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Kαθώς ο νέος χρόνος κάνει τα πρώτα του βήµατα και ο καθένας µας συνηθίζει

να παίρνει σηµαντικές αποφάσεις για τις αλλαγές που σχεδιάζει να κάνει και τους

στόχους που επιδιώκει να πετύχει, σκέφθηκα να σας γράψω µια απλή ιστορία.

Ήταν, που λέτε, ένας ταξιδιώτης, που περιπλανιόταν µε το άλογό του και τον

σκύλο του ηµέρες και ηµέρες στην έρηµο, προσπαθώντας να βρει τον δρόµο που

οδηγούσε στην πόλη, όπου ήθελε να πάει. Tο νερό είχε ήδη τελειώσει, πράγµα

που έκανε την πορεία τους ακόµα πιο κοπιαστική. Eκείνη την ηµέρα, µόλις σου-

ρούπωσε, σωριάστηκαν και οι τρεις κοντά σ’ ένα βραχάκι και τους πήρε ο ύπνος.

Kι απ’ αυτόν τον ύπνο βρέθηκαν... στην αιωνιότητα.

Στην αρχή, δεν κατάλαβαν την αλλαγή, επειδή οι αποστάσεις που µας χωρί-

ζουν από την αιωνιότητα είναι  µεγάλες, και χρειάζεται κάποιος χρόνος προσαρ-

µογής. Έτσι, οι τρεις φίλοι µας νόµισαν ότι ακόµα ζούσαν στην γη και οδοιπο-

ρούσαν προς εκείνη την πόλη, όπου ήθελαν να πάνε.

Mπροστά τους βρέθηκε, από το πουθενά σχεδόν, µια πύλη. Ήταν πολύ

όµορφη, µεγαλόπρεπη, µε χρυσά σκαλίσµατα και πλουµίδια. Έξω από την πύλη,

καθόταν ένας νέος άνδρας, όµορφος και καλοντυµένος και, λίγο παραπέρα,

υπήρχε µια πηγή απ’ όπου ανάβλυζε γάργαρο νερό.

- Πού είµαστε; ρώτησε παραξενεµένος ο ταξιδιώτης.

- Στον Παράδεισο, απάντησε αδιάφορα ο νέος.

O ταξιδιώτης είδε την πηγή µε το άφθονο νερό.

-MποροÜµε να πιούµε; ρώτησε.

- Eσύ ναι, τα ζώα σου όχι, του είπε ο νέος.

O άνθρωπος κοντοστάθηκε. ∆ιψούσε πάρα πολύ. Tο ένοιωθε ότι είχε σχεδόν

αφυδατωθεί, αλλά δεν του πήγαινε να πιεί µονάχα αυτός και όχι οι σύντροφοί του

σ’ όλο εκείνο το µακρύ ταξίδι. Aποφάσισε λοιπόν, να συνεχίσουν τον δρόµο

τους µαζί και διψασµένοι.

Mετά από κάµποση ώρα συνάντησαν µια άλλη πύλη, πολύ παρόµοια µε την

προηγούµενη. Kι εκείνη την φύλαγε ένας όµορφος νέος. Aυτή την φορά ο ταξι-

διώτης ζήτησε µόνο να πιούν νερό.

- Φυσικά, πιείτε όσο νερό θέλετε, είπε πρόσχαρα ο φύλακας.

Σαν ξεδίψασαν, ο άνθρωπος ρώτησε:

- Πού είµαστε;

- Στον Παράδεισο, απάντησε ο νέος.

- Mα και ο προηγούµενος το ίδιο µας απάντησε, είπε απορηµένος ο ταξιδιώτης.

- Ά, περάσατε µάλλον από την κόλαση.

- Kόλαση; Mα είδα και µια επιγραφή που έλεγε “Παράδεισος”.

- Nαι, ξέρω... είπε ο νέος. ∆εν είναι αλήθεια όµως αυτό...

- Mα τότε...

- Mας εξυπηρετεί αυτό, εξήγησε ο φύλακας. Γίνεται εκεί κάτω από µόνο του το

ξεκαθάρισµα, κι έτσι, όσοι φθάνουν ώς εδώ, είναι σίγουρα για τον Παράδεισο.

Bλέπεις, εδώ δεν χωράνε αυτοί που θα παρατούσαν τους συντρόφους τους για

µια κούπα νερό...
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Ο εκδότης

∆ηµήτριος Μπούκας

✔  ΣHMEIΩMA AΠO TON EK∆OTH 

ΚI APXH KAΛOΣ MAΣ XPONOΣ...

✔  NA EIΣAI ANΘPΩΠOΣ EINAI ΛIΓO

✔  ∆IAΦOPA 

✔  H AΓKAΛIA... ΘEPAΠEYEI

✔  EPΩTHΣEIΣ ΠPOΣ ΓONEIΣ

✔  APXAIO ΠNEYMA AΘANATO

✔  MAΘHMATA AΓΓΛIKΩN

✔  ΦYTA ΓIA KAΘAPH ATMOΣΦAIPA

✔  ΘHΛYKOΣ AΪNΣTAΪN ETΩN TEΣΣAPΩN

K άνε το καλό και θάψε το κάτω
από την πέτρα. Eκείνο  από την

πέτρα θα φτιάξει γλώσσα για τον εαυτό
του και θ’ αναγγελθεί.

Eάν είσαι στην φυλακή για την
δικαιοσύνη, όλα τ’ αστέρια θα λάµπουν
πάνω από την φυλακή σου και θα δου-
λεύουν για την ελευθερία σου,

Eάν είσαι στην κρεµάλα για την
δικαιοσύνη, όλοι οι ουρανοί θα κινη-
θούν και θα δουλέψουν τον θάνατό
σου να τον µετατρέψουν σε ζωή.

Nα είσαι άνθρωπος είναι λίγο.
Nα είστε θεοί, λέει η Aγία Γραφή. 
Nα είσαι άνθρωπος είναι χαµηλός

στόχος.
Nα είστε θεοί είναι ο πιό υψηλός

στόχος.
Πεινασµένοι, κανένας στόχος δεν

θα σας χορτάσει, εκτός από τον πιο
υψηλό.

∆ιψασµένοι, κανένας στόχος δεν
θα σας ποτίσει, εκτός από τον πιο
υψηλό.

Eκείνοι που σας ψιθυρίζουν στ’
αυτιά: “Nα είστε άνθρωποι”, στην πρα-
γµατικότητα σας λένε: “Nα είστε αυτό
που είστε, λίγο διαφορετικά”.

Eνώ ο Θεός, πιστεύοντας σ’ εσάς,
σας  ψιθυρίζει το πιο υψηλό και το πιο
στοργικό µυστικό: “Nα είστε θεοί”!

Περισσότερο απ’ αυτό τίποτε δεν
µπορεί να ειπωθεί. Eπάνω απ’ αυτό τα
λόγια χάνονται και η σιωπή γίνεται
πολύλογη.

Aγίου Nικολάου Bελιµίροβιτς

ν α  ε ί σ α ι  A N Θ P Ω Π O Σ
ε ί ν α ι  λ ί γ ο
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∆ιάφορα... 
� Παρ’ όλο που δεν είναι η

πρώτη φορά που η ζάχαρη ενοχο-

ποιείται για την παχυσαρκία, Bρε-

ταννοί επιστήµονες κάνουν ένα

βήµα παραπέρα, προειδοποιώντας

πως η κατεργασµένη (λευκή) ζά-

χαρη είναι το ίδιο επικίνδυνη για

την υγεία µε το αλκοόλ και την

νικοτίνη. Kαι συνιστούν στις εται-

ρίες τροφίµων να µειώσουν την

περιεκτικότητα των τυποποιηµέ-

νων προϊόντων σε ζάχαρη κατά

30. O καθηγητής κλινικής επιδη-

µιολογίας του Πανεπιστηµίου του

Λίβερπουλ δρ. Σάϊµον Kέϊπγουελ

επισηµαίνει  πως τα έτοιµα γλυκά,

γεύµατα και σνακ, τα αναψυκτικά

και τα φρουτοκοκτέϊλ περιέχουν

µεγάλες ποσότητες ζάχαρης. Eν-

δεικτικά ένα κουτάκι αναψυκτικού

τύπου κόλα περιέχει 7 κουταλάκια

του γλυκού ζάχαρη!!!

�Πολλοί κίνδυνοι βρίσκονται κα-

λά κρυµµένοι στα αντικείµενα της

καθηµερινότητάς µας. Ποιός θα

φανταζόταν π.χ. ότι τα χηµικά, που

περιέχονται στα πλαστικά, τα καλ-

λυντικά, τις κόλλες κ.ά., µπορεί να

επηρεάζουν τον εγκέφαλο των

αγοριών και να τα κάνουν πιο

θηλυπρεπή; Στο συµπέρασµα αυτό

κατέληξαν µελετητές του Πανεπι-

στηµίου του Pότσεστερ, στην Nέα

Yόρκη, που παρατήρησαν ότι τα

αγοράκια που έρχονταν σε επαφή

µε µεγάλες ποσότητες φθαλικών

εστέρων -χηµικά παράγωγα που η

σύστασή τους µοιάζει µε τα γυναι-

κεία οιστρογόνα- δεν έπαιζαν µε

αυτοκινητάκια, αλλά προτιµούσαν

παιχνίδια που προορίζονται παρα-

δοσιακά για κορίτσια...

� Σας θυµίζει κάτι το όνοµα Pέϊ

Tόµλινσον; Πιθανότατα όχι. Kι

όµως, χάρη σ’ αυτόν τον άνθρωπο

πάνω από ένα δισεκατοµµύριο

ηλεκτρονικά µηνύµατα στέλνονται

καθηµερινά σε όλο τον κόσµο. O

Tόµλινσον δηµιούργησε το 1971

το e-mail, θέλοντας µ’ αυτό τον

τρόπο να επικοινωνήσει µε συνα-

δέλφους του, χρησιµοποιώντας το

Arpanet, πρόγονο του Internet. O
ίδιος επέλεξε το σύµβολο @ για

την δηµιουργία των ηλεκτρονικών

διευθύνσεων. 
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ΣΣ ύµφωνα µε το περιοδικό Psy-
chological Science, όσοι στερούν-

ται τις τρυφερές αγκαλιές από τα αγα-
πηµένα τους πρόσωπα είναι πιο πιθα-
νόν να αρρωστήσουν, και µάλιστα να
εµφανίσουν πιο βαρειά συµπτώµατα
γρίππης ή κρυολογήµατος.

ΌΌ πως αναφέρει σχετικό ρεπορ-
τάζ του TIME, σ’ αυτό το συµπέ-

ρασµα κατέληξαν οι ερευνητές από το
Πανεπιστήµιο Carnegie Mellon των
HΠA, αφού µελέτησαν την σχέση της
αγκαλιάς -ως ένδείξεως υποστήριξης
από το κοινωνικό περιβάλλον- µε την
γρίππη.

ΠΠ αλαιότερες µελέτες είχαν απο-
δείξει ότι οι ισχυροί κοινωνικοί

δεσµοί προστατεύουν από το στρες,
το άγχος και την κατάθλιψη, και έτσι οι
ερευνητές θέλησαν να εξετάσουν
κατά πόσο αποτελούν επίσης ασπίδα
και για ασθένειες µη ψυχικής φύσεως.

EE πί δύο εβδοµάδες λοιπόν, παρα-
κολούθησαν 400 εθελοντές σε

καθηµερινή βάση, αξιολογώντας την
κοινωνική υποστήριξη που απολαµβά-
νουν από το κοντινό τους περιβάλλον.

ΣΣ την συνέχεια, οι ερευνητές χο-
ρήγησαν στους εθελοντές τον ιό

της γρίππης, µε την βοήθεια ειδικών
σταγόνων, και έβαλαν τους εθελοντές
σε καραντίνα για µία εβδοµάδα σ’ ένα
ξενοδοχείο.

ΌΌ σοι είχαν δηλώσει πως νοιώ-
θουν µεγάλη υποστήριξη από

την οικογένεια και τους φίλους τους,
είχαν λιγώτερες πιθανότητες να εκδη-
λώσουν τα συµπτώµατα της γρίππης,
εξαιτίας των µειωµένων  προσωπικών
εντάσεων και συγκρούσεων που είχαν
στην ζωή τους, οι οποίες προκαλούν
στρες.
Oι αγκαλιές ήταν “υπεύθυνες” για το

ένα τρίτο αυτής της προστασίας!

Ό Ό σοι από τους εθελοντές ζούσαν
την καθηµερινότητά τους σε

ισχυρό κοινωνικό ιστό και απολάµβα-
ναν τις περισσότερες αγκαλιές, τελικά
αρρώστησαν µεν, αλλά εκδήλωσαν
λιγώτερο σοβαρά συµπτώµατα, ανε-
ξάρτητα από το επίπεδο του στρες,
στο οποίο βρίσκονταν.

Σ Σ το τέλος του πειράµατος διαπι-
στώθηκε ότι όσοι αρρώστησαν

πιο βαρειά ήταν όσοι είχαν στερηθεί
στο µεγαλύτερο βαθµό την αγκαλιά
και όσοι ένοιωθαν ότι δεν χαίρουν της
επιθυµητής υποστήριξης από το κοινω-
νικό τους περιβάλλον.

M M ια αγκαλιά έχει θετική επί-
δραση στην ψυχολογική κατά-

σταση του ατόµου και καταπολεµά το
στρες, µε αποτέλεσµα το ανοσοποιη-
τικό σύστηµα να λειτουργεί καλύτερα
και να απωθεί αποτελεσµατικώτερα
τους παθογόνους εισβολείς.

“H“H αγκαλιά από έναν αγαπηµένο
άνθρωπο είναι ένδειξη βα-

θειάς και ουσιαστικής υποστήριξης,
και, ταυτοχρόνως, δρά αγχολυτικά,
δηµιουργώντας ένα αίσθηµα ανακούφι-
σης”, δήλωσε ο επικεφαλής της έρευ-
νας δρ. Σέλντον Kοέν, καθηγητής
Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Car-
negie Mellon.

ΌΌ πως εξήγησε, η ερευνητική
οµάδα επέλεξε να µελετήσει

την αγκαλιά ως παράδειγµα κοινωνι-
κής υποστήριξης, επειδή αποτελεί
ένδειξη πιο στενής και προσωπικής
σχέσης µε άλλα άτοµα και επειδή προ-
γενέστερες µελέτες έχουν δείξει πως,
όσο πιο ισχυρές σχέσεις έχει κάποιος,
τόσο πιο προστατευµένος µοιάζει να
είναι από τις ιώσεις και άλλα νοσή-
µατα. 

η AΓKAΛIA... ΘEPAΠEYEI

Tα παιδιά βοµβαρδίζουν καθηµερινά µε ερωτήσεις την µαµά τους:
- Mαµά, τί φαγητό έχουµε σήµερα΄
- Mαµά, σε πόση ώρα θα φάµε;
- Mαµά, πού είναι η µπλούζα µου;
- Mαµά, θα µε πας στους φίλους µου να παίξω;
- Mαµά, που είναι τα παπούτσια µου;
- Mαµά, έχει ζεστό νερό να κάνω µπάνιο; κ.ο.κ.
Στον µπαµπά τους  όµως κάνουν µία µόνο ερώτηση:
- Mπαµπά, πού είναι η µαµά;

EPΩTHΣEIΣ  ΠPOΣ ΓONEIΣ



EE
ίναι πολύ σηµαντικό αυτές τις κρίσιµες ώρες, να
ρίξουµε µια µατιά στην βίβλο των αρχαίων Eλλή-

νων, δηλαδή στα OMHPIKA EΠH και να διδαχθούµε,
έστω και την τελευταία σιτγµή, από το πνεύµα του
Oδυσσέα. ∆HΛA∆H: Nα κρατήσουµε την ψυχραιµία
µας, να ελέγξουµε την παρόρµηση, να έχουµε τις
αισθήσεις και τις κεραίες µας σε εγρήγορση και να µην
παρασυρθούµε από την οργή και το µένος, που µας
διακατέχει, ώστε να γίνουµε βορά στους σύγχρονους
“µνηστήρες”.

Ό Ό ταν ο Oδυσσέας φθάνει στην Iθάκη, η µεγαλύ-
τερή του επιθυµία είναι να πάρει πίσω τον

κόσµο του, τον κόσµο που του έκλεψαν. Παρά την
µεγάλη του λαχτάρα, διατηρεί την ανωνυµία του και,
µεταµορφωµένος σε ζητιάνο από την θεά Aθηνά,
πηγαίνει στο παλάτι, ώστε να ελέγξει την κατάσταση
και να πάρει τις πληροφορίες που θέλει, υποµένοντας
καρτερικά τις προσβολές και την χλεύη των µνηστήρων
της Πηνελόπης. Γιατί αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η
επίτευξη του στόχου και όχι η στείρα αντιπαράθεση.

Γ Γ ια τον λόγο αυτό και είναι ο αγαπηµένος της θεάς
Aθηνάς, της θεάς που αντιπροσωπεύει την νόηση

του ∆ιός, την σοφία, την στρατηγική της σκέψης και
του πολέµου. Tης θεάς που µελετά τον εχθρό και τον
πολεµά µε τα ίδια του τα όπλα.  

Ό Ό ταν, όµως, έρχεται η ώρα, όταν ο Oδυσσέας
τους έχει στριµώξει όλους άοπλους σε ένα

δωµάτιο, όταν φανερώνεται πάνοπλος, τότε εκφράζει
την οργή του και δεν δείχνει οίκτο, γιατί ο κόσµος του
είναι το βιός του, που δηµιούργησε µε τον δικό του
ιδρώτα, είναι η πατριδα του, που οι µνηστήρες καταχρά-
σθηκαν και καπηλεύτηκαν, µαζί µε την φιλοξενία του
οίκου του, που τίµησε τον Ξένιο ∆ία.

OO
ισχυρότερος αντίπαλός του είναι ο Aντί-νοος. H
λέξη µιλά από µόνη της.  Eίναι η αντι-νόηση, είναι

αυτό που µας κάνουν τώρα, είναι ο τρόπος µε τον οποίο
θολώνουν τις καταστάσεις και την πραγµατικότητα,
ώστε να µην σκεφτόµαστε καθαρά και να µας ελέγ-
χουν. Eίναι ο µεγαλύτερος κίνδυνος για την καθυπό-

ταξη και δουλεία του ανθρώπου.

OO
επόµενος είναι  ο Eυρύ-µαχος. Aυτός που µάχε-
ται µε κάθε τρόπο, µε εύρος, µε κάθε µέσον, ο

δεινός και αδίστακτος µαχητής. O Aµφί-νοµος! Aυτός
που διαστρεβλώνει τον νόµο και την τάξη των πραγµά-
των, ο επικίνδυνος, γιατί είναι άλλοτε “έτσι” και άλλοτε
“αλλοιώς”.

OO
Aγέ-λαος! Aυτός που άγει τον λαό, που τον
παρασύρει µε την βοήθεια του Aντί-νοου. Που

τον µετατρέπει σε κατευθυνόµενη αγέλη! Kανένα
όνοµα στα Oµηρικά Έπη δεν είναι δοσµένο στην τύχη!
Kρύβουν βαθύτατα νοήµατα και στο χέρι µας είναι να
τα αποκρυπτογραφήσουµε και να διδαχθούµε, ή καλύ-
τερα να συνετισθούµε.

O O ι  πρόγονοι µας µιλούν, οι πρόγονοί µας λένε τί να
κάνουµε, µας λένε πώς να πολεµήσουµε, µας

λένε πώς να τινάξουµε τον ζυγό. Aρκεί να τους ακού-
σουµε! Kαι ο Aντί-νοος, ο στόχος της πρώτης φονικής
βολής του Oδυσσέα, είναι αυτός που πρέπει να πεθάνει
πρώτος. Γι’ αυτό µακριά από τις “σειρήνες” των MME. O
Oδυσσέας σκοτώνει τον Aντί-νοο ρίχνοντάς του το
βέλος στον λαιµό, στο όργανο της οµιλίας, δηλαδή της
επικοινωνίας, που την χρησιµοποιεί ενάντια στην νόηση
των ανθρώπων!

O O ι αθάνατοι αρχαίοι Έλληνες, τα ήξεραν όλα, τα
είπαν όλα, αλλά ακολούθησε το ∆ελφικό ρητό:

“AΠOΛΛΩN ο Άναξ, ου το Mαντείον εστι εν ∆ελ-
φοίς, ουδέν λέγει, ουδέν κρύπτει, αλλά σηµαίνει”.
(Mετάφραση: O βασιλεύς Aπόλλων, που το µαντείο του
είναι στους  ∆ελφούς, τίποτε δεν λέει, τίποτε δεν κρύ-
βει, αλλά επισηµαίνει).
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∆∆ ύσκολα µπορεί κάποιος να εξηγήσει επαρκώς
την διαφορά µεταξύ των αγγλικών λέξεων

COMPLETE και FINISHED. Ωστόσο, σ’ ένα συνέδριο
γλωσσολογίας, που πραγµατοποιήθηκε στο Λονδίνο,
και στο οποίο συµµετείχαν µερικοί από τους καλύτε-
ρους γλωσσολόγους του κόσµου, ο Samsundar
Balgobin, από την Γουϊάνα, ήταν σαφώς ο νικητής.
Στους συνέδρους τέθηκε το εξής θέµα:
“Mερικοί λένε ότι δεν υπάρχει καµµία διαφορά

µεταξύ COMPLETE και FINISHED. Nα εξηγήσετε
την  διαφορά µεταξύ COMPLETE και FINISHED µε
έναν τρόπο, που είναι εύκολο να κατανοηθεί”.
O Samsundar Balgobin απάντησε:
“Όταν παντρευτείς την σωστή γυναίκα, θα είσαι
COMPLETE. Aλλά, αν παντρευτείς την λάθος γυ-
ναίκα είσαι FINISHED. Kαι όταν  η σωστή γυναίκα σε
πιάσει µε την λάθος γυναίκα είσαι COMPLETELY
FINISHED. 

M A Θ H M A T A  A Γ Γ Λ I K Ω N  A N E Y  ∆ I ∆ A Σ K A Λ O Y
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MM ια οικονοµική και εξαιρετικά αποτελεσµατική
λύση για τον καθαρισµό της ατµόσφαιρας

του σπιτιού µας από τον καπνό του τζακιού, αλλά
και από άλλους αόρατους ρύπους, µπορούν να απο-
τελέσουν τα φυτά εσωτερικού χώρου.

Ÿ Ÿ πως επισηµαίνουν οι επιστήµονες, εκτός
από το τζάκι, σε κάθε κατοικία υπάρχουν

αρκετές πηγές αέριων ρύπων, που µπορεί να προέρ-
χονται από τα τσιγάρα, τις ηλεκτρικές θερµάστρες,
τα απορρυπαντικά, την σκόνη, αλλά και τα βερνίκια
των επίπλων. Aυτό το “νέφος του σαλονιού” µπορεί
να καταπολεµηθεί, σε µεγάλο βαθµό, από συγκεκρι-
µένα είδη φυτών, τα οποία έχουν την δυνατότητα να
δεσµεύουν  διοξείδιο του άνθρακα και άλλους ρύ-
πους, απελευθερώνοντας οξυγόνο, ως αποτέλεσµα
της  φωτοσύνθεσης, συµβάλλοντας έτσι στην διατή-
ρηση της σχετικής υγρασίας σε ανεκτά επίπεδα.

º º υτά που µπορούν νά “καθαρίσουν” την ατµό-
φαιρα του σπιτιού -κυρίως στο καθιστικό,

όπου υπάρχει το τζάκι και αποτελεί συνήθως χώρο
συνάθροισης- είναι οι κάκτοι, ο κισσός, η αλόη, το
χρυσάνθεµο, ο φίκος, οι ορχιδέες και τα µπαµπού.
Aντίστοιχη δράση έχουν και άλλα, λιγώτερο γνωστά
φυτά, όπως η σανσεβιέρα, ένα ανθοφόρο φυτό, το
οποίο φιλτράρει τους ρύπους και αποµακρύνει από
την ατµόσφαιρα την φορµαλδεΰδη, που εκλύεται
από διάφορα καθαριστικά προϊόντα, το φιλόδεντρο,
ένα καλλωπιστικό φυτό µε την ιδιότητα της απορρό-
φησης της φορµαλδεΰδης από τα χαλιά και τα έπι-
πλα, το χλωρόφυτο, ένα θαµνοειδές φυτό, το οποίο
απορροφά µε ταχύτατους ρυθµούς τους ρύπους
των εσωτερικών χώρων (π.χ. καπνό, οσµές της κου-
ζίνας κ.α.) και ταυτόχρονα εκλύει οξυγόνο, δίνοντας
στην ατµόφαιρα µία νέα, καθαρή και φρέσκια πνοή.

Για να πάρει ο κτηνοτρόφος
το δάνειο των 1000 χρυσών
λιρών, θα πρέπει να αγοράσει
94 πρόβατα, 1 γουρούνι και 5
αγελάδες: 
94 πρόβατα 470 λίρες + 1
γουρούνι 30 λίρες + 5 αγελά-
δες 500 λίρες = 1000 λίρες.

§Y™H ¶POH°OYMENOY
TEYXOY™ 
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πάρχει ένα πολύ ξεχωριστό κλάµπ, στο
οποίο κάρτα µέλους διαθέτει µόλις το 2,5%

του παγκόσµιου πληθυσµού. Tο κλαµπ αυτό δεν
είναι άλλο από την Mensa, που λειτουργεί σε
δεκάδες χώρες και έχει σκοπό να φέρει σε επαφή
τους ιδιαίτερα προικισµένους ανθρώπους, που
διαθέτουν δείκτη ευφυΐας (IQ) άνω του 130. Tο
µικρότερο σε ηλικία µέλος της Mensa είναι η
4χρονη Aγγλίδα Xάϊντι Xάνκινς µε δείκτη ευφυΐας
159. Kάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, αν σκεφθεί
κάποιος ότι ο Aϊνστάϊν είχε 160, όσο και ο Στίβεν
Xόκινγκ, και ότι ο µέσος άνθρωπος έχει δείκτη
ευφυΐας από 90 έως 110.

ΣΣ
ε ηλικία 2 ετών η Xάϊντι µπορούσε να µετρή-
σει µέχρι το 40, να κάνει προσθαφαιρέσεις,

να εκφράζεται µε ολοκληρωµένες προτάσεις και
να διαβάζει βιβλία για επτάχρονα. 

ΣΣ
τους πιο έξυπνους ανθρώπους του κόσµου
συµπεριλαµβάνονται πολλά γνωστά ονό-

µατα. Aπό τον χώρο της Tεχνολογίας: H “ψυχή”
της Apple, ο µακαρίτης Στηβ Tζοµπς µε IQ 164, ο
Πωλ Άλεν, συνιδρυτής της Microsoft, µε IQ 160, ο
Mαρκ Zούκεµπεργκ, ο εµπνευστής του facebook,
µε IQ 125. Aπό τον χώρο της πολιτικής:  O Mπά-
ρακ Oµπάµα έχει δείκτη ευφυΐας 125, ο Mπιλ Kλί-
ντον 137, ο Tζίµι Kάρτερ 175, ο Tζορτζ Mπους ο
2ος 123 (!), και ο Mπέντζαµιν Nετανιάχου 180.

OO
προσδιορισµός του IQ είναι πιο απλός για
όσους έχουν φοιτήσει σε αµερικανικά πανε-

πιστήµια, καθώς τα περισσότερα απαιτούν από
τους φοιτητές να υποβληθούν στα SAT τεστ, από
τα οποία υπολογίζεται το IQ.

Θηλυκός Aϊνστάϊν,Θηλυκός Aϊνστάϊν,

ετών τεσσάρωνετών τεσσάρων

TO ΠAIXNI∆I ME TA ΠIATA
Ένας φίλος σας, ιδιοκτήτης εστιατορίου, σας προκαλεί µία ηµέρα να

παίξετε ένα παιχνίδι:
Tοποθετείτε εναλλάξ έναν µεγάλο αριθµό ίδιων πιάτων οπουδήποτε
πάνω σ’ ένα στρογγυλό τραπέζι και ο πρώτος που δεν θα έχει χώρο
για να τοποθετήσει το πιάτο του, χάνει. Tα πιάτα πρέπει να ακουµ-
πάνε κανονικά πάνω στο τραπέζι και δεν επιτρέπεται να επικαλύ-

πτονται µεταξύ τους. 
Θα διαλέξετε να παίξετε πρώτος ή δεύτερος; Ποιά στρατηγική θα

ακολουθήσετε για να είστε σίγουρα ο νικητής;


