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ττοο AΛAΛOΓOΓO O ττουου NAMΠEKNAMΠEK
Tελευταία, άκουσα µια ιστορία που είναι πάντα επίκαιρη, και

περισσότερο τώρα που έρχεται Πάσχα. Σκέφθηκα να την µοιρα-
στώ µαζί σας, ευχόµενος σ’ εσάς και τις οικογένειές σας

K A Λ H  A N A Σ T A Σ H !
Kάποτε ζούσαν στην έρηµο δυο Bεδουίνοι, ο Nάµπεκ κι ο Nτάγκαρ, που

ήταν αχώριστοι φίλοι.

O Nάµπεκ είχε ένα άλογο, που όµοιό του δεν υπήρχε. O Nτάγκαρ θαύµαζε

το άλογο του φίλου του, όµως ηµέρα µε την ηµέρα άρχισε να το θέλει όλο και

περισσότερο, ώσπου έφτασε να το βλέπει ακόµη και στον ύπνο του.

Eίπε λοιπόν στον φίλο του ότι θα πλήρωνε όσο-όσο για να το αποκτήσει.

O Nάµπεκ όµως αρνήθηκε, λέγοντας πως δεν θα πουλούσε ποτέ το αγαπη-

µένο του άλογο, για κανένα τίµηµα. 

Mη µπορώντας ο Nτάγκαρ να το βγάλει από το µυαλό του, αποφάσισε να

κάνει το άλογο δικό του µε άλλο τρόπο. Mια ηµέρα ντύθηκε ζητιάνος και

κάθισε σ’ ένα σηµείο του δρόµου, απ’ όπου ήξερε ότι περνούσε καθηµερινά ο

φίλος του, καβάλα στο περίφηµο άλογο. Πράγµατι, µόλις πλησίασε ο Nάµπεκ,

ο Nτάγκαρ, µε αλλαγµένη και αδύναµη φωνή, ζήτησε βοήθεια, λέγοντας ότι

είναι ένας διψασµένος και νηστικός, φτωχός άνθρωπος. O Nάµπεκ, που δεν

αναγνώρισε τον φίλο του, θέλοντας να βοηθήσει τον άνδρα που υπέφερε, τον

ανέβασε στην σέλλα του αλόγου και ξεκίνησε να τον πάει στην σκηνή του,

ώστε εκεί να τον φροντίσει. 

Mόλις, όµως, ο Nτάγκαρ βρέθηκε πάνω στο άλογο, έρριξε µε µια δυνατή

σπρωξιά κάτω τον Nάµπεκ και, ξεκινώντας να καλπάζει, φώναξε στον φίλο του: 

- ∆εν είµαι ζητιάνος. Eίµαι ο Nτάγκαρ. Kαι δεν θα πάρεις ποτέ πίσω το

άλογό σου!

O Nάµπεκ, χωρίς να κάνει βήµα, είπε στον Nτάγκαρ:

- Φίλε µου, το µόνο που σου ζητώ είναι να σταµατήσεις για ένα λεπτό και

να µε αφήσεις να σου πω κάτι.

O Nτάγκαρ, βλέποντας ότι δεν υπήρχε περίπτωση να τον φτάσει ο Nάµπεκ

περπατώντας, σταµάτησε για ν’ ακούσει.

- Συγχαρητήρια, είπε στον κλέφτη ο Nάµπεκ. Mε την θέληση του Θεού

είσαι πια ο ιδιοκτήτης αυτού του αλόγου. Όµως για ένα πράγµα προσεύχοµαι:

σε παρακαλώ να µην πεις ποτέ σε κανέναν πώς το απέκτησες.

- Γιατί; ρώτησε απορηµένος ο Nτάγκαρ.

- Γιατί αν οι άνθρωποι µάθουν τον τρόπο µε τον οποίο µε εξαπάτησες, δεν

θα σταµατήσουν ποτέ ξανά στην µέση της ερήµου, για να βοηθήσουν έναν

άνθρωπο που ζητά απεγνωσµένος φαγητό και νερό. Θα φοβούνται να τον

πλησιάσουν και θα τον αφήσουν να πεθάνει. Aν η ιστορία αυτή µαθευτεί, το

αποτέλεσµα θα είναι ότι στο εξής πολλοί άνθρωποι θα υποφέρουν σε όλο τον

κόσµο...

O Nτάγκαρ έµεινε σκεπτικός για λίγο ακούγοντας αυτά τα λόγια. Tελικά

κατέβηκε από το άλογο και το επέστρεψε στον Nάµπεκ µετανοιωµένος. H όλο

αγάπη καρδιά του Nάµπεκ τον συγχώρεσε αµέσως για το λάθος του και, συµ-

φιλιωµένοι, οι δυο παλιοί φίλοι επέστρεψαν στις σκηνές τους.

Ο εκδότης

✔  ΣHMEIΩMA AΠO TON EK∆OTH 

TO AΛOΓO TOY NAMΠEK

✔  ΘA HΘEΛA...

✔  ∆IAΦOPA

✔  KAΛHMEPA ZΩH

✔ EΛΛHNIKH ΓΛΩΣΣA: OXI AΛΛEΣ 

AKPOTHTEΣ

✔  TI TOY ΘYMIZE;

✔  TA ΣYNAIΣΘHMATA TOY ΣΩMATOΣ

K άθε τόσο σκέφτοµαι τον θάνατό
µου. Kαι δεν τον σκέφτοµαι µε

µακάβριο τρόπο. Kάθε τόσο αναρωτιέ-
µαι: “Tί είναι αυτό που θα ήθελα να
πω;” Kαι σας αφήνω αυτές τις λέξεις
σήµερα. Aν κάποιος από σας είναι
δίπλα µου την ηµέρα που θα φύγω,
δεν θέλω µία µεγάλη κηδεία. Kι αν
κάποιος θελήσει να πει κάτι, πείτε του
να µην πει πολλά.

Θ α ήθελα κάποιος να αναφέρει
αυτή την ηµέρα ότι ο Mάρτιν

Λούθερ Kινγκ έδωσε την ζωή του
στους άλλους. Θα ήθελα κάποιος να
πει αυτή την ηµέρα ότι ο Mάρτιν Λού-
θερ Kινγκ προσπάθησε ν’ αγαπήσει
κάποιον. Θέλω να πείτε αυτή την
ηµέρα ότι προσπάθησα να είµαι σω-
στός στον πόλεµο. Θέλω να µπορείτε
να πείτε αυτή την ηµέρα ότι προσ-
πάθησα να δώσω φαΐ σ’ αυτούς που
πεινούσαν. Kαι θέλω ακόµα να πείτε
αυτή την ηµέρα ότι προσπάθησα στην
ζωή µου να ντύσω αυτούς που ήταν
γυµνοί. 

N αι, αν θέλετε να πείτε ότι χτυ-
πούσα δυνατά το τύµπανο, να

πείτε ότι το χτυπούσα για την δικαιο-
σύνη, να πείτε ότι το χτυπούσα για
την ειρήνη, ότι το χτυπούσα για το
σωστό... 

∆ εν θα έχω χρήµατα να αφήσω
πίσω µου. ∆εν θα έχω εκλεκτά

και πολυτελή πράγµατα ν’ αφήσω σε
κανένα. Όµως θέλω ν’ αφήσω πίσω
µου µία ζωή, στην οποία δεσµεύθηκα.

Θα ήθελα. . .
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∆ιάφορα... 
� Mια απλή διατροφή, που µοιά-

ζει µέ την νηστεία, µπορεί να συµ-

βάλει σηµαντικά στην αύξηση του

προσδόκιµου ζωής. Eπιστήµονες

από το Πανεπιστήµιο της Φλόριν-

τα διαπίστωσαν ότι µια τέτοια δια-

τροφή αυξάνει την ποσότητα των

αντιοξειδωτικών, που λαµβάνει ο

οργανισµός, και προλαµβάνει την

εµφάνιση ασθενειών, που έχουν

άµεση σχέση µε την αύξηση της

ηλικίας.

�Nα µη βιάζονται να επιστρέψουν

στην δουλειά µετά την τεκνοποί-

ηση, συµβουλεύουν τις νέες µητέ-

ρες ερευνητές από την Aυστραλία,

που διαπίστωσαν ότι, ακόµα και

τέσσερεις µήνες µετά τον τοκετό,

οι περισσότερες µαµάδες υποφέ-

ρου από υπνηλία κατά την διάρκεια

της ηµέρας, λόγω έλλειψης ύπνου.

Σύµφωνα πάντα µε τους ερευνητές,

18 εβδοµάδες µετά την γέννα οι

γυναίκες παρουσιάζουν απώλεια

προσοχής και µειωµένα ανακλα-

στικά την ηµέρα. 

� Eπιστήµονες από το Πανεπι-

στήµιο της Φιλαδέλφειας βρήκαν

πού οφειλόταν η µνηµειώδης ικα-

νότητα της Mάργκαρετ Θάτσερ να

ζει µε µόλις τέσσερεις ώρες ύπνου

την ηµέρα. H αιτία βρίσκεται σε µια

γονιδιακή παραλλαγή, που όσοι

άνθρωποι την έχουν στο DNA
τους µπορούν να ζουν µε πολύ

λιγώτερο ύπνο από το κλασσικό

7ωρο ή 8ωρο, το οποίο συνιστούν

οι ειδικοί. H γονιδιακή αυτή

παραλλαγή µε την περίπλοκη ονο-

µασία “p.Tyr362His” επιτρέπει

στους ανθρώπους που την φέρουν

να παραµένουν απολύτως λειτουρ-

γικοί, παρ’ όλο που κοιµούνται

συστηµατικά λιγώτερο από πέντε

ώρες την ηµέρα.

� O Iγνάτιος Σεµελβάϊς (1818-

1865), Oύγγρος γιατρός, έµεινε

στην ιστορία ως ο σωτήρας των

µελλοντικών µαµάδων, γιατί απλά

ανάγκασε το προσωπικό της µαιευ-

τικής κλινικής, στην οποία εργαζό-

ταν, να πλένει τα χέρια του πριν

από κάθε επέµβαση, µειώνοντας

έτσι την θνησιµότητα από επιλό-

χειο πυρετό κατά 50%.
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- Σηµασία έχει, όπως σε κάθε εργα-
σία, να γνωρίζεις κόσµο και µάλιστα
τον κατάλληλο κόσµο, από τον οποίο
θα µάθεις, µου είπε χθες κάποιος.
Nα µην είσαι µικρός.
- Eγώ γνώρισα τον πλέον ακατάλ-
ληλο κόσµο. Έκανα λάθη και βλα-
κείες και µακάρι να ήµουν µικρός.
Ίσως να µη µε ένοιαζε. H κοινωνία
έχει προσδοκίες πολλές από τους
νέους, του απάντησα.  
- Ποιά κοινωνία; Ποιές προσδοκίες;
Που σε πετούν σε θάλασσα µε καρ-
χαρίες και µετά σου λένε γιατί δεν
πας µε τον σταυρό στο χέρι και σε
κατηγορούν γιατί επιβιώνεις;
- Όχι, δεν µιλάω γι’ αυτούς. Mιλάω
γι’ αυτούς που προβάλλουν την
εικόνα του νέου που καλοπερνάει,
διασκεδάζει, είναι ξέγνοιαστος, ευ-
τυχισµένος, που κάνει πολλά, κατα-
φέρνει άλλα τόσα, είναι όµορφος,
έξυπνος, πετυχηµένος... Kαι όσο
δεν είσαι όλα αυτά, τόσο σε παίρνει
από κάτω και λες: “Γιατί; Γιατί να µην
ανήκω κι εγώ σ’ αυτούς;”. Σου λέει
κάποιος ότι είσαι καλός, πολύ καλός,
έχεις ικανότητες, και σε γεµίζει
άγχος να µπορέσεις να αποδείξεις
ότι όντως είσαι καλός και θέλεις
συνέχεια να αποδεικνύεις ότι αξί-
ζεις. Kαι όσο αυτό δεν συµβαίνει,
τόσο χειρότερα είναι τα πράγµατα.
- Mην ακούς τους άλλους, γιατί θα
βρεις τοίχο, τον δικό τους τοίχο, που
έφαγαν αυτοί και τώρα τον φορτώ-
νουν σ’ εσένα. Kι εγώ, γι’ αυτό που
έχω µετανοιώσει, είναι που ήθελα να
γίνω αυτό που ήθελαν.
- ∆εν τους ακούω. O εαυτός µου το
προκαλεί.
- Όταν κάνεις κάτι που σ’ ευχαρι-
στεί, θα γίνεις καλύτερος και θα
αισθάνεσαι πιο ήρεµος µέσα σου,
µου είπε. 
- Kι αν αυτό που  µε ευχαριστεί είναι
να κοιµάµαι όλη την ηµέρα, να
βλέπω τηλεόραση και απλά να µην
κάνω τίποτε; Kαι όταν λέω να µην
κάνω τίποτε, εννοώ να µην κάνω
κάτι που απαιτεί κόπο και προσπά-
θεια από µέρους µου, κάτι ενεργη-
τικό. Tο να διαβάζεις, το να βλέπεις

ριότητες. Kάνουµε τελικά πράγµατα
για να ευχαριστούµε τους άλλους;
Για τον εαυτό µας τί κάνουµε; Πόσες
φορές κάνουµε ή φαντασιωνόµαστε
ότι κάνουµε πράγµατα για να αρέ-
σουµε στους άλλους και να τραβάµε
την προσοχή τους;
- Eίναι µια στιγµή στην ζωή σου, που
πρέπει ν’ αποφασίσεις. Θα ζήσεις
για χάρη τους ή για σένα; Yπάρχει
και µια άλλη, ακόµα πιο σηµαντική
στιγµή, που θα πρέπει ν’ αποφασί-
σεις αν θα προχωρήσεις και πώς θα
προχωρήσεις. Θα δραπετεύσεις για
πάντα; Kι αν όχι, θα ζεις µε τις ανα-
µνήσεις του παρελθόντος; Θα τις
αφήνεις να σε πειράζουν και να σε
βασανίζουν συνέχεια, ή θα πεις στον
εαυτό σου ότι η ζωή ξεκινάει τώρα;
Σκέψου πόσα έκανες που θα µπο-
ρούσαν να σε σκοτώσουν και όµως
επέζησες, κι ας είσαι τώρα αλλο-
τριωµένος. Kι ας µην είσαι εσύ. Έχα-
σες τον εαυτό σου, αλλά όχι ορι-
στικά. Mπορείς να τον ξαναβρείς.
Mε προσπάθεια και υποµονή. Eίναι
θέµα να το πάρεις απόφαση. Nα
κατευθύνεις το µυαλό σου εκεί που
θα σε κάνει να νοιώθεις καλά. Aυτό
θα σου βγάλει κρυµµένα κοµµάτια
του εαυτού σου, που αν τα βγάλεις,
όλα µπορεί ν’ αλλάξουν. Aκόµα και
τώρα. Γιατί η ζωή ξεκινάει τώρα.
Nα ξέρεις όµως ότι δεν θα είναι
εύκολο. Mπορεί σήµερα να είσαι
αποφασιστικός και αισιόδοξος, αλλά
αύριο πάλι όλα να σου φαίνονται
βουνό και να θες να τα παρατήσεις.
Θα πονέσεις πολύ. Πάρα πολύ. Nα
το θυµάσαι. Aυτός θα θέλει να τα
παρατήσεις, θα θέλει να σε δει να
απελπίζεσαι, να θες να πας στο
κρεββάτι σου και να κοιµηθείς, για
να µη σκέφτεσαι τίποτε, για να µη
ζεις. Aυτό που χρειάζεται είναι να
του πηγαίνεις κόντρα, ξανά και ξανά.
Mέχρι να τον σκοτώσεις. Kαι µετά
θα είσαι ελεύθερος. Kαι όταν θα
είσαι ελεύθερος, όλες οι δυσκολίες
θα εξακολουθούν να είναι δυσκο-
λίες, αλλά θα είναι πολύ διαφορετι-
κές από αυτές που είναι τώρα. Kαι
τότε ίσως βρεις το νόηµα που έψα-



ΓΓ ιατί γίναµε διώκτες του γράµµατος N; Kάθε
γράµµα του ελληνικού αλφαβήτου εκπέµπει ήχο

και εικόνα. Kάθε λέξη τέθηκε από τους “ονοµατοθέ-
τες”, νοµοθέτες θα τους λέγαµε σήµερα, µε ακρίβεια
και όχι τυχαία, και έχει άµεση σχέση αιτίας-αιτιατού,
µεταξύ σηµαίνοντος-σηµαινοµένου. Eάν πάµε δε στις
επιστήµες, τα παραδείγµατα είναι ατελείωτα και
άκρως διαφωτιστικά, αλλά και διδακτικά για τις επό-
µενες γενεές.

ΣΣ χετικά πρόσφατα δηµοσιεύθηκε στην Γερµανία
µία επιστηµονική εργασία, σύµφωνα µε την

οποία: “H εκφορά του γράµµατος N µεταφέρει οξυ-
γόνο στον εγκέφαλο και η τοποθέτησή του στο µέσο
ακριβώς του αλφαβήτου (το πρώτο ελληνικό αλφά-
βητο είχε 27 γράµµατα) δεν ήταν καθόλου τυχαία.
(Στο Xάρβαρντ διαπιστώθηκε από ιατρικές έρευνες ότι
η απαγγελία των Oµηρικών Eπών στο πρωτότυπο,
εκτός των άλλων, κάνει καλό στην καρδιά, ως ανα-
πνευστική άσκηση).

KK αι δικαιούµαι να ερωτήσω; Γιατί εµείς γίναµε
διώκτες του N; Ως µάχιµος Eκπαιδευτικός και

συγγραφέας επιστηµονικού συγγράµµατος (∆YΣΛEΞIA,
Aθήνα 1994, εκδόσεις EΛΛHNIKA ΓPAMMATA), νοµι-
µοποιούµαι να ερωτήσω, αλλά και να προτείνω στο
τέλος: H ελληνική γλώσσα έχει πάρει πλέον µία
τέτοια µορφή, που δεν έχει ανάγκη από άλλες ακρό-
τητες.

AA ναρωτιέµαι ωστόσο: Eίναι τυχαίο άραγε, που
καταργήσαµε το γράµµα N στο τέλος των

λέξεων και τα σχολικά µας βιβλία γράφουν το
“εµβαδό” (!!!) αντί το εµβαδόν; Για ποιόν λόγο αυτή η
ακρότητα; Για ποιόν λόγο επίσηµα διδάσκοµε στα σχο-
λεία µας κανόνες που κατασκευάστηκαν αυθαίρετα.
Π.χ. χθες συνάντησα το ∆ήµαρχο (το φίλο, το σύµ-
βουλο κλπ. κλπ.). Tο γράµµα N είναι οργανικό και όταν
το κόβουµε πονάει... Eίναι σαν να κόβουµε το δαχτυ-
λάκι µας...

EE άν κάποιος αντιτείνει ότι αυτό είναι µια ασήµαν-
τη λεπτοµέρεια, θα πρέπει να του πούµε ότι “η

λεπτοµέρεια κρατάει τον Παρθενώνα”!
Nα θυµίσω όµως εδώ και το ωραίο, ειρωνικό κείµενο
του Oδυσσέα Eλύτη “ΓIA MIAN OΠTIKH TOY HXOY”,
όπου καταλήγει: “Kανένας Hρώδης δεν θα τολµούσε
να διατάξει τέτοια γενοκτονία, όπως αυτή του τελικού
N, εκτός κι αν του έλειπε η οπτική του ήχου. 

OO Γιάννης Pίτσος έγραψε επίσης: “Kαι οι λέξεις
φλέβες είναι. Mέσα τους αίµα κυλάει”. ∆υστυ-

χώς, όµως, διαπιστώνουµε σήµερα ότι µετά το N

έρχεται και η σειρά του τελικού Σ. Kάποιοι δηµοσιο-
γράφοι στα κανάλια λένε: “η µέθοδο”, η “οδό”, κλπ.

KK αλλιεργούν έτσι αυθαίρετα ένα αρνητικό γλωσ-
σικό πρότυπο στους νέους µας µε την τεράστια

δύναµη των MME, µε το σχολείο ανήµπορο να αντι-
δράσει, αλλά και την κοινωνία παθητικά να δέχεται
περίπου ως µοιραία αυτή την εξέλιξη.

MM ετά απ’ όλα αυτά διατυπώνω την εξής άποψη
και καταθέτω την δική µου “θεωρία” για το εν

λόγω ζήτηµα: Mελετάται διεθνώς η µοναδική µουσικό-
τητα της ελληνικής γλώσσας και ο αντίκτυπός της
στην πνευµατική διαύγεια του ανθρώπου. 

TT ο γράµµα N διεγείρει θετικά τον εγκέφαλο και
ενεργοποιεί τον άνθρωπο να σκέπτεται σωστά.

Tο τελικό Σ ηρεµεί τον άνθρωπο. Aυτό το δέχεται και
η σύγχρονη Ψυχιατριακή. Oι αρχαίοι Έλληνες τα
εγνώριζαν όλα αυτά και δεν είναι τυχαίο το γεγονός
ότι µόνον εµείς οι Έλληνες λέµε: “Tα είπα µε το Nι και
µε το Σίγµα” και δεν αναφέρουµε άλλα γράµµατα,
διότι το Nι ενεργοποιεί το µυαλό µας να σκεφθούµε
σωστά και το Σίγµα ηρεµεί την ψυχή µας, αφού µιλή-
σουµε δηµόσια ή ιδιωτικά.

HH σύγχρονη Ψυχογλωσσολογία δέχεται ότι η
γλώσσα και η σκέψη γεννιούνται ταυτόχρονα

και εξελίσσονται παράλληλα και συνιστούν ανά πάσα
στιγµή µία αξεχώριστη ενότητα.

HH γλώσσα ενσαρκώνει την σκέψη και η σκέψη
ουσιώνεται σε γλώσσα. Eίναι ένα νόµισµα µε τις

δύο όψεις του. ∆εν µπορεί να υπάρχει η µία πλευρά
χωρίς την άλλη. ∆εν µπορούσε να υπάρξει Eλληνική
Σκέψη χωρίς την Eλληνική Γλώσσα.

EE ίναι γεγονός ότι η ποιότητα και η ποσότητα
“καταγραφών” στην σκέψη προσδιορίζει και το

νοητικό επίπεδο κάθε λαού. Eποµένως και το νοητικό
επίπεδο καθορίζει και την ικανότητα της δηµιουργίας
πολιτισµού.

TT ο Eλληνικόν Aλφάβητον, στην πορεία των χιλιά-
δων ετών του, ήταν: αρχικά Iδεογραφικό, στην

συνέχεια επινοήθηκε το Eικονογραφικό, έπειτα φθά-
σαµε στο Γραµµογραφικό, κατόπιν στο Συλλαβογρα-
φικό (Γραµµική A και B) και τέλος καθιερώθηκε το
ισχύον σήµερα Φθογγογραφικό, που είναι αξεπέραστο
και στο οποίο οφείλεται η δηµιουργία της ελληνικής
γλώσσας και του ελληνικού οικουµενικού πολιτισµού.
Για τον λόγο αυτό έχουµε χρέος να διαφυλάξουµε, ως
κόρην οφθαλµού, την ελληνική γλώσσα και να αντι-
σταθούµε στην κακοποίησή της.

Σπύρος Mάρκου - ∆/ντής 3ου ∆ηµ. Σχολείου Λαρίσης
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TT ÔÔ  ÎÎ ÔÔ ¯̄ ÏÏ ÈÈ ¿¿ ÚÚ ÈÈ ÔÔ ÓÓ

Ως οι Iνδοί εις φυλάς, ούτω και οι Έλληνες διαιρούνται εις τρεις τοιαύτας:
α) Eις Συµπολιτευοµένους, οίτινες, έχοντες κοχλιάριον, βυθίζωσιν τούτο εις την χύτραν του προϋπολογισµού.

β) Eις Aντιπολιτευοµένους, οίτινες, µη έχοντες κοχλιάριον, ζητούν επί παντί τρόπω να λάβωσιν τοιούτον.
γ) Eις Eργαζοµένους, οίτινες ούτε έχουν κοχλιάριον, ούτε ζητούν τοιούτον, αλλά είναι επιφορτισµένοι να γεµί-

ζωσι την χύτραν δια του ιδρώτος των.
Eµµανουήλ Pοΐδης
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§§ ένε πως, όταν ο Λεονάρντο ντα Bίντσι προσπα-
θούσε να ζωγραφίσει τον περίφηµο πίνακά του “O

Mυστικός ∆είπνος”, είχε πέσει σε µεγάλο προβληµατι-
σµό ως προς την απεικόνιση του Iησού Xριστού.

K K άποιο απόγευµα, λοιπόν, βγήκε µια βόλτα, µήπως
και του έρθει κάποια έµπνευση, και είδε στο

λιµάνι έναν νέο µε πολύ γλυκά χαρακτηριστικά, να κοι-
τάζει γύρω του καλόκαρδα και να χαµογελά. Tο πρό-
σωπο του Λεονάρντο έλαµψε. Πλησίασε τον νέο και του
είπε: “Λέγοµαι Λεονάρντο και είµαι ζωγράφος. Θα
ήθελα να µου ποζάρεις για κάποιον πίνακα που ζωγρα-
φίζω”.

O O νεαρός δέχθηκε, ποζάρισε, πληρώθηκε και
έφυγε. Πασιχαρής ο Λεονάρντο είχε ζωγραφί-

σει τον Xριστό στον “Mυστικό ∆είπνο” του και µε
έµπνευση συνέχισε νά ζωγραφίζει τους µαθητές Tου.
Όταν όµως έφθασε η ώρα να ζωγραφίσει τον Iούδα,
άρχισε πάλι να προβληµατίζεται.

OO καιρός περνούσε -κοντά ένας χρόνος- και ο Λεο-
νάρντο ήταν έτοιµος να παρατήσει τον πίνακα

ηµιτελή, όταν, κάνοντας πάλι µια βόλτα στο λιµάνι,
µήπως και του έρθει κάποια έµπνευση, έπεσε πάνω σ’
έναν τρισάθλιο τύπο. “Aυτός είναι ο Iούδας µου”,  σκέ-
φθηκε ο ζωγράφος κι έκανε στον φτωχό κουρελή πρό-
ταση να του ποζάρει.

ÕÕ λλο που δεν ήθελε ο απόκληρος, ποζάρισε στον
Λεονάρντο µε τις µέρες, τρώγοντας και πίνοντας

όλο αυτό τον καιρό. Kαθώς κόντευε να τελειώσει µε τον
Iούδα ο Λεονάρντο κοίταξε σκεπτικός το µοντέλο του
και τον ρώτησε: “Σε έχω δει κάπου εσένα. Kάτι µου
θυµίζουν τα µάτια σου. Σε ξέρω;”. “Nαι”, απάντησε το
µοντέλο. “Πριν από ένα χρόνο σού είχα ποζάρει για να
ζωγραφίσεις τον Iησού Xριστό”....
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AA ν και η αντίληψη ότι τα συναισθή-
µατα προκαλούν ποικίλες ψυχοσω-

µατικές αντιδράσεις είναι ευρέως διαδεδο-
µένη, για πρώτη φορά Φινλανδοί επιστήµο-
νες κατάφεραν να αποκρυπτογραφήσουν
και να καταγράψουν τις περιοχές εκείνες
του σώµατος που αντιδρούν περισσότερο
ή λιγώτερο, ανάλογα µε το τι σκεφτόµαστε
ή αισθανόµαστε.

ΣΣ ύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας,
τα βασικά συναισθήµατα, όπως η

αγάπη, ο φόβος, η ντροπή, η ζήλεια, η
χαρά και ο θυµός εµφανίζουν τα ίδια ακρι-
βώς συµπτώµατα στο ανθρώπινο σώµα,
χωρίς καµµία ουσιαστική διαφοροποίηση,
που να σχετίζεται µε την ηλικία, το κοινω-
νικό υπόβαθρο, το φύλο και την οικονοµική
κατάσταση. Tο συναίσθηµα της χαράς, π.χ..
διαχέεται σε όλο το σώµα, ενώ αντίθετα η
λύπη επικεντρώνεται στην περιοχή της
καρδιάς και του κεφαλιού. Aπό την άλλη
πλευρά ο θυµός επηρεάζει περισσότερο τα
χέρια και το κεφάλι, δείγµατα ίσως του ότι
το  σώµα µας ετοιµάζεται για... έκρηξη.

Ξ Ξ ετυλίγοντας το κουβάρι της αλληλε-
πίδρασης των συναισθηµάτων µας µε

τις λειτουργίες του σώµατός µας, οι επι-
στήµονες κατάφεραν να αποκρυπτογρα-
φήσουν τις ακριβείς ενδείξεις των δραστη-
ριοτήτων, που καταδεικνύουν την άµεση
σχέση των εναλλαγών της διάθεσης µε τις
διαφοροποιήσεις που βλέπουµε στό σώµα
µας.

ττττ αααα Σ Y N A I Σ Θ H M A T AΣ Y N A I Σ Θ H M A T A
ττττ οοοο υυυυ Σ Ω M A T O ΣΣ Ω M A T O Σ

Λύστε τα προβλήµατα που σας δίνουµε εδώ µέσα σε µισό λεπτό το
καθένα, χωρίς να χρησιµοποιήσετε χαρτί και µολύβι.

1. Ποιός είναι ο αριθµός του οποίου το ένα τρίτο, το ένα τέταρτο και το ένα
πέµπτο προστιθέµενα µας δίνουν 94;

2. Πολλαπλασιάζοντας έναν αριθµό µε το 2, αφαιρώντας κατόπιν 11 από το γινό-
µενο και διαιρώντας τέλος το αποτέλεσµα δια του 3 έχουµε 35 στο πηλίκον. Ποιός

είναι ο αρχικός αριθµός;
3. Tο άθροισµα δύο αριθµών είναι 78 και η διαφορά τους είναι 32. Ποιοί είναι οι

δύο αυτοί αριθµοί;


