
Σ τήν ἐποχή μας δέν ὑπάρχουν
λεπροκομεῖα, γιατί ἔχει πιά

πολύ περιοριστεῖ αὐτή ἡ νόσος. Πα-
λαιότερα ὅμως ὑπῆρχαν πολλά, για-
τί καί οἱ πάσχοντες ἀπό τή μολυσμα-
τική αὐτή ἀσθένεια ἦταν πολλοί.

Πραγματικά ἀποκρουστική ἀσθέ-
νεια ἡ λέπρα. Οὔτε νά δεῖς δέν ἄντε-
χες ἕναν λεπρό. Παραμορφωμένος
ὁλόκληρος, καί μάλιστα τό πρόσω-
πό του. Ὅλο τό σῶμα γεμάτο ἕλκη,

πληγές νά πυορροοῦν. Καταδικασμένος καί σέ
κοινωνική ἀπομόνωση, ἀφοῦ ἡ ἀσθένεια ἦταν
κατεξοχήν μεταδοτική.

Τό ἴδιο καί στά χρόνια τοῦ Χριστοῦ. Ζοῦσαν
ξέχωρα ἀπό τόν ὑπόλοιπο κόσμο οἱ λεπροί καί
γιά τόν ἐπιπρόσθετο λόγο ὅτι καί ἀπό τόν
Μωσαϊκό Νόμο θεωροῦνταν ἀκάθαρτοι.*

Γι᾿ αὐτό καί ἐκεῖνοι οἱ δέκα πού εἶδαν ἀπό
μακριά τόν Κύριο, δέν Τόν πλησίασαν, ἀλλά
ἀπό κεῖ πού ἦταν ἔβαλαν τίς φωνές ζητώντας
ἔλεος ἀπό τόν Ἐλεήμονα.

Τούς σπλαχνίσθηκε ὁ Χριστός καί τούς εἶπε
νά πᾶνε νά δείξουν τούς ἑαυτούς τους στούς ἱε-
ρεῖς (πού ἦταν ὑπεύθυνοι καί γιά τέτοια θέμα-
τα) ὅτι ἔγιναν καλά.

Αὐτοί πῆραν τό δρόμο, καί καθώς πήγαιναν
θεραπεύτηκαν. Τί ἀναπάντεχη χαρά, πόσο με-
γάλη ἔκπληξη γιά τούς δυστυχεῖς αὐτούς
ἀνθρώπους! Οὔτε καί οἱ ἴδιοι δέν μποροῦσαν
νά τό πιστέψουν. Τό σῶμα τους ἦταν πιά κα-
θαρό, τό δέρμα ἀνανεωμένο, λεῖο, στιλπνό, σά
μικροῦ παιδιοῦ! Ὁ καθένας τώρα θά μποροῦσε
νά ἐπιστρέψει στό σπίτι του, στούς δικούς του.
Ὅπως πρῶτα. Τί εὐτυχία!

Αὐτό καί ἔκαναν ὅλοι τους.
Ἐκτός ἀπό ἕναν. Αὐτός, προτοῦ γυρίσει στό

σπίτι του, γύρισε στό Χριστό, καί μέ δυνατή
φωνή δόξαζε τόν Θεό καί εὐχαριστοῦσε τόν
Κύριο γιά τήν εὐεργεσία. Μάλιστα προσέπεσε
καί στά γόνατα καί προσκύνησε τόν Χριστό.
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Κι αὐτός ἦταν Σαμαρείτης! Δηλαδή
ἀλλόφυλος καί ἀλλόδοξος.

Τό παρατήρησε αὐτό ὁ Κύριος. Καί σά
μέ κάποιο παράπονο εἶπε: «Δέν θερα-
πεύτηκαν δέκα; Οἱ ἐννιά ποῦ εἶναι νά
᾿ρθοῦν νά ἀποδώσουν δόξα στό Θεό;
Μόνον αὐτός ὁ ξένος;». Καί γυρνώντας
πρός τόν Σαμαρείτη τοῦ εἶπε: «Σήκω καί
πήγαινε. Ἡ πίστη σου δέν θεράπευσε μό-
νο τό σῶμα σου· ἔσωσε καί τήν ψυχή
σου».

* * *
«οὐχ εὑρέθησαν...

δοῦναι 
δόξαν τῷ Θε ῷ;»

Ἡ ἐρωτηματική
μορφή τῆς φράσεως
αὐ τῆς δέν δείχνει
ἀπορία ἀλλά ἔμμεση
ἐπιτίμηση τοῦ Χρι-
στοῦ: «Χάθηκαν νά
γυ ρίσουν πίσω καί νά
δο ξάσουν τόν Θεό;».

Ἀλλά γιατί θέλει ὁ Θεός
νά Τόν δοξάζουμε; Οἱ ἄν -
θρωποι θέλουν νά τούς δοξάζουν
οἱ ἄλλοι ἀπό ἐγωισμό. Ὁ Θεός;

Κράτα καλά μέσα σου τήν ἀπάντηση,
νά τή λές καί στούς ἄλλους: Ὁ Θεός δέν
θέλει νά Τόν δοξάζουμε γιά τόν ἑαυτό
Του, τή δική Του εὐχαρίστηση καί ἱκανο-
ποίηση. Τό θέλει γιά μᾶς, γιά τή δική μας
εὐτυχία. Τί θά πεῖ αὐτό:

Ὁ Θεός, λέει ἡ πίστη μας, εἶναι ἀπό μό-
νος του πλήρης εὐτυχίας, δόξας, μακα-

ριότητας. Ἐμεῖς ὅ,τι καί νά Τοῦ προσφέ-
ρουμε, δέν πρόκειται οὔτε στό ἐλάχιστο
νά Τοῦ αὐξήσουμε τή μακαριότητά Του.
Εἶναι αὐτάρκης ὁ Θεός μας καί «ἀνενδε-
ής», δηλαδή δέν ἔχει καμιά ἀνάγκη.
Ὅμως ὅταν Τόν δοξολογοῦμε, ἐμεῖς εἶναι
πού παίρνουμε μέρος στή δόξα Του, τή
μεγαλειότητά Του, τήν εὐτυχία Του. Καί
δοξαζόμαστε κι ἐμεῖς, λαμπρυνόμαστε,
μεγαλυνόμαστε. Πλατύνεται ἡ καρδιά

μας, γίνεται εὐρύχωρη, ἀγκαλιά-
ζει ὅλο τόν κόσμο. Γινόμα-

στε μεγάλοι ἄνθρωποι.
Ὅσοι ἔμαθαν στή
ζωή τους νά δοξολο-
γοῦν καί νά εὐχαρι-
στοῦν τόν Κύριο,
αὐτοί ζοῦν ὅπως οἱ
ἄγγελοι, οἱ ὁποῖοι
ζωή τους ἔχουν

αὐτή τήν ἀδιάκοπη
δοξολογία. Ἄν τούς

τήν κόψεις, τούς κό-
βεις τή ζωή.

Κατάλαβες τώρα γιατί ὁ
Θεός ζητᾶ νά Τόν δοξολο-

γοῦμε. Ὅ ποιος δοξάζει τόν Θεό, ζεῖ ἀπό
τώρα μιά πρόγευση τοῦ Παραδείσου.
Ἐκεῖ ἡ μόνη προσευχή θά εἶναι ἡ δοξολο-
γία. Γιατί τά πάντα ἐκεῖ εἶναι γεμάτα ἀπό
τή δόξα τοῦ Κυρίου. Τή δόξα τοῦ Κυρί-
ου!
———————
* Ὁ Μωσαϊκός Νόμος, πού ἦταν καί Νόμος τοῦ Κράτους, περιεῖχε καί

τέτοιες ἐντολές, γιά καθαρά ἰατρικούς καί κοινωνικούς λόγους. Ὁ Θεός,
πού τόν εἶχε δώσει στό Μωυσῆ, εἶχε φροντίσει μέχρι καί γιά τίς λεπτομέ-
ρειες τῆς καθημερινῆς ζωῆς.

«Ὅσοι 
ἔμαθαν στή ζωή τους 
νά δοξολογοῦν καί νά 

εὐχαριστοῦν τόν Κύριο,
αὐτοί ζοῦν ὅπως οἱ ἄγγελοι,

οἱ ὁποῖοι ζωή τους ἔχουν
αὐτή τήν ἀδιάκοπη 

δοξολογία.
Ἄν τούς τήν κόψεις,

τούς κόβεις 
τή ζωή.»
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— Γιατί δέν ἀποφασίζουμε μόνοι μας, ἄν
θέλουμε νά βαπτιστοῦμε καί νά γίνουμε
Xριστιανοί;
— Γιατί μᾶς βαπτίζουν νήπια καταστρατη-

γώντας τήν ἐλευθερία μας;
Ἐρωτήματα πού ἀκούγονται συχνά καί μᾶς

προκαλοῦν, μέ τή σειρά μας, νά ρωτήσουμε:
— Ὅταν τό νήπιο εἶναι ἄρρωστο καί χρει-

άζεται γιατρό, μήπως πρέπει πρῶτα νά τό ρω-
τήσουμε γιά νά τόν φωνάξουμε;
— Μήπως τό φάρμακο πού τοῦ δίνουμε

τοῦ στερεῖ τήν ἐλευθερία νά ἐπιλέξει ἄν θά
γιατρευτεῖ;
—Ζητᾶμε προηγουμένως τή συγκατάθεσή

του, ὅταν τό ἐμβολιάζουμε;
— Καταστρατηγοῦμε τήν ἐλευθερία του,

ὅταν τοῦ δίνουμε φαγητό ἤ τό ντύνουμε;
— Τό ρωτᾶμε ποιά γλώσσα ἐπιθυμεῖ νά μι-

λάει;
—Τό ρωτᾶμε ἄν θέλει νά πάει στό σχολεῖο;
Τήσωματικήὑγεία τοῦπαιδιοῦ τήφροντί-

ζουμε, χωρίς νά τό ρωτήσουμε. Τήν πνευμα-
τική ὑγεία του δέν θά τήν ἀποκαταστή-
σουμε στήν πρωταρχική της ὡραιότητα;
Εἶναι μικρότερης σημασίας ἡ πνευματική
του ὑγεία;
Ὅπως σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς ζωῆς οἱ γο-

νεῖς προσφέρουν στά παιδιά τους ὅ,τι καλύτε-
ρο μποροῦν ἀπό κάθε ἄποψη, ἔτσι εἶναι φυσι-

κό, γιά τούς γονεῖς πού εἶναι πιστοί οἱ ἴδιοι,
νά νιώθουν τήν ἀνάγκη τό παιδί τους νά γίνει
σύντομα μέλος τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ. Νά
γεμίσει ἀπό Ἅγιο Πνεῦμα, ἔστω καί ἄν ἡ ὥρα
τῆς Βάπτισης δέν εἶναι συνειδητή γι’ αὐτό.
Μέ τό βάπτισμα τό παιδί «ἐγκεντρίζεται»
(μπολιάζεται) κατά κάποιον τρόπο, ἐνσωμα-
τώνεται μυστικά στό ἄχραντο σῶμα τοῦ Χρι-
στοῦ, γίνεται ἐπίσημα μέλος τῆς Ἐκκλησίας
καί ἔχει τό δικαίωμα συμμετοχῆς καί στά ὑπό-
λοιπα μυστήρια. Τή σωτήρια καί ὑπέροχη
σφραγίδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού παίρνει
μέ τό Βάπτισμα, τή γνωρίζουν οἱ ἄγγελοι καί
τήν τρέμουν οἱ δαίμονες. Ὥστε ἔτσι, οἱ δαίμο-
νες φεύγουν τρέχοντας ἀπό τόν βαπτισμένο
καί οἱ ἄγγελοι τόν φρουροῦν σάν γνώριμο καί
παιδί τοῦ Θεοῦ*. Τό βάπτισμα τό κάνουμε
στά νήπια, γιά νά τά προφυλάξουμε ἀπό ἕναν
μέγιστο κίνδυνο· γιά νά περιφρουρήσουμε
τήν ἐλευθερία τους ἀπό τίς μεθοδεῖες τοῦ δια-
βόλου.Ὁ νηπιοβαπτισμός ἑπομένως δέν ἐ-
μποδίζει, ἀλλά ἐξασφαλίζει καί διασφαλίζει
τήν οὐσιαστική ἐλευθερία.
Τό λουτρό τοῦ Bαπτίσματος, σέ συνδυασμό

πρός τό Ἅγιο Χρίσμα, ἐνεργεῖ μιά νέα γέννη-
ση. Ἔτσι ἔχουμε μιά νέα δημιουργία, νέα γέν-
νηση πνευματικῆς ὕπαρξης τελείως νέας καί
χαριτωμένης. Δέν δίνονται ἁπλῶς κάποια χα-
ρίσματα στόν πιστό, ἀλλά ὅλο τό πλήρωμα

-Γιατί
μέ βάπτισαν,
χωρίς
νά μέ ρωτήσουν;

-Γιατί
μέ βάπτισαν,
χωρίς
νά μέ ρωτήσουν;

-Γιατί
μέ βάπτισαν,
χωρίς
νά μέ ρωτήσουν;
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τοῦ ἉγίουΠνεύματος ἐκχύνεται σ’ αὐτόν, μορ-
φώνει μέσα του τή μορφή τοῦ Χριστοῦ καί
τόν κάνει παιδί τοῦ Θεοῦ Πατέρα.
Γιατί λοιπόν πρέπει νά ἀρνούμαστε στά

παιδιά τό ΔΙΚΑΙΩΜΑ νά ἔχουν ἀπό τήν
ἀρχή τῆς ζωῆς τους τή ζωοποιό Χάρη τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, ὡς μέρος τῆς ὕπαρξής
τους; Ἄν καθώς μεγαλώνουν ἀποφασίσουν
ὅτι δέν θέλουν πιά τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἄς τό
ἀρνηθοῦν, ὅπως κάνει καθένας πού ἀρνεῖται
τόν Θεό. Καί ὁ Θεός αὐτή τήν κίνηση τήν σέ-
βεται καί ἀφήνει αὐτόν πού Τόν ἀρ-
νεῖται.
Ἡ Βάπτισή μας καί γενικά ἡ σχέ-

ση μας μέ τόν Θεό δέν μᾶς δεσμεύ-
ει. Μήπως ἄλλωστε ζοῦμε – ἄν δέν
τό ἐπιλέξουμε καί τό ἐπιδιώξουμε –
ὅπως ταιριάζει σέ βαπτισμένους
Χριστιανούς; Ἑπομένως οὕτως ἤ
ἄλλως διαλέγουμε. Ἄν κανείς
θέλει νά ἀλλάξει πίστη, δέν
δεσμεύεται ἀπό τό βάπτισμα.
Τό βάπτισμα σώζει τελικά ὅ-
σους μέ τόν καθημερινό τους
ἀγώνα ἐνεργοποιοῦν τή χάρη
του στή ζωή τους. Χωρίς αὐ-
τόν τόν ἀγώνα ὁ ἄνθρωπος
μπορεῖ νά βαπτίζεται, ἀλλά δέν φωτίζεται καί
ἡ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μένει ἀνενέρ-
γητη στήν ψυχή του. Ὅπως δηλαδή τό μολύ-
βι πού γράφουμε ἤ τό βέλος γιά νά κινηθοῦν
χρειάζονται τό ἀνθρώπινο χέρι, ἔτσι καί ἡ
Χάρη, γιά νά ἐνεργήσει, χρειάζεται τήν προ-
αίρεση τῶν ἀνθρώπων πού πιστεύουν*. Τό
γεγονός τῆς ταύτισης τοῦ βαπτίσματος μέ
τήν ἀναγέννηση, δέν σημαίνει πώς τό βάπτι-
σμα μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπό τόν προσωπικό
ἀγώνα γιά τή διατήρηση καί τήν καρποφο-
ρία τοῦ πνευματικοῦ δώρου.

Τά λόγια τοῦ ἁγίου Κυρίλλου, Ἀρχιεπισκό-
που Ἱεροσολύμων, τόν 4ο αἰώνα, «πρός τούς
φωτιζομένους» μποροῦν νά λειτουργήσουνἀ-
φυπνιστικά καί στήν ἐποχή μας:
«Δέν παίρνεις λοιπόν ὅπλο φθαρτό, ἀλλά

πνευματικό. Φυτεύεσαι στό νοητόΠαράδεισο.
Παίρνεις καινούργιο ὄνομα πού δέν τό εἶχες
πρίν. Πρίν ἀπό τό βάπτισμα ἤσουνα κατηχού-
μενος, ἐνῶ τώρα θά ὀνομαστεῖς πιστός. Ἀπό
τήν ἁμαρτία μετατίθεσαι, περνᾶς στή δικαιο-
σύνη, ἀπό τό μολυσμό στήν καθαρότητα...

Αὐτό ὅμως δέν φτάνει… Ἔργο τοῦ Θε-
οῦ εἶναι τό φύτεμα καί τό πότισμα,
καί δικό σου ἡ καρποφορία. Ἔργο
τοῦΘεοῦ εἶναι νά σοῦ δώσει τή χά-
ρη Του, ἐνῶ δικό σου νά τή δε-
χτεῖς καί νά τή διατηρήσεις. Μήν
καταφρονεῖς τή Χάρη, ἐπειδή
σοῦ δίνεται δωρεάν, ἀλλά δέξου

την καί συντήρησέ την, λει-
τουργώντας την μέσα στήν
ὕπαρξή σου μέ πραγματική
εὐλάβεια».*

— Πῶς ἐνεργεῖ ὅμως ἡ
Χάρη στά νήπια πού δέ συ-

νειδητοποιοῦν τό μεγαλεῖο τοῦ δώρου; Μή-
πως πρέπει νά περιμένουμε νά μεγαλώσουν,
ὥστε νά μποροῦν νά συμμετέχουν συνειδητά
στή χαρά τοῦ μυστηρίου;

Μέ τά ἐρωτήματα αὐτά θά συνεχίσουμε στό
ἑπόμενο τεῦχος.

Ἐρευνητής

———————
* ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥ-

ΜΩΝ, ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ Αʹ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΩΝ, § 3καί 4.
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Γιά νέο ἄνθρωπο στό νέο χρόνο
«Νά περνᾶτε καλά»!
Ἡ εὐχή-προτροπή μοιάζει νʼ ἀπευθύνεται

σέ συνταξιούχους καί εἶναι ἀκριβῶς τό ἀντί-
θετο.
Σύγχρονη, μοντέρνα εὐχή εἶναι τοῦ καιροῦ

μας, γιά νέους καί σημερινά παιδιά.
Στήν πραγματικότητα εἶναι πολύ παλιά καί

μαζί ἡ πιό ἀνεδαφική εὐχή καί ἄδικη.

Σύντομη ἐπαλήθευση μπορεῖ νά βροῦμε
σέ τρεῖς λόγους.

Πολύ παλιά
Στό βιβλίο τοῦ Προφήτη

Ἡσαΐα, γραμμένο δυό χιλιάδες
ὀκτάκοσια χρόνια πρίν ἀπό σή-
μερα, περιγράφεται ἡ κατά-

σταση τοῦ καιροῦ του μέ μιά φράση πού
εἶπαν τότε οἱ σύγχρονοί του καί ἔμεινε στήν
καθημερινή κουβέντα τῶν ἀνθρώπων μέχρι
σήμερα. «Φάγωμεν καί πίωμεν, αὔριον γάρ
ἀποθνήσκομεν». Μοιάζει φράση ἀνέμελη,
ἀνάλαφρη. Εὐχή-προτροπή γιά νά χαροῦμε
τή ζωή, πού εἶναι σύντομη. Νά περνᾶτε καλά,
πού λένε οἱ σημερινοί.

Βαθύτερα ἡ φράση αὐτή μπορεῖ νά κρύβει
ἀπόρριψη γιά τή ζωή, νά φανερώνει μιά,
ἔστω ἀσυνείδητη, ἀπελπισία.

Ἀνεδαφική
Νά περνᾶμε καλά!
Ποῦ, στή σύγχρονη καθημε-

ρινότητα; Στά καμμένα μας δά-
ση, στά ἐρημωμένα χωριά μας;

Στίς μολυσμένες πλατεῖες τῆς πόλης μας;
Στήν πολύβουη θλίψη, στήν τραγική βία τῶν
δρόμων μας; Στή μοναξιά τῆς πολυκατοικίας
μας; Στήν ἀνιαρή καφετέρια τῆς γειτονιᾶς
μας;
Πόσοι μποροῦν νά περνᾶνε καλά στόν σύγ-

χρονο κόσμο;
Κι ἀκόμη πόσο καί γιά πόσο καιρό μᾶς φτά-

νει νά περνᾶμε, ἔστω ἐμεῖς, καλά; Πόσο
ἀντέχεται ἡ δυστυχία νά εὐτυχεῖς μόνος;
Πόσο γίνεται νά μένουμε ξεγελασμένοι;

Ἄδικη
«Νά περνᾶτε καλά».
Μιά εὐχή-προτροπή πάνω ἀπʼ

ὅλα ἄδικη καί μάλιστα γιά νέο
ἄνθρωπο.

«Νά περνᾶτε καλ
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Φανερώνει μιά ζωή φτηνή πού δέν σοῦ κο-
στίζει τίποτε, δέν ὑπόσχεται τίποτε, δέν στο-
χεύει σέ τίποτε, παρά μόνο σʼ αὐτή τή φρι-
κτή, ἐφήμερη «καλοπέραση».
Μιά εὐχή γιά πλαδαρή ἐπιβίωση.
Κανένα ὅραμα, καμιά προοπτική, καμία θυ-

σία. Κανένα ἰδανικό καί πιό πολύ κανένα μέλ-
λον. Αὐτά θέλουν ὁρμή, γενναιότητα καί
ἀπόφαση γιά ἀπέραντο κόπο, πού δέν προ-
βλέπει ἡ σημερινή εὐχή.

Στήν ἀρχή αὐτοῦ τοῦ καινούργιου
χρόνου θέλω νά φύγω, νά ξεφύγω ἀπʼ τό πα-
λιομοδίτικο, τό ἀνεδαφικό καί τό ἄδικο πού
γέμισαν τόν σύγχρονο κόσμο. Θέλω νά ζή-
σω, νά χαρῶ τή ζωή μου. Ὄνειρα θέλω, δρό-
μο γιά νά πάω μακρύτερα, ὁρίζοντα ἀνοιχτό
νά κοιτάξω ψηλότερα. Νʼ ἀγγίξει λίγο ἡ ψυχή
μου αὐτά πού ὑποσχέθηκε ὁ Χριστός, τά μό-
να ἀντάξια γιά τόν ἄνθρωπο. Γιατί δέν εἶναι
ἀντάξιο γιά τόν ἄνθρωπο νά περάσει καλά σʼ
αὐτό τόν κόσμο. Στόν κόσμο θά δοκιμάσει
πόνο καί κόπο. Θά σηκώσει σταυρό. Αὐτή
εἶναι ἡ ἀλήθεια, πού ὁ Χριστός δέν τήν ἔκρυ-
ψε ἀπό τόν ἄνθρωπο. Ἀλλά καί τόν βεβαίωσε
πώς θά κερδίσει τή ζωή. Θʼ ἀγγίξει ἡ ψυχή
μας ἀπʼ αὐτό τόν κόσμο τήν πιό μεγάλη εὐτυ-
χία γιά τόν ἄνθρωπο, τή γνώση τοῦ Θεοῦ καί

τήν ἀπέραντη χαρά τῆς μοναδικῆς δικῆς Του
ἀγάπης. Θʼ ἀγγίξει τήν ἐλευθερία τοῦ ἀληθι-
νοῦ καί τοῦ αἰώνιου.
Αὐτή εἶναι ἡ πιό ἀντάξια εὐχή γιά νέο

ἄνθρωπο στό νέο χρόνο.
Ὄχι νά περνᾶτε καλά.
Νά ξεπερνᾶτε τά καθημερινά γιά τά αἰώνια.

Γ.

ά»

Νά ξεπερνᾶτε τά καθημερινά
γιά τά αἰώνια.

Νά ξεπερνᾶτε τά καθημερινά
γιά τά αἰώνια.
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Λ Α Τ Α Κ Ι Ν Ο Ρ Τ Κ Ε Λ Η Ν
Ε Ν Α Μ Α Τ Ν Η Κ Ρ Ε Μ Α Λ Α
Ξ Ε Μ Π Λ Κ Λ Χ Ν Ω Ε Σ Ω Ν Γ
Ε Ρ Π Μ Υ Ο Ι Σ Λ Λ Ε Γ Κ Ο Κ
Ω Ε Ο Ι Π Μ Α Κ Ι Μ Α Ρ Μ Α Ρ
Ν Π Υ Ο Τ Α Σ Ρ Α Α Ρ Τ Τ Ι Ι
Α Υ Ν Ο Θ Ρ Μ Α Π Κ Α Α Ο Ρ Ν
Υ Ο Γ Ν Υ Ε Α Μ Ι Ζ Σ Μ Φ Τ Ι
Μ Σ Κ Υ Μ Ι Λ Π Ι Κ Α Ι Ο Ο Α
Α Α Ι Ο Λ Ο Υ Λ Ε Ν Α Μ Τ Π Ρ
Χ Ζ Ρ Β Μ Ε Ι Υ Ο Ζ Ι Δ Ν Ο Η
Ι Ι Α Ε Α Ρ Ε Τ Ω Ν Ι Μ Ι Ν Σ
Α Τ Μ Ν Τ Σ Τ Ρ Ο Κ Γ Α Ω Φ Ξ

Μπορεῖς νά βρεῖς ὁριζόντια, κάθετα, δια-
γώνια, εὐθεία καί ἀντίστροφα λέξεις πού
ἔχουν σχέση μέ ἐπιτραπέζια παιχνίδια;
Ποιά λέξη δέν ὑπάρχει; Θ.Β.Μ.

ΠΑΙΖΟΥΜΕ;

ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ
ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΚΡΕΜΑΛΑ
ΛΕΓΚΟ
ΛΕΞΕΩΝ
ΜΕΜΟΡΙ
ΜΟΝΟΠΟΛΗ
ΝΑΥΜΑΧΙΑ
ΝΤΑΜΑ
ΝΤΟΜΙΝΟ

ΟΘΕΛΛΟ
ΟΥΝΟ
ΡΑΜΙΚΑΜΠ
ΣΚΑΚΙ
ΣΚΡΑΜΠΛ
ΣΟΥΠΕΡ ΕΝΑ
ΣΤΡΑΤΕΓΚΟ
ΤΑΒΛΙ
ΤΑΜΠΟΥ
ΤΟΤΑΛ
ΤΡΙΛΙΖΑ
ΦΙΔΑΚΙ

5 x3 +3 :2 +3 x2 -2 50%
ἀριθμοῦ -1 τό

μισό ;

33 -1 25%
ἀριθμοῦ x5 +5 :5 +6 x3 +3 :3 ;

74 -8 :2 +9 :7 x15 +6 :8 25%
ἀριθμοῦ x39 ;

ΕΥΚΟΛΟ

ΜΕΤΡΙΟ

ΔΥΣΚΟΛΟ

Πόσο εὔκολα, γρήγορα και σωστά μπορεῖς νά κάνεις τίς πράξεις μέ τό μυαλό σου; Θ.Β.Μ.
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Κάθε ἴδια εἰκόνα ἀντιπροσωπεύει ἕναν μονοψήφιο ἀριθ-
μό. Μπορεῖς νά λύσεις τίς ἐξισώσεις;                    Τ.Β.
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