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M ια φορά ένας άνδρας µε τον
γυιό του περπατούσαν στο

δάσος. Ξαφνικά το αγόρι σκόνταψε και
έπεσε κάτω. Xτύπησε το πόδι του και
φώναξε δυνατά: “Aχχχ”. Ξαφνιασµένο
ακούει µια φωνή να επαναλαµβάνει:
“Aχχχ”. Έκπληκτο φωνάζει: “Ποιός
είσαι;”. Όµως η µοναδική απάντηση
που παίρνει είναι: “Ποιός είσαι;”. Θυµω-
µένο φωνάζει απότοµα: “Eίσαι δειλός”.
Kαι η φωνή απαντά: “Eίσαι δειλός”.
- Tί συµβαίνει πατέρα; Tί γίνεται εδώ;
ρωτάει το αγόρι τον πατέρα του.
- Πρόσεξέ µε, γυιέ µου, του λέει εκεί-
νος και φωνάζει δυνατά: “Σε θαυµάζω”.
H φωνή απαντά: “Σε θαυµάζω”. Kαι
φωνάζει ξανά: “Eίσαι υπέροχος”. H
φωνή απαντά: “Eίσαι υπέροχος”. 
- Tο φαινόµενο αυτό οι άνθρωποι το
αποκαλούν HXΩ, αλλά στ’ αλήθεια
είναι ZΩH, εξηγεί ο πατέρας. Eπειδή
εκείνη σου επιστρέφει αυτό που της
δίνεις. H ζωή είναι ένας καθρέφτης
των πράξεων σου. Aν θέλεις πολλή
αγάπη, τότε να δώσεις πολλή αγάπη.
Aν θέλεις κατανόηση, τότε δώσε κατα-
νόηση. Aν θέλεις οι άνθρωποι να σε
υποµένουν, τότε να τους υποµένεις κι
εσύ. Aυτός είναι ο κανόνας της ζωής.
Mε άλλα λόγια η ζωή σου δεν είναι
απλά µια σειρά από τυχαία γεγονότα,
αλλά ένας καθρέφτης του ίδιου σου
του εαυτού!

H X Ω  =  Z Ω HH X Ω  =  Z Ω H

Kαθώς βρισκόµαστε στον τελευταίο µήνα του καλοκαιριού, είναι

καλό να θυµηθούµε ότι η ξεκούραση παίζει έναν πολύ σηµαντικό

ρόλο στην ζωή µας. Ένας πραγµατικά ξεκούραστος άνθρωπος είναι

αναζωογονηµένος και έτοιµος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της

ζωής και της καθηµερινότητας, µε τον καλύτερο και δυναµικότερο

τρόπο.

�Ξεκούραση είναι η ευκαιρία που δίνω στον εαυτό µου να απαλ-

λαγεί από την ένταση της ηµέρας και να ξαναβρεί τις δυνάµεις του,

για να προχωρήσει ξανά µε καινούργιο κέφι στις δραστηριότητές

του.

� Σαν ώριµος άνθρωπος, κατανοώ απόλυτα την αναγκαιότητα της

ξεκούρασης, γιατί την θεωρώ αναπόσπαστο µέρος της δηµιουργικό-

τητάς µου.

� Aποσύροµαι σε ένα ήσυχο δωµάτιο, κάθοµαι κάπου αναπαυ-

τικά, κλείνω τα µάτια και βυθίζοµαι στα βαθειά επίπεδα του εαυτού

µου, που παραµένουν πάντοτε γαλήνια.

� Aποµονώνω τον εαυτό µου από κάθε σκέψη, ανησυχία και

σκοτούρα, και συγκεντρώνοµαι µέσα µου. Για κάθε τι που µε απα-

σχολεί, γνωρίζω ότι η εσωτερική µου ευφυΐα θα βρει τη λύση.

� Aφήνω ακόµα τον εαυτό µου να βυθιστεί πολύ βαθειά στη

νάρκη που µε περιβάλλει, γιατί είµαι σίγουρος ότι σε λίγη ώρα θα

σηκωθώ ανάλαφρος, ανανεωµένος, φρέσκος και κεφάτος.

� H ξεκούραση µου δίνει την δύναµη και το θάρρος να στηρί-

ζοµαι στον εαυτό µου και να είµαι σίγουρος για την επιτυχία.

� Πάντα ανταµείβω τον εαυτό µου µε µια καλή ξεκούραση, µετά

από µια κουραστική ηµέρα.

� Γυρίζοντας στο σπίτι, αφήνω τα προβλήµατα και τις δυσκολίες

απ\ έξω. Για να δώσω την ευκαιρία στον εαυτό µου να σκεφθεί και

να βρει την καλύτερη λύση γι’ αυτά, και ακόµα για να µη βαρύνω

τους ανθρώπους που αγαπώ µε κάτι που δεν γνωρίζουν.

� Συζητώ ήρεµα και ψύχραιµα κάθε τι που µε βασανίζει, γνωρί-

ζοντας ότι στην ήρεµη συζήτηση θα βρω την ξεκούραση και την

ανανέωση.

� Oφείλω την ξεκούραση στον εαυτό µου, για να µπορώ να

απαιτώ από αυτόν την δράση και την δηµουργία όταν την χρειάζοµαι.

� Φροντίζω να ξεκουράζοµαι συχνά και από µικρά διαστήµατα.

� Oι εναλλαγές στις συνθήκες µου δίνουν ξεκούραση και ανα-

νέωση.

KAΛO YΠOΛOIΠO KAΛOKAIPI!

O εκδότης

∆ηµήτριος Mπούκας
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∆ιάφορα... 
�ŒÓ· ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û› ÙËÓ ËÌ¤Ú·
ÌÔÚÂ› Ó· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ ÙÔ
ÛÎÂÏÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ·Ó-
ıÚÒˆÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÂÈÛÙ‹-
ÌÔÓÂ˜ ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ™‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜, ÔÈ
ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ô˘ Î·Ù·Ó¿ÏˆÓ·Ó
ÌÈÎÚ‹ ÔÛfiÙËÙ· ÎÚ·ÛÈÔ‡ Ì¤Û·
ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Â›¯·Ó ÌÂÈˆÌ¤-
ÓÂ˜ Èı·ÓfiÙËÙÂ˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿-
ÛÔ˘Ó ÔÛÙÂÔfiÚˆÛË. OÈ ÂÈ‰ÈÎÔ›
·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÂ› ÙÔ ÎÚ·-
Û› Ó· ·ÔÙÂÏÂ› “·Û›‰·” ÙÔ˘
ÛÎÂÏÂÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ‰ÂÓ
ÈÛ¯‡ÂÈ fiÌˆ˜ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÁÈ·
Î·Ó¤Ó· ¿ÏÏÔ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯Ô ÔÙfi.
�H ˘ÁÈÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ‰ÂÓ ˆÊÂ-
ÏÂ› ÌfiÓÔ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ,
·ÏÏ¿ Î·È Ù·... ÂÁÁfiÓÈ· ÙÔ˘.
EÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹-
ÌÈÔ ™Ù¿ÓÊÔÚÓÙ ÙË˜ K·ÏÈÊfiÚÓÈ·
·Ó·Î¿Ï˘„·Ó fiÙÈ ÔÈ ÙÚÔÊ¤˜ Ô˘
Î·Ù·Ó·ÏÒÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· ¯·Ú›ÛÔ˘Ó Ì·ÎÚÔ˙ˆ˝·
ÛÙ· ÂÁÁfiÓÈ· ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Ù·
‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ· Î¿ıÂ ·ÙfiÌÔ˘ Î·È
Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ÂËÚÂ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ
ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ ˙ˆ‹˜ ÛÂ ÔÛÔÛÙfi
¤ˆ˜ Î·È 30%.
�BÈÔÏÔÁÈÎfi ÚÔÏfi˚ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ
¿Ó‰ÚÂ˜, ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È Ó¤· ÌÂÏ¤-
ÙË ÙÔ˘ AÓ··Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ K¤Ó-
ÙÚÔ˘ X¿ÓÙÈÓÁÎÙÔÓ ÛÙËÓ BÚ·˙È-
Ï›·, Ô˘ ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ ÔÈ Èı·Ófi-
ÙËÙÂ˜ ÙÂÎÓÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ ·Ó-
‰ÚÒÓ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ 7%
Î¿ıÂ ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ·Í‡ 41 Î·È 45
ÂÙÒÓ. T· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ
ÔÛÔÛÙfi ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ.
�K·È ÌfiÓÔ ·Ó ·ÎÔ‡ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ
ÊÚ¿ÛË “·˘Ùfi ÌÔÚÂ› Ó· ÔÓ¤-
ÛÂÈ Ï›ÁÔ” ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ÁÈ·-
ÙÚfi˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· Ì·˜
Î¿ÓÂÈ ÌÈ· ¤ÓÂÛË, Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi
ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÂ› ÛÙÔÓ
ÂÁÎ¤Ê·ÏÔ Ô ÌË¯·ÓÈÛÌfi˜ ·ÓÙ›-
‰Ú·ÛË˜ ÛÙÔÓ fiÓÔ. ™‡ÌÊˆÓ·
ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜, ÔÈ Ï¤-
ÍÂÈ˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó fiÓÔ
Â›Ó·È ÈÎ·Ó¤˜ ·fi ÌfiÓÂ˜ ÙÔ˘˜
Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ Ù‹Ó
·›ÛıËÛË
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T ί κοινό έχουν οι χουρµάδες, τα
σύκα, το βερίκοκκα, το αυγό και

οι σαρδέλλες; Eίναι οι καλύτερες
τροφές για... σκέψη, σύµφωνα µε
τους ειδικούς, αφού περιέχουν
εκείνα τα συστατικά που χρειάζεται
ο ανθρώπινος εγκέφαλος για να
παράγει ιδέες και να βρίσκει απαντή-
σεις σε κουίζ για δύσκολους λύτες!

Σ το µενού για υψηλές νοητικές
επιδόσεις, τόσο τα πρώτα πιάτα

όσο και τα κυρίως, είναι γαρνιρι-
σµένα µε πλούσιες ποσότητες υδα-
τανθράκων. Kι αυτό γιατί από το
ψωµί, τα µακαρόνια, τα όσπρια, τα
φρούτα και τα λαχανικά παράγεται η
γλυκόζη, το καλύτερο “καύσιµο” του
εγκέφαλου.

H γλυκόζη είναι τόσο σηµαντική
για τον εγκέφαλο όσο και το

οξυγόνο, αφού χωρίς αυτά δεν έχει
την δύναµη να εργαστεί. H επιµονή
των διατροφολόγων σε ό,τι αφορά
την σηµασία του πρωϊνού και των
σταθερών γευµάτων (τρία την ηµέρα)
βασίζεται κυρίως σ’ αυτή την ανάγκη
του ανθρωπίνου οργανισµού. Xωρίς
τα απαραίτητα “καύσιµα” διασπάται η
προσοχή των ανθρώπων και, επι-
πλέον, παρατηρείται πρόβληµα συγ-
κέντρωσης.

O ι υδατάνθρακες, όµως, είναι
µόνο ο ένας από τους κρίκους

της διατροφικής αλυσίδας που “ντο-
πάρει” τις λειτουργίες του εγκεφά-
λου. ΄Oπως τονίζουν οι ειδικοί, για
να κατανοήσει κάποιος πόσο σηµαν-
τική είναι η ισορροπηµένη διατροφή
για τον οργανισµό, δεν έχει παρά να
τον µελετήσει: το 60%  των στερεών
συστατικών του εγκεφάλου είναι
λιπαρά, απαραίτητα για την λειτουρ-
γία του. O εγκέφαλος όµως δεν µπο-
ρεί να τα παράγει µόνος του. Έτσι
εξηγείται και το γεγονός πως “πει-
νάει” για λιπαρά ψάρια, πλούσια σε
ω-3, αλλά και για ξηρούς καρπούς,
κυρίως καρύδια και ηλιόσπορους.

A υτός είναι και ο λόγος που οι
ειδικοί επαναλαµβάνουν σε κά-

θε ευκαιρία πως για να απολαµβά-
νουν οι πάντες διαυγές πνεύµα, πρέ-
πει να καταναλώνουν τουλάχιστον
δυο φορές την εβδοµάδα τροφές

O ι διατροφικές πηγές όµως για
κοφτερό µυαλό δεν σταµα-

τούν εδώ: οι βιταµίνες του συµπλέ-
γµατος B, στις οποίες ανήκει και το
φυλλικό οξύ, προσφέρουν στους
καταναλωτές τους πνευµατική ευε-
ξία: Tο αβοκάντο, τα σπαράγγια, οι
χυµοί φρούτων, τα φυστίκια, τα πρά-
σινα φυλλώδη λαχανικά, το κρέας και
τα ψάρια πρέπει να περιλαµβάνονται
στο καθηµερινό µας µενού. Oι βιταµί-
νες του συµπλέγµατος B δίνουν
ενέργεια στον εγκέφαλο και παράλ-
ληλα εµπλέκονται στην παραγωγή
των νευροδιαβιβαστών (ουσίες που
µεταφέρουν τα ερεθίσµατα από το
ένα τµήµα του εγκεφάλου στο άλλο).

H σωστή και ισορροπηµένη δια-
τροφή δεν πρέπει να αντιµετω-

πίζεται σαν “φάρµακο”, το οποίο το
παίρνει κάποιος για να ανταπεξέλθει
σε συγκεκριµένες χρονικές περιό-
δους - π.χ. πριν από τις εξετάσεις ή
όταν οι συνθήκες στην εργασία είναι
ιδιαίτερα φορτικές. Aντίθετα, το µυ-
στικό είναι να τρώει κάποιος σωστά
σε καθηµερινή βάση “χτίζοντας” έτσι
έναν υγιή οργανισµό και άρα ένα
υγιή και δραστήριο εγκέφαλο. Kαι
βέβαια, εκτός από την τροφή, σηµαν-
τικό ρόλο παίζουν ο ύπνος και η
κατανάλωση αρκετής ποσότητας νε-
ρού.

A πό την άλλη πλευρά, υπάρ-
χουν και τροφές που “κοιµί-

ζουν” τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Γι’
αυτό, τουλάχιστον εκείνες τις ώρες
της ηµέρας που  καλείσθε να κατεβά-
σετε ιδέες και να παράξετε πνευµα-
τικό έργο, καλό είναι να αποφεύγετε
τα πατατάκια, τα µπισκότα, τα τηγα-
νητά και όλα εκείνα τα σνακ και
φαγητά, που προσφέρουν µεν ενέρ-
γεια, αλλά ελάχιστα θρεπτικά συστα-
τικά: δεν βαραίνουν µόνο το στοµάχι
σας, αλλά και την σκέψη σας. Aµέ-
σως µετά την κατανάλωσή τους οι
άνθρωποι αισθάνονται συνήθως νω-
θροί και δυσκίνητοι. Tο ίδιο ακριβώς
συµβαίνει και στον εγκέφαλο. Kαι
βέβαια, σ’ αυτή την περίπωση, οι µε-
γάλες ποσότητες καφέ δεν αποτε-
λούν λύση, αφού το µόνο που προσ-
φέρουν στον ανθρώπινο οργανισµό

µενού για µενού για ΓEPA MYAΛAΓEPA MYAΛA
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ο αγώνας είναι δικός σου 

είτε έχεις άλλους δίπλα σου είτε όχι

HH ζωή θέλει άλµατα. Θέλει να πιστεύεις στα
θαύµατα. Πώς αλλοιώς θα πετύχεις το “ακα-

τόρθωτο” για τα ανθρώπινα µέτρα, αν πάντα συµβι-
βάζεσαι στις δυνάµεις σου τις πεπερασµένες;
Πάψε πια να περιορίζεις και να περιορίζεσαι, να
αυτοπεριορίζεσαι στα λίγα και τόλµα το ταξείδι το
“επικίνδυνο”, κι ας σε πουν τρελλό, κι ας σε πουν
ονειροπόλο. Bγες στον κόσµο και πες: Eίµαι ένας
τρελλός ονειροπόλος. Kαι χαµογέλα. Kαι ξεκίνα....
θα βρεις κι άλλους πολλούς στον δρόµο σου, µη
θαρρείς πως είσαι ο µόνος που κυνηγά το “άπια-
στο”. 

£ £ έλω να σε δω να κάνεις αυτό το άλµα, θέλω
να σε δω να λύνεσαι από τα δεσµά σου, να

γίνεσαι ANΘPΩΠOΣ EΛEYΘEPOΣ, να γίνεσαι
“παράλογος”, να γελάς µε όλη σου την δύναµη, να
χαίρεσαι, να κλαις µε λυγµούς σαν µικρό παιδί όταν
πονάς, να αγκαλιάζεις µε όλη σου τη θέρµη όταν
αγαπάς, χωρίς όρια και όρους, να ελπίζεις ακόµα
και όταν όλα γύρω σου καταρρέουν. Nα νευριάζεις
και ύστερα να το µετανοιώνεις, να σκοντάφτεις και
να σηκώνεσαι, ξανά και ξανά, να βιώνεις όλα τα
συναισθήµατα που έρχονται από µέσα σου µέχρι το
µεδούλι.

£ £ έλω να σε δω να ζεις, όπως σου αξίζει, όχι
σαν πλάσµα που σέρνει τα βήµατα του στην

ζωή, µα σαν πλάσµα που προσπαθεί ν’ ανοίξει τα
φτερά του, να πετάξεις ψηλά κι ας πέσεις άπειρες
φορές. Aυτό είναι το θάρρος σου, αυτό είναι το

θράσος σου! Mη φοβάσαι! Mη σκέπτεσαι ότι θα
χτυπήσεις, ότι θα πληγωθείς. Kι αν σπάσεις τα µού-
τρα σου τί έγινε; Aφού το ξέρω, είσαι δυνατός, σου
έχω εµπιστοσύνη, την έχω δει αυτή την λάµψη
µέσα σου... Θα σηκωθείς ξανά. Θα τινάξεις την
σκόνη από πάνω σου, θα φροντίσεις τις πληγές σου
και θα συνεχίσεις πιο σίγουρος, έχοντας πλήρη
αίσθηση γιατί προσπαθείς, πού θέλεις να φτάσεις

E E ίναι το ιδανικό, είναι ανεκτίµητο να µπορείς
να συναγωνίζεσαι, να συµπορεύεσαι µε τα

αγαπηµένα σου πρόσωπα, να είναι όλοι πλάϊ σου.
Iδανικό, αλλά κάποιες φορές ανέφικτο. Έτσι κι
αλλοιώς ο αγώνας είναι δικός σου, είτε µε την
παρουσία των άλλων δίπλα σου είτε χωρίς αυτή. Kι
αν η παρουσία τους κοντά σου ανακόπτει την
πορεία σου; Kι αν η παρουσία η δική σου ανακόπτει
την δική τους πορεια;

T T ο σηµαντικό είναι να έχεις δίπλα σου τα αγα-
πηµένα εκείνα πρόσωπα που µπορούν να

συµπορευτούν στον αγώνα σου, παρά τις όποιες
αντιξοότητες. Kι αν πράγµατι είναι αγαπηµένα πρό-
σωπα θα το κάνουν. Θα επωµισθούν τις δυσκολίες,
θα αντιληφθούν την ευθύνη αυτής της απόφασης
και θα βαδίσουν µαζί σου στον κοινό αγώνα.

¢ ¢ ιαφορετικά, αν στα δύσκολα της πορείας
εγκαταλείψουν, τότε άφησε το χέρι τους να

γλιστρήσει από το δικό σου, γιατί, ίσως, µόνο εσύ
το κρατούσες... Kαι συνέχισε µε θάρρος και θρά-
σος!

η ZΩH θέλη ZΩH θέλει AΛMAει AΛMATTAA

Aν υπήρχε σήµερα στον κόσµο ένας µεγάλος
αριθµός ανθρώπων που να ήθελαν την ευτυ-
χία τους περισσότερο απ’ όσο θέλουν την
δυστυχία των άλλων, θα µπορούσαµε να κάνουµε την
γη παράδεισο µέσα σε λίγα χρόνια.

Mπέρτραντ Pάσελ

O ανώτερος άνθρωπος είναι σκληρός µε τον εαυτό του.
O κατώτερος άνθρωπος είναι σκληρός µε τους άλλους.

Kοµφούκιος

Tο να πέσεις δεν είναι φοβερό. Tο να µη θέλεις όµως να
σηκωθείς είναι ολέθριο.

Πάολο Kοέλιο

∆εν λυπάµαι που γερνώ. Eίναι ένα προνόµιο που πολλοί
δεν είχαν.

Mέρυλ Στριπ

Έχω παρατηρήσει ότι, ακόµα και οι άνθρωποι
που ισχυρίζονται ότι τα πάντα είναι προκαθο-
ρισµένα και δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτε

για να τα αλλάξουµε, κοιτάζουν δεξιά-αριστερά όταν
πρόκειται να διασχίσουν ένα δρόµο. 

Στήβεν Xόκινγκ

Tο να λες κάτι, είναι πράγµα φυσικό. Tο να αντιλαµβάνε-
σαι αυτό που ειπώθηκε ακριβώς όπως ειπώθηκε, είναι
µόρφωση.

Άρθουρ Σοπενχάουερ

Nα παντρευτείς οπωσδήποτε. Aν αποκτήσεις καλή
γυναίκα θα ζήσεις ευτυχισµένος. Aν πάλι παντρευτείς
κακή γυναίκα, θα γίνεις φιλόσοφος. Kαι στις δύο περι-
πτώσεις ένα είναι σίγουρο: εσύ θα βρεις κερδισµένος
τελικά. 

Σωκράτης

EI¶AN...EI¶AN...
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1111 N· ·ÔÊÂ‡ÁÂÙÂ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ·fi ÙÈ˜ 10 ÙÔ
Úˆ› Ì¤¯ÚÈ ÙÈ˜ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ¶ÚÔÁÚ·Ì-

Ì·Ù›ÛÙÂ ÙÈ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ Û·˜ ÓˆÚ›˜ ÙÔ
Úˆ› ‹ ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·.

2222 ºÔÚ¤ÛÙÂ Î·¤ÏÏÔ, Ì·ÎÚÈ¿ Ì·Ó›ÎÈ· Î·È
Ì·ÎÚÈ¿ ·ÓÙ·ÏfiÓÈ· fiÙ·Ó ÂÎÙ›ıÂÛÙÂ

ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ.

3333 XÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ ·ÓÙÈËÏÈ·Îfi ÌÂ ˘„ËÏfi
‰Â›ÎÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÚÈÓ ·fi Î¿ıÂ ¤Î-

ıÂÛË ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ.

4444 MË ÙÔ ÍÂ¯Ó¿ÙÂ ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ
Û˘ÓÓÂÊÈ¿. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ËÏÈ·-

ÎÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ ÂÚÓ¿ Ì¤Û· ·fi Ù· Û‡ÓÓÂÊ·.

5555 AÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÙÂ ·ÏÏÂÚÁÈÎ‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË
ÛÙÔ ·ÓÙÈËÏÈ·Îfi, ·ÏÏ¿ÍÙÂ ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜.

¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÙÂ ·ÓÙÈËÏÈ·Î¿ Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi
Ê˘ÙÈÎ¤˜ Ô˘Û›Â˜.

6666 ¶ÚÔÛ¤¯ÂÙÂ ÙÈ˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈÂ˜ Ô˘ ·ÓÙ·Ó·-
ÎÏÔ‡Ó ÙËÓ ËÏÈ·Î‹ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·. H ¿Ì-

ÌÔ˜, ÙÔ ÙÛÈÌ¤ÓÙÔ, ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ÓÂÚfi ·ÓÙ·Ó·-
ÎÏÔ‡Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜. TÔ Ó·
Ì¤ÓÂÙÂ ÛÙËÓ ÛÎÈ¿ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÂ› Ï‹ÚË ÚÔÛ-
Ù·Û›·.

7777 KÚ·Ù‹ÛÙÂ Ù· ·È‰È¿ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔÓ
‹ÏÈÔ. AÚ¯›ÛÙÂ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÂ ·ÓÙÈË-

ÏÈ·Îfi ·fi ÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙˆÓ 6 ÌËÓÒÓ.

8888 ¢È‰¿ÍÙÂ ÛÙ· ·È‰È¿ Ò˜ Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡-
ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ. H ‚Ï·ÙÈÎ‹ Â›-

‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘  ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi Ù· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ·
ÙË˜ ˙ˆ‹˜ Ì·˜ Î·È Â›Ó·È ·ıÚÔÈÛÙÈÎ‹.
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ΓΓ Λ Ω Σ Σ I K H  A N T I Λ H Ψ HΛ Ω Σ Σ I K H  A N T I Λ H Ψ H
Bρείτε την λέξη που δεν ταιριάζει µε τις υπόλοιπες σε κάθε σειρά:

1. Λογική, θέληση, στόχος, πρόφαση, αιτία, σκοπός, κίνητρο.

2. Λύσσα, απαίτηση, έξαψη, θυµός, οργή, µήνις, φούρκα.

3. Iκανότητα, ευκολία, επιτηδειότητα, άνεση, ευχέρεια, πρόθεση.

4. Hλικιωµένος, ώριµος, αποµονωµένος, γέρος, πρεσβύτης.

5. Eλεηµοσύνη, οβολός, εισφορά, δώρο, συνδροµή, αρωγή, δάνειο.

6. Περαστικό, σύντοµο, πρόσκαιρο, µεταβαλόµενο, στιγµιαίο.

7. Aποκλείω, αφαιρώ, περιχαρακώνω,  αποµονώνω, διαχωρίζω. 
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§Y™H ¶POH°OYMENOY TEYXOY™
O ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ô˘ ı· ÌÂÛÔÏ·-
‚‹ÛÔ˘Ó ÌÂÙ·Í‡ ‰‡Ô ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ Û˘Ó·Ó-
Ù‹ÛÂˆÓ ı· Â›Ó·È ‰È·ÈÚÂÙfi˜ ‰È· 4, 5, 7
Î·È 9. O ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ËÌÂÚÒÓ
Ô˘ ÈÎ·ÓÔÔÈÂ› ÙËÓ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓË Û˘Óı‹ÎË
Â›Ó·È ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ
·˘ÙÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ 4 X 5 X 7 X 9 = 1260.
ÕÚ· Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿ ı· Í·Ó·Û˘ÓÙË-
ıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ÌÂÙ¿ ·fi
1260 ËÌ¤ÚÂ˜.

¶§HPøMENO
TE§O™

T·¯. °Ú·ÊÂ›Ô
A£HNA™ 15

AÚÈıÌfi˜ A‰Â›·˜
512

X+5

HΛIOΣ φίλος και εχθρόςT ον Mάϊο που µας πέρασε έφυγε από την ζωή ο
γνωστός κωµικός Xάρρυ Kλυνν, που για δεκαε-

τίες µας χάριζε άφθονο γέλιο. Aξίζει να θυµηθούµε
µερικές από τις ατάκες του:
- Mακάρι οι νέοι να ήξεραν και οι γέροι να µπορούσαν.
- Oι ηλίθιοι πολιτικοί και οι βλάκες ψηφοφόροι είναι
πλασµένοι ο ένας για τον άλλον.
- Σήµερα είναι το αύριο που φοβόµασταν χθες.
- O µικρός µου γυιός είναι φτυστός εγώ, αλλά δεν πει-
ράζει. Aρκεί που το παιδί έχει την υγεία του.
- Tι να πεις για τους Έλληνες. Kάθονται δύο ολόκλη-
ρες ώρες για να πιούν έναν στιγµιαίο καφέ. 
- Aν σκεφθεί κανείς πόσο στοίχισε στον Aδάµ και την
Eύα ένα µήλο, τα φρούτα σήµερα είναι πάµφθηνα.
- H Mακεδονία ανήκει στους Έλληνες, η Kύπρος ανή-
κει στους Έλληνες, το Aιγαίο ανήκει στους Έλληνες.
Mόλις ακούσω πως και η Πελοπόννησος ανήκει στους
Έλληνες θ’ αρχίσω ν’ ανησυχώ σοβαρά...
- Στην Eλλάδα έχουµε πολλά αυτοκινητιστικά ατυχή-
µατα γιατί οι οδηγοί του σήµερα, οδηγούν αυτοκίνητα
του αύριο, σε δρόµους του χθες.
- Nα είστε ευγενικοί µε τις πεθερές σας. Oι µπέϊµπι-
σίτερς είναι ακριβές στις µέρες µας.
- Tις προάλλες ένα αυτοκίνητο έπεσε στην βιτρίνα
ενός καταστήµατος και ο καταστηµατάρχης φώναξε:
“Eπιτέλους µπήκε ένας άνθρωπος στο µαγαζί”.
- Παρακολουθώ στην Bουλή τις συνεδριάσεις και
τρελλαίνοµαι. Aνεβαίνει κάποιος στο βήµα, µιλά µισή
ώρα χωρίς να λέει τίποτε, οι µισοί από κάτω κοιµούν-
ται, οι άλλοι µισοί είναι στο καφενείο της Bουλής και
στο τέλος όλοι διαφωνούν!
- Eντάξει, δεν λέω, προηγµένοι οι Eυρωπαίοι εταίροι
µας. Aς µην ξεχνάµε όµως πως όταν αυτοί έτρωγαν
ρίζες, οι Έλληνες είχαν χοληστερίνη.


