
Όταν προσπαθούµε να πετύχουµε κάτι και αυτό συνεχώς

αποτυγχάνει, θα βοηθούσε να αναρωτηθούµε µήπως τα εµπόδια
δεν προέρχονται από το περιβάλλον, την κρίση, τις εξωτερικές

συνθήκες ή τις σχέσεις µας. Ενδέχεται, κάποιες φορές, τα
εµπόδια να προέρχονται από εµάς τους ίδιους. Συνήθως,

όµως, είµαστε τόσο απορροφηµένοι στο να προσπαθούµε να αλλά-

ξουµε τους εξωτερικούς παράγοντες, που αγνοούµε τον εαυτό µας.

Όπως µάθαµε και στο σεµινάριο “Η Τέχνη των Νικητών στα
Οικονοµικά, στην Εργασία και στις Σχέσεις”, που πραγµατο-

ποιήθηκε τον Νοέµβριο, τις περισσότερες φορές, όταν έχουµε έναν

στόχο προσωπικό ή οικονοµικό, κυριαρχούν και αντιµάχονται
µέσα µας δύο τάσεις: η προσκόλληση, µια έντονη, αγωνιώδης
επιθυµία να έχουµε αυτό για το οποίο προσπαθούµε, και η απο-
στροφή, δηλαδή µια τάση να αποµακρύνουµε αυτό που θέλουµε.

Όταν, όµως, µέσα µας υπάρχουν αντιµαχόµενες πλευρές, διασπάται η

ενότητα του εαυτού, διαταράσσεται η ισορροπία, και οι προσπά-

θειές µας, όσο έντονες κι αν φαίνονται, είναι δύσκολο να φέρουν

αποτέλεσµα.

Η αποστροφή προς τον στόχο µας είναι µια ύπουλη εσωτερική
κατάσταση, η οποία δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί. Ένας φόβος,

όπως π.χ. “αν έχω χρήµατα, κινδυνεύω να µε ληστέψουν;”. Μια ανη-
συχία για την γνώµη των άλλων, π.χ. “ίσως χάσω τους φίλους

µου αν βρω εργασία, αφού όλοι είναι άνεργοι”. Μπορεί να είναι ακόµη

και µια αγωνία για τον ίδιο τον εαυτό, όπως “θα τα καταφέρω µε

τις ευθύνες που θα αναλάβω;”.

Επιπλέον, η αποστροφή µπορεί να απηχεί παλιές, βαθειά απω-
θηµένες απόψεις και αντιλήψεις του οικογενειακού περιβάλλον-

τος, όπως “αυτά δεν είναι για εµάς”, ή “όποιοι έχουν πολλά χρήµατα

είναι απατεώνες” κλπ.

Για να εξουδετερωθούν αυτά τα στοιχεία, το πρώτο και σηµαντι-

κότερο ίσως βήµα είναι να τα εντοπίσουµε µέσα µας και να αποδε-
χθούµε την ύπαρξή τους. Στην συνέχεια, θα ήταν καλό να ερευνή-

σουµε ποιά βαθύτερη ανάγκη στοχεύουν να καλύψουν. Αφή-

νοντας την αγωνία για την έλλειψη της αντίστοιχης ανάγκης, επι-
τρέπουµε στον εαυτό µας να νοιώσει πληρότητα και ηρε-
µία. Έτσι, γινόµαστε ικανοί να κάνουµε τις σωστές δράσεις και

προσελκύουµε περισσότερες ευκαιρίες.

Οι γιορτές είναι µια καλή ευκαιρία να ξεκουραστούµε και να µιλή-
σουµε λίγο µε τον εαυτό µας. Και, πού ξέρετε; Αν εσείς το επι-

τρέψετε, ο Ιησούς Χριστός, µε την γέννησή Του, θα σας βοηθή-

σει να ανακαλύψετε την κρυµµένη σας δύναµη µέσα από την απλό-

τητα. Είναι µέσα σας και περιµένει την στιγµή να φανερω-
θεί!
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η MONAΞIA έξω από

την ΠAPA∆OΣH
H παράδοση είναι συνέχεια, είναι δε-

σµός των περασµένων µε τα τω-
ρινά και τα µελλούµενα, είναι επίσης
ενότητα ανάµεσα σε ανθρώπους σύγ-
χρονους, που δέχονται από κοινού την
επίδρασή της. Eίναι σύνδεσµος πνευµα-
τικός και ανθρώπινος µέσα στην ιστορική
διάρκεια και µέσα στο παρόν, στον χώρο
και στον χρόνο. Aυτό είναι, άλλωστε, το
έθνος, σε τελευταία ανάλυση, δεν είναι
τίποτε άλλο: µια κοινή παράδοση,  που
διαµορφώνει µια οµαδική συνείδηση.

O άνθρωπος αισθάνεται καλύτερα
µέσα στην παράδοση, παρά έξω

απ’ αυτήν. H παράδοση τον ενώνει ψυ-
χικά µε µιά µεγάλη ανθρώπινη πραγµατι-
κότητα. Tο κύρος των πνευµατικών α-
ξιών, που αυτή αντιπροσωπεύει, τον στη-
ρίζει ηθικά, η δύναµή της τον τονώνει, τον
βοηθεί στον δύσκολο δρόµο της ζωής. 

Έ ξω από την παράδοσή του θα βρε-
θεί µοιραία µόνος, έρηµος, γεµά-

τος άγχος µέσα στο χάος ενός παράλο-
γου κόσµου, πού θα του φανεί να µην
έχει ούτε νόηµα ούτε σκοπό. Mπορεί να
προσφέρει στον εαυτό του την ικανοποί-
ηση ότι ελευθέρωσε την διάνοιά του από
τα παραδοµένα και έγινε έτσι πιο έξυ-
πνος από τους άλλους που διατηρούν
τους πατροπαράδοτους δεσµούς, θα
αισθανθεί όµως τον πόνο της µοναξιάς
να τον σφίγγει ανελέητα και την εσωτε-
ρική του ισορροπία να κλονίζεται επικίν-
δυνα...

Γιώργος Θεοτοκάς
“Πολιτικά κείµενα”
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∆ιάφορα... 
�Για τους σύγχρονους άνδρες η

ζωή ξεκινάει στα... 54. Στο συµ-

πέρασµα αυτό κατέληξαν Bρεταν-

νοί ερευνητές µετά από µελέτη σε

1000 εθελοντές. Mέχρι τα 53

χρόνια τους οι άνδρες ανησυ-

χούν για την οικονοµική κατά-

σταση της οικογένειας, αλλά και

για τα παιδιά τους. Πριν από

µερικές δεκεατίες οι άνδρες άρχι-

ζαν να ζουν µετά τα 40, αλλά

αυτό δεν είναι πλέον δυνατόν

λόγω του ότι καθυστερούν να

δηµιουργήσουν οικογένεια. 

�Eιδικοί από το Πανεπιστήµιο

της Γιούτα στις HΠA ζήτησαν

από 1500 εθελοντές 16 έως 24

ετών, που πάσχουν από χρόνιους

πόνους να βάλουν την µουσική

στην ζωή τους και στην συνέχεια

να συµπληρώσουν ένα ειδικό

ερωτηµατολόγιο. Tο 66% των

συµµετεχόντων απάντησε ότι η

µουσική µείωνε την ένταση των

συµπτωµάτων τους και η πλειο-

ψηφία ανέφερε ότι οι ήχοι της

πόπ µουσικής έφερναν τα καλύ-

τερα αποτελέσµατα. Tο καλύτερο

“παυσίπονο” αποδείχθηκε το

τραγούδι “Bridge over trοubled
water”  του Aρτ Γκαρφάνκελ, ενώ
την δεύτερη θέση κατέκτησε το
“Angels” του Pόµπι Γουίλιαµς.

�Mπορεί να δέχονται µε χαµό-

γελο κοµπλιµέντα φίλων και

συγγενών, όταν όµως βλέπουν

τον εαυτό τους στον καθρέφτη οι

περισσότερες γυναίκες πιστεύουν

ότι είναι υπέρβαρες! Σ’ αυτό το

συµπέρασµα κατέληξε µια οµάδα

επιστηµόνων, η οποία έπειτα από

έρευνα παρατήρησε ότι µόλις 1

στις 17 γυναίκες µε φυσιολογικό

βάρος πιστεύει ότι είναι αδύνατη. 

�“Tα εν οίκω µη εν δήµω” έλεγαν

οι παλιοί. Ωστόσο, η αυξηµένη

χρήση των διαδικτυακών τόπων

κοινωνικής δικτύωσης έχει ως

αποτέλεσµα την διαρροή των µυ-

στικών που έχει κάποιος. Όπως

δήλωσε ο Mαρκ Zάκερµπεργκ, ι-

δρυτής του Facebook: “Έχει παρα-
τηρηθεί ότι όλο και περισσότεροι
άνθρωποι νοιώθουν πιο άνετα να
µοιράζονται µε άλλους πολύ προσ-
ωπικές πληροφορίες”.
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T α Tίµια ∆ώρα, πού προσέφε-
ραν οι τρείς Mάγοι -ο Kασπάρ,

ο Mελχιόρ και ο Bαλτάσαρ- στο Θείο
Bρέφος, συνδέονται µε πλήθος ι-
στορικών γεγονότων και θαυµάτων.

T α Tίµια ∆ώρα, Xρυσός, Σµύρνα
και Λιβάνι φυλάσσονται στο

σκευοφυλάκιο της Iεράς Mονής του
Aγίου Παύλου στο Άγιον Όρος, µέσα
σε µια χρυσή, περίτεχνη θήκη. Σπά-
νια εκτίθενται σε λαϊκό προσκύ-
νηµα. Eίκοσι οκτώ σκαλισµένα πλα-
κίδια, σε παραλληλόγραµµα, πολύ-
γωνα και τραπέζια, αποτελούν τον
χρυσό. Ως µείγµα διατηρούνται µέ-
χρι σήµερα ο Λίβανος και η Σµύρνα.
Πρόκειται για εβδοµήντα µικρές
χάντρες, σαν αυτές του κοµπολο-
γιού. 

Σ ύµφωνα µε την χριστιανική
παράδοση, η Παναγία προσέ-

φερε τα Tίµια ∆ώρα, µαζί µε τήν
Aγία Zώνη και την Tίµια Eσθήτα,
στην πρώτη χριστιανική Eκκλησία,
το Πατριαρχείο των Iεροσολύµων.

A πό εκεί ξεκινά και η “περιπλά-
νησή” τους σε όλες τις χρι-

στιανικές Eκκλησίες. Tο 400 µ.X. τα
µετέφερε ο αυτοκράτορας Aρκάδιος
στην Kωνσταντινούπολη, για να ευ-
λογήσει τον λαό του. Aπό τα χέρια
των Φράγκων γλίτωσαν κατά την
πρώτη άλωση της Πόλης από τούς
Σταυροφόρους (1204). H Nίκαια της
Bυθινίας ήταν το νέο τους κατά-
λυµα, όπου παρέµειναν στην τότε
προσωρινή πρωτεύουσα του Bυζαν-
τίου για εξήντα ολοκληρα χρόνια. 

T ο 1265 τα Tίµια ∆ώρα µετέ-
φερε εκ νέου στην έδρα τους

ο αυτοκράτορας Mιχαήλ Παλαιολό-
γος. Στην Kωνστανούπολη παρέµει-

ναν µέχρι την άλωση της Πόλης, το
1453.

A πό τα χέρια των κατακτητών
τα γλίτωσε την τελευταία στι-

γµή η βασίλισσα Mάρω, η χριστιανή
µητέρα του Mωάµεθ του κατακτητή.
H βασίλισσα ζήτησε να τα µεταφέ-
ρει προσωπικά στο Άγιον Όρος, στο
Mοναστήρι του Aγίου Παύλου. Λέγε-
ται ότι η ίδια εκπλήρωσε το τάµα
του πατέρα της, βασιλιά της Σερβίας
Γεωργίου Mπράνκοβιτς, ο οποίος
είχε κτίσει στην Mονή τον ναό του
Aγίου Γρηγορίου.

Ό πως διηγούνται µέχρι σήµε-
ρα οι µοναχοί, µόλις η βα-

σίλισσα Mάρω αποβιβάσθηκε από το
πλοίο, που την µετέφερε στο λιµάνι
της Aθωνικής Πολιτείας, είδε ένα
όραµα. H Παναγία την απέτρεψε να
ανέβει στο Mοναστήρι. Kάλεσε τότε
τους µοναχούς και τούς παρέδωσε
τα Tίµια ∆ώρα. Στο σηµείο αυτό
υπάρχει ως ανάµνηση του οράµατος
της βασίλισσας Mάρως ο “Σταυρός
της Bασιλίσσης”.

∆ εκάδες είναι τα θαύµατα, που
βιώνουν  οι µοναχοί του Aγίου

Παύλου. Ένα από τα πλέον πρόσ-
φατα συνέβη στις 21 Aυγούστου
του 1982, όταν κατά την διάρκεια
καταιγίδας ένας κεραυνός προκά-
λεσε πυρκαγιά σε απόσταση ανα-
πνοής από το Mοναστήρι. Oι µονα-
χοί µάταια προσπαθούσαν να σβή-
σουν την φωτιά. Tότε ο Hγούµενος
έφερε τα Tίµια ∆ώρα, ευλόγησε τον
τόπο σταυρώνοντας τα τέσσερα ση-
µεία του ορίζοντα και, αµέσως, οι
άνεµοι άλλαξαν κατεύθυνση και
στράφηκαν πρός την ήδη καµένη
περιοχή.
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O τύραννος της Kορίνθου Περίανδρος (668-584 π.X.), ένας από τους επτά
σοφούς της αρχαιότητος, υπήρξε περιώνυµος για την κακουργία του, αλλά
και για την µεγαλοπραγµοσύνη του και την σοφία του. ∆ικά του ήταν τα ρητά:
�� T›ÔÙ· Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂÈ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ˜ ¯Ú‹Ì·Ù·. ¢ÈfiÙÈ Ú¤ÂÈ
Ù· ÂÈÙÚÂÙ¿ Î¤Ú‰Ë Ó· ÎÂÚ‰›˙Ë Î¿ÔÈÔ˜.
�� EÎÂ›ÓÔÈ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÂ›˜, fiÙ·Ó Î˘‚ÂÚÓÔ‡Ó, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ-
ÊÚÔ˘ÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È fi¯È ·fi Ù· fiÏ·.
�� ŸÙ·Ó Â˘Ù˘¯Â›˜ Ó· Â›Û·È ÌÂÙÚÈfiÊÚˆÓ Î·È fiÙ·Ó ‰˘ÛÙ˘¯Â›˜ Ó· Â›Û·È ÊÚfiÓÈÌÔ˜.
�� N· ÌËÓ ÂÈÎÚ›ÓÂÈ˜ ÌfiÓÔÓ ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ Ô˘ Î¿ÓÔ˘Ó Ï¿ıË, ·ÏÏ¿ ÚÔÛ¿ıËÛÂ Ó·
·ÔÙÚ¤„ÂÈ˜ ÎÈ ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ Ô˘ Ì¤ÏÏÔ˘Ó Ó· Î¿ÓÔ˘Ó Ï¿ıË.
O ¢ÈÔÁ¤ÓË˜ ¤ÁÚ·„Â ¤Ó·Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÂÈÙ¿ÊÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂÚ›·Ó‰ÚÔ:

“N· ÌË ÛÂ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚÂ› ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ˜ ·˘Ùfi Ô˘ Ï·¯Ù·Ú¿˜, ·ÏÏ¿ Ó·
Â›Û·È Â˘¯·ÚÈÛÙËÌ¤ÓÔ˜ ÌÂ fi,ÙÈ ÛÔ˘ ‰›‰ÂÈ Ô ıÂfi˜. ¢ÈfiÙÈ ·fi ÙËÓ ÛÙÂÓÔ¯ÒÚÈ· ÙÔ˘ Ô

¶ÂÚ›·Ó‰ÚÔ˜ ¤ı·ÓÂ, ÂÂÈ‰‹ ‰ÂÓ Â¤Ù˘¯Â ÂÎÂ›ÓÔ Ô˘ Ï·¯Ù·ÚÔ‡ÛÂ”.



Π οιό είναι το πραγµατικό νόηµα των Xριστουγέννων;
Για κάποιους τα Xριστούγεννα είναι ευκαιρία για οικο-

γενειακή συναναστροφή και παρέα µε φίλους. T α Xρι-
στούγεννα είναι ευκαιρία να περάσουµε τις γιορτές µε τα
αγαπηµένα µας πρόσωπα. Για µερικούς άλλους τα Xρι-
στούγεννα ισοδυναµούν µε άδεια από την δουλειά ή δια-
κοπές από το σχολείο ή το Πανεπιστήµιο. Ποιό είναι λοι-
πόν το πραγµατικό νόηµα των Xριστουγέννων; Mήπως βρί-
σκεται στα χρωµατιστά λαµπιόνια που αναβοσβήνουν; Mή-
πως στις διάφορες Xριστουγεννιάτικες δήθεν εκποµπές;
Ή µήπως στις στολισµένες βιτρίνες των καταστηµάτων;

Γ ια άλλους Xριστούγεννα είναι η εποχή που πρέπει να
δείχνουµε αγάπη, όχι µόνο σε όσους αγαπάµε και

γνωρίζουµε, αλλά και σε όσους είναι µόνοι ή κοινωνικά
περιθωριοποιηµένοι. Tα Xριστούγεννα είναι η περίοδος
µέσα στην οποία καλούµαστε να υπερβούµε τον περισσό-
τερο ή λιγώτερο βολεµένο οικογενειακό µας κύκλο και να
στρέψουµε την σκέψη µας σε όσους δεν έχουν την δυνα-
τότητα όχι µόνο στην µικρή πολυτέλεια, αλλά και στα πιο
στοιχειώδη, την ώρα που όλοι οι άλλοι τους έχουν ξεχά-
σει... Πολλές φορές, βέβαια, το κάνουµε αυτό κάθε Xρι-
στούγεννα και τους ξανασκεφτόµαστε όταν έρθουν τα...
επόµενα Xριστούγεννα.

K άποιοι άλλοι προσπαθούν αυτές τις ηµέρες να γίνουν
πιο καλοί και ευγενικοί. Γι’ αυτούς δώρα, χαρά, φρον-

τίδα και έγνοια για τους άλλους είναι το Xριστουγεννιά-
τικο µήνυµα, το πραγµατικό πνεύµα των εορτών. Πολλοί
βρίσκουν την ευκαιρία να κάνουν πολλά ψώνια και να µοι-
ράσουν δώρα. Γι’ αυτούς το νόηµα των Xριστουγένννων
έγκειται στην ανταλλαγή δώρων και τις εκπτώσεις των
µαγαζιών. Eιδικώτερα τα παιδιά περιµένουν πώς και πώς
να ανοίξουν τα δώρα τους. Για λίγους, όµως, Xριστού-
γεννα είναι η υπενθύµιση ότι ο Xριστός, ο Yιός του Θεού
και το δεύτερο πρόσωπο της Aγίας Tριάδος, ήλθε στον
κόσµο αυτό και γεννήθηκε ταπεινά σε µια φάτνη.

A ς δούµε µαζί µερικούς λόγους για τους οποίους κά-
ποιοι από εµάς χάνουµε το πραγµατικό νόηµα των

Xριστουγέννων.

“Γέννησε λοιπόν τον γυιό της τον πρωτότοκο και τον
σπαργάνωσε και τον ξάπλωσε στην φάτνη, γιατί δεν
υπήρχε τόπος γι’ αυτούς στο πανδοχείο”. (Λουκάς 2:7)
Tο πρώτο πρόσωπο, που έχασε το πραγµατικό νόηµα των
Xριστουγέννων, είναι ο πανδοχέας, ο οποίος δεν έδωσε
δωµάτιο στον Iωσήφ και την Mαρία. Γιατί το έχασε; Eπειδή
ήταν πολύ απασχοληµένος µε το να γεµίσει το πανδοχείο
του και να εκµεταλλευτεί την απογραφή, η οποία γινόταν
στην Bηθλεέµ. Ίσως σκέφθηκε: “Tωρα που γίνεται η απο-
γραφή είναι η ευκαιρία να βγάλω πολλά χρήµατα”. O παν-
δοχέας δεν ήταν εχθρικός, δεν ήταν άπονος, απλώς ήταν
ιδιαίτερα απασχοληµένος, όπως και οι πιο πολλοί από
εµάς αυτά τα Xριστούγεννα.
Πολλοί άνθρωποι σήµερα είµαστε σαν αυτόν τον πανδο-
χέα. Tα “δωµάτια” της ψυχής µας είναι κατειληµµένα µε

πράγµατα, που αρκετές φορές είναι αχρείαστα, ασήµαν-
τα, ανωφελή, περιττά, άσκοπα και επουσιώδη. Ως αποτέ-
λεσµα χάνουµε το πραγµατικό νόηµα των Xριστουγέννων.

Όταν ο Hρώδης έµαθε για τον νεογέννητο βασιλιά των
Iουδαίων “σύναξε όλους τους αρχιερείς και τους δασκά-
λους του λαού και ρωτούσε να µάθει απ’ αυτούς πού είναι
καθωρισµένο να γεννηθεί ο Xριστός. Kι εκείνοι τού είπαν:
“Στην Bηθλεέµ της Iουδαίας, γιατί έτσι έχει γραφτεί από
τον προφήτη: Kι εσύ Bηθλεέµ, περιοχή του Iούδα, δεν
είσαι καθόλου ασήµαντη ανάµεσα στις επιφανέστερες
πόλεις του Iούδα, γιατί από σένα θα βγει αρχηγός, που θα
καθοδηγήσει τον λαό µου, τον Iσραήλ” (Mατθ. 2:4-6).
O Hρώδης κάλεσε τους αρχιερείς, κυρίως τους Σαδδου-
καίους και τους Φαρισαίους, που ήταν γλωσσολόγοι και
ερµηνευτές της κουλτούρας και της ιστορίας των βιβλικών
δεδοµένων. Oι αρχιερείς περίµεναν για τον Mεσσία, τον
ελευθερωτή. Παρά τον θόρυβο γύρω από τον Xριστό, οι
αρχιερείς δεν ήταν διατεθειµένοι  να ταξιδέψουν µερικά
χιλιόµετρα, προκειµένου να ανακαλύψουν εάν όλος ο
θόρυβος γύρω από το πρόσωπο του Iησού ήταν δικαιολο-
γηµένος. 
Oι αρχιερείς ήξεραν καλά τήν Γραφή. Aµέσως παρέθεσαν
το εδάφιο στον Mιχαία:
“Kαι συ, Bηθλεέµ, η παλαιά πόλη Eφραθά, είσαι πολύ
µικρή, ούτε χίλιες οικογένειες Iουδαίων. Aπό εσένα θα
βγει άνδρας προς δόξαν µου, που θα γίνει άρχων του
Iσραήλ καί η αρχή του θα χρνολογηθεί ευθύς εξ αρχής των
ηµερών του κόσµου”. (Mιχαίας 5:1, µεταφ. π. Iωήλ)
Έχασαν λοιπόν το πραγµατικό νόηµα των Xριστουγέννων,
επειδή ήταν ικανοποιηµένοι µε τον Θεό που είχαν δηµι-
ουργήσει.
Oι Iουδαίοι ένοιωθαν να απειλούνται από τον Iησού. Yποτι-
µούσε το γόητρό τους, την κυριαρχία τους πάνω στον λαό,
την αυτοπεποίθησή τους και τον αυτοσεβασµό τους, ενώ
τα προνόµιά του παρέµεναν άθικτα. Tον µισούσαν και επο-
µένως αποφάσισαν να απαλλαγούν απ’ αυτόν. Oι Iουδαίοι
ένοιωθαν να απειλούνται από τον Iησού. Ήθελαν έναν
Mεσσία, που θα τους οδηγούσε στην πολιτική απελευθέ-
ρωση από τους Pωµαίους. ∆εν έδιναν καθόλου χώρο στην
πιθανότητα ο Mεσσίας να ερχόταν σε αυτό τον κόσµο για
µια πνευµατική απελευθέρωση. Tο ίδιο αµαρτωλό πάθος ε-
πηρεάζει και τις δικές µας σύγχρονες αντιλήψεις για τον
Iησού. O Xριστός παρέµεινε ο υπερβατικός µας αντίπαλος. 
Aναρωτιόµαστε ενοχληµένοι, γιατί ο Xριστός δεν ασχολεί-
ται µε τις υποθέσεις Tου, να µας αφήσει κι εµάς στην ησυ-
χία µας. Aλλά σ’ αυτή µας την ερώτηση έρχεται ο Ίδιος και
απαντάει πως εµείς είµαστε οι υποθέσεις Tου και δεν θα
µας αφήσει “ποτέ στην ησυχία µας”. Έτσι Tον βλέπουµε κι
εµείς σαν απειλητικό αντίπαλό µας, που µας χαλάει την
ησυχία, διαταράσσει την κυριαρχία του εγώ µας, αµφισβη-
τεί την εξουσία µας και υποβιβάζει την αντίληψη, που
έχουµε εµείς για τον εαυτό µας. 
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Π αρεξηγηµένη φαίνεται πως ήταν µέχρι σήµερα η
τεστοστερόνη. Aντί να µας αγριεύει, όπως υποθέταµε,

µας κάνει πιο φιλικούς και πιο συνεργάσιµους, ενώ προάγει
και το οµαδικό πνεύµα!

T ο  απροσδόκητο συµπέρασµα, που καταρρίπτει τον δια-
δεδοµένο µύθο ότι η τεστοστερόνη κάνει τους άνδρες

“σκληρούς”, προκύπτει από νέα µελέτη του Bασιλικού Nοσο-
κοµείου Holloway στο Λονδίνο. Oι ερευνητές, που την πραγ-
µατοποίησαν, έδωσαν τεστοστερόνη σε χάπι στους συµµετέ-
χοντες και διαπίστωσαν ότι η διάθεσή τους άλλαξε πρός το
φιλικώτερο. 

Ό πως επισηµαίνει ο συντονιστής της µελέτης Mάικλ
Nάεφ, η τεστοστερόνη είναι το κατ’ εξοχήν στεροειδές,

που προσδίδει κύρος στον άνθρωπο. Στην φυλακή, όπου
ισχύει ο νόµος του ισχυρότερου, η τεστοστερόνη προάγει
την επιθετική συµπεριφορά, γιατί µόνο έτσι οι φυλακισµένοι
µπορούν να αποκτήσουν “κυρος” και να επιβιώσουν.

A ντίθετα, στην κοινωνική ζωή προάγει τα αισθήµατα
συνεργασίας, τον αλτρουϊσµό και το οµαδικό πνεύµα.

Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξε και δεύτερη µελέτη που διε-
ξήχθη από το Πανεπιστήµιο της Zυρίχης, µε την διαφορά
πως σ’ αυτήν όλοι οι συµµετέχοντες ανήκαν στο... ασθενές
φύλο.

O ι ερευνητές έδωσαν τεστοστερόνη σε χάπι στις γυναί-
κες και διαπίστωσαν ότι µια µόνο δόση τις κάνει πιο

φιλικές και αυξάνει σηµαντικά την διάθεση συνεργασίας
τους στα οµαδικά παιχνίδια. “Tο εύρηµα βάζει τις ορµόνες
στην θέση τους”, σχολιάζει η καθηγήτρια ενδοκρινολογίας
Άσλεϊ Γκρόσµαν, προσθέτοντας πως οι ορµόνες επηρέαζουν
λιγώτερο την συµπεριφορά στον άνθρωπο απ’ ό,τι στα ζώα. 

TO KOMMA
Tο κόµµα είναι αναγκαίο όχι µόνο για να γράφουµε, αλλά και για να διαβά-
ζουµε ένα κείµενο. Στις παρακάτω προτάσεις το κόµµα αλλάζει το νόηµά

τους. Bρείτε την διαφορά:
1) Tα παιδιά, που έγραψαν καλά στο διαγώνισµα, θα πάρουν µεγάλο βαθµό
- Tα παιδιά που έγραψαν καλά στο διαγώνισµα θα πάρουν µεγάλο βαθµό.
2) Oι Έλληνες, που είναι αισιόδοξοι, πιστεύουν ότι σύντοµα θα ξεπερά-

σουµε την κρίση - Oι Έλληνες που είναι αισιόδοξοι πιστεύουν ότι σύντοµα
θα ξεπεράσουµε την κρίση.

3) O ανταποκριτής µας, που βρίσκεται στο Λονδίνο, γυρίζει αύριο - O αντα-
ποκριτής µας που βρίσκεται στο Λονδίνο γυρίζει αύριο.

Yγιής καρδιά,Yγιής καρδιά,
νεανικός εγκέφαλος!νεανικός εγκέφαλος!

1) H λίµνη ήταν παγω-
µένη.
2) O άνδρας αυτός είναι ο
ιερέας που έκανε τους
γάµους.
3) Θα το βάλετε στην γω-
νία του δωµατίου.
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M ια οµάδα επιστηµόνων από το
Πανεπιστήµιο της Bοστώνης ανα-

κάλυψε ότι ο εγκέφαλος υγιών ατόµων,
µε γερή καρδιά, φαινόταν πολύ µικρότε-
ρος από ό,τι ήταν στην πραγµατικότητα.
Oι επιστήµονες εξέτασαν 1.500 άτοµα
και ανακάλυψαν ότι ο ανθρώπινος εγκέ-
φαλος συρρικνώνεται µε την πάροδο των
ετών.

H κακή κατάσταση της καρδιάς οδηγεί
σε περαιτέρω συρρίκνωση, ενώ η

καλή κατάστασή της έχει ακριβώς τα αν-
τίθετα αποτελέσµατα, δηλαδή την διατή-
ρηση του εγκέφαλου σε... νεανικά µε-
γέθη! Στο συµπέρασµα αυτό κατέληξαν
οι ειδικοί αφού εξέτασαν τόσο τριαντά-
χρονους, των οποίων η καρδιά βρισκόταν
σε άψογη κατάσταση, όσο και µεγαλύτε-
ρους ανθρώπους µε καρδιακά προβλή-
µατα. 

O ι επιστήµονες πιστεύουν ότι η συρ-
ρίκνωση είναι ενδεικτική του ότι

µπορεί, στο άµεσο µέλλον, οι άνθρωποι
να εµφανίσουν κάποια δυσλειτουργία.
Bέβαια δεν παρέλειψαν να αναφέρουν
ότι µπορεί η συρρίκνωση να σχετίζεται
µε την καρδιά, όµως η έντονη µείωση του
όγκου του εγκεφάλου ή ακόµη και η
ατροφία αυτού είναι εµφανές σηµάδι γε-
ροντικής  άνοιας. 
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