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τταα ΘAYMATA ΘAYMATA ττου ου KOΣMOYKOΣMOY
Mία ηµέρα, ο δάσκαλος ζήτησε από τα παιδιά της τελευταίας τάξης του

∆ηµοτικού να γράψουν σε µια λίστα αυτά που, κατά την γνώµη τους, ήταν τα

πιο σηµαντικά “επτά θαύµατα του κόσµου”. Aυτά δηλαδή που θεωρούσαν ότι

προσφέρουν µια ιδιαίτερη αξία στον άνθρωπο και που µπορούν να “κάνουν

την διαφορά” στην ζωή του. Tο µυαλό όλων των παιδιών - χωρίς να το πολυ-

σκεφθούν - πήγε αµέσως σε µεγαλόπρεπα κτήρια και σηµαντικά µνηµεία,

περίφηµες κατασκευές που απετέλεσαν επανάσταση στην εποχή τους, και τα

οποία κατασκεύασαν εµπνευσµένοι άνθρωποι ανά τον κόσµο.

Tα χαρτιά των µαθητών άρχισαν να γεµίζουν µε τα “θαύµατα” που ο καθέ-

νας τους αξιολογούσε σπουδαία και µοναδικά. Tην ωρισµένη ώρα, ο δάσκα-

λος άρχισε να µαζεύει τα γραπτά. Στην συζήτηση που ακολούθησε, το κάθε

παιδί είχε κάτι να πει για να υποστηρίξει την αξιολόγηση που είχε κάνει.

Tελικά, µετά από κάµποση ώρα ζωηρών συζητήσεων, κατέληξαν στα εξής:

1. H Aκρόπολη

2. Tο Taj Mahal στην Iνδία

3. Oι πυραµίδες της Aιγύπτου 

4. Tο άγαλµα του Xριστού Λυτρωτή στην Bραζιλία

5. H πόλη Πέτρα στην Iορδανία 

6. H πόλη Mάτσου Πίτσου στο Περού

7. Tο Σινικό Tείχος της Kίνας.

Tότε µόνο ο δάσκαλος πρόσεξε ότι µια µαθήτρια δεν είχε τελειώσει ακόµη

το γράψιµο. Tην ρώτησε, λοιπόν, τί ήταν αυτό που την δυσκόλευε. 

-  ∆εν µπορώ ν’ αποφασίσω ποιό να βάλω πρώτο και ποιό δεύτερο. 

O δάσκαλος απόρησε και την κάλεσε να διαβάσει τι έχει γράψει, για να δει

αν µπορεί να την βοηθήσει.

Tο κορίτσι στην αρχή δίστασε, µα µετά διάβασε µε θάρρος:

“Πιστεύω πως τα επτά θαύµατα του κόσµου είναι:

1. Nα βλέπεις

2. Nα ακούς

3. Nα αγγίζεις

4. Nα γεύεσαι

5. Nα αισθάνεσαι

6. Nα γελάς

7. Nα αγαπάς”.

Σιωπή απλώθηκε στην τάξη. O δάσκαλος σηκώθηκε και την πλησίασε

χαµογελώντας:

- Πιστεύεις λοιπόν πως τα 7 θαύµατα τα έχουµε µέσα µας;

- Nαι, είπε το κορίτσι µε σταθερή φωνή.

- Kι εγώ το ίδιο πιστεύω, είπε εκείνος και βαθµολόγησε µ’ ένα µεγάλο,

κόκκινο APIΣTA το γραπτό της.

KAΛA XPIΣTOYΓENNA
και κάθε καλό για την NEA XPONIA

Ο εκδότης

∆ηµήτριος Μπούκας

✔  ΣHMEIΩMA AΠO TON EK∆OTH 

TA 7 ΘAYMATA TOY KOΣMOY

✔  EMEIΣ ΣTO BAΘPO MAΣ

✔  ∆IAΦOPA

✔  ΓPAMMA ΣTO ΠAI∆I MOY

✔ EINAI ΣTIΓMEΣ... 

✔  80 KAI ANΩ...

✔  KAΛH ∆IAΘEΣH & EYHMEPIA ME NTPAMΣ

✔  NOHTIKH ΓYMNAΣTIKH

H Eλλάδα, κάθε πενήντα µίλια, εί-
ναι ένας άλλος κόσµος. Άλλες

γραµµές βουνών, άλλα χρώµατα, άλλη
πανίδα, άλλη ψυχή. Kι ενώ αποτελείται
από ένα πλήθος µικρόκοσµων, είναι και
µία αδιαίρετη και οµοούσια ενότητα, απ’
όλους τους άλλους φυσικούς κόσµους
ριζικά διαφορετική· ενιαία στην ποικιλία
της. Kαι τούτη η ποικιλία πληθαίνει α-
κόµη περισσότερο όταν σκεφτεί κά-
ποιος ότι η ελληνική φύση δεν είναι
µόνο γη, αλλά και θάλασσα, ότι τα δύο
αυτά στοιχεία είναι τόσο σφιχτοδεµένα,
έτσι που ορίζοντας ελληνικός δύσκολα
νοείται χωρίς καµµιά γαλάζια χαρα-
µάδα θάλασσας, χωρίς ένα νησί, χωρίς
ένα βράχο στηµένο ενάντια στα κύ-
µατα, χωρίς κάποιο κόρφο γης ν’  αγκα-
λιάζει το πέλαγος. H ελληνική φύση εί-
ναι γη και θάλασσα, διότι είναι προπαν-
τός αυτό που ενώνει τα δύο αυτά στοι-
χεία: ουρανός.

A υτά γράφει ο Kωνσταντίνος Tσά-
τσος στο βιβλίο του “Πριν απο το

ξεκίνηµα” και συµπληρώνει:

T έσσερεις χιλιετηρίδες τώρα η ελ-
ληνική φύση ανθοφορεί και καρπί-

ζει. ∆ιδάσκει αιώνες τώρα το ανθρώπινο
γένος· όσοι την κατάλαβαν διδάχθηκαν
απ’ αυτήν. ∆ιάβασαν σαν σ’ ένα µεγάλο
ανοιχτό βιβλίο τις πρώτες αρχές του
αληθινού, του καλού και του ωραίου.
Aυτές είναι και οι αρχές του ευρωπαϊ-
κού πολιτισµού, αυτές που ούτε οι αµ-
µοθύελλες των καιρών µας πρόκειται να
µετακινήσουν από το βάθρο τους.
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∆ιάφορα... 
� °È· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÙÂ ÙËÓ ÌÓ‹ÌË
Û·˜ ·ÚÎÂÖ Ó· Î¿ÓÂÙÂ ÙÚÂÈ˜ ‚·ÛÈ-
Î¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜: ÎÏÂ›ÓÂÙÂ ÙËÓ ÙËÏÂ-
fiÚ·ÛË, Ï‡ÓÂÙÂ ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍ· Î·È
ÙÚÒÙÂ „¿ÚÈ. H ¤ÚÂ˘Ó·, Ô˘ ¤Î·-
Ó·Ó  A˘ÛÙÚ·ÏÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ÛÂ
30.000 ¿ÙÔÌ·, ·¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ ‰˘-
Ó·Ù‹ ÌÓ‹ÌË ¤¯Ô˘Ó Î·È Ù· ¿ÙÔÌ·
Ô˘ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ‚È‚Ï›· ÂÈÛÙËÌÔ-
ÓÈÎ‹˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Î·È fiÛÔÈ ·›-
˙Ô˘Ó ÂÈÙÚ·¤˙È· ·È¯Ó›‰È·.

�MÂÙ¿ ·fi Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÂ˜ ¤-
ÚÂ˘ÓÂ˜, AÌÂÚÈÎ·ÓÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔ-
ÓÂ˜ Î·Ù¤ÏËÍ·Ó ÛÙÔ Û˘ÌÂÚ·-
ÛÌ· fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ ÔÙ¤ Ó· ÂÈ-
ÛÎÂÙfiÌÂı· ¤Ó·Ó ¿ÚÚˆÛÙÔ,
Ô˘ ¿Û¯ÂÈ ·fi Î¿ÔÈ· ÌÂÙ·‰Ô-
ÙÈÎ‹ ·Ûı¤ÓÂÈ·, ·Ó Â›Ì·ÛÙÂ È‰Úˆ-
Ì¤ÓÔÈ, ÎÔ˘Ú·ÛÌ¤ÓÔÈ ‹ ·Ó ÙÔ
ÛÙÔÌ¿¯È Ì·˜ Â›Ó·È ¿‰ÂÈÔ. ™‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜, Û’
·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Â›Ó·È Ô-
Ï‡ ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· Ì·˜ ÌÂÙ·‰Ò-
ÛÂÈ Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ÙÔ ÓfiÛËÌ¿ ÙÔ˘.

� H Î·ıÈÛÙÈÎ‹ ˙ˆ‹ ÛÎÔÙÒÓÂÈ ÈÔ
Û˘¯Ó¿ ·fi ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·... ™’
·˘Ùfi ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Î·Ù¤ÏËÍ·Ó
ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙÈ˜ Û˘Ó-
‹ıÂÈÂ˜ ·ÓıÚÒˆÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 35
ÂÙÒÓ. °È· ÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈÎÂ˜, Ô˘
‰ÂÓ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È Î·ıfiÏÔ˘ ÛˆÌ·-
ÙÈÎ¿, Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· Âı¿ÓÔ˘Ó
·fi Î·Ú‰È·ÁÁÂÈ·Î¤˜ ·ı‹ÛÂÈ˜
·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 52% ÁÈ· ÙÔ˘˜
¿Ó‰ÚÂ˜ Î·È Î·Ù¿ 30 % ÁÈ· ÙÈ˜
Á˘Ó·›ÎÂ˜. OÈ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ˘ÔÛÙË-
Ú›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÌÈÛ‹ ÒÚ·
ÛˆÌ·ÙÈÎ‹˜ ·ÛÎ‹ÛÂˆ˜ Î·ıËÌÂ-
ÚÈÓ¿ ·ÚÎÂ› ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ Ù·
·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·.

� H ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ‚›·ÈˆÓ
ÛÎËÓÒÓ, ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ H/Y ‹
ÛÂ Ù·ÈÓ›Â˜, ÌÔÚÂ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹-
ÛÔ˘Ó Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰È·Ù·Ú·-
¯¤˜ ÛÙ· ·È‰È¿. \OÛÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚË
Â›Ó·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ËÏÈÎ›· ÙÔ˘˜, ÙfiÛÔ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ô˘
‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó. OÈ ÁÔÓÂÖ˜, ÙÔÓ›˙Ô˘Ó
ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ
Û¯ÂÙÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË, ı· Ú¤ÂÈ Ó·
ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÒÛÙÂ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜
Ó· ÌË ‚Ï¤Ô˘Ó ‚›·ÈÂ˜ ÛÎËÓ¤˜,
·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ó·
ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÂ Ê¿Ú-
Ì·Î· ‹ ¤ÈÎ›Ó‰˘Ó· ¯ËÌÈÎ¿.
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Γ P A M M A  Σ T O  Π A I ∆ I  M O YΓ P A M M A  Σ T O  Π A I ∆ I  M O Y
ΠΠ ριν πεθάνω παιδί µου θα ήθε-

λα να είµαι σίγουρος ότι σου
έµαθα:
� Nα χαίρεσαι τον έρωτα.
� Nα έχεις εµπιστοσύνη στις δυνά-
µεις σου.
� Nα αντιµετωπίζεις τους φόβους
σου µε θάρρος.
� Nα ενθουσιάζεσαι µε την ζωή και
να ζεις µε συναίσθηση το κάθε λεπτό
της.
� Nα ζητάς µε απλότητα βοήθεια
όταν την χρειάζεσαι.
� Nα επιτρέπεις να σε παρηγορούν
όταν πονάς.
� Nα παίρνεις τις δικές σου αποφά-
σεις.
� Nα υπερασπίζεσαι τις επιλογές
σου.
� Nα διατηρείς φιλικές σχέσεις µε
τον εαυτό σου.
� Nα είσαι βέβαιος/η πως αξίζεις
να σ’ αγαπούν.
� Nα µιλάς στους άλλους τρυφερά.
� Nα εκδηλώνεις την στοργή που
έχεις µέσα σου, γνωρίζοντας ότι
έτσι θα βοηθήσεις πολλές καρδιές -
να µαλακώσουν.
� Nα µην εξαρτάσαι από την επιδο-
κιµασία των άλλων.
� Nα µην επωµίζεσαι τις ευθύνες
όλων.
� Nα µην αγωνιάς για το χειροκρό-
τηµα, αλλά να επιδιώκεις την δική
σου ικανοποίηση από το γεγονός.
� Nα µοιράζεσαι γιατί αυτό επιλέ-
γεις και όχι επειδή πρέπει.
� Nα δέχεσαι τους περιορισµούς
και τις αδυναµίες σου χωρίς θυµό.
� Nα µην επιβάλλεις τα κριτηριά

σου, ούτε να επιτρέπεις να σου επι-
βάλουν οι άλλοι τα δικά τους.
� Nα λες το “ναι” µόνο όταν το θέ-
λεις και να λες το “όχι” χωρίς ενο-
χές.
� Nα αµφισβητείς τα επιβεβληµένα
στερεότυπα και να χαράζεις τον
δικό σου δρόµο.
� Nα αγαπάς το φως και τον κα-
θαρό αέρα και όχι τις σκιές και
τους ψιθύρους.
� Nα ρισκάρεις περισσότερο, επι-
τρέποντας στον εαυτό σου να γεύε-
ται µ’ έναν φυσικό τρόπο τις εκπλή-
ξεις της ζωής.
� Nα δέχεσαι την αλλαγή και να
αναθεωρείς αβίαστα τις πεποιθή-
σεις σου.
� Nα γιατρεύεις τις παλιές και τις
πρόσφατες πληγές σου.
� Nα φέρεσαι και να απαιτείς να
σου φέρονται µε σεβασµό.
� Nα σχεδιάζεις το µέλλον και να
ζεις το παρόν.
�Nα εµπιστεύεσαι την διαίσθησή σου.
� Nα καλλιεργείς σχέσεις υγιείς,
όπου ο ένας υποστηρίζει τον άλλον.
� Nα κάνεις την κατανόηση και την
συγνώµη προτεραιοτητές σου.
� Nα αποδέχεσαι τον εαυτό σου
όπως είναι.
� Nα µεγαλώνεις µαθαίνοντας από
τις αποτυχίες σου και απολαµβά-
νοντας τις νίκες σου.
� Nα επιτρέπεις στον εαυτό σου να
γελά ανέµελα και συχνά, χωρίς ιδι-
αίτερο λόγο.
� Nα συγχωρείς αυτούς που σε
έβλαψαν και να προχωρείς ελεύθε-
ρος/η.

Mία αναγνώστρια της EYHMEPIAΣ µας έστειλε το παρακάτω e-mail και επειδή
πολύ µας άρεσε, είπαµε να το µοιραστούµε µαζί σας:
“Kαληµέρα και καλό µήνα σε όλους!
Aυτόν τον µήνα, αλλά και τον επόµενο, θέλω να τους ζήσω όσο πιο όµορφα
και έντονα γίνεται! Θέλω να “συλλέξω” πολλές όµορφες, δυνατές, αληθινές,
ξεχωριστές, µαγικές και µε πάθος ΣTIΓMEΣ!
∆εν µε νοιάζει αν αυτές οι ΣTIΓMEΣ θα είναι “µεγάλες”. Mου αρκεί και “µικρές”
να είναι! Eξ άλλου αχάριστη δε ήµουν, ούτε και θα είµαι ποτέ!
Θέλω όµως οι ΣTIΓMEΣ αυτές να έχουν κάτι από λίγη χαρά... λίγη ζεστασιά...
λίγη πραγµατική ανθρώπινη επαφή/επικοινωνία... να έχουν πολλά χαµόγελα...
περισσότερη αισιοδοξία... να είναι τόσο έντονες, που να µείνουν χαραγµένες
σ’ ένα “συρτάρι” του µυαλού µου, σε µια γωνίτσα εκεί στην καρδιά µου... όπου οι
καλές αυτές ΣTIΓMEΣ θα υπερισχύουν των άσχηµων... και το “ηθικό” µου θα
είναι ανεβασµένο”.

E I N A I  Σ T I Γ M E Σ . . .



ΈΈ νας νέος δηµοσιογράφος έκανε µια έρευνα ανά-
µεσα σε ανθρώπους ηλικίας 80 ετών και άνω. Tους

ζήτησε να του αφηγηθούν ένα περιστατικό που άλλαξε
την ζωή τους. Eµείς διαλέξαµε τις πιο ενδιαφέρουσες -
κατά την γνώµη µας- απαντήσεις και σας τις παρουσιά-
ζουµε:

Θυµάµαι όταν συναντιόµασταν µε αγαπητούς φίλους, πολλές
φορές βάζαµε στην άκρη το χαλί και το ρίχναµε στον χορό.
Eκείνες οι στιγµές, που προέκυπταν αβίαστα, µε γέµιζαν µε την
ασφαλή βεβαιότητα ότι βρισκόµουν ανάµεσα σε ανθρώπους
που µε αγαπούσαν και µε δέχονταν όπως είµαι. Έτσι, απολάµ-
βανα µε την καρδιά µου αυτό το ξέσπασµα του κεφιού.
Σ’ αυτή την ανάµνηση κατέφευγα συχνά στα χρόνια που ακο-
λούθησαν, σε δύσκολες ώρες, και έπαιρνα κουράγιο.

Mάγδα N., 89 ετών

Όταν γεννήθηκαν τα εγγόνια µου, θέλοντας να διορθώσω
κάποια λάθη που είχα κάνει µεγαλώνοντας τα παιδιά µου,
έθεσα ως στόχο να κάνω ό,τι µπορούσα για να δηµιουργηθεί
µια σχέση αγαπητική ανάµεσά µας. Έτσι αποφασίσαµε µε τον
σύζυγό µου να φτιάξουµε ένα απλό σπίτι στο βουνό, όπου θα
περνούσαµε µε τα παιδιά ξέγνοιαστες ηµέρες, χωρίς άχρηστα
“µη” και “πρέπει”.
Συναντιόµασταν λοιπόν εκεί, και τα παιδιά έπαιζαν όπως ήθε-
λαν, κάνοντας ακόµα και πατίνι στο καθιστικό όταν έβρεχε.
Aπολαµβάναµε όλοι µαζί τα κυριακάτικα πρωϊνά κουβεντιάζον-
τας και αυτοσχεδιάζοντας, τα βράδια ψήναµε κάστανα ή πατά-
τες στο τζάκι, κι όποιο από τα µικρά νύσταζε, κοιµόταν κοντά
µας σε υπνόσακκο, για να µη χάνει την παρέα των µεγαλυτέ-
ρων. O σύζυγος µου, στον οποίο άρεσε πολύ η καλλιέργεια της
γης, αποκάλυπτε τα µυστικά της σ’ όποιο παιδί ήθελε να τα
µάθει.
Oι εµπειρίες που έζησα µε τα εγγόνια µου µού άλλαξαν την
ζωή, επειδή τώρα πια µπορώ να πω µε βεβαιότητα ότι µόνο οι
ειλικρινείς σχέσεις, που είναι πλασµένες µε αγάπη, ελευθερία,
κατανόηση και στοργή, δίνουν στην καρδιά µας την ειρήνη, που
τόσο ποθεί.

Mαριάνθη Z., 92 ετών.

Tα περισσότερα χρόνια της ζωής µου τα έζησα στον Kαναδά
Ήµουν τυφλός εκ γενετής, αλλά αυτό δεν µε εµπόδισε να
µετέχω στα πράγµατα της ζωής.
Ήµουν µέλος σ’ ένα “Kέντρο Eκπαίδευσης και Aπασχόλησης
Aτόµων προς επανένταξη στην ζωή” όπως λεγόταν, όπου,
µεταξύ άλλων, κάναµε και µαθήµατα χορού. Mία ηµέρα, ο

εκπαιδευτής µε παρακίνησε να έχω για ντάµα µου µια κυρία
εντελώς κουφή, που δεν είχε χορέψει ποτέ της. Όταν την πλη-
σίασα, εκείνη αρνείτο να δοκιµάσει. Tης πήρα το χέρι και είπα
αποφασιστικά: “Σίγουρα µπορεdς. Nοιώσε τον ρυθµό µέσα από
το σώµα µου και αφέσου, ακολουθώντας εµένα”. Xρησιµοποί-
ησα όλη µου την πειθώ. Tελικά συµφώνησε. Στην αρχή χόρευε
πολύ διστακτικά, ύστερα όλο και πιο χαλαρά. Tελικά, υπέροχα!
Ένοιωθα πως το απολάµβανε και χαιρόµουν. Eίχαµε γίνει ένα
εξαιρετικό χορευτικό ζευγάρι!
“Eίµαι στον Παράδεισο!” µου είπε µετά, χαϊδεύοντάς µου το
κεφάλι: “Πώς να σ’ ευχαριστήσω;” Xαµογέλασα και ψιθύρισα:
“Mε µια αγκαλιά, αν θέλεις”. Eκείνη ανταποκρίθηκε αµέσως.
Έκτοτε, µ’ αυτό τον τρόπο αποχαιρετιόµαστε µετά από κάθε
συνάντηση στο Kέντρο. Mπορώ να πω ότι αυτή είναι η πιο πολύ-
τιµη ανάµνηση της ζωής µου.

Θωµάς Π. 87 ετών.Θωµάς Π. 87 ετών.

Όταν µου παρουσιάσθηκε καρκίνος ήµουν 50 ετών. O σύζυγός
µου ήταν στρατιωτικός κι εκείνη την εποχή βρισκόµασταν στην
Aµερική. Mετά την αποθεραπεία µου, συνταξιοδοτήθηκε Συγ-
χρόνως προέκυψε µια ευκαιρία να µιλήσω για την εµπειρία µου
στο κοινό. H οµιλία µου αυτή είχε ανταπόκριση και οι προτάσεις
πολλαπλασιάσθηκαν. Έτσι αποφασίσαµε να ταξιδέψουµε σε
πολλές πολιτείες µε σκοπό να πω λίγο λόγια ενθάρρυνσης σε
ανθρώπους που περνούσαν δύσκολα, όπως κι εγώ πριν λίγο
καιρό.
Περιοδεύσαµε επί 238 ηµέρες, διανύοντας µε το αυτοκίνητο
εκατοντάδες χιλιόµετρα. Πολλοί µε ρώτησαν πώς πήρα µια
τέτοια απόφαση. “∆εν το σκέφθηκα καθόλου”, τους απαν-
τούσα. “Aπό την στιγµή που συµφώνησε ο σύζυγός µου, είπα
αµέσως “ναι”, γιατί θα ήµουν µαζί µε την µόνη σταθερή δύναµη
στην ζωή µου, τον επί 30 χρόνια σύζυγό µου, που ήξερα πως θα
ήταν πάντα δίπλα µου”.

Xαρίκλεια Σ., 93 ετών

Όταν η Eυανθία, η γειτόνισσά µας, έµεινε χήρα, µου ήρθε η
ιδέα να την καλέσω σπίτι για φαγητό. Ήταν θυµάµαι ένα κρύο
δευτεριάτικο πρωϊνό, όταν της τηλεφώνησα. Eκείνη δέχθηκε
αµέσως. Έκτοτε οι ∆ευτέρες µας ήταν “κλεισµένες”. Ήταν η
“ηµέρα της Eυανθίας”, όπως έλεγε η γυναίκα µου.
Kάνοντας παρέα ανακαλύψαµε çτι και στους τρεις άρεσε πολύ
το διάβασµα. Έτσι, ανταλλάσαµε βιβλία και ύστερα συζητού-
σαµε ώρες  ολόκληρες γύρω απ’ αυτά. H Eυανθία είχε ταξιδέ-
ψει σε πολλά µέρη, και πολλές φορές µας “ξεναγούσε” σ’
εκείνα τα µέρη της γης που είχε γνωρίσει. Eκείνη την εποχή
την θυµάµαι πάντα µε συγκίνηση.

Aδαµάντιος A., 87 ετών
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Ÿ σοι παίζουν ντραµς θεραπεύουν
την ψυχή τους, αποφαίνονται επι-

στήµονες και µουσικοί, επικαλούµενοι απο-
τελέσµατα ερευνών που διεξήχθησαν από
Πανεπιστήµια των HΠA και της M. Bρεταν-
νίας. O νευρολόγος δρ Mπάρι Mπίτµαν δια-
τυπώνει την γενικώτερη επιστηµονική ά-
ποψη ότι κάθε άνθρωπος, από την περίοδο
που βρίσκεται ως έµβρυο στην µήτρα, έχει
αίσθηση του ρυθµού και είναι εύκολο να
την εκφράσει παίζοντας ντραµς (σε αντί-
θεση µε άλλα µουσικά όργανα), γεγονός
που προσδίδει ένα θεραπευτικό πλεονέ-
κτηµα στο ρυθµικό ντράµινγκ.  Tονίζει δε
ότι το ντράµινγκ εξασφαλίζει µια γενική
αίσθηση καλής διάθεσης και ευηµερίας.

O µουσικός Σάιµον Λι, από το Kεντ,
που κλήθηκε να οργανώσει ατοµικές

και οµαδικές συνεδρίες µε µαθήµατα ντρά-
µινγκ σε πάσχοντες από ψυχικά νοσήµατα
(αυτισµός, µαθησιακές δυσκολίες κ.ά.) κά-
νει λόγο για θαυµαστά αποτελέσµατα, ενώ
οι επιστήµονες πιστεύουν γενικά ότι το
ρυθµικό ντράµινγκ βοηθά στην καλή υγεία,
επιφέρει βαθειά αίσθηση χαλάρωσης, µει-
ώνει το στρες και την πίεση. 

O πρώην ντράµερ των Clash, Nικ Xέν-
τον, δηλώνει: “Tο ντράµινγκ είναι µια

φυσική δραστηριότητα που διεγείρει µέρη
του εγκεφάλου”. Σηµειώνει δε πως πρόκει-
ται για αρχέγονη δραστηριότητα, αφού τα
ντραµς ήταν, κατά κάποιο τρόπο, το πρώτο
µουσικό όργανο, µια και οι πρώτοι άνθρω-
ποι χτυπούσαν διάφορα αντικείµενα ρυθ-
µικά.

¢‡Ô ¿Ó‰ÚÂ˜ ÂÚÓÔ‡Ó à¤Ó·ÓÙÈ. ŒÓ·˜ Á˘Ú›˙ÂÈ
›Ûˆ Î·È ·›ÚÓÂÈ Î·È ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ. TÔÓ ·Ê‹ÓÂÈ Ì·˙›
ÌÂ ÙÔÓ ÚÒÙÔ, Á˘Ú›˙ÂÈ ›Ûˆ Î·È ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ
‚¿ÚÎ·. ¢‡Ô Á˘Ó·›ÎÂ˜ ÂÚÓÔÜÓ à¤Ó·ÓÙÈ, Ë Ì›·
‚Á·›ÓÂÈ Î·È Ì·›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜. °˘Ú›˙Ô˘Ó ›Ûˆ,
‚Á·›ÓÂÈ Ô ¿Ó‰Ú·˜ Î·È Ì·›ÓÂÈ Ë ÙÚ›ÙË Á˘Ó·›Î·. OÈ
‰‡Ô Á˘Ó·›ÎÂ˜ ÂÚÓÔ‡Ó ·¤Ó·ÓÙÈ, ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi
ÙËÓ ‚¿ÚÎ· Î·È ÙËÓ ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ôÓ‰Ú·, Ô ÔÔ›Ô˜
ÌÂÙ·Ê¤ÚÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂ›-
ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹ fi¯ıË.
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MÔÚÂ›ÙÂ Ì¤Û· ÛÂ ‰‡Ô ÏÂÙ¿ Ó· ‚ÚÂ›ÙÂ ·Ó ÔÈ ÙÚÂÈ˜ ÚÔÙ¿-
ÛÂÈ˜ Ô˘ Û·˜ ‰›ÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜ ‹ Ï¿ıÔ˜;

TÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ A Î·È ÙËÓ
fiÏË. TÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ A ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ fiÏË Î·È ÙÔ

·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ÕÚ·:
1. TÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ A ·’

fi,ÙÈ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ.
2. TÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ A Â›Ó·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘ ·’ fi,ÙÈ ÛÙÔ

·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ.
3. TÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ A Î·È ÙÔ

·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ.

M υαλό 20άρη µέχρι τα βαθειά γεράµατα µπο-
ρούµε να διατηρήσουµε κάνοντας συστηµα-

τικά νοητική γυµναστική!

Œ  χει αποδειχθεί ότι οι ηλικιωµένοι, οι οποίοι παί-
ζουν συστηµατικά σκάκι και άλλα απαιτητικά

πνευµατικά παιχνίδια, έχουν έως και 74% µειωµένη
πιθανότητα να νοσήσουν από την νόσο Aλτσχάϊµερ ή
άλλες µορφές άνοιας.

M ην αφήνετε λοιπόν το µυαλό σας να τεµπελιά-
ζει. Σκεφτείτε τον εγκέφαλο σαν έναν από

τους µυς του σώµατός µας: όσο πιο πολύ τον “γυµνά-
ζουµε”, τόσο περισσότερο δυναµώνει. Όλοι µας µπο-
ρούµε και πρέπει να ασκούµασε πνευµατικά, ανε-
ξάρτητα από την ηλικία µας και τα χρόνια που
έχουµε πάει στο σχολείο. ∆ιαβάστε εφηµερίδες και
λογοτεχνικά βιβλία, περιοδικά µε εκλαϊκευµένα επι-
στηµονικά θέµατα, κρατήστε ηµερολόγιο, παίξτε επι-
τραπέζια παιχνίδια, επισκεφθείτε µουσεία, πινακοθή-
κες, θέατρα και κινηµατογράφους, δηλώστε συµµε-
τοχή σε δραστηριότητες που διοργανώνει ο δήµος
σας ή διασκεδάστε µε τα εγγόνια σας.

K  αι γιατί όχι; Γυρίστε στα θρανία, µάθετε µία ξένη
γλώσσα, ξεκινήστε µαθήµατα κοµπιούτερ (µη

φοβάστε τη νέα τεχνολογία: σκεφθείτε πόσο θα σας
θαυµάσουν τα παιδιά και τα εγγόνια σας για τις νέες
σας ικανότητες!).KKKK AAAA
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