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KANTE TO... ΠPΩTO BHMA
ΓIA THN EYTYXIA

Π οιο είναι το καλύτερο αντικατα-
θλιπτικό;

∆ εν είναι κάποιο χάπι, ούτε κά-
ποιο περίεργο τρυκ. Eίναι απλώς

µια ώρα ζωηρό περπάτηµα την ηµέρα
(χωρίς να χαζεύουµε βιτρίνες, ή να
µιλάµε στο κινητό, ή να ψιλοκουβεν-
τιάζουµε µε τον/την φίλο/φίλη µας,
µε τον οποίο/α περπατάµε µαζί).

M ε ίσια πλάτη, αθλητικά παπού-
τσια, το βλέµµα στραµµένο

στον ορίζοντα (µε µια προσοχή στα
“ταλαιπωρηµένα” πεζοδρόµια) µε σώ-
µα χαλαρό και µυαλό µόνο στο περ-
πάτηµα, αφήστε το αύριο να περιµέ-
νει και ξεχάστε το χθες, που ούτως ή
άλλως έφυγε, και περπατήστε.

Ποιό είναι το µυστικό;

M ετά τα πρώτα 40 λεπτά οι µύες
του µεσογαστροκνηµίου, που

είναι στις γάµπες µας, δίνουν το µή-
νυµα της ευτυχίας στον εγκέφαλο, κι
έτσι ένα αίσθηµα ευεξίας και αισιο-
δοξίας µας πληµµυρίζει µ’ ένα φυ-
σικό και αβίαστο τρόπο.

T ώρα που ο καιρός είναι πλέον
ανοιξιάτικος δεν έχετε καµµιά

δικαιολογία να κλείνεστε στο σπίτι
σας ή να µετακινείστε µόνο µε το αυ-
τοκίνητο. Eίναι η καλύτερη ευκαιρία
για περπάτηµα, µε ή χωρίς παρέα.

Λ οιπόν; Πώς το βλέπετε το θέµα;
Θα πείτε το NAI στην ευτυχία

σήµερα;
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Πολλές φορές ακολουθούµε ένα δρόµο ή µία δράση. Στην συνέ-

χεια, ενώ έχουµε προχωρήσει, εµφανίζονται ανυπέρβλητα εµπό-
δια και δυσκολίες. Kατ’ αυτόν τον τρόπο είναι σαν να “δοκιµα-
ζόµαστε”, αν µπορούµε να δεχθούµε και τις δύο καταστάσεις µε

χαρά και ευγνωµοσύνη.

Tί µας εµποδίζει όµως από το να νοιώθουµε χαρά, όπως κι αν

συµβαίνουν τα πράγµατα; H έλλειψη εµπιστοσύνης στους ρυ-

θµούς της ζωής και, κυρίως, ο εγωϊσµός. Tο αίσθηµα ότι εγώ
ξέρω τί είναι για το καλό µου, πώς πρέπει να γίνουν τα πράγµατα

και πότε. Eγώ προσπάθησα, ή έκανα τόσες θυσίες, γι’ αυτό

πρέπει να πετύχει οπωσδήποτε.

Aυτό το πείσµα και η επιµονή µπορεί, σε κάποιο βαθµό, να

µοιάζουν ωφέλιµα, γιατί µας δυναµώνουν και µας κάνουν να υπερ-

νικάµε τα εµπόδια. Xρειάζεται όµως και διάκριση, σε ποιές περι-

πτώσεις αξίζει κάποιος να επιµείνει και σε ποιές να µάθει να αποδέ-

χεται µε χαρά το όποιο αποτέλεσµα και, γιατί όχι, να αλλάζει
γραµµή πλεύσης.

Όπως όλα τα συναισθήµατα, έτσι και µε τον εγωϊσµό επιδιώ-
κουµε να ικανοποιήσουµε µία από τις τρεις βασικές ανάγ-
κες, που αναφέρονται στην “Tέχνη των Nικητών”. Για παρά-

δειγµα, το µήνυµα του εγωϊσµού µπορεί να είναι: “Eίµαι ένας ανώ-

τερος άνθρωπος µε αξία και χαρίσµατα, αποδεχτεÖτε µε”, “Eγώ

ξέρω πώς πρέπει να γίνουν τα πράγµατα, γι’ αυτό εγώ πρέπει να

έχω τον έλεγχο”, “Eίµαι σκληρός κι έτσι είµαι ασφαλής, δεν

κινδυνεύω να πληγωθώ”.

Συνειδητοποιώντας ποιά είναι η βαθύτερη ανάγκη µας, που

κρύβεται πίσω από κάθε εγωϊστική συµπεριφορά, γινόµαστε

λιγώτερο εγωϊστές και περισσότερο αληθινοί και ελεύθε-
ροι. Tο άγχος και η αγωνία µειώνονται, οι σχέσεις εξοµα-
λύνονται και το πεδίο επιλογών διευρύνεται, χαρίζοντάς µας

µεγαλύτερη ευελιξία. Άρα, αν κάθε φορά, που δεν γίνεται αυτό

που θέλουµε, εκπαιδευόµαστε όλο και περισσότερο στο να είµαστε

ελεύθεροι, αυτό δεν είναι µεγάλο όφελος; Έχοντας αυτή την επί-

γνωση, δεν θα µας έδιναν περισσότερη χαρά οι δυσκολίες;

Oι ηµέρες των Παθών του Kυρίου, που ακολουθούν, είναι µια

περίοδος που βοηθάει σε αυτήν την αυτοπαρατήρηση και αυτο-
συγκέντρωση. Ξεσκεπάζοντας τους µηχανισµούς του εγωϊσµού

µέσα µας, αποκαλύπτουµε σταδιακά τον αυθεντικό µας εαυτό καί

κατανοούµε όλο και περισσότερο την ένωσή µας µε τον αναστη-
µένο Θεό!

O εκδότης    

∆ηµήτριος Mπούκας

KAΛH ANAΣTAΣH
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∆ιάφορα... 
�∆εν χρειάζεται παρά µισό δευ-

τερόλεπτο για να αξιολογήσει

κάποιος, µέσω του ύφους και του

χρώµατος της φωνής, ανεξαρτή-

τως φύλου, αν ένας άγνωστος

µπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστος

και συµπαθής, αλλά και το αντί-

στροφο. Aµερικανοί επιστήµονες

µελέτησαν τις αντιδράσεις εθε-

λοντών, που συµµετειχαν σ’ ένα

πείραµα ακρόασης µιάς απλής

λέξης, όπως η “καληµέρα”, από

διαφορετικούς - άγνωστους σ’

αυτούς - ανθρώπους, και διαπί-

στωσαν ότι, σχεδόν ασυναίσθη-

τα, κατηγοριοποιούσαν τα πρό-

σωπα µε βάση τον τόνο και το

χρώµα της φωνής τους µέσα σε

µισό δευτερόλεπτο. 

�∆ραµατικά αυξάνεται ο αριθµός

των καρδιακών επεισοδίων κάθε

∆ευτέρα µετά την αλλαγή της

ώρας. Σύµφωµα µε τους ειδικούς

από το Πανεπιστήµιο του Kολο-

ράντο, τα καρδιακά επεισόδια

αυξάνονται κατά 25% σε σχέση

µε τις υπόλοιπες ∆ευτέρες του

χρόνου. H ίδια µελέτη έδειξε ότι

την Tρίτη µετά την αλλαγή της

ώρας σε χειµερινή, δηλαδή την

τελευταία Kυριακή του Oκτω-

βρίου, όταν κερδίζουµε µία ώρα

ύπνου, τα καρδιακά επεισόδια

µειώνονται κατά 21%. 

�Mπόνους στα παιδιά που τρώνε

τα λαχανικά τους προσφέρουν οι

αρχές της Mελβούρνης στην Aυ-

στραλία µε στόχο να περιορίσουν

την παχυσαρκία και να µυήσουν

τους πιτσιρικάδες σε έναν πιο υγι-

εινό τρόπο ζωής. Tα παιδιά στα

δηµοτικά σχολεία θα αµείβονται

µε 25 σεντς ηµερησίως, αν τρώνε

τα λαχανικά τους, όπως µπρό-

κολο, µαρούλι, κουνουπίδι. Aν

όλοι οι µαθητές συµµορφωθούν,

το πρόγραµµα θα στοιχίσει... 136

εκατοµµύρια δολλάρια.

�Aπό µικροί ακούγαµε ότι πρέπει

να τρώµε καρότα για να βλέπουµε

καλά. Kαι είναι αλήθεια. Tα κα-

ρότα βελτιώνουν την όραση, γιατί

είναι πλούσια σε βιταµίνη A.

Mόνο που πρέπει να τα κατανα-

λώνουµε ωµά και όχι βραστά, γιατί

µόνον τότε οι βιταµίνες τους

παραµένουν ανέπαφες.
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Σ την φύση µπορούν να καταφύ-
γουν όσοι θέλουν να βάψουν τα

πασχαλινά αυγά, αποφεύγοντας τις
ουσίες των τεχνητών βαφών που κυ-
κλοφορούν στο εµπόριο. H  µέθοδος
της φυσικής βαφής αυγών προέρχεται
από την ίδια µας την παράδοση, καθώς
τα παλαιά χρόνια οι νοικοκυρές συνή-
θιζαν να χρησιµοποιούν παντζάρια,
µπαχαρικά, ακόµα και τσουκνίδες για
να βάφουν το Πάσχα τα αυγά τους. 

Π αρ’ όλο που οι βιολογικές βαφές
αυγών έχουν κάνει τελευταία

την εµφάνισή τους στο εµπόριο, η
πασχαλινή παράδοση µπορεί να τηρη-
θεί µε πολύ απλό τρόπο. 

Γ ια τον παραδοσιακό τρόπο βα-
φής θα χρειαστείτε υλικά όπως

νερό, ξύδι, λαχανικά ή µπαχαρικά. Για
να βάψετε κόκκινα τ’ αυγά σας θα βρά-
σετε από το προηγούµενο βράδυ
παντζάρια. Όταν βράσουν δεν θα τα
βγάλετε από την κατσαρόλα. Θα τ’
αφήσετε µέσα σ’ αυτήν, µέχρι να βγει
όλο τους το χρώµα, δηλαδή µέχρι την
άλλη ηµέρα το πρωί. Aφού βγάλετε τα
παντζάρια, θα βάλετε τ’ αυγά να βρά-
σουν µέσα στο ζουµί αυτό, προσθέ-
τοντας δύο κουταλιές ξύδι ώστε να
διατηρηθεί το χρώµα.

A κολουθώντας την ίδια διαδικα-
σία, αλλά µε διαφορετικά φυ-

σικά προϊόντα, τα πασχαλινά αυγά
µπορούν ν’ αποκτήσουν σχεδόν όλα
τα χρώµατα, που υπάρχουν στο περι-
βάλλον.

A ν  θέλετε να βάψετε τ’ αυγά σας
πράσινα, χρησιµοποιήστε µαϊν-

τανό, σπανάκι και τσουκνίδες. Tην

απόχρωση του κίτρινου µπορείτε να
την πετύχετε βράζοντας φλούδες λε-
µονιού και πορτοκαλιού, κύµινο σκόνη
και κρόκο Kοζάνης.

A ν προτιµάτε ξεχωριστές απο-
χρώσεις, το κόκκινο λάχανο, ο

σκουρόχρωµος χυµός σταφυλιού, τα
βατόµουρα και οι βιολέτες µπορούν να
χρωµατίσουν τ’ αυγά σας µωβ και
µπλε. Για το ροζ και το βιολετί θα χρει-
αστούν υλικά όπως ο χυµός φραγκο-
στάφυλου, το τσάϊ ιβίσκου ή άνθη βιο-
λέτας. H πάπρικα, η σκόνη τσίλι, οι
φλούδες ξερών κρεµµυδιών και τα
καρότα δίνουν στα αυγά πορτοκαλί
απόχρωση, ενώ αν θέλετε κάτι πιο
απαλό, όπως το καφέ και το µπεζ,
βράστε τα µέσα σε στιγµιαίο καφέ ή
µαύρο τσάϊ. 

Προτάσεις για την διακόσµηση

A ν θέλετε να διακοσµήσετε τα
αυγά σας οικολογικά, αποφεύ-

γοντας τις πλαστικές µεµβράνες που
κυκλοφορούν στην αγορά, η λύση αυ-
τή την φορά βρίσκεται στην αυλή σας
ή στο µπαλκόνι σας. Ξεχωρίστε µερικά
αυγά απ’ αυτά που θά βάψετε. Στερεώ-
στε πάνω σ’ αυτά φυλλαράκια από
κάποιο φυτό, τυλίξτε τα µε καλσόν και
βάλτε τα στην κατσαρόλα για να βα-
φτούν. Όταν ολοκληρωθεί το βάψιµο
και στερεωθεί το χρώµα, βγάλτε το
καλσόν και τα φύλλα και θα δείτε ότι
τα σχήµατά τους έχουν αποτυπωθεί
σαν στάµπα πάνω στ’ αυγά. Ένας
άλλος τρόπος είναι να τυλίξετε τ’ αυγά
- πριν τα βάψετε- µε λαστιχάκια ή σπά-
γκο. Όταν τα αφαιρέσετε, θα έχετε...
ριγέ αυγά. 

T Σ    Y Γ K P I Σ T ET Σ    Y Γ K P I Σ T E . . .. . .
I K O Λ O Γ I K AI K O Λ O Γ I K A

T ο µυαλό σώζει τον άνθρωπο από τον εαυτό του· βάζει ή προσπαθεί να βάλει
φρένο στις υπέρµετρες επιδιώξεις του, επειδή µπορεί να προσµετρήσει και

τις δυνατότητες και τις συνέπειες. 

T ο µυαλό προσπαθεί κάθε τόσο να µετριάσει τα ένστικτα, τα πάθη, την επιθετι-
κότητα και την αµετροέπεια· συγκρατεί τον άνθρωπο να µη “σπάσει τα µού-

τρα του” και άλλοτε το πετυχαίνει, άλλοτε όχι. 

Ό σο καλύτερα λειτουργεί το µυαλό, τόσο σπανιώτερα ο κάτοχός του τυφλώ-
νεται από αυτόµατες συµπεριφορές ή γίνεται έρµαιο επιθυµιών και παθών

που ξεχείλισαν· όταν κάποιος λέει: “O µεγαλύτερος εχθρός µου είναι ο εαυτός
µου”, λέει την µαύρη αλήθεια. 

T ο µυαλό είναι η µόνη ελπίδα και η µόνη δύναµη, που µπορεί να προφυλάξει
τον άνθρωπο από τις κακοτοπιές και τις παγίδες, που του στήνει η φύση του.

Mοιραία είναι και η ταύτιση του ανθρώπου µε αυτό που κουβαλάει στο κεφάλι του:
“Tο γαρ αυτό νοείν εστίν τε και είναι” (το Eίναι µας είναι το µυαλό µας).

∆ιονύσης Xαριτόπουλος - συγγραφέας

ττοο MYMYAΛAΛO O είνείναιαι ΦPENOΦPENO



Eισηγητής: Θεοφάνης Mπούκας, ψυχολόγος, θεολόγος, παιδαγωγός.

Xρόνος: Kυριακή 6 Iουλίου, ώρα 5 µ.µ., µέχρι Σάββατο 12 Iουλίου, ώρα 1 µ.µ.

Tόπος: Ξενοδοχείο 5* ASTIR - EGNATIA Aλεξανδρούπολη, Πάρκο Eγνατία, Aλεξανδρούπολη.
Tηλέφωνο του ξενοδοχείου για να κάνετε την κράτησή σας: 25510-38000.

∆ηλώστε µας τήν συµµετοχή σας: στο τηλέφωνο 210-6422002 (10 π.µ. - 5 µ.µ.)
ή µε email:events@1stepsuccess.com

Σας υπενθυµίζουµε να κάνετε συγχρόνως και την κράτησή σας στο ξενοδοχείο.

Xρήσιµες πληροφορίες:

�� Aπό το αεροδρόµιο Aλεξανδρουπόλεως µέχρι το ξενοδοχείο: 10 λεπά µε ταξί.
�� Tο ξενοδοχείο διαθέτει ιδιωτική, οργανωµένη παραλία µε άµµο και πανεύκολη πρόσβαση.
Παρέχει δε, δωρεάν, οµπρέλες στους πελάτες του. Aκριβώς απέναντι από το ξενοδοχείο υπάρχει
Super-market.
�� Tο κέντρο της πόλεως απέχει µόλις 10 λεπτά µε τα πόδια.

Eνδιαφέρουσες περιηγήσεις: Kατά την παραµονή σας στην Aλεξανδρούπολη, αξίζει να επισκε-
φθείτε το µοναδικό ∆έλτα του Έβρου, το µαγευτικό ∆άσος της ∆αδιάς και να προσκυνήσετε στις
Iερές Mονές Παναγίας Kοσµοσώτειρας Φερών και Παναγίας του Έβρου στην Aλεξανδρούπολη.
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ΣEMINAPIO

∆POMOI ΠEPA AΠO TO ΣKOTA∆I
Bυθισµένοι στο σκοτάδι της άγνοιας, συχνά ψάχνουµε να βρούµε διεξόδους για να βγούµε
από αυτό, χωρίς να ξέρουµε πώς και προς τα πού να πάµε, ποιούς δρόµους να ακολουθήσουµε
και ποιοί θα είναι οι σταθεροί οδοδείκτες, που θα µας οδηγούν µε ασφάλεια σε αυτή την
πορεία, πέρα από το σκοτάδι.

“Στον πηγαιµό για την Iθάκη να εύχεσαι να είναι µακρύς ο δρόµος...”

Ποιά είναι η δική µας Iθάκη; Πώς θα βρούµε την δύναµη να ξεπεράσουµε τους Kύκλωπες και
τους Λαιστρυγόνες, τις κρίσεις και τις τρικυµίες του βίου, για να φθάσουµε στον προορισµό
µας. Ποιούς µνηστήρες πρέπει να σκοτώσουµε, για να εγκατασταθούµε και πάλι στο βασίλειό
µας;

Aυτά τα θέµατα θα επεξεργαστούµε στο θερινό Σεµινάριο µε τίτλο:

“∆POMOI ΠEPA AΠO TO ΣKOTA∆I”

Σας περιµένουµε να βιώσουµε µαζί αυτό το πρωτοποριακό βιωµατικό πρόγραµµα-σταθµό στην
ζωή µας, σε αυτή την νοσταλγική επιστροφή, εκεί που πάντα θα θέλαµε να είµαστε.

∆ηλώσεις συµµετοχής µέχρι 30 Mαΐου 2014

6 - 12 IOYΛIOY 2014 στην AΛEΞAN∆POYΠOΛH
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T ώρα που ήρθε η άνοιξη και τα λουλούδια ανθί-
ζουν, όπως λέει και το παλιό τραγούδι, ο αέρας

πληµµύρισε µυρωδιές. Ξέρετε αλήθεια πόσες µυρω-
διές µπορεί να πιάσει η ανθρώπινη µύτη; Ένα τρισε-
κατοµµύριο!

M έχρι τώρα θεωρούσαµε ότι οι σκύλοι - ειδικά τα
λαγωνικά - έχουν απίστευτη όσφρηση, αλλά απ’

ό,τι φαίνεται ούτε εµείς πάµε πίσω. Aµερικανοί ερευ-
νητές διαπίστωσαν ότι η ανθρώπινη µύτη έχει πολύ
ισχυρή όσφρηση, καθώς µπορεί να ανιχνεύσει ένα
τρισεκατοµµύριο µυρωδιές!

O ι ερευνητές τονίζουν ότι χρησιµοποιούµε µόνο
ένα µικρό µέρος της µύτης  “λαγωνικού”, µε την

οποία µας προίκισε η φύση, κάτι το οποίο βέβαια
ισχύει και για άλλα ανθρώπινα όργανα, όπως το
µυαλό µας, για το οποίο λέγεται ότι χρησιµοποιούµε
το 10% των δυνατοτήτων του. Σε ό,τι αφορά στα
αισθητήρια όργανα, το ανθρώπινο µάτι µπορεί να δια-
κρίνει 10 εκατοµµύρια διαφορετικά χρώµατα, χάρη
στους τρεις υποδοχείς φωτός τους οποίους διαθέτει,
ενώ το ανθρώπινο αυτί µπορεί να ακούσει µισό εκα-
τοµµύριο ήχους. 

A πό τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει το συµ-
πέρασµα ότι το πιο δυνατό µας “χαρτί” είναι η

µύτη µας -κάτι που γνωρίζουν από προσωπική πείρα
όσοι έχουν χάσει την όρασή τους- ενώ είναι επίσης
φανερό ότι µέχρι πρότινος οι επιστήµονες την είχαν
υποτιµήσει. 

E πί πολλά χρόνια οι επιστήµονες θεωρούσαν πως
η ανθρώπινη µύτη, µε τους 400 οσφρητικούς

υποδοχείς της, µπορεί να ανιχνεύσει µέχρι και
10.000 µυρωδιές. Ωστόσο η άποψη αυτή ήταν ένας
µύθος, καθώς δεν στηριζόταν σε κάποια επιστηµο-
νική τεκµηρίωση. Mε την µελέτη όµως αυτή Aµερικα-
νών ερευνητών, επιχειρείται ουσιαστικά η πρώτη αλη-
θινή διερεύνηση στο άδυτο της ανθρώπινης όσφρη-
σης.

ΣΩΣTO - ΛAΘOΣ
Στα ζευγάρια των εκφράσεων και λέξεων, που ακολουθούν,

βρείτε ποιά από τις δύο είναι η σωστή:
1) Θα συναντηθούµε στις µία - Θα συναντηθούµε στη µία. 2)
Προ µεσηµβρίας - Προ µεσηµβρίαν. 3) Eργάστηκα πάνω από

οκτώ ώρες - Eργάστηκα επάνω από οκτώ ώρες. 4) Πούλησε τα
κοσµήµατά της ακριβά - Πούλησε τα κοσµήµατά της ακριβώς

στην τιµή που έπρεπε. 5) Kάθησε πάνω στην καρέκλα -
Kάθησε επάνω στην καρέκλα. 6) Προτού µιλήσεις, να σκεφτείς
- Προτού να µιλήσεις, να σκεφτείς. 7) Mέχρι το τέλος - Mέχρι
τέλους. 8) Aπέτυχε ως υπουργός - Aπέτυχε σαν υπουργός.

1) Tο ποσό εκπίπτει. 2) O συγγραφέας επεξερ-
γάζεται. 3) Λοιδορώ. 4) Θα αποταθώ. 5) Aσκώ
το επάγγελµα. 6) O πρωταθλητής εξασκείται. 7)
Eτέθη θέµα αρχής. 8)  Kαι τα δύο είναι σωστά.
Στην πρώτη περίπτωση γράφουµε συµβάλλω
(µε δύο λ), γιατί το ρήµα σηµαίνει επανάληψη.
Στην δεύτερη φράση γράφεται µε ένα λ, γιατί
δηλώνει κάτι στιγµιαίο, που θα συµβεί µόνο µία
φορά.
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M ε ένα χρυσό, δύο αργυρά και δύο χάλ-
κινα µετάλλια επέστρεψε η αποστολή

του Tµήµατος Mαθηµατικών του Πανεπιστη-
µίου της Πάτρας από την Mαθηµατική Oλυ-
µπιάδα 2014, που διεξήχθη στο Iάσιο της Pου-
µανίας. Kαι να φανταστείτε ότι το τµήµα των
παιδιών, που έλαβαν µέρος στην Oλυµπιάδα
και διακρίθηκαν, είχε λάβει κακή αξιολόγηση,
χαρακτηριζόµενο “αδύναµο”.

T α  έξι παιδιά που έλαβαν µέρος στον διε-
θνή διαγωνισµό καµαρώνουν - και µε το

δίκιο τους: “H επιτυχία µας είναι η απάντησή
µας σε όσους µας έκριναν αδύναµους”.

A ξίζει να σηµειωθεί ότι το Tµήµα Mαθη-
µατικών της Πάτρας είχε κάνει πέρσι

την παρθενική του εµφάνιση στον διαγωνι-
σµό, πετυχαίνοντας µε την πρώτη “χρυσή”
παρουσία. Eπόµενος στόχος του τµήµατος
είναι η συµµετοχή σε άλλους διαγωνισµούς
µε θέµα τα Mαθηµατικά. Όπως λέει ο καθηγη-
τής τους κ. Γεωργίου: “∆εν µπορούµε να
βρούµε µια χρυσή οµάδα, που µε αυτή θα
πορευτούµε. H συµµετοχή στην Mαθηµατική
Oλυµπιάδα θέλει κάθε χρόνο αναζήτηση
νέων ατόµων, καθώς δικαίωµα να λάβουν
µέρος έχουν µόνο οι πρωτοετείς και δευτε-
ροετείς φοιτητές”.

K άτι άλλο που πρέπει να επισηµάνουµε
είναι ότι οι φοιτητές µας, για να προε-

τοιµαστούν, παρακολουθούσαν επιπλέον 2
ώρες µάθηµα κάθε εβδοµάδα, για ένα χρόνο,
ενώ παιδιά από άλλα Πανεπιστήµια (ειδικό-
τερα από την Bουλγαρία και την Pουµανία)
προετοιµάζονται από µικρά για τέτοιου είδους
διαγωνισµούς.τ
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