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✔  ΣHMEIΩMA AΠO TON EK∆OTH 

ANYΠOTAKTO ΠNEYMA

✔ TA ΠOΛYTIMA AΓAΘA THΣ ΓHΣ

✔  ∆IAΦOPA

✔ ΣΩMA, ΣOY MIΛAEI H ΨYXH ΣOY, 

AKOYΣ;

✔  O ΣYNTEΛEΣTHΣ THΣ APMONIAΣ

✔  O ΠAPA∆EIΣOΣ KAI H KOΛAΣH

✔  TI ∆EN KANOYN OI ΨYXIKA ∆YNATOI

✔  TEΣT

T ους καλοκαιρινούς µήνες καρπί-
ζουν τα χωράφια και µας χαρί-

ζουν τις πιο πολύτιµες τροφές· από το
σιτάρι ώς το σταφύλι κι από την ντο-
µάτα ώς το ζουµερό καρπούζι, η  ελλη-
ική γη σκορπίζει πλούσια τα ελέη της.
Bέβαια, για τον άνθρωπο της σηµερι-
νής πόλης, που έχει χάσει και τις επο-
χές αλλά και την ζωντανή οσµή και την
γεύση όλων των καρπών της γης, η
εµπειρία τούτη είναι άγνωστη και αδια-
φορη. Όποιος όµως ζήσει στην ύπαι-
θρο από τον Mάη ως τον Σεπτέµβρη κι
έχει τις αισθήσεις του έτοιµες να
δεχτούν τους ερεθισµούς της φύσης
που τον περιβάλλει, θα χαρεί την ατέ-
λειωτη αυτή προσφορά, που µε διαδο-
χικά κύµατα βγαίνει από την γη. 

Π αράξενες, απλοϊκές σκέψεις,
που ίσως πολλοί τις κρίνουν ως

εύκολες και ανούσιες αισθηµατολογίες
που θα ταίριαζαν ίσως σε νέους και όχι
σ’ έναν ώριµο άνθρωπο. Όµως, όταν
φύγεις από τα πιεστικά όρια της πόλης
και ξεχάσεις για λίγες ηµέρες όσα µε
ολοσέλιδους τίτλους στις εφηµερίδες
σε τυραννούν καθηµερινά, νοιώθεις
ξανά πως υπάρχουν τα απλά και
ουσιαστικά ανθρώπινα αγαθά, που
οµορφαίνουν την ζωή σου...

Mανόλης Aνδρόνικος
από άρθρο του στον Tύπο
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Yπάρχουν πολλοί άν-

θρωποι, που έζησαν κάτω

από δύσκολες καταστά-

σεις, ολοκληρωτικά καθε-

στώτα, καταπιεστικές συνθήκες ζωής. Eντούτοις, είχαν ένα

όνειρο, µια επιθυµία... Παρά του ότι η ζωή τους απειλείτο, οι

ίδιοι δεν το έβαλαν κάτω. Παρέµειναν αφοσιωµένοι σ’ αυτό το

όνειρο. Eπέµειναν και, από την αγάπη τους γι’ αυτό το όραµα,

έβρισκαν τρόπους να ξεφεύγουν... εφεύρισκαν τρόπους και

µεθόδους να πραγµατοποιούν ένα-ένα τα βήµατα, που τους

έφερναν πιο κοντά στο επιθυµητό.

Άνθρωποι όπως ο Γκάντι, ο Γαλιλαίος και πολλοί άλλοι

αψήφησαν τίς καταπιέσεις και τις απειλές που δέχονταν, πέτυ-

χαν να πραγµατοποιήσουν το όνειρό τους και, ταυτόχρονα, µια

µεγάλη αλλαγή στην ανθρωπότητα.

Aκόµα κι αν τα δικά µας όνειρα δεν περιλαµβάνουν µια

παγκόσµια αλλαγή, εντούτοις δεν σηµαίνει ότι είναι λιγώτερο

σηµαντικά και δεν αξίζουν τις θυσίες, που χρειάζονται για να

πραγµατοποιηθούν.

Aν είναι κάτι που το σκέπτεστε, το αγαπάτε και νοιάζεστε

γι’ αυτό, τότε χρησιµοποιείστε όλα τα εφόδια, αψηφώντας τις

εξωτερικές συνθήκες για να το πετύχετε. Aφήστε κατά µέρος

τις δικαιολογίες ότι φταίει το A ή το B και - πηγαίνοντας

κόντρα στο ρεύµα και την κοινή αντίληψη - προχωρήστε µπρο-

στά, δυναµικά, µέχρι να δείτε το όνειρό σας πραγµατοποιη-

µένο... Mέχρι να ζήσετε στην πραγµατικότητα αυτό που είχατε

κάποια στιγµή στον νου σας.

Eπιτρέψτε στον εαυτό σας να γίνει ένα “ανυπότακτο
πνεύµα”!

O εκδότης

∆ηµήτριος Mπούκας
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Mικρού δ’ αγώνος ου µέγα έρχεται κλέος (από µικρό αγώνα δεν προκύπτει
µεγάλη δόξα).

Σοφοκλής
Όταν όλα σου φαίνονται δύσκολα, θυµήσου ότι το αεροπλάνο απογειώνεται
κόντρα στον άνεµο.

Xένρυ Φορντ
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∆ιάφορα... 
�T· ÌÔÓÔ·ÎfiÚÂÛÙ· Î·È ÔÏ˘-
·ÎfiÚÂÛÙ· ÏÈ·Ú¿ ÔÍ¤· ‚ÔË-
ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙË˜ Î·Ï‹˜
¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏË˜, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ
·ÓÙÈ-·ıËÚÔÁfiÓÔ ‰Ú¿ÛË. B·ÛÈ-
Î‹ ËÁ‹ ÌÔÓÔ·ÎfiÚÂÛÙÔ˘ ÂÏ·˚-
ÎÔ‡ ÔÍ¤Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ ·ÁÓfi ·Ú-
ı¤ÓÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô Î·È ÙÔ ·ÁÔ˘-
Ú¤Ï·ÈÔ ÚÒÙË˜ ÂÛÔ‰Â›·˜. T·
ÔÏ˘·ÎfiÚÂÛÙ· ˆ3 Î·È ˆ6 ÏÈ-
·Ú¿ ÔÍ¤·, Ô˘ ıˆÚ·Î›˙Ô˘Ó
ÂÍ›ÛÔ˘ ÙËÓ Î·Ú‰È·Î‹ ÏÂÈÙÔ˘Ú-
Á›·, ··ÓÙÒÓÙ·È ÛÙ· ÏÈ·Ú¿
„¿ÚÈ· (ÛÎÔ˘ÌÚ›, ÎÔÏÈfi, ÛÔ-
ÏÔÌfi, Û·Ï¿¯È, Ú¤ÁÁ·, ‚·Î·Ï¿Ô,
ÙÛÈÔ‡Ú· Î·È ÍÈÊ›·), ÙÔ˘˜ ÍË-
ÚÔ‡˜ Î·ÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ûfi-
ÚÔ˘˜ (Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ù·Ó·ÏÒ-
ÓÔÓÙ·È ·˘ÛÙËÚ¿ ·Ó¿Ï·ÙÔÈ) ÛÙ·
¿ÁÚÈ· ¯fiÚÙ· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡, ÌÂ
ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ÙÔ ÎÚËÙÈÎfi ÛÙ·-
ÌÓ·ÁÎ¿ıÈ.
� TÔ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙfi Ï·¯·-
ÓÈÎfi Â›Ó·È Ô ·Ú·Î¿˜ Î·È ·˘Ùfi
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÂÚÈÛÛfi-
ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ô Ì·˚ÓÙ·Ófi˜.
�°È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÙÂ Ó· ‰Â›ÙÂ ÙÔ
Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó·
¤¯ÂÙÂ Á˘ÚÈÛÌ¤ÓË ÙËÓ Ï¿ÙË
Û·˜ ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ.
�MÈ· Î·Ï‹ ‰fiÛË ‹ÏÈÔ˘ ÌÔÚÂ›
Ó· ·ÓÂ‚¿ÛÂÈ ÙÈ˜ Èı·ÓfiÙËÙÂ˜
ÂÁÎ˘ÌÔÛ‡ÓË˜ Î·Ù¿ 1/3. OÈ ¤-
ÚÂ˘ÓÂ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÔÈ Á˘Ó·›ÎÂ˜
Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ ¤¯Ô˘Ó
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ Èı·ÓfiÙËÙÂ˜ Ó·
Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó. O ‹ÏÈÔ˜ Â˘ÓÔÂ› ÙËÓ
·Ú·ÁˆÁ‹ ‚ÈÙ·Ì›ÓË˜ D ·fi ÙÔÓ
ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi (ÂËÚÂ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÈ-
fiÙËÙ· ÙˆÓ ˆ·Ú›ˆÓ) Î·ıÒ˜ Î·È
ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÌÂÏ·ÙÔÓ›ÓË˜,
Ô˘ ˘Ô‚ÔËı¿ ÙÔÓ ·Ó··Ú·-
ÁˆÁÈÎfi Î‡ÎÏÔ.
�T· ˘ÔÏÂ›ÌÌ·Ù· ÙˆÓ Ê˘ÙÔ-
Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·
ÛÂ Î¿ÔÈ· ÊÚÔ‡Ù· Î·È Ï·¯·-
ÓÈÎ¿. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹-
ÌÔÓÂ˜ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ê˘ÙÔ-
Ê¿ÚÌ·Î· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È (·fi Â-
ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÂ ÏÈÁÒÙÂÚÔ) ÛÂ:
ÊÚ¿Ô˘ÏÂ˜, ÈÂÚÈ¤˜, ÎÂÚ¿ÛÈ·,
ÚÔ‰¿ÎÈÓ·, ÂfiÓÈ, Ì‹ÏÔ, ‚ÂÚ›-
ÎÔÎÎ·, Ú¿ÛÈÓ· Ê·ÛÔÏ¿ÎÈ·,
ÛÙ·Ê‡ÏÈ·, ·ÁÁÔ‡ÚÈ·.
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T ί είναι ο άνθρωπος; Σώµα,
πνεύµα και ψυχή. Tο σώµα

µας το περιποιούµαστε, γυµναζό-
µαστε, φοράµε ωραία ρούχα, χρη-
σιµοποιούµε καλλυντικά, κάνουµε
τσεκ-απ για να βεβαιωθούµε ότι
όλα πάνε καλά µε την υγεία µας. Tο
πνεύµα µας το προσέχουµε κι
αυτό, το καλλιεργούµε, διευρύ-
νουµε τις γνώσεις µας. Για την
ψυχή µας όµως τί κάνουµε; ∆υστυ-
χώς, οι περισσότεροι δεν κάνουµε
τίποτε γι’ αυτό το κοµµάτι της
ύπαρξής µας που έχει σχέση µε
την ποιότητα της ζωής µας, µε την
χαρά και την ευτυχία.

H ψυχή µας είναι ανθεκτική για
χρόνια ή µάλλον νοµίζουµε

ότι είναι ανθεκτική γιατί δεν µιλάει.
Kάποια στιγµή όµως, εξαιτίας
κάποιου ερεθίσµατος, αυτό το
αρκετά παραµεληµένο κοµµάτι µας
ζορίζεται τόσο, ποθ αρχίζει να
“µιλάει”. Kι επειδή δεν έχει φωνή,
µιλάει µέσα από το σώµα µας.
Ένας θάνατος συγγενικού προσώ-
που, µια σοβαρή ασθένεια, ένας
πρόωρος τοκετός, ένα ατύχηµα,
ένας χωρισµός, µια απόλυση από
την εργασία µας είναι τόσο ισχυρά
ερεθίσµατα, που µπορούν να δηµι-
ουργήσουν αµέσως σωµατικά
συµπτώµατα: πόνο στην κοιλιά,
ηµικρανία, δύσπνοια, φούσκωµα,
διάρροιες, πόνο στο στήθος, ανο-
ρεξία, βουλιµία, εξανθήµατα, πόνο
σε µυς και αρθρώσεις κι άλλα
πολλά µπορεί  να εµφανιστούν. 

T ι ς περισσότερες φορές τρέ-
χουµε από γιατρό σε γιατρό

και ακούµε την διάγνωση: “∆εν
είναι τίποτε. Ψυχολογικό είναι.
Προσπάθησε να µη στρεσάρε-
σαι...”. Kι εµείς σκεπτόµαστε: “Mα
τί λέει τώρα ο άνθρωπος; ∆εν βλέ-
πει ότι έχω γεµίσει σπυράκια; ∆εν
καταλαβαίνει ότι έχω δύσπνοια;
Eγώ πονάω. Eίναι δυνατόν να είναι
όλα θέµα κακής ψυχολογίας;”

T α πάντα µπορεί να εµφανίσει
το σώµα µας προκειµένου ν’

ακούσουµε την ψυχή µας και να
της δώσουµε την σηµασία που της
πρέπει. Kι αν το κάνουµε αυτό,
τότε θ’ αρχίσουµε να είµαστε καλύ-
τερα. Aς προσπαθήσουµε να χαλα-
ρώνουµε, να παίζουµε, να γελάµε
δυνατά, να κάνουµε πράγµατα που
µας κάνουν να χαιρόµαστε, να τρα-
γουδάµε, να αγκαλιαζόµαστε, να
µοιραζόµαστε, να απολαµβάνουµε
χρόνο µε τους αγαπηµένους µας.
Kαι γι’ αυτά δεν χρειάζονται έξοδα.
Mια βόλτα στην θάλασσα ή στο
βουνό, µια ζεστή αγκαλιά είναι πιο
θεραπευτικά από οποιοδήποτε αν-
τικαταθλιπτικό. 

A ς αποφασίσουµε σήµερα
πώς θέλουµε να είναι η ζωή

µας τα επόµενα χρόνια. Aς βά-
λουµε καλά στο µυαλό µας ότι
µόνο εµείς είµαστε υπεύθυνοι για
την δική µας ζωή. Kι αν θέλουµε να
λέµε πως τα τελευταία χρόνια ήταν
τα καλύτερα της ζωής µας, θα πρέ-
πει να κάνουµε κάτι γι’ αυτό... 

ΣΩMA ,  σ ο υ  µ ι λ ά ε ι  ΣΩMA ,  σ ο υ  µ ι λ ά ε ι  
η  η  Ψ YXHΨYXH σ ο υ ,  α κ ο ύ ς ;σ ο υ ,  α κ ο ύ ς ;

Aν δεν µπορείς να εξηγήσεις
κάτι µε απλά λόγια, τότε δεν
το καταλαβαίνεις αρκετά.

Άλµπερτ Aϊνστάϊν.

Tα δάκρυα είναι τελικά για να καθα-
ρίζουν τα µάτια µας και να βλέ-
πουµε καλύτερα για ποιό πράγµα
δεν πρέπει να ξανακλάψουµε.

Παρακαλώ πολύ τους ανθρώπους
που µας χαλάνε την διάθεση να
πάνε λίγο πιο πέρα, γιατί δεν

έχουµε άλλο χώρο. Eυχαρι-
στώ.

H πρόοδος είναι αδύνατη χωρίς
αλλαγές και εκείνοι που δεν µπο-
ρούν ν’ αλλάξουν τα µυαλά τους,
δεν µπορούν ν’ αλλάξουν τίποτε.

Tζορτζ Mπέρναρντ Σω

Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν.
Σύµφωνοι! Aυτό όµως δεν σηµαίνει
πως δεν θα έρθουν άλλα, ακόµα
πιο ωραία...

EI¶ANEI¶AN



° ιατί κάποιοι ήχοι είναι ευχάριστοι στ’ αυτιά
µας ενώ άλλοι µας κάνουν να θέλουµε να τα

κλείσουµε; Ή, πιο συγκεκριµένα, πώς ακόµη κι όταν
δεν έχουµε ιδιαίτερες µουσικές γνώσεις, µπορούµε
να καταλάβουµε πότε κάποιος που τραγουδάει
κάνει φάλτσο; H αρµονία στην µουσική και ο τρόπος
µε τον οποίο µπορούµε  να την εντοπίζουµε - σχε-
δόν πάντα - είναι ένα “µυστήριο” που έχει απασχο-
λήσει φιλοσόφους και επιστήµονες από την αρχαιό-
τητα. Tώρα, κάποιοι φυσικοί επιστήµονες πιστεύουν
ότι βρήκαν την λύση του: κρύβεται, όπως υποστηρί-
ζουν, στην εντροπία των σηµάτων που στέλνουν οι
νευρώνες του ακουστικού συστήµατος στον εγκέ-
φαλό µας.

¶ ολλές θεωρίες έχουν αναπτυχθεί έως τώρα,
για να εξηγήσουν γιατί αντιλαµβανόµαστε

ωρισµένους συνδυασµούς ήχων - όπως, π.χ., µια
συγχορδία από νότες ή ένα τραγούδι, που εκτελεί-
ται µε συνοδεία µουσικών οργάνων ή από περισσό-
τερες από µία φωνές - ως ευχάριστους και άλλους
ως δυσάρεστους. Kαµµία όµως δεν έχει βρει µία
απόλυτα ικανοποιητική απάντηση. O Mπερνάρντο
Σπανιόλο, καθηγητής Φυσικής στο Πανεπιστήµιο του
Παλέρµο, µαζί µε τον Γιούρι Oυσάκοφ και τον Aλε-
ξάντρ Nτούµπκοφ του τµήµατος Pαδιοφυσικής του
Πανεπιστηµίου Λοµπασέφσκι στην Pωσία προτεί-
νουν µια εντελώς καινούργια ιδέα. Σύµφωνα µε την
µελέτη τους το ευχάριστο ή µη άκουσµα των ήχων
εξαρτάται από την συχνότητά τους - ή, ακριβέ-
στερα, από τον συνδυασµό των συχνοτήτων τους
και τους παλµούς που αυτοί προκαλούν στους νευ-
ρώνες µας.

“™ ε µια συγχορδία έχουµε την σύνθεση δύο
τόνων, δύο διαφορετικών αρµονικών τα-

λαντώσεων, που η καθεµιά τους έχει διαφορετική
συχνότητα” εξηγεί ο Mπερνάρντο Σπανιόλο. “Όταν η
συγχορδία είναι αρµονική, δηλαδή ευχάριστη,
είδαµε ότι ο λόγος µεταξύ αυτών των συχνοτήτων
αποτελείται από µικρούς σε µέγεθος φυσικούς

αριθµούς. Π.χ., 2 προς 3, 4 προς 5, 3 προς 2.
Πάντως, σε γενικές γραµµές, µικρότερους του 10.
Aντιθέτως όσο πιο δυσαρµονική είναι η συγχορδία,
τόσο πιο µεγάλα είναι τα ψηφία των συντελεστών
αυτής της αναλογίας - χαρακτηρίζονται, συνήθως,
από αριθµούς όπως 45 προς 42, 37 προς 35 και
αντιστρόφως”. 

O πρώτος που αναγνώρισε την “αριθµητική”
αντίληψη της µουσικής ήταν ο Πυθαγόρας.

Tην εποχή εκείνη φυσικά δεν υπήρχε µουσική σαν
του Mπετόβεν ή του Mότσαρτ. Eπρόκειτο για πολύ
απλούς τόνους.

‘Ÿ σον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο ακούµε,
όχι µόνο την µουσική αλλά όλους τους

ήχους και τους θορύβους, οι ερευνητές θεωρούν
ότι η εισροή των ηχητικών ερεθισµάτων φθάνει
αρχικά σε κάποιους νευρώνες, οι οποίοι βρίσκονται
πιο έξω στον εγκέφαλο, τους εξωτερικούς αισθητι-
κούς νευρώνες, όπως τους ονοµάζουν. Όταν αυτοί
διεγείρονται, η εκροή των δεδοµένων τους πηγαίνει
σε κάποιους άλλους “εσωτερικούς” νευρώνες, οι
οποίοι στην συνέχεια διαβιβάζουν το σήµα στα
κατάλληλα κέντρα του εγκεφάλου. 

E κείνο που συνειδητοποίησαν οι επιστήµονες,
αναλυτικά και µε προσοµοιώσεις, αλλά κυ-

ρίως µε την αναλυτική παραγωγή, είναι ότι η κατα-
νοµή των παλµών στην εκροή είναι πολύ  πιο οµαλή
όταν οι ήχοι είναι αρµονικοί . 

H αναγνώριση ενός συνδυασµού ήχων ως
αρµονικού ή όχι - ή πιο απλά ως ευχάριστου ή

δυσάρεστου - είναι µια ιδιότητα οικουµενική. Tην
έχουµε όλοι, ανεξάρτητα από την ηλικία και το µορ-
φωτικό µας επίπεδο, ανεξάρτητα από το αν έχουµε
µουσικές γνώσεις ή όχι. Eπίσης, πειράµατα έχουν
δείξει ότι το ίδιο ισχύει και στα ζώα. Aυτός είναι
ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους οι
επιστήµονες πιστεύουν ότι πρόκειται για µια πολύ
βασική λειτουργία, την οποία το µοντέλο τους περι-
γράφει µε τον απλούστερο τρόπο. 
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Oι ψυχολόγοι ανα-
φέρουν ότι από τα
χρώµατα που επι-
λέγουν στις ζωγραφιές τους τα παιδιά, µπορούµε
να καταλάβουµε την συναισθηµατική τους κατά-
σταση.
Kόκκινο: H προτίµηση στο κόκκινο χρώµα δηλώ-
νει χαρακτήρα δυναµικό και παρορµητικό.
Πορτοκαλί: Eκφράζει άτοµο µε ζεστή συµπερι-
φορά, ήρεµο και πολύ συναισθηµατικό.
Kίτρινο: Συνήθως το επιλέγουν παιδιά µε δυναµι-
σµό, φιλοδοξίες, παιδιά που τους αρέσει η έν-
τονη δράση.

Mαύρο: Tο προτι-
µούν τα εσω-
στρεφή παιδιά. Tο

χρώµα αυτό συµβολίζει τον φόβο, την ανησυχία,
καθώς και την επιθυµία περιθωριοποίησης.
Pοζ: Aγαπηµένο χρώµα των κοριτσιών, εκφράζει
την γυναικεία φύση αλλά και ηρεµία.
Mπλέ: ∆είχνει παιδί µε ανεπτυγµένη λογική και
ωριµότητα.
Πράσινο: Συµβολίζει την ελπίδα για ζωή και θεω-
ρείται το χρώµα της αρµονίας, της κοινωνκής
προσφοράς, του αλτρουισµού. Tα παιδιά που το
επιλέγουν έχουν υποµονή και επιµονή. 
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P ώτησε κάποιος έναν σοφό άνθρωπο τί
είναι ο Παράδεισος και η κόλαση.

- Έλα να σου δείξω, απάντησε εκείνος.

T ον πήρε από το χέρι και µπήκαν σ’
ένα δωµάτιο στην µέση του οποίου

υπήρχε ένα µεγάλο στογγυλό τραπέζι. Oι
άθρωποι που κάθονταν γύρω του ήταν αδύ-
νατοι και απελπισµένοι. Πάνω στο τραπέζι
βρισκόταν ένα τεράστιο καζάνι µε φαγητό
που µοσχοµύριζε. Όλοι οι άνθρωποι εκεί
κρατούσαν από ένα κουτάλι µε πολύ µακρύ
χέρι, πιο µακρύ και από τα µπράτσα εκεί-
νων που τα κρατούσαν. Έτσι κανένας τους
δεν µπορούσε να φάει, γιατί του ήταν αδύ-
νατον να φέρει το φαγητό µέχρι το στόµα
του. O επισκέπτης διαπίστωσε ότι όλοι οι
άνθρωποι εκεί ήταν πραγµατικά δυστυχι-
σµένοι.
- Tώρα έλα να σου δείξω και τον Παρά-
δεισο, είπε ο σοφός.

Π ήρε πάλι τον επισκέπτη του από το
χέρι και µπήκαν σ’ ένα άλλο δωµά-

τιο, ακριβώς ίδιο µε το πρώτο. Kι εκεί
υπήρχε το ίδιο µεγάλο στρογγυλό τραπέζι,
το ίδιο καζάνι µε φαγητό. Oι άνθρωποι,
όπως και οι προηγούµενοι, κρατούσαν τα
ίδια κουτάλια µε τα µακριά χέρια. Eδώ
όµως ήταν όλοι τους παχουλοί, γελούσαν
και συζητούσαν ευτυχισµένοι.
O επισκέπτης δεν καταλάβαινε.
- Eίναι απλό, του είπε ο σοφός, αλλά απαι-
τεί συγκεκριµένη ικανότητα. Σ’ αυτό το
δωµάτιο βλέπεις, έµαθαν να ταΐζουν ο
ένας τον άλλον... 
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¶PA°MATIKO MENTIOYM
EÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ·fi ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÂ˘ÓÒÓ, ‚Ú¤ıËÎÂ ¤Ó· Ì¤ÓÙÈÔ˘Ì Ô˘

ÚÔ¤‚ÏÂÂ ÛˆÛÙ¿ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÌÂ ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ˘¯›·˜ 100%. 
¢Â¯fiÙ·Ó ¤Ó·Ó ÂÏ¿ÙË ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ·˘Ùfi˜ ÙÔ˘ ¤Î·ÓÂ ÌÈ· ÂÚÒÙËÛË ÁÈ·

ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÓÙÈÔ˘Ì ··ÓÙÔ‡ÛÂ ÌfiÓÔ ÌÂ “Ó·È” ‹ “fi¯È”. A·Ú·›-
ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË, ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿ Ë Úfi‚ÏÂ„Ë, ‹Ù·Ó Ô

ÂÏ¿ÙË˜ Ó· ÌË ÌÔÚÂ› Ó· ÂËÚÂ¿ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ
·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Ì¤ÓÙÈÔ˘Ì. 

¶·ÚfiÏ’ ·˘Ù¿ ¤Ó·˜ ÂÏ¿ÙË˜ Î·Ù¿ÊÂÚÂ Ó· ÙÔ˘ Î¿ÓÂÈ ÌÈ· ÂÚÒÙËÛË, ÛÙËÓ
ÔÔ›· ÙÔ Ì¤ÓÙÈÔ˘Ì ÚÔ¤‚ÏÂ„Â ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ï·Óı·ÛÌ¤Ó·. 

TÈ ÙÔ ÚÒÙËÛÂ Ô ÂÏ¿ÙË˜;

YY
πάρχουν 14 πράγµατα που ∆EN κάνουν οι
ψυχικά δυνατοί άνθρωποι. ∆είτε εδώ ποια είναι

αυτά και κάντε ένα τεστ στον εαυτό σας.
1. ∆εν χάνουν χρόνο µε την αυτολύπηση.
2. ∆εν εκχωρούν την δύναµή τους σε άλλους.
3. ∆εν διστάζουν ν’ αλλάξουν όταν χρειάζεται.
4. ∆εν εστιάζουν σε πράγµατα τα οποία δεν µπορούν
να ελέγξουν.
5. ∆εν προσπαθούν να ελέγξουν τους πάντες.
6. ∆εν διστάζουν να ρισκάρουν όταν έχουν ζυγίσει
προσεκτικά τις πιθανές συνέπειες.
7. ∆εν µένουν προσκολληµένοι στο παρελθόν.
8. ∆εν επαναλαµβάνουν τα ίδια λάθη.
9. ∆εν φθονούν την επιτυχία των άλλων.
10. ∆εν τα παρατάνε µε την πρώτη αποτυχία.
11. ∆εν φοβούνται την “συντροφιά του εαυτού τους”.
12. ∆εν θεωρούν ότι οι άλλοι τους χρωστάνε.
13. ∆εν περιµένουν άµεσα αποτελέσµατα.
14. ∆εν ξεχνούν να ευχαριστήσουν τον Θεό για όσα
έχουν.

A A ξίζει να θυµηθούµε πως ο Mέγας Aλέξανδρος
έλεγε: “∆εν υπάρχει τίποτε το αδύνατον γι’

αυτόν που θα προσπαθήσει”. Kαι πως ο διάσηµος συγ-
γραφέας Tζορτζ Mπέρναρντ Σω ισχυριζόταν: “Oι
άνθρωποι που πάνε µπροστά σ’ αυτόν τον κόσµο είναι
αυτοί που σηκώνονται, αναζητούν τις συνθήκες που
θέλουν και, αν δεν τις βρουν, τις διαµορφώνουν µόνοι
τους”...
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TËÓ ÙÚÈ·ÎÔÛÙ‹ Ó‡¯Ù· Ô ÂÈ¯ÂÈÚË-
Ì·Ù›·˜ ı· ¤ÚÂÂ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ
ÊÔÈÙËÙ‹ 536.870,912 Â˘ÚÒ. ¶ÔÏ‡

ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÌfiÏÈ˜ Î·Ù¿Ï·‚Â ÙÔ
Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘, ÙÔÓ Â›¯Â, Ê˘ÛÈÎ¿, ·Ô-

Ï‡ÛÂÈ. O ÊÔÈÙËÙ‹˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó
Î·ıfiÏÔ˘ ¯·˙fi˜. BÏ¤ÂÙÂ, ÛÔ‡-

‰·˙Â M·ıËÌ·ÙÈÎ¿.


