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...επειδή ο καθένας µας 
είναι και ηγέτης κάποιες φορές

Mια ηµέρα κουβέντιαζα µ’ έναν διάσηµο προπονητή, γνωστό για τις σπου-

δαίες ποδοσφαιρικές οµάδες που προπονεί µε επιτυχία. Σε κάποια στιγµή µου

είπε:

- Όταν βρισκόµαστε µε τα παιδιά (τους αθλητές), αυτό στο οποίο επιµένω

είναι να καταλάβουν ότι είµαστε όλοι και ηγέτες και οπαδοί, αναλόγως των

περιστάσεων. Θεωρώ τον εαυτό µου σαν έναν απ’ αυτούς, µε την διαφορά ότι,

µε τα χρόνια, έµαθα πώς να κρατάω την οµάδα µου ενωµένη. Kι ο τρόπος είναι

πολύ απλός: όταν κάτι πάει στραβά, αναλαµβάνω όλες τις ευθύνες. Όταν κάτι

πάει καλούτσικα, θεωρώ ότι το “µπράβο” ανήκει σε όλους. Kι όταν έρχεται η

νίκη, τότε συγχαίρω µε ενθουσιασµό τον νικητή.

Aυτό πιστεύω ότι είναι το µυστικό του επιτυχηµένου ηγέτη, σε όποια θέση

της ιεραρχίας κι αν βρίσκεται. Aκόµα κι αν η εργασία σας φαίνεται άχαρη, ο

“σπόρος”, που θα ρίξετε στους συναδέλφους σας, είναι σίγουρο ότι θα σας

φέρει καρπούς, αργά ή γρήγορα.

Μία νοσοκόµα, ονόµατι Florence Nightingale, έλεγε συχνά:

- Σαν νοσοκόµα αποδεχόµουν τα λάθη, τις αδυναµίες και τις παραλείψεις

µου, χωρίς να θέλω να δικαιολογηθώ.

Όταν τα πράγµατα πάνε κάπως καλά, µια καλή ιδέα είναι να µοιραστείτε

αυτήν την έστω περιωρισµένη επιτυχία, µε τους συνεργάτες σας. Aφήστε τις

επικρίσεις και τα σχόλια για µια άλλη ώρα, και χαρείτε όλοι µαζί το ότι, επιτέ-

λους, η κατάσταση “ξεκόλλησε” από το τέλµα, που ήταν µέχρι τώρα.

Tέλος, όταν τα πράγµατα πάνε πραγµατικά καλά, πανηγυρίστε το µε όλους.

Θυµηθείτε τί έγραφε ο T. S. Elliot:

“Oι µισές από τις µεγάλες καταστροφές στον κόσµο µας δηµιουργούνται

από αυτούς, που θέλουν να µας πείσουν ότι είναι αναντικατάστατοι και σπου-

δαίοι”.

H ανάγκη για επιβεβαίωση είναι ένα ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Ωστόσο,

όταν κάποιος θέλει να ηγείται, αυτήν την ανάγκη του είναι καλό να την ξεχά-

σει. Eπειδή, όταν δώσει αυτός αναγνώριση στους συνεργάτες του, αυτοί θα

ανταποκριθούν ακόµη καλύτερα στην εποµένη εργασία, που θα τους αναθέσει.

Kι όλοι γνωρίζουµε ότι οι ηγέτες αξιολογούνται µε βάση αυτούς που τους

ακολουθούν. Kι αυτοί που ακολουθούν τους ηγέτες αποδίδουν πολύ καλύτερα

όταν οι προϊστάµενοί τους δείχνουν υποµονή και κατανόηση, όταν δυσκο-

λεύονται, και σπεύδουν να επαινέσουν την κάθε φιλότιµη προσπάθειά τους,

που οδηγεί σε καλά αποτελέσµατα.

Ο εκδότης

∆ηµήτριος Μπούκας

✔  ΣHMEIΩMA AΠO TON EK∆OTH 

TO MYΣTIKO TOY EΠITYXHMENOY 

HΓETH

✔  MONO MIA TIMΩPIA YΠHPXE

✔  ∆IAΦOPA 

✔ AMIMHTEΣ ATAKEΣ ∆IKHΓOPΩN

✔  O ΠEΦΩTIΣMENOΣ

✔ ENAΣ BIOΛIΣTHΣ ΣTO... METPO

✔  TEXNAΣMATA ME THN KIMΩΛIA

✔  TEΣT

O ρήτορας Λιβάνιος, δάσκαλος
του Aγίου Iωάννου του Xρυ-

σοστόµου, είχε πει ότι θα τον άφηνε
διάδοχό του στην σχολή “ει µη τού-
τον χριστιανοί εσύλησαν”, αν δη-
λαδή δεν τον είχαν λεηλατήσει οι
Xριστιανοί. Tί εννοούσε, όµως, ο
Λιβάνιος; Ποιόν ήθελαν να συλή-
σουν;

O Άγιος Iωάννης ο Xρυσόστο-
µος ήλεγχε µε τόλµη την

εξουσία για τις ανοµίες και τις ατα-
σθαλίες της, και έξαλλος ο αυτο-
κράτορας Aρκάδιος έψαχνε πώς να
τον τιµωρήσει. Nα τον εξορίσει; Nα
του δηµεύσει την περιουσία; Nα τον
φυλακίσει; Nα τον θανατώσει; 

Έ νας πανέξυπνος σύµβουλος
του Aρκάδιου τού έλεγε όχι:

- Aν τον εξορίσεις, όλη η Γη θα είναι
πατρίδα του.
- Aν του δηµεύσεις την περιουσία,
θα την αφαιρέσεις από τους φτω-
χούς, τους οποίους καθηµερινώς
ανακουφίζει.
- Aν τον φυλακίσεις, θα τον κάνεις
ήρωα.
- Aν τον σκοτώσεις, θα του ανοίξεις,
σαν σε µάρτυρα, τους ουρανούς!
- Tι να κάνω, τότε; ωρυόταν ο Aρκά-
διος.
- Bρες κάποιο τρόπο να τον κάνεις
να αµαρτήσει, του απάντησε ο
πανέξυπνος σύµβουλός του. Aυτός
ο άνθρωπος µόνον την αµαρτία
φοβάται!

µόνο µία TIMΩPIATIMΩPIA
υ π ή ρ χ ε
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∆ιάφορα... 
� Για τους σύγχρονους άνδρες η

ζωή ξεκινάει στα... 54. Eιδικο¨ από

το Mάντσεστερ της Bρεταννίας,

µετά από έρευνα σε 1000 εθελον-

τές, διεπίστωσαν ότι οι άνδρες

αισθάνονται πως µπορούν να

ευχαριστηθούν την ζωή τους µετά

τα 54α γενέθλιά τους, καθώς

µέχρι τότε ανησυχούν για την

οικονοµική κατάσταση της οικο-

γένειας, αλλά και για τα παιδιά

τους. Tί φοβούνται, όµως, περισ-

σότερο οι άνδρες; Σύµφωνα µε

την µελέτη οι περισσότεροι ανη-

συχούν ότι δεν θα καταφέρουν

ποτέ ν\ αποκτήσουν δικό τους

σπίτι. O δεύτερος φόβος τους

είναι η... καράφλα και τρίτος η

ανεργία.

�Oι αρχαίοι Έλληνες ανακάλυ-

ψαν ότι οι σπόροι του ξυλοκέρα-

του έχουν πάντα το ίδιο βάρος,

περίπου 0,20 γρ., γι’ αυτό τους

χρησιµοποιούσαν για να µετρή-

σουν το βάρος των πολύτιµων

µετάλλων. Oι συνδιαλλαγές τους

ήταν µε τους Άραβες, οι οποίοι

άκουγαν από τους Έλληνες την

λέξη “ξυλοκεράτια”. “κεράτια”,

“καράτια”. Tα γνωστά καράτια του

χρυσού και των πολύτιµων λίθων.

� H συνταξιοδότηση των ανδρών

προκαλεί κατάθλιψη στις συζύγους

τους, σύµφωνα µε ερευνητές του

Πανεπιστηµίου της Πάντοβα. Tο

47% των γυναικών, που ερωτήθη-

καν, αντιµετωπίζει ψυχολογικά

προβλήµατα, όπως άγχος και κατά-

θλιψη, ενώ πολλές αναφέρουν ότι

χάνουν ακόµα και τον ύπνο τους.  

� Tο ξέρατε ότι η εταιρεία αθλητι-

κών ειδών NIKE οφείλει το όνοµά

της στην αρχαία Eλληνίδα θεά

Nίκη, καθώς ο υπάλληλος που το

πρότεινε ισχυρίστηκε ότι είχε δει

την θεά στον ύπνο του; Tο δε

λογότυπο της εταιρείας παραπέµπει

στα φτερά του περίφηµου αγάλµα-

τος Nίκη της Σαµοθράκης.

� Tο ελαιόλαδο βοηθά στην

καταπολέµηση του ροχαλητού...

Mια κουταλιά της σούπας πριν από

τον ύπνο λιπαίνει τους µυς του

λαιµού, βοηθώντας στην µείωση

του ροχαλητού.
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OO ατάκες που ακολουθούν έ-
χουν καταγραφεί κατά λέξη

από δικαστικούς ρεπόρτερ στην
Aµερική, οι οποίοι µετά βίας παρέµε-
ναν σοβαροί την ώρα που γίνονταν
οι ερωταποκρίσεις..

� � � � �
¢IKA™TIKO™: AéÙ‹ Ë Ì˘·Ûı¤ÓÂÈ· Î.
Ì¿ÚÙ˘Ú· ÂËÚÂ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÌÓ‹ÌË Û·˜;
MAPTYPA™: N·È..
¢IKA™TIKO™: K·È ÌÂ ÔÈÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜
ÂËÚÂ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÌÓ‹ÌË.
MAPTYPA™: •Â¯Ó¿ˆ..
¢IKA™TIKO™: •Â¯Ó¿ÙÂ; MÔÚÂ›ÙÂ Ó·
Ì·˜ ‰ÒÛÂÙÂ ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· Î¿ÙÈ
Ô˘ ¤¯ÂÙÂ ÍÂ¯¿ÛÂÈ;

� � � � �
¢IKH°OPO™: O ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ Á˘Èfi˜, Ô
ÂÈÎÔÛ¿¯ÚÔÓÔ˜, Ù› ËÏÈÎ›·˜ Â›Ó·È;
MAPTYPA™: ErÓ·È 20, ÂÚ›Ô˘ fiÛÔ Î·È
ÙÔ IQ Û·˜.

� � � � �
¢IKA™TIKO™: ◊ÛÔ˘Ó ·ÚÒÓ fiÙ·Ó ¿Ú-
ıËÎÂ Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÛÔ˘;
MAPTYPA™: TÒÚ· ÌÂ ‰Ô˘ÏÂ‡ÂÙÂ;

� � � � �
¢IKH°OPO™: K·È Â›¯Â ÙÚ›· ·È‰È¿, ¤ÙÛÈ
‰ÂÓ Â›Ó·È;
MAPTYPA™: N·È.
¢IKH°OPO™: ¶fiÛ· äÙ·Ó ·ÁfiÚÈ·;
MAPTYPA™: K·Ó¤Ó·.
¢IKH°OPO™: Y‹Ú¯Â Î·Ó¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ;
MAPTYPA™: K‡ÚÈÂ ¢ÈÎ·ÛÙ¿, ÓÔÌ›˙ˆ
¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È ¿ÏÏÔÓ ‰ÈÎËÁfiÚÔ. MÔÚÒ Ó·
¿Úˆ ¿ÏÏÔÓ;

� � � � �
¢IKH°OPO™: ¶Ò˜ ÙÂÚÌ·Ù›ÛÙËÎÂ Ô
ÚÒÙÔ˜ Û·˜ Á¿ÌÔ˜;
MAPTYPA™: §fiÁˆ ı·Ó¿ÙÔ˘.
¢IKH°OPO™: K·È ÌÂ Ù›ÓÔ˜ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ
ÙÂÚÌ·Ù›ÛÙËÎÂ;
MAPTYPA™: °È· Ì·ÓÙ¤„ÙÂ...

� � � � �
¢IKH°OPO™: MÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÂÚÈÁÚ¿-

„ÂÙÂ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ;
MAPTYPA™: ◊Ù·Ó ÌÂÛ·›Ô˘ ·Ó·ÛÙ‹Ì·-
ÙÔ˜ Î·È Â›¯Â Á¤ÓÈ·.
¢IKH°OPO™: ◊Ù·Ó ¿ÓÙÚ·˜ ‹ Á˘Ó·›Î·;
MAPTYPA™: AÓ ‰ÂÓ Â›¯Â ¤ÚıÂÈ Î¿ÔÈÔ
ÙÛ›ÚÎÔ ÛÙËÓ fiÏË, Ì¿ÏÏÔÓ ¿ÓÙÚ·˜ ı·
¤ÏÂÁ·...

� � � � �
¢IKH°OPO™: °È·ÙÚ¤, fiÛÂ˜ ·fi ÙÈ˜
·˘ÙÔ„›Â˜ Û·˜ ÙÈ˜ ¤¯ÂÙÂ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÛÂ
ÓÂÎÚÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜;
MAPTYPA™: ŸÏÂ˜. OÈ ˙ˆÓÙ·ÓÔ›, Í¤-
ÚÂÙÂ, ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ¿Ú· ÔÏ‡.

� � � � �
¢IKH°OPO™: £˘Ì¿ÛÙÂ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘
ÂÍÂÙ¿Û·ÙÂ ÙÔ ÛÒÌ·;
MAPTYPA™: H ·˘ÙÔ„›· ¿Ú¯ÈÛÂ Á‡Úˆ
ÛÙÈ˜ 8.30 .Ì.
¢IKH°OPO™: K·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ N¤ÓÙÔÓ ‹Ù·Ó
ÓÂÎÚfi˜ ÂÎÂ›ÓË ÙËÓ ÒÚ·;
MAPTYPA™: AÓ fi¯È, Û›ÁÔ˘Ú· ‹Ù·Ó
Ì¤¯ÚÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛˆ!

� � � � �
¢IKH°OPO™: °È·ÙÚ¤, ÚÈÓ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹-
ÛÂÙÂ ÙËÓ ÓÂÎÚÔ„›·, ÂÏ¤ÁÍ·ÙÂ ·Ó
˘‹Ú¯Â ÛÊ˘ÁÌfi˜;
MAPTYPA™: Ÿ¯È.
¢IKH°OPO™: EÏ¤ÁÍ·ÙÂ ÙËÓ ·Ó·ÓÔ‹;
MAPTYPA™: Ÿ¯È.
¢IKH°OPO™: flÛÙÂ, ÏÔÈfiÓ, Â›Ó·È Èı·-
ÓfiÓ Ô ·ÛıÂÓ‹˜ Ó· ‹Ù·Ó ˙ˆÓÙ·Ófi˜ fiÙ·Ó
·Ú¯›Û·ÙÂ ÙËÓ ÓÂÎÚÔ„›·;
MAPTYPA™: Ÿ¯È.
¢IKH°OPO™: ¶Ò˜ ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· Â›ÛÙÂ
Û›ÁÔ˘ÚÔ˜, ÁÈ·ÙÚ¤;
MAPTYPA™: °È·Ù› Ô ÂÁÎ¤Ê·Ïfi˜ ÙÔ˘ ‚ÚÈ-
ÛÎfiÙ·Ó ¿Óˆ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÌÔ˘ ÛÂ ÌÈ·
Á˘¿Ï·.
¢IKH°OPO™: A, Ì¿ÏÈÛÙ·. ŸÌˆ˜ ı· ÌÔ-
ÚÔ‡ÛÂ Ô ·ÛıÂÓ‹˜, ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ó·
Â›Ó·È ·ÎfiÌË ˙ˆÓÙ·Ófi˜;
MAPTYPA™: N·È, Â›Ó·È Èı·Ófi. £· ÌÔ-
ÚÔ‡ÛÂ Ó· Â›Ó·È ˙ˆÓÙ·Ófi˜ Î·È Ó· ·ÛÎÂ›
ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘...

αµίµητες

ατάκες ¢IKH°OPøN¢IKH°OPøN

KK··ÚÚ‰‰ÈÈ¿¿ ÌÌÔÔ˘̆,, ··ÌÌ‹‹¯̄··ÓÓËË ÎÎ··ÚÚ‰‰ÈÈ¿¿,, ÒÒ˜̃ ÌÌÂÂÚÚ‰‰ÂÂ‡‡ÙÙËËÎÎÂÂ˜̃ ¤¤ÙÙÛÛÈÈ;;

¶¶ÂÂÚÚ››ÏÏÔÔÎÎËË ˘̆fifiııÂÂÛÛËË ËË ‰‰˘̆ÛÛÙÙ˘̆¯̄››··.. ™™˘̆ÁÁÎÎÚÚÔÔÙÙ‹‹ÛÛÔÔ˘̆..

AAÔÔÊÊ¿¿ÛÛÈÈÛÛÂÂ ÙÙËËÓÓ ··ÈÈ¯̄ÌÌ‹‹ ÛÛÔÔ˘̆,, ÈÈÛÛ¯̄˘̆ÚÚ››ÛÛÔÔ˘̆ ÙÙËËÓÓ ÔÔÚÚÌÌ‹‹ ÛÛÔÔ˘̆,,

ÙÙÚÚ¤¤ÍÍÂÂ ÙÙËËÓÓ ÂÂÙÙÔÔÈÈÌÌfifiÙÙËËÙÙ¿¿ ÛÛÔÔ˘̆,, ÛÛÙÙ¿¿ÛÛÔÔ˘̆ ÛÛÙÙËËÓÓ ··ÓÓÙÙÔÔ¯̄‹‹ ÛÛÔÔ˘̆..

ŸŸÙÙ··ÓÓ ÓÓÈÈÎÎ¿¿˜̃,,  ÌÌËËÓÓ ··ÓÓÔÔ››ÁÁÂÂÛÛ··ÈÈ ÔÔÏÏ‡‡ ÛÛÙÙËËÓÓ ÈÈÎÎ··ÓÓÔÔÔÔ››ËËÛÛËË..

ŸŸÙÙ··ÓÓ ÓÓÈÈÎÎÈÈ¤¤ÛÛ··ÈÈ,, ÌÌËËÓÓ ÎÎÏÏÂÂ››ÓÓÂÂÛÛ··ÈÈ ÙÙÂÂÏÏÂÂ››ˆ̂˜̃ ÛÛÙÙËËÓÓ ··ÂÂÏÏÈÈÛÛ››··..

™™˘̆ÁÁÎÎÚÚ··ÙÙËËÌÌ¤¤ÓÓ··.. ™™˘̆ÁÁÎÎÚÚÔÔÙÙËËÌÌ¤¤ÓÓ··..

¢¢‡‡ÔÔ--ÙÙÚÚÂÂÈÈ˜̃ ÎÎÈÈÓÓ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃ ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ ËË ˙̇ˆ̂‹‹.. MM¿¿ııÂÂ ÙÙÈÈ˜̃ ÂÂÈÈÙÙ¤¤ÏÏÔÔ˘̆˜̃..

AAPPXXII§§OOXXOO™™



OO Nασρεντίν φτάνει σ’ ένα χωριουδάκι στην Mέση Aνα-
τολή. Aν και είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται

αυτό το µέρος, µόλις κατεβαίνει από το µουλάρι του, µια
οµάδα κατοίκων τον πληροφορεί ότι στην µεγάλη αίθουσα
του χωριού έχει µαζευτεί πλήθος κόσµου και τον περιµέ-
νουν να τους απευθύνει λίγα λόγια. O Nασρεντίν δεν µπορεί
να το αποφύγει, και ο κόσµος, µόλις τον βλέπει να πλησιά-
ζει, ξεσπά σε χειροκροτήµατα. O Nασρεντίν δεν ξέρει τί να
τους πει, σκοπεύει όµως να σκαρφιστεί κάτι, που θα του επι-
τρέψει να σώσει τα προσχήµατα και να ξεµπερδέψει το
συντοµώτερο. Στέκεται µπροστά στον κόσµο, σηκώνει τα
χέρια ψηλά και, µετά από µια σύντοµη παύση, λέει µε
στόµφο:
- Yποθέτω ότι ξέρετε ήδη τί ήρθα να σας πω....
Για µερικά λεπτά σιωπή πέφτει στο ακροατήριο. Mετά ακού-
γονται κάποια µουρµουρητά και τέλος όλοι φωνάζουν:
- Όχι... πού να ξέρουµε... Mίλησέ µας, δάσκαλε!
O Nασρεντίν, νοµίζοντας πως αυτή είναι µια ευκαιρία για να
γλυτώσει από την άβολη κατάσταση, τους λέει:
- Aν µαζευτήκατε εδώ χωρίς να ξέρετε τί έχω να σας πώ... ε,
τότε δεν είστε έτοιµοι να µε ακούσετε.
Kαι µ’ αυτά τα λόγια κάνει µεταβολή και φεύγει.
Όλοι µένουν εµβρόντητοι. Άλλοι γελούν νευρικά, υποθέτον-
τας ότι ο Nασρεντίν θα ξαναγυρίσει στο βήµα, αλλά κάτι
τέτοιο δεν συµβαίνει.
Mερικοί υποθέτουν ότι αν κάτι δεν κατάλαβαν, είναι γιατί
αυτό που ειπώθηκε ήταν ιδιαιτέρως έξυπνο, και άλλοι,
επειδή νοιώθουν άβολα, αισθάνονται υποχρεωµένοι να δεί-
ξουν πόσο πολύ εκτιµούν τον ευφυή άνθρωπο. Ένας τέτοιος
τύπος, λοιπόν, λέει µε δυνατή φωνή:
- Tί έξυπνος άνθρωπος!
Kαι βέβαια, ο διπλανός του, για να µη νοιώθει πως µόνο
αυτός είναι ηλίθιος, επαναλαµβάνει:
- Nαι, βέβαια, πολύ έξυπνος!
Όλοι οι παριστάµενοι αρχίζουν να επαναλαµβάνουν:  “Tί
έξυπνος άνθρωπος”, ώσπου κάποιος προσθέτει:
-Έξυπνος, σίγουρα ναι, αλλά δεν ήταν πολύ σύντοµος;
Kι ένας άλλος, που νοιώθει την ανάγκη να κρύψει πίσω από
µια λογικοφανή εξήγηση αυτό που δεν υπάρχει, προσθέτει:
- Mιλάει σύντοµα και περιεκτικά, όπως µιλούν οι σοφοί.
Γιατί, όπως λέει ο δάσκαλος, πώς είναι δυνατόν να µαζευ-
τούµε εδώ χωρίς καν να ξέρουµε τί ήρθαµε ν’ ακούσουµε;
Πόσο ανόητοι είµαστε! Xάσαµε µια καταπληκτική ευκαιρία.
Πρέπει να ζητήσουµε να µας δώσει µια ακόµη διάλεξη.

Έ Έ τσι πάνε στον Nασρεντίν και του λένε ότι έµειναν
έκπληκτοι µε την διάλεξή του, αλλά πως οι απόψεις

του ήταν υπερβολικά βαθυστόχαστες για να µπορέσουν να
τις καταλάβουν µε την πρώτη.
- Kάνετε λάθος, λέει ο Nασρεντίν. Tο αντίθετο ισχύει. Oι
γνώσεις µου, µόλις και µετά βίας επαρκούν για µια διάλεξη.
Mε τίποτε δέν θα µπορούσα να δώσω δύο.
- Tί µετριοφροσύνη! σχολιάζει ο κόσµος. Kι όσο περισσό-

τερο επιµένει ο Nασρεντίν, τόσο επιµένουν κι αυτοί ότι
θέλουν να τον ακούσουν για µια ακόµα φορά. Tελικά, κάτω
από την µεγάλη επιµονή του κόσµου, ο Nασρεντίν δέχεται
να δώσει µια δεύτερη διάλεξη.
Tην εποµένη ηµέρα ο υποτιθέµενος σοφός επιστρέφει στην
αίθουσα, όπου έχει µαζευτεί ακόµη περισσότερος κόσµος.
Όρθιος ο Nασρεντίν µπροστά στο κοινό, µη ξέροντας τι να
πει, εµµένει στην τακτική του.
- Yποθέτω ότι τώρα πια θα ξέρετε τί ήρθα να σας πω...
O κόσµος, µη θέλοντας να προσβάλει τον δάσκαλο, απαντά
µε µια φωνή:
- Nαι, φυσικά, ασφαλώς και το ξέρουµε. Γι’ αυτό, άλλωστε,
είµαστε εδώ.
- Πολύ καλά, λέει ο Nασρεντίν. Aφού όλοι ξέρετε ήδη τί είναι
αυτό που έχω να σας πω, δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να το
επαναλάβω.
Kαι µ’ αυτά τα λόγια, κάνει µεταβολή και φεύγει. O κόσµος
µένει κατάπληκτος. Mετά από λίγα δευτερόλεπτα ακούγεται
πάλι κάποιος να φωνάζει:
- Iδιοφυές!
Kαι κάποιοι άλλοι, καθώς δεν ήθελαν να δείξουν ότι υστε-
ρούν, άρχισαν κι αυτοί να φωνάζουν:
- Kαταπληκτικό! Yπέροχο! Έξοχο!
Kάποιος σηκώνεται όρθιος και δηλώνει:
- Mα ασφαλώς και είναι καταπληκτικό, αφού είναι το
συµπλήρωµα της χθεσινής σοφίας.
Όλοι ξεσπούν σε  χειροκροτήµατα, ώσπου κάποιος λέει:
- Nαι, φανταστικό φυσικά, αλλά... υπερβολικά σύντοµο.
- Iκανότητα σύνθεσης, δικαιολογεί ο “ειδικός” .
- Θέλουµε ν’ακούσουµε κι άλλα, φωνάζουν διάφοροι.

MM ια αντιπροσωπεία επισήµων πάει τότε στον Nασρεν-
τίν και του ζητούν να τους δώσει µια τρίτη και τελευ-

ταία διάλεξη.
O Nασρεντίν αρνείται. Tους λέει ότι δεν αξίζει καν την τιµή
να τον προσκαλούν να δώσει τρεις διαλέξεις. Oι άλλοι τον
ικετεύουν, τον εκλιπαρούν ξανά και ξανά... H τόση επιµονή
τους τον πείθει και, τελικά, ο Nασρεντίν δέχεται να δώσει
µια τρίτη και τελευταία διάλεξη.
Tώρα έχει µαζευτεί πάρα πολύς κόσµος. Έχουν συµφωνή-
σει µάλιστα να µην απαντήσει κανείς σε ό,τι και να ρωτήσει ο
δάσκαλος. Aν χρειαστεί να δοθεί κάποια απάντηση, θα µιλή-
σει ως εκπρόσωπος του χωριού ο δήµαρχος .
- Yποθέτω ότι τώρα πια ξέρετε τί έχω να σας πω, λέει ο
Nασρεντίν.
O δήµαρχος, που κάθεται στην πρώτη σειρά, σηκώνεται, κοι-
τάζει τον κόσµο και, προκλητικά σχεδόν, του λέει:
- Άλλοι ξέρουν και άλλοι δεν ξέρουν.
Tότε, ο Nασρεντίν απαντάει:
- Aφού είναι έτσι, αυτοί που ξέρουν να εξηγήσουν σ’εκεί-
νους που δεν ξέρουν.
Kαι κάνοντας µια στροφή, σχεδόν θεατρική, αποχωρεί...

Xόρχε Mπουκάϊ
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ŒŒ να κρύο πρωϊνό του Φεβρουαρίου, ένας άνδρας στάθηκε σ’
ένα σταθµό του µετρό στην Oυάσινγκτον και άρχισε να παί-

ζει βιολί. Έπαιξε έξι κοµµάτια του Mπαχ για 45 περίπου λεπτά. Mέσα
σ’ αυτό το χρονικό διάστηµα, δεδοµένου ότι ήταν και ώρα αιχµής,
υπολογίστηκε ότι χιλιάδες άτοµα πέρασαν από τον σταθµό.

™ ™ τα τρία λεπτά, ένας µεσήλικας πρόσεξε πρώτος τον βολιστή,
σταµάτησε τελείως για λίγα δευτερόλπτα και, κατόπιν, συνέ-

χισε βιαστικός τον δρόµο του. Ένα λεπτό αργότερα, ο βιολιστής
εισέπραξε το πρώτο του δολλάριο από µια γυναίκα που δεν σταµά-
τησε. Λίγα λεπτά µετά, κάποιος ακούµπησε στον τοίχο για να τον
ακούσει, αλλά πολύ σύντοµα κοίταξε το ρολόϊ του και συνέχισε τον
δρόµο του.

OO µόνος που αφιέρωσε περισσότερο χρόνο και προσοχή ήταν
ένα αγόρι 3 ετών. H µητέρα του τον τραβούσε από το χέρι να

προχωρήσουν, αλλά το παιδί φαινόταν αποφασισµένο να ακούσει
τον βιολιστή. Στο τέλος η µητέρα του τον ανάγκασε να προχωρή-
σουν, εκείνο όµως είχε γυρισµένο το κεφάλι του συνεχώς προς τον
βιολιστή. H ίδια ιστορία επανελήφθη και µε άλλα παιδιά. Όλοι οι
γονείς, χωρίς εξαίρεση, ανάγκαζαν τα παιδιά τους να “ξεκολλήσουν”
από τον βιολιστή  και να συνεχίσουν τον δρόµο τους.

™ ™ τα 45 λεπτά που έπαιξε ο µουσικός, µόνο 6 άτοµα στάθηκαν
για λίγο να ακούσουν. Περίπου 20 άνθρωποι έρριξαν χρή-

µατα, χωρίς όµως ν’ ανακόψουν τον ρυθµό του βαδίσµατός τους. O
µουσικός συγκέντρωσε 32 δολλάρια. Όταν τελείωσε το παίξιµο του,
κανείς δεν το πρόσεξε. Kανείς δεν χειροκρότησε, ούτε υπήρξε οποι-
αδήποτε ένδειξη αναγνώρισης του ταλέντου του. Kανείς δεν το
ήξερε, αλλά ο βιολιστής αυτός ήταν ο Jοshua Bell, ένας από τους
καλύτερους βιολιστές στον κόσµο. Έπαιξε ένα από τα πιο δύσκολα
κοµµάτια που έχουν γραφτεί ποτέ, µ’ ένα βιολί αξίας 3,5 εκατοµµυ-
ρίων δολλαρίων.

¢ ¢ υο ηµέρες νωρίτερα ο ίδιος είχε παίξει σε µια sold out συναυ-
λία σ’ ένα θέατρο στην Bοστώνη, όπου οι τιµές των εισιτη-

ρίων κυµαίνονταν γύρω  στα 100 δολλάρια.

K K αι αναρωτιέται κάποιος: Aν δεν έχουµε ένα λεπτό για να στα-
µατήσουµε και ν’ ακούσουµε έναν από τους καλύτερους

µουσικούς του κόσµου να παίζει την καλύτερη µουσική που έχει
γραφτεί ποτέ, πόσα άλλα πράγµατα χάνουµε στην ζωή µας;

Mπορείτε να κερδίσετε το παιχνίδι ακολου-
θώντας την εξής τεχνική: Tοποθετείτε πρώ-
τος ένα πιάτο ακριβώς στο κέντρο του τραπε-
ζιού. Oπουδήποτε κι αν τοποθετήσει το πιάτο
του ο δεύτερος, βάζετε το δικό σας απέναντι
στην συµµετρική του θέση ως προς το κέν-
τρο του τραπεζιού. Έτσι, όσο έχει χώρο αυ-
τός για ένα πιάτο ακόµα, θα έχετε κι εσείς.
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1.1. Aφαιρέστε λιπαρούς λεκέδες
από πουκάµισα ή άλλα ρούχα.

Tρίψτε λευκή κιµωλία πάνω στον λεκέ
και αφήστε την για 10 λεπτά. Aφαιρέ-
στε µ’ ένα πανί την κιµωλία και πλύντε
κανονικά το ρούχο.

2. 2. Kαθαρίστε τους λεκέδες από
σουέντ παπούτσια. Πασπαλί-

στε κιµωλία στον λεκέ και αφήστε όλο
το βράδυ. Aφαιρέστε την κιµωλία µ’
ένα βουρτσάκι.

3.3. Bάλτε σε σακκουλάκι τροφίµων
µερικές κιµωλίες και ρίξτε το

σακκουλάκι στον πάτο του κάδου µε τα
άπλυτα ρούχα. H κιµωλία θα απορρο-
φήσει την υγρασία σταδιακά, καθώς
και µυρωδιές που βγάζουν τυχόν βρε-
γµένα ρούχα.

4.4. Tοποθετήστε µια κιµωλία σε
µπιζουτιέρες ή ακόµα και στο

συρτάρι µε τα µαχαιροπήρουνα. H
υγρασία τα θαµπώνει και προκαλεί
οξείδωση σε ασηµικά και κοσµήµατα.
H κιµωλία θα την απορροφήσει όλη.

5.5. Γρατζουνιές και µικρές τρύπες
στους τοίχους µπορούν να εξα-

φανιστούν στο άψε σβήσε, εάν τρίψετε
το σηµείο µε κιµωλία.

6.6. Aν γλιστράει η βίδα στο κατσα-
βίδι και δεν µπορείτε να βιδώ-

σετε, τρίψτε λίγη κιµωλία στην κορυφή
του κατσαβιδιού. H βίδα δεν θα κουνιέ-
ται καθόλου!

TTTTεεεεχχχχννννάάάάσσσσµµµµαααατττταααα    µµµµεεεε    ττττηηηηνννν

K I M Ω Λ I AK I M Ω Λ I A

ΣAN THN ΓATA ME TON ΣKYΛO.. .
∆ύο εκπαιδευµένα ζώα, µια γάτα και ένας σκύλος, τρέ-

χουν σ’ έναν αγώνα όπου πρέπει να διασχίσουν µια
ευθεία πίστα 100 βηµάτων και µετά να γυρίσουν πάλι

πίσω στην αφετηρία.
O σκύλος τρέχει µε πηδήµατα 3 βηµάτων, ενώ η γάτα
µε πηδήµατα 2 βηµάτων. Ωστόσο η γάτα κάνει 3 πηδή-

µατα µέχρι να κάνει ο σκύλος 2 πηδήµατα.
Ποιό από τα δύο ζώα θα τερµατίσει πρώτο;

Bρείτε την λύση χωρίς χαρτί και µολύβι.


