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∆IAIPEI∆IAIPEI ÎÎ··ÈÈ BAΣIΛEYEBAΣIΛEYE
Παλιά αλήθεια, την οποία διατύπωσε ο Mακιαβέλι στο έργο του “O Hγε-

µόνας” αλλά την είχε πρωτοεκφέρει ο Aθηναίος κωµικός ποιητής Kρατίνος,

πρόδροµος του Aριστοφάνη, µε την φράση: “Eν δε διχοστασίη και Aνδρο-

κλέης πολεµαρχεί”, δηλ. όταν πέφτει διχόνοια, κυβερνά ακόµα και ο  Aνδρο-

κλής - ένας πολιτικός και δηµαγωγός, που είχε κατηγορήσει τον Aλκιβιάδη.

H πολιτική προπαγάνδα έχει επιτύχει, σε µεγάλο βαθµό στις ηµέρες µας,

να στρέψει τον έναν εναντίον του άλλου και να µένουν σε αφάνεια οι
πραγµατικοί αίτιοι. Για παράδειγµα: Θέλω να πάω σήµερα σε κάποια

εργασία µου, που είναι στο κέντρο της Aθήνας, στο Σύνταγµα. Έχω το

δικαίωµα να το κάνω αυτό ώστε να µπορέσω -παρά τις δυσκολίες- να συνε-

χίσω την ζωή µου και να αναπτυχθώ. Tην ίδια ηµέρα, ο εργαζόµενος στα

µέσα µεταφοράς έχει κανονίσει απεργία και πορεία στο κέντρο της Aθήνας.

Έχει το δικαίωµα να το κάνει αυτό, διότι θίγονται τα συµφέροντά του από

την αύξηση φόρων. Eπίσης, τα δικά µου συµφέροντα θίγονται αν δεν εργα-

στώ, πάλι από την αύξηση φόρων.

OMΩΣ: O εργαζόµενος στα µέσα µεταφοράς κατηγορεί εµένα -τον επι-

χειρηµατία, τον ελεύθερο επαγγελµατία, τον βιοµήχανο - γιατί αυτός πληρώ-

νει φόρους και το κράτος θα έπρεπε να µε κυνηγήσει. O επιχειρηµατίας, ο

ελεύθερος επαγγελµατίας, κατηγορεί τους εργαζοµένους στα µέσα µεταφο-

ράς γιατί δεν τον αφήνουν να πάει στην εργασία του και δεν θα έχει να πλη-

ρώσει τους φόρους του.

Tί παρατηροÜµε; Ότι η µία οµάδα ανθρώπων στρέφεται εναντίον της

άλλης. Ποιός φταίει πραγµατικά για όλη αυτή την “ανακατωσούρα”; Oι αδέ-

ξιες πολιτικές και η κακή διαχείριση του κρατικού µηχανισµού. Aντί να τα

βάλουµε µε τους πραγµατικούς φταίχτες, τα βάζουµε ο ένας εναντίον του

άλλου! Γιατί; Γιατί θεωρούµε ότι ο ένας δεν σέβεται τα δικαιώµατα του

άλλου. Eν τω µεταξύ σχεδόν αλώβητοι βγαίνουν οι “ιθύνοντες” και προκα-

λούντες αυτές τις αναταραχές.

Tο ίδιο γίνεται τώρα µε το πολύ επώδυνο θέµα των µεταναστών. Γιατί

ήρθαν οι µετανάστες; Ποιοί τους έφεραν; Γιατί µένουν εδώ; Aς τα βάλουµε

µε τους µετανάστες, µιας κι αυτό είναι πιο εύκολο. Mπορούµε να καταλά-

βουµε πως αυτή η άστοχη κατεύθυνση δηµιουργεί πρόβληµα; Ποιοί είναι -

πραγµατικά- οι αίτιοι του προβλήµατος;
Aν υπάρχει κάποιο µάθηµα από την επικρατούσα κατάσταση στην Eλλάδα,

που θα µας είναι χρήσιµο, είναι το να παρατηρούµε το “διαίρει” ώστε

να µην αφήνουµε το “βασίλευε” σε άλλους. Άλλωστε η ενότητα, η ακε-
ραιότητα, το όλον είναι το µήνυµα του Xριστιανισµού. Tο να επιστρέψουµε

σε µια κατάσταση, όπου δεν υπάρχει διάσπαση και διαχωρισµός, είναι το να

επιστρέψουµε σε µια κατάσταση πριν από την πτώση. Aς αντισταθούµε -µε

τρόπο που να έχει νόηµα- στους επίδοξους καπηλευτές της ελευθερίας µας,

ώστε να µείνουµε εµείς πρώτα ελεύθεροι µέσα µας. Στην συνέχεια θα έχουµε

δικαίωµα να διεκδικήσουµε να παραµείνει ελεύθερη και η πατρίδα µας και η

ζωή µας.
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HH καλλιέργεια δεν είναι συσσώ-
ρευση γνώσης, αλλά το από-

σταγµά της, ή όπως έγραψε και ο
Mαλρό: “Kαλλιέργεια είναι αυτό που
µένει όταν ξεχάσεις όσα έµαθες”. 

TT  ο µυαλό είναι ξυράφι. “Όσο το
ακονίζεις τόσο κόβει”. 

§§  έει ο ∆ιονύσης Xαριτόπουλος
σχετικά: “Σ’ αυτή τήν παλιά

έκφραση έγκειται και η διαφορά του
έξυπνου από τον καλλιεργηµένο·
αρχικά µπορεί να διαθέτουν ανάλογη
νοητική δωρεά, καταλήγουν όµως να
απέχουν ποιοτικά. O έξυπνος και ικα-
νός µαθαίνει τα θεωρητικά και τα πρα-
κτικά της δουλειάς του, παρακολουθεί
τις εξελίξεις και, αν δεν καταντήσει
στυγνή χρηµατοµηχανή, είναι ευλογία
να συνεργάζεσαι µε κάποιον που δεν
έχει µόνο Mάστερ, αλλά και το µυαλό
στην θέση του. 

”OO καλλιεργηµένος δεν περιορί-
στηκε στην ύλη των όποιων

σπουδών του και τα χρηστικά για να
κερδίσει χρήµατα ή κοινωνικό κύρος,
αλλά έκανε το µεγάλο ποιοτικό άλµα:
ξέφυγε από το αναγκαίο. Mε πάθος,
µελέτη και αγάπη “ψάχτηκε” εντός
του και γύρω του, απόκτησε ευρύτερη
παιδεία και δική του πρωτογενή
σκέψη, ώστε να βλέπει κάτω από την
επιφάνεια των πραγµάτων, να εντοπί-
ζει τα βαθύτερα αίτια”.

και MYAΛO
ΞYPAΦI ...
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∆ιάφορα... 
� M¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÏËıÒÚ· ÌÂÏÂ-
ÙÒÓ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë
‡ÓÔ˘ ‚Ï¿ÙÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ
˘ÁÂ›·, Î·ıÒ˜ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó-
‰˘ÓÔ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ Û·Î¯·ÚÒ‰Ô˘˜
‰È·‚‹ÙË, ·¯˘Û·ÚÎ›·˜ Î·È Î·Ú-
‰ÈÔ·ıÂÈÒÓ. M›· ÚfiÛÊ·ÙË ‚ÚÂ-
Ù·ÓÓÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ˆ˜,
fiÙ·Ó ÎÔÈÌfiÌ·ÛÙÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ¿
ÏÈÁÒÙÂÚÔ ·fi ¤ÍÈ ÒÚÂ˜ ÙËÓ Ë-
Ì¤Ú·, ·Ô‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÙÔ ·-
ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ·. EÈ-
‰ÈÎfiÙÂÚ·, Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ÔÈ ÌË¯·ÓÈ-
ÛÌÔ› ÌÂ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ
ÚÔÈÎ›ÛÂÈ Ë Ê‡ÛË, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘
Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈ˙fiÌ·ÛÙÂ ÙÔ ÛÙÚÂ˜.

� OÈ ¤ÊË‚ÔÈ Ô˘ ÎÏÂ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ
ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ÙÔÓ H/Y Î·È ÁÂ˘-
Ì·Ù›˙Ô˘Ó Ì·˙› ÌÂ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿
ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó 35% ÏÈÁÒ-
ÙÂÚÂ˜ Èı·ÓfiÙËÙÂ˜ Ó· ÂÌÊ·Ó›-
ÛÔ˘Ó ‰È·ÙÚÔÊÈÎ¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜
ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, fiˆ˜ Ë ÓÂ˘ÚÈÎ‹
·ÓÔÚÂÍ›· Î·È Ë ‚Ô˘ÏÈÌ›·. A˘Ùfi
˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ·fi
ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ IÏÏÈÓfi˚˜,
Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ˘’ fi„Ë ÙÔ˘˜ ÙÈ˜
‰È·ÙÚÔÊÈÎ¤˜ Û˘Ó‹ıÂÈÂ˜ 200.000
·È‰ÈÒÓ Î·È ÂÊ‹‚ˆÓ.

�ŸÛÔÈ ˘ÔÊ¤ÚÔ˘Ó ·fi Î·Ù¿-
ıÏÈ„Ë ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ù·
‰˘Û¿ÚÂÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÁÈ’ ·˘Ùfi
Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·
ÚfiÛˆ· ÌÂ Ï˘ËÌ¤ÓË ¤ÎÊÚ·-
ÛË, ·Ú¿ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ· ÚfiÛˆ·.
AÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ¿ÓıÚˆ-
ÔÈ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ù·
¯·ÚÔ‡ÌÂÓ· ÚfiÛˆ·. ™ÙÔ Û˘Ì-
¤Ú·ÛÌ· ·˘Ùfi Î·Ù¤ÏËÍ·Ó AÌÂÚÈ-
Î·ÓÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ÌÂÙ¿ ·fi
ÌÂÏ¤ÙË 18 ÌËÓÒÓ. ™ËÌÂ›ˆÛ·Ó
Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·ıÏÈÙÈÎÔ› Ô˘
Â›¯·Ó ·Ó·ÚÚÒÛÂÈ Â›¯·Ó ·Ó·Ù‡-
ÍÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË ÌÓ‹ÌË ÁÈ· Ù· ¯·-
ÚÔ‡ÌÂÓ· ÚfiÛˆ·.

�EÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈ-
ÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ M·ÎÈÁÎ¯·ÌÛ¿˚Ú Ì¤-
ÙÚËÛ·Ó ÙËÓ ›ÂÛË 25 ˘ÁÈÒÓ
ÂÚÁ·ÙÒÓ Î·È ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó fiÙÈ, ÙÈ˜
ËÌ¤ÚÂ˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ˘fi
ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë ÂÓfi˜ ·˘Ù·Ú¯ÈÎÔ‡
ÂfiÙË, Ë ›ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘-
Û›·˙Â ·fiÙÔÌË ¿ÓÔ‰Ô, Î¿ÙÈ Ô˘
ÂÁÎ˘ÌÔÓÔ‡ÛÂ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ
˘ÁÂ›· ÙÔ˘˜.

ÂÂ˘̆ËËÌÌÂÂÚÚ››·· - A¶PI§IO™  2016

1 21 2
1 Ξεχάστε τους ασήµαντους

αριθµούς. Aυτό συµπεριλαµ-
βάνει την ηλικία, το βάρος και το
ύψος. Aφήστε τους γιατρούς να
νοιάζονται γι’ αυτά. Γι’ αυτό τους
πληρώνετε άλλωστε...

2 Kρατήστε µόνον τους ευχάρι-
στους φίλους. Oι γκρινιάρη-

δες σας κάνουν κακό.

3 Nα µαθαίνετε συνεχώς! Mά-
θετε περισσότερα για τους

υπολογιστές, τις τέχνες, την κη-
πουρική, ο,τιδήποτε, ακόµα και για
τα... διαστηµόπλοια. Nα µην αφή-
νετε ποτέ τον εγκέφαλό σας ανε-
νεργό. Tο µυαλό είναι σαν την
τέχνη: άµα την αφήσεις, σ’ αφήνει.

4 Aπολαύστε τα απλά πρά-
γµατα. Eίναι µάθηµα ζωής η

χαρά να µοιραζόµαστε µε τους
διπλανούς µας τα απλά πράγµατα:
µια µικρή εξυπηρέτηση, έναν καλό
λόγο, λίγη ενθάρρυνση. ∆εν κοστί-
ζουν τίποτε, αλλά µπορεί να σας
φτιάξουν την ηµέρα.

5 Γελάτε συχνά, διαρκώς και
δυνατά. Γελάστε µέχρι να σας

κοπεί η ανάσα.

6 Tα δάκρυα είναι κι αυτά µέρος
της ζωής µας... Yποµείνετε,

πενθήστε και προχωρήστε παρα-
κάτω.

7 Περιβάλλετε τον εαυτό σας µε
ό,τι αγαπάτε, είτε είναι η οικο-

γένεια, ο διπλανός σας, τα κατοικί-
δια, η µουσική, τα φυτά, τα ενδια-
φέροντά σας, ο,τιδήποτε. Tο σπίτι
σας είναι το καταφύγιό σας.

8 Nα τιµάτε την υγεία σας. Aν
είναι καλή, διατηρήστε την.

Eάν είναι ασταθής, βελτιώστε την.
Eάν είναι κακή, ζητήστε βοήθεια.

9 Mην κάνετε βόλτες στην...
ενοχή. Kαλύτερα να κάνετε

µια βόλτα στα µαγαζιά, ακόµα και

στον διπλανό νοµό ή σε µια ξένη
χώρα, αλλά MHN πηγαίνετε εκεί
που βρίσκεται η ενοχή.

10 Πείτε στους ανθρώπους
που αγαπάτε ότι τους αγα-

πάτε, µε κάθε ευκαιρία. Φανείτε
χρήσιµοι σε όσους συναντάτε,
έστω κι αν δεν τους ξαναδείτε
ποτέ.

11 Nοιώστε ευγνωµοσύνη για
την ζωή που σας χαρίζεται,

τον αέρα, τον ήλιο, τους άλλους
ανθρώπους.

12 Ξεχάστε αυτούς που σας
πίκραναν, σας αδίκησαν ή

γενικά σας στενοχώρησαν, αν δεν
µπορείτε να τους συγχωρήσετε.
Έτσι θα µπορέσετε να εξοικονοµή-
σετε πολλή ενέργεια και να την
επενδύσετε σε πράγµατα που αξί-
ζουν πραγµατικά την προσοχή σας.
∆εν είναι προτιµότερο αυτό από το
να σπαταλιέστε σε µάταιους αντα-
γωνισµούς;

�Tο µόνο άτοµο που µένει µαζί
µας για ολόκληρη την ζωή µας είναι
ο εαυτός µας. Nα είστε ζωντανοί,
δηµιουργικοί, συνειδητοί, αισιόδο-
ξοι την κάθε σας ηµέρα.
�H ζωή δεν µετριέται από τον
αριθµό των αναπνοών που παίρ-
νουµε, αλλά από τις στιγµές που
την ζούµε πραγµατικά, την απολαµ-
βάνουµε, την χαιρόµαστε.
�Tο ταξείδι της ζωής δεν είναι προ-
ορισµός, να φθάσουµε στο τέλος µε
ασφάλεια, σ’ ένα καλοδιατηρηµένο
σώµα, αλλά κυρίως να µάθουµε να
ατενίζουµε το Φως µε µάτια ανοι-
χτά, µε καρδιά όσο το δυνατόν πιο
καθαρή και µε ευγνωµοσύνη.

ÌÌ˘̆ÛÛÙÙÈÈÎÎ¿¿  ÁÁÈÈ··  ÓÓ··  ÌÌ˘̆ÛÛÙÙÈÈÎÎ¿¿  ÁÁÈÈ··  ÓÓ··  
··ÚÚ··ÌÌÂÂ››ÓÓÂÂÙÙÂÂ  ÓÓ¤¤ÔÔÈÈ......··ÚÚ··ÌÌÂÂ››ÓÓÂÂÙÙÂÂ  ÓÓ¤¤ÔÔÈÈ......

K άποιοι
επαινούσαν µπροστά στον

Άγη τους Hλείους, γιατί ήταν πολύ
δίκαιοι κριτές στους Oλυµπιακούς
Aγώνες. 
Kαι ο Άγης ρώτησε µε απορία:
- Kαι είναι τόσο σπουδαίο το ότι οι
Hλείοι µια φορά στα τέσσερα χρό-
νια γίνονται δίκαιοι;

Kάποτε έ-
νας γνωστός του Aρίστιππου τον
συνάντησε στον δρόµο και του
είπε ότι η Λαϊδα δεν τον αγαπά,
αλλά προσποιείται ότι τον αγαπά.
Kαι Aρίστιππος απάντησε µε αδια-
φορία:
- Oύτε το κρασί ή το ψάρι µε αγα-
πούν, εγώ όµως τα απολαµβάνω.

APXAIO ΠNEYMA AΘANATO...APXAIO ΠNEYMA AΘANATO...

KAI ΘKAI ΘYMHΘEITE!!!YMHΘEITE!!!



ΈΈ
φτασα στην διεύθυνση, που µου είχαν υποδείξει,
και πάτησα την κόρνα. Aφού περίµενα λίγα λεπτά,

κατέβηκα από το ταξί, πήγα στην πόρτα και χτύπησα.
- Ένα λεπτό, απάντησε από µέσα µια τρεµάµενη, γυναι-
κεία φωνή. 

M M ετά από λίγο, η πόρτα άνοιξε. Mια µικρόσωµη
γυναίκα, γύρω στα 90 της, στεκόταν µπροστά µου.

Φορούσε ένα λουλουδιαστό φόρεµα και ένα ψάθινο
καπέλλο, µ’ ένα βέλο καρφιτσωµένο πάνω του, όπως στις
ταινίες του 1940. ∆ίπλα της βρισκόταν µια µικρή νάϊλον
βαλίτσα. Έριξα µια µατιά µέσα στο σπίτι και µου φάνηκε
πως κανείς δεν είχε κατοικήσει εκεί για χρόνια. Όλα τα
έπιπλα ήταν σκεπασµένα µε σεντόνια. ∆εν υπήρχε ρολόϊ
στον τοίχο, ούτε πίνακες. Mόνο ένα µικρό κουτί σε µια
γωνιά γεµάτο φωτογραφίες.
- Mπορείς να βάλεις την βαλίτσα µου στο αυτοκίνητο; µε
ρώτησε.

T T ην πήρα, την έβαλα στο πορτ-µπαγκάζ και γύρισα να
βοηθήσω την κυρία. M’ έπιασε από το µπράτσο και

περπατήσαµε αργά προς το ταξί. M’ ευχαριστούσε συνε-
χώς για την ευγένειά µου.
- Mη µ’ ευχαριστείτε, της είπα. Aπλώς προσπαθώ να
συµπεριφέροµαι στους επιβάτες µου, όπως θα ήθελα να
συµπεριφέρονται οι άλλοι στην µητέρα µου.
- Ω, είσαι τόσο καλό αγόρι, είπε.

Ό Ό ταν µπήκαµε στο ταξί, µου έδωσε µια διεύθυνση
και µου είπε ευγενικά:

- Mπορείς να µε πας εκεί, κάνοντας µια βόλτα από το
κέντρο της πόλης;
- ∆εν είναι ο πιο σύντοµος δρόµος, της απάντησα.
- ∆εν πειράζει, είπε εκείνη. ∆εν βιάζοµαι καθόλου. Πη-
γαίνω στο γηροκοµείο.

T T ην κοίταξα µέσα από τον καθρέφτη. Tα µάτια της
ήταν υγρά.

- ∆εν έχω πια κανέναν στον κόσµο, συνέχισε χαµηλό-
φωνα... 

Π Π ροσεκτικά, για να µη µε αντιληφθεί, έκλεισα το ταξί-
µετρο.

- Aπό ποιό δρόµο θέλετε να πάµε; την ρώτησα.

Γ Γ ια τις επόµενες δύο ώρες τριγυρίζαµε στο κέντρο
της πόλης. Mου έδειξε το κτήριο όπου εργαζόταν

κάποτε. Περάσαµε από την γειτονιά, όπου εκείνη και ο
σύζυγός της έζησαν όταν πρωτοπαντρεύτηκαν. Περά-
σαµε από ένα κέντρο επίπλων, το οποίο - όπως µου είπε η
γηραιά κυρία- ήταν κάποτε αίθουσα χορού και όπου
πήγαινε να χορέψει όταν ήταν ακόµα κορίτσι. Mερικές
φορές µου ζητούσε να κόψω ταχύτητα µπροστά από
κάποιο κτήριο ή γωνία και κάρφωνε το βλέµµα της εκεί,

χωρίς να λέει τίποτε. 
- Kουράστηκα, µου είπε κάποια στιγµή. Aς φύγουµε
τώρα.

O O δήγησα µέχρι την διεύθυνση που µου είχε δώσει,
χωρίς ν’ ανταλλάξουµε κουβέντα. Ήταν ένα χαµηλό

κτήριο, µ’ ένα µικρό κήπο µπροστά. Περάσαµε την γκαρα-
ζόπορτα και µόλις σταµατήσαµε, µας πλησίασαν δύο
νοσοκόµοι. Mας υποδέχθηκαν µε σοβαρότητα και ευγέ-
νεια, παρατηρώντας κάθε κίνηση της επιβάτιδός µου.
Ήταν φανερό ότι την περίµεναν.

Ά Ά νοιξα το πορτ-µπαγκάζ, πήρα την βαλιτσούλα της
και την πήγα µέχρι την είσοδο. H κυρία είχε καθίσει

ήδη σ’ ένα καροτσάκι µε ρόδες.
- Tί σου οφείλω; µε ρώτησε, ψάχνοντας για το πορτοφόλι
της.
- Tίποτε, είπα.  
- Mα, κι εσύ πρέπει να ζήσεις, απάντησε.
- Θα πάρω και άλλους επιβάτες, την βεβαίωσα.

X X ωρίς σχεδόν να το σκεφτώ, έσκυψα προς το µέρος
της και την έκανα µια αγκαλιά. M’ αγκάλιασε κι

εκείνη σφιχτά.
- Έδωσες σε µια γριά γυναίκα λίγες στιγµές χαράς, µου
είπε. Σ’ ευχαριστώ.

T T ης έσφιξα το χέρι και γύρισα να φύγω. H πόρτα πίσω
µου έκλεισε. Mου φάνηκε σαν τον ήχο µιας ζωής

που κλείνει...

∆ ∆ εν πήρα κανέναν άλλο επιβάτη εκείνη την  ηµέρα.
Oδηγούσα µόνος µου και σκεπτόµουν. Tί θα είχε

γίνει αν η κυρία είχε πάρει κάποιον αδιάφορο ταξιτζή,
κάποιον αγενή ή κάποιον που να βιαζόταν να τελειώσει
την κούρσα του; Tι θα είχε γίνει αν είχα αρνηθεί να κάνω
αυτή την βόλτα στο κέντρο της πόλης και την πήγαινα
κατευθείαν στον προορισµό της;

A A νατρέχοντας για λίγο πίσω στα περασµένα, σκέ-
φτηκα ότι δεν είχα κάνει τίποτε πιο σηµαντικό στην

ζωή µου..

Y Y ποτίθεται πως όλοι θέλουµε να ζήσουµε στην ζωή
µας µεγάλες στιγµές. Aλλά οι µεγάλες στιγµές µας

πιάνουν µερικές φορές απροετοίµαστους, γαντζωµένους
σε ασήµαντες καταστάσεις.

O O ι άνθρωποι µπορεί να µη θυµούνται ακριβώς τί έκα-
νες ή τί είπες, αλλά θα σου θυµίζουν πάντα πώς

τους έκανες να αισθανθούν.

K K αι κάτι για το τέλος φίλοι µου, όσοι διαβάσατε µέχρι
εδώ:
HH ˙̇ˆ̂‹‹ ÌÌÔÔÚÚÂÂ›› ÓÓ·· ÌÌËËÓÓ ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ ÙÙÔÔ ¿¿ÚÚÙÙ˘̆ ÔÔ˘̆

ÂÂÚÚÈÈÌÌ¤¤ÓÓ··ÌÌÂÂ,, ··ÏÏÏÏ¿¿,, fifiÛÛÔÔ ‚‚ÚÚÈÈÛÛÎÎfifiÌÌ··ÛÛÙÙÂÂ ÂÂ‰‰ÒÒ,, ÚÚ¤¤ÂÂÈÈ ÓÓ··
¯̄ÔÔÚÚÂÂ‡‡ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ fifiÛÛÔÔ ÎÎ··ÏÏ‡‡ÙÙÂÂÚÚ·· ÌÌÔÔÚÚÔÔ‡‡ÌÌÂÂ......

™ÂÏ. 3ÂÂ˘̆ËËÌÌÂÂÚÚ››·· - A¶PI§IO™  2016

H EMΠEIPIA ENOΣH EMΠEIPIA ENOΣ
TAΞITZHTAΞITZH

∆ιάλεγε πάντα τον πιο σωστό δρόµο, όσο
δύσκολος κι αν µοιάζει. H συνήθεια θα τον
κάνει γρήγορα εύκολο κι ευχάριστο.

Πυθαγόρας ο Σάµιος
Όταν πιστεύεις δεν χρειάζεσαι καµµία εξήγηση.
Όταν δεν πιστεύεις δεν σου φτάνει καµµία εξήγηση.

Aνώνυµος παίχτης σε τηλεπαιχνίδι

O Θεός, από αγάπη στα πουλιά, δηµιούρ-
γησε τα δένδρα. O άνθρωπος, από αγάπη

στα πουλιά, έφτιαξε τα κλουβιά.
Zακ Nτεβάλ, Γάλλος συγγραφέας

Oι µεγάλοι πολιτικοί ακούν πριν από τους άλλους το
µακρινό χλιµίντρισµα των αλόγων της ιστορίας.

Όττο φον Mπίσµαρκ

EI¶AN...
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AN ένας άνθρωπος θέλει να κερ-
δίζει πολλά χρήµατα, είναι ά-

πληστος.

AN έχει χρήµατα, είναι κεφαλαι-
οκράτης.

AN ξοδεύει τα χρήµατά του αλό-
γιστα, είναι σπάταλος.

AN δεν κερδίζει καθόλου χρή-
µατα, δεν είναι ικανός για τί-

ποτε.

AN το χρήµα δεν του λέει τί-
ποτε, είναι άνθρωπος χωρίς

φιλοδοξίες.

AN κερδίζει χρήµατα χωρίς να
δουλεύει, είναι παράσιτο.

AN τώρα, µετά από πολύ κόπο
και θυσίες, καταφέρει να βά-

λει κάτι στην άκρη, θεωρείται τρελ-
λός που δεν χάρηκε την ζωή του.

TTÔÔ ÎÎÚÚ¿¿ÙÙÔÔ˜̃ ıı·· ÊÊÚÚÔÔÓÓÙÙ››ÛÛÂÂÈÈ ÁÁÈÈ·· ÙÙËËÓÓ

··ÚÚ··‰‰ÂÂÈÈÁÁÌÌ··ÙÙÈÈÎÎ‹‹ ÙÙÈÈÌÌˆ̂ÚÚ››·· ÙÙÔÔ˘̆......
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E§EY£EPIA H £ANATO™;
K·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ¤Ó·˜ AÛÈ¿ÙË˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜  Û˘Ó¤Ï·‚Â ¤Ó·Ó ŒÏÏËÓ·, ÂÂÈ‰‹
˘‹ÚÍÂ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘ÔÎÈÓËÙ¤˜ ÌÈ·˜ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË˜. O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÛÎÔÙÒÓÂÈ
fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Â·Ó·ÛÙ¿ÙÂ˜ Î·È Ï¤ÂÈ ÛÙÔÓ ŒÏÏËÓ·: “Eπειδη εκτιµώ την συµβολή
των Eλλήνων στον πολιτισµό, δεν θα σε σκοτώσω αµέσως, αλλά θα σου
δώσω µια ευκαιρία να σωθείς. Στις χούφτες των χεριών µου έχω δύο χαρτά-
κια. Tο ένα γράφει “EΛEYΘEPIA” και το άλλο “ΘANATOΣ”. Aν βρεις το
πρώτο θα ελευθερωθείς. Aν βρεις το δεύτερο θα θανατωθείς”. O ŒÏÏËÓ·˜
·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È fiÙÈ Î·È Ù· ‰‡Ô ¯·ÚÙ¿ÎÈ· ÁÚàÊÔ˘Ó ÙËÓ Ï¤ÍË ‘\£ANATO™”. ™Î¤-
ÙÂÙ·È Ï›ÁÔ Î·È ÌÂÙ¿ Î¿ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙÔ˘. T› ¤Î·ÓÂ;

™ τις 2 του περασµένου ∆εκεµβρίου, ο Bάσκος αθλητής Iβάν
Φερναντέζ Aνάγια συµµετείχε σ’ έναν αγώνα ανωµάλου

δρόµου στην Mπουράντα, στο Nαβάρε.

B ρισκόταν στην δεύτερη θέση, σε αρκετά µεγάλη από-
σταση από τον προπορευόµενο Aµπέλ Mουτάϊ, ο οποίος

είχε κερδίσει το χάλκινο µετάλλιο στο αγώνισµα των 3.000
µέτρων στιπλ, στους Oλυµπιακούς Aγώνες του Λονδίνου. 

M παίνοντας στην τελική ευθεία, ο Bάσκος αθλητής είδε
τον Kενυάτη δροµέα -σίγουρο νικητή της κούρσας- σαν

να χάνει την αίσθηση του χώρου και να σταµατά να τρέχει,
µόλις 10 µέτρα πριν από το νήµα, νοµίζοντας πως είχε κιόλας
περάσει την γραµµή!

O Φερναντέζ Aνάγια τον έφτασε και, αντί να τον προσ-
περάσει και να τερµατίσει εκείνος πρώτος, σταµάτησε επί

τόπου και, µε διάφορα νοήµατα, κατηύθυνε τον Mουτάϊ προς
την γραµµή και τον βοήθησε να τερµατίσει πρώτος.

A µέσως µετά ο Aνάγια, που είναι αθλητής µε µεγάλο µέλ-
λον (ήδη πρωταθλητής Iσπανίας στα 5 χλµ., στην κατηγο-

ρία των νέων), δήλωσε:

“A κόµα κι αν µου έλεγε κάποιος ότι, κερδίζοντας αυτόν
τον αγώνα, θα εξασφάλιζα µια θέση µε την ισπανική

οµάδα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Στίβου, δεν θα το
έκανα. H ενέργειά µου να βοηθήσω τον πελαγωµένο συναθλητή
µου ήταν αυθόρµητη, και η ηθική µου ικανοποίηση απ’ αυτήν
είναι πολύ µεγαλύτερη από οποιοδήποτε µετάλλιο. Για µένα,
ιδίως µε όσα συµβαίνουν σήµερα στην κοινωνία, στην πολιτική
κλπ., όπου ο καθένας κοιτάζει µόνο το δικό του συµφέρον,
νοµίζω ότι το να ενδιαφέρεσαι για τον συνάνθρωπό σου έχει
µια ιδιαίτερη αξία”.

N α ένα παιδί, που µας έδειξε ότι νικητής µπορείς να είσαι
και χωρίς να τερµατίζεις πρώτος!

ÔÔ  ÚÚ··ÁÁÌÌ·· ÙÙ ÈÈ ÎÎfifi ˜̃ÔÔ  ÚÚ··ÁÁÌÌ·· ÙÙ ÈÈ ÎÎfifi ˜̃ N I K H T H ™N I K H T H ™

E¿Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ‹Ù·Ó
°ÎÔ˘ÚÊ ı· ¤ÏÂÁÂ ^\E›Ì·È
°ÎÔ˘ÚÊ”. E¿Ó Ô ÚÒÙÔ˜
‹Ù·Ó T¿Ê·˜ ı· ¤ÏÂÁÂ
“E›Ì·È °ÎÔ˘ÚÊ”. ŒÙÛÈ ÎÈ
·ÏÏÔÈÒ˜, Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Â›-
Â „¤Ì·Ù·, ¿Ú· Ô ÙÚ›ÙÔ˜
Â›Â ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ¿Ú·
Â›Ó·È °ÎÔ˘ÚÊ.

¢ εν γνωρίζουµε ποιό είναι το σχέ-
διο του Θεού στην ζωή µας. Για

πόσο ακόµη η αγάπη Tου θα επιτρέπει
δοκιµασίες σ’ εµάς, αν θα προσθέσει κι
άλλες ή αν θα δώσει τέλος στον πόνο
µας. Tο σίγουρο πάντως είναι πως µαζί
µε τον Θεό η ζωή µας είναι υπέροχη
µέσα στις χαρές και τις λύπες, τις
ευλογίες και τις δοκιµασίες.

A ς εµπιστευθούµε λοιπόν την ζωή
µας στα χέρια του Θεού, να την

κατευθύνει όπως η αγάπη Tου ξέρει
καλύτερα για εµάς. Kι ας ειρηνεύουµε.


