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M ία ηµέρα ξυπνάει η µητέρα
τον γυιό της γύρω στις επτά

το πρωΐ κι αυτός της λέει:
- Mαµά δεν θέλω να πάω σχολείο,
δεν θέλω. 
- Mα πρέπει να πας, αγόρι µου, λέει
η µητέρα, που δείχνει να τον συµ-
πονά.
- ∆εν θέλω, δεν θέλω να ξαναπάω
σχολείο, συνεχίζει εκείνος. Tο φο-
βάµαι το σχολείο, µαµά. Φοβάµαι να
πάω.
- Mα τί συµβαίνει, παιδί µου, και δεν
θέλεις να πας σχολείο; ρωτάει η
µητέρα.
- Tα παιδιά µου πετάνε σαΐτες και
µου παίρνουν τα πράγµατά µου, λέει
εκείνος κλαψουρίζοντας, και οι κα-
θηγητές µου φέρονται άσχηµα, µου
κάνουν πλάκα. ∆εν θέλω σου λέω
να πάω σχολείο. Άσε µε να µην πάω,
µανούλα... Άσε µε.
- Kοίτα, αγόρι µου, λέει η µητέρα
αποφασιστικά. Πρέπει να οπωσδή-
ποτε να πας σχολείο για τέσσερεις
λόγους: ο πρώτος είναι ακριβώς για
ν’ αντιµετωπίσεις αυτό τον φόβο που
σε βασανίζει. O δεύτερος, γιατί
είσαι υποχρεωµένος. O τρίτος γιατί
είσαι ήδη 43 χρόνων και ο τέταρ-
τος... γιατί είσαι ο διευθυντής του
σχολείου....  
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Aπό τα αρχαία χρόνια οι ιστορικοί γνωρίζουν ότι οι Έλληνες αγα-

πούσαµε τις φιλονικίες. Συνήθως στρεφόµαστε ο ένας εναντίον  του

άλλου... κατηγορούµε... θεωρούµε ότι µας έχουν αδικήσει...

H µεγάλη δύναµη του Έλληνα είναι όταν ενώνεται να αντιµετωπί-

σει έναν κοινό εχθρό. Tί γίνεται όµως όταν δεν υπάρχει “κοινός

εχθρός”; H διχόνοια δηµιουργεί καταστροφές, περιορισµούς και

χαµένες ευκαιρίες. Θυµηθείτε το ανέκδοτο που είχε αναφέρει ο

Mακαριστός Aρχιεπίσκοπος Xριστόδουλος. Tο ανέκδοτο έλεγε ότι ο

Θεός πήγε σε κάποιον άνθρωπο και του είπε: “Zήτα µου ό,τι θες και

θα σου το προσφέρω πλουσιοπάροχα, αλλά ό,τι δώσω σε σένα, θα

το δώσω πολλαπλάσιο στον γείτονά σου”. Kαι ο χωρικός, που είχε

διαµάχη µε τον γείτονά του, είπε: “Θεέ µου, βγάλε µου το ένα µάτι”.

Ένα άλλο ανέκδοτο λέει: ≠Eνας εβραίος µαγαζάτορας είχε για

ανταγωνιστή του έναν Έλληνα, που ήταν ασυγκρίτως πιο επιτυχηµέ-

νος απ’ αυτόν. Συµβουλεύτηκε κάποιον τί να κάνει για να αποκτήσει

περισσότερη πελατεία και να βγάλει τον Έλληνα από την µέση. O

σύµβουλός του είπε: “Mην προσπαθήσεις να κάνεις κάτι, αλλά πείσε

τον να βάλει έναν άλλον Έλληνα συνεταίρο”. Έτσι κι έγινε. Σε ένα

χρόνο το µαγαζί του Έλληνα είχε κλείσει.

H  διχόνοια και οι διαµάχες µας αποδυναµώνουν και καθυστερούν

την  ανάπτυξή µας ή την αναστέλλουν.

Tο καλύτερο είναι να εντοπίσουµε µε ποιούς τρόπους  µπορούµε

να συνεργαστούµε. Nα δηµιουργήσουµε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο

συνεργασίας, που να στηρίζεται στην σωστή επικοινωνία και σε

κάποιες αρχές.

Όταν βλέπουµε ότι η διχόνοια µπαίνει ανάµεσά µας, να βρίσκουµε

έναν κοινό εχθρό και να πολεµάµε αυτόν αντί να πολεµάµε µεταξύ

µας. Ποιός είναι αυτός ο εχθρός; Mα, η ίδια η διχόνοια. Mας συµφέ-

ρει να βάζουµε ένα τέλος σε αυτήν την διχόνοια, παρά να την αφή-

νουµε να µας καταστρέφει και να “δηλητηριάζει” τις σχέσεις µας και

την πρόοδό µας.

Mε την ευκαιρία της Aναστάσεως του Kυρίου ας ενωθούµε κι ας

βάλουµε µια νέα αρχή για το καλό όλων µας.
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�BÔ˘ÚÙÛ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÁÏÒÛÛ·
Û·˜ ·Ê·ÈÚÂ›ÙÂ ÙÚÈÏ¿ÛÈ· ÔÛfi-
ÙËÙ· ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ
·Ïfi ‚Ô‡ÚÙÛÈÛÌ· ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ.
E›ÛË˜, fiÙ·Ó Î¿ÓÂÙÂ Á·ÚÁ¿ÚÂ˜
ÌÂ ÛÙÔÌ·ÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì·, Ó· Á¤Ú-
ÓÂÙÂ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ,
ÒÛÙÂ Ó· ·ÔÏ˘Ì·›ÓÂÙ·È ÙÔ ›Ûˆ
Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜.
�OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÂ ÂÓÂÚÁ‹ ÂÚˆ-
ÙÈÎ‹ ̇ ˆ‹ Â›Ó·È ÈÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ, ÈÔ
·Ú·ÁˆÁÈÎÔ› Î·È ÈÔ ·ÓıÂÎÙÈÎÔ›
ÛÂ ÈÒÛÂÈ˜ Î·È ·Ûı¤ÓÂÈÂ˜.
�EÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜, ·fi Ù· ¶·ÓÂÈ-
ÛÙ‹ÌÈ· ÙÔ˘ X¿Ú‚·ÚÓÙ, ÙÔ˘ O˘È-
ÛÎfiÓÛÈÓ  Î·È KÔÏÔ‡ÌÈ· ÙˆÓ
H¶A, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÌÈ·
¤ÚÂ˘Ó· Ô˘ ·¤‰ÂÈÍÂ ˆ˜ Ë
Û˘ÓÂ¯‹˜ Ï‹„Ë ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Î·È
Ë ·Ó¿ÚÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÂ ÈÛÙÔÛÂÏ›-
‰Â˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛË˜ “·‰˘-
Ó·Ù›˙Ô˘Ó” ÙËÓ ÌÓ‹ÌË Î·È ÚÔÎ·-
ÏÔ‡Ó Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ ·‰˘Ó·Ì›·
Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹.
OÏ· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜
fiÙÈ Ô ÂÁÎ¤Ê·ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘
·ÓıÚÒÔ˘ ¤¯ÂÈ Ï¤ÔÓ ÂÎ·È‰Â˘-
ÙÂ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô
ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÔÔÈ·Û‰‹-
ÔÙÂ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, ·ÓÙ› Ó· ·Ó·-
ÙÚ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Â‰›Ô,
ÙÈ˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜ ÙÔ˘ ‹ ÛÙÈ˜ ·Ó·ÌÓ‹-
ÛÂÈ˜ ÙÔ˘. “TÔ ÈÔ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi”,
Ï¤ÂÈ Ë M·ÚÈ¿Ó °Î¿ÚÈ, ÌÈ· ·fi
ÙÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜, “Â›Ó·È fiÙÈ ‚·ÛÈ-
˙fiÌ·ÛÙÂ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi  Ì·˜ ·ÎfiÌ·
Î·È ÁÈ· ÙÈ˜ ÈÔ ·Ï¤˜ ‰È·‰ÈÎ·-
Û›Â˜, fiˆ˜ Ë ˘fiÌÓËÛË ÙˆÓ
ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ ÂÓfi˜ ÚÔÛÊÈÏÔ‡˜
Ì·˜ ÚÔÛÒÔ˘”.  H ¤ÚÂ˘Ó·
Î·Ù¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ Ë ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË ÙˆÓ
ÂÌÂÈÚÈÒÓ Ì·˜ ÛÂ „ËÊÈ·Î¿ Ì¤Û·,
ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÂÁÎ¤-
Ê·ÏÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ “ÏÂÙÔ-
ÌÂÚÂ›˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂÈ˜” Î·È ·ÔÛ˘Ó-
‰¤ÂÈ ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ÙË˜ ÂÌÂÈ-
Ú›·˜ ·fi ÙËÓ ‰È·ÓÔËÙÈÎ‹ ÙÔ˘
ÂÂÍÂÚÁ·Û›·.
�™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ Yale ÔÈ
Á˘Ó·›ÎÂ˜ Ô˘ ÂÎÎÚ›ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛ-
ÛfiÙÂÚË ÎÔÚÙÈ˙fiÏË (Ë ÔÚÌfiÓË
ÙÔ˘ ÛÙÚÂ˜) Î·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ó
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·¯˘ÓÙÈÎ¿ Ê·-
ÁËÙ¿ ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ¿Á¯Ô˘˜. 
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E ιναι άραγε θέµα µαθηµατικών,
βιολογίας ή µνήµης, που τα

παιδικά µας χρόνια φαντάζουν στο
µυαλό µας σαν αιώνας;

A ν ρωτήσετε έναν 30άρη θα
σας πει ότι ο χρόνος περνά

όλο και πιο γρήγορα, και πως ορό-
σηµα της εβδοµάδος, όπως το
βράδυ της Kυριακής, ή του έτους,
όπως το Πάσχα, φαίνεται να φτά-
νουν όλο και πιο γρήγορα, εβδο-
µάδα µε την εβδοµάδα ή χρόνο µε
τον χρόνο. Γιατί ο χρόνος φαίνεται
να “πατάει γκάζι” όσο µεγαλώ-
νουµε; 

M ια από τις πιο γνωστές προσ-
εγγίσεις στηρίζεται καθαρά

στα µαθηµατικά. H Kλόντια Xά-
µοντ, συγγραφέας του βιβλίου
“Xρόνος παραµορφωµένος”, εξη-
γεί: “Στην ηλικία των 40 ετών, µια
χρονιά αποτελεί το ένα τεσσαρα-
κοστό της ζωής µας, ενώ στην ηλι-
κία των οκτώ ετών µια χρονιά
καταλαµβάνει ένα πολύ µεγαλύ-
τερο µέρος της”.

O Γάλλος φιλόσοφος του 19ου
αιώνα Πολ Zανέ, αναφέρεται

στο ίδιο σκεπτικό, γνωστό ως
“θεωρία των αναλογιών”, λέγοντας:
“Aναπολώντας τα οκτώ ή δέκα
τελευταία χρόνια στο σχολείο,
νοµίζεις ότι διήρκεσαν έναν αιώνα,
ενώ τα τελευταία οκτώ ή δέκα
χρόνια της ζωής σου φαίνεται να
διήρκεσαν µία ώρα”.  

M ια εξήγηση, αποδεκτή από
πολλούς επιστήµονες, που

ασχολούνται µε το ζήτηµα της
αντίληψης του χρόνου, έρχεται
από τον χώρο της ψυχολογίας. Tα
παιδιά καλούνται ν’ ανακαλύψουν
τον κόσµο. Όσο πιο “φρέσκος”
είναι κάποιος στην ζωή, τόσο
περισσότερες πρωτόγνωρες πλη-
ροφορίες και ερεθίσµατα δέχεται.
Στριµώχνοντας λοιπόν πολλά ερε-
θίσµατα σ’ έναν περιωρισµένο
χρόνο, δίνεται η αίσθηση ότι µία
ηµέρα, µία εβδοµάδα ή ένα καλο-
καίρι διαρκούν πολύ περισσότερο
απ’ όσο στην πραγµατικότητα, γιατί
περισσότερες πληροφορίες αποθη-

κεύονται στην µνήµη µας. 

O καθηγητής Άντριου Bίτµαν,
του Πανεπιστηµίου Tρίνιτι

της Iρλανδίας, έχει µια άλλη
εκδοχή. “Aν νοιώθεις το σώµα
σου, νοιώθεις τον χρόνο”, ισχυρί-
ζεται. “Για παράδειγµα, όταν είµα-
στε φοβισµένοι ο χρόνος φαίνεται
να κυλά αργά, γιατί όλες µας οι
αισθήσεις είναι σε εγρήγορση”,
εξηγεί.

Γ ια ν’ αποδείξει την θεωρία του,
ο Bίτµαν έκανε, µε την ερευ-

νητική του οµάδα, εµπειρικά πειρά-
µατα σε ανθρώπους, κατά τα οποία
έβαζαν τους συµµετέχοντες ν’
ακούν ήχους διαφορετικής διάρ-
κειας. Oι ερευνητές παρατήρησαν
ότι η διάρκεια του ερεθίσµατος
ήταν ακριβώς ή ίδια µε την διάρ-
κεια ενεργοποίησης µιας συγκεκρι-
νένης περιοχής του εγκεφάλου,
του λεγοµένου νησιωτικού φλοιού,
που ο ρόλος της είναι να δέχεται
σήµατα από σωµατικά ερεθίσµατα.
Mε άλλα λόγια ο Bίτµαν προτείνει
ότι ο άνθρωπος εκτιµά την διάρ-
κεια του χρόνου, κάνοντας χρήση
των σωµατικών ερεθισµάτων που
δέχεται.

T ονίζει µάλιστα ότι υπάρχουν
ακόµα πολλά κενά στην

έρευνα της αντίληψης του χρόνου,
και εκτιµά πως το γεγονός ότι τα
παιδιά βιώνουν περισσότερα νέα
σωµατικά και νοητικά ερεθίσµατα
και επίσης ζουν πιο έντονα το
παρόν - µπορούν και αισθάνονται
δηλαδή καλύτερα την κάθε στιγµή-,
σε σχέση µε τους ενήλικες, θα
µπορούσε να εξηγήσει ώς ένα
βαθµό γιατί τα παιδιά νοιώθουν τον
χρόνο να κυλά πιο αργά. 

O Pίτσαρντ Φρίντµαν, καθηγη-
τής ψυχιατρικής στην Iατρική

Σχολή Weill Cornell της Nέας Yόρ-
κης, προτείνει: “Aν θέλεις να επι-
βραδύνεις το πέρασµα του χρό-
νου, γίνε πάλι φοιτητής, κάνε κάτι
καινοτόµο ή κάτι που να απαιτεί
µεγάλη προσπάθεια. Πήγαινε στην
δουλειά σου από άλλο δρόµο ή
διακοπές σε ένα άγνωστο µέρος”.

η  η  ANT I ΛHΨHANT I ΛHΨH τ ο υ  τ ο υ  X PONOYX PONOY



O Nικόλας ήταν ένα παιδί, που είχε γεννηθεί µε νοη-
τικά και σωµατικά προβλήµατα. Aν και έντεκα χρό-

νων, πήγαινε ακόµα στην δευτέρα ∆ηµοτικού. H
δασκάλα του, η κυρία Mαρίνα, αγανακτούσε συχνά µε
την ιδιόρρυθµη συµπεριφορά του: στριφογύριζε συνε-
χώς στο θρανίο του και έβγαζε κάτι παράξενες φωνές,
που διασπούσαν την προσοχή των συµµαθητών του.    

M ία ηµέρα η κυρία Mαρίνα αποφάσισε να καλέσει
τους γονείς του Nικόλα και να τους µιλήσει για τα

προβλήµατα που δηµιουργούσε ο γυιός τους µέσα στην
τάξη.
- O Nικόλας έχει µαθησιακά προβλήµατα, τους είπε.
∆εν είναι σε θέση να συµβαδίσει µε τους συνοµηλίκους
του. Θα σας συµβούλευα να τον στείλετε σ’ ένα ειδικό
σχολείο.

H µητέρα του Nκόλα άρχισε  να κλαίει, ενώ ο πατέ-
ρας προσπάθησε να µεταπείσει την δασκάλα.

- Kυρία Mαρίνα, της είπε, δεν υπάρχει τέτοιο σχολείο
στην περιοχή µας. Θα γίνει πολύ χειρότερα αν τον στεί-
λουµε κάπου µακριά. Nα ξέρατε πόσο προσπαθεί και
πόσο του αρέσει το σχολείο!

Ό ταν έφυγαν οι γονείς του Nικόλα, η δασκάλα
έµεινε σκεπτική. Θα ήθελε να δείξει κατανόηση

και συµπόνια, όµως τί έφταιγαν τα άλλα παιδιά, που
έπρεπε να προχωρήσουν στα µαθήµατα; Kαι να    προ-
σπαθούσε η ίδια πιο πολύ, θα ήταν µάταιο, γιατί οι ικα-
νότητες του Nικόλα ήταν περιωρισµένες. Ξαφνικά την
κυρίεψε ένα αίσθηµα ενοχής. “Ω, Θεέ µου”, σκέφθηκε,
“βοήθησέ µε να αποδεχθώ αυτό το παιδί όπως είναι και
να το βοηθήσω όσο µπορώ”.

A πό εκείνη την ηµέρα η δασκάλα προσπαθούσε να
παραβλέπει όσο µπορούσε αυτά που έκανε ο Nικό-

λας και να του δείχνει την αγάπη της.

M ία ηµέρα ο µικρός πλησίασε στην έδρα της και,
µπροστά σε όλη την τάξη, φώναξε:

- Σ’ αγαπώ, κυρία Mαρίνα.

T α αιδιά γέλασαν, µα η δασκάλα συγκινήθηκε από
την αυθόρµητη ανταπρόκριση του µικρού.

Ή ρθε η Άνοιξη και τα παιδιά άρχισαν να ετοιµά-
ζονται για τις Πασχαλινές διακοπές; H κυρία

Mαρίνα τους διηγήθηκε τα πάθη του Kυρίου ηµών Iησού
Xριστού, την Σταύρωσή Tου, την Aνάστασή Tου, δίνον-
τας έµφαση στον κενό τάφο και την καινούργια ζωή.
Στο τέλος, τους έδωσε ένα πλαστικό αυγό, που άνοιγε
στην µέση, και τους είπε:
- Aύριο, κάθε παιδί να µου επιστρέψει το αυγό του,
αφού πρώτα βάλει µέσα κάτι που να συµβολίζει την και-
νούργια ζωή.

Ό λα τα παιδιά πήραν το αυγό µε ενθουσιασµό,
εκτός από τον Nικόλα, που απέµεινε να κοιτάζει

σκεφτικός την δασκάλα. Eκείνη αναρωτήθηκε αν είχε

καταλάβει την ιστορία της Σταύρωσης και της Aνάστα-
σης του Iησού Xριστού, που τους είχε διηγηθεί. Kι αν
κάτι είχε καταλάβει, τί θα έβαζε µέσα στο αυγό του.

Σ κέφθηκε να τηλεφωνήσει στους γονείς του και να
τους εξηγήσει τί είχε ζητήσει από τα παιδιά, αλλά

µετά έµπλεξε µε τις δουλειές και τις φροντίδες του σπι-
τιού της και το ξέχασε.

T ην άλλη ηµέρα τα παιδιά τοποθέτησαν τα πολύ-
χρωµα πλαστικά αυγά τους στο  καλάθι που είχε

αφήσει πάνω στην έδρα της η κυρία Mαρίνα. Άνοιξε το
πρώτο αυγό και βρήκε µέσα ένα λουλούδι. 
- Mάλιστα, είπε, το λουλούδι είναι σηµάδι της Άνοιξης
και της καινούργιας ζωής.

Έ να κοριτσάκι από το πρώτο θρανίο σήκωσε το χέρι
του, φωνάζοντας µε καµάρι:

- ∆ικό µου είναι το αυγό.

T ό επόµενο αυγό είχε µέσα µια πεταλούδα. H δα-
σκάλα το έδειξε στα παιδιά λέγοντας:

- Όπως µάθαµε, η πεταλούδα προέρχεται από µια
κάµπια. Σίγουρα είναι δείγµα καινούργιας ζωής.
- ∆ικό µου είναι το αυγό, φώναξε ένα αγοράκι από το
τρίτο θρανίο. 

H δασκάλα άνοιξε µε προσοχή το τρίτο αυγό. Ήταν
άδειο. “Σίγουρα είναι το αυγό του Nικόλα”, σκέ-

φθηκε. “Έκανα άσχηµα που δεν τηλεφώνησα στους
γονείς του και ο φουκαράς δεν κατάλαβε”. Kαι για να
µην φέρει σε δύσκολη θέση το παιδί, έβαλε το αυγό
στην άκρη και έκανε να πιάσει ένα άλλο. 
Tότε ο Nικόλας φώναξε:
- Kυρία, δεν θα πείτε τίποτε για το δικό µου αυγό;
- Tί να πώ, είπε η δασκάλα σαστισµένη, αφού ήταν
άδειο...
O Nικόλας σηκώθηκε όρθιος και είπε θαρρετά:
- Nαι, αλλά και του Xριστού µας ο τάφος ήταν άδειος.

H κυρία Mαρίνα αισθάνθηκε έναν κόµπο στον λαιµό
της.

- Ξέρεις γιατί ο τάφος του Iησού ήταν άδειος; τον
ρώτησε.
- Mάλιστα, κυρία. Tον Xριστό µας τον σταύρωσαν και
έβαλαν το νεκρό σώµα του στον τάφο, αλλά ο Πατέρας
του ο Oυράνιος Tον ανέστησε.

E κείνη την στιγµή χτύπησε το κουδούνι για διά-
λειµµα και τα παιδιά ξεχύθηκαν στην αυλή. Tότε η

κυρία Mαρίνα άφησε τα δακρυά της να τρέξουν ελεύ-
θερα. Nαι, ο Nικόλας είχε καταλάβει. Oι κόποι της δεν
είχαν πάει χαµένοι.                                                   �
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Eισελθούσαι εις το µνηµείον, είδον νεανί-
σκον περιβεβληµένον στολήν λευκήν· και εξεθαµ-

βήθησαν. O δε λέγει αυταίς· Mη εκθαµβείσθε·
Iησούν ζητείτε τον εσταυρωµένον· ηγέρθη, ουκ

έστιν ώδε. (κατά Mάρκον 16- 5,6)



™ÂÏ. 4

ÂÂ ˘̆ ËË ÌÌ ÂÂ ÚÚ ›› ··
MHNIAIA EºHMEPI¢A   

ETO™ ¢EKATO TETAPTO, 
AP.ºY§§OY (B) 160 - A¶PI§IO™ 2017

KYPI§§OY §OYKAPEø™ 6
114 71 A£HNA

TH§. 210-6447.903, FAX 210-6424.266

I¢IOKTH™IA: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ MÔ‡Î·˜
EK¢OTH™-¢IEY£YNTH™ : ¢ËÌ. MÔ‡Î·˜

YÂ‡ı.Ù˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô˘: ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ NÙ·Ï·ÎÔ‡Ú·˜
AÚÈ·Ó›ÙÔ˘ 13,  114 72 A£HNA

ETH™IA ™YN¢POMH: 15 Â˘ÚÒ

TT
EE

ΣΣ
TT

K
ˆ

‰
. T

·¯
.  

27
50

8

O ι έξυπνοι έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες
να παντρευτούν από τους λιγώτερο ευφυ-

είς, αντίθετα οι έξυπνες γυναίκες... καταλήγουν
στο ράφι.

A υτό τουλάχιστον υποστηρίζει βρεταννική
έρευνα, η οποία αποτελεί το προϊόν συνερ-

γασίας τεσσέρων πανεπιστηµίων: του Eδιµβούρ-
γου, της Γλασκώβης, του Aµπερντίν και του
Mπρίστολ.

O ι ερευνητές παρακολούθησαν 900 άνδρες
και  γυναίκες από τις πρώτες τάξεις του

∆ηµοτικού µέχρι την  τέταρτη δεκαετία της ζωής
τους και διαπίστωσαν ότι η σχέση ευφυΐας-
γάµου είναι... ευθέως ανάλογη για τους άνδρες
και... αντιστρόφως ανάλογη για τις γυναίκες.

Γ ια την ακρίβεια, οι ερευνητές διαπίστωσαν
ότι κάθε επιπλέον 16 βαθµοί στον δείκτη

ευφυΐας των ανδρών αυξάνουν κατά 35% τις
πιθανότητες να παντρευτούν, ενώ αντίθετα στις
γυναίκες κάθε επιπλέον 16 βαθµοί µειώνουν
κατά 40% τις πιθανότητες να βρουν τον κατάλ-
ληλο σύντροφο.

Σ  ύµφωνα µε τους υπευθύνους της έρευνας
η εξήγηση για το φαινόµενο είναι απλή. Oι

έξυπνοι άνδρες επιλέγουν µια σύζυγο χωρίς ιδι-
αίτερες πνευµατικες ανησυχίες, ενώ αντίθετα οι
έξυπνες γυναίκες δυσκολεύονται να βρουν
σύντροφο αντιστοίχου IQ, ο οποίος θα είναι δια-
τεθειµένος να µοιραστεί την ζωή του µαζί τους,
καθώς οι άνδρες µε µυαλό αποφεύγουν συστη-
µατικά τις ευφυείς γυναίκες, γιατί έχουν µεγα-
λύτερες απαιτήσεις από τους συντρόφους τους.
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ANAKYK§ø™H
™Ù· Ï·›ÛÈ· ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Î‡ÎÏˆÛË˜, fiÛÔÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó
¿‰ÂÈ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Î¿ÔÈÔ˘ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÔ‡ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÌÂ
ÁÂÌ¿Ù·. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· Ù· 4 ¿‰ÂÈ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÌÂ 1
ÁÂÌ¿ÙÔ. ¶fiÛ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ·Ó·„˘ÎÙÈÎÔ‡ ı· ÈÂ› ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ô˘ Û˘Á-
Î¤ÓÙÚˆÛÂ 24 ¿‰ÂÈ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ·;

TO A¢EIO ¢øMATIO 
™’ ¤Ó· ¿‰ÂÈÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÌÂ ÔÏ‡ „ËÏfi Ù·‚¿ÓÈ ‚Ú¤ıËÎÂ ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÎÚÂÌ·-
ÛÌ¤ÓÔ˜. TÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ‹Ù·Ó ÎÏÂÈ‰ˆÌ¤ÓÔ ·fi Ì¤Û· Î·È ÙÔ ¿ÙˆÌ· Â›¯Â
˘ÁÚ·Û›·. ¶Ò˜ Î·Ù¿ÊÂÚÂ Ó· ÎÚÂÌ·ÛÙÂ› Ô ¿Ù˘¯Ô˜ ¿Ó‰Ú·˜, ·ÊÔÜ ÙÔ ‰ˆÌ¿-
ÙÈÔ ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿‰ÂÈÔ, ÙÔ Ù·‚¿ÓÈ „ËÏfi Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú¿ı˘ÚÔ;

TT
έσσερα κεριά έλιωναν σιγά-σιγά σ’ ένα δωµά-
τιο όπου επικρατούσε απόλυτη ησυχία. Tο

µόνο που ακουγόταν ήταν τα λόγια τους.
- Eγώ είµαι η Eιρήνη, είπε ο πρώτο κερί. Mα οι
άνθρωποι δεν καταφέρουν να µε διατηρήσουν. Γι’
αυτό δεν µου µένει παρά να σβήσω.
Kι αφέθηκε να σβήσει.
- Eγώ είµαι η Πίστη, είπε το δεύτερο κερί. Oι
άνθρωποι δεν θέλουν να ξέρουν πια για µένα.
Mόλις ολοκλήρωσε την φράση του, ένα απαλό
αεράκι φύσηξε στο δωµάτιο και το έσβησε.
- Eγώ είµαι η Aγάπη, είπε λυπηµένο το τρίτο κερί.
Oι άνθρωποι δεν µου δίνουν σηµασία. ∆εν καταλα-
βαίνουν πόσο σηµαντική είµαι. Aυτοί µισούν
ακόµα και αυτούς που τους αγαπούν περισσότερο.
Kαι χωρίς να περιµένει άλλο, αφέθηκε να σβήσει.

T T ότε ένα παιδάκι  µπήκε στο δωµάτιο και είδε
τα τρία κεριά σβησµένα. Ξέσπασε σε κλάµατα

λέγοντας:
- Mα τι κάνετε; Πρέπει να µείνετε αναµµένα. Eγώ
φοβάµαι το σκοτάδι!

T T ο τέταρτο  κερί, που αχνόφεγγε δίπλα στα
σβησµένα, του είπε µε συµπόνια:

- Mη φοβάσαι καλό µου, µην κλαίς... Όσο θα είµαι
εγώ αναµµένο, θα µπορούµε πάντα να ξανανά-
ψουµε τα άλλα τρία κεριά. Eγώ είµαι η Eλπίδα!

OO
µικρός, µε µάτια που έλαµπαν από χαρά,
πήρε το κερί της Eλπίδας και ξανάναψε τα

άλλα τρία που είχαν σβήσει, της Eιρήνης, της
Πίστης και της Aγάπης.
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ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Èı·ÁÂÓÂ›˜ ÎˆËÏ·ÙÂ› Î·È
ÌÂÙ·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Î·Ófi ÛÙËÓ fi¯ıË ÙˆÓ Î˘ÓË-
ÁÒÓ. EÎÂ› ¤Ó·˜ Î˘ÓËÁfi˜ ÂÚÓ¿ ·¤Ó·Ó-
ÙÈ Ì·˙› ÌÂ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ Î·È ·Ú·-
Ì¤ÓÂÈ. O ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Èı·ÁÂÓ‹˜ ‰È·Û¯›˙ÂÈ
ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ÌÂ ÙÔ Î·Ófi Î·È ÌÂÙ·Ê¤ÚÂÈ
ÛÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ fi¯ıË ÙÔÓ ÚÒÙÔ Èı·ÁÂÓ‹. 
H ›‰È· ‰È·‰ÈÎ·Û›· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì¤-
¯ÚÈ˜ fiÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÂÚıÂ› Î·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜
Î˘ÓËÁfi˜.


