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ττοο TΣAΓEPOTΣAΓEPO
ως ως E™XATH §Y™HE™XATH §Y™H

Mία επίκαιρη ιστορία που δεν απέχει, θα έλεγα, από την πεζή πρα-

γµατικότητα, µιλά για κάποιον, που λέγανε ότι τρελλάθηκε από την

πολύχρονη ανεργία και τις δυσκολίες που αντιµετώπιζε. O άνθρωπος

αυτός λοιπόν νόµιζε ότι αντί για κεφάλι, είχε ένα τσαγερό! Oι δικοί

του, αφού προσπάθησαν και ξαναπροσπάθησαν να τον µεταπείσουν

χωρίς αποτέλεσµα, αποφάσισαν να τον πάνε στο ψυχιατρείο, ελπίζον-

τας πως εκεί, µε την κατάλληλη θεραπεία, θα επανέλθει. 

Πράγµατι, µετά από χρόνια, η όλη του συµπεριφορά έµοιαζε µε

αυτήν “λογικού” ανθρώπου, αφού και τα λόγια του είχαν ειρµό και οι

τρόποι του έδειχναν “φυσιολογικό” άνθρωπο. 

Ήρθε λοιπόν η ηµέρα να συνεδριάσουν οι θεράποντες γιατροί και

να τον εξετάσουν για τελευταία φορά, πριν του δώσουν εξιτήριο. 

- Mε τί θα ασχοληθείς τώρα που ξαναγυρίζεις στον κόσµο; τον

ρώτησε ο πρώτος γιατρός. 

- Έχω απολυτήριο Λυκείου και λέω να αναζητήσω εργασία σαν

υπάλληλος, απάντησε ο άνθρωπος. 

- Kαλή η σκέψη σου. Aν όµως δεν βρείς κάτι σαν κι αυτό που

ψάχνεις, τί άλλη λύση σκέπτεσαι; ρώτησε ο δεύτερος γιατρός.  

- Όταν τελείωσα το σχολείο, εργάστηκα για δύο χρόνια σε εστιατό-

ριο. Θα δοκιµάσω την τύχη µου σ’ ένα παρόµοιο µέρος, είπε εκείνος.

- Kι ας υποθέσουµε, πως ούτε εκεί υπάρχει κάτι για σένα, επέµεινε ο

πρώτος γιατρός. 

- Όταν ήµουν παιδί, βοηθούσα τον πατέρα µου στα χωράφια. Kάτι

θα βρεθεί να κάνω εκεί, ψιθύρισε ο άνθρωπος. 

- Kι άν ούτε κι εκεί καταφέρεις κάτι; Tί θα κάνεις τότε; είπε ο τρίτος

γιατρός που είχε µείνει τόσην ώρα σιωπηλός. 

O θεραπευµένος, πρώην “τρελλός” σήκωσε τα µάτια και τον κοίταξε

χαµογελώντας: 

- Έ, τότε γιατρέ µου, µόνο µία λύση µου µένει: Nα ξαναγίνω τσα-

γερό!  Oι γιατροί γέλασαν και συµφώνησαν να του δώσουν εξιτήριο

την ίδια ηµέρα. 

Ο εκδότης

∆ηµήτριος Μπούκας

✔  ΣHMEIΩMA AΠO TON EK∆OTH 

TO TΣAΓEPO ΩΣ EΣXATH ΛYΣH

✔  OI EΛΛHNEΣ KAINOTOMOYN

✔  ∆IAΦOPA

✔  KAΘAPO ΣΠITI XΩPIΣ TOΞIKEΣ 

ΠAPENEPΓEIEΣ

✔ O MONOΣ XAMENOΣ

✔  KATI ΓIA THN AΓAΠH

✔  ΠEPI EYΦYΪAΣ KAI ANOHΣIAΣ

✔  TO TWITTER EXEI KAI TA KAΛA TOY

A ν  θέλατε να επισκεφθείτε
την Aκρόπολη και διστάζατε

επειδή αναζητούσατε µιά I.X.
ξενάγηση, τώρα πια δεν έχετε
καµµιά δικαιολογία. O Γιώργος Kα-
ρακατσιώτης, έφτιαξε για σας την
εφαρµογή acropolisrock.com, η
οποία αναλαµβάνει να σας προσ-
φέρει πλήρη ξενάγηση, προσαρ-
µοσµένη στην ηλικία, τα ενδιαφέ-
ροντα και τις προτιµήσεις σας.
Πέρα από το πλούσιο υλικό (τρισ-
διάστατες αναπαραστάσεις, βίν-
τεο και φωτογραφίες)  θα µάθετε
τις ώρες που µπορείτε να επισκε-
φθείτε τον Iερό Bράχο της Aκρό-
πολης, τις τιµές των εισιτηρίων,
καθώς και άλλες χρηστικές πλη-
ροφορίες για τα στέκια της περιο-
χής και τις ευκολίες πρόσβασης
σε διάφορα σηµεία της Aθήνας.

A ν  είστε λάτρης του καλού
κρασιού ο Άγγελος ∆αµου-

λιάνος δηµιούργησε για σας το
Botilia.gr., µια ηλεκτρονική πλατ-
φόρµα, που θα σας φέρει σε απ’
ευθείας επαφή µε οινοπαραγω-
γούς, προσφέροντας υπηρεσίες
ανακάλυψης και διάθεσης των κα-
λύτερων κρασιών µικρών Eλλήνων

οι Έλληνες
ÎÎ··ÈÈÓÔÔτοµούν

✍™ËÌÂ›ˆÌ· àfi ÙfiÓ \EÎ‰fiÙË

παραγωγών. Πίσω από το Botilia.gr.
βρίσκονται έµπειροι οινολόγοι,
που κάθε εβδοµάδα δοκιµάζουν
πληθώρα νέων κρασιών. Mε την
εφαρµογή ενός αλγόριθµου ανά-
λυσης, κατηγοριοποίησης και αν-
τικειµεικής αξιολόγησης επιλέγο-
νται τα ποιοτικότερα. Aξίζει να
σηµειωθεί ότι τα επιλεγµένα κρα-
σιά είναι δυσεύρετα και πολύ

συχνά συλλεκτικά. Tο καλό είναι
ότι, για κάποιο χρονικό διάστηµα,
διατίθενται σε τιµή οινοποιείου,
ενώ φθάνουν στα µέλη του
Botilia.gr. (που δεν πληρώνουν
τίποτα ως εγγραφή ή συνδροµή)
στο κατώφλι του σπιτιού τους.
Συµβουλή σε όποιον έχει µια και-
νοτόµο ιδέα: “Προχώρα ξεπερ-
νώντας τους αρχικούς φόβους”.
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∆ιάφορα... 
� TÔ Á¤ÏÈÔ ÂrÓ·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ
Ê¿ÚÌ·ÎÔ Î·È ÌÔÚÂÖ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ
ÙÔ˘˜ àÛıÂÓÂÖ˜ Ó· àÓ·ÚÚÒÛÔ˘Ó
ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·, åÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ÂÈ-
ÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ
ÙÔ˘ §ÈÓÙ˜. TÔ Á¤ÏÈÔ, Ï¤ÓÂ, ÂÈÙ·-
¯‡ÓÂÈ Ù‹Ó Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ·›Ì·-
ÙÔ˜ Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÁÂÓÈÎÒ-
ÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· ÂÓfi˜ ·ÛıÂÓÔ‡˜. H
¤ÚÂ˘Ó· ·˘Ù‹ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ, ÁÈ·
¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÙËÓ ÛËÌ·Û›· ÙË˜
„˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔÜ˜.

�A˘ÍËÌ¤ÓË ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎ‹ ‰Ú·-
ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ
¿ÓıÚˆÔÈ, Ô˘ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ
£Âfi. O Î·ıËÁËÙ‹˜ ÕÓÙÚÈÔ˘
NÈÔ‡ÌÂÚÁÎ, ·fi ÙÔ ·ÓÂÈÛÙË-
ÌÈ·Îfi ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô TfiÌ·˜ T˙¤-
ÊÂÚÛÔÓ ÙˆÓ H¶A, ¤Î·ÓÂ ÂÁÎÂ-
Ê·ÏÔÁÚ·Ê‹Ì·Ù· ÛÂ ÌÔÓ·¯Ô‡˜
ÚÈÓ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜
ÚÔÛÂ˘¯‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ú·Ù‹-
ÚËÛÂ fiÙÈ, Ù‹Ó ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆ-
ÔÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Û·Ó ÌÂ ÙÔÓ £Âfi,
·˘Í·ÓfiÙ·Ó Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·
ÛÙÔÓ ÌÂÙˆÈ·›Ô ÏÔ‚fi.

� OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó
fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ ¿ÙÔÌ· Ô˘
ÙÔ˘˜...  ˙ËÏÂ‡Ô˘Ó, ÙÂ›ÓÔ˘Ó Ó·
Â›Ó·È ÈÔ Â˘ÁÂÓÈÎÔ› Î·È ÂÍ˘ËÚÂ-
ÙÈÎÔ› ÚÔ˜ ·˘Ù¿, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó OÏ-
Ï·Ó‰Ô› ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜. IÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È
Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ›
ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó “ÛÙfi-
¯Ô˜” Î·È ˆ˜ ÂÎÂ›ÓÔÈ, Ô˘ ÙÔ˘˜
˙ËÏÂ‡Ô˘Ó, ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó·
ÙÔ˘˜ Î¿ÓÔ˘Ó Î·Îfi. A˘Ùfi˜ Â›Ó·È
Î·È Ô ÏfiÁÔ˜, Ô˘ ÚÔÛ·ıÔÜÓ
Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÙÔ˘˜
ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó.

� E¿Ó ÂÚ·Ù¿ÌÂ ‰¤Î· ¯ÈÏÈfiÌÂ-
ÙÚ· ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ‰ËÏ·‰‹ ÂÓ¿-
ÌÈÛ˘ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ÙËÓ ËÌ¤Ú·, ÌÔ-
ÚÔ‡ÌÂ Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÛÔ˘ÌÂ ÙÔÓ
ÂÁÎ¤Ê·Ïfi Ì·˜ ·fi ÙËÓ Û˘ÚÚ›-
ÎÓˆÛË, ÙËÓ Î·Ù¿ÙˆÛË ÙË˜ ÌÓ‹-
ÌË˜, ÙËÓ ¿ÓÔÈ· Î·È ÙÔ AÏÙÛ¯¿˚-
ÌÂÚ. A˘Ùfi ‰È·ÙÂ›ÓÔÓÙ·È AÌÂÚÈÎ·-
ÓÔ› ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜.

� TÔ Ì¤ÏÈ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰ÈÎ‹
ÙÚÔÊ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÏÏÔÈÒÓÂÙ·È. °È·
Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÌÈÛfi ÎÈÏfi Ì¤ÏÈ ÔÈ
Ì¤ÏÈÛÛÂ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÙ¿-
ÍÔ˘Ó ÛÂ 2 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· ÏÔ˘ÏÔ‡-
‰È·.
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KAKAΘΘAPOAPO σπίσπίτι χτι χωρίωρίςς TTOOΞIKEΣΞIKEΣ παρενπαρενέρέργγειειεςες
HH φίλη µας Ξενούλα Παπαδηµη-

τρίου  µας έστειλε κάποιες δοκι-
µασµένες και πολύ οικονοµικές
λύσεις για την φροντίδα του σπιτιού
µας, χωρίς την χρήση βλαβερών τοξι-
κών καθαριστικών.

1. Aν ο νεροχύτης στην κουζίνα
µας έχει φράξει, χύνουµε πάνω

από το σιφόνι ένα φλυτζάνι του τσα-
γιού µαγειρική σόδα. Mετά χύνουµε
ένα φλυτζάνι του τσαγιού ξύδι και
ύστερα 4-5 φλυτζάνια καυτό νερό. Aν
ο νεροχύτης µας µυρίζει άσχηµα,
χύνουµε ένα φλυτζάνι ξύδι.

2. Για να διαλύσουµε τα µαγειρικά
λίπη χρησιµοποιούµε µαγειρική

σόδα, ξύδι και λεµόνι.

3. Για να καθαρίσουµε τζάµια και
πλακάκια, βάζουµε σ’ ένα µικρό

ψεκαστήρα ξύδι και καθαρίζουµε
όπως θα κάναµε µ’ ένα από τα σπρέϋ
που υπάρχουν στο εµπόριο.

4. Aν δούµε µυρµήγκια στην κου-
ζίνα ή όπου αλλού στο σπίτι,

βρέχουµε το σφουγγάρι µας µε νερό
και στάζουµε πάνω σ’ αυτό 6 σταγό-
νες αιθέριο έλαιο δυόσµου ή
citronella. Mια εναλλακτική λύση είναι
να σπάσουµε στο γουδί το τσόφλι
ενός αυγού και να τα βάλουµε στις
τέσσερεις γωνίες του δωµατίου όπου
εµφανίσθηκαν τα µυρµήγκια. H µυρω-
διά θα τα απωθήσει.

5. Για να καθαρίσουµε την µπα-
νιέρα και τα πλακάκια του µπά-

νιου: Aναµειγνύουµε σε µια λεκάνη
ένα φλυτζάνι τσαγιού µαγειρική

σόδα, δύο λιωµένες ταµπλέτες βιτα-
µίνης C, ξύσµα 1/4 σαπουνιού Mασ-
σαλίας και τρεις σταγόνες αιθέριο
έλαιο τεϊόδεντρου. Aνακατεύουµε
πολύ καλά και προσθέτουµε όσο
νερό χρειάζεται µέχρι να γίνει ένα
οµοιογενές µείγµα. Kαθαρίζουµε τις
επιφάνειες µε το σφουγγάρι του µπά-
νιου.

6. Aπολυµαντικό για την λεκάνη
του W.C.: Aναµειγνύουµε 1/2

φλυτζάνι µαγειρικής σόδας µε 1/4
φλυτζανιού ξύδι και προσθέτουµε
δέκα σταγόνες αιθέριο έλαιο τεϊόδεν-
τρου.

7. Mαλακτικό ρούχων για το πλυν-
τήριο: Σ’ ένα µπουκάλι ρί-

χνουµε 25 σταγόνες αιθέριο έλαιο
λεβάντας και 1/2 κιλό λευκό ξύδι. Tο
αφήνουµε έξω για 6 εβδοµάδες και,
µετά, ανάλογα µε την ποσότητα των
ρούχων που θα πλύνουµε (περίπου 1
µικρό ποτήρι του κρασιού για ένα
“κανονικό” πλυντήριο) το βάζουµε
στην ειδική θήκη του πλυντηρίου.

8. Aποσµητικό χώρου: Σ’ ένα
ψεκαστήρα βάζουµε απεστα-

γµένο νερό (αυτό που χρησιµοποι-
ούµε για το σίδερο ατµού) και 7  στα-
γόνες αιθέριο έλαιο περγαµόντου, 7
σταγόνες λεµονιού και 7 σταγόνες
ευκαλύπτου. Aναµειγνύουµε ζωηρά
και ψεκάζουµε τον χώρο. 
Eναλλακτικά µπορούµε να αναµεί-
ξουµε σπασµένο µοσχοκάρυδο, βα-
νίλια, γλυκάνισο και αποξηραµένα
µπαχαρικά.

KK··ÏÏ‹‹ ÂÂÈÈÙÙ˘̆¯̄››·· ÎÎ··ÈÈ 
ÎÎ··ÏÏfifi ººııÈÈÓÓfifiˆ̂ÚÚÔÔ!!

Aν µπορούµε να βρούµε το κουράγιο µία παραπάνω φορά απ’ ότι φοβόµα-
στε, αν µπορούµε να εµπιστευτούµε τους άλλους µία ακόµα φορά από το να
τους υποπτευόµαστε, αν µπορούµε να συνεργαστούµε µία ακόµα φορά από
το να ανταγωνιζόµαστε, να συγχωρέσουµε µία ακόµα φορά από το να κατη-
γορήσουµε, να αγαπήσουµε µία ακόµα φορά από το να µισήσουµε, θα βρε-
θούµε πιο κοντά στην επόµενη φάση της εξέλιξής µας. Mε µια προειδοποί-
ηση: η επαναστατική συµπεριφορά είναι εθιστική: από την στιγµή που ξεκι-
νάς είναι πολύ δύσκολο να σταµατήσεις.
Στο κάτω κάτω γιατί να ζούµε και να εξελισσόµαστε χωρίς να το καταλαβαί-
νουµε, όταν µπορούµε να επιταχύνουµε την διαδικασία της εξέλιξής µας για
µας τους ίδιους και για τους γύρω µας.

Jonas Salk



ΣΣ την στέπα της Aργεντινής, κοντά σ’ ένα χωµα-
τόδροµο, στέκεται ένας γελαδάρης στην πόρτα

του φτωχικού του. Ξαφνικά, σταµατάει δίπλα του ένα
πολύ µεγάλο, πολυτελές και, φυσικά, πανάκριβο αυτο-
κίνητο. Ένα καλοντυµένος κύριος κατεβαίνει και λέει
στον γελαδάρη:
- Για πες µου, καλέ µου άνθρωπε... Mπορείς να µου
δείξεις πού βρίσκεται η αγροικία  “O Kόκκορας”;
- O Kόκκορας; O Kόκκορας... λέει ο γελαδάρης. Kοι-
τάξτε, εγώ πολύ σπάνια βγαίνω και δεν ξέρω να σας
πω.
-Θα πρέπει να είναι κάπου εδώ κοντά, γιατί µου είπαν
να πάρω την έξοδο του αυτοκινητόδροµου στο 215ο
χιλιόµετρο δεξιά, και, αφού προχωρήσω γύρω στα
είκοσι λεπτά στον χωµατόδροµο, θα δω την αγροικία
µπροστά µου. Eπειδή όµως οδηγώ ήδη δεκαπέντε
λεπτά σκέφτηκα µήπως...
- O Kόκκορας; Όχι.... O Kόκκορας εδώ, όχι, βγαίνω
τόσο σπάνια που δεν ξέρω καθόλου να σας πω..
- Kοίτα δεν µπορεί να µην ξέρεις. Eίναι η αγροικία της
οικογένειας του Pοντρίγκες Άλσαγκα. O µεγάλος
γυιός είχε εκλεγεί ακόµα και γερουσιαστής.
- Pοντρίγκες Άλσαγκα; O Kοκκορας. Όοοοχι, όχι....
Γερουσιαστής; Όχι απ’ όσο ξέρω.
- Kανένας γείτονας, κάποιος εδώ κοντά να ρωτήσω;
- Όχι, είναι αποµονωµένο αυτό το µέρος. Γείτονες
εδώ; ∆εν έχω δει ποτέ µου κανέναν. Bγαίνω τόσο
σπάνια  που σας λέω δεν έχω δει κανένα.
- Kαλά, λέει ο καλοντυµέος κύριος. Mήπως ξέρεις πού
µπορώ να βρώ ένα πρατήριο βενζίνης;
- Πρατήριο βενζίνης; Eννοείτε... εκεί που βάζουν βεν-
ζίνη στα τρακτέρ;
- Nαι βενζινάδικο.
- ∆εν ξέρω εδώ κανένα βενζινάδικο.... Eπειδή εγώ δεν

έχω τρακτέρ, καταλαβαίνετε...
- Kαλά, εντάξει, δεν πειράζει. Πες µου πώς θα πάω
στο χωριό και θα ρωτήσω εκεί.
- Στο χωριό;
- Nαι, σ’ ένα χωριό.
- Eννοείτε µε σπίτια...
- Ένα χωριό!
- Mµµ... ∆εν µπορώ να σας δείξω. Bλέπετε, βγαίνω
τόσο σπάνια... Πήγα κάποτε σ’ ένα χωριό, όταν ήµουν
µικρός µε τον πατέρα µου. Θα ήµουν 5-6 χρόνων και
πήγαµε σ’ ένα µέρος µε σπίτια, που είχε και µια πλα-
τεία και... Aλλά δεν ξέρω να σας πω προς τα πού
πέφτει, γιατί εγώ σχεδόν δεν κουνιέµαι από εδό,
καταλάβατε.. O “Kόκκορας” είπατε; Pοντρίγκες Άλσα-
γκα; Bενζινάδικο; Γείτονες; H αλήθεια πείναι πως εδώ
γύρω, όχι... δεν ξέρω...
- Πολύ καλά, εντάξει, βλέπω πως δεν µπορείς να µε
βοθήσεις. Πές µου τουλάχιστον πώς θα επιστρέψω
στον αυτοκινητόδροµο, κι από εκεί θα δω τι θα κάνω.
- Στον αυτοκινητόδροµο; ρωτάει µε απορία ο γελαδά-
ρης.
- Mα άνθρωπέ µου, δεν είναι δυνατόν, του λέει έξαλ-
λος ο καλοντυµένος κύριος. Σου λέω για την αγροικία
“O Kόκκορας”, δεν την ξέρεις! Σου λέω για τους
Pοντρίγκες Άλσαγκα, δεν τους ξέρεις!. ∆εν ξέρεις
πού µένει ένας γείτονας! ∆εν ξέρεις πού υπάρχει ένα
βενζινάδικο! ∆εν ξέρεις να πας στο χωριό! Kαι τώρα
σε ρωτάω πώς θα βγω στον αυτοκινητόδροµο κι ούτε
αυτό το ξέρεις! E, λοιπόν, είσαι άσχετος, βλάκας, δεν
ξέρεις, τίποτε, είσαι ένας ηλίθιος.
Kαι ο γελαδάρης του απαντάει:
- Kοιτάξτε, µπορεί εγώ να είµαι όλα αυτά που λέτε,
εδώ όµως ο µόνος χαµένος είστε εσείς...

Xόρχε Mπουκάϊ
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Ξέρεις, AΓAΠH λέµε πολλές φρές αυτό που ήδη ξέρουµε, αυτό που για χρόνια έχουµε στην αγκαλιά µας, αυτό
που έχει απλωθεί στην καρδιά µας µε όλη του τήν άνεση. Aυτό πίστευα κι εγώ για χρόνια.

Oµως η AΓAΠH, τελικά, έχει πολλά πολλά πρόσωπα! Πάντα χαµογελαστά και γεµάτα γλύκα! Kρυµµένα µε τσαχ-
πινιά παντού! Σ’ έναν φίλο ξεχασµένο από τα παλιά, σε µια καληµέρα αυθόρµητη και ζεστή, στο χέρι που απλώ-

νεται κάθε φορά που κάνω κάποιο στραβοπάτηµα, σε µια στιγµή ξεγνοιασιάς, χωρίς αγωνίες και πρέπει...
Aτέλειωτος ο κατάλογος!

Yποψιάζοµαι όµως ότι η πιό δυνατή, η πιο ατσαλένια και συγχρόνως αναλλοίωτη AΓAΠH είνια αυτή που υπάρχει
µέσα µας! Aυτή που σαν Aγγελάκι φωτεινό µας ακολουθεί παντού, αφουγκράζεται το κάθε µας συναίσθηµα, χαϊ-
δεύει τρυφερά την καρδιά µας όταν εκείνη τα χάνει... όταν εκείνη πονά,.. όταν εκείνη ψάχνει µε πόνο και απορία

το πώς και το γιατί...
Aυτή την AΓAΠH άλλοι την λένε Θεό και άλλοι ∆ύναµη. Άλλοι απλά δεν την έχουν κάν αφήσει να τους µιλή-

σει! Όµως εκείνη είναι πάντα EKEI! Mέσα µας!
Άφησέ την να ξεδιπλωθεί στην ζωή σου, άφησέ την να σε κακοµάθει. Kαι θα δεις ότι έχει σχέδια για σένα και
τον υπέροχο εαυτό σου. Mη φοβάσαι να αφεθείς. Eίµαστε σε καλά χέρια! Eίµαστε σε µοναδική αγκαλιά τρυ-     

πωµένοι µέσα! Στο ορκίζοµαι!                       Iφιγένεια Λουρίδα
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HH ανοησία είναι απύθµενη, “χαίρε βάθος
αµέτρητον” Aδύνατον να υπολογιστεί·

αυτό σηµαίνει πως ούτε η ευφυΐα µετριέται,
παρά τα διάφορα τεστ νοηµοσύνης, στα οποία
υποβάλλονται κατα καιρούς µαθητές, φοιτητές
και διάφοροι υποψήφιοι. Kανείς δεν µπορεί να
πει µε σιγουριά τί αποδεικνύουν οι βαθµολογίες
και τα σκορ· µάλλον έχουν τόση µελλοντική
αξία όση και η σειρά επιτυχίας στις Πανελλαδι-
κές. ∆εν είναι άστοχο το γνωστό δηµοσιογρα-
φικό ερώτηµα του ρεπορτάζ, που συχνά επα-
νέρχεται: τι απέγιναν αυτοί που µπήκαν πρώτοι
στις σχολές τους κι οι πρώτοι των πρώτων; Aπο-
φοίτησαν και πρώτοι; Eίναι σήµερα πρώτοι τον
κλάδο τους;

Ÿ Ÿ ταν είναι αδύνατον να ορίσεις έστω και
λεκτικά τι είναι η ευφυΐα, το ταλέντο, οι

ιδέες, είναι εντελώς αδύνατον και να τα µετρή-
σεις. Πώς να πτοβλεφθεί η σπίθα του νου, που
αυτοσχεδιάζει και εκπλήσσει µε την πρωτοτυ-
πία, την ευρηµατικότητα και την µοναδικότητα
της σύλληψης. Aλλωστε, είναι πασίγνωστο ότι
στην νεανική ηλικία, που γίνονται αυτά τα τεστ,
οι µεταβολές στην σκέψη είναι τόσο συχνές,
ώστε πολλές κατοπινές µεγαλοφυΐκες (π.χ. Aϊν-
στάϊν, Έντισον κ.ά.) στο σχολείο ήταν  µάλλον
σκράπες.

™ ™ ε κάθε περίπτωση ο δείκτης ευφυΐας, το
σκορ) που εξάγεται µε αυτά τα τεστ είναι

ένα µέτρο µεγέθους της σχολικής ικανότητας
καί τίποτε παραπάνω· “σκάρτα ζύγια δηλαδή”,
αφού χαρακτήρας, κρίση, πείρα και πρωτοβου-
λία, που είναι όροι επιτυχίας στην ζωή, δεν
µαθαίνονται στα βιβλία.   

∆ιονύσης Xαριτόπουλος

1. Ύστερα από 2
λεπτά (120 δευτερό-
λεπτα. Tο 120 είναι το
ελάχιστο κοινό πολλα-
πλάσιο των αριθµών 5,
6 και 8).
2. Tο 2004.
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NN α που τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης µπο-
ρούν κάποιες φορές να έχουν και ουσια-

στικό ανθρωπιστικό χαρακτήρα.

TT ρία παιδιά, εγκαταλελειµµένα σε µια πλατ-
φόρµα του σιδηροδροµικού σταθµού στο

Nέο ∆ελχί ήταν αυτό που είδε µιA δηµοσιογράφος,
καθώς συνόδευε τους γονείς της στο τραίνο.

HH Abhishek Shukla, δηµοσιογράφος στο Press
Trust of India, τα φωτογράφησε και δηµοσί-

ευσε την φωτογραφία τους στο twitter µε το
µήνυµα: “Mπορεί κάποιος να βοηθήσει αυτά τα παι-
διά, που βρίσκονται στον σιδηροδροµικό σταθµό
του Nέου ∆ελχί, στην πλατφόρµα 16;”

TT α παιδιά, επτά, πέντε και τεσάρων ετών, κοι-
µόντουσαν αγκαλιασµένα για να µή παγώ-

σουν. Tο tweet έγινε γνωστό σε λιγώτερο από µία
ώρα, φθάνοντας τις 250 αναδηµοσιεύσεις και η
τοπική αστυνοµία ανάλαβε δράση. Πολλοί πήγαν
στο σηµείο, και δεν βρήκαν τα παιδιά.Tελικά, µετά
από κάποια ώρα τα εντόπισαν σε µια άλλη αποβά-
θρα.

ΌΌ ταν τα βρήκαν ήταν παγωµένα, πεινασµένα
και φυσικά πολύ φοβισµένα. H αστυνοµία

χρειάστηκε µισή ώρα για να εντοπίσει την µητέρα
τους και να τα επιστρέψει στο σπίτι τους. Όπως
αποκαλύφθηκε, τα παιδιά ζούσαν µε τον πατέρα
τους µετά το διαζύγιο των γονιών τους. Eκείνη την
ηµέρα ο πατέρας τα πήγε µια βόλτα στον σταθµό
όπου και τα άφησε, λέγοντάς τους να περιµένουν
εκεί να έρθει η µητέρα τους. O πατέρας αναζητεί-
ται ακόµα από την αστυνοµία.

το Twitter έχει και τα καλά τουτο Twitter έχει και τα καλά του

MÈ· ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·, Ë ÔÔ›· Î·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi â·Ú¯›·, àÏÏ¿ ÛÔ‡‰·˙Â ÛÙËÓ
Aı‹Ó·, ı¤ÏËÛÂ Î¿ÔÙÂ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÂÓÈ¯Úfi ÙË˜ ÂÈÛfi‰ËÌ·. MÈ· Î·È
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