
Aπό µικρή ηλικία, οι περισσότεροι από εµάς µαθαίνουµε να θέτουµε διά-

φορους στόχους. Kάποιοι είναι λιγώτερο σηµαντικοί, όπως το να ξυ-

πνήσει κάποιος νωρίς το πρωΐ, και κάποιοι καθορίζουν το µέλλον,

όπως µια επαγγελµατική άνοδος ή οι σπουδές στον τοµέα ενδιαφέροντος.

Tί συµβαίνει όµως πολλές φορές και οι στόχοι µένουν ανεκπλήρωτοι; O

σηµαντικότερος παράγοντας είναι ότι οι στόχοι που θέτουµε δεν µας
κινητοποιούν. ∆εν µας ενθουσιάζουν τόσο, ώστε να είµαστε έτοιµοι

να ξεβολευτούµε από τίς συνήθειές µας για να τους πετύχουµε. Στην

πραγµατικότητα, δεν τους θέλουµε και τόσο πολύ.

Aυτό συµβαίνει γιατί είτε οι στόχοι που θέσαµε δεν ανταποκρίνονται
στις πραγµατικές µας ανάγκες, είτε είναι όνειρα άλλων και κοι-
νωνικά πρέπει. Για παράδειγµα: Ποιός θέλει να εργάζεται ώρες ολόκλη-

ρες για να πληρώνει τα χρέη του και νοιώθει ταυτόχρονα ενθουσιασµό γι’

αυτό; Έτσι, εµφανίζεται η αναβλητικότητα, που συνεχώς µας αποµα-
κρύνει από το αποτέλεσµα.

Ένας ακόµα παράγοντας, που µας παρεµποδίζει στην υλοποίηση των

σχεδίων µας, είναι ότι δεν έχουµε συγκεκριµένο πλάνο. H έλλειψη οργά-

νωσης οδηγεί σε σπατάλη χρόνου. Kατά συνέπεια, όταν µετά από λίγα

χρόνια βλέπουµε πόσα λίγα πετύχαµε, σε σχέση µε αυτά που ονειρευτή-

καµε, γεµίζουµε ενοχές.

Kαι εκεί ακριβώς ξεκινάει ο φαύλος κύκλος. Oι ενοχές αποδυναµώ-

νουν την θέληση, ισοπεδώνουν την αυτοπεποίθηση, δηµιουργούν
σύγχυση και παρεµποδίζουν την σωστή δράση.

Σίγουρα δεν µπορούµε σ’ ένα άρθρο να λύσουµε αυτό το σηµαντικό και

πολύπλευρο θέµα. Παρ’ όλα αυτά, µπορούµε να κάνουµε ένα σηµαντικό

πρώτο βήµα.

1. Σκεφθείτε πώς θα θέλατε να είναι η ζωή σας, εάν ήταν ιδα-

νική.

2. Tί στόχο θα βάζατε, ώστε σε ένα χρόνο (28 Φεβρουαρίου 2015) να

είστε πιο κοντά στην ιδανική εικόνα του εαυτού σας.

3. Tί δράσεις θα κάνατε κάθε µήνα, ώστε να καταστήσετε απολύτως

βέβαιο ότι πάση θυσία ο στόχος αυτός θα έχει πραγµατοποιηθεί 

έως τις 28 Φεβρουαρίου 2015 ή και νωρίτερα.

Eργαστείτε µεθοδικά πάνω σε αυτό, όχι στην φαντασία, αλλά στο
χαρτί (ή στον υπολογιστή ή στο tablet) αγναντεύοντας µια ωραία παραλία

ή βουνοπλαγιά. Aν είστε πραγµατικά αποφασισµένοι να θέσετε έναν

σηµαντικό στόχο και να τον πετύχετε µέσα στο 2014, µπορεί να σας βοη-

θήσει το Σεµινάριο “7 βήµατα για να θέτεις Aποτελεσµατικούς
Στόχους”. Σ’ αυτό το πρόγραµµα θα αναπτύξουµε λεπτοµερώς τα 7 στά-
δια για έναν καλοσχηµατισµένο στόχο. Ένας καλοσχηµατισµένος

στόχος έχει πολύ µεγάλες πιθανότητες να πραγµατοποιηθεί. H επι-

τυχία ενός µη ξεκάθαρου στόχου επαφίεται στην τύχη. Θέλετε να αφήσετε

τους στόχους σας στην τύχη τους; Eλπίζω πως όχι! Kαλή επιτυχία!

O εκδότης    

∆ηµήτριος Mπούκας
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ΠOΛΛEΣ ΦOPEΣ...

T ο κρυολόγηµα “στάζει”, όταν ο
οργανισµός δεν κλαίει. O  λαιµός

“φράζει”, όταν δεν µπορεί να επικοινω-
νήσει τις αγωνίες. Tο στοµάχι καίει,
όταν ο θυµός δεν µπορεί να βγει. O δια-
βήτης εισβάλλει, όταν η µοναξιά πονάει.
Tο σώµα παχαίνει, όταν η δυσαρέσκεια
πιέζει. O πονοκέφαλος καταθλίβει, όταν
αυξάνουν οι αµφιβολίες. H καρδιά χα-
λαρώνει, όταν το νόηµα της ζωής φαίνε-
ται να τελειώνει. Oι αλλεργίες συµβαί-
νουν, όταν η τελειοµανία είναι ανυπό-
φορη. Tα νύχια σπάνε, όταν απειλούν-
ται οι άµυνες. H πίεση αυξάνει, όταν ο
φόβος φυλακίζει. Oι νευρώσεις παρα-
λύουν, όταν το εσωτερικό παιδί τυραν-
νάει. Tο στήθος σφίγγει, όταν η υπερη-
φάνεια σκλαβώνει. O καρκίνος σκοτώνει
εάν δεν συγχωρείς. Kαι οι σιωπηλοί
σου πόνοι; Πώς µιλούν στο σώµα σου;
H ασθένεια δεν είναι κακό, θα σου πει
ότι έχεις πάρει λάθος δρόµο. 

O δρόµος προς την ευτυχία δεν
είναι ευθύς. Yπάρχουν καµπύλες

που ονοµάζονται ΛAΘH, φανάρια που
λέγονται ΦIΛOI, φώτα που ονοµάζονται
OIKOΓENEIA και όλα γίνονται, αν έχεις
ένα ανταλλακτικό που ονοµάζεται
AΠOΦAΣH, µια ισχυρή µηχανή που ονο-
µάζεται AΓAΠH, µια καλή ασφάλιση
που ονοµάζεται ΠIΣTH, άφθονο καύ-
σιµο που ονοµάζεται YΠOMONH, αλλά
πάνω απ’ όλα έναν έµπειρο οδηγό που
ονοµάζεται ΘEOΣ.

Nέλσον Tόρρες   

∆EN ΠETYXAINO∆EN ΠETYXAINOYMEYME ττο
υς

ουςγιγιαατίτί



™ÂÏ. 2

∆ιάφορα... 
�Γιατί κλαίνε τα µωρά; Aπάν-

τηση δίνουν Iάπωνες ερευνητές

που αναφέρουν πως η µελέτη

τους έδειξε ότι το 98% των βρε-

φών κλαίνε για να κερδίσουν την

προσοχή των ενηλίκων, καθώς

µαθαίνουν γρήγορα ότι το κλάµα

φέρνει κοντά τους την µητέρα ή

τον πατέρα. Tο “ψεύτικο” κλάµα,

τονίζουν οι ερευνητές, µπορεί να

έχει ιδιαίτερη σηµασία στην κοι-

νωνική και συναισθηµατική ανά-

πτυξη των µωρών. 

�Oι άνδρες είναι... ξεχασιάρη-

δες, επιβεβαιώνει µια έρευνα

Nορβηγών επιστηµόνων, κάτι που

φυσικά γνωρίζουν εµπειρικά οι

γυναίκες εδώ και πολλά χρόνια.

Oι 48.000 άνδρες εθελοντές, που

έλαβαν µέρος στην έρευνα, δυσ-

κολεύονταν να αποµνηµονεύ-

σουν οκτώ από τις εννέα πληρο-

φορίες που τους ζητήθηκαν. Tο

πρόβληµα ήταν το ίδιο είτε οι

άνδρες ήταν 30 ετών είτε 60! 

� Iδιαίτερη ανησυχία προκαλεί σε

παιδοψυχολόγους απ’ όλο τον

κόσµο η “εµµονή” των µικρών

παιδιών µε τα τάµπλετς και τα

“έξυπνα” κινητά, καθώς πρόσφατη

βρεταννική έρευνα δείχνει ότι

τουλάχιστον το 27% των παιδιών

κάτω των οκτώ ετών είναι πλέον

ιδιοκτήτες τέτοιων γκάτζετ. Oι

εκπρόσωποι της i-γενιάς είναι σε

θέση να κατεβάσουν παιχνίδια, να

περιηγηθούν στο ∆ιαδίκτυο ή και

ν’ ακούσουν µουσική στις “έξυ-

πνες” συσκευές, χωρίς την βοή-

θεια των ενηλίκων. Mάλιστα, ένα

στα τρία παιδιά είχε αναπτύξει

αυτές τις δεξιότητες πριν από την

ηλικία των τριών ετών, ενώ ένα

στα δέκα πριν από τα δεύτερα

γενέθλιά τους! 

�H ζωγραφική, ο χορός, η γνώ-

ση κάποιου µουσικού οργάνου και

η παρακολούθηση θεατρικών πα-

ραστάσεων κάνει τους ανθρώπους

να νοιώθουν πιο υγιείς. Σουηδοί

επιστήµονες, εξετάζοντας τις συν-

ήθειες 50.000 ανθρώπων της χώ-

ρας, κατέληξαν στο συµπέρασµα

ότι οι παραπάνω δραστηριότητες

βοηθούν στην αντιµετώπιση της

κατάθλιψης.
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T ο 1956, στις εισαγωγικές εξε-
τάσεις για την Σχολή Yπενω-

µοταρχών της Θεσσαλονίκης, δό-
θηκε στους υποψηφίους, για το δια-
γώνισµα της έκθεσης ιδεών, το εξής
θέµα: “Xρόνου Φείδου”. 

Σ τα γραπτά βρέθηκαν πολλά
“µαργαριτάρια”, µερικά από τα

οποία, τα πιο απολαυστικά, παραθέ-
τουµε εδώ:

1.
O χρόνος του φείδου είναι
ως εξής:  Tον µήνα Mάϊο εξ-

έρχεται από την φωλεάν του ζητών-
τας την τροφήν του, τρώγει τα πιο
καταστρεπτικά έντοµα, που βλά-
πτουν εις την γεωργίαν, όχι µόνον
έντοµα, αλλά και διάφορα ποντίκια.
Στο διάστηµα της περιόδου αυτής
όχι µόνον τρώγει, αλλά και εναπο-
θηκεύει, διότι εισέρχεται εις χειµε-
ρινήν νάρκην. Eίναι τα Φείδια, τα
οποία είναι βλαβερά εις τον άνθρω-
πον, διότι δαγκώνουν και έχουν δη-
λητήριον, ζούνε πολλά χρόνια και
υπάρχουν πολλών ειδών, µικρά και
µεγάλα.

2.
O φθινόπωρος είναι µια από
τις 4 εποχάς του έτους. Έ-

πειτα έρχεται ο χειµώνας µε τας
πολλάς βροχάς και µετά έχοµεν
την ωραίαν εποχήν. Tότε βγαίνει
από την φωλεάν του ο όφις φείδος
εις ταχύτατον χρόνον και ψάχνει
για την τροφήν.

3.
Xρόνου φείδου είναι ο τρό-
πος ή το χρήµα ή και ο πλού-

τος που χάνει κανείς όταν δεν
σπεύδει αµέσως εις τον χρόνον δια
το χρήµα και τον πλούτο τον σκορ-
πά, δηλαδή τον σπαταλά ή τον δια-
θέτει εκεί που δεν χρειάζεται να
τον διαθέτει. 

4.
O Φείδος ήταν ένας εκ των
µεγάλων σοφών της πατρί-

δος µας και ήκµασε κατά την επο-
χήν του µεσαίωνα. Kατήργησε το
επικρατούν κατά τι του µεσαίωνα
ηµερολόγιον και ώρισεν νέον, γι’
αυτό και εκείνον τον χρόνον που
έγινε η αλλαγή αυτή ονοµάσθηκε ο
χρόνος του Φείδου.

5.
O χρόνος χωρίζεται εις τέσ-
σαρας εποχάς: τήν άνοιξιν,

καλοκαίρι, φθινόπωρον και χειµών.
Aυτάς τας εποχάς όλος ο κόσµος
τους θέλει, διότι ο καθείς µας εις
τας εποχάς αυτάς βρίσκει και τας
ηµέρας, τας οποίας τας εκτιµά· όλοι
µας οι Έλληνες τας τιµώµεν, αύται
δε είναι η 25η Mαρτίου κ.ο.κ.

6.
Eις κάθε µας ενέργεια πρέπει
να είµεθα ενεργητικοί ως ο

όφις. O όφις όταν ενεργήση επίθε-
σιν κατά τινος εµψύχου αντικειµέ-
νου, δεν έχει ουδεµία καθυστέρη-
σιν κατά την αρχικήν του απόφασιν.
Tο αποτέλεσµα δεν γνωρίζεται ποιό
θα είναι, πάντως θα την εκτελέση
παρ’ όλη την σωµατικήν του διάπλα-
σιν. Eφ’ όσον ο όφις έχει αυτήν την
ενεργητικότητα, έστω κι αν αποτύ-
χει, ηµείς ως έµψυχα και κοινωνικά
ζώα θά πρέπει να ενεργούµε, γνω-
ρίζοντες και το αποτέλεσµα ως µας
διακρίνει η λογική.

7.
∆ια να κερδίσωµεν τον χρό-
νον φείδου αιτείται µεγάλην

ευφυΐα και ψυχραιµίαν εις εµπόδια
πας φύσεως, που πρόκειται να µας
παρουσιασθούν δια το όφελός µας.
Πολλά παραδείγµατα είναι που
µπορεί να κερδίσει κανείς τον χρό-
νον του Φείδου.

E υτυχώς ο Xίλων ο Λακεδαιµό-
νιος, που είπε την ιστορική

αυτή φράση, δεν ζει για να διαβά-
σει τις “φιλοσοφικές” αυτές εκδο-
χές.

E KΘ EΣ IΣ  I∆ EΩNE KΘEΣ IΣ  I∆ EΩN
ΘΘΘΘ έέέέ µµµµ αααα :::: X P O N O Y  Φ E I ∆ O YX P O N O Y  Φ E I ∆ O Y

“Zούµε στην εποχή της αόρατης πολιτικής. Yπάρχουν όµως πολλοί ορατοί
άνθρωποι, που έχουν ξεσηκωθεί στην βόρειο Aφρική. Eίναι απόλυτα ορατοί
αυτοί που διαδηλώνουν στην Iσπανία, στην Πορτογαλία, στην Iταλία, στην
Eλλάδα. Πιστεύω ότι τελικά, κατά την διάρκεια της ανθρωπίνης ιστορίας, οι
αόρατες δυνάµεις υποκύπτουν στις ορατές. Για παράδειγµα, αν πάτε πίσω,
στα µέσα του 19ου αιώνα, δεν θα θεωρούσατε µε τίποτε πιθανή την κοινωνική
ασφάλιση ή την προστασία των γυναικών και των παιδιών, ή την Παιδεία για
όλους. Πράγµατα που τώρα τα θεωρούµε δεδοµένα και τα οποία, για να
γίνουν, χρειάστηκε κάποιοι πολλοί ορατοί άνθρωποι να πολεµήσουν τους
περιορισµούς ενός συστήµατος. Oι ορατές δυνάµεις είναι αυτές που κάνουν
την διαφορά στην πορεία της ανθρωπότητος. Γιατί αυτές είναι που πετυχαί-
νουν πράγµατα, τα οποία δεν είχαµε ποτέ φανταστεί να γίνονται κάποια
στιγµή δεδοµένα”.                                                                    Kάρλος Φουέντες
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O ι διαφορές ανδρικού και γυναικείου εγκεφάλου
είναι τόσο µεγάλες, ώστε τα στερεότυπα, που ακο-

λουθούν τον προαιώνιο “πόλεµο των δύο φύλων”, φαίνε-
ται ότι επιβεβαιώνονται.

E ρευνητές του Πανεπιστηµίου της Πενσυλβάνια,
στις Hνωµένες Πολιτείες, διαπίστωσαν ότι ο ανδρι-

κός και ο γυναικείος εγκέφαλος παρουσιάζουν διαφο-
ρετικές συνάψεις, νευρικές συνδέσεις δηλαδή, οι
οποίες συνοψίζονται στο εξής εύρηµα: O γυναικείος
εγκέφαλος εµφανίζει πολλές τέτοιες συνδέσεις µεταξύ
των δύο ηµισφαιρίων του εγκεφάλου, ενώ αντίθετα ο
ανδρικός παρουσιάζει αντίστοιχες στο ίδιο ηµισφαίριο.

A υτή η διαφοροποίηση,
σύµφωνα µε τούς επι-

στηµονες, εξηγεί για παρά-
δειγµα την υπεροχή των
γυναικών στα τεστ µνήµης

και την συναισθηµατική νοη-
µοσύνη, ενώ οι άνδρες µπο-
ρούν να προσανατολιστούν
ευκολώτερα και να εκτελέ-
σουν καλύτερα µονότονες και
επαναλαµβανόµενες εργα-
σίες.

“H χαρτογράφηση των
νευρικών συνδέσεων

των εγκεφάλων ανδρών και γυναικών κατέδειξε κατ’
αρχάς ότι η φύση έχει φροντίσει µε θαυµαστό τρόπο
να αλληλοσυµπληρώνονται τα δύο φύλα”, παρατήρησε
η καθηγήτρια ψυχολογίας Pατζίνι Bέρµα, η οποία ηγή-
θηκε της ερευνητικής οµάδας του Πανεπιστηµίου.
“Eντοπίσαµε µια σταθερή νευρολογική βάση, ανεξαρ-
τήτως ηλικίας των εθελοντών, που συµµετείχαν στο

πείραµα και υποβλήθηκαν σε αξονικές τοµογραφίες.
Aυτό σηµαίνει ότι οι εγκέφαλοι των δύο φύλων έχουν
προγραµµατιστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να υλοποι-
ούν διάφορες ενέργειες µε διαφορετικό τρόπο, ενώ η
υπεροχή του ενός έναντι του άλλου φύλου εξηγείται
ως αποτέλεσµα των συνάψεων και δεν οφείλεται σε
εξωτερικούς ή επίκτητους παράγοντες”, εξήγησε η ίδια.

H έρευνα απέδωσε και ένα άλλο εύρηµα, το οποίο
σύµφωνα µε τους ειδικούς είναι ιδιαίτερα σηµαν-

τικό. Oι περισσότερες από αυτές τις διαφοροποιήσεις
εµφανίζονται κατά την εφηβεία, όταν αναπτύσσονται
πολλά από τα δευτερεύοντα σεξουαλικά χαρακτηρι-

στικά του κάθε φύλου, όπως
η τριχοφυΐα του προσώπου
στους άνδρες και η αύξηση
του στήθους στις γυναίκες,
τα οποία οφείλονται στις

ορµόνες που παράγει µε
φυσικό τρόπο ο ανθρώπινος
οργανισµός.

“ Ί  σως η έκκριση αυτών
των ορµονών να επη-

ρεάζει και τον εγκέφαλο
κατά την ανάπτυξή του,
αλλά αυτό αποτελεί αντικεί-
µενο διαφορετικής έρευνας.

Tο µόνο σίγουρο είναι ότι είµαστε πλέον σε θέση να
κατανοήσουµε τον διαφορετικό τρόπο σκέψης και λει-
τουργίας των εγκεφάλων των δύο φύλων, ενώ η
έρευνα θα βοηθήσει και στην ερµηνεία νευρολογικών
διαταραχών, που σχετίζονται πολύ περισσότερο απ’
όσο νοµίζαµε µέχρι σήµερα µε το φύλο του κάθε ατό-
µου”, δήλωσε η καθηγήτρια Bέρµα.
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η ∆IAΦOPA είναι

στον EΓKEΦAΛO µας

™ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ¤Ï·‚·Ó Ì¤ÚÔ˜ 949 ¿ÙÔÌ·
Î·È ÙˆÓ ‰˘Ô Ê‡ÏˆÓ. 

ŸÏÔÈ ‹Ù·Ó ·fi 8 ¤ˆ˜ 22 ÂÙÒÓ.
OÈ 428 ‹Ù·Ó ¿Ó‰ÚÂ˜ Î·È ÔÈ 521 Á˘Ó·›ÎÂ˜.
OÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÂ ·ÍÔÓÈÎ¤˜

ÙÔÌÔÁÚ·Ê›Â˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜  ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ:

OI AN¢PE™ Y¶EPTEPOYN ™E:
�¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi

�EÎÙ¤ÏÂÛË ÌÔÓfiÙÔÓˆÓ Î·È 
Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ.
�AÊÔÛ›ˆÛË ÛÂ ¤Ó· Î·ı‹ÎÔÓ
�AÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
�§ÔÁÈÎ‹ ÛÎ¤„Ë

OI °YNAIKE™ Y¶EPTEPOYN ™E:
�™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË

�EÎÙ¤ÏÂÛË ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ
�¢È·›ÛıËÛË
�TÂÛÙ ÌÓ‹ÌË˜

1. Πείτε τρεις διαδοχικές ηµέρες, χωρίς να χρησιµοποιήσετε την ∆ευτέρα, την Tετάρτη και την Παρα-
σκευή.
2. Tί λέει το O στο 8;
3. Γιατί είναι στενοχωρηµένο το βιβλίο των µαθηµατικών;
4. Tί είπε ο λαιµός στον γιακά του πουκαµίσου; 
5. Tί µπορείτε να κρατάτε χωρίς να αγγίζετε; 
6. Tί βρήκε ένας τράγος, που έπεσε στο πηγάδι; 
7. Πώς δίνεις µεγαλύτερη ελευθερία σε µια γυναίκα;

™ÙÔ˘˜ ¿Ó‰ÚÂ˜ ÔÈ™ÙÔ˘˜ ¿Ó‰ÚÂ˜ ÔÈ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÓÂ˘ÚÈÎ¤˜ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÓÂ˘ÚÈÎ¤˜
Û˘Ó¿„ÂÈ˜ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÙÔÛ˘Ó¿„ÂÈ˜ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÙÔ
ÂÌÚfiÛıÈÔ Î·È ÙÔ Ô›ÂÌÚfiÛıÈÔ Î·È ÙÔ Ô›--
ÛıÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ È‰›Ô˘ÛıÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ È‰›Ô˘

ËÌÈÛÊ·ÈÚ›Ô˘ËÌÈÛÊ·ÈÚ›Ô˘

™ÙÈ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ ÔÈ™ÙÈ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ ÔÈ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÓÂ˘ÚÈÎ¤˜ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÓÂ˘ÚÈÎ¤˜

Û˘Ó¿„ÂÈ˜ ·Ú·ÙËÛ˘Ó¿„ÂÈ˜ ·Ú·ÙË--
ÚÔ‡ÓÙ·È ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓÚÔ‡ÓÙ·È ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ

‰‡Ô ËÌÈÛÊ·ÈÚ›ˆÓ ÙÔ˘‰‡Ô ËÌÈÛÊ·ÈÚ›ˆÓ ÙÔ˘
ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘

(χθες, σήµερα, αύριο)
(Mπα, βάλαµε και ζωνούλα;)

(Γιατί έχει πολλά προβλήµατα)
(Aυτή η σχέση µε πνίγει)

(Tην αναπνοή σας)
(Tραγικό θάνατο)

(Tης µεγαλώνεις την κουζίνα)
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O ιδιοκτήτης ενός pet-shop είχε βάλει στην βιτρίνα
του µια πινακίδα που έγραφε “∆ιατίθενται κουτά-

βια”. Ένα µικρό αγόρι την είδε και µπήκε στο κατάστηµα
ρωτώντας πόσα χρήµατα στοίχιζε το κάθε κουτάβι. O
ιδιοκτήτης τού απάντησε: “Σαράντα δολλάρια”.

O µικρός, βγάζοντας ελάχιστα χρήµατα από την
τσέπη του είπε: “∆υστυχώς έχω µόνο δύο δολλά-

ρια. Mπορώ τουλάχιστον να χαζέψω λίγο τα κουτάβια;”.
O ιδιοκτήτης χαµογέλασε και σφύριξε δυνατά. Mια σκυλί-
τσα µπήκε στο δωµάτιο, ακολουθούµενη από πέντε κου-
ταβάκια.Tο ένα από αυτά κούτσαινε. “Tί έχει αυτό και
κουτσαίνει;”, ρώτησε ο µικρός. O καταστηµατάρης τού
εξήγησε πως το κουταβάκι είχε γεννηθεί µε πρόβληµα
στον γοφό και θα έµενε έτσι σε όλη του την ζωή. O
µικρός ενθουσιασµένος φώναξε αποφασιστικά: “Θέλω
να το αγοράσω”. O ιδιοκτήτης γέλασε: “∆εν νοµίζω να
θέλεις ένα τέτοιο κουτσό κουτάβι. Aλλά, αν επιµένεις
µπορώ να σου το χαρίσω”. 

O µικρός τού δήλωσε  περήφανα ότι θα προτιµούσε
να αγοράσει το κουτάβι, έστω και µε ευκολίες, και

θα έκανε τα αδύνατα δυνατά να ξεπληρώσει το χρέος
του. O καταστηµατάρχης γέλασε ξανά: “Tο κουτάβι αυτό
είναι άχρηστο, πραγµατικά δεν σου χρειάζεται. Ποτέ
δεν θα µπορέσει να τρέξει µαζί σου, όπως τα άλλα σκυ-
λιά”. Tότε ο µικρός σήκωσε το µπατζάκι του πανταλονιού
του και άφησε να ξεπροβάλει το αριστερό του πόδι, το
οποίο υποστηριζόταν από ένα µεταλλικό σίδερο. “Όπως
βλέπετε, ούτε κι εγώ θα µπορέσω να τρέξω µαζί του.
Eποµένως το κουτάβι θα έχει κάποιον που θα το καταλα-
βαίνει”. O άνδρας δάγκωσε τα χείλη δακρυσµένος καί
προσπάθησε να χαµογελάσει. “Eύχοµαι όλα τα κουτάβια
να βρουν κάποτε ένα αφεντικό σαν κι εσένα”, είπε.

Σ  την ζωή δεν µετράει το ποιός είσαι, αλλά το αν
κάποιος σε αγαπά, σε δέχεται και σε εκτιµά γι’

αυτό που είσαι, χωρίς όρους και όρια.

∆IΠΛA ΣYMΦΩNA 
Στα ζευγάρια των λέξεων που ακολουθούν βρείτε ποιά

είναι η σωστή:
1) Έρρεα - ΄Eρεα. 2) Έρραβα - Έραβα. 3) Eτοιµόροπος -

Eτοιµόρροπος. 4) Φερραίος - Φεραίος. 5) Kοµµένος -
Kοµένος. 6) Kαµµένος - Kαµένος. 7) Aσπρόρουχα -

Aσπρόρρουχα. 8) Σύρριζος - Σύριζος. 9) Ξεριζώνω - Ξερρι-
ζώνω. 10) Έρριξα - Έριξα. 11) Aπέριψα - Aπέρριψα. 12)

Aρρυθµία - Aρυθµία. 13) Eυρυθµία - Eυρρυθµία. 14) Aµφί-
ροπος - Aµφίρροπος.

1) Στο πρώτο παράδειγµα ο Γιάννης βγήκε
από ένα µαγαζί που πουλούσε τριαντά-
φυλλα, στο δεύτερο ο Γιάννης βγήκε από το
µαγαζί κρατώντας τριαντάφυλλα.

2) Στο πρώτο παράδειγµα ο δράστης  µπήκε
στην τράπεζα µε την απειλή περιστρόφου.
Στο δεύτερο παράδειγµα ο δράστης πρώτα
µπήκε στην τράπεζα και ύστερα απείλησε
τον ταµία µε το περίστροφο.
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Σ το σκίτσο που ακολουθεί βλέπετε
ένα απλούστατο σχέδιο ενός σχο-

λικού λεωφορείου, το οποίο δόθηκε σε
παιδιά νηπιαγωγείου,
προκειµένου να το
περιεργαστούν λίγη
ώρα και στην συνέ-

χεια να απαντήσουν στην εξής απλή (!)
ερώτηση: “Προς ποιά κατεύθυνση νοµί-
ζετε ότι πηγαίνει το λεωφορείο που βλέ-
πετε, δεξιά ή αριστερά, και γιατί;”

T ο 90% των παιδιών απάντησε σω-
στά, τεκµηριώνοντας µάλιστα και

την απάντηση (σας υπενθυµίζουµε ότι
επρόκειτο για πεντάχρονα παιδάκια)!
“Mα τόσο απλό είναι;”, σκέφθηκαν όλοι
και είπαν να κάνουν το τεστ και στους
µεγάλους. Έδωσαν, λοιπόν, την ίδια
εικόνα στα “µεγάλα” παιδιά, τα οποία
κλήθηκαν κι αυτά µε την σειρά τους να
απαντήσουν στο ίδιο ερώτηµα! E, τους
έδωσαν και λίγο χρόνο παραπάνω να
σκεφτούν... Tο αποτέλεσµα; Eλάχιστοι
απάντησαν σωστά, ενώ οι περισσότεροι
κατάπιαν την γλώσσα τους. 

∆ είτε κι εσείς το σκίτσο, ξαναδείτε
το... ∆ύσκολο να αποφασίσετε αν

πηγαίνει δεξιά ή αριστερά, ε; 

Γ ια άλλη µια φορά οι “µπόµπιρες”
είχαν βάλει τα γυαλιά στους µεγά-

λους. Tί είχαν απαντήσει; “Tο σχολικό
πηγαίνει προς τα αριστερά, γιατί δεν
φαίνεται η πόρτα για να µπείς µέσα”!
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