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Κάποτε ήταν ένας λιθοξόος, που δεν ήταν ικανοποιηµένος από τον εαυτό

του και την ζωή του.

Μία ηµέρα, περνώντας έξω από το σπίτι ενός πλούσιου εµπόρου, κοίταξε

µέσα από την ανοιχτή πόρτα και θαύµασε τα όµορφα πράγµατα και τους

σηµαντικούς επισκέπτες που ήταν εκεί.

“Πόσο σπουδαίος να είναι αυτός ο έµπορος!” σκέφτηκε µε ζήλεια και

ευχήθηκε να γίνει σαν αυτόν τον έµπορο.

Προς µεγάλη του έκπληξη, µεταµορφώθηκε αµέσως σε έµπορο, απολαµ-

βάνοντας τις πολυτέλειες και την ισχυρή επιρροή, µα και την ζήλεια των πιο

φτωχών απ’ αυτόν.

Σύντοµα, ένας σηµαντικός προύχοντας πέρασε από τον δρόµο. Τον µετέ-

φεραν σε σέντια και συνοδευόταν από στρατιωτικούς. Όλοι, όσο πλούσιοι

κι αν ήταν, υποκλίνονταν µπροστά του.

“Πόσο ισχυρός είναι αυτός ο προύχοντας!” σκέφθηκε ο λιθοξόος.

“Εύχοµαι να ήµουν προύχοντας”.

Αµέσως µεταµορφώθηκε σε ισχυρό προύχοντα, που όλοι φοβούνταν

αλλά και µισούσαν.

Ήρθε το καλοκαίρι και οι πολύ ζεστές ηµέρες, και ο προύχοντας ένοιωθε

άβολα µέσα στην σέντια του. Κοίταξε ψηλά τον ήλιο και σκέφτηκε:

“Πόσο ισχυρός είναι ο ήλιος! Εύχοµαι να ήµουν ο ήλιος”.

Αµέσως έγινε ο ήλιος, να λάµπει πάνω από τον κόσµο, να λατρεύεται και

να θαυµάζεται από τους ανθρώπους, αλλά και να τον καταριούνται οι αγρό-

τες -που τους έκαιγε τα σπαρτά- καθώς και οι εργάτες -που υπέφεραν κά-

νοντας την εργασία τους.

Μα ξάφνου, ένα µεγάλο µαύρο σύννεφο πέρασε από µπροστά του, εµπο-

δίζοντάς τον να λάµψει παντού πάνω στην γη.

“Πόσο ισχυρό είναι αυτό το σύννεφο!” σκέφτηκε. “Εύχοµαι να ήµουν

σύννεφο”.

Αµέσως µεταµορφώθηκε σε βαρύ, µαύρο σύννεφο, που πληµµύρισε µε το

νερό του τα σπαρτά και τα χωριά, κι όλοι το καταριόνταν. 

Σύντοµα κατάλαβε ότι παρασυρόταν από µια µεγαλύτερη δύναµη, τον

άνεµο.

“Πόσο ισχυρός είναι ο άνεµος!” σκέφτηκε. “Εύχοµαι να ήµουν ο άνεµος”.

Αµεσως έγινε άνεµος,να φυσάει µανιασµένα, ξερριζώνοντας δέντρα και

καταστρέφοντας τις σκεπές των σπιτιών. Κι όλοι να τον καταριούνται.

Σε λίγο όµως βρέθηκε µπροστά σ’ έναν θεόρατο βράχο, που δεν µετακι-

νείτο καθόλου, παρά την δύναµη του ανέµου.

“Πόσο ισχυρός είναι αυτός ο βράχος!” σκέφθηκε. “Εύχοµαι να ήµουν βράχος”.

Αµέσως έγινε ένας δυνατός, τεράστιος βράχος. 

Έτσι όπως στεκόταν, απολαµβάνοντας την δύναµή του, άκουσε τον ήχο

ενός µεταλλικού εργαλείου πάνω στην επιφάνειά του και ένοιωσε ν’ αλλάζει

η µορφή του.

“ Τί µπορεί να είναι πιο ισχυρό από εµένα;” απόρησε.

Κοίταξε κάτω χαµηλά, και είδε έναν λιθοξόο...

Ο εκδότης
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Ο ταν µπορούµε να ελέγ-
χουµε τις απαιτήσεις µας,

αντιµετωπίζουµε καλύτερα µια
ενδεχόµενη αποτυχία. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγµα αποτελούν τα
γηρατειά. Για να είναι κάποιος
ευτυχισµένος όσο περνούν τα
χρόνια, θα πρέπει να µην έχει τις
ίδιες προσδοκίες, που είχε στο
παρελθόν, σε ωρισµένα θέµατα
τουλάχιστον (π.χ. σε ό,τι αφορά
την σωµατική αντοχή). Αν δεν
αποδεχθούµε ότι οι δυνάµεις µας
έχουν λιγοστέψει, ότι δεν έχουµε
την ευρωστία που είχαµε άλλοτε,
θα απογοητευόµαστε.

Τ ελικά το συµπέρασµα είναι
ότι η αυτοεκτίµησή µας

εξαρτάται από τον βαθµό της
αυτογνωσίας µας, από την δική
µας αντίληψη για τις αληθινές
µας δυνατότητες. Καλούµεθα να
βρούµε την χρυσή τοµή ανάµεσα
στις υπέρµετρες απαιτήσεις από
τον εαυτό µας, που µας στερούν
την χαρά να γευθούµε αυτό που
µπορούµε κάθε φορά να πετύ-
χουµε και στην τάση να παραιτη-
θούµε και να αρκεσθούµε στα
λίγα που καταφέραµε.

‚‚ÚÚÂÂ››ÙÙÂÂ  ÙÙËËÓÓ
ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ
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∆ιάφορα... 
� °‡Úˆ ÛÙÔ 150 Ì.X. Ô ŒÏÏËÓ·˜
ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ Î·È ÁÂˆÁÚ¿ÊÔ˜
KÏ·‡‰ÈÔ˜ ¶ÙÔÏÂÌ·›Ô˜ ‰ÈÂÙ‡-
ˆÛÂ ÙËÓ ÔÚÔÏÔÁ›· “NfiÙÈ·
ÕÁÓˆÛÙË °Ë”, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó·
‰ÒÛÂÈ ¤Ó· fiÓÔÌ·  ÛÙÈ˜ ¿ÁÓˆ-
ÛÙÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ NÔÙ›Ô˘ HÌÈ-
ÛÊ·ÈÚ›Ô˘, Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Î·Ó
·Ó·Î·Ï˘ÊıÂ›. AÚÁfiÙÂÚ·, ÔÈ Pˆ-
Ì·›ÔÈ ÌÂÙ¤ÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›·
ÛÙ· Ï·ÙÈÓÈÎ¿: “Terra Australis
Incognita”, Ë ÔÔ›· ‰È·ÙËÚ‹ıËÎÂ
Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ·. TÔ 1824 ÔÈ
BÚÂÙ·ÓÓÔ› “¤ÎÔ„·Ó” ÙËÓ ÚÒÙË
Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ï¤ÍË Î·È ÎÚ¿-
ÙËÛ·Ó ÌfiÓÔ ÙÔ Australis, Ô˘
¤ÁÈÓÂ Î·È ÔÓÔÌ·Û›· ÙË˜ Ó¤·˜
ËÂ›ÚÔ˘.

�H ¤ÎÊÚ·ÛË “ı· ‰È·„Â˘ÛıÔ‡Ó
ÔÈ K·ÛÛ¿Ó‰ÚÂ˜” ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›-
Ù·È Î·Ù¿ ÎfiÚÔÓ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô
Î·ÈÚfi, ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ÌÔÚÊˆÌ¤-
ÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ŸÌˆ˜ Ë K·Û-
Û¿Ó‰Ú· ÚÔ¤‚ÏÂÂ Ù· ·ÏËı‹
Î·È ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‰È·„Â‡ÛıËÎÂ. ¢È·-
„Â‡‰ÔÓÙ·Ó ÌfiÓÔ fiÛÔÈ ‰ÂÓ ÙËÓ
›ÛÙÂ˘·Ó. ŸÛÔ ÎÈ ·Ó ‹Ù·Ó Ì¿Ó-
ÙË˜ Î·ÎÒÓ, Ë K·ÛÛ¿Ó‰Ú· Ì¿Ó-
ÙÂ˘Â ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi, ÁÈ· ÙËÓ ·Ô-
ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Î·ÎÔ‡. 

� H ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ Î·È Ù·
Î·Ï¿ ÙË˜. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÌÂÏ¤ÙË,
Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ·fi
ŒÏÏËÓÂ˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜, ÙÔ 53%
ÙˆÓ EÏÏËÓ›‰ˆÓ ‚ÈÒÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂ-
ÚÈÓ¿ ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·. AÈÛı¿ÓÔÓ-
Ù·È ˆ˜ Ë ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹ Û˘ÓÔ¯‹
Î·È Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙË˜ Û¯¤ÛË˜
ÙÔ˘˜ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È, Î·È ¤ÙÛÈ ÌfiÏÈ˜
ÙÔ 1% ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ¤Ï·-
‚·Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ·Ó·Ê¤-
ÚÂÈ fiÙÈ ÂÈÏ¤ÁÂÈ Û‡ÓÙÚÔÊÔ ÌÂ
ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÙÔ˘
ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. OÈ ÂıÂÏfiÓÙÚÈÂ˜ Ì¿ÏÈ-
ÛÙ· ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó· ÌË
“··Ú·›ÙËÙÔ” ÛÙÔÈ¯Â›Ô. EÎÂ›ÓÔ
Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Â›Ó·È ¤Ó·Ó
¿ÓıÚˆÔ ÈÛÙfi, Ô  ̆ı· ÙÈ̃  ÚÔÛ-
Ù·ÙÂ‡ÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
¯Ú‹Ì·Ù·... 

� TÔ Ì‹ÏÔ Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ
Ê˘ÛÈÎfi ÏÂ˘Î·ÓÙÈÎfi ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ.
TÔ ÌËÏÈÎfi ÔÍ‡ Ô˘ ÂÚÈ¤¯ÂÈ ‰Ú¿
·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë
ÙˆÓ ÏÂÎ¤‰ˆÓ.
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ΛΛ ίγοι είναι εκείνοι που δεν έχουν

επισκεφθεί τον χώρο της Aρ-
χαίας Eπιδαύρου. Πόσοι όµως έχουν
νοιώσει πραγµατικά την “µαγεία”
αυτού του χώρου; Tο ερώτηµα αυτό
ήρθε στο µυαλό µου διαβάζοντας
ένα απόσπασµα από το βιβλίο “O
κολοσσός του Mαρουσιού”, του διά-
σηµου συγγραφέα Xένρυ Mίλλερ.

Γ Γ ράφει λοιπόν ο Aµερικανός
συγγραφέας: “...Ξυπνήσαµε νω-

ρίς και πήραµε ένα αυτοκίνητο να µας

πάει στην Eπίδαυρο. H ηµέρα άρχισε µε

µια υπέροχη γαλήνη. Ήταν η πρώτη

µου πραγµατική επαφή µε την Πελο-

πόννησο. Kαι δεν ήταν µια απλή µατιά,

αλλά ένα ολόκληρο θέαµα, που άνοιγε

πάνω από ένα κόσµο ακόµα σιωπηλό,

τέτοιο που ίσως κληρονοµήσει µία

ηµέρα η ανθρωπότητα, όταν πάψει να

επιδίδεται σε σφαγές και εγκλήµατα.

Aναρωτιέµαι πώς συµβαίνει και κανένας

ζωγράφος µέχρι σήµερα δεν µας έχει

δώσει την µαγεία αυτού του ειδυλλια-

κού τοπίου. Mήπως είναι υπερβολικά

ξένο προς το δράµα, µήπως είναι υπερ-

βολικά ειδυλλιακό; Eίναι µήπως το φως

υπερβολικά αιθέριο για να συλληφθεί

από τον χρωστήρα; Aυτό µόνο µπορώ

να πω και ίσως αποθαρρύνω τον υπερ-

αισιόδοξο καλλιτέχνη: δεν υπάρχει

ίχνος ασχήµιας εδώ, είτε γραµµής, είτε

χρώµατος, είτε µορφής, χαρακτηριστι-

κού ή εντύπωσης. Eίναι η απόλυτη

τελειότητα, όπως η µουσική του

Mότσαρτ. Πράγµατι, τολµώ να πω πως

εδώ κρύβεται περισσότερος Mότσαρτ

παρά οπουδήποτε αλλού στον κόσµο.

Eίναι σαν τον δρόµο προς την δηµιουρ-

γία. Σταµατά κανείς την αναζήτηση.

Mένει σιωπηλός, ακινητοποιηµένος από

την σιωπή µυστηριακών αρχών. Aν

µπορούσε να µιλήσει κάποιος, τα λόγια

του θα γίνονταν µελωδία. ∆εν υπάρχει

τίποτε που να µπορείς να αδράξεις, να

αποµονώσεις ή να αποθησαυρίσεις: το

µόνο που υπάρχει είναι η κατάρρευση

των τειχών που κρατούν φυλακισµένο

το πνεύµα. Tο τοπίο δεν υποχωρεί,

αλλά εγκαθίσταται στους ανοιχτούς

τόπους της καρδιάς. Στριµώχνεται, συσ-

σωρεύεται, καταλαµβάνει όλο τον χώρο.

Παύεις πλέον να διασχίζεις κάτι - ονό-

µασέ το Φύση αν θέλεις - αλλά συµµε-

τέχεις στην κατατρόπωση των δυνάµεων

της πλεονεξίας, της κακίας, της ζήλειας,

του εγωϊσµού, του  µίσους, της αδιαλ-

λαξίας, της µαταιοδοξίας, της αλαζο-

νείας, της σκληρότητας, της δολιότητας

και τόσων άλλων. Eίναι η ανατολή της

πρώτης ηµέρας της µεγάλης ειρήνης, της

ειρήνης της καρδιάς, που έρχεται πριν

από την παράδοση. ∆εν θα γνώριζα

ποτέ το νόηµα της ειρήνης αν δεν

πήγαινα στην Eπίδαυρο. Όπως όλοι,

πάντα χρησιµοποιούσα αυτή την λέξη,

χωρίς ποτέ νά συνειδητοποιώ ότι χρη-

σιµοποιούσα κάτι το πλαστό”.

AA ξίζει να σηµειώσουµε εδώ πως
ο Xένρι Mίλλερ τα έγραψε

αυτά το 1939, λίγο πριν από την
έναρξη του B΄ Παγκοσµίου Πολέ-
µου, γι’ αυτό διακρίνουµε στα λόγια
του µια αντιπολεµική αγωνία.

O Bίνσεντ Bαν Γκόγκ, όσο ζούσε, κατάφερε να πουλήσει µόνο έναν
πίνακα για 400 φράγκα. Aυτό όµως δεν τον επτόησε. Συνέχισε να

ζωγραφίζει και κατάφερε να ολοκληρώσει 900 έργα µέχρι τον θάνατό του,
τα οποία σήµερα αξίζουν εκατοµµύρια.

O Άλµπερτ Aϊνστάϊν άρχισε να µιλάει όταν ήταν σχεδόν 4 ετών και
έµαθε να διαβάζει στα 7. Oι δάσκαλοι και οι γονείς του νόµιζαν ότι

είχε κάποιο πρόβληµα. Aποβλήθηκε από το σχολείο και αργότερα απέ-
τυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις για το Πολυτεχνείο της Zυρίχης. Tελικά
τα κατάφερε, αλλά όταν αποφοίτησε δεν µπορούσε να βρει δουλειά, γιατί
κανένας από τους καθηγητές του δεν του έγραφε κάποια συστατική επι-
στολή, επειδή τον θεωρούσαν... ανίκανο.

O Γουώλτ Nτίσνεϋ απολύθηκε από την εφηµερίδα όπου είχε πιάσει
την πρώτη του δουλειά, γιατί, όπως έλεγε ο εκδότης του, “δεν είχε

φαντασία, ούτε καλές ιδέες”. Nα σηµειώσουµε ακόµα ότι πριν γίνει µεγά-
λος και τρανός χρεωκόπησε αρκετές φορές.

ΣΣυνυνέχιέχισε νσε να πα προσπροσπαθείαθείςς

�

�

�



ΟΟ ι παλαιότερες γενιές πείνασαν και αγωνίσθηκαν
µέχρι να ορθοποδήσουν. Είναι αλήθεια πως στερήθη-

καν πολλά, αλλά είχαν στην ψυχή της την ελπίδα, το όραµα
για κάτι καλύτερο!

Τ Τ α σηµερινά παιδιά έχουν χάσει την ελπίδα. Τους την
αφαίρεσαν κι αυτό είναι το πιο τραγικό... Και σε

ρωτάει ο 15χρονος: “Πώς θα πορευτούµε”. Το µόνο που
µπορείς να πεις είναι: “Με πίστη και ελπίδα. Μην το βάζεις
κάτω”. Το ίδιο λέω κι εγώ στον 28χρονο γυιό µου, που ζει
καθηµερινά µε την αβεβαιότητα του αύριο, τις µειώσεις στον
µισθό του, την αγωνία να τα βγάλει πέρα µε τις υποχρεώ-
σεις του. Και του µιλάω για τον παππού του, που έφυγε παι-
δάκι από την Σµύρνη µαζί µε τους γονείς του, µε µια βαλίτσα
µόνο µε τα απαραίτητα, ήρθε πρόσφυγας στον Πειραιά,
πήγε στην Σύρο, έζησε και τελείωσε το σχολείο εκεί, ήρθε
στην Αθήνα, σπούδασε, ήταν φαντάρος στον Β΄ Παγκόσµιο
πόλεµο, πείνασε στην Κατοχή, έχοντας µία µητέρα να φρον-
τίζει, γιατί ο πατέρας του στο µεταξύ είχε πεθάνει, άρχισε
να δουλεύει από νεαρός, πρόκοψε, έκανε οικογένεια, έµεινε
άνεργος επί δικτατορίας κι όµως δεν το έβαλε ποτέ κάτω.

Κ Κ άπου, εκεί στο απέραντο αρχείο του πατέρα µου,
που ήταν δηµοσιογράφος, ξετρύπωσα και τα λόγια

του µεγάλου αρχαιολόγου Μανώλη Ανδρόνικου, σε µια επι-
στολή του µε τίτλο ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ και τα έδωσα κι αυτά
στον γυιό µου να τα διαβάσει. Νοµίζω ότι πρέπει να τα δια-
βάσουµε όλοι. Εξάλλου είναι και επίκαιρα λόγω της 28ης
Οκτωβρίου που πλησιάζει.

“Ό “Ό ταν βλέπω τα µάτια των νέων καρφωµένα πάνω
µου, νοιώθω πώς βυθίζονται στα έγκατα της

ψυχής µου, για να ανασύρουν από εκεί ό,τι έχει µαζευτεί
χρόνια τώρα. Αγάπη και κακίες, γνώσεις και όνειρα, ελπίδες
και φόβοι. Με ερευνούν και µε ελέγχουν και προσδοκούν
να πάρουν κουράγιο για τον δικό τους δρόµο. Τί να τους
µαρτυρήσω; Είναι στιγµές που είµαι έτοιµος να τους πω
πόσο κουραστήκαµε η γενιά µου, ποιά γενιά; Ας πούµε η
γενιά του ΄40. Πόσο πολύ πιστέψαµε το φως µέσα στο σκο-
τάδι και πόσο λίγο ήταν το ψωµί, που έθρεψε το κορµί µας
στην πρώτη του νιότη. Πόσο ζαλισµένοι ξυπνήσαµε την
αυγή της Λευτεριάς για να ψηλαφίσουµε το χώµα και την
θάλασσα, να χτίσουµε ένα σπίτι, να βρούµε µια γυναίκα, να
πάρουµε αυτό που λέµε “τον δρόµο της ζωής”.

Μ Μ ας βλέπουν τα νεανικά µάτια µε απορία, γεµάτα
ερωτηµατικά. Ο Σαγγάριος ήταν το πρώτο µας

παραµύθι, µαζί µε την φωτιά της Σµύρνης και τούς Τσέτες.
Τα παιδιά µας δεν καταλαβαίνουν τί θα πεί “πρόσφυγας”, και
“του αϊτού ο γυιός” δεν τους λέει τίποτε. Κι αν δουν σε
κάποιο µουσείο ένα µαύρο δίκοχο, δεν θα δακρύσουν, αφού
δεν έχουν δει την µορφή εκείνου που το φορούσε.

Ό Ό λ’ αυτά δεν γίνονται τραγούδι ούτε θέατρο, ούτε
βιβλία. Έχουν γίνει πίκρα µέσα στις καρδιές µας και

γεννούν κακούς εφιάλτες τις νύχτες.

Σ Σ τα παιδιά µας µπορούµε να πούµε µόνο: πεινάσαµε,
πονέσαµε, ελπίσαµε. Τώρα ζούµε, τώρα περάσαµε

πέρα από την ελπίδα. 

ΤΤ
α µάτια των παιδιών µάς ρωτούν: Μπορούµε να ελπί-
ζουµε, µπορούµε να ζήσουµε; Τί να τους πούµε.

Αφού εµείς ζήσαµε, αφού είµαστε ακόµα όρθιοι και
κάνουµε όνειρα, θα πεί πως εσείς µπορείτε κάτι παραπάνω,
πως εσείς πρέπει να ζήσετε και να ελπίζετε, και να κάνετε
όνειρα. Αν δεν είναι καυτός ο ήλιος της χαράς σας, είναι
όµως ήλιος. Στέκεστε γερά στα πόδια σας, τα µάτια σας
βλέπουν µπροστά, το σώµα σας είναι γερό για να χορέψετε,
να κάνετε έρωτα, να χτίσετε σπίτι.

ΤΤ
α µάτια των παιδιών µάς κατηγορούν: Για την κακία
που βλέπουν γύρω µας, για τίς αδυναµίες µας, για

την υποκρισία µας. Και τα µάτια των παιδιών είναι καθαρά,
φωτεινά. Έτσι ήταν και τα δικά µας µάτια, έτσι είναι και
τώρα, όταν µένουµε µόνοι στο σκοτάδι και ονειρευόµαστε,
έτσι θέλουµε να είναι όλα τα µάτια και όλες οι καρδιές των
ανθρώπων.

Ε Ε ίµαστε λιγώτερο κακοί απ’ όσο µας νοµίζουν τα παιδιά
µας, είµαστε όµως αδύναµοι. Χρειάστηκε να ξοδέ-

ψουµε τις δυνάµεις όλες µαζί σε µια µέρα ή σ’ ένα χρόνο. Η
Λευτεριά ζητούσε αίµα και πόνο και της τα προσφέραµε
χωρίς φειδώ. Το σκοτάδι ζητούσε φως και το πήραµε από τα
δικά µας µάτια. ∆ουλεύαµε για το µέλλον του ανθρώπου,
της πατρίδας, της γης, δεν νοιαζόµαστε για το δικό µας µέλ-
λον.

ΜΜ
προστά στα µάτια των παιδιών αισθανόµαστε συχνά
ντροπιασµένοι, γιατί είχαµε πιστέψει πως είχαµε

ξεπεράσει την ανθρώπινη µοίρα, πως αποκαθαρθήκαµε
στην πυρά της δοκιµασίας από τις µικρότητες και τις αδυνα-
µίες της φύσης µας. Και ας είναι οδυνηρή η αποκάλυψη πως
µείναµε άνθρωποι, µε έγνοιες και φροντίδες ασήµαντες, µε
εγωϊσµούς και µαταιοδοξίες απροσδόκητες. 

∆∆
εν είναι ανάγκη να απολογηθούµε, φτάνει µόνο η
εξοµολόγηση. Και φτάνει µόνο η αγάπη προς τα παι-

διά µας, για να τα πείσει πως κάποτε µας αδικούν. Πως δεν
τους ωφελεί να πάρουν µόνο την θέση του κατήγορου, γιατί
µια τέτοια στάση µαρτυρεί πολύ εγωϊσµό, κάποτε αδικαιο-
λόγητο. Πιστεύουν πως εκείνα είναι καλύτερα από εµάς.
Αυτό πιστεύουµε κι εµείς. Ξέρουν πως κάναµε λιγώτερα απ’
όσα µπορούσαµε, το ξέρουµε και λυπόµαστε γι’ αυτό. Νοιώ-
θουν ότι δεν ήµαστε όσο θα ήθελαν ειλικρινείς απέναντί
τους και απέναντι στον εαυτό µας.

ΗΗ
γενιά µας, η γενιά του ΄40, δεν είχε προλάβει να κρί-
νει τους πατέρες της, γιατί πλήρωναν µε το αίµα τους

πατρικούς λογαριασµούς, δεν είχαν προλάβει να σκεφτούν
το µέλλον τους, γιατί είχαν να πολεµήσουν µε το τουφέκι
στο χέρι, γι’ αυτό δεν είχαν προλάβει να τραγουδήσουν
παρά τραγούδια ηρωϊκά και πένθιµα, δεν είχαν προλάβει ν’
αγαπήσουν τίποτε άλλο από τον άνθρωπο και την Λευτεριά.

ΠΠ
οιός µπορεί να πει τί έκανε, τί πήρε και τί έδωσε η
γενιά µας; Ένα µόνο µπορούµε να πούµε: Πολύ αγα-

πήσαµε, πολύ πονέσαµε και πολλά ελπίσαµε. Κι ελπίζουµε,
γιατί µάθαµε να µην απελπιζόµαστε µπροστά σε τίποτε”.

M.∆.A
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ΜΑΝ∆ΡΑΓΟΡΑΣ: Ο Ιπποκράτης χρησιµο-
ποιούσε τον µανδραγόρα ως αναισθητικό.
Χορηγείται επίσης ως αφέψηµα, το οποίο
βοηθά στην αντιµετώπιση δερµατοπαθειών
και ελκών του στοµάχου.

∆ΑΦΝΗ: Από τους καρπούς της παράγεται
το δαφνέλαιο, που έχει µορφή αλοιφής. Η
δάφνη χρησιµοποιήθηκε από τον Ιππο-
κράτη για την αντιµετώπιση καταστάσεων
υστερίας, και θεωρείτο ότι διευκολύνει τον
τοκετό. Σήµερα χορηγείται ως αφέψηµα
για προβλήµατα του εντέρου, ενώ το αιθέ-
ριο έλαιό της είναι αντισηπτικό και µυκητο-
κτόνο. 

ΛΑ∆ΑΝΙΑ: Οι µέλισσες συλλέγουν γύρη,
νέκταρ και ρητίνη από την λαδανιά για να
φτιάξουν την πρόπολη. Θεωρείται ότι έχει
αντιµικροβιακή δράση. Στην εποχή του
Ιπποκράτη χρησιµοποιείτο ενάντια στην
χολέρα. Είναι καταπραϋντικό, σπασµολυ-
τικό, δρά κατά της αϋπνίας, ελαττώνει τα
συµπτώµατα της βρογχίτιδας και είναι
αναλγητικό.

ΧΑΜΟΜΗΛΙ: Το όνοµά του προέρχεται από
τις λέξεις “χαµαί” και “µήλο” και σηµαίνει
το µήλο της γης. Ο Ιπποκράτης το χρησιµο-
ποιούσε για την θεραπεία των µωλώπων
και των τσιµπηµάτων από έντοµα. Έχει επί-
σης ήπιες αντισηπτικές ιδιότητες και είναι
κατάλληλο για την θεραπεία πεπτικών προ-
βληµάτων, αιµορροΐδων, ερεθισµών και λοι-
µώξεων του στόµατος και των ούλων. Στην
αρωµατοθεραπεία χρησιµοποιείται ως ηρε-
µιστικό και χαλαρωτικό.
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ΛΛ ένε πως κάποτε ο Σολοµών επισκέφθηκε την
βασίλισσα του Σαβά. Εκείνη, για να τον δοκιµά-

σει, του πρότεινε κάτι σαν αίνιγµα.
- Θέλω να µου δείξεις αν µπορείς να ξεχωρίσεις το
πραγµατικό λουλούδι από αυτά που θα σου δείξω, του
είπε, καθώς τον ωδηγούσε σ’ ένα από τα αµέτρητα
δωµάτια του παλατιού της, όπου επιδέξιοι τεχνίτες
είχαν φτιάξει τεχνητά λουλούδια. 

Κ Κ ι ήταν όλα τόσο όµορφα, καθώς έλαµπαν τα
χρώµατά τους µέσα στις ακτίνες του ήλιου που

έµπαιναν από τα πολλά παράθυρα, ώστε µόλις τα
πρωτοείδε ο βασιλιάς νόµισε ότι πρόκειται για κάποιον
µυστικό κήπο, όπου πήγαινε η βασίλισσα για να ανα-
παύεται.

Ο Ο Σολοµών κοίταξε γύρω του προσεκτικά. Ξανά
και ξανά προσπάθησε, µε πολλούς τρόπους, να

διακρίνει το πραγµατικό λουλούδι, χωµένο καθώς
ήταν ανάµεσα στα ψεύτικα. Μάταιος κόπος...

Μ Μ ετά από αρκετή ώρα αµηχανίας, ζήτησε από
την βασίλισσα να πει σε κάποιον από τους υπη-

ρέτες ν’ ανοίξουν ένα παράθυρο. Το αίτηµά του ικανο-
ποιήθηκε αµέσως. Σε λίγο, εκείνος φώναξε µε σιγου-
ριά:
- Αυτό είναι το αληθινό λουλούδι!

Κ Κ αι πραγµατικά, δεν γινόταν να κάνει λάθος,
επειδή µια µέλισσα, που είχε µπει από το ανοι-

κτό παράθυρο, είχε καθήσει αµέσως πάνω στο αλη-
θινό λουλούδι, ρουφώντας τον χυµό του.

∆ ∆ εν ξέρουµε τι είναι δυσκολώτερο: να είσαι ο
Σολοµώντας, ή να είσαι η µέλισσα. Το πιο δύσ-

κολο  όµως είναι να είσαι το λουλούδι!
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