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η η IΣTIΣTOPIA EΠANAΛAMBANETOPIA EΠANAΛAMBANETAI...AI...
Στις ηµέρες των “µεγάλων αλλαγών” και των 

“κρίσιµων αποφάσεων” που ζοÜµε, σκέφθηκα να σας διηγηθώ
µια αλληγορική ιστορία.

Ήταν, που λέτε, σ’ έναν µακρινό τόπο, ξεχασµένο από τον χρόνο, ένας

βασιλιάς, που, µετά από πολλές δεκαετίες, είπε να αλλάξει τους αξιωµατούχους

της φρουράς. Ύστερα από πολλές συζητήσεις, αψιµαχίες, µαζώξεις και παρα-

µαζώξεις, ονόµατα που έπεφταν στο τραπέζι και αποσύρονταν πιο γρήγορα και

από την ταχύτητα του ανέµου, κάποιοι επιλέχθηκαν. H αναγκαιότητά τους

έµοιαζε επείγουσα, επειδή ο λαός είχε βαρεθεί να βλέπει τους ίδιους στρατη-

γούς. Eξ άλλου, στην χώρα αυτή που αναφερόµαστε, µια αποτυχία ήταν ικανή

να καταστρέψει κόπους και αγώνες χρόνων.

Oι νεοεκλεγέντες, λοιπόν, ανέλαβαν τα καθήκοντά τους και στην αρχή,

σεµνά και µε όρεξη, άρχισαν να εργάζονται, µε πάθος για επιτυχίες, δόξα και

αλλαγές, µικρές και µεγάλες. Στόχος τους ήταν η καινοτοµία - ήταν άλλωστε

της µόδας. Aυτή την λέξη επαναλάµβαναν όλοι, αν και ποτέ δεν την εξηγού-

σαν ουσιαστικά. Ίσως και να µη χρειαζόταν τελικά, επειδή ο ήχος της ήταν

µοντέρνος και εύηχος και άρεσε στον κόσµο. Άσε που δικαιολογούσε ακόµη

και αποτυχηµένα πειράµατα αλλαγών...

Oι παλιοί στρατηγοί, όµως, από την αρχή δυσανασχετούσαν. Λίγο η

“κρυφή” πίκρα για την διακριτική αποµάκρυνσή τους από τα πόστα, λίγο το

σαράκι του εγωϊσµού, που λυγίζει και σίδερα, τους έκανε επικριτικούς σε

οποιαδήποτε προσπάθεια των νέων, όταν δεν έπαιρναν προκαταβολικά την

συγκατάθεσή τους.

Tα χρόνια περνούσαν και οι ήττες εξακολουθούσαν να έρχονται. Oι νέοι

στρατηγοί, στο µεταξύ, είχαν κι άλλα προβλήµατα. Άρχισαν να γίνονται σαν

τους παλιούς: Tρώγονταν µεταξύ  τους, έστηναν κρυφές παγίδες ο ένας στον

άλλον. Σιγά-σιγά απέκτησαν την ίδια αλαζονική συµπεριφορά µε τους παλιούς

και, στο τέλος, λόγω της ανασφάλειάς τους, κατάντησαν µαλθακοί και παθητι-

κοί, πιεζόµενοι και από τους νεώτερους, που ήθελαν να τους αντικαταστή-

σουν, επειδή πίστευαν ότι είναι καλύτεροι από αυτούς.

Στο παλάτι υπήρχε και ένας “παραµυθάς”. ∆ιασκέδαζε τον µονάρχη µε τα

αστεία και τις ιστορίες του. Mερικές φορές, µετέφερε µε ωραίο τρόπο την

άποψη του απλού κόσµου, µέσα από τις ιστορίες που έφτιαχνε. Kάποτε, που

προέκυψε µια κρίση, µέσα από ένα τραγούδι βοήθησε να ξεκαθαρίσει η σκέψη

του µονάρχη για ένα πολιτικό θέµα (αυτό ήταν και το φόρτε του... να δίνει

λύσεις χωρίς να το λέει). Έτσι, ο σεβασµός προς το πρόσωπό του µεγάλωνε.

Kι όταν µια νέα κρίση συνέβηκε, κάποιος τον παρουσίασε στον βασιλιά, προ-

τείνοντάς τον για σύµβουλό του.

Mόλις το άκουσε αυτό ο παραµυθάς γέλασε. Eυχαρίστησε για την προτί-

µηση και είπε: 

- Mετά χαράς να βοηθήσω, αλλά χωρίς τιµές και δόξες, βασιλιά µου. Θέλω

να µε κάνεις κηπουρό σου. 

O βασιλιάς παραλίγο να θυµώσει. Tο θεώρησε προσβολή. Ωστόσο, τον

ρώτησε γιατί αρνιόταν µια τόσο τιµητική θέση. Kι αυτός απάντησε: 

συνέχεια στην σελ. 2
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E άν θέλεις ελευθερία, τότε προσ-
πάθησε πρώτα να ελευθερώ-

σεις εσένα από τον ίδιο σου τον
εαυτό. Όσον αφορά στη γνώση
ισχύει ως κορυφαίος ο κανόνας:
“Γνώρισε τον ίδιο σου τον εαυτό”.
“Oσον αφορά στην ηθική ισχύει ως
κορυφαίος ο κανόνας: “Eλευθερώ-
σου από τον ίδιο σου τον εαυτό”.

E άν θέλεις να φθάσεις την ελευ-
θερία µε επανάσταση, τότε

επαναστάτησε πρώτα ενάντια στον
ίδιο σου τον εαυτό και θα δεις ότι
όλες οι άλλες επαναστάσεις είναι
περιττές.

E άν θέλεις να φθάσεις στην
ελευθερία µε πόλεµο, τότε

ξεκίνα τον πόλεµο πρώτα ενάντια
στον εαυτό σου. Kι αν ολοκληρώσεις
αυτόν τον πόλεµο µε επιτυχία, θα
δεις ότι όλοι οι υπόλοιποι πόλεµοι
είναι περιττοί. 

Λ ες ότι επιθυµείς την ελευθε-
ρία; Tότε πρέπει να σταθείς

ενάντια στον εαυτό σου και ενάντια
στον κόσµο. Πρώτα ενάντια στον
εαυτό σου, αφού µέσα σου είναι το
κύριο πεδίο µάχης ενάντια στον
κόσµο. Eάν νικήσεις τον κόσµο εκεί,
στον εαυτό σου, τον νίκησες σε όλα
τα µέτωπα. Eάν όµως νικήσεις σε
όλα του τα µέτωπα, ενώ αν δεν τον
νικήσεις µέσα σου, αυτός θα παρα-
µείνει ανίκητος. 

E άν δεν νικήσεις τον εαυτό σου,
θα καταφέρεις µόνο να πηδάς

από φυλακή σε φυλακή, από κλουβί
σε κλουβί. 

Άγιος Nικόλαος Bελιµίροβιτς

Nίκησε τον εαυτό σου
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™ÂÏ. 2

∆ιάφορα... 
� Kάθε ανθρώπινη παλάµη φιλο-

ξενεί 10 εκατοµµύρια µικροβίων.

Παρά το γεγονός ότι οι περισσό-

τεροι άνθρωποι έχουν βρώµικα

χέρια, σε πρόσφατη αµερικανική

έρευνα, µόνο το 12% των ερωτη-

θέντων παραδέχθηκε ότι πλένει τα

χέρια του µε σαπούνι και νερό

πριν καθίσει στο τραπέζι για

φαγητό. Tο παράδοξο και συνάµα

ειρωνικό εύρηµα πάντως είναι πως

το 92% των ερωτηθέντων δήλωσε

πως δεν θα καθόταν σε τραπέζι

που η επιφάνειά του δεν θα φαι-

νόταν καθαρή..

�Oι ερευνητές σηµειώνουν πως,

πλένοντας τακτικά τα χέρια µας,

µπορούµε να µειώσουµε τον κίν-

δυνο να κολλήσουµε κάποια ίωση

ή λοίµωξη κατά 50%, αλλά πρέπει

πάντοτε να τα στεγνώνουµε µετά

το πλύσιµο, γιατί στις βρεγµένες

παλάµες τα µικροβια πολλαπλασιά-

ζονται 1000 φορές περισσότερο.

Tα περισσότερα µικρόβια µπορούν

να επιβιώσουν έως και τρεις ώρες

στα χέρια µας, ενώ όσοι δουλεύ-

ουν σε γραφείο έρχονται καθηµε-

ρινά σε επαφή µε 10 εκατοµµύρια

βακτήρια!!!

� Tα παιδιά που παίζουν video-
games έως µια ώρα την ηµέρα είναι

πιο κοινωνικά και πιο προσαρµο-

στικά από εκείνα που δεν παίζουν

κανένα παιχνίδι σε κονσόλα, ισχυ-

ρίζεται νέα έρευνα του Πανεπιστη-

µίου της Oξφόρδης, επιβεβαιώνον-

τας το αρχαίο ρητό “µέτρον άρι-

στον”. Oι παιδοψυχολόγοι και οι

παιδίατροι, που διενήργησαν την

έρευνα, υποστηρίζουν ότι οι νέες

τεχνολογίες προσφέρουν χρήσιµα

ερεθίσµατα στα παιδιά και συµβάλ-

λουν στην νοητική και συναισθη-

µατική τους ανάπτυξη, µε την προ-

ϋπόθεση πως δεν απορροφούν

περισσότερο από το 1/3 του ελεύ-

θερου χρόνου τους καθηµερινά.

� H πρώτη µέτρηση της περιφέ-

ρειας της Γης έγινε από τον Eρατο-

σθένη (276-194 π.X.), ο οποίος

κατάφερε να υπολογίσει την περι-

φέρειά της µε απόκλιση µόνο 2%,

ακρίβεια που θεωρείται εκπληκτική

για εκείνη την εποχή.
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OO ι καλλιεργηµένοι άνθρωποι
σέβονται την ανθρώπινη ατο-

µικότητα και γι’ αυτό είναι πάντα
συγκαταβατικοί, γελαστοί, ευγενι-
κοί, υποχρεωτικοί. ∆εν χαλούν τον
κόσµο για το σφυρί ή για την γοµο-
λάστιχα πού χάθηκαν. ∆εν αγανα-
κτούν για τους θορύβους ή το κρύο.

O O ι καλλιεργηµένοι άνθρωποι
δέχονται µε καλωσύνη τα

χωρατά και την παρουσία ξένων
ανθρώπων στο σπιτικό τους. ∆εν
συµπονούν µόνο τους κατώτερους,
τους αδύναµους και τις γάτες.
Πονάει η ψυχή τους και για εκείνο,
που δεν φαίνεται µε γυµνό µάτι.

O O ι καλλιεργηµένοι άνθρωποι
είναι ντόµπροι και φοβούνται

το ψέµα σαν την φωτιά. ∆εν λένε
ψέµατα, ακόµα και για τιποτένια
πράγµατα. Tο ψέµα προσβάλλει
εκείνους που το ακούνε και ταπεινώ-
νει στα µάτια τους εκείνους που το
λένε. ∆εν παίρνουν ποτέ πόζα. Στον
δρόµο είναι όπως και στο σπίτι τους.
∆εν ρίχνουν στάχτη στα µάτια των
άλλων.

O O ι καλλιεργηµένοι άνθρωποι
δεν είναι φλύαροι και δεν

αναγκάζουν τον άλλο να ακούει τις
εκµυστηρεύσεις τους, όταν δεν τους
ρωτάει. ∆εν ταπεινώνονται για να
κερδίζουν την συµπόνια του διπλα-
νού. ∆εν παίζουν µε τις ευαίσθητες
χορδές της ψυχής των άλλων για να
κερδίζουν σαν αντάλλαγµα αναστε-

ναγµούς και χάδια.

O O ι καλλιεργηµένοι άνθρωποι
δεν λένε “εµένα κανείς δεν

µε καταλαβαίνει”, ούτε “πουλήθηκα
για πέντε δεκάρες”, γιατί αυτά δεί-
χνουν πως αποζητούν τις φτηνές
εντυπώσεις. ∆εν είναι µαταιόδοξοι.
∆εν τους απασχολούν τέτοια ψεύ-
τικα “διαµάντια”, όπως οι γνωριµίες
µε εξοχότητες.

O O ι καλλιεργηµένοι άνθρωποι,
όταν κάνουν δουλειά που δεν

αξίζει ένα καπίκι, δεν γυρίζουν µε
χαρτοφύλακα των εκατό ρουβλίων
και δεν καµαρώνουν πως τάχα τους
άφησαν να µπουν εκεί που δεν επι-
τρέπουν στους άλλους. Tο άδειο
βαρέλι ακούγεται πιο πολύ από το
γεµάτο...

O O ι καλλιεργηµένοι άνθρωποι,
άν έχουν ταλέντο, το σέβον-

ται. Θυσιάζουν γι’ αυτό την ησυχία
τους, τις γυναίκες, το κρασί, την
κοσµική µαταιότητα. Eίναι περήφα-
νοι για την αξία τους και έχουν
συνείδηση της αποστολής τους. 

O O ι καλλιεργηµένοι άνθρωποι
δαµάζουν όσα µπορούν και

εξευγενίζουν το ερωτικό ένστικτο.
∆εν κατεβάζουν βότκα όπου βρε-
θούν. Πίνουν µόνο όταν είναι ελεύ-
θεροι και τους δίνεται ευκαιρία. Γιατί
τους χρειάζεται “γερό µυαλό σε
γερό κορµί”.

(Aπόσπασµα από ένα γράµµα του Aντόν
Tσέχωφ στον αδελφό του Nικολάϊ).

οι

άνθρωποι
KA§§ IEP°HMENOIKA§§ IEP°HMENOI

συνέχεια από την σελ. 1

- Bασιλιά µου, εγώ θα σε βοηθούσα έτσι κι αλλοιώς, γιατί µέσα από τα χρό-

νια σε έχω αγαπήσει. Kοντά σου και έζησα και έφαγα και ντύθηκα. Aν µε κάνεις

κηπουρό, µου κάνεις το µεγαλύτερο δώρο, επειδή θέλω να γεράσω κοντά σ’

αυτά που αγαπώ και µε αγαπούν. Έτσι µόνο σκέφτοµαι καθαρά. Aντίθετα, αν µε

κάνεις σύµβουλό σου, θα σταµατήσω να σκέφτοµαι για το πώς να κάνω το καλό. 

- Γιατί το λές αυτό; ρώτησε ο βασιλιάς. 

- Mα γιατί δεν µπορεί κάποιος να σκεφθεί κάτι καλό µε καθαρό µυαλό, όταν

είναι υποχρεωµένος, όλη την ηµέρα, να επινοεί τρόπους ν’ αντιµετωπίσει το

κακό...

Σκέφθηκε για λίγο ο βασιλιάς και τον ώρισε κηπουρό του. Kαι από εκείνη την

ηµέρα περνούσε ατελείωτες ώρες στον κήπο, δίπλα του. Kαι γέρασαν µαζί. Kαι

το βασίλειο είδε, επιτέλους, καλές ηµέρες!

Ο εκδότης

∆ηµήτριος Μπούκας



TT α όνειρα που βλέπει ο καθένας µας στον ύπνο
του είναι µια από τις πιο µυστηριώδεις και ενδια-

φέρουσες εµπειρίες στην ζωή µας. Kατά την ρωµαϊκή
εποχή κάποια όνειρα είχαν υποβληθεί προς συζήτηση
και ερµηνεία ακόµα και στην Pωµαϊκή Σύγκλητο, ενώ
δεν ήταν λίγοι εκείνοι που υποστήριζαν ότι αυτά που
βλέπουµε στον ύπνο µας είναι µηνύµατα από τους
θεούς!

∆ ∆ ιερµηνείς ονείρων συνόδευαν τους στρατιωτι-
κούς ηγέτες σε µάχες και εκστρατείες, ενώ

πολλοί, ακόµα και σήµερα, οφείλουν τις δηµουργικές
ιδέες τους στα όνειρά τους! Tί γνωρίζουµε όµως
πραγµατικά για τα όνειρα; Ποιά είναι τα µυστικά που
κρύβουν; Στην λίστα που ακολουθεί, θα βρείτε ενδια-
φέρουσες απόψεις σχετικά µε τα όνειρα...

Tο 90% των ονείρων µας  
ξεχνιέται µόλις ξυπνήσουµε

Mέσα σε 5 λεπτά µετά το ξύπνηµα, το ήµισυ των ονεί-
ρων µας έχει ξεχαστεί και µέσα σε 10 λεπτά έχουµε
ξεχάσει το 90% αυτών.

Kαι οι τυφλοί 
ονειρεύονται

Oι άνθρωποι που τυφλώθηκαν µετά την γέννησή τους,
µπορούν νά δουν εικόνες στα όνειρά τους. Oι άνθρω-
ποι που γεννιούνται τυφλοί δεν βλέπουν εικόνες,
αλλά έχουν εξίσου έντονα όνειρα, όπου συµµετέχουν
άλλες αισθήσεις. Aκούν, για παράδειγµα, τους ήχους,
µυρίζουν, αγγίζουν πράγµατα και αισθάνονται έντονες
ψυχικές καταστάσεις.

Όνειρα βλέπουµε 
όλοι ανεξαιρέτως 

Kάθε άνθρωπος ονειρεύεται (εκτός από περιπτώσεις
ακραίων ψυχολογικών διαταραχών). Aν πάλι νοµίζετε
ότι δεν ονειρεύεστε, απλώς έχετε ξεχάσει τα όνειρα
που είδατε κατά την διάρκεια της νύχτας.

Στα όνειρά µας βλέπουµε µόνο πρόσωπα 
που ήδη γνωρίζουµε

Tο µυαλό µας δεν έχει την ικανότητα να εφεύρει πρόσ-
ωπα. Έτσι στα όνειρά µας βλέπουµε πραγµατικά πρόσ-
ωπα και όχι φανταστικά. Kι αν κάποια από αυτά που
βλέπετε στον ύπνο σας δεν σας θυµίζουν κάτι, η εξή-
γηση είναι απλή: Όλοι έχουµε δει εκατοντάδες χιλιά-

δες πρόσωπα σε ολόκληρη την ζωή µας, αλλά δεν τα
θυµόµαστε. Έτσι έχουµε µια ατελείωτη προσφορά
χαρακτήρων για τον εγκέφαλό µας, για να τους αξιο-
ποιήσει κατά την διάρκεια των ονείρων µας.

∆εν βλέπουµε όλοι 
ασπρόµαυρα όνειρα

Mόνο ένα 12% των ανθρώπων βλέπει αποκλειστικά
ασπρόµαυρα όνειρα. Tο υπόλοιπο 88% ονειρεύεται σε
όλες τις.. αποχρώσεις. Mελέτες που έγιναν από το
1915 µέχρι το 1950 αναφέρουν ότι η πλειονότητα των
ονείρων ήταν σε µαύρο και άσπρο, αλλά αυτά τα απο-
τελέσµατα άρχισαν να αλλάζουν στην δεκαετία του
1960. Σήµερα µόνο το 4,4% των ατόµων κάτω των 25
ετών βλέπουν ασπρόµαυρα όνειρα.

Tα όνειρα 
είναι συµβολικά

Aν ονειρευτείτε κάποιο συγκεκριµένο θέµα µπορεί το
όνειρο να µην αφορά αυτό καθαυτό το θέµα, αλλά
µέσω αυτού να συµβολίζεται κάτι άλλο. Tα όνειρα,
άλλωστε, µιλούν πάντα σε µια βαθειά, συµβολική
γλώσσα.

Kαι τα ζώα 
ονειρεύονται

Mελέτες, που έχουν γίνει σε πολλά διαφορετικά ζώα,
καταδεικνύουν ότι κατά την διάρκεια του ύπνου τους
τα εγκεφαλικά κύτταρα λειτουργούν όπως του ανθρώ-
που. Παρακολουθήστε, για παράδειγµα, ένα σκυλί
στον ύπνο του και θα δείτε ότι συχνά τα πόδια του
κινούνται, σαν να κυνηγά κάτι µέσα σε ένα όνειρο.

H έννοια 
της ενσωµάτωσης

Tο µυαλό µας ερµηνεύει διάφορα εξωτερικά ερεθί-
σµατα που δέχονται οι αισθήσεις µας όταν είµαστε
κοιµισµένοι και συχνά αυτά αποτελούν ένα µέρος των
ονείρων µας. Aυτό σηµαίνει ότι µερικές φορές στον
ύπνο µας ακούµε έναν ήχο από την πραγµατικότητα, ο
οποίος ενσωµατώνεται µε κάποιον τρόπο και νοµί-
ζουµε ότι είναι στο όνειρό µας. Mπορεί για παρά-
δειγµα να ονειρεύεστε ότι είστε σε µια συναυλία, ενώ
ο αδελφός σας παίζει κιθάρα κατά την διάρκεια του
ύπνου σας.
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AAÓÓ··ÎÎ··ÏÏ‡‡ÙÙˆ̂ ÍÍ··ÓÓ¿¿ ÙÙÔÔÓÓ ÎÎfifiÛÛÌÌÔÔ ÙÙÔÔ˘̆ ÔÔÔÔ››ÔÔ˘̆ ¤¤¯̄ˆ̂ ÙÙËËÓÓ ¯̄··ÚÚ¿¿ ÓÓ’’ ··ÔÔÙÙÂÂÏÏÒÒ ÌÌ¤¤ÏÏÔÔ˜̃.. 

°°ÂÂÌÌ››˙̇ˆ̂ ÌÌÂÂ ··ÔÔÚÚ››·· ÁÁÈÈ·· ÙÙÔÔ ıı··‡‡ÌÌ·· ÙÙËË˜̃ ˙̇ˆ̂‹‹˜̃ 
ÎÎ··ÈÈ ÌÌÂÂ ··ÓÓÂÂ››ˆ̂ÙÙËË ÂÂ˘̆ÙÙ˘̆¯̄››··,, ÔÔ˘̆ ÂÂ››ÌÌ··ÈÈ ¿¿ÓÓııÚÚˆ̂ÔÔ˜̃..

Pablo Casals (1876 - 1973)
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EE κατόν εξήντα πέντε χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο στρατη-
γός, συγγραφέας και ζωγράφος Iωάννης Mακρυγιάννης, κατά

κόσµον Iωάννης Tριανταφυλλοδηµήτρης, µία από τις εµβληµατικές µορ-
φές της Eλληνικής Eπανάστασης του 1821, κατέγραψε µε το “απελέ-
κητο”, όπως το χαρακτήριζε ο ίδιος, γράψιµό του διαπιστώσεις που περι-
κλείουν αλήθειες πολλές. Aλήθειες µιάς ζωής γεµάτης αγώνες, πάθος
για ελευθερία και προκοπή των συµπατριωτών του. ∆ιαπιστώσεις που
δεν ξεθωριάζουν στο διάβα του χρόνου, ίσως επειδή τα ανθρώπινα ελατ-
τώµατα και λάθη επαναλαµβάνονται, ειδικά στον τόπο µας.

OO ηρωϊκός πολεµιστής άφησε το σπαθί του λίγα χρόνια µετά την
ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, για να µάθει την αλφάβητο και

να καταγράψει τα αποµνηµονεύµατά του, αγανακτισµένος µε ωρισµέ-
νους συµπολεµιστές του και πολιτικούς, που οδήγησαν την χώρα σε
µονοπάτια σπαρµένα µε νέες περιπέτειες, αλλά και µε την ελπίδα να
προφυλάξει τις επόµενες γενιές από ανάλογες οδυνηρές εµπειρίες.

““X X ωρίς αρετή και πόνο εις την πατρίδα και πίστη εις την θρησκεία
τους, έθνη δεν υπάρχουν. Kαι προσοχή να µην τους απατάγη η

’διοτέλεια. Kι αν σκοντάψουν, τότε εις τον κρεµνόν θα πηγαίνουν, καθώς
το πάθαµεν εµείς. Όλο εις τον κρεµνόν κυλάµεν κάθε ’µέρα”, σηµειώνει
µε τον ιδιότυπο λόγο του. “∆υστυχήµατα εναντίον της πατρίδος και θρη-
σκείας προξενήθηκαν από την ανοησίαν µας και ’διοτέλειά µας και από
θρηκευτικούς και από πολιτικούς και από ’µας τους στρατιωτικούς...
Tους κατάτρεξαν οι Eυρωπαίγοι τους δυστυχείς Έλληνες· τους κατάτρε-
χαν και τους κατατρέχουν ολοένα δια να µην υπάρξουν. Tούτην την
πατρίδα την έχοµεν όλοι µαζί, και σοφοί και αµαθείς και στρατιωτικοί και
οι πλέον µικρότεροι άνθρωποι....Eίµαστε εις το εµείς και όχι εις το εγώ”.

OO ίδιος έδωσε την µάχη για τα πιστεύω του µέχρι την τελευταία
στιγµή. Aντιµετώπισε µε θάρρος τους Tούρκους στα πεδία των

µαχών και αργότερα έγινε δυσάρεστος σε πρώην φίλους του, αλλάζον-
τας στάση, όταν έκρινε ότι αυτό επιβάλλει το συµφέρον της πατρίδας.
Παράλληλα, όµως, αναγνώρισε τις αδυναµίες και το µερίδιο των ευθυ-
νών του για τα µεταεπαναστατικά συµπτώµατα πολιτικής παρακµής.
Συµπτώµατα που βρίσκονται στην ρίζα πολλών από τα σηµερινά προβλή-
µατα της χώρας µας, όπου “το φιλότιµο δεν φτάνει για να πάει κανείς
µπροστά” όπως λένε οι στίχοι του Nίκου Γκάτσου, και οι οποίοι παράλ-
ληλα προσκαλούν: “Mπαρµπα-Γιάννη Mακρυγιάννη, πάρε µαύρο γιατα-
γάνι, κι έλα στην ζωή µας πίσω το στραβό να κάµεις ίσιο”.

O σκύλος µε το τριακο-
στό πρώτο πήδηµά του
θα φθάσει τα εκατόν
δύο βήµατα, ενώ η γάτα
θα έχει αρχίσει ήδη να
επιστρέφει.
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EE ρευνητές από το πανεπιστή-
µιο της Kαλιφόρνια αποφά-

σιαν να κάνουν ένα πρωτότυπο
πείραµα. ∆ηµιούργησαν δύο οµά-
δες εθελοντών, µια που απαρτιζό-
ταν από τετράχρονα και πεντά-
χρονα νήπια και µια δεύτερη από
φοιτητές. Στην συνέχεια, ζήτησαν
από τις δύο αυτές οµάδες να χρη-
σιµοποιήσουν ένα τεχνολογικό
γκάτζετ.

TT α αποτελέσµατα εντυπωσία-
σαν ακόµα και τους ερευνη-

τές, καθώς είδαν ότι τα νήπια
κατανόησαν τον τρόπο λειτουρ-
γίας της συσκευής αρκετά πιο
γρήγορα από τους φοιτητές!

T T ο γκάτζετ αυτό είχε δηµιουρ-
γηθεί για τους σκοπούς της

έρευνας, οπότε οι ερευνητές είναι
βέβαιοι ότι κανένας από τούς εθε-
λοντές - µικρούς ή µεγάλους- δεν
το είχε πιάσει ποτέ στα χέρια του. 

Γ Γ ιά ποιό λόγο άραγε έχουν
µεγαλύτερη έφεση στην

τεχνολογία τα παιδιά; Oι επιστήµο-
νες δεν µπορούν ν’ απαντήσουν
µε βεβαιότητα σ’ αυτό το ερώτηµα,
εκτιµούν ωστόσο ότι αυτό µπορεί
να οφείλεται στο γεγονός ότι τα
παιδιά είναι απαλλαγµένα από τις
προκαταλήψεις των ενηλίκων και
το µυαλό τους είναι πιο... ανοιχτό!

ΓΓΓΓ εεεε νννν νννν ηηηη µµµµ έέέέ νννν αααα .... .... ....

Γ K A T Z E T A K H ∆ E ΣΓ K A T Z E T A K H ∆ E Σ

Έχετε 2 λεπτά στη διάθεσή σας για να βρείτε αν οι τρεις προτά-
σεις, που σας δίνουµε, είναι ΣΩΣTEΣ ή ΛAΘOΣ.

Aν το κόκκινο είναι X, το πράσινο πρέπει να είναι Y. Aν το πράσινο δεν
είναι Y, το µπλε πρέπει να είναι Ψ. Aλλά το µπλε ποτέ δεν είναι Ψ, όταν

το κόκκινο είναι X. Άρα:
1. Aν το µπλε ειναι Ψ, το πράσινο µπορεί να είναι Y.

2. Aν το κόκκινο δεν είναι X, το µπλε δεν πρέπει να είναι Ψ.
3. Aν το πράσινο δεν είναι Y, το κόκκινο δεν µπορεί να είναι X.


