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Kαθώς η οικονοµική -και όχι µόνο- κρίση συνεχίζεται µε αµείωτη ένταση

στην χώρα µας, σκέφθηκα πολλές φορές πόσο σηµαντικό ρόλο παίζει η προσ-

ωπική αντίληψη και θέση που έχει διαµορφώσει µέσα του ο κάθε ένας από

εµάς, προκειµένου ν’ αποφασίσει να την υπερβεί. Όταν µάλιστα συναντη-

θούν αρκετοί αποφασισµένοι άνθρωποι... ε, τότε το θαύµα γίνεται: Kάποια

πράγµατα, πού µέχρι εκείνη την στιγµή θεωροÜντο ανέφικτα, ξεπερνιοÜνται

γρήγορα, και πολλά, που µε βάση την λογική ήταν αδύνατον να συµβούν,

συµβαίνουν.

H παρακάτω ιστορία, που είναι αληθινή, ίσως κάνει κάποιους από εµάς να

αναθεωρήσουµε την µικρή ή µεγαλύτερη τάση απαισιοδοξίας, που µας τριγυ-

ρίζει. 

Ήταν που λέτε µια φορά, ίσως και όχι τόσο πολλά χρόνια πριν, σε µια

χώρα, ίσως όχι και τόσο µακρινή, ένας γενναίος στρατηγός, που ήρθε αντι-

µέτωπος µε ένα στρατό, πενταπλάσιο σε αριθµό και σε πολεµικά µέσα από

τον δικό του. Oι στρατιώτες του στρατηγού µουρµούριζαν ανήσυχοι ότι το

τέλος τους ήταν προδιαγεγραµµένο, και οι πληροφοριοδότες του τού έλεγαν

πως αρκετοί ήταν έτοιµοι να λιποτακτήσουν. O στρατηγός στάθµισε

ψύχραιµα την κατάσταση κι ύστερα τους κάλεσε όλους αιφνιδιαστικά, για να

τους ανακοινώσει τί σχεδίαζε να κάνει. 

- Όπως βλέπετε, κρατώ στο χέρι µου ένα νόµισµα, φώναξε όταν τους είδε

παρατεταγµένους απέναντί του. Oι οιωνοί είναι ευνοϊκοί. Tα σηµάδια δεί-

χνουν ότι θα νικήσουµε. Ωστόσο, για να βεβαιωθείτε κι εσείς, θέλω να έρθει

ένας από εσάς εδώ, για να πετάξει το νόµισµα ψηλά. Aν προσγειωθεί µε το

πρόσωπο που εικονίζει προς τα επάνω, η νίκη είναι οπωσδήποτε δική µας. Aν

όµως δεν το δούµε, θα υποχωρήσουµε.

Έτσι κι έγινε. O στρατιώτης πέταξε το νόµισµα ψηλά, κι όταν αυτό έπεσε

στο χώµα, όλοι είδαν καθαρά το πρόσωπο, που ήταν χαραγµένο πάνω του.

Oι στρατιώτες πανηγύρισαν ανακουφισµένοι και, µόλις ο στρατηγός έδωσε

το παράγγελµα, ώρµησαν µανιασµένα κατά του εχθρού. 

Πριν σουρουπώσει, είχαν νικήσει!

Oταν πια όλα είχαν τελειώσει, ο στρατηγός µάζεψε και πάλι όλο το στρά-

τευµά του, για να τους µιλήσει.

- Πολεµήσατε σαν ήρωες, τους είπε. Oύτε ένας από εσάς δεν λιποψύχησε.

Ποτέ άλλοτε δεν σας είδα να κατατροπώνετε έτσι τον εχθρό. 

- Oι οιωνοί ήταν καλοί. Tο έδειξε και το νόµισµα, πετάχτηκε ένας λοχίας.

- Έτσι λές; Πλησίασε να δεις κάτι, είπε χαµογελώντας ο στρατηγός δεί-

χνοντάς του το νόµισµα αυτό, που είχε κι από τις δύο του όψεις χαραγµένο

το ίδιο πρόσωπο...

Ο εκδότης
∆ηµήτριος Μπούκας
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✔  ∆IAΦOPA

✔  “ENEΣEIΣ” AIΣIO∆OΞIAΣ

✔ H ΓH EINAI H “MHTEPA” MAΣ

✔  ΘEPAΠEYTIKEΣ AΓKAΛIEΣ

✔  H AKTINOBOΛIA ΣTO ΣΠITI MAΣ

✔  TEΣT

Ό λα έχουν την κατάλληλη στι-
γµή τους·

υπάρχει καιρός για τα πάντα κάτω
από τον ουρανό:
καιρός για να γεννηθεί κάποιος και
καιρός για να πεθάνει·
καιρός για να φυτέψει και καιρός
για να θερίσει· 
καιρός για να καταστρέψει και και-
ρός για να χτίσει·
καιρός για να κλάψει και καιρός για
να γελάσει·
καιρός για να θρηνήσει και καιρός
για να χορέψει·
καιρός για να πετάξει πέτρες και
καιρός για να τις µαζέψει·
καιρός για να αγκαλιάσει και καιρός
για να αποχαιρετήσει·
καιρός για να ζητήσει και καιρός για
να χάσει·
καιρός για να φυλάξει και καιρός
για να απορρίψει·
καιρός για να σκίσει και καιρός για
να ράψει·
καιρός για να σωπάσει και καιρός
για να µιλήσει·
καιρός για ν’ αγαπήσει και καιρός
για να µισήσει·
καιρός για πόλεµο και καιρός για
ειρήνη.

EKKΛHΣIAΣTHΣ

πάρχει 
καιρός για όλα
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∆ιάφορα... 
� Tα τάµπλετ και τα “έξυπνα”

κινητά τηλέφωνα βλάπτουν τον

ύπνο των εφήβων. Σύµφωνα µε

Bρεταννούς ερευνητές οι έφηβοι

που ασχολούνται µε τα κινητά και

τα τάµπλετ τους πριν πέσουν για

ύπνο, έχουν µετά υπερένταση. O

εγκέφαλός τους διεγείρεται, µε

αποτέλεσµα οι έφηβοι να µη ξε-

κουράζονται όσες ώρες πρέπει.

�∆ανοί επιστήµονες µελέτησαν

την σχέση ανάµεσα στο στρες και

στον κίνδυνο πρόωρου θανάτου

και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι

οι άνδρες µέσης ηλικίας, που καυ-

γαδίζουν συχνά µε πρόσωπα του

οικογενειακού τους περιβάλλοντος

κινδυνεύουν περισσότερο - σε

σύγκριση µε τους πιό ψύχραιµους

- να πεθάνουν πρόωρα. Άλλα επι-

βαρυντικά στοιχεία, σύµφωνα µε

την έρευνα, η οποία έγινε σε

10.000 άνδρες και γυναίκες, είναι η

ανεργία και οι συνεχείς ανησυχίες

και απαιτήσεις εκ µέρους άλλων

µελών της οικογένειας.

� Tα νέα µας έρχονται από την

Kίνα. Σύµφωνα µε νέα µελέτη 2,5

µερίδες φρούτων και λαχανικών

την ηµέρα (περίπου 200 γρ.) αρ-

κούν για να µας προστατέψουν

από τις καρδιαγγειακές παθήσεις,

καθώς µειώνουν κατά 32% τον

κίνδυνο εµφράγµατος. Πιο προ-

στατευτική δράση φαίνεται πως

έχουν τα φρούτα, που είναι πολύ

πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες.

� Tο ξέρετε ότι ο Mάϊος ονοµά-

στηκε έτσι από την ρωµαϊκή θεό-

τητα Mάγια, της οποίας το όνοµα

προήλθε µε την σειρά του από την

ελληνική λέξη Mαία, που σηµαίνει

τροφός και µητέρα; 

� O πρώτος που είχε την ιδέα για

την αλλαγή της ώρας ήταν ο

Bενιαµίν Φραγκλίνος το 1784,

ώστε να υπάρχει περισσότερο

φυσικό φως κατά τους θερινούς

µήνες. Πρωτοεφαρµόστηκε στον

A΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, καταργή-

θηκε, εµφανίστηκε ξανά στον B΄

Παγκόσµιο πόλεµο και µετά την

ενεργειακή κρίση του 1973 ήρθε

για να µείνει. Tότε υιοθετήσαµε

την θερινή ώρα και στην Eλλάδα.
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Tο πρώτο βήµα για να λυθούν τα
προβλήµατα είναι η αισιοδοξία. Φτά-
νει να πιστέψεις ότι µπορείς να
κάνεις κάτι και θα έχεις τον µισό
δρόµο καµωµένο και την νίκη πολύ
κοντά.   (Tζον Mπέϊνς)

Πάντα θα υπάρχουν λουλούδια, για
όσους θέλουν να τα βλέπουν.   (Aνρί
Mατίς)

H συνταγή της ευτυχίας είναι πολύ
απλή: διπλασίασε τον δείκτη αποτυ-
χιών. Mέχρι σήµερα θεωρούσες την
αποτυχία ως τον εχθρό της επιτυ-
χίας, αλλά δεν είναι έτσι. Mε κάθε
αποτυχία µπορεί να αποθαρρυν-
θούµε ή να µάθουµε. Στα µαθήµατα
βρίσκεται το κλειδί της επιτυχίας.
(Tόµας Tζον Γουότσον)

H ήρεµη θάλασσα δεν βγάζει ποτέ
καλούς ναυτικούς. (Aγγλική παροι-
µία)

∆εν µπορώ να αλλάξω την κατεύ-
θυνση του ανέµου, αλλά µπορώ να
ταιριάξω τα πανιά µου, για να φτάσω
στον προορισµό µου.  (Tζέϊµς Nτιν)

Ένα ταξίδι χιλίων µιλίων αρχίζει µε
ένα µόνο βήµα.     (Λάο Tσε)

Όλοι όσοι κατάφεραν µεγάλα επι-
τεύγµατα είχαν συγχρόνως έναν
µεγάλο στόχο· είχαν καρφώσει το
βλέµµα τους σε κάτι, που ήταν πολύ
ψηλά, τόσο που κάποιες φορές
έµοιαζε ακατόρθωτο. (Όρσον Σουέτ
Mάρντεν)

H διαφορά ανάµεσα σ’ έναν απαισιό-
δοξο και σ’ έναν αισιόδοξο; O αισιό-
δοξος γελάει για να ξεχάσει, ο απαι-
σόδοξος έχει ξεχάσει να γελάει.
(Tοµ Mπόντετ)

Mην προσπαθείς απλώς να γίνεις
καλύτερος από τους προγόνους σου
και τους προκατόχους σου. Προσπά-
θησε να γίνεσαι καλύτερος από τον
εαυτό σου.    (Γουΐλλιαµ Φόκνερ)

∆εν µπορώ να πιστέψω πως υπάρ-
χουν ύψη όπου δεν µπορεί να φθά-

σει ο άνθρωπος που γνωρίζει το
µυστικό να κάνει πραγµατικότητα τα
όνειρα. Aυτό το µυστικό είναι
περιέργεια, τόλµη, επιµονή και, το
πιο σηµαντικό απ’ όλα, εµπιστοσύνη.
Aν πιστεύεις σε κάτι, πίστευέ το σ’
όλη την πορεία, µε τρόπο αυτονόητο
και αδιαµφισβήτητο. (Γουόλτ Nτίσ-
νεϋ)

Nα είσαι ευγνώµων για ό,τι έχεις και
θα έχεις περισσότερα. Aν επικεν-
τρώνεσαι σε ό,τι δεν έχεις, ποτέ δεν
θα έχεις αρκετά.   (Όπρα Γουϊνφρυ)

H ζωή είναι υπερβολικά σύντοµη για
να σπαταλάς τον πολύτιµο χρόνο
σου, προσπαθώντας να µεταπείσεις
κάποιον, που θέλει να ζήσει στο σκο-
τάδι και στο µαρτύριο. ∆ώσε του την
καλύτερη συµβουλή σου, αλλά µη
µένεις πολύ, γιατί η κακή του στάση
µπορεί να σε παρασύρει. Aντίθετα,
να περιβάλλεσαι πάντα από αισιό-
δοξα άτοµα.    (Zιγκ Zιγκλάρ)

Ένας απαισιόδοξος βλέπει την
δυσκολία σε κάθε ευκαιρία· ένας
αισιόδοξος την ευκαιρία σε κάθε
δυσκολία.   (Γουΐνστον Tσώρτσιλ)

Mεταµορφώνεσαι σε σηµαντικό
πρόσωπο όταν αρχίζεις να σκέφτε-
σαι ότι µπορείς να κάνεις πράγµατα.
Aν πιστέψεις στον εαυτό σου, θα
έχεις το πρώτο µυστικό της επιτυ-
χίας.  (Nόρµαν Bίνσεντ Πιλ)

Mην κρίνεις την ηµέρα από την
σοδειά που παίρνεις, αλλά από τους
σπόρους που σπέρνεις. (Pόµπερτ
Λούϊς Στήβενσον)

Kρατήσου µακριά από τα άτοµα που
προσπαθούν να υποτιµήσουν τις
φιλοδοξίες σου. Oι µικροί άνθρωποι
το κάνουν πάντα· οι µεγάλοι σε
κάνουν να νοιώθεις ότι κι εσύ µπο-
ρείς να γίνεις µεγάλος.   (Mαρκ
Tου-αίν)

Kάνε σάντουϊτς κάθε κακή κριτική,
βάζοντάς την ανάµεσα σε δύο
µεγάλα κοµµάτια επαίνων. (Mαίρη
Kέϋ Aς)

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����



OO Mεγάλος Άρχοντας της Oυάσινγκτον επιθυµεί να
αγοράσει την γη µας. O Mεγάλος Aρχηγός µάς

στέλνει επίσης λόγια φιλίας. Eκτιµούµε αυτή την ευγένεια,
γιατί ξέρουµε ότι χρειάζεται πολύ λίγο την φιλία µας. Θα
σκεφτούµε την προσφορά του, γιατί ξέρουµε ότι, αν δεν
το κάνουµε, ο λευκός άνθρωπος θα έρθει µε τα πύρινα
όπλα του και θα πάρει την γη µας.

OO Mεγάλος Άρχοντας της Oυάσινγκτον µπορεί να έχει
εµπιστοσύνη σ’αυτά που του λέει ο Άρχοντας See-

at-la, µε την ίδια βεβαιότητα που οι λευκοί αδελφοί µας
µπορούν να έχουν εµπιστοσύνη στην αλλαγή των εποχών.
Tα λόγια µου είναι αµετάβλητα όπως τ’ αστέρια. Πώς µπο-
ρείτε ν’ αγοράσετε ή να πουλήσετε τον ούρανό, την ζεστα-
σιά της γης; Aυτή η ιδέα µας φαίνεται παράξενη. Eµείς δεν
είµαστε ιδιοκτήτες της δροσιάς του αέρα, ούτε του φέγ-
γους του νερού. Πώς λοιπόν θα µπορούσατε να µας τα
αγοράσετε; 

Π Π ρέπει να ξέρετε ότι κάθε σωµατίδιο της γης είναι
ιερό για τον λαό µου. Kάθε λαµπερό φύλλο, κάθε

αµµουδιά, κάθε οµίχλη στο σκοτεινό δάσος, κάθε ξέφωτο
και κάθε έντοµο µε το βούϊσµά του είναι ιερό στην µνήµη
και στην εµπειρία του λαού µου. O χυµός που τρέχει µέσα
στα δένδρα περιέχει τις µνήµες του ανθρώπου µε το ερυ-
θρό δέρµα. Oι πεθαµένοι του λευκού ανθρώπου λησµο-
νούν την γενέτειρά τους όταν πάνε να περπατήσουν στ’
άστρα. Oι δικοί µας πεθαµένοι δεν ξεχνούν ποτέ αυτή την
όµορφη γη.

EE ίµαστε ένα τµήµα της γης κι αυτή είναι τµήµα του
εαυτού µας. Tα µυρωδάτα άνθη είναι αδέλφια µας. Oι

βουνίσιες κορυφές, οι χυµοί των λειβαδιών, η ζεστασιά του
σώµατος του αλόγου και ο άνθρωπος, όλα αυτά, ανήκουν
στην ίδια οικογένεια. Tα ποτάµια είναι αδέλφια µας, αυτά
σβήνουν την δίψα µας, αυτά κουβαλούν τα κανό µας και
τρέφουν τα παιδιά µας. 

Ξ Ξ έρουµε ότι ο λευκός άνθρωπος δεν καταλαβαίνει
τον δικό µας τρόπο ζωής.Tο ίδιο του κάνει ένα κοµ-

µάτι γης ή ένα άλλο, γιατί αυτός είναι ένας ξένος που
έρχεται την νύχτα, για να βγάλει από την γη ό,τι χρειάζε-

ται. H γη δεν είναι αδελφός του, αλλά εχθρός του. Aφού
την κατακτήσει, την εγκαταλείπει και συνεχίζει τον δρόµο
του. Aφήνει πίσω του τους τάφους των γονιών του, χωρίς
να τον πειράζει. Aρπάζει την γη από τα παιδιά της, χωρίς
να τον πειράζει. Mεταχειρίζεται την µητέρα του την γη, τον
αδελφό του τον ουρανό σαν να είναι πράγµατα που µπορεί
κάποιος ν’ αγοράσει, να ληστέψει και να πουλήσει, σαν να
είναι πρόβατα και γυάλινες χάντρες.

HH απληστία του θα καταβροχθίσει την γη και θ’ αφήσει
πίσω του µόνο έρηµο. ∆εν το καταλαβαίνω. O δικός

µας τρόπος του Eιναι, είναι διαφορετικός από τον δικό σας.
∆εν υπάρχει καµµιά ήρεµη περιοχή στις πόλεις του λευκού
ανθρώπου, κανένα µέρος, όπου να µπορεί ν’ ακουστεί η
ανάπτυξη των φύλλων της άνοιξης ή το φτερούγισµα ενός
εντόµου. Ίσως όµως να είναι έτσι, επειδή εγώ είµαι ένας
αγριάνθρωπος και δεν µπορώ να καταλάβω τα πράγµατα.
O θόρυβος της πόλης µοιάζει σαν βρισιά στ’ αυτιά. Kαι τί
ζωή είναι αυτή, όταν ο άνθρωπος δεν µπορεί ν’ ακούσει
την µοναχική κραυγή του ερωδιού ή την νυχτερινή συνοµι-
λία των βατράχων. 

EE µείς οι Iνδιάνοι προτιµάµε τον απαλό ήχο του ανέ-
µου, που χαϊδεύει την επιφάνεια της λίµνης, την

µυρωδιά του ανέµου, που καθάρισε η βροχή του µεσηµε-
ριού ή το άρωµα που έδωσε στις βελόνες των πεύκων. O
αέρας είναι κάτι πολύτιµο για τον άνθρωπο µε το ερυθρό
δέρµα, γιατί όλα τα πράγµατα µοιράζονται την ίδια πνοή:
το ζώο, το δέντρο και ο άνθρωπος. O  λευκός άνθρωπος
µπορεί να µην αισθάνεται τον αέρα που αναπνέει. Aλλά αν
σας πουλήσουµε την γή µας, θα πρέπει να θυµάστε ότι ο
αέρας είναι πολύτιµος για µας. Ότι µοιράζεται το πνεύµα
του µε όλη την ζωή που συντηρεί. Aν σας πουλήσουµε την
γή µας, θα πρέπει να την διατηρείτε αµόλυντη και ιερή. Θα
πρέπει να διδάσκετε στα παιδιά σας αυτά, που έχουµε
διδάξει εµείς στα δικά µας: ότι η γη είναι η µητέρα µας.
Όλα όσα επηρεάζουν την γη, επηρεάζουν και τα παιδιά
της γης. ∆εν ύφανε  άνθρωπος το δίχτυ της ζωής: είναι
µόνο µία κλωστή του. Όλα όσα θα κάνει κάποιος στο δίχτυ,
θα τα κάνει στον εαυτό του. Aκόµα και ο λευκός άνθρω-
πος, που ο Θεός του περπατάει και συζητάει µαζί του, δεν
µπορεί να είναι έξω από την κοινή µοίρα. 

ΞΞ έρουµε κάτι, που ο λευκός άνθρωπος θα το ανακα-
λύψει κάποια ηµέρα: ότι ο Θεός µας είναι και Θεός

του. Tώρα σκέπτεστε, ίσως, ότι είστε ιδιοκτήτες της γης
µας, αλλά δεν µπορείτε να είστε. O Θεός της ανθρωπότη-
τας και το έλεός του είναι ίδιο και για τον ερυθρόδερµο
και για τον λευκό. Aυτή η γη είναι πολύτιµη γι’ Aυτόν, και
το να την βλάψει κάποιος σηµαίνει ότι υποτιµά πολύ τον
∆ηµιουργό της. Ίσως την τελευταία ώρα να φωτιστείτε µε
την ιδέα ότι ο Θεός σάς έφερε σ’ αυτή την γη και σας
έδωσε την κυριαρχία πάνω της και πάνω στον άνθρωπο
µε το ερυθρό δέρµα για κάποιον ειδικό σκοπό. Tέτοιο
πεπρωµένο είναι για µας µυστήριο, γιατί δεν ξέρουµε τί
θα γίνει όταν θα έχουν  εξολοθρευτεί όλοι οι βούβαλοι,
όταν θα έχουν δαµαστεί όλα τα άγρια άλογα, ότι οι πιο
µυστικές γωνιές των δασών θα µυρίζουν άνθρωπο. Ένα
ξέρουµε, ο Θεός είναι ο ίδιος Θεός. H γη Tου είναι
ακριβή. Aκόµα και ο λευκός δεν γίνεται να απαλλαχτεί
από την κοινή µοίρα. �
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HHHH     ΓΓΓΓ HHHH     EEEE IIII NNNN AAAA IIII     HHHH     ““““ M H T E P AM H T E P A ””””     MMMM AAAA ΣΣΣΣ
Oι Iνδιάνοι  Suquamish ήταν άριστοι ψαράδες,

χαράκτες, κατασκευαστές καλαθιών και κανό. Στα
µέσα του 19ου αιώνα ο τότε πρόεδρος της Aµερι-
κής Φραγκλίνος Πήρς, ζήτησε από τον See-at-la,
τον αρχηγό τους, να πουλήσει την γη του. Tο κεί-
µενο που ακολουθεί είναι ο λόγος, που εκφώνησε
ως απάντηση ο See-at-la (από εκείνον πήρε το
όνοµά του το Σηάτλ). ∆όθηκε στην δηµοσιότητα
το 1976, εκατόν είκοσι ένα χρόνια αργότερα,
στον εορτασµό για τα 200 χρόνια της Aνεξαρτη-
σίας. Oι σκέψεις, που διατύπωσε ο See-at-la πριν
από ενάµισυ και πλέον αιώνα, είναι εξαιρετικά επί-
καιρες, τώρα που όλοι πλέον βιώνουµε τις ολέ-
θριες συνέπειες από την υπερβολική εκµετάλ-
λευση των φυσικών πόρων, την µόλυνση του
περιβάλλοντος και την διαρκώς επεκτεινόµενη
οικολογική καταστροφή του πλανήτη µας.
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M M πορεί να ακούγεται απίστευτο, όµως τα
γκάτζετ, που προσφέρουν τρυφερότητα

και θαλπωρή σε όσους την χρειάζονται, γνωρίζουν
µεγάλη άνθηση. Tην αρχή έκαναν οι Iάπωνες, λαν-
σάροντας στην αγορά το “µαξιλάρι-αγκαλιά” για
µοναχικούς ανθρώπους.  

TT ώρα µαθαίνουµε ότι στο Πόρτλαντ του Όρε-
γκον, µία νεαρή γυναίκα, ονόµατι Σαµάνθα

Xες, κάνει χρυσές δουλειές πουλώντας τρυφερές
αγκαλιές... Kι επειδή µπορεί να πάει ο νους σας
στο πονηρό, θα σας εξηγήσουµε τί ακριβώς κάνει
η Σαµάνθα. Όποιος αισθάνεται λυπηµένος, απο-
γοητευµένος ή µόνος µπορεί µε 60 δολλάρια την
ώρα να απολαύσει, αγκαλιές, χάδια, κράτηµα
χεριών, αλλά και διάβασµα από µια τρυφερή
φωνή. 

HH ίδια, προσπαθώντας να προλάβει τις “κακές
γλώσσες”, που βλέπουν άλλου είδους κίνη-

τρα πίσω από το εγχείρηµά της, λέει πως η αγκα-
λιά ηρεµεί, γαληνεύει και ησυχάζει. “Πολλοί πί-
στευαν ότι όσα έλεγα ήταν ένα πρόσχηµα. Στην
αρχή δυσκολεύθηκα ακόµα και να πείσω τον ιδιο-
κτήτη, που µου νοίκιασε το ακίνητο. Eµείς προσ-
παθούµε απλά να κάνουµε τους ανθρώπους να
αισθάνονται αγαπητοί και αποδεκτοί γι’ αυτό που
είναι, άνδρες και γυναίκες”. 

HH Σαµάνθα προτρέπει τους πελάτες της να
επισκέπτονται τον χώρο µε τις πυτζάµες

τους για να νοιώθουν πιο άνετα και οικεία. Σ’ έναν
κόσµο που τρέχει µε ξέφρενους ρυθµούς, όπως
λέει η ίδια, έχει βάλει σκοπό  να επανεντάξει στην
ζωή των σύγχρονων ανθρώπων την σηµασία του
αγγίγµατος και της φυσικής επαφής.

1. Tο 120 (40 + 30 + 24 =
94).
2. Tο 58 [(2X-11) : 3 = 35,
2X = (35X3) + 11, 2X = 116,
X = 116 : 2, X = 58].
3. Eίναι οι αριθµοί 55 και
23.
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ΠΠ ολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι την
περισσότερη ακτινοβολία την προσ-

λαµβάνουµε από διαγνωστικές εξετάσεις ή
θεραπευτικές παρεµβάσεις από ειδικά ια-
τρικά µηχανήµατα. Kαι όµως µόνο το 31%
της ακτινοβολίας που παίρνουµε σε όλη
µας την ζωή προέρχεται από εκεί. Tο 37%
προέρχεται από το ραδόνιο, που εκπέµ-
πουν δοµικά και διακοσµητικά υλικά µέσα
στο σπίτι και το γραφείο µας, ενώ το 11%
προέρχεται κατ’ ευθείαν από τον ήλιο και
το υπόλοιπο από υλικά, που υπάρχουν
φυσικά στο χώµα ή ακόµα και σε ό,τι
τρώµε ή πίνουµε. 

EE πίσης, την ώρα που µας απασχολεί -
και δικαίως ώς ένα σηµείο - η ακτινο-

βολία, που εκπέµπουν οι κεραίες κινητής
τηλεφωνίας και τα ίδια τα κινητά τηλέ-
φωνα, αγνοούµε ότι όλες οι ηλεκτρικές
συσκευές του σπιτιού, ακόµα και το πορτα-
τίφ, που έχουµε δίπλα στο κρεββάτι µας,
αλλά και τα απλά πολύπριζα, δηµιουργούν
ολόκληρα πεδία ακτινοβολίας, λίγα εκατο-
στά γύρω τους.

ΠΠ ολυετείς έρευνες του Παγκόσµιου
Oργανισµού Yγείας έχουν δείξει ότι η

χρήση κινητών τηλεφώνων δεν είναι επικίν-
δυνη. Tονίζεται όµως ότι τα µικρά παιδιά
και οι έφηβοι, πριν από την ολοκλήρωση
της ανάπτυξης, είναι λάθος να χρησιµοποι-
ούν σε καθηµερινή βάση κινητό τηλέφωνο,
καθώς υπάρχει περίπτωση ν’ αναπτύξουν
σοβαρά προβλήµατα υγείας.

ηηηη A K T I N O B O Λ I AA K T I N O B O Λ I A
σσσσ ττττ οοοο Σ Π I T I  Σ Π I T I  µµµµ αααα ςςςς

AΓΩNAΣ ∆POMOY ΓIA THN ∆IA∆OXH
Ένας γέρος βασιλιάς αποφασίζει να παραιτηθεί από τον θρόνο του και να
ορίσει διάδοχο του έναν από τους δύο γυιούς του. Για να διαλέξει όµως
έναν από τους δύο, αποφασίζει να τους υποβάλει σε µια δοκιµασία: Θα
διαγωνισθούν σ’ έναν αγώνα δρόµου µε άλογα κι όποιου το άλογο έρθει
δεύτερο, αυτός θα τον διαδεχθεί. Tα δύο παιδιά ξεκινούν σιγά-σιγά, κά-
νοντας κύκλους και καθυστερώντας να φτάσουν στο τέρµα. Στο τέλος

αποφασίζουν να επισκεφθούν ένα γέρο σοφό και να τον ρωτήσουν τί να
κάνουν. ∆ύο λεπτά αργότερα, ανεβαίνουν στα άλογά τους και τρέχουν

σαν σίφουνες προς τον τερµατισµό, όπου τους περιµένει ο πατέρας τους.
Tί τους είπε ο γερο-σοφός;


