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ΚΚΚΚ ΑΑΑΑΤΤΤΤ ΙΙΙΙ Α Ρ Χ Ι Ζ Ε ΙΑ Ρ Χ Ι Ζ Ε Ι
Κ ΑΚ ΑΤ ΙΤ Ι ΤΤΤΤ ΕΕΕΕ ΛΛΛΛ ΕΕΕΕ ΙΙΙΙ ΩΩΩΩ ΝΝΝΝ ΕΕΕΕ ΙΙΙΙ
Αν δεν σου αρέσει κάτι, άλλαξέ το.

Αν δε µπορείς να το αλλάξεις, άλλαξε τον τρόπο µε τον οποίο 

το αντιµετωπίζεις.

Σε κάθε περίπτωση, µην παραπονιέσαι.

- Μάγια Αγγέλου  (Αφροαµερικανίδα συγγραφέας)

Καθώς ο ηµερολογιακός χρόνος τελειώνει, συνηθίζουµε να κάνουµε έναν

απολογισµό - τί πετύχαµε, σε τί υστερήσαµε, τί θα ξανασχεδιάσουµε. Αυτή την

εποχή, λοιπόν, ίσως είναι η καλύτερη ευκαιρία µας να σχεδιάσουµε µε καθαρό

µυαλό τους στόχους µας.

Κι ας αρχίσουµε από την αρχή: Πρώτα προσδιορίζουµε το ΤΙ θέλουµε καί

περιγράφουµε µε σαφήνεια τον στόχο µας. ∆εν χρειάζονται πολλά λόγια στην

φάση αυτή.

Ύστερα, καταστρώνουµε την στρατηγική µας. Έχοντας δηλαδή προσδιορί-

σει την κατεύθυνση, το πού θέλουµε να πάµε, σχεδιάζουµε το πώς θα φθά-

σουµε εκεί, το πλάνο της δράσης µας: ποιόν δρόµο θα ακολουθήσουµε, τί εφό-

δια έχουµε, τί προσόντα διαθέτουµε, τί εναλλακτικές λύσεις µπορούµε να

βρούµε, από πού θα αντλήσουµε αυτό που µας λείπει, ποιοί θα συνεργαστούν

µαζί µας, πότε αρχίζουµε την δράση µας κλπ. Εδώ, είναι απαραίτητη η ξεκάθαρη

και όχι η θετική σκέψη, επειδή αν δεν έχουµε µια αντικειµενική εικόνα των

δυνατοτήτων που έχουµε στην διάθεσή µας, θα σχηµατίσουµε µια πλασµατική

εικόνα της πορείας που χαράζουµε, οπότε και τα αποτελέσµατα θα είναι ανά-

λογα.

Σταµάτα να κατηγορείς τον εαυτό σου. Είσαι ένα έργο σε εξέλιξη,

το οποίο σηµαίνει ότι, κάθε ηµέρα, φθάνεις όλο και πιο κοντά στον

στόχο σου, κάνοντας ένα σταθερό βήµα την κάθε φορά. Το µυστικό

είναι στο να µάθεις να ανταποκρίνεσαι, όχι να αντιδράς.

Κοµφούκιος

Τώρα που αποφασίσαµε το τί και το πώς και το πότε, αφού δεσµευτήκαµε
ότι θα υλοποιήσουµε αυτό που αποφασίσαµε, τώρα που χρειάζεται να παρα-
µείνουµε αµετακίνητοι στον λόγο που δώσαµε τον εαυτό µας, επιλέγουµε

να σκεφθούµε θετικά. Αισιόδοξα και δυναµικά. Τότε είναι που οι σκέψεις µας,

διατυπωµένες θετικά, θα δηµιουργήσουν αντίστοιχες θετικές επιβεβαιώσεις, οι

οποίες επικεντρώνουν την προσοχή µας σ’ αυτό που επιθυµούµε, ξυπνούν τις

δυνατότητες που διαθέτουµε και, παρά τα όποια εµπόδια και τις αντιξοότητες,

µας ωθούν να ορµήσουµε µε αποφασιστικότητα στην εξασφαλισµένη επιτυχία

αυτού, στο οποίο στοχεύουµε.

Όπως λέει ένας ορειβάτης, “αυτός που ανεβαίνει ένα λόφο χρησιµοποιεί την

ίδια ακριβώς στρατηγική µε αυτόν που κατακτά το Έβερεστ: κάνει ένα βήµα την

φορά και επιµένει µέχρι να φθάσει στο τέρµα του δρόµου!”. Θέλει, βέβαια, µια

διαφορετική προετοιµασία.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!
Ο εκδότης

∆ηµήτριος Μπούκας

✔  ΣHMEIΩMA AΠO TON EK∆OTH 

ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ, ΚΑΤΙ ΑΡΧΙΖΕΙ

✔  ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ 

✔  ∆IAΦOPA 

✔  MIA TPYΦEPH AΓKAΛIA

✔  NA ∆EXEΣAI KAI NA ΠPOΣΦEPEIΣ

✔  MIA MNHMEIΩ∆HΣ EΓKYKΛIOΣ

✔  ΘA KATAPΓHΣOYME KAI THN ΓPAΦH

✔  ΘEΛΩ

✔  TEΣT 

... Όσο για την αυτοκριτική, που
πρέπει να κάνουµε όλοι µας, για

να πάµε µπροστά, το λέµε, το ξαναλέµε.
Είναι η καραµέλλα της µοντέρνας ρητο-
ρείας. Καθώς οι “επάνω” δεν χαµπαριά-
ζουν, ας το κάνουµε οι “αποκάτω” αρχί-
ζοντας σήµερα κιόλας από τα πιο απλά,
αυτά που είναι... του χεριού µας. Ας
ξαναφυτέψουµε την λεµονιά που ξεπα-
τώσαµε, ας καθαρίσουµε την αυλή µας
από τα σκουπίδια και το διπλανό δασάκι
από τα ξερόχορτα και τα πλαστικά µπου-
κάλια, ας στηρίξουµε, όπως µπορούµε
αλλά σήµερα κιόλας, τον άνεργο συγ-
γενή και τον ανήµπορο παππού της γει-
τονιάς.

... Οι άνθρωποι είδαν τις τσέπες
τους να γεµίζουν όπως-όπως

και δεν πρόσεξαν ότι το αντίτιµο ήταν η
εκχώρηση του δικαιώµατος για κριτική στά-
ση απέναντι στην εξουσία, η παραχώ-
ρηση του µέλλοντος των παιδιών τους. 

... Εννοείται, οι ευθύνες των “επά-
νω” και τών “κάτω” δεν είναι ισο-

δύναµες. Τα θύµατα του εγκλήµατος εί-
ναι µόνο οι “κάτω”, γιατί αυτοί καλούνται
να πληρώσουν τα σπασµένα. Τα πλήθη,
που µαγεύονται στο Σύνταγµα και στις
άλλες πλατείες, εκφράζουν αγωνία και
οργή, αλλά σκέπτοµαι πως οι παρουσίες
ανθρώπων άνω των σαράντα ίσως είναι
και µία πράξη αυτοκριτικής, για τα λάθη
και τις ολιγωρίες του παρελθόντος. Κι
αυτό είναι σηµαντικό βήµα για ανάκτηση
αξιοπρέπειας, για την ανάκτηση της ιδιό-
τητας του πολίτη”.

Από συνέντευξη της συγγραφέως Ιωάννας
Καρυστιάνη  στις 18/6/2011
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∆ιάφορα... 
� Nέα µελέτη από το Πανεπιστή-

µιο του Leeds φανερώνει ότι η

πρόσθετη λήψη 7 γραµµαρίων

φυτικών ινών την ηµέρα, ποσό-

τητα που περιέχεται σε τρία µήλα,

µειώνει τον κίνδυνο εµφράγµατος

κατά 9%. Oι φυτικές ίνες, που

περιέχονται σε φρούτα, λαχανικά

και δηµητριακά ολικής αλέσεως,

βοηθούν στην ελάττωση της κα-

κής χοληστερόλης, άρα και στην

αποφυγή της αθηροσκλήρωσης.

Oι ειδικοί συνιστούν την καθηµε-

ρινή λήψη 20 γραµµαρίων φυτι-

κών ινών και κρούουν τον κώ-

δωνα του κινδύνου για όσους

τρώνε έτοιµα γεύµατα από... ταχυ-

φαγία, γιατί προσλαβάνουν ελάχι-

στες φυτικές ίνες. 

�Aµερικανοί ερευνητές αναφέ-

ρουν ότι όσοι βρίσκονται στο

τιµόνι του αυτοκινήτου τους αφιε-

ρώνουν την προσοχή τους στην

οδήγηση µόλις το 10% της συνο-

λικής ώρας που οδηγούν. Tον

υπόλοιπο χρόνο έχουν στραµµένη

την προσοχή τους στο κινητό

τους τηλέφωνο, στις διαφηµιστι-

κές πινακίδες ή τον... καθρέπτη

τους! Σύµφωνα µε τους ερευνητές

οι οδηγοί αντιµετωπίζουν υπερδι-

πλάσιο κίνδυνο να έχουν ατύχηµα

όταν πληκτρολογούν στο κινητό

τους και ταυτόχρονα οδηγούν.

Eιδικότερα για τους νέους και

άπειρους οδηγούς ο κίνδυνος

αυξάνεται έως οκτώ φορές.

� Mελέτη που δηµοσιοποιήθηκε

κατά την διάρκεια της έκθεσης

καταναλωτικών ειδών στο Λας

Bέγκας, αναφέρει πως οι οθόνες

των H/Y και των διαφόρων γκά-

τζετ προκαλούν σοβαρά προβλή-

µατα στα µάτια των χρηστών,

καθώς το 70% των ενηλίκων παρα-

πονιούνται για θολή όραση. H

µελέτη αναφέρει πως ωρισµένα

είδη ψηφιακού φωτός δηµιουργούν

πιθανώς και άλλα σοβαρά προβλή-

µατα όπως καταρράκτη ή εκφυλι-

σµό της ωχράς κηλίδας. Άλλα

προβλήµατα που αναφέρονται είναι

πόνοι στην µέση και την πλάτη,

πονοκέφαλοι ή ακόµα και αυχε-

νικό σύνδροµο.
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YY πάρχει αυτή η φωτογραφία. Ένα
δέντρο να αγκαλιάζει ένα ποδή-

λατο. Και υπάρχει και µια ιστορία. Που
λέει ότι το 1914, στις Ηνωµένες Πολι-
τείες, ένα αγόρι ακούµπησε το ποδή-
λατό του στον κορµό ενός µικρού
δέντρου, στη νήσο Βασόν, στην Πολι-
τεία της Ουάσινγκτον, και πήγε στον
πόλεµο, απ’ όπου δεν γύρισε ποτέ.

T T ο δέντρο έκανε αυτό που κά-
νουν όλα τα

δέντρα. Μεγάλωσε.
Και µεγαλώνοντας,
αγκάλιασε το ποδή-
λατο του αγοριού.
Από τότε, ποδήλατο
και δέντρο είναι αγ-
καλιασµένα για ενε-
νήντα οκτώ ολόκλη-
ρα χρόνια. Κι αυτή η
αγκαλιά διαρκεί  έ-
ναν ολόκληρο αιώ-
να...

Y Y πάρχει, όµως,
και µια άλλη

ιστορία. Που παρα-
πέµπει σε άλλη χρο-
νολογία, το 1950,
και σε άλλο αγόρι,
που αυτό έχει όνοµα: λέγεται Ντον
Πουζ. 

HH ιστορία λέει ότι το σπίτι όπου
έµενε το αγόρι κάηκε. Kάποιοι

φιλάνθρωποι έσπευσαν να βοηθήσουν
την οικογένεια όπως µπορούσαν. Aνά-
µεσα στα άλλα, χάρισαν στον Nτον
αυτό το ποδήλατο, που, όµως, δεν του
άρεσε. Ήταν πολύ µικρό γι’ αυτόν και
τα χερούλια του έµοιαζαν, λέει, περισ-
σότερο µε χερούλια τρίτροχου ποδη-
λάτου. Η µητέρα του δήλωσε στην

εφηµερίδα Vashon - MauryIsland
Beachcomber ότι µία ηµέρα ο Nτον
πήγε µε φίλους του στο δάσος για να
παίξουν και, όταν τελείωσαν το παι-
χνίδι τους, αυτός απλώς  άφησε το
ποδήλατο του εκεί, ακουµπισµένο στο
δέντρο, και γύρισε στο σπίτι του.

TT
ο ποδήλατο, λέει η ιστορία, ήταν
αρχικά κόκκινο και εξακολουθεί

να βρίσκεται εκεί, αγκαλιά µε το
δέντρο, µερικές εκα-
τοντάδες µέτρα από
το σπίτι όπου ζούσε
η µητέρα του αγο-
ριού, η Έλεν Πουζ,
µέχρι πριν λίγο
καιρό, όταν και πέ-
θανε στα 99 της χρό-
νια. Όσο ζούσε, ό-
µως, ο προηγούµε-
νος µύθος είχε κάνει
διάσηµο το... άσηµο
πρώην κόκκινο ποδή-
λατο του γυιού της
και πλήθος κόσµου
συνέρρεε στο δι-
πλανό δάσος για να
το δει, αγκαλιασµένο
τρυφερά µε το δέν-

τρο. O Nτον, όταν το αντίκρισε, είπε
αδιάφορα:
- Nα το ποδήλατο µου.

HH
µητέρα του ρωτήθηκε από τους
δηµοσιογράφους εάν την εκ-

πλήττει η κατάληξη του ποδηλάτου του
γυιού της, και απάντησε ψυχρά:
- Στην ηλικία µου τίποτε πια δεν µε
εκπλήττει!

TT
ελικά, πολλές φορές οι µύθοι
είναι προτιµότεροι από την πρα-

γµατικότητα!

µια TPYΦEPH... AΓKAΛIA

Στην Παλαιστίνη υπάρχουν δύο λίµνες, η λίµνη της Γαλιλαίας και η Nεκρά Θά-
λασσα. Tο κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι δέχονται και οι δύο τα νερά
του ποταµού Iορδάνη. H Γαλιλαία, όµως, δέχεται τα νερά και τα αφήνει να
φύγουν προς το Nότο. H Nεκρά Θάλασσα δέχεται τα νερά του Iορδάνη και
τα κρατάει για τον εαυτό της. Στην Γαλιλαία υπάρχει υπέροχη ζωή µέσα
στην λίµνη και γύρω απ’ αυτήν. Στην Nεκρά Θάλασσα δεν υπάρχει ίχνος
ζωής.
H Nεκρά Θάλασσα δείνει συµβολικά τί συµβαίνει όταν κάποιος κρατάει πρά-
γµατα µόνο για τον εαυτό του.
Nα δέχεσαι και να προσφέρεις. Aυτό είναι το µυστικό για να έχεις πληρό-
τητα  ζωής.  Aρχιεπίσκοπος Aλβανίας Aναστάσιος

NA ∆EXEΣAI  KAI  NA ΠPOΣΦEPEIΣ



EE
ν όψει της εορτής του Aγίου Nικολάου το
1883, ο τότε διοικητής της Aστυνοµικής Περι-

φέρειας της ∆ηµητσάνας, Eµµανουήλ Λαγουδάκης,
συνέταξε µια µνηµειώδη εγκύκλιο. Πρόκειται για
“ιστορικής” σηµασίας κείµενο, του οποίου το πρωτό-
τυπο φυλάσσεται στην βιβλιοθήκη της ∆ηµητσάνας.
Σηµειώνουµε ότι στο κείµενο που θα διαβάσετε δια-
τηρούνται η ανορθογραφία και η ασυναρτησία του...
πρωτοτύπου.

Προς απάσας τας Aρχάς του Kράτους, 

Nοµάρχας και ∆ηµάρχους 

της υπ’ εµέ Aστυνοµικής Περιφερείας της 

Πόλεως ∆ηµιτσάνας.

Άρθρον 1ον. Παρακαλούνται πάντες και πάσαι όπως
µεθαύριον Πέµπτη, 6ην ∆εκεµβρίου ε.ε., κατά την
πανηγυρικήν εορτήν του Aγίου Nικολάου καί επί τη
εσχάτη ευκαιρίαν της συγκεντρώσεως των ξένων, οι
κάτοικοι της δικαιοδοσίας µου εκτελέσωσι γενικήν
καθαριότητα των δρόµων της εγχωρίου ταύτης κω-
µοπόλεως.

Άρθρον 2ον. Nα ενώσωσι δια στερεών αλύσεων
τους κύνας και τους σκύλους και άπαντα τα κακο-
ποιά στοιχεία, τα τυχόν δυνάµενα να προσβάλωσι
την εγχώριον αιδώ.

Άρθρον 3ον. Nα θέσωσι φίµωτρα ανά τα στόµατα
των φωνασκούντων εκψύχων ζώων και κτηνών, δια-
φόρων καταγογών, γένους και φύσεως ή και ανθρω-
πογοναίων ακαταλλήλων συµπεριφοράς εις ξένους
κατά την υπερτελουµένην ενθάδεν πανήγυριν.

Άρθρον 4ον. Nα εµποδίζουν µε βία το γκάρισµα των
όνων  και µουλαριών, το χλιµίντρισµα των ίππων και
των γαλών, δηλαδή των κατσουλιών.

Άρθρον 5ον. Θα τους πεθάνω δι’ άρθρων. Tι νοµί-
ζουν πως είναι οι αυγοπώλαι, φαρµακοπώλαι, οικο-
πώλαι, σιδηροπώλαι, λαχανοπώλαι, εστιάτορες, οπο-
ροπώλαι, µη εξαιρουµένων των γνωστών εν γένει
εµπορευοµένων. Nα τηρήσουν άκραν κάθαρσιν, κα-
λήν ζύγισην, αρίστων ποιότητα και να σκευάσουν
δικαιοστάσειον των ζυγαριών των, των σταθµών και
µέτρων, προς τα συµφέροντα της υπηρεσίας.

Άρθρον 6ον. Aπαγορεύεται το πλύσιµον εν τη θα-
λάσση άνευ αδείας (σ.σ. η οποία θάλασσα απέχει
από την ∆ηµητσάνα περί τα εκατό χιλιόµετρα...).
Eπίσης η είσοδος αµφοτέρων των γενών και ουδετέ-
ρων εις θερµούς λουτήρας καθ’ όλην την διάρκειαν
της εορτής. Ωσαύτως η διανυκτέρευσις και µετάβα-
σις προς ρεµβασµόν εις τους πρόποδας της θαλάσ-

σης και παρά τα θαλάσσας αµφοτέρων των γενών
πρός αποφυγήν εκουσίου απαγωγής µεταξύ των.

Άρθρον 7ον. Όσοι παρ’ εµού αφθώσι και των οργά-
νων µου εργολαβούντες άρρενες µετά θηλέων θέ-
λουσι ραβδισθή ανελλιπώς εν τω κρατητηρίω.

Άρθρον 8ον. Aπαγορεύεται η διεύλευσις ανθρώπων
επί κτηνών, προς αποφυγήν καταπάτησιν παίδων ως
και ρυτήρος ελαύνοντας πόδας των κτηνών, και, ως
λόγου χάριν είδα άρρενα τινά σπεύδοντα ψιτ, ψιτ,
ψιτ, όπιστεν θηλέου τινός, ούτινος οι πόδες ηστόχι-
σαν και κατεπάτησαν την αισθήτα του ποδός ταύτης
και, ας είναι, άλλην ηµέραν θα εξετάσω και δια το
σπουδαίον τούτο ζήτηµα. Kαι διά να είµεθα εντάξει,
οι παραβάται θα διώκονται βάσει του άρθρου 1072
ως ποινικού Nόµου. 

Άρθρον 9ον. Tο κλείσιµον των καταστηµάτων κανο-
νίζω, πλήν λεσχών, την δύσην του ηλίου των οινοπω-
λείων την 11ην της νυκτός τον δε θεαµάτων την
12ην µεταµεσονυκτίου πλην του ∆ηµοσίου θεάµα-
τος της Kαραγκιοζαρίας, την πρωΐαν περί το λυκαυ-
γές τουτέστιν άµα τη εµφανίσει του ηλίου εις την
γην των αβδηρητών κοινοτήτων. Kαι αυτό διότι θα
παρίσταται ο υποφαινόµενος εν µεγάλη στολή και
παρασηµοφορία.

Άρθρον 10ον. Aπαγορεύονται αι σεισµικαί δονήσεις
προς αποφυγήν καταπλήξεως του λαού και χάρις
της τηρήσεως αναψυχής.

Άρθρον 11ον. Aπαγορεύεται ενώπιον ξένων η
µαγκουροφορία, ο πυροβολισµός δια δηµούτσου-
νης, το απότοµον βήξιµον, εκκαθάρισις ρινών - Eπι-
τρεποµένου τούτου εν αποµακρυσµένη συνοικία και
περι λύχνων αφάς, όπως λέγανε οι παπούδες µας.

Άρθρον 12ον. Aπαγορεύεται το συνοµιλείν εντός
του λουτήρος µε άτοµα εις άλλους λουτήρας, ως
και το τάραγµα του ύδατος δι’ αερίων - αφεδρονο-
κρουσιών.

Άρθρον 13ον. Aπαγορεύεται κατά το ουρείν το παί-
ξιµον του κρέατος.

Άρθρον Tελευταίον. Περί µεσηµβρίαν ψαλήσεται
µεγάλη παράκλυσην προς αποµάκρυνσιν πάσις α-
σθενείας ζώων, ανθρώπων, γυναικών, περονόσπο-
ρου, ποδάγρας κτλ.

H εκτέλεσις της παρούσης ανατίθεται εις τα υπ’ εµέ
όργανα.

Eν ∆ηµιτσάνη 3η ∆εκεµβρίου 1883,
O Aστυνοµικός ∆ιοικητής Eµµανουήλ Λαγουδάκης,

Yπενωµατάρχης
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TT ο ακούσαµε κι αυτό. Tέρµα τα τετράδια και
τα µολύβια για τους Φινλανδούς µαθητές.

O συνηθισµένος τρόπος εκπαίδευσης καταργεί-
ται και “ψηφιοποιείται” σε όλα τα επίπεδα,  µέσω
µιας καινοτόµου πρότασης: τα παιδιά να γρά-
φουν αποκλειστικά µε πληκτρολόγιο σε όλες τις
σχολικές τάξεις. Όπερ σηµαίνει από την πρώτη
∆ηµοτικού!

Ÿ Ÿ πως λένε οι ειδικοί, το γράψιµο µε το
χέρι είναι σηµαντικό για τα µικρά παιδιά,

καθώς βοηθά στην ανάπτυξη των κινητικών τους
ικανοτήτων. H διεθνής εκπαιδευτική κοινότητα
είναι ιδιαίτερα προβληµατισµέη, γιατί, παρ’ όλο
που η τεχνολογία έχει µπει για τα καλά σε όλα
τα σχολεία, εισάγοντας τους H/Y από πολύ
µικρή ηλικία στις τάξεις, η απουσία της γραφής
στο τετράδιο θα αποξενώσει τους µαθητές από
την εικόνα των λέξεων και θα τους δηµιουργήσει
σοβαρά ορθρογραφικά προβλήµατα. 

A A πό τα χρόνια που η γραφή αποτελεί κοινό
κτήµα, η γνώση της λέξης έχει για τον

σύγχρονο άνθρωπο ένα επιπλέον στοιχείο: την
γνώση του τρόπου γραπτής και ορθογραφικής
παράστασης της λέξης, δηλαδή της οπτικής της
εικόνας. H εικόνα αυτή αποκτάται, εδραιώνεται
και συντηρείται από την συνεχή επαφή µε την
γλώσσα σε δύο επίπεδα: στο οπτικό και το κιναι-
σθητικό. Oι κινήσεις του χεριού για την ενεργο-
ποίηση και τον σχεδιασµό των γραµµάτων, που
απεικονίζουν την γραπτή παράσταση κάθε
λέξης, αποτελούν µια βασική πηγή γνώσης του
τρόπου γραφής και ορθογραφίας. 

™ ™ κεφθείτε µόνο πόσες φορές λέµε, όταν
θέλουµε να βρούµε πώς γράφεται µια

λέξη: “Kάτσε να το γράψω για να το βρω”. 

Xρειάστηκε να τοποθετη-
θούν επτά καρέκλες γύρω
από το τραπέζι του σαλο-
νιού. Σ’ αυτές θα κάθονταν
δύο µικρά κορίτσια και ο
αδελφός τους, οι γονείς
τους και οι γονείς των γο-
νιών τους.

§Y™H ¶POH°OYMENOY
TEYXOY™ 
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Θέλω να µε ακούς, χωρίς να µε κρίνεις.

Θέλω την γνώµη σου, χωρίς συµβουλές.

Θέλω να µε εµπιστεύεσαι, χωρίς απαιτήσεις.

Θέλω την βοήθειά σου, κι όχι να αποφασί-
ζεις για µένα.

Θέλω να µε προσέχεις, χωρίς να µε ακυρώ-
νεις.

Θέλω να µε κοιτάς, χωρίς να προβάλλεις τον
εαυτό σου σ’ εµένα.

Θέλω να µ’ αγκαλιάζεις, χωρίς να µε κάνεις
να ασφυκτιώ.

Θέλω να µου δίνεις ζωντάνια, χωρίς να µε
πιέζεις.

Θέλω να µε υποστηρίζεις, χωρίς να µε φορ-
τώνεσαι.

Θέλω να µε προστατεύεις, ψωρίς ψέµατα.

Θέλω να µε πλησιάζεις, χωρίς να εισβάλεις
στην ζωή µου.

Θέλω να ξέρεις τις πλευρές µου, που πιο
πολύ σ’ενοχλούν. Nα τις αποδέχεσαι και να

µην προσπαθείς να τις αλλάξεις.

Θέλω να ξέρεις.... πως σήµερα µπορείς να
βασίζεσαι πάνω µου...

Xωρίς όρους.

Xόρχε Mπουκάϊ

Θ E Λ ΩΘ E Λ Ω

O KTHNOTPOΦOΣ KAI O TOKOΓΛYΦOΣ
Ένας κτηνοτρόφος έχει απεγνωσµένη ανάγκη από χρήµατα, για να
µπορέσει ν’ αγοράσει ζώα, καθώς τα δικά του πέθαναν από  κάποια
επιδηµία. Kαθώς η Tράπεζα δεν του δανείζει, καταφεύγει απελπι-
σµένος σ’ ένα τοκογλύφο του χωριού του. Eκείνος του λέει: “Θα
σου δανείσω 1000 χρυσές λίρες, αλλά µ’ αυτά θέλω ν’ αγοράσεις
ακριβώς 100 ζώα, χωρίς να σου περισσέψει ούτε µια λίρα. Θέλω

όµως να πάρεις τουλάχιστον µια αγελάδα (100 λίρες), ένα γουρούνι
(30 λίρες) και ένα πρόβατο (5 λίρες)”.                           

Kατάφερε τελικά ο κτηνοτρόφος να πάρει το δάνειο; 


