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το EΘNOΣ
να λυπάστε

Tο έθνος να λυπάστε
αν φορεί ένδυµα που δεν το

ύφανε.
Ψωµί αν τρώει,

αλλά όχι από την σοδειά του.
Kρασί αν πίνει,

αλλά όχι από το πατητήρι του.

Tο έθνος να λυπάστε,
που δεν υψώνει την φωνή του
παρά µονάχα στην ποµπή της

κηδείας,
που δεν συµφιλιώνεται,

παρά µόνο µέσ’ στα ερείπιά του,
που δεν επαναστατεί,

παρά µονάχα σαν βρεθεί ο λαιµός
του ανάµεσα στο σπαθί και την

πέτρα.

Tο έθνος να λυπάστε,
που έχει αλεπού για πολιτικό,

απατεώνα για φιλόσοφο,
µπαλώµατα και αποµιµήσεις

είναι η τέχνη του.
Tο έθνος να λυπάστε,

που έχει σοφούς 
από χρόνια βουβαµένους...

Xαλίλ Γκιµπράν
“O κήπος του προφήτη”

Λιβανέζος ποιητής (1883-1931)

Aν παρατηρήσει κάποιος τους στίχους των τραγουδιών, τις κινηµατογραφικές

παραγωγές ή τα βιβλία που κυκλοφορούν, θα διαπιστώσει πως η τάση που επικρατεί

είναι να προβάλλεται το εσωτερικό κενό του ανθρώπου, το ανικανοποίητο η

έλλειψη.

Για την εποχή µας αυτό µοιάζει µάλλον οξύµωρο. Συγκριτικά µε το µέσο βιοτικό

επίπεδο πριν από µόλις 50 χρόνια, είµαστε πλούσιοι. Ποτέ, σε καµµία άλλη εποχή, ο
άνθρωπος δεν είχε όσα έχει σήµερα. Yλικά, γνώσεις, θεωρητικές και τεχνικές,

πρόσβαση µέσω του διαδικτύου σε οποιαδήποτε πληροφορία, δυνατότητα δηµιουργίας

σχέσεων µέσω διαδικτύου µε ανθρώπους σε οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη κλπ.

Aλλά και ποτέ δεν υπήρχε τόσο έντονο το συναίσθηµα ότι κάτι λείπει,
πολλές φορές χωρίς να ξέρουµε καν τί είναι.

Συνήθως, το αίσθηµα της έλλειψης, της µιζέριας και της δυστυχίας αποδίδεται στο

ότι λείπει µία σχέση, η κατάλληλη εργασία, οι φίλοι ή ακόµα και σε κάποιες

εσωτερικές ανάγκες για επικοινωνία, αγάπη, κατανόηση, αυτοπεποίθηση.

Tο αίσθηµα της ανεπάρκειας “κλέβει” την ζωτικότητα, τον ενθουσιασµό και την

χαρά, και δηµιουργεί την εντύπωση ότι η ζωή είναι άδεια, βαρετή και χωρίς
σκοπό. Aρκετοί άνθρωποι, για να κατευνάσουν το αίσθηµα του πόνου, καταφεύγουν

σε καταχρήσεις, υπερκαταναλωτισµό ή ρισκάρουν µε λύσεις όπως δηµιουργία εξωσυ-

ζυγικών σχέσεων, υπέρογκες αγορές ή επενδύσεις κλπ., για να διαπιστώσουν πολύ

σύντοµα ότι δεν είχαν κανένα αποτέλεσµα και να νοιώθουν όλο και πιο µόνοι, πιο

µπερδεµένοι και πιο ανικανοποίητοι.

Tο πρώτο πράγµα που χρειάζεται να κατανοήσουµε είναι ότι, από την στιγµή που

ερχόµαστε σ’ αυτόν τον κόσµο, εκπαιδευόµαστε να επικεντρωνόµαστε στην
έλλειψη και όχι σε αυτά που έχουµε. Yπάρχει η πεποίθηση ότι µπορούµε να απο-
λαύσουµε αυτά που έχουµε µόνο αν είµαστε ικανοποιηµένοι και η ευτυχία
θα έλθει όταν αποκτήσουµε αυτό που µας λείπει... Kαι επειδή πάντα κάτι λεί-

πει, µπαίνουµε σε ένα φαύλο κύκλο εναγώνιας αναζήτησης και δεν απολαµβά-

νουµε ποτέ την ζωή.

H έξοδος από αυτόν τον φαύλο κύκλο µπορεί να γίνει µόνον από εµάς τους ίδιους

σε 5 απλά βήµατα:

1. Nα κατανοήσουµε ότι η ευτυχία είναι ένα συναίσθηµα, που πηγάζει από
εµάς τους ίδιους και δεν υπάρχει “κολληµένο” πάνω σε πράγµατα, άλλους

ανθρώπους ή καταστάσεις.

2. Nα είµαστε ευγνώµονες για αυτά, που µέχρι τώρα έχουµε, και να διώ-
ξουµε τις αρνητικές σκέψεις έλλειψης.

3. Nα δοκιµάσουµε να µοιραστούµε µε άλλους αυτά που έχουµε. Tο µοίρασµα

δίνει χαρά και πληρότητα και µπορεί να περιλαµβάνει είτε µοίρασµα αγα-
θών, είτε προσφορά προς τον συνάνθρωπο.

4. Nα εφαρµόσουµε τις τεχνικές από την “Tέχνη των Nικητών” για να ανακα-

λύψουµε και να διευθετήσουµε τις βασικές ανάγκες, που κρύβονται πίσω

από την έλλειψη.

5. Nα παραµείνουµε αφοσιωµένοι στους στόχους µας. Nα αντισταθούµε

σθεναρώς στην προσπάθεια που κάνουν οι εξωτερικές συνθήκες να µας πείσουν

ότι δεν θα τους καταφέρουµε ή ότι οι στόχοι µας είναι ανέφικτοι τέτοια εποχή!

Nα έχετε ένα καλό και χαρούµενο καλοκαίρι!
O εκδότης    

∆ηµήτριος Mπούκας
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∆ιάφορα... 
�Tα πάρκα κάνουν καλό στην

ψυχική υγεία των ανθρώπων ή

τουλάχιστον αυτό ισχυρίζονται

ειδικοί από το Πανεπιστήµιο του

Έξετερ. Mετά από πολυετή

έρευνα, οι επιστήµονες κατέλη-

ξαν στο συµπέρασµα ότι οι

άνθρωποι, που µετακόµιζαν σε

περιοχές µε περισσότερο πρά-

σινο, εµφάνιζαν αµέσως βελτιω-

µένη ψυχική υγεία, ενώ όσοι

µετακόµιζαν σε γειτονιές µε

λιγώτερα πάρκα αντιµετώπιζαν

συχνότερα συµπτώµατα κατάθλι-

ψης ή άλλες ψυχικές νόσους.

�H θρησκευτικότητα µειώνει την

εγκληµατικότητα.. Έρευνα του Παν-

επιστηµίου του Mάντσεστερ απέ-

δειξε ότι οι άνθρωποι που πηγαί-

νουν τακτικά στην εκκλησία είναι

λιγώτερο πιθανό να κάνουν

µικροκλοπές από καταστήµατα,

να παίρνουν απαγορευµένες ου-

σίες ή ακόµα και να κατεβάζουν

παράνοµο υλικό από το ∆ιαδί-

κτυο. Oι επιστήµονες πιστεύουν

ότι αυτό συµβαίνει διότι η θρη-

σκεία διδάσκει την ηθική και

επαινεί τις ενάρετες συµπεριφο-

ρές.

� O θηλασµός προστατεύει τις

γυναίκες και από την ρευµατοειδή

αρθρίτιδα, ισχυρίζονται Kινέζοι ε-

ρευνητές. H µελέτη τους έδειξε ότι

οι γυναίκες, που είχαν θηλάσει τα

παιδιά τους, εµφάνιζαν ρευµατο-

ειδή αρθρίτιδα σε µικρότερο πο-

σοστό. Oι ειδικοί παρατήρησαν µά-

λιστα ότι όσο περισσότερους µή-

νες είχε θηλάσει µια µητέρα, τόσο

µειωνόταν και η πιθανότητα να

εµφανίσει ρευµατοειδή αρθρίτιδα.

�Tα υψηλά επίπεδα της ορµόνης

που ελέγχει την όρεξη, της λεπτί-

νης, λειτουργούν ως φυσική ά-

µυνα του οργανισµού, µειώνον-

τας σηµαντικά τις πιθανότητες να

προσβληθεί ένας άνθρωπος από

Aλτσχάϊµερ. ∆ωεδεκαετής έρε-

θυνα του Πανεπιστηµίου της

Bοστώνης έδειξε ότι οι εθελοντές,

που είχαν τα χαµηλότερα επίπεδα

λεπτίνης, εµφάνιζαν Aλτσχάϊµερ

σε ποσοστό 15%,  ενώ εκείνοι

που είχαν υψηλότερα επίπεδα λε-

πτίνης έφταναν σε ποσοστό µόλις

6%.
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E ίναι πολύ κοντά στην αλήθεια
όσοι πιστεύουν ότι ο τρόπος που

φτιάχνει κάποιος την βαλίτσα των δια-
κοπών είναι ένα είδος τεστ για τις
βεβαιότητες, αλλά και για τις ανασφά-
λειές του. Έτσι τα άτοµα, που θέλουν
στις διακοπές τους να κουβαλούν τα
πάντα, δεν έχουν συνήθως ιδιαίτερα
αναπτυγµένο το ταλέντο του προγραµ-
µατισµού, δύσκολα διακρίνουν το ση-
µαντικό από το ασήµαντο, είναι ανα-
σφαλή, υπόκεινται εύκολα σε εξαρτή-
σεις, αλλά είναι και αρκετά εγωκεν-
τρικά.

E ίτε πρόκειται να πάνε για ένα διή-
µερο στην Aίγινα, είτε για 15

ηµέρες στην Xαβάη, οι αποσκευές
τους θα είναι σχεδόν οι ίδιες. Eίναι οι
τύποι των ταξιδιωτών, που θεωρούν τα
πάντα απαραίτητα και, φυσικά, όταν
φτάσουν στον προορισµό τους και
ανοίξουν τις παραφορτωµένες βαλί-
τσες τους, πάντα διαπιστώνουν ότι
κάτι έχουν ξεχάσει!

M έσα σε µια τέτοια βαλίτσα
υπάρχουν όλα όσα χρειάζον-

ται, αλλά και αυτά, που για να τα χρη-
σιµοιήσουν, θα πρέπει να συµβεί  είτε
κάποια φυσική καταστροφή είτε η
µεγαλύτερη ανατροπή στην ζωή του
ταξιδιώτη.

A ντίθετα, σύµφωνα µε την Φραν-
τσέσκα ντι Πιέτρο, ψυχολόγο

ειδικευµένη σε θέµατα ταξιδιού (αφού
και η ίδια έχει επισκεφθεί πάνω από 50
χώρες), τα άτοµα, που επιλέγουν να
µετακινούνται µόνο µε τα απολύτως
απαραίτητα, έχουν µεγάλη αυτοπεποί-
θηση και ρεαλιστική σχέση µε την
πραγµατικότητα.

Γ ια τους ταξιδιώτες αυτού του εί-
δους δεν είναι τα αντικείµενα

που δίνουν νόηµα στις διακοπές, αλλά
η εµπειρία αυτή καθαυτή, την οποία
αντιµετωπίζουν ως µία απόδραση από
την καθηµερινότητα, άρα και από τις
βολές και τις ευκολίες της. 

Ό σο πιο “γυµνοί” αισθάνονται,
τόσο πιο εύκολο τους είναι να

αντιµετωπίσουν και να εξερευνήσουν
τον εαυτό τους και το περιβάλλον
γύρω τους. Tους φτάνει να βάλουν στο
σακκίδιο κάτι που θα τους κάνει να νοι-
ώθουν ασφάλεια: ένα αγαπηµένο

µικρό αντικείµενο, την φωτογραφία κά-
ποιου αγαπηµένου προσώπου κ.ά.

1.Aν είναι να λείψετε λίγες ηµέρες,
χρησιµοιήστε ένα σακκίδιο, ενώ αν

πρόκειται να λείψετε περισσότερες ηµέ-
ρες πάρτε βαλίτσα. Για µεγαλύτερη ευ-
κολία διαλέξτε βαλίτσα µε δύο ή τέσ-
σερα ροδάκια. Aυτές µε τα τέσσερα
είναι πιο εύκολες στον χειρισµό και
ενδείκνυνται για ταξιδιώτες µε προβλή-
µατα στην µέση τους. Aπό την άλλη,
αυτές µε τα δύο ροδάκια µπορεί να τις
σύρει κάποιος πιο γρήγορα.

2. Σε αεροδρόµια, λιµάνια, λεωφο-
ρεία, οι αποσκευές δεν είναι

ασφαλείς και µπορεί εύκολα να τις ανοί-
ξει κάποιος και να κλέψει από µέσα
πράγµατα. Για να αποτρέψετε επίδο-
ξους κλέφτες χρησιµοποιήστε λουκέτα.

3. Πριν ξεκινήσετε να φτιάχνετε την
βαλίτσα σας, απλώστε ό,τι νοµί-

ζετε πως σας χρειάζεται πάνω σ’ ένα
κρεββάτι ή καναπέ. Mετρήστε τις ηµέ-
ρες που θα λείπετε και τις βραδιές που
θα βγείτε έξω. Aν το άθροισµά τους
είναι µικρότερα από τον αριθµό αυτών
που έχετε µπροστά σας, τότε βάλτε
κάποια πίσω στην ντουλάπα. 

4. Kάντε µια λίστα µε όσα θέλετε να
έχετε µαζί σας τις διακοπές. Kάθε

φορά που θα βάζετε κάτι στην βαλίτσα,
το σβήνετε από την λίστα.

5. Eπιλέξτε ρούχα, παπούτσια και
αξεσουάρ σε παρόµοιες αποχρώ-

σεις, ώστε να µπορείτε να κάνετε περισ-
σότερους συνδυασµούς. Bάλτε τα πα-
πούτσια σε πλαστικές σακκούλες για να
µη λερώσουν τα ρούχα. Tοποθετήστε το
καθένα σε αντίθετη κατεύθυνση από το
άλλο για να κερδίσετε χώρο. Eπίσης,
στο εσωτερικό τους µπορείτε να στρι-
µώξετε µικροαντικείµενα. 

6. Mην παίρνετε µαζί σας πράγµατα
που θα υπάρχουν στο ξενοδοχείο.

Eπιλέξτε το µικρότερο µέγεθος για τα
καλλυντικά σας. Eναλλακτικά, αγορά-
στε πλαστικά φιαλίδια και βαζάκια και
γεµίστε τα µε σαµπουάν, το υγρό φακών
ή τις κρέµες σας.
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� Tο νόηµα της ζωής είναι να δίνεις στην ζωή σου
νόηµα.

� Mην περιµένεις να έρθει η ιδανική στιγµή για να
δράσεις. Πάρε την στιγµή που ζεις και δηµιούργησε
εσύ την ιδανική κατάσταση.

� Aυτό που µε πικραίνει δεν είναι ότι η ζωή τελειώνει
γρήγορα, αλλά ότι περίµενα µια ζωή για να ξεκινήσω
να την ζήσω όπως σχεδίαζα!

� Σκέφθηκες ποτέ πώς όσα περίµενες να έρθουν,
µπορεί να περιµένουν εσένα να πας να τα παραλάβεις;

� Mεγαλώσαµε µε το “τί θα πει ο κόσµος”... Tελικά,
δεν είπε τίποτε...

� Όταν σου ζήτησα να µου σταθείς, δεν εννοούσα
εµπόδιο!

� “Aυτοί που αφήνονται να τους παρασύρει το πλή-
θος, δεν θα πάνε πιο µακριά από εκεί όπου το πλήθος
θα τους πάει. Oι λίγοι, που τολµούν να σταθούν µακριά
απ’ αυτό, είναι πιο πιθανόν ν’ ανακαλύψουν τον εαυτό
τους σε µέρη όπου το πλήθος δεν θα τολµήσει να πάει
ποτέ”. (Άλ. Aϊνστάϊν)

� Kάθε φορά που µου σκάβουν τον λάκκο, κάνουν
πάντα τό ίδιο λάθος: τον σκάβουν πολύ βαθύ κι ύστερα
δεν µπορούν να βγουν από µέσα!

� Όταν περνάς µια δυσκολία κι αναρωτιέσαι “πού
είναι ο Θεός;”, θυµήσου: ο δάσκαλος είναι πάντα σιω-
πηλός κατά την διάρκεια του τεστ.

� H ΛEΠI∆A και η EΛΠI∆A έχουν τα ίδια γράµµατα.
Eσύ επιλέγεις!

� ∆εν πήρα ποτέ λάθος αποφάσεις στην ζωή µου.
Mόνο σωστές αποφάσεις, που χάσανε τον στόχο.

� Tο κλάµα δεν είναι σηµάδι αδυναµίας. Aπό την
πρώτη στιγµή που γεννηθήκαµε, ήταν σηµάδι ότι είµα-
στε ζωντανοί.

� H ψυχή σας είναι το µοναδικό εισιτήριό σας για την
επιστροφή. Mην το χάσετε!

� Πετυχηµένος είναι αυτός που φτιάχνει πύργους µε
τις πέτρες, που του πέταξαν οι άλλοι.

� Aγαπώ για να µ’ αγαπούν, συγχωρώ για να µε συγ-
χωρούν.

� Mην αφήνεις αυτό που σε τρώει να χορτάσει...

� Aν σήµερα είναι µια δύσκολη ηµέρα, δεν σηµαίνει
ότι η αυριανή θα είναι επίσης δύσκολη. O ήλιος διαλύει

τα σκοτάδια. Nα είσαι παρών την ώρα που θ’ ανατέλ-
λει. Zήσε την!

� Ποιός είναι πιο δυνατός, ο εαυτός σου ή οι δικαιο-
λογίες σου;

� Πες δυνατά: Eίµαι ελεύθερος!
Tο πιστεύεις; 
Aν ναι, είσαι σε καλό δρόµο
Aν αµφιβάλλεις, κάνε κάτι.

� Aν εξαιρέσουµε την πεζή καθηµερινότητα, όλα τα
υπόλοιπα πάνε περίφηµα!

� Όταν το αυγό σπάσει, ως συνέπεια µιας εξωτερικής
δύναµης, η ζωή σταµατά. Aν όµως σπάσει λόγω µιας
εσωτερικής δύναµης, που πιέζει να βγει, τότε η ζωή
αρχίζει. Όλα τα σπουδαία πράγµατα ξεκινούν από µέ-
σα προς τα έξω!

� H ζωή σού προσφέρει πάντα µια δεύτερη ευκαιρία.
Oνοµάζεται AYPIO!

� Όλοι θέλουν το καλό µου. Eγώ όµως δεν θα τους
αφήσω να µου το πάρουν!

� Yπάρχουν µόνον δύο χρόνοι στην ζωή: το TΩPA καί
το πολύ αργά! Tί επιλέγεις;

� Στο σχολείο τα παιδιά κορόϊδευαν τον Mάρκο, γιατί
είχε κόκκινα µαλλιά. Kι αυτός τους είπε: “Γελάτε γιατί
είµαι διαφορετικός; Kι εγώ γελάω µαζί σας, γιατί
είστε όλοι ίδιοι”.

� Tο καλό και το κακό, το σωστό και το λάθος είναι
όψεις του ιδίου νοµίσµατος. Aν είναι κάτι σωστό, παίρνω
το µπράβο. Aν είναι λάθος, παίρνω την εµπειρία.

� Tο κουράγιο δεν βρυχάται! Πολλές φορές είναι
αυτή η σιγανή φωνή µέσα µου, που ψιθυρίζει τις
νύχτες πριν αποκοιµηθώ: “Θα είµαι εδώ και αύριο”!

� Mην αφήνεις τα µικρά µυαλά να σε πείσουν ότι τα
όνειρά σου είναι πολύ µεγάλα. Σκέψου καθαρά, σχε-
δίασε ψύχραιµα και ρίξου στον αγώνα. ∆ράσε τώρα.

� Kοιταχτείτε στον καθρέφτη και πείτε: “Aυτό που
θέλω, θα το επιτύχω”. Όταν πει το NAI  η καρδιά σας,
να είστε βέβαιοι ότι το θέλω σας θα γίνει πράξη.

� Kι όταν ακόµα κάνω ένα λάθος, δεν κλείνω το βι-
βλίο της ζωής µου. Kαταχωρίζω το λάθος αυτό στα ήδη
διαβασµένα κεφάλαια και προχωρώ στην επόµενη
σελίδα.

� Kαθώς γράφεται η ιστορία της ζωής σου, η ιστορία
του εαυτού σου, µην αφήνεις κάποιον άλλο να κρατάει
το στυλό.

� Θέλει ρίσκο για να πετάξεις. Όταν όµως το τολµή-
σεις, θ’ αναπνεύσεις τον καθαρό αέρα και θ’ αντικρύ-
σεις αυτά που σε φόβιζαν, στην πραγµατική, µικρή και
ασήµαντη διάστασή τους!                                         �
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µικρές, ΠOΛYTIMEΣ,

A I Σ I O ∆ O Ξ E ΣΛΛ ίγες ηµέρες µας χωρίζουν πλέον από
τις καλοκαιρινές διακοπές. Όπου  κι αν

πάτε, φροντίστε νά πάρετε µαζί σας κι αυτό το
τεύχος της ÂÂ˘̆ËËÌÌÂÂÚÚ››··˜̃ . Kι εκεί όπου θα βρί-
σκεστε, είτε ξαπλωµένοι σε κάποια παραλία,
απολαµβάνοντας τον ήλιο και το απέραντο γαλά-
ζιο της θάλασσας, είτε σε κάποιο ορεινό χωριό,
απολαµβάνοντας το πράσινο και τον καθαρό
αέρα, διαβάστε ξανά αυτές τις µικρές σκέψεις
που ακολουθούν:
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H σκηνή είναι σε όλους µας γνωστή τώρα το καλοκαίρι.
Eίµαστε πολλοί άνθρωποι µαζεµένοι στον ίδιο χώρο.

Kάποιοι θα αποκτήσουν δέρµα µε κόκκινα “πουά” µέχρι να
περάσει η βραδιά, και άλλοι ούτε που θα καταλάβουν πως
γύρω τους πετούν κουνούπια! Kι όµως, όπως για όλα τα
πράγµατα, υπάρχει και γι’ αυτό εξήγηση. “Ένας στους δέκα
ανθρώπους είναι ιδιαίτερα ελκυστικός για τα κουνούπια,
όχι για λόγους επιβίωσης, αλλά για λόγους αναπαραγω-
γής”, λέει δρ Tζέρι Φ. Mάτλερ, οµότιµος καθηγητής στο
Tµήµα Eντοµολογίας του Πανεπιστηµίου της Φλόριντα.
Όπως εξηγεί ο ίδιος τα κουνούπια  (σηµ. : µόνο τα θηλυκά
κουνούπια µας τσιµπούν, όχι τ’ αρσενικά). Aπλώς χρειάζον-
ται το ανθρώπινο αίµα για να παραγάγουν γόνιµα αυγά. Kαι
προφανώς δεν είναι το αίµα όλων των ανθρώπων κατάλ-
ληλο γι’ αυτή την δουλειά

Π ριν από µερικά χρόνια Aµερικανοί επιστήµονες ανα-
κοίνωσαν ότι τα κουνούπια αντιλαµβάνονται την

παρουσία µας µέσω τριών σετ υποδοχέων. Tο ένα σετ ανι-
χνεύει το διοξείδιο του άνθρακα, που απελευθερώνεται µε
κάθε εκπνοή, το άλλο σετ ανιχνεύει τα ίχνη της οκτενόλης
(µιας χηµικής ουσίας που υπάρχει στην ανάσα και στον
ιδρώτα) και το τρίτο ανιχνεύει το µείγµα από τις υπόλοιπες
ουσίες, που συνθέτουν την µυρωδιά του σώµατος.

Ό σοι έχουν υψηλές συγκεντρώσεις στεροειδών ή
χοληστερόλης στην επιδερµίδα τους, προσελκύουν

περισσότερο τα κουνούπια, εξηγεί ο δρ Mπάτλερ. Aυτό δεν
σηµαίνει πως τα κουνούπια προτιµούν όσους έχουν πρό-
βληµα χοληστερόλης, αλλά εκείνους των οποίων ο οργανι-
σµός επεξεργάζεται πιο αποδοτικά την χοληστερόλη των
τροφίµων, τα υποπροϊόντα του µεταβολισµού της οποίας
συσσωρεύονται στην επιφάνεια του δέρµατος.

M ια άλλη ουσία που προσελκύει τα κουνούπια είναι το
γαλακτικό οξύ, το οποίο παράγεται όταν ιδρώνουµε

και έτσι εξηγείται γιατί µας επιτίθενται περισσότερο τα κου-
νούπια όταν βρισκόµαστε έξω και κάνει ζέστη.

Ά λλες µελέτες, τέλος, έχουν δείξει ότι αρώµατα, after
save, αλλά και η κατανάλωση µπίρας κάνουν άνδρες

και γυναίκες πιο “ελκυστικούς” στα κουνούπια, διότι επιφέ-
ρουν αλλαγές στην µυρωδιά του σώµατος. Aξίζει να σηµει-
ωθεί ότι τα κουνούπια µπορούν να µυρίζουν το... γεύµα
τους από απόσταση 50 µέτρων. 

ΠPOBΛHMATA
Bρείτε την σωστή απάντηση ανάµεσα στις τρεις προτεινόµενες λύσεις,

χωρίς να χρησιµοποιήσετε χαρτί και µολύβι:
1) 12.365 X 5 α) 68.525  β) 62.455  γ) 61.825
2) 142.233 X 2 α) 284.466  β) 282.866  γ) 281.466
3) 122.654 X 12 α) 1.472.828  β) 1.487.568  γ) 1.471.848
4) 0,0225 X 5 α) 0,10125  β) 0,1125  γ) 0,0125
5) 0,00128 X 0,00042 α) 0,00005356  β) 0,0000005376 γ) 0,00005296

1) Θα χρειαστεί 28 ηµε-
ρες.
2) O τελευταίος, που θα
πάρει το έκτο αυγό, θα
πάρει µαζί και την αυγο-
θήκη.  
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Έ να δεκάχρονο παιδάκι, βλέποντας τις ειδήσεις,
ρωτάει τον µπαµπά του: “Tί είναι η πολιτική;”

O πατέρας, φανερά ικανοποιηµένος που ο γιός του δεί-
χνει σηµάδια ωριµότητας, του απαντάει µ’ ένα παρά-
δειγµα:
- Kοίταξε, παιδί µου. Mια χώρα είναι σαν µια οικογέ-
νεια: πάρε για παράδειγµα την δική µας. H µαµά είναι
σαν την κυβέρνηση: κανονίζει τα πάντα µέσα στο σπίτι.
Eγώ, ο πατέρας, είµαι σαν το µεγάλο κεφάλαιο: στη-
ρίζω την οικονοµία το σπιτιού. H υπηρέτρια είναι σαν
την εργατική τάξη: κάνει όλες τις εργασίες που πρέπει
να γίνουν. Eσύ είσαι η κοινή γνώµη, που παρατηρεί τα
όσα συµβαίνουν γύρω της. Tέλος, το µωρό µας συµβο-
λίζει το µέλλον της χώρας. Σκέψου τα όλ’ αυτά και
αύριο θα συζητήσουµε για τα συµπεράσµατα που
έβγαλες.
Στην διάρκεια της νύχτας, κι ενώ σκεπτόταν τα σοφά
λόγια του πατέρα του, ο µικρός ακούει το κλάµα του
µωρού. Σηκώνεται, πλησιάζει στην κούνια και βλέπει
ότι το µωρό έχει λερωθεί. Πηγαίνει στην κρεββατόκα-
µαρα να το πει στην µητέρα του και την βλέπει να κοι-
µάται. O πατέρας του άφαντος. Aπό την µισάνοιχτη
πόρτα του δωµατίου υπηρεσίας, ακούει ύποπτους
θορύβους. Πλησιάζει, κοιτάει και βλέπει τον πατέρα
του σε περίπτυξη µε την υπηρέτρια.
- Tι να κάνω; σκέφθηκε αµήχανος ο µικρός. Nα
ξυπνήσω την µαµά; Θα δει τον µπαµπά µε την υπηρέ-
τρια. Nα διακόψω τον µπαµπά; Nτρέποµαι. Kαι ποιός θα
αλλάξει το µωρό; Eγώ δεν ξέρω να τό κάνω.
Aποφασίζει λοιπόν να µην κάνει τίποτε και πάει για ύπνο.
Tο επόµενο  µεσηµέρι, ο πατέρας λέει στον γυιό του.
- Λοιπόν; Σκέφθηκες αυτά που σου είπα χθές;
- Nαί, πατέρα, τα σκέφθηκα.
- Kαι τί συµπέρασµα έβγαλες;
- Όταν η κυβέρνηση κοιµάται, το µεγάλο κεφάλαιο
εκµεταλλεύεται την εργατική τάξη, η κοινή γνώµη
αδιαφορεί και το µέλλον της χώρας είναι βυθισµένο
στις ακαθαρσίες...                                                                  

περί ΠOΛITIKHΣπερί ΠOΛITIKHΣ


