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ττοο BAPEΛAKIBAPEΛAKI
µε τµε τοο ΣΠANIO KPAΣIΣΠANIO KPAΣI

Ήταν κάποτε ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος, που καµάρωνε για το κελλάρι

µε τα εξαιρετικά κρασιά που είχε στο υπόγειο του σπιτιού του. Aνάµεσα στα

άλλα είχε ένα όντως σπάνιο βαρελάκι, µ’ ένα κόκκινο κρασί, µιας πολύ καλής

χρονιάς. Tο φύλαγε εκεί για να το ανοίξει όποτε παρουσιαζόταν κάποια µονα-

δική περίσταση.

Όταν ο άρχοντας της πολιτείας, όπου κατοικούσε, τον επισκέφθηκε, ο

πλούσιος εκείνος άνθρωπος τον φιλοξένησε όσο καλύτερα µπορούσε, αλλά

δεν άνοιξε το βαρελάκι του, επειδή σκέφθηκε πως το κρασί εκείνο παραήταν

καλό για έναν άρχοντα.

Ύστερα από λίγο καιρό, πέρασε από το σπίτι του ο τοπικός επίσκοπος. Kαι

πάλι ο οικοδεσπότης τον τίµησε όσο µπορούσε καλύτερα, αλλά δεν άνοιξε το

βαρελάκι εκείνο, επειδή, καθώς είπε µέσα του, εκείνο το κρασί µόνον ένας

Πάπας µπορούσε να το εκτιµήσει.

Mία ηµέρα, που ο γυιός του βασιλιÄ είχε πάει για κυνήγι, πέρασε από εκεί

για να τον γνωρίσει. O άνθρωπός µας ήρθε σε δίληµµα: να του έδινε λίγο από

εκείνο το υπέροχο κρασί του να το δοκιµάσει; Tελικά προτίµησε να µην το

κάνει, επειδή ο πρίγκηπας είχε έρθει µε την συνοδεία του και ήταν σίγουρος

ότι οι αυλικοί δεν θα µπορούσαν να καταλάβουν αυτό το θεσπέσιο υγρό, που

θα χάϊδευε τον ουρανίσκο τους...

Tα χρόνια πέρασαν και κάποτε ο πλούσιος αυτός άνθρωπος πέθανε. Tην

ηµέρα της κηδείας του, πλήθος κόσµου είχε συρρεύσει και οι υπηρέτες, βιαστι-

κοί, ανέσυραν από το κελλάρι πολλά µπουκάλια κρασί για το τραπέζι που θα

ακολουθούσε. Mαζί µ’ αυτά πήραν κι εκείνο το βαρελάκι µε το εκλεκτό κρασί.

Kανείς δεν κατάλαβε την διαφορά. Γι’ αυτούς ήταν κι αυτό απλώς ένα κρασί,

που ταίριαζε θαυµάσια µε το φαγητό, το οποίο τίµησαν δεόντως.

Ο εκδότης
∆ηµήτριος Μπούκας

✔  ΣHMEIΩMA AΠO TON EK∆OTH 

TO BAPEΛAKI ME TO ΣΠANIO KPAΣI

✔  KI H ΘEPMOKPAΣIA ANEBAINEI...

✔  ∆IAΦOPA

✔  TO ∆IKO MAΣ TPAΓOY∆I

✔ ΠAME OΛOTAXΩΣ ΠPOΣ TA “ΠIΣΩ”

✔  10 ENTOΛEΣ ΓIA AΣΦAΛEΣ MAYPIΣMA

✔  AKOYΣE ME...

✔  TEΣT

A λήθεια τί χρώµα πρέπει να
είναι τα ρούχα µας για να µην

ζεσταινόµαστε; Στο σχολείο µαθαί-
ναµε ότι το λευκό αντανακλά το φως
του ήλιου, ενώ το µαύρο το απορ-
ροφά, άρα όσο πιο ανοιχτόχρωµα
είναι τα ρούχα µας, τόσο λιγώτερο
ζεσταινόµαστε.

T ο θέµα ωστόσο δεν είναι τόσο
απλό. Σε πολλές ζεστές χώρες

οι ντόπιοι φορούν συχνά ρούχα µε
σκούρα χρώµατα. Για παράδειγµα, οι
χωρικοί στην Kίνα και οι ηλικιωµένες
γυναίκες στην Nότιο Eυρώπη ντύνον-
ται παραδοσιακά στα µαύρα, ενώ οι
Tουαρέγκ, οι νοµάδες της Σαχάρας,
προτιµούν το λουλακί.

T α σκούρα ρούχα είναι αποτε-
λεσµατικά επειδή υπάρχουν

δύο θερµικές διαδικασίες που συµ-
βαίνουν ταυτόχρονα. H θερµότητα
κατέρχεται από τον ήλιο, αλλά επί-
σης εκλύεται και από το σώµα. Aν και
τα ανοιχτόχρωµα ρούχα είναι καλύ-
τερα στο να αντανακλούν το φως του
ήλιου, τα σκούρα ρούχα υπερτερούν
στην απελευθέρωση της θερµότητας
του σώµατος. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν
ότι κανείς απ’ όσους βρίσκονται σε
ζεστά κλίµατα δεν στέκεται οικειοθε-

κι η ΘEPMOKPAΣIA
ανεβαίνει...
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λώς κάτω από τον ήλιο, τα σκούρα
ρούχα υπερτερούν, επειδή µας δια-
τηρούν πιο δροσερούς όταν βρισκό-
µαστε στην σκιά.

E πιπλέον υπάρχει και ο παρά-
γοντας άνεµος. Όσοι ζουν σε

πραγµατικά ζεστά µέρη δεν φορούν
κολλητά µπλουζάκια ή στενά κο-
στούµια. Προτιµούν τα ριχτά ρούχα,
που επιτρέπουν την µέγιστη κυκλο-
φορία του αέρα. 

T ο 1978 µια µελέτη, που εξέ-
ταζε την σηµασία των χρωµά-

των στο φτέρωµα των πτηνών, διαπί-

στωσε ότι σε συνθήκες ζέστης και
άπνοιας τα λευκά φτερά ήταν ό,τι
καλύτερο για την απελευθέρωση
θερµότητας· µόλις όµως ο αέρας
άρχιζε να κινείται µε ταχύτητα άνω
των 11 χλµ./ώρα, το µαύρο φτέρωµα
-υπό τον όρο ότι είναι φουντωτό-
ήταν το πιο δροσιστικό.

A ν εφαρµόσουµε τα παραπάνω
στους ανθρώπους, ακόµα και

σε συνθήκες µε λίγο αεράκι, τα φαρ-
διά µαύρα ρούχα απελευθερώνουν
θερµότητα από το σώµα πιο γρήγορα
απ’ όσο την απορροφούν.              �
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∆ιάφορα... 
� Mη στεγνώνετε ποτέ τα πλυ-

µένα ρούχα σας µέσα στο σπίτι,

γιατί θέτετε σε κίνδυνο την υγεία

σας. Bρεταννοί ερευνητές διαπί-

στωσαν ότι σ’ αυτή την περίπτωση

η υγρασία αυξάνεται κατά 30%

µέσα στο σπίτι, δηµιουργώντας το

ιδανικό περιβάλλον για την ανά-

πτυξη µούχλας. Mία µπουγάδα

βρεγµένων ρούχων περιέχει σχε-

δόν δύο λίτρα νερό, το οποίο

εκλύεται στην ατµόσφαιρα καθώς

στεγνώνουν. O επικεφαλής της

έρευνας δρ Nτένινγκ εκφράζει ιδι-

αίτερη ανησυχία σχετικά µε τους

µύκητες που αναπτύσσονται σε

συνθήκες υγρασίας, ιδιαίτερα για

τα σπορία του µύκητα της ασπερ-

γίλλωσης, που προκαλεί λοιµώξεις

στους πνεύµονες.

�Aρνητική επίδραση στην εγκε-

φαλική και νοητική ανάπτυξη των

παιδιών έχει η φτώχεια, σύµφωνα

µε Aµερικανούς ερευνητές. Oι επι-

στήµονες ισχυρίζονται ότι τα παι-

διά που µεγαλώνουν µέσα στην

ένδεια µπορεί να υποστούν “βλά-

βες” σε βιολογικό επίπεδο, όπως

είναι ο µειωµένος όγκος του εγκε-

φάλου στην εφηβεία. Aυτή η συρ-

ρίκνωση του εγκεφάλου µπορεί να

οδηγήσει σε χρόνια προβλήµατα,

όπως κατάθλιψη, µαθησιακές

δυσκολίες, µειωµένη µνήµη και

µειωµένη αντοχή στο στρες. Oι

ειδικοί επισηµαίνουν ότι η σωστή

ανατροφή και η συναισθηµατική

υποστήριξη από τους γονείς µπορεί

να αποτελέσει ένα αντίβαρο και να

αντισταθµίσει, εν µέρει, την αρνη-

τική επίδραση της φτώχειας.

� O αρχαίοι Έλληνες χρησιµο-

ποίησαν πρώτοι το φασκόµηλο

ως... συντηρητικό για το κρέας. O

Iπποκράτης το χρησιµοποιούσε για

την αντιµετώπιση γυναικολογικών

παθήσεων καθώς και για την πνευ-

µονία.. Tο φασκόµηλο θεωρείται

εξαιρετικό τονωτικό για τα µαλλιά,

ενώ χρησιµοποιείται και ως αντιµυ-

κητιασικό σε στοµατικά διαλύµατα

για τους ερεθισµένους ιστούς της

στοµατικής κοιλότητας και του λαι-

µού. Bοηθά επίσης στα τσιµπήµατα

από έντοµα, είναι καρδιοτονωτικό

και οξύνει την µνήµη.
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YY πάρχει κάποια φυλή στην

Aφρική, όπου τα γενέθλια κάθε
µέλους της δεν εορτάζονται την
ηµέρα της γέννησης, αλλά την ηµέ-
ρα που σκέφθηκε η µητέρα το παιδί
που θα γένναγε.

ΌΌ ταν µια γυναίκα αποφασίσει ότι
θα κάνει παιδί, βρίσκει ένα

δέντρο και κάθεται από κάτω, µόνη
της, και περιµένει µέχρι ν’ ακούσει το
τραγούδι του παιδιού που θέλει να
έρθει. Kι αφού το ακούσει, πηγαίνει
στον άνδρα που θα γίνει ο πατέρας
του παιδιού και του µαθαίνει το τρα-
γούδι. Kι όταν κάνουν έρωτα για να
συλληφθεί το παιδί, κάποιες στιγµές
τραγουδούν το τραγούδι µαζί, για να
το προσκαλέσουν.

ΌΌ ταν η γυναίκα µείνει έγκυος,
διδάσκει το τραγούδι του παι-

διού της στις µαίες και τις ηλικιωµέ-
νες γυναίκες του χωριού, ώστε όταν
έρθει η στιγµή του τοκετού, όλοι οι
άνθρωποι γύρω του να το τραγουδή-
σουν για να το καλωσορίσουν.

Ό Ό σο το παιδί µεγαλώνει, όλοι οι
άνθρωποι του χωριού µαθαί-

νουν το τραγούδι του. Aν το παιδί
πέσει ή χτυπήσει, κάποιος το σηκώνει
και του τραγουδάει το τραγούδι του.
Aν πάλι το παιδί κάνει κάτι ξεχωρι-
στό, ή περάσει από τις τελετές της

εφηβείας, οι χωριανοί τραγουδούν το
τραγούδι του για να το τιµήσουν.

Y Y πάρχει και άλλη περίπτωση,
κατά την οποία η φυλή τραγου-

δάει στο παιδί. Aν σε οποιαδήποτε
στιγµή, κατά την διάρκεια της ζωής
του, το πρόσωπο αυτό διαπράξει ένα
έγκληµα ή κάνει κάποια άλλη απεχθή
πράξη, το καλούν στην µέση του
χωριού, σχηµατίζουν γύρω του ένα
κύκλο και του τραγουδούν το τρα-
γούδι του.

HH φυλή πιστεύει ότι η διόρθωση
της αντικοινωνικής συµπεριφο-

ράς δεν γίνεται µέσω της τιµωρίας,
αλλά µέσω της αγάπης και της υπεν-
θύµισης της ταυτότητας κάποιου.
Όταν αναγνωρίζεις το προσωπικό
σου τραγούδι, δεν έχεις την επιθυµία
ή την ανάγκη να κάνεις κακό σε
κάποιον άλλο.

Σ Σ ε κάθε σηµαντική στιγµή του
ανθρώπου, οι άλλοι τραγουδούν

το τραγούδι του. Στον γάµο, για
παράδειγµα, οι παρευρισκόµενοι
τραγουδούν µαζί τα τραγούδια του
ζευγαριού. Kαι στο τέλος, όταν ο
άνθρωπος γεράσει και βρίσκεται στο
κρεββάτι, έτοιµος να υποδεχθεί τον
θάνατο, όλοι οι χωριανοί ξέρουν και
τραγουδούν το τραγούδι του για
τελευταία φορά.                            �

- Σε ποιά µάχη σκοτώθηκε ο Nαπο-
λέων;
A: Στην τελευταία του.
- Πού υπογράφηκε η ∆ιακήρυξη της
Aνεξαρτησίας;
A: Στο κάτω µέρος της σελίδας.
- Ποιά είναι η κύρια αιτία διαζυγίων;
A: O γάµος.
- Ποιά είναι η κύρια αιτία της αποτυ-
χίας;
A: Oι εξετάσεις.
- Tί µοιάζει πιο πολύ µε µισό µήλο;
A: Tο άλλο µισό.
- Tί δεν µπορείς να φας για πρωϊνό;
A: Γεύµα και δείπνο.
- Aν ρίξεις ένα βότσαλο σε µια λίµνη,
τί θα συµβεί;
A: Θα βραχεί.

- Πώς µπορεί κάποιος να ζήσει 8 ηµέ-
ρες άϋπνος;
A: Kανένα πρόβληµα. Θα κοιµάται
τις νύχτες.
- Πώς µπορείς να σηκώσεις έναν ελέ-
φαντα µε ένα χέρι;
A: ∆εν θα βρεις ποτέ έναν µονό-
χειρα ελέφαντα.
- Aν έχεις στο ένα χέρι 3 µήλα και 4
πορτοκάλια και στο άλλο χέρι 4 µήλα
καί 3 πορτακάλια, τί έχεις;
A: Πολύ µεγάλα χέρια.
- Aν 8 άνδρες χρειάστηκαν 10 ώρες
για να χτίσουν έναν τοίχο, πόσες
ώρες θα χρειαστούν 4 άνδρες για να
τον χτίσουν;
A: Mηδέν χρόνο, γιατί θα είναι ήδη
χτισµένος.
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ΠΠ άµε ολοταχώς προς τα πίσω... Eίναι αλήθεια
αδιάσειστη πια. Kαι τροµάζουµε όλοι στην

πορεία της όπισθεν, στην πορεία την καθοδική και µη
αναµενόµενη, µε ταχύτητες που δεν τις είχαµε δοκι-
µάσει ποτέ.

Π Π άµε µε σπουδή προς τα πίσω..., εκεί που ήµα-
στε πριν πενήντα και πριν εξήντα χρόνια, στα

λιγοστά, στα φτωχά και στα δύσκολα, εκεί που ζού-
σανε οι γιαγιάδες µας και οι παππούδες µας...

Ό Ό µως εκεί στα ταπεινά, εκεί στα στερηµένα,
εκεί µε τα µετρηµένα κουκκιά, ήταν και τα

πλούσια... Ήταν και τα τίµια κι ανεκτίµητα και δυσεύ-
ρετα πια: η αγάπη η αληθινή, η φιλοξενία η καρδιακή,
οι άνθρωποι µε το ένα πρόσωπο, µε τα ίσια λόγια, µε
την ανοιχτή καρδιά.

Π Π άµε ολοταχώς προς τα “Πίσω”! Όχι εκεί που
µας σπρώχνουν, στα εξευτελιστικά, στα προδο-

τικά και στα άνανδρα. Eπιστρέφουµε στην ζωή την
αυθεντική, στων αθανάτων πατεράδων την ζωή και
των αγίων προπαππούδων µας. Eκεί που η στέρηση, η
θυσία και ο θάνατος ήταν επιλογή σου.

E E κεί που οι άνθρωποι είχαν ένα δωµάτιο και
φιλοξενούσαν δώδεκα νοµαταίους. Eίχαν ένα

ψωµί και το µοιράζονταν µε τα παιδιά της γειτόνισσας.
Eίχαν ένα φορτίο ξύλα και το µοιράζονταν µε τον
εχθρό τους. Eκεί που οι άνθρωποι είχαν ένα ποτήρι
λάδι και το φυλάγανε για το καντήλι.

E E κεί που οι άνθρωποι έχτιζαν πρώτα τις εκκλη-
σιές και µετά τα σπίτια τους. Έστηναν πρώτα τα

εικονίσµατα και µετά τις φωτογραφίες τους. Eκεί που
έβρεχε ευλογίες.

Π Π άµε ολοταχώς προς τα “Πίσω”! Eκεί, στο κατώι
του παππού του Γιώργου, που το κιούπι του

λαδιού το ξαναγέµιζαν Άγγελοι! Eκεί που οι πατερά-

δες µας βάζανε στην τσέπη µια δραχµή κι έβγαζαν
δύο! Γιατί δανείζαν στον φτωχό, γιατί δανείζαν στον
Θεό και ο Θεός τ’ αυγάτιζε. 

EE κεί που κάθε φθινόπωρο οι παππούδες µας
γέµιζαν το κάρο µε αλεύρι και λάδι και σταφί-

δες και κρασί, και τα πήγαιναν στα Mοναστήρια της
περιοχής, γιατί ήξεραν πως, αν το Mοναστήρι είναι
καλά, θάναι καλά όλοι τους.

ΠΠ άµε ολοταχώς προς τα “Πίσω”! Eκεί που οι
άνθρωποι τιµούσαν το στεφάνι τους. Eκεί που

ζώντες και νεκροί είχαν στον ήλιο µοίρα. Eίχαν πρόσ-
φορο. Eίχαν καντήλι. Eίχαν σαρανταλείτουργα. Eίχαν
µερίδα στην Προσκοµιδή...

ΠΠ άµε ολοταχώς προς τα “Πίσω”! Ήταν διαπί-
στωση κ έγινε προτροπή! Γιατί αργούµε τόσο; Tί

περιµένουµε; Πόσους δεκαπεντάχρονους ναρκοµα-
νείς, πόσους ενήλικες ναυαγισµένους, πόσους νε-
κρούς ακόµα να θρηνήσουµε; Πόσους θανάτους να
υποστούµε;

HH όπισθεν σωτήριος µονόδροµος πια! Πριν φάµε
κι άλλα ραδιενεργά απόβλητα του δυτικού πολι-

τισµού µας. 

ΠΠ άµε ολοταχώς προς τα “Πίσω”! Στον αέρα τον
καθαρό που µυρίζει λιβάνι... Στα νερά τα αγια-

σµένα από τα Θεοφάνεια... Στις πόρτες τις ασφαλι-
σµένες µε το σηµείο του Σταυρού από την λαµπάδα
της Aνάστασης! Στης Mικρασιάτισσας γιαγιάς το εικο-
νοστάσι, στα παλιά εικονίσµατα του Xριστού και της
Θεοτόκου, στην Eκκλησία..., εκεί που οι πατεράδες
µας, ειρηνικοί και κοινωνηµένοι, από το πετραχήλι του
παπά περνούσαν στον παράδεισο.

ΠΠ άµε ολοταχώς προς τα “Πίσω”! Ήτανε διαπί-
στωσι κι έγινε ευχή!
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Mία ψυχολόγος περπατούσε ανάµεσα στο κοινό της όση ώρα τους µιλούσε για την διαχείριση του άγχους. Tην
στιγµή που εκείνη ύψωσε ένα ποτήρι µε νερό, όλοι σκέφθηκαν ότι θα έκανε την κλασσική ερώτηση:

- Eίναι µισογεµάτο ή µισοάδειο;
Aντί γι’ αυτό όµως εκείνη, µ’ ένα χαµόγελο στο πρόσωπό της, ρώτησε:

- Πόσο βαρύ είναι ένα ποτήρι µε νερό;
∆ιάφορες απαντήσεις ακούστηκαν από κάτω. Άλλος έλεγε 100 γραµµάρια, άλλος 200, άλλος 300 γραµµάρια. 

Kι εκείνη τους απάντησε:
- Tο απόλυτο βάρος του δεν έχει σηµασία. Eξαρτάται από το πόση ώρα το κρατάµε. 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 µουδιάσει ο ώµος µου και θα παραλύσω. Σε κάθε περίπτωση, το βάρος του ποτηριού δεν αλλάζει, αλλά

όσο περισσότερο το κρατήσω, τόσο πιο βαρύ θα γίνεται.
Kαι συνέχισε:

- Tα άγχη και οι ανησυχίες στην ζωή είναι ακριβώς όπως αυτό το ποτήρι µε το νερό. Aν τα σκέφτεστε λίγο,
δεν θα συµβεί τίποτε. Aν τα σκέφτεστε κάπως παραπάνω, θ’ αρχίσουν να σας ενοχλούν. Kι αν τα σκέφτεστε

συνεχώς, θα αισθανθείτε παράλυτοι, ανίκανοι να κάνετε οτιδήποτε.
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11 Tο αντιηλιακό πρέπει να το βάζετε µισή ώρα πριν
από την έκθεση στον ήλιο. Nα το ανανεώνετε

κάθε φορά που βγαίνετε από την θάλασσα και κάθε δύο
ώρες όταν µένετε έξω στην παραλία.

22 Nα αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο µεταξύ 12
το µεσηµέρι και 4 το απόγευµα.

33 Tα παιδιά κάτω των τριών χρόνων δεν πρέπει να
εκτίθενται άµεσα στον ήλιο, ενώ θα πρέπει να

φορούν πάντα το ειδικό παιδικό αντηλιακό.

44 Eκτός από την παραλία, το αντηλιακό είναι απα-
ραίτητο γενικά όταν εκτίθεστε στον ήλιο εξ αιτίας

κάποιων άλλων δραστηριοτήτων, για παράδειγµα όταν
κάνετε ποδήλατο, όταν βγαίνετε για περπάτηµα.

55 Nα ελέγχετε τους αντηλιακούς δείκτες τόσο για
την υπεριώδη A όσο και την υπεριώδη B ακτινο-

βολία.

66 Tο µεγάλο υψόµετρο, η συννεφιά, το αεράκι και
η αντανάκλαση του ήλιου στην άµµο και στο

νερό κρύβουν κινδύνους. Θα πρέπει να φοράτε αντη-
λιακό ακόµη και κάτω από την οµπρέλλα, ή όταν έχει
συννεφιά.

77 Tο καπέλλο και τα γυαλιά ηλίου είναι απαραί-
τητα, καθώς φιλτράρουν τις ακτίνες του ήλιου.

88 Mην αµελείτε να σκουπίζεστε µετά από κάθε
βουτιά στην θάλασσα. Oι σταγόνες που µένουν

στο δέρµα ευνοούν τα εγκαύµατα, αφού εµποδίζουν
την δράση των αντηλιακών προϊόντων.

99 Θα πρέπει να καταναλώνετε πολύ νερό, καθώς ο
ήλιος αφυδατώνει το δέρµα.

1010 Aν µία ελιά στο δέρµα σας αλλάξει σχήµα,
µέγεθος ή χρώµα, είναι απαραίτητο να επι-

σκεφθείτε αµέσως κάποιον δερµατολόγο.

Έξι ηµέρες. O αριθµός
των ηµερών αργίας πρέ-
πει να είναι 48:12=4/πλά-
σιος των εργασίµων ηµε-
ρών. Eποµένως οι ηµέρες
που δούλεψε ο εργάτης
είναι το 1/5 των συνολι-
κών ηµερών.
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EE ίµαι ένας κρατούµενος ετών
είκοσι δύο. Bρίσκοµαι στην φυ-

λακή περίπου τρία χρόνια. Πιστεύω πως
εδώ µέσα έχω ωριµάσει κι έχω διαπι-
στώσει ότι καµµιά φορά, µέσα από
δύσκολες συνθήκες, µέσα από µερικές
άσχηµες εµπειρίες, µπορείς να καταλά-
βεις το πόση αξία έχουν οι λέξεις
EΛEYΘEPIA και ZΩH.

Έ Έ χω καταλάβει πως ο άνθρωπος,
µέσα από τις δυσκολίες, γίνεται

καλύτερος και από τις εµπειρίες του τού
ανοίγονται διάφορες πόρτες. Όλ’ αυτά
τον κάνουν να σκεφτεί και άλλα πρά-
γµατα, όπως κάποιες πτυχές του εαυ-
τού του, τις οποίες δεν γνώριζε πριν.

A A υτό είναι καλό και πολύ χρήσιµο
για αργότερα, όσον αφορά στην

ζωή.

A A ν µπορούσα να διαλέξω να είµαι
κάτι διαφορετικό απ’ αυτό που

είµαι δεν θα διάλεγα να είµαι ένας
γερός άνθρωπος.

Θ Θ α διάλεγα να είµαι ένα µικρό,
γοργό ποταµάκι, που τα νερά του

θα κυλάνε ασταµάτητα.

ΉΉ θα διάλεγα να είµαι ένα πουλί.
Ένα µεγάλο, δυνατό πουλί, που

θα πετάει ψηλά ώς τα σύννεφα ελεύ-
θερο. Πάντα ελεύθερο!

A K O Y Σ E  M E . . .A K O Y Σ E  M E . . .

Λύστε τα προβλήµατα αυτά χωρίς να χρησιµοποιήσετε χαρτί και
µολύβι.

1. Στο κωδωνοστάσιο µιας µεγάλης εκκλησίας υπάρχουν τρεις καµπά-
νες. H µία κτυπάει κάθε 5 δευτερόλεπτα, η δεύτερη κάθε 6 και η τρίτη

κάθε 8 δευτερόλεπτα. Aν κτυπήσουν µαζί τον πρώτο κτύπο, ύστερα
από πόση ώρα θα κτυπήσουν και πάλι µαζί οι τρεις καµπάνες;   

2. Όταν ο Γιάννης θα έχει την διπλάσια ηλικία από την σηµερινή, θα
είναι τέσσερεις φορές µεγαλύτερος απ’ όσο θα είναι η κόρη του η

Mαρία. Aν  πριν τέσσερα χρόνια. το 2011, ο Γιάννης ήταν τέσσερεις
φορές µεγαλύτερος από την κόρη του, πότε γεννήθηκε η Mαρία;        


