÓÔ‡ÚÁÔ˜, Ú·‰ÈÔ‡ÚÁÔ˜ ÎÏ.

ŸÙÈ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÂ -Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ Î·ÏÔ‡: ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜, ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁfi˜ ÎÏ.

E•AIPOYNTAI: ˘Ô˘ÚÁfi˜, Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜...

“το“το ΣΠITIΣΠITI µου”µου”
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ττοο M Y Σ T I KM Y Σ T I K OO ττωωνν

X P I Σ TX P I Σ T OO Y Γ E N N Ω NY Γ E N N Ω N
ΣΣ υνάντησα στην είσοδο της πολυκατοικίας µου

έναν 80χρονο συγκάτοικό µου, τον κύριο
Aνδρέα, και του ευχήθηκα χρόνια πολλά για την
γιορτή του. “¶Ò˜ ÂÚ¿Û·ÙÂ”, τον ρώτησα, ξέρον-
τας πως ζει µόνος του εδώ και λίγα χρόνια που
έχασε την γυναίκα του, αλλά έχει τρία παιδιά και
έξι εγγόνια. “K·Ï¿”, µου απάντησε χαµογελώντας.
“MÂ Â›¯Â Î·Ï¤ÛÂÈ Ë ÎfiÚË ÌÔ˘ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙË˜ ÁÈ· Ó·
ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘ÌÂ. E›¯·Ó ¤ÚıÂÈ Î·È Ù’ ·ÁfiÚÈ· ÌÔ˘. ◊Ù·Ó
Î·È fiÏ· Ù· ÂÁÁfiÓÈ· ÌÔ˘ ÂÎÂ›. O Î·ı¤Ó·˜ ÌÔ˘ Â›¯Â
¿ÚÂÈ ¤Ó· ‰ÒÚÔ. E›¯·Ó ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ Ê·ÁËÙfi
Ô˘ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ, Â›¯·Ó ÛÙÚÒÛÂÈ ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÌÂ ÙÔ
Î·Ïfi ÙÚ·Â˙ÔÌ¿ÓÙËÏÔ Î·È ÙÔ Â›¯·Ó ÛÙÔÏ›ÛÂÈ ÌÂ
ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. N¿Ó·È Î·Ï¿ fiÏÔÈ ÙÔ˘˜”. Eκείνη τη
στιγµή διέκρινα µια µελαγχολία στο πρόσωπό του.
Kαι πριν προλάβω να ρωτήσω τί συµβαίνει, συνέ-
χισε: “KÈ ·ÊÔ‡ Ê¿Á·ÌÂ Î·È ‹È·ÌÂ Î·È ÙÛÔ˘ÁÎÚ›Û·ÌÂ
Ù· ÔÙ‹ÚÈ· Ì·˜, ·ÊÔ‡ ¤ÊÂÚ·Ó Î·È ÙÔ‡ÚÙ· Î·È
Îfi„·ÌÂ Î·È ÌÔ˘ Â˘¯‹ıËÎ·Ó fiÏÔÈ ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿,
‹Á·ÌÂ Ó· Î·ı›ÛÔ˘ÌÂ ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ. ÕÓÔÈÍ·Ó Î·È ÙËÓ
ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙËÓ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Î·È Ù· Á¤ÏÈ·.
T· ·È‰È¿ ‹Á·Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi ÙÔ˘˜. KÈ
ÂÁÒ, Ù› Ó· Î¿Óˆ; ŒÊ˘Á·. ŒÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÔÈÒ˜ Î·Ó¤Ó·˜
‰ÂÓ ÌÔ˘ ·Ë‡ı˘ÓÂ ÙÔÓ ÏfiÁÔ”.

XX αιρετηθήκαµε και, φεύγοντας, κατάλαβα πως
αυτή η συνάντηση, αυτή η συζήτηση δεν ήταν

τυχαία. Σκέφθηκα τα Xριστούγεννα που πλησιά-
ζουν. Mήπως θα πρέπει να προσέξουµε να µην
κάνουµε κι εµείς το ίδιο στον δικό µας Πατέρα;

ΣΣ ε κάθε ελλληνικό σπίτι, σ’ όλες τις γωνιές της
χώρας, την ηµέρα των Xριστουγέννων στρώ-

νεται το γιορτινό τραπέζι. Mαζεύονται οι οικογέ-
νειες και τρώνε όλοι µαζί. Tα παιδιά ανοίγουν τα
δώρα τους χαρούµενα, οι µεγάλοι τρώνε και πίνουν
και ανταλλάσσουν ευχές τσουγκρίζοντας τα ποτή-
ρια τους. Kι εδώ τίθεται το ερώτηµα: Aν το σπίτι
δεν ήταν στολισµένο µε γιρλάντες και χρωµατιστά
λαµπιόνια που αναβοσβήνουν, θα καταλάβαινε
κάποιος ότι είναι Xριστούγεννα; Σε τί θα διέφερε

αυτή η ηµέρα από µια απλή γιορτή; Mιλά κάποιος
για τον µικρό Xριστό που γεννήθηκε σ’ έναν στά-
βλο της Bηθλεέµ σαν φτωχό παιδί για χάρη των
ανθρώπων; Προσέξτε και θα διαπιστώσετε πως
κανείς δεν φαίνεται να το θυµάται. H ηµέρα περνά,
οι επισκέψεις φεύγουν ανταλλάσσοντας ευχές.
Eυχές γιατί;

OO Xριστός µας γιορτάζει κάθε χρόνο τέτοια
ηµέρα, αλλά κανείς δεν Tον θυµάται. Όλοι

ξυπνούν, βάζουν τα καλά τους, πηγαίνουν επισκέ-
ψεις, τρώνε, γλεντούν, χαίρονται, αλλά κανείς δεν
σκέπτεται ότι αυτή την ηµέρα γιορτάζουµε την Γέν-
νηση του Xριστού µας. Mόνο ευχές για Xριστού-
γεννα, αλλά χωρίς τον Xριστό. Kαι τώρα τελευταία,
ούτε κάν ευχές για τα Xριστούγεννα. “Kαλές γιορ-
τές” ευχόµαστε. Xριστούγεννα χωρίς Xριστό γιορ-
τάζουµε. Mερικοί δεν πάµε ούτε στην εκκλησία. 

TT ο µυστικό για να γιορτάσουµε τα Xριστού-
γεννα είναι να ξεκινήσουµε από την εκκλη-

σία, την Θεία Kοινωνία. Nα αισθανθούµε πως µια
τέτοια ηµέρα ο Θεός µας κατέβηκε στην γη κι έγινε
άνθρωπος για χάρη µας. Για να ζήσει ανάµεσά µας
σαν άνθρωπος, για να σταυρωθεί, να αναστηθεί, να
µας δώσει την ευκαιρία να κερδίσουµε την αιώνια
ζωή. Tο µυστικό για να γιορτάσουµε τα Xριστού-
γεννα είναι να γεννηθεί ο Xριστός στις καρδιές
µας, ν’ αλλάξουµε ζωή, να γίνουµε καλύτεροι
άνθρωποι, να µάθουµε να χαιρόµαστε δίνοντας
χαρά στους άλλους, να κάνουµε αυτόν τον κόσµο
που ζούµε (και που όλοι αναρωτιόµαστε “πώς έχει
καταντήσει έτσι;”, ξεχνώντας πως έχουµε κι εµείς
µερίδιο σ’ αυτή την “κατάντια”) λίγο καλύτερο.

ΣΣ τολίζουµε δέντρο και ξεχάσαµε γιατί το στο-
λίζουµε. Bάζουµε αστέρι στην κορυφή του

και δεν ξέρουµε γιατί το βάζουµε. Eυχόµαστε
“Kαλά Xριστούγεννα” και ξεχνάµε γιατί. 

AA υτά τα Xριστούγεννα ας ανακαλύψουµε το
µυστικό: ας κάνουµε φάτνη την καρδιά µας

για να γεννηθεί ο Xριστός µέσα µας!           M.∆.A.

E, κακοµοίρη άνθρωπε, µπορείς να µετακι-
νήσεις βουνά, να κάµεις θάµατα κι εσύ βουλιάζεις
στην τεµπελιά και την απιστία. 
Θεό έχεις µέσα σου, Θεό κουβαλάς και δεν το
ξέρεις!

N›ÎÔ˜ K·˙·ÓÙ˙¿ÎË˜

Πνίγεσαι όχι όταν πέσεις στο ποτάµι, αλλά
αν παραµείνεις βυθισµένος σ’ αυτό.  

¶¿ÔÏÔ KÔ¤ÏÈÔ
Aγαπώ εκείνους που αγαπούν την ζωή. Πού στύ-
βουν το λίγο και βγάζουν το πολύ.

O‰˘ÛÛ¤·˜ EÏ‡ÙË˜

EI¶AN...EI¶AN...
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M ενού που ενεργοποιεί τον εγκέφαλο προτείνουν οι ειδι-
κοί για όσους θέλουν να είναι το µυαλό τους πάντα σε

εγρήγορση. Όπως έχει αποδειχθεί, συγκεκριµένα θρεπτικά
συστατικά ενισχύουν την συγκέντρωση, βελτιώνουν την µνή-
µη και συµβάλλουν στην εύρυθµη λειτουργία του εγκεφάλου.

Mέλι, φρούτα, ψωµί, πατάτες, ρύζι, ζυµαρικά
H γλυκόζη είναι το βασικό καύσιµο του εγκεφάλου. Aν την
στερηθεί, τότε αρχίζουν προβλήµατα συγκέντρωσης.

Hλιόσποροι, καρύδια, τόνος, σαρδέλα, σολοµός, σκουµπρί
Oι τροφές µε πολλά ω-3 λιπαρά οξέα είναι ιδιαίτερα ευεργε-
τικές για την σωστή λειτουργία του εγκεφάλου, ενώ ανεβά-
ζουν και την διάθεση.

Kόκκινο κρέας, πουλερικά, ψάρια, αυγά, γαλακτοκοµικά
Oι πρωτεΐνες κρατούν τον εγκέφαλο σε εγρήγορση, βοηθών-
τας τον να αντεπεξέρχεται και κάτω από πίεση.

Φρούτα, σπανάκι, πράσινο τσάϊ
Στις αντιοξειδωτικές ουσίες κρύβεται το µυστικό για καλή
µνήµη.

Xουρµάδες, µπανάνες, βερίκοκκα, πεπόνι, σταφίδες
Oι τροφές που είναι πλούσιες σε κάλιο δεν προστατεύουν
µόνο από τις κράµπες, αλλά ενισχύουν και το νευρικό
σύστηµα. 

Φακές, σπανάκι, συκώτι, ξερά δαµάσκηνα
O σίδηρος βελτιώνει την πνευµατική απόδοση, συµβάλλει
στην συγκέντρωση και βοηθά τους νευροδιαβιβαστές, που
µεταφέρουν τα ερεθίσµατα στα διάφορα τµήµατα του εγκε-
φάλου.

Aβοκάντο, δηµητριακά, σπαράγγια, χυµός πορτοκαλιού
Tα κύτταρα του εγκεφάλου χρησιµοποιούν το φυλλικό οξύ
για να συνθέσουν τους νευροδιαβιβαστές, γνωστούς και ως
“αγγελιαφόρους του εγκεφάλου”.

ÂÂ˘̆ËËÌÌÂÂÚÚ››·· - ¢EKEMBPIO™ 2017

Eίστε µαθηµατικό µυαλό; Eίστε από αυτούς που τους “κόβει” ή που “κόβονται”.
Tο τεστ ευφυΐας που ακολουθεί ζητά να απελευθερώσετε την φαντασία σας και
να λύσετε το παρακάτω πρόβληµα. Oι αποδεκτές λύσεις είναι δύο. H πρώτη
θεωρείται πιο εύκολη ενώ η δεύτερη είναι για λίγους, δυνατούς λύτες. 

1 (...) 4 = 5
2 (...) 5 ... = 12
3 (...) 6 ... = 21
8 (...) 11 ... = ;

Όπου υπάρχουν τελίτσες συµπληρώστε τα µαθηµατικά σύµβολα και τους αριθ-
µούς που πρέπει. Kαλή επιτυχία!

§Y™H ¶POH°OYMENOY
TEYXOY™

1) Œ¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ. EÊ’ fiÛÔÓ
ÔÈ M·ÎÚ‹‰Â˜ Ï¤ÓÂ

„¤Ì·Ù·, Î·Ó¤Ó·˜ ÙÔ˘˜
‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙÂ›
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KKKK
άποιος έστειλε στον Bία τον Πριηνέα
(έναν από τούς επτά σοφούς) ένα

σφάγιο και του παρήγγειλε: “N’ αφαιρέσεις
το καλύτερο και το χειρότερο µαζί κρέας
και να µου το στείλεις”. Tότε ο Bίας αφαί-
ρεσε την γλώσσα και την έστειλε. Γιατί,
καθώς είπε, “µ’ αυτή λέµε ένα σωρό ωραία
πράγµατα, µα και µ’ αυτή βωµολοχούµε”.

°°  °°  
ια τον χαρακτήρα δύο µεγίστων σο-
φών της αρχαιότητος, του Πλάτωνα

και του Aριστοτέλη, οι αρχαίοι µας πρόγο-
νοι έλεγαν: “O µέν Πλάτων κέντρου δείται,
ο δε Aριστοτέλης χαλινού δείται”. ∆ηλαδή ο
µεν Πλάτων έχει ανάγκη από κέντρισµα,
πρόκληση για να µιλήσει (επειδή ήταν
βαρύς τύπος), ο δε Aριστοτέλης χρειάζεται
χαλινάρι για να σταµατήσει να µιλάει
(επειδή ήταν χειµαρρώδης). ∆ύο σοφοί
άνδρες, δύο διαφορετικοί χαρακτήρες.

OOOO
Πυθαγόρας υποστήριζε ότι καθηµε-
ρινό καθήκον κάθε ανθρώπου είναι η

αυτοκριτική, το τριπλούν ερώτηµα: “Πή παρ-
έβην; Tί δ’ έρεξα; Tί δε µοι δέον ουκ ετελέ-
σθη”. ∆ηλαδή: “Πού έκανα λάθος; Tί θετικό
έκανα; Tί ώφειλα να πράξω και δεν το
έκανα;” Oι µαθητές του, τηρώντας αυτή την
τακτική, συνήθιζαν κάθε βράδυ, πριν κοιµη-
θούν, να εξετάζουν τα πεπραγµένα της ηµέ-
ρας τους, θέτοντας στον εαυτό τους τα τρία
πιο πάνω ερωτήµατα.
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