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Πόσο βαρύ είναι ένα
ποτήρι νερό;

M ία ψυχολόγος περπατούσε ανά-
µεσα στο κοινό της όση ώρα

τους µιλούσε για την διαχείριση του
άγχους. Tην στιγµή που ύψωσε ένα
ποτήρι µε νερό, όλοι σκέφτηκαν ότι θα
έκανε την κλασσική ερώτηση: “Eίναι
µισογεµάτο ή µισοάδειο;”
Aντί γι’ αυτό όµως εκείνη, µ’ ένα χαµο-
γελο στο πρόσωπό της, έκανε την
έρώτηση: “Πόσο βαρύ είναι ένα ποτήρι
µε νερό;”
∆ιάφορες απαντήσεις ακούστηκαν. Άλ-
λος έλεγε 100 γραµµάρια, άλλος 300
γραµµάρια. Kι εκείνη απάντησε:
- Tο απόλυτο βάρος αυτού του ποτη-
ριού δεν έχει σηµασία. Eξαρτάται από
το πόση ώρα το κρατάµε. Όσο περισ-
σότερη ώρα, τόσο πιο βαρύ γίνεται.
Aν το κρατήσω για ένα λεπτό, δεν
είναι πρόβληµα.
Aν το κρατήσω για µία ώρα, θα µου
πονέσει ο ώµος.
Aν το κρατήσω για µία ηµέρα, θα µου-
διάσει ο ώµος µου και το χέρι µου θα
είναι σαν παράλυτο.
Kαι συνέχισε:
- Tο ίδιο συµβαίνει και µε τα άγχη και
τις ανησυχίες στην ζωή µας. Aν τα
σκέφτεστε λίγο, δεν θα συµβεί τίποτε.
Aν τα σκέφτεστε κάπως παραπάνω θ’
αρχίσουν να σας ενοχλούν. Kαι αν τα
σκέφτεστε συνεχώς, θα αισθάνεστε
ανίκανοι να κάνετε ο,τιδήποτε, χωρίς
να ξέρετε γιατί. Kι ύστερα από λίγο θα
έχετε ενοχές, επειδή ακριβώς δεν έχε-
τε κουράγιο να κάνετε το παραµικρό!

Nα θυµάσαι ν’ αφήνεις το ποτήρι 
από τα χέρια σου!

Γ I AΓ I A T IT I
Aρκετές φορές στην ζωή µας νοιώθουµε πως συµβαίνουν πρά-

γµατα που δεν καταλαβαίνουµε, γεγονότα που δεν µπορούµε
να ερµηνεύσουµε. Στιγµές που µοιάζουν γεµάτες αδικία και

ξυπνούν φόβο και οργή.

Γιατί να συµβαίνει αυτό σ’ εµένα; Tί έκανα για να υποφέρω τόσο;

Tί φταίει ο αθώος και πληρώνει; Tο µυαλό, σ’ αυτές τις στιγµές,

ζητάει µία απάντηση, που θα το πείσει, που θα το λυτρώσει. Tο

να θέλουµε να γνωρίζουµε τί κρύβεται πίσω από τα γεγονότα και

τί τα προκαλεί, µπορεί να είναι δίκοπο µαχαίρι.
Aπό την µία πλευρά, είναι ανθρώπινη ανάγκη, για να µειωθεί

το οδυνηρό αίσθηµα της αδικίας, που νοιώθει κάποιος. Aκόµη,

είναι απαραίτητο να γνωρίζουµε τους λόγους, που οδήγησαν σε µία

κατάσταση, µιας και έτσι προστίθενται στην εµπειρία µας
γνώσεις, που θα µας προστατέψουν από µελλοντικές απογοη-
τεύσεις ή επαναλήψεις µιας αποτυχίας.

Eπιπλέον, εντοπίζοντας την αιτία, η λύση µπορεί να βρεθεί

ευκολώτερα. Eίναι πολύ πιο αποτελεσµατικό να καταπολεµήσει

κάποιος το πρόβληµα στην ρίζα του, αντί να προσπαθεί να απαλ-

λαγεί απλώς από τα συµπτώµατα. ∆ιαφορετικά, είναι σαν να

παλεύει, όπως ο Hρακλής µε την Λερναία Ύδρα. Kόβει ένα κεφάλι

και ξεφυτρώνουν άλλα δύο.

Aπό την άλλη µεριά, η υπεραπασχόληση µε τα αίτια, που κρύ-

βονται πίσω από ένα πρόβληµα, µπορεί να αποπροσανατολίσει
τις προσπάθειες ή να οδηγήσει σε έναν εγωϊστικό φαύλο
κύκλο του µυαλού, που προσπαθεί να βρει τις απαντήσεις.

Όταν προσπαθούµε υπερβολικά να βρούµε τις απαντήσεις, ουσια-

στικά δίνουµε στο µυαλό την εξουσία και αναλαµβάνει τον

κυρίαρχο ρόλο, µε αποτέλεσµα να χανόµαστε όλο και περισσό-

τερο µέσα στην δίνη της αγωνίας.

Mας συµφέρει να µάθουµε να περνάµε στην παράδοση του
εαυτού. ∆ηλαδή να σταµατήσουµε να σκεφτόµαστε, και να

αφεθούµε.

Aυτό δεν µπορεί να γίνει µε κατοχύρωση ακλόνητων επιχειρηµά-

των, που ηρεµούν τον φόβο του EΓΩ και του νου. Xρειάζεται να

γίνει ως αποδοχή εκείνου που δεν καταλαβαίνουµε και,
πολλές φορές, φοβόµαστε.

Όσοι γνωρίζετε την “Tέχνη των Nικητών”, θα µπορέσετε να

βοηθηθείτε περισσότερο σε αυτή την παράδοση, εφαρµόζοντας την

προσκόλληση-αποστροφή στο να θέλετε να έχετε τις απαντή-

σεις µε το µυαλό.

O εκδότης    

∆ηµήτριος Mπούκας
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∆ιάφορα... 
�Aνησυχητικές διαστάσεις παίρ-

νει το πρόβληµα της αϋπνίας

στους ενήλικες, καθώς νέα έ-

ρευνα, που διενεργήθηκε από το

Πανεπιστήµιο του Xέρφορντ,

δείχνει ότι τα τάµπλετ και τα

“έξυπνα” κινητά αφήνουν ξάγρυ-

πνους έξι στους δέκα ανθρώπους.

H έρευνα απέδειξε ότι ο αριθµός

των πολιτών µε προβλήµατα

ύπνου αυξήθηκε κατά 50% από

πέρσι, ενώ το 79% των ερωτη-

θέντων παραδέχθηκαν ότι χρησι-

µοποιούν γκάτζετ µία ή δύο ώρες

πριν σβήσουν τα φώτα για να

κοιµηθούν.

�Oι απαγορεύσεις καπνίσµατος

σε δηµόσιους χώρους, τόσο στην

Eυρώπη όσο και στις Hνωµένες

Πολιτείες, έχουν ήδη θετικά απο-

τέλεσµατα στην υγεία των παι-

διών, καθώς νέα έρευνα δείχνει

ότι έχουν µειωθεί κατά 10% τα

περιστατικά άσθµατος, αλλά και

οι πρόωροι τοκετοί. Tην ίδια ώρα

οι ερευνητές αναφέρουν ότι υ-

πάρχει µία µείωση 5% στα βρέφη

που γεννιούνται µε µικρό βάρος.

� H ευτυχία κάνει τους ανθρώ-

πους πιό έξυπνους ή τουλάχιστον

αυτό ισχυρίζονται Iταλοί επιστή-

µονες. H έρευνα των ειδικών

έδειξε ότι οι χαρούµενοι άνθρωποι

απέδιδαν καλύτερα στην εργασία

τους από τους συναδέλφους τους,

που αισθάνονταν άγχος. Για τις

ανάγκες της έρευνάς τους οι ειδι-

κοί τοποθέτησαν σε εργασιακούς

χώρους ποδοσφαιράκια, τσουλή-

θρες ή και πίστες µίνι-γκολφ, µε

σκοπό να δουν αν µερικά λεπτά

διασκέδασης µπορούσαν να αυξή-

σουν την παραγωγικότητα των

εργαζοµένων. Tα αποτελέσµατα ή-

ταν εντυπωσιακά, καθώς αυτές οι

µικρές αλλαγές αύξησαν αισθητά

την αποδοτικότητα των ανθρώ-

πων!  

�Mερικά φιλιά µπορεί να είναι το

καλύτερο φάρµακο κατά της ανο-

ρεξίας ή τουλάχιστον αυτό ισχυρί-

ρονται ερευνητές απο το Πανεπι-

στήµου της Σεούλ. Oι ειδικοί δια-

πίστωσαν ότι η οξυτοκίνη (η

ορµόνη της ευτυχίας) µειώνει τις

εµµονές των ανθρώπων µε το

φαγητό και το βάρος τους.
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O Xένρι Ένγκελχαρντ, ιδρυτής
και διευθύνων σύµβουλος του

ασφαλιστικού κολοσσού Admiral έχει
µια φιλοσοφία, που διαπνέει την ζωή
και την εργασία του:
Aν σου αρέσει αυτό που κάνεις, θα
το κάνεις καλύτερα.

M ε άλλα λόγια, αν περνάς
καλά, θα µπορείς να ικανοποι-

είς και τους πελάτες, συνεπώς θα
βγάλεις περισσότερα χρήµατα. O
56χρονος Aµερικανός έστησε έναν
κολοσσό µε χαρούµενους, γελα-
στούς ανθρώπους. Kαι από τότε
µετράει συνεχώς κέρδη. 

T ο  “στοίχηµα” του Xένρι ήταν να
κάνει την επιχείρησή του “ένα

διασκεδαστικό µέρος”, στο οποίο
όλοι οι εργαζόµενοι θα αισθάνονται
ισότιµοι, αξιοπρεπείς και αποδοτικοί.
Πώς το καταφέρνει αυτό; Mε µια
σειρά από τεχνάσµατα και έξυπνα
κόλπα, που κρατούν ζωντανό το
ενδιαφέρον των εργαζοµένων. Όταν
ανακοινώνονται λοιπόν οι στόχοι και
τα οικονοµικά αποτελέσµατα, τους
δίνει... γαστριµαργικούς χαρακτηρι-
σµούς, όπως “ψητή πατάτα” (δηλαδή
νόστιµα καί ανακουφιστικά, αλλά όχι
χορταστικά όπως η “µπριζόλα”), ενώ
έχει ιδρύσει ακόµα και “υπουργείο
Γέλιου”. Πρόκειται για µια οµάδα,
που ανακαλαµβάνει τις κοινωνικές

εκδηλώσεις της εβδοµάδος, από τα
τουρνουά διαφόρων παιχνδιών µέχρι
τις αστείες µεταµφιέσεις και τους
διαγωνισµούς χορού και τραγουδιού. 

O “χαρούµενος επιχειρηµατίας”
γεννήθηκε στο Σικάγο και δεν

είχε ποτέ του σκοπό, όπως λέει, να
ασχοληθεί µε τις ασφάλειες. Σπού-
δασε δηµοσιογραφία στο Mίσιγκαν,
έγινε χρηµατιστής και µετά από ένα
δύσκολο εργασιακό διάστηµα υπο-
σχέθηκε στον εαυτό του να µην
ξαναδουλέψει ποτέ στην ζωή του
κάπου, όπου θα ήταν δυστυχισµένος.

Σ ε εκείνη ακριβώς την φάση
παραιτήθηκε από την δουλειά

του, πήρε την γυναίκα του και ταξί-
δεψαν για µισό περίπου χρόνο. Όταν
επέστρεψε, αποφάσισε να σπουδά-
σει διοίκηση επιχειρήσεων και, αφού
“περιπλανήθηκε” σε αρκετές δου-
λειές, ίδρυσε, τον Iανουάριο του
1993 την Admiral. Tα υπόλοιπα ανή-
κουν στην ιστορία.

H εταιρεία του αξίζει σήµερα 4,8
δισ. ευρώ και αριθµεί πολλά

υποκαταστήµατα, από τον Kαναδά µέ-
χρι την Iνδία. Όµως, όπως εξηγεί ο
Xένρι, δεν είναι τα κέρδη που του το-
νώνουν το ηθικό. Eίναι οι πέντε χιλιά-
δες εργαζόµενοι στην εταιρεία του,
που απαντούν θετικά σε όλες τις µε-
λέτες εργασιακής ικανοποίησης...

Xαρούµε νος  επ ιχ ε ι ρ ηµατ ί α ςXαρούµε νος  επ ιχ ε ι ρ ηµατ ί α ς
EYTYXIΣMENOI YΠAΛΛHΛOIEYTYXIΣMENOI YΠAΛΛHΛOI

Έτσι όπως τα παιδιά µάς φέρνουν κλαίγοντας
τα σπασµένα τους παιχνίδια
για να τους τα φτιάξουµε,

έφερα εγώ τα σπασµένα όνειρά µου στον Θεό,
γιατί ήταν Φίλος µου.

Aντί όµως  να Tον αφήσω
ήσυχο να εργαστεί,

στριφογύριζα εκεί, προσπαθώντας να βοηθήσω
µε τους δικούς µου τρόπους.

Στο τέλος, τα άρπαξα από τα χέρια Tου και φώναξα: 
“Mα επιτέλους, πώς µπορείς να είσαι τόσο αργός;”

Kι Eκείνος µου απάντησε:
“Παιδί µου, τί να έκανα;

Oύτε στιγµή δεν τ’ άφησες απ’ τα  χέρια σου!”

Aγνώστου συγγραφέα

Σ Π A Σ M E N A  O N E I PΣ Π A Σ M E N A  O N E I PAA
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TT
α “ναι” και τα “όχι” ορίζουν την στάση µας σε µια
δεδοµένη στιγµή, δηλώνουν την άποψή µας. Στην

πραγµατικότητα, αυτές οι δύο λέξεις θέτουν τα όριά
µας. Tο πρόβληµα, όµως, είναι ότι πολλοί από εµάς δεν
έχουµε καλά πρότυπα από την παιδική µας ηλικία. ∆εν
µάθαµε να εκφράζουµε τις δικές µας απόψεις, να
δηλώνουµε καθαρά τις ανάγκες µας. Σε πολλές οικογέ-
νειες το ξεκαθάρισµα των απόψεων αποθαρρύνεται, αν
δεν απαγορεύεται κιό-
λας. Έτσι όµως τα πρά-
γµατα µένουν ασαφή,
αόριστα, συγχεχυµένα.
Mόνο αν µπορείς να πεις
“ναι” ή “όχι” δυνατά και
καθαρά, µπορούν να αποσαφηνιστούν τα πράγµατα.
∆εν υπάρχει καλύτερο ξεκαθάρισµα από αυτό. Γιατί
πολύ συχνά µάθαµε να λέµε “ναι” όταν εννοούσαµε
“όχι” και λέγαµε “όχι” όταν θέλαµε να πούµε “ναι”.

MM
ερικοί άνθρωποι έχουν πρόβληµα να πουν “όχι”.
Φοβούνται µήπως δυσαρεστήσουν τους άλλους

και απορριφθούν από αυτούς. Eίναι πολύ εύκολοι στις
σχέσεις τους, αφού λένε συνέχεια “ναι”. Άλλοι άνθρω-
ποι πάλι φοβούνται να πουν “όχι”, επειδή δεν µπορούν
να υποφέρουν να τους το λένε οι άλλοι. Aν κάποιος
τους πει “όχι” το παίρνουν προσωπικά και το εκλαµβά-
νουν ως απόρριψη. Φοβούνται µήπως πληγώσουν µε
την άρνησή τους τα αισθήµατα των άλλων και δεν
θέλουν να συµβεί το ίδιο και στα δικά τους αισθήµατα.
Kαταλήγουν να γίνουν αναποφάσιστοι άνθρωποι. 

∆∆
εν πρέπει να προσποιείται κάποιος ότι συµφωνεί
µε µια ιδέα ή ένα σχέδιο από φόβο µήπως πληγώ-

σει τα αισθήµατα των άλλων, µήπως χαλάσει την
σχέση ή χάσει την αγάπη του άλλου. Bάλτε στο γρα-
φείο σας µια ταµπελίτσα, που να γράφει: “Tο OXI είναι
µια πλήρης πρόταση”, και να το θυµάστε πάντα.

ΈΈ
νας από τους κα-
λύτερους τρό-

πους να θέτεις σαφή
όρια είναι να µάθεις
να λες καθαρά “ναι”
και “όχι”. Όταν κάποιος
σας ζητήσει να κάνετε κάτι, µπορείτε να απαντήσετε
µε τέσσερεις τρόπους:
1. Nαι, µπορώ να το κάνω αυτό.
2. Όχι, δεν µπορώ να το κάνω αυτό.
3. Θα το σκεφθώ και θα σου απαντήσω.
4. ∆εν µπορώ να το κάνω αυτό, αλλά θα σου πω τί
µπορώ να κάνω.

MM
ε κάποια προπόνηση θα µάθετε να εκτιµάτε µια
κατάσταση, χωρίς να αισθάνεστε υποχρεωµένοι

να πείτε αµέσως “ναι” ή “όχι”. H εξάσκηση θα σας βοη-
θήσει να βρίσκετε την κατάλληλη απάντηση. 

ΩΩ
ς άσκηση µπορείτε  να θέσετε στον εαυτό σας
ερωτήµατα όπως:

- Tί είναι αυτό που ακούω, όταν κάποιος µου λέει
“όχι”;΄
- Tί είναι αυτό που αισθάνοµαι, όταν κάποιος µου λέει
“όχι”;
- Mε ποιόν τροπο µου έλεγε “όχι” η µητέρα µου;
- Mε ποιόν τρόπο µου έλεγε “όχι” ο πατέρας µου;
- Έχω ακούσει στην ζωή µου διάφορα “όχι”, που µε
έχουν κάνει να θυµώσω;
- Όταν λέω όχι σε κάποιον αισθάνοµαι....

ΠΠ
ροσπαθήστε έπειτα να απαντήσετε στα ίδια ερω-
τήµατα βάζοντας το “ναι” στην θέση του “όχι”.

MM
πορείτε επίσης να
εξασκηθείτε σ’ αυτό

µαζί µε κάποιο άλλο πρόσ-
ωπο. Σταθείτε σε κάποια
απόσταση από τον άλλον,
κοιτάξτε τον ίσια στα µάτια και πείτε δυνατά και
καθαρά “ναι” ή “όχι”. Έπειτα προσπαθήστε να το πείτε
λίγο πιο δυνατά.

Eνίσχυση ορίων

YY
πάρχουν ωρισµένες τεχνικές, που µπορούν να
µας βοηθήσουν να διατηρήσουµε τα προσωπικά

µας όρια. Kάποιοι συνι-
στούν να φανταστούµε
ένα ενεργειακό πεδίο
ολόγυρά µας. Kάποια
άλλη βοηθητική εικόνα
είναι ένα διαφανές µπα-
λόνι, που θα µπορούµε
να διαστέλλουµε και να
συστέλλουµε κατά βού-
ληση. Kαι το ένα και το άλλο θα λειτουργούν σαν ένα
προστατευτικό στρώµα, που θα µας επιτρέπει να δια-
τηρούµε την απόσταση και την αντικειµενικότητα και
να φιλτράρουµε τα απορριπτικά µηνύµατα. 

AA
ναµφίβολα είναι δύσκολο να µάθουµε αργά στην
ζωή µας, ως ενήλικοι πια, να έχουµε σαφή και

φυσιολογικά όρια. Ωστόσο, µπορούµε να το πετύ-
χουµε. Tα παρακάτω κριτήρια θα σας βοηθήσουν να
αντιµετωπίσετε την σύγχυση των ορίων:
- Ξεκαθαρίστε πού σταµατάτε εσείς και πού αρχίζει ο
άλλος.
- Nα ξέρετε ότι είστε ξεχωριστοί και διακριτοί από τους
άλλους, µε διαφορετικά αισθήµατα και διαφορετικές
ανάγκες.
- Nα θυµάστε ότι τα λόγια και οι πράξεις ενός άλλου
προσώπου σχετίζονται µε αυτό το πρόσωπο και την
ιστορία του, και όχι µε εσάς.
- Mάθετε να λέτε “ναι” και “όχι” δυνατά και καθαρά.

ΌΌ
ταν τα όριά σας είναι σαφή, αρχίζετε να έχετε
καλύτερη εικόνα για το ποιός είστε και µπορείτε

να εκφράζετε καθαρά τις ανάγκες σας.              �
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τα        και τα        µας

™·Ê‹ fiÚÈ· ÛËÌ·›ÓÂÈ™·Ê‹ fiÚÈ· ÛËÌ·›ÓÂÈ
Ó· Í¤ÚÂÈ˜ Ô‡ ÛÙ·Ì·Ù¿˜Ó· Í¤ÚÂÈ˜ Ô‡ ÛÙ·Ì·Ù¿˜

ÂÛ‡ Î·È Ô‡ ·Ú¯›˙ÂÈ ÔÂÛ‡ Î·È Ô‡ ·Ú¯›˙ÂÈ Ô
¿ÏÏÔ˜.¿ÏÏÔ˜.

T· Û·Ê‹ fiÚÈ· ÛÔT· Û·Ê‹ fiÚÈ· ÛÔ˘̆
ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ¤¯ÂÈ˜ ÙËÓÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ¤¯ÂÈ˜ ÙËÓ

Â·Ê‹ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ·Â·Ê‹ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ·
Û¯¤ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·fiÛ¯¤ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·fi--
ÛÙ·ÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ·ÛÙ·ÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ·
Ó· Â›Û·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ˜Ó· Â›Û·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ˜
Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜.Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜.

TÔ “fi¯È” ‰ÂÓ Â›Ó·È
Î·Ù’ ·Ó¿ÁÎË ·fiÚÚÈ„Ë,

ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ¤Ó·˜
ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜.

A˘Ùfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó·
ÂÈ “fi¯È” ÛÂ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎ¤˜ 

ÛÙÈÁÌ¤˜ ÙË˜ ˙ˆ‹˜... ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ
·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘.
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M ου είπαν πως η επένδυση του χρηµατιστηρίου έχει
εγγυηµένες αποδόσεις και οι προβλέψεις είναι

αισιόδοξες, και είδα µια καλοστηµένη κοµπίνα µε την
οµηρία χιλιάδων µικροεπενδυτών.

M ου είπαν πως τα κρατικά οµόλογα είναι “εγγύηση”
και είδα να τα κουρεύουν... για το καλό µου.

M ου είπαν πως οι δηµοσιογράφοι είναι οι ελεγκτές
της εξουσίας και προστάτες των αδυνάτων και

είδα να γίνονται εκδότες και διαπλεκόµενοι µε το κεφά-
λαιο και την εξουσία.

E νώ ήξερα πως τα τανκς κατέβηκαν στους δρόµους
και κατέλυσαν την δηµοκρατία και ζηµίωσαν την

χώρα µου, είδα πως και οι αγρότες µπορούν να κλείνουν
τους δρόµους, οι λιµενεργάτες τα λιµάνια, γιατί τα αιτή-
µατα των συντεχνιών είναι πιο πάνω από τα δικά µου
δικαιώµατα.

M ου είπαν πως ο συνδικαλιστής είναι άκαµπτος
προασπιστής των δικαιωµάτων των εργαζοµένων

και είδα να γίνεται βουλευτής και να διαπλέκεται στα
γρανάζια της εργοδοσίας.

E νώ ήξερα πως τα κόµµατα είναι στυλοβάτες της
δηµοκρατίας, είδα να αυθαιρετούν, να εµφανίζονται

σαν συµµορίες και να καπηλεύονται τους θεσµούς.

K αι τότε µπερδεύτηκα. H σύγχυσή µου ήταν µεγάλη
και έχασα τελείως τον έλεγχο.

E νώ ήξερα πώς είναι να φέρεσαι σαν πολίτης και
σαν άνθρωπος έχοντας υποχρεώσεις και δικαιώ-

µατα, προτίµησα να φερθώ σαν καταναλωτής και χουλιγ-
κάνος.

E νώ οι καλύτεροί µου φίλοι είναι παναθηναϊκοί, πήγα
στο Kαραϊσκάκη να τους βρίσω τη µάνα και να τους

πετάξω ό,τι έβρισκα µπροστά µου, γιατί η χαρά της νίκης
είναι µόνο δικό µου προνόµιο. 

E νώ έλεγα πως οι πολιτικοί είναι εντολοδόχοι ξένων
συµφερόντων και υπηρετούν οικονοµικούς παρά-

γοντες, τους υποστήριξα µε φανατισµό στις εκλογές
δίνοντάς τους ακόµα µία ευκαιρία.

K αι κάπως έτσι, αγαπητοί µου συµπολίτες, έφτασα
να ζω το ψέµα µου.

E γκατέλειψα το χωριό µου για να γίνω υπάλληλος
των 670 ευρώ.

E πιδόθηκα σε ασταµάτητη κατανάλωση, προκειµέ-
νου να βρω ταυτότητα. Yποτίµησα την σηµασία

της παιδείας και των αξιών, και προτίµησα να µιµηθώ το
life style της τηλεόρασης. Tαύτισα την ευτυχία µου µ’
ένα τριήµερο στην Aράχωβα και το 4X4 τζιπ.

H αυταπάτη της παντοδυναµίας µου ενισχύθηκε µε
την πιστωτική κάρτα. Mπορούσα να αποκτήσω

περισσότερα απ’ όσα δικαιούµαι. Xωρίς εγκράτεια πή-
ρα τα δάνεια, που µου πρόσφεραν απλόχερα οι τράπε-
ζες, για να απολαύσω αγαθά, πού έβλεπα να απολαµ-
βάνουν οι πλούσιοι και ήθελα να τους µοιάσω.

Έ νοιωθα σπουδαίος αν την ∆ευτέρα το πρωΐ
µιλούσα στην δουλειά για το διήµερο που πέ-

ρασα στα χιόνια ή την κραιπάλη σε κάποιο νυχτερινό
κέντρο.

X ρεωκόπησα, αδελφέ νεοέλληνα, και δεν ξέρω
πια τί είναι σωστό και τί λάθος, τί είναι δίκαιο και

τί άδικο.

K ατάλαβα όµως κάτι. Πως δεν θα λυτρωθώ ποτέ
από τους τόκους των δανείων και τους οίκους

αξιολόγησης. Kατάλαβα πως, για να σηκωθώ ξανά,
χρειάζεται περισυλλογή, συγκέντρωση και αυτοκρι-
τική. Xρειάζεται εσωτερική επανάσταση.

M άλλον ήρθε ο καιρός να αλλάξω. Γιατί, αν δεν το
κάνω, µια νέα γενιά από λαµόγια παραµονεύει

να πάρει την θέση των απερχοµένων και το νέο κύµα
σκανδάλων, που θα ταράξει ξανά το “σύστηµα”, θα µε
βρεί πάλι να φωνάζω ως “µωρή παρθένα”: κλείστε
τους όλους στη φυλακή.                                    M. A.

ΣΩΣTO - ΛAΘOΣ
Στα ζευγάρια των εκφράσεων και λέξεων, που ακολουθούν, βρείτε

ποιά από τις δύο είναι η σωστή:
1) Eξάρτηση - Eξάρτυση. 2) Aναστύλωση - Aναστήλωση. 3) Bραδι-
νός - Bραδυνός. 4) Mονοιάζω - Mονιάζω. 5) Oι Πλατωνικοί διάλογοι
- Oι πλατωνικοί διάλογοι. 6) H ελληνική πολιτεία - H Eλληνική πολι-
τεία. 7) Tο µάθηµα της Bυζαντινής Iστορίας - Tο µάθηµα της βυζαν-
τινής ιστορίας. 8) Oι κηλίδες του Ήλιου - Oι κηλίδες του ήλιου. 9) O

Ήλιος καίει σήµερα - O ήλιος καίει σήµερα. 10) H συνθήκη των
Bερσαλλιών - H Συνθήκη των Bερσαλλιών. 11) O δήµαρχος της

Θεσσαλονίκης - O ∆ήµαρχος της Θεσσαλονίκης.

1) Θα συναντηθούµε στη µία.
2) Προ µεσηµβρίας. 3) Eργά-
στηκα πάνω από οκτώ ώρες. 4)
Kαι τα δύο είναι σωστά. 5)
Kανένα από τα δύο. Tο σωστό
είναι “κάθησε στην καρέκλα”.
6) Προτού µιλήσεις, να σκε-
φτείς. 7) Mέχρι τέλους. 8) Aπέ-
τυχε ως υπουργός.
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