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✔  ΣHMEIΩMA AΠO TON EK∆OTH 

ΠOIOΣ EINAI EΞYΠNOΣ;

✔ TO ΣXOINI

✔  ∆IAΦOPA

✔ KINHTA KAI WI-FI: ΠPOΣOXH KIN∆YNOΣ

✔ ΣYNAIΣΘHMA KAI ΛOΓIKH

✔  TO ΦAPMAKEIO THΣ ΦYΣHΣ

✔  H ΠANOΠΛIA TOY M. AΛEΞAN∆POY

✔  TEΣT

K άποτε ένας ορειβάτης αποφά-
σισε, επιζητώντας την δόξα, ν’

ανεβεί στο πιο ψηλό βουνό. Kι επειδή
ήθελε όλη την δόξα για τον εαυτό του,
θέλησε να το επιχειρήσει µόνος του.

M ετά από αρκετούς µήνες προε-
τοιµασίας, και αφού εφοδιά-

στηκε µε όλα τα απαραίτητα, ξεκίνησε
για το µεγάλο κατόρθωµα. Άρχισε να
σκαρφαλώνει, οι ώρες περνούσαν και
άρχισε να σκοτεινιάζει. Λίγο πριν φθά-
σει στην κορυφή, όµως, γλίστρησε και
άρχισε να πέφτει.

Σ τα λίγα δευτερόλεπτα που κρά-
τησε η πτώση του, ήρθαν στο

µυαλό όλα τα καλά και τα άσχηµα που
είχε κάνει στην ζωή του. Ξαφνικά
κορµί του τραντάχθηκε και ένοιωσε το
σχοινί που είχε δεµένο στη µέση του
να τεντώνεται. Πιστεύοντας πως είχε
έρθει το τέλος του, φώναξε:
- Θεέ µου, βοήθησέ µε!

T ότε άκουσε µια φωνή από τον
ουρανό:

- Πιστεύεις ότι µπορώ να σε βοηθήσω;
- Nαι, Θεέ µου, µόνον Eσύ µπορείς!
- Tότε, πάρε το µαχαίρι που έχεις στην
τσέπη σου και κόψε το σχοινί.

T ην άλλη ηµέρα οι διασώστες
βρήκαν τον άνδρα νεκρό, πα-

γωµένο, µε τα χέρια του να κρατούν
σφιχτά το σχοινί. Tα πόδια του βρίσκο-
νταν µόλις δύο µέτρα πάνω από το
έδαφος...

A λήθεια πόσοι από εµάς έχουµε
εµπιστοσύνη στον Θεό; Πόσοι

πιστεύουµε πραγµατικά ότι µπορεί να
µας βοηθήσει όταν το χρειαζόµαστε; 
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Συχνά ακούµε αυτόν τον χαρακτηρισµό για ανθρώπους. Πολλοί ταυτί-

ζουν την εξυπνάδα µε την επαγγελµατική επιτυχία, άλλοι µε τις ακαδηµαϊ-

κές γνώσεις, άλλοι µε την ευρηµατικότητα και κάποιοι - κάτι που είναι

χαρακτηριστικό της φυλής µας - µε τα ευφυολογήµατα και την ετοιµολογία.

Στον χώρο της επιστήµης, αρκετοί αναφέρονται στο IQ, έναν δείκτη που

µετρά το πόσο καλά τα καταφέρνει κάποιος σε ωρισµένες δεξιότητες. Eπι-

πλέον, έχει εισαχθεί και ο δείκτης συναισθηµατικής νοηµοσύνης (EQ). Aν

κάποιος έχει µεγάλο “σκορ” σε αυτά, µπορεί να χαρακτηρισθεί έξυπνος;

Πολλοί από τους επιτυχηµένους επιχειρηµατίες - όχι όλοι - ήταν (και

είναι) ελλιπούς ακαδηµαϊκής µορφώσεως. Eίναι άνθρωποι που εγκατέλει-

ψαν το Πανεπιστήµιο για να ασχοληθούν µε κάτι που τους άρεσε πολύ.

Άλλοι πάλι, εξαίρετοι ακαδηµαΐκοι, πρόσφεραν στην αθρωπότητα γνώσεις

και εφόδια, που ανακουφίζουν την ζωή πολλών ανθρώπων ή που απαντούν

σε απορίες που βασάνιζαν το µυαλό των ανθρώπων για χρόνια.

Kάποτε η σύζυγος ενός εξαιρετικά ευφυούς επιχειρηµατία-επενδυτή, που

τον θαυµάζει πολύς κόσµος, αρρώστησε και αναγκάστηκε να µείνει στο

κρεββάτι για κάποιες ηµέρες, µε αποτέλεσµα να µη µπορεί να επισκεφθεί

την τουαλέτα. Όταν χρειάστηκε να ουρήσει, ζήτησε από τον σύζυγό να της

φέρει ένα σκεύος. Tί της έφερε εκείνος; το σουρωτήρι για τα µακαρόνια!

Tί σηµαίνει λοιπόν “έξυπνος”;

H λέξη, στην ετυµολογία της, σηµαίνει: ο “ξυπνητός”. Θα µπορούσαµε,

λοιπόν, να πούµε ότι έξυπνος είναι ο παρατηρητικός, αυτός που είναι παρών

στο τώρα και παρατηρεί τί χρειάζεται,  ώστε να ανταποκριθεί µε τον καλύ-

τερο τρόπο στις παρούσες περιστάσεις. Έχει την ικανότητα να ανασύρει

από το παρελθόν εµπειρίες και γνώσεις, και να τις συνδυάσει, ώστε να

προσφέρει λύση, ή µπορεί να επινοήσει µια εντελώς νέα λύση από καθαρή

έµπνευση.

Έτσι, λοιπόν, ο έξυπνος γεννιέται ή γίνεται; H εξυπνάδα είναι κάτι που

είτε υπάρχει είτε όχι, ή µπορούµε να την καλλιεργήσουµε;

O εκδότης

∆ηµήτριος Mπούκας

ÔÈfi˜ Â›Ó·È ÔÈfi˜ Â›Ó·È E•Y¶NOE•Y¶NO™™ ;;
✍™ËÌÂ›ˆÌ· ·fi ÙÔÓ EÎ‰fiÙË

Eξυπνάδα είναι η ικανότητα προσαρµογής στην αλλαγή.
™Ù‹‚ÂÓ XfiÎÈÓÁÎ

Aλλοίµονο σ’ εκείνον που είναι έξυπνος, αλλά δεν έχει δυνατό
χαρακτήρα. Aν πάρεις στο ένα χέρι σου το φανάρι του ∆ιογένη, πρέ-
πει να πάρεις στο άλλο και το ραβδί του.

NÈÎÔÏ¿ ™·ÌÊfiÚ, °¿ÏÏÔ˜ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜
Kάποιοι πιστεύουν πως η εξυπνάδα είναι κληρονοµική. Oι υπόλοι-

ποι δεν έχουν παιδιά.
NÙÔÓ X¤ÚÔÏÓÙ, AÌÂÚÈÎ·Ófi˜ Â˘ı˘ÌÔÁÚ¿ÊÔ˜
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∆ιάφορα... 
�H ™Ô˘Ë‰›· Â›Ó·È Ë ÈÔ ‰‡Û-
ÎÔÏË ¯ÒÚ· ÁÈ· Ó· Î¿ÓÂÈ Î¿-
ÔÈÔ˜ ÊÈÏ›Â˜. ™Â ¤ÚÂ˘Ó· Ô˘
Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó 12.500 ¿ÙÔÌ·, Ù·
ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ˙‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÍˆÙÂ-
ÚÈÎfi ÁÈ· ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, Ë
™Ô˘Ë‰›· ‹ÚıÂ ÙÂÏÂ˘Ù·›·, ÛÙËÓ
65Ë ı¤ÛË, ÛÂ fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ
‚·ıÌfi ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ Ó· Î¿ÓÂÈ
Î¿ÔÈÔ˜ Ê›ÏÔ˘˜. TÈ˜ ÚÒÙÂ˜
ı¤ÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ ÈÔ ÊÈÏÈÎ¤˜ ¯ÒÚÂ˜
Î·Ù¤¯Ô˘Ó Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È Ë
KfiÛÙ· P›Î· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ
MÂÍÈÎfi Î·È Ë T·˚‚¿Ó. H EÏÏ¿‰·
¤Ú¯ÂÙ·È 24Ë, ÛÂ ÌÈ· ·ÚÎÂÙ¿
Î·Ï‹ ı¤ÛË, ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ fiÙÈ Û˘Á-
ÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔÈ¯Â›· ·fi 65
¯ÒÚÂ˜.
�EÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈ-
ÛÙ‹ÌÈÔ ™¿·ÚÏ·ÓÙ, ÛÙËÓ °ÂÚÌ·-
Ó›·, ÂÍ¤Ù·Û·Ó 41 ÂıÂÏÔÓÙ¤˜, ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ ·ÔÌÓËÌfiÓÂ˘Û·Ó 90
Ï¤ÍÂÈ˜ Î·È 120 ˙Â‡ÁË Ï¤ÍÂˆÓ,
ÔÈ ÔÔ›Â˜ ‹Ù·Ó ¿Û¯ÂÙÂ˜ ÌÂ-
Ù·Í‡ ÙÔ˘˜ (.¯. Ù˘Ú› Î·È
ÙÚ·›ÓÔ). ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˙‹ÙË-
Û·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ Ó· ‰Ô˘Ó
ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜
ÌÈÛÔ‡˜ Ó· ¤ÛÔ˘Ó ÁÈ· ‡ÓÔ.
MÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÒÚ·, ÔÈ ÂÚÂ˘ÓË-
Ù¤˜ ÂÍ¤Ù·Û·Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ Î·È ÙÈ˜
‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó
Ò˜ fiÛÔÈ Â›¯·Ó ÎÔÈÌËıÂ› ı˘-
ÌfiÓÙÔ˘Û·Ó ÔÏ‡ ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
ÚÂ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ ·’ fiÙÈ fiÛÔÈ Â›¯·Ó
ÌÂ›ÓÂÈ Í‡ÓÈÔÈ.
�™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜
Ô Û‡ÓÙÔÌÔ˜ ‡ÓÔ˜ ‚ÔËı¿ ÛÙËÓ
‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÙËÓ
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·ÎÏ‹ÛÂÒ˜ ÙÔ˘˜.
OÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ÂÍ‹ÁËÛ·Ó Ì¿ÏÈ-
ÛÙ· fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘
‡ÓÔ˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó “ÂÎÚ‹ÍÂÈ˜”
ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜
Ô˘ ·ÔÎ·ÏÔ‡ÓÙ·È ¿ÙÚ·ÎÙÔÈ
‡ÓÔ˘, ÔÈ ÔÔ›Â˜ Â›Ó·È ÂÌÊ·ÓÂ›˜
ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÂÁÎÂÊ·ÏÔÁÚ¿ÊË-
Ì· Î·È ·›˙Ô˘Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi Úfi-
ÏÔ ÛÙËÓ ·Á›ˆÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ‰Â¯fiÌ·ÛÙÂ.
°È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Û˘ÛÙ‹ÓÔ˘Ó
¤Ó·Ó ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi ˘Ó¿ÎÔ 45
ÏÂÙÒÓ!!!
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Σ τα πλαίσια µιας ηµερίδας,
που διοργάνωσε ο Iατρικός

Σύλλογος Aθηνών µε θέµα “Mη
Iονίζουσα Aκτινοβολία και οι Πιθα-
νές Eπιπτώσεις της στην Yγεία”,
αναφέρθηκε ότι ερευνητικά ιδρύ-
µατα, ακαδηµαϊκοί και εξέχοντες
επιστήµονες προειδοποιούν ότι τα
επίπεδα ακτινοβολίας, που κατα-
γράφονται σήµερα στον αστικό
ιστό, δεν είναι ασφαλή. Oι νέες
εφαρµογές, όπως η τεχνολογία του
5G και οι έξυπνοι µετρητές, που θα
αντικαταστήσουν τους αναλογι-
κούς µετρητές της ∆EH, θα αυξή-
σουν την ακτινοβολία και θα επη-
ρεάσουν την καθηµερινότητά µας. 

“O ι επιδράσεις στην υγεία
µας, από τις ακτινοβολίες

της ασύρµατης τεχνολογίας,  περι-
λαµβάνουν αυξηµένο κίνδυνο για
εµφάνιση καρκίνου, κυτταρικού
στρες, αύξηση των εππιβλαβών
ελευθέρων ριζών, γενετικές βλά-
βες, δοµικές και λειτουργικές
αλλαγές του αναπαραγωγικού συ-
στήµατος, διαταραχές των λει-
τουργιών µαθήσεως και µνήµης.
Άλλες άµεσες επιπτώσεις είναι οι
πονοκέφαλοι, η έλλειψη συγκέν-
τρώσεως, οι αϋπνίες, οι διαταρα-
χές της µνήµης, οι αλλεργίες, η
διαταραχή του ανοσοποιητικού
συστήµατος”, ανέφερε ο καθηγη-
τής Pαδιοβιολογίας Λουκάς Mαρ-
γαρίτης.
KANONEΣ AΣΦAΛOYΣ XPHΣEΩΣ
THΣ AΣYPMATHΣ EΠIKOINΩNIAΣ

E πειδή όµως το κινητό τηλέ-
φωνο έχει µπει πλέον στην

ζωή όλων µας, καλό είναι να σεβό-
µαστε τους κανόνες προστασίας
και να µην κάνουµε κατάχρηση.
∆ιαβάστε εδώ µερικούς κανόνες
ασφαλούς χρήσεως του κινητού:
- Xρησιµοποιείστε το κινητό τηλέ-
φωνο λογικά και για σύντοµα τηλε-
φωνήµατα.
- Παιδιά κάτω των 12 ετών καλό
είναι να µη χρησιοποιούν κινητά
τηλέφωνα.
- Mη φέρνετε το κινητό σε επαφή
µε το κεφάλι σας.
- Mην κάνετε χρήση του κινητού
στο αυτοκίνητο, στο τραίνο, στο
αεροπλάνο ή στο ασανσέρ.
- Mην κάνετε χρήση κινητού όταν
υπάρχουν µικρά παιδιά ή έγκυες
γυναίκες γύρω σας.
- Kρατείστε το κινητό µακριά από
το σώµα σας.
- Όταν κάνετε χρήση κινητού, κρα-
τάτε απόσταση από άλλους.
- Mην τοποθετείτε το κινητό στην
τσέπη σας.
- Tην νύχτα να κλείνετε πάντα το
κινητό σας και να απενεργοποιείτε
το Wi-Fi.
- Mην παίζετε παιχνίδια στο κινητό
τηλέφωνο on-line. Bάλτε το σε
airplane mode.
- Περιορίστε την χρήση του Wi-Fi. 
- Όταν δεν έχετε καλό σήµα, µην
τηλεφωνείτε.
- Aπενεργοποιείστε επιλογές Wi-Fi,
Bluetooth και Data, όταν δεν τις
χρησιµοποείτε.
- Aν έχετε πρόσβαση σε σταθερή,
ενσύρµατη γραµµή κάντε χρήση
αυτής κατά προτεραιότητα.

K ι ν η τ ά  κ α ι  W i - F iK ι ν η τ ά  κ α ι  W i - F i
Π ρ ο σ ο χ ή :  K IN∆YNOΣ !Π ρ ο σ ο χ ή :  K IN∆YNOΣ !

K‡ÚÈÂ,
TÔ fiÓÔÌ¿ ™Ô˘ Â›Ó·È AÁ¿Ë; MË ÌÂ ·Ô‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ·Ì·ÚÙ›Â˜
ÌÔ˘.
TÔ fiÓÔÌ¿ ™Ô˘ Â›Ó·È ¢‡Ó·ÌË; EÓ›Û¯˘Û¤ ÌÂ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¤ÊÙˆ ÛÙÔ
Î·Îfi.
TÔ fiÓÔÌ¿ ™Ô˘ Â›Ó·È EÈÚ‹ÓË; ¶Ú¿¸ÓÂ ÙËÓ Ù·Ú·ÁÌ¤ÓË ÌÔ˘ „˘¯‹.
TÔ fiÓÔÌ¿ ™Ô˘ Â›Ó·È ŒÏÂÔ˜; MËÓ ·‡ÂÈ˜ Ó· ÌÂ Û˘Á¯ˆÚÂ›˜.
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ΣYNAIΣΘHMAΣYNAIΣΘHMA και και ΛΛOΓIKHOΓIKH
E ίναι αδύνατον να υπολογιστεί η νοηµοσύνη

του ανθρώπου. Άλλωστε, µέχρι τις αρχές
του 20ου αιώνα δεν υπήρχε µέσο προσεγγίσεώς
της. Σήµερα έχουµε δύο διαφορετικούς δείκτες
ευφυΐας, οι οποίοι όµως συγκρούονται µεταξύ
τους. 

T ο 1905 δηµιουργήθηκε η πρώτη κλίµακα για
τον υπολογισµό της νοηµοσύνης του

ανθρώπου από τον Γάλλο ψυχολόγο Aλφρέντ
Mπινέ, µε στόχο να αναγνωριστούν τα παιδιά που
αντιµετώπιζαν µαθησιακές δυσκολίες. ∆έκα χρόνια
µετά έκανε την εµφάνισή του ο όρος IQ
(Intelligence Quotient = δείκτης νοηµοσύνης). Mέσα
από απλά τεστ, που δεν απαιτούσαν ιδιαίτερες
γνώσεις, επιτεύχθηκε η πρώτη προσέγγιση µετρή-
σεως της νοηµοσύνης. Tα τέστ έγιναν γρήγορα
διάσηµα, ωστόσο τα αποτελέσµατα που δίνουν δεν
είναι τίποτε παραπάνω από απλοί υπολογισµοί
συγκεκριµένων ικανοτήτων. 

M ε κύριο άξονα την λογική, το IQ είναι
ουσιαστικά ένας δείκτης προσεγγίσεως

της µαθηµατικής, της οπτικής και της γλωσσικής
ικανότητας ενός ατόµου. Aυτό όµως απέχει αρκετά
από µια συνολική προσέγγιση της νοηµοσύνης. Για
τον λόγο αυτό, το 1983, δηµιουργήθηκε ένας ακόµα
δείκτης, που αφορά ένα εντελώς διαφορετικό κοµ-
µάτι των ανθρωπίνων νοητικών ικανοτήτων. Mιλάµε
για το EQ (Emotional Quotient), τον δείκτη συναι-
σθηµατικής νοηµοσύνης, που υπολογίζει την ικανό-
τητα ενός ατόµου να διαχειρίζεται τόσο τα συναι-
σθήµατά του, όσο και αυτά των γύρω του.

O όρος, που εισήχθη από τον Aµερικανό
ψυχολόγο Xάουαρντ Γκάρντνερ, περιγράφει

την κοινωνικότητα ενός ατόµου, την ορθότητα του
τρόπου σκέψεώς του, αλλά και γενικώτερα τις
δυνατότητές του σ’ ένα κοινωνικό περιβάλλον. 

Oι διαφορές ανάµεσα σε IQ και EQ

¶ αρόλο που πρόκειται για δύο εντελώς δια-
φορετικές προσεγγίσεις του ιδίου αντικει-

µένου, το  IQ και το EQ παρουσιάζουν τεράστιες
διαφορές µεταξύ τους. Πολύ συχνά συναντάµε
περιπτώσεις ατόµων που έχουν εκ διαµέτρου αντί-
θετες βαθµολογίες στα δύο τεστ. Yπάρχουν αρκε-
τοί µαθηµατικοί, που αποτελούν χαρακτηριστικά
παραδείγµατα του πα-
ραλόγου αυτού φαινο-
µένου: επιστήµονες πρα-
γµατικά χαρισµατικοί,
που έχουν όµως τερά-
στια προβλήµατα κοι-
νωνικότητας.

O ι δύο δείκτες
καταφέρνουν

απλά να προσεγγίσουν

συγκεκριµένες δυνατότητες, παρουσιάζοντας µάλι-
στα επισφαλή αποτελέσµατα. Aκόµα κι έτσι όµως,
είναι τα µοναδικά κριτήρια που παρέχουν πληρο-
φορίες για τις νοητικές ικανότητες ενός ατόµου.
Ποιός όµως από του δύο δείκτες έχει µεγαλύτερη
σηµασία;
Tα αποτελέσµατα των ερευνών και τα ατέλειωτα

επιχειρήµατα

ãŸ λες οι πρόσφατες µελέτες καταλήγουν
στο συµπέρασµα πως το EQ είναι σηµαντι-

κώτερο κριτήριο από το IQ. Tο κύριο επιχείρηµα
των ερευνητών συνοψίζεται στην έννοια του “ενστί-
κτου”. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται µπροστά σε µια
νέα εµπειρία, τότε θα λειτουργήσει µε βάση το
ένστικτο, δηλαδή το συναίσθηµα, και όχι την
αυστηρή λογική. Eκτός αυτού, όµως, σ’ ένα εκ
φύσεως κοινωνικό όν, όπως είναι ο άνθρωπος, είναι
απαραίτητα τα κοινωνικά στοιχεία.

¢ εν είναι αναγκαία όµως και η βασική χρήση
της λογικής; Σε στατιστικές έρευνες που

έχουν πραγµατοποιηθεί, αποδεικνύεται πως οι
υψηλοί δείκτες EQ έχουν µεγαλύτερο αντίκτυπο
στην επιτυχία ενός ατόµου. H κοινωνικότητα και η
καλή διαχείριση των συναισθηµάτων βοηθούν σε
όλους τους βασικούς τοµείς της ζωής. Tο IQ φαίνε-
ται πως, παρά την διαδεδοµένη του φήµη, έρχεται
δεύτερο σε σειρά προτεραιότητας. Tα επισφαλή
αποτελέσµατα των δύο δεικτών όµως δεν µπορούν
ν’ αποδείξουν την ανωτερότητα του IQ ή του EQ.

¶ αράλληλα, την ώρα που το EQ παρουσιά-
ζεται ως σηµαντικώτερο, κανείς δεν είναι

σε θέση να αµφισβητήσει πως οι µεγάλες “τοµές”,
τουλάχιστον σε επιστηµονικό επίπεδο, προήλθαν
από ανθρώπους υψηλού IQ. 

ãI σως ο καλύτερος τρόπος να συγκριθούν οι
δύο δείκτες είναι ο ακριβώς αντίθετος. Nα

αναλογιστεί δηλαδή κάποιος τα προβλήµατα που
προκύπτουν από τα άτοµα χαµηλού IQ και EQ αντί-
στοιχα. 

A ν “ζυγίζουµε” όµως τα αρνητικά, καταλή-
γουµε στο συµπέρασµα πως, για µια

φυσιολογική ζωή, είναι απαραίτητα και τα δύο. Aπό
κει και πέρα εναπόκειται στην κρίση του καθενός
να σταθµίσει πόση σηµασία έχει το συναίσθηµα και

πόση η λογική στην
ζωή του. 

° ια όσους θέ-
λουν να µε-

τρήσουν την συναι-
σθηµατική τους νοη-
µοσύνη, στο επόµενο
τεύχος µας θα δηµο-
σιευσουµε ένα σχε-
τικό τεστ.              �

Θ α εκτιµήσεις κάτι  µόνον όταν το χάσεις. Kαι θα το
χάσεις, γιατί δεν το εκτιµήσες όπως του άξιζε...

A ν σκέφτεσαι τί θα πουν οι άλλοι για σένα, τότε ας
ζήσουν αυτοί την ζωή σου...

O καλύτερος τρόπος για να προβλέψεις το µέλλον
σου είναι να το δηµιουργήσεις...

E νός λεπτού κραυγή για όλες εκείνες τις στιγµές
που κάτι έπρεπε να πούµε, και τελικά σιωπήσαµε...
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Σ τους θησαυρούς της κρητικής γης κρύ-
βεται το µυστικό για την αντιµετώπιση

της γρίππης και των ιώσεων, που άρχισαν
νωρίς-νωρίς φέτος να κάνουν την εµφά-
νισή τους. Έρευνα του Πανεπιστηµίου της
Kρήτης έδειξε ότι τρία αρωµατικά βότανα,
που φύονται στο νησί, έχουν ισχυρή αντιο-
ξειδωτική δράση και είναι ένας πανίσχυρος
σύµµαχος του οργανισµού µας.

H ιδέα ξεκίνησε πριν από αρκετά χρό-
νια όταν επιδηµιολογικές παρατηρή-

σεις σε περιοχές της Kρήτης έδειχναν ότι
οι άνθρωποι που κατανάλωναν αφεψήµατα
συγκεκριµένων αρωµατικών βοτάνων είχαν
πολύ χαµηλή νοσηρότητα και µικρότερες
επιπλοκές από κρυολόγηµα ή γρίππη. H
ευεργετική δράση επιλεγµένων αρωµατι-
κών βοτανων στις λοιµώξεις του ανωτέρου
αναπνευστικού ωδήγησε τους ερευνητές
στο επόµενο βήµα. Aποφάσισαν να µετου-
σιώσουν την αυτόχθονη γνώση σε ουσια-
στική γνώση.

M ετά από πολυετείς δοκιµές κατέλη-
ξαν σ’ έναν συνδυασµό αιθέριων

ελαίων από τρία αρωµατικά, Kρητικά
βότανα, το θυµάρι, το φασκόµηλο και το
δίκταµο, σε συγκεκριµένες αναλογίες µέσα
σε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Oι κλινικές
δοκιµές που ακολούθησαν έδειξαν ότι ο
συνδυασµός αυτός έχει εξαιρετικά ευεργε-
τικά αποτελέσµατα σε ασθενείς µε ιώσεις
του αναπνευστικού.
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O ι πανοπλίες του στρατού που διηύθυνε ο Mέγας
Aλέξανδρος (356-323 π.X) είναι ο λόγος που οι

Mακεδόνες κατάφεραν να κατακτήσουν ολόκληρο τον
µέχρι τότε γνωστό κόσµο σε λιγώτερο από δύο δεκαε-
τίες, σύµφωνα µε έρευνα του Aρχαιολογικού Iνστιτού-
του της Kαλιφόρνια.

O λινοθώρακας, όπως ονοµάζουν την πανοπλία οι
επιστήµονες, αποτελείτο από πολλές στρώσεις

υφάσµατος, οι οποίες, κολληµένες η µία πάνω στην
άλλη δηµιουργούσαν ένα πολύ σκληρό λινό, το οποίο
ήταν δύσκολο να διατρηθεί. 

O ι ερευνητές, προκειµένου να διαπιστώσουν την
ανθεκτικότητα αυτής της πανοπλίας, δηµιούργη-

σαν παρόµοιες, µε τα υλικά από τα οποία θα µπορούσε
να έχει κατασκευαστεί και υπήρχαν εκείνη την χρονική
περίοδο. 

T ο κύριο στοιχείο ότι ο Mέγας Aλέξανδρος φο-
ρούσε λινοθώρακα είναι το διάσηµο µωσαϊκό της

Ποµπηΐας, όπου εµφανίζεται µ’ αυτή την πανοπλία. Aνα-
φορές όµως για τον εξοπλισµό του µεγάλου στρατη-
λάτη υπάρχουν και από τον Έλληνα ιστορικό Πλού-
ταρχο, που κάνει λόγο για “πανοπλία ενισχυµένου
λινού” στη µάχη των Γαυγαµήλων το 331 π.X.

M ε τα µέχρι σήµερα γνωστά στοιχεία ο λινοθώρα-
κας χρησιµοποιήθηκε από τους αρχαίους Έλλη-

νες από την Mυκηναϊκή µέχρι και την κλασσική περίοδο.
Aρχικά καταγράφεται στην Iλιάδα του Oµήρου, αλλά
δεν ξέρουµε αν αποτελούσε βασικό εξοπλισµό της επο-
χής. H χρήση του φαίνεται να κορυφώθηκε στα χρόνια
των Περσικών Πολέµων.

H ¶ANO¶§IA TOY M. A§E•AN¢POY


