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... H ταυτότητά µας δεν µας δίδεται
έτοιµη, αλλά µας παραδίδεται ως

έργο ζωής. Συνεχώς καλούµαστε, στις
κρίσιµες στιγµές, να αποδείξουµε ποιοί
είµαστε, να καταξιώσουµε ή να προδώ-
σουµε, να επαληθεύσουµε ή να αγνοή-
σουµε το νόηµα, που έχει η παρουσία
µας. H συνείδηση της ταυτότητας δεν µας
ξεχωρίζει µόνο από τους άλλους, αλλά
µας δίνει και την ευθύνη να υπάρχουµε
και να δηµιουργούµε. Συνείδηση ταυτότη-
τας σηµαίνει κλήση για αυτοπραγµάτωση,
που συνοδεύεται από κινδύνους...

... O οικουµενισµός της εποχής µας
προβάλλει κάτω από δύο µορφές.

Eίναι ο οικουµενισµός, που ζητά, ενισχυ-
µένος και από τα επιτεύγµατα της τεχνο-
λογίας, να ενώσει τους ανθρώπους κάτω
από µια ενιαία ηθική και πολιτική συνεί-
δηση, στηριγµένος σε κανόνες και αρχές
γενικά παραδεκτές... Yπάρχει όµως κι
ένας άλλος οικουµενισµός, αυτός που
µετατρέπει τους ανθρώπους και τους
λαούς σε καταναλωτικές µάζες, καταρ-
γώντας την ιδιαιτερότητά τους, αφού
τους εξαναγκάζει σε µια τυποποίηση, που
καθορίζεται από τις ρυθµιστικές επιταγές
µιας χωρίς σύνορα παραγωγής και κατα-
νάλωσης σε αγαθά, υλικά και πνευµατικά.

συνέχεια στην σελ. 2
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AAAANNNNAAAABBBB§§§§HHHHTTTT IIII KKKKOOOOTTTTHHHHTTTTAAAA
Πόσες φορές  έχουµε την διάθεση να κάνουµε πράγµατα, τα προγραµ-

µατίζουµε και µετά µένουν “στο ράφι” του µυαλού µας και του σχεδια-

σµού, απλώς διότι δεν πήραµε εκείνο το  ένα τηλεφώνηµα ή δέν κάναµε

τις δράσεις, που ήταν αναγκαίες;

H αναβλητικότητα µας κοστίζει, όχι µόνο συναισθηµατικά, αλλά

και πρακτικά. Γιά ποιό λόγο δεν αποταµιεύουµε, ως νέοι - ή λιγώτερο νέοι,

αλλά εργαζόµενοι - για την ηλικία όπου θα θέλαµε πλέον να µην εργαζό-

µαστε; Mήπως επειδή προσβλέπουµε στο να µην έχουµε χρήµατα τότε ή

στο ότι θα κερδίσουµε κάποιο τυχερό παιχνίδι και, ξαφνικά, η ζωή µας θα

αλλάξει; Mήπως δεν µας περισσεύουν λόγω οικονοµικής κρίσεως;

Όλα είναι πιθανά, αλλά θυµάµαι ότι, και προ οικονοµικής κρίσεως, έλεγα

σε κάποιους να κρατούν το 10% των εσόδων τους και µου έλεγαν “δεν

βγαίνω”. Σήµερα το εισόδηµά τους έχει µειωθεί ενδεχοµένως καί 50% και

“βγαίνουν”, έστω και µε µεγάλη δυσκολία. Tο ότι αναβάλλουµε συνεχ΅ς

µπορεÖ να συσσωρεύσει δυσεπίλυτα προβλήµατα στο µέλλον.

Ποιά είναι τα 6 βήµατα για να νικήσετε την αναβλητικότητα;

1. Aποκτήστε την συνήθεια να ολοκληρώνετε µικρές εργασίες όσο

πιο γρήγορα γίνεται.

2. Aν έχετε στο πρόγραµµα να κάνετε κάτι, ξεκινήστε µε το πιο
δύσκολο.

3. Oλοκληρώστε ένα-ένα τα έργα σας, χωρίς να πετάγεστε από το

ένα στο άλλο.

4. ∆οκιµάστε να γράψετε σε µια λίστα τις δραστηριότητες που

έχετε και, κάθε φορά που ολοκληρώνετε µια, διαγράψτε την µε πάθος!

Eίναι εξαιρετική απόλαυση η διαγραφή µιας δραστηριότητας κάθε φορά

που έχει ολοκληρωθεί. Eπιπλέον, η καταγραφή σάς βοηθά στο να ελέγ-
χετε τον χρόνο σας. Kάποιοι λένε: “Ό,τι µετριέται, ελέγχεται. Ό,τι δεν

µετριέται, µένει εκτός ελέγχου”.

5. Bάλτε µια συγκεκριµένη διορία για το πότε θα έχετε ολοκληρώ-

σει το κάθε έργο. Έρευνες έχουν δείξει ότι, αν οι άνθρωποι δεν έχουν µια

διορία, τότε θα το αφήσουν µέχρι την τελευταία στιγµή. Στο τέλος θα ανα-

γκαστούν να ολοκληρώσουν την εργασία µε προχειρότητα., λόγω... έλλει-

ψης χρόνου.

6. Πολλές φορές βοηθά να δεσµευτείτε σε κάποιον για την διορία,

που έχετε βάλει, ώστε να σάς ζητήσει τον λόγο, αν δεν τηρήσετε την διο-

ρία αυτή.

KKAA§§HH  EE¶¶IITTYYXXIIAA!!
O εκδότης
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∆ιάφορα...
�Mπορεί να µας φαίνεται τρο-
µακτικός, η φύση όµως φρόν-
ντισε να τον προικίσει µε µάτι...
ξυράφι. O λόγος για τον σφυ-
ροκέφαλο καρχαρία, ο οποίος
ανακηρύχθηκε “πρωταθλητής
της όρασης” του ζωικού βασι-
λείου. Eπιστήµονες από το Παν-
επιστήµιο της Φλόριντα αναφέ-
ρουν ότι το περίεργο σχήµα του
κεφαλιού του συγκεκριµένου
καρχαρία τού επιτρέπει να έχει
πεδίο όρασης 360 µοιρών. 

�Eρευνητές του Πανεπιστηµί-
ου του Oχάϊο έδωσαν σε 249
άτοµα έναν κατάλογο 62 τροφί-
µων και τους ζήτησαν να αξιο-
λογήσουν το καθένα, σύµφωνα
µε την ευτυχία, την ευχαρίστη-
ση, τον ενθουσιασµό και την
ανακούφιση που τους προκαλεί.
Tα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το
υψηλότερο “σκορ ευτυχίας” εί-
χαν το παγωτό σοκολάτα, τα
σταφύλια και η πίτσα, ενώ το
χαµηλότερο είχαν η σόγια, το
αβοκάντο και ο σολοµός.

�Παρά τις θεοµηνίες, τους
πολέµους, την πείνα, οι άνθρω-
ποι ατενίζουν το µέλλον µε αι-
σιοδοξία. Mια έρευνα, που έγι-
ινε σε 140 χώρες έδειξε ότι το
89% των ανθρώπων πιστεύουν
ότι η ζωή τους θα είναι ίδια ή
και καλύτερη στην προσεχή
πενταετία. Παγκόσµιοι πρωτα-
θλητές αισιοδοξίας είναι οι
Iρλανδοί και ακολουθούν οι
Bραζιλιάνοι, οι ∆ανοί και οι
Nεοζηλανδοί. 

�Όλες οι έρευνες, σχετικά µε
τις σχολικές επιδόσεις των παι-
διών στα κράτη-µέλη του
OOΣA, αναδεικνύουν µια υπερ-
οχή των κοριτσιών έναντι των
αγοριών. Tα κορίτσια, πριν α-
κόµα πάνε σχολείο, εκπαιδεύον-
ται από την οικογένειά τους να
ακούν και να υπακούν σε κανό-
νες. Aντιθέτως, η εκπαίδευση
των αγοριών δίνει έµφαση στον
ηρωισµό και στην επίδειξη
δύναµης, στερεότυπα που δεν
συνάδουν µε το σχολικό περι-

MM
ια µέρα συγκεντρώθηκαν σε
κάποιο µέρος της γης όλα τα

συναισθήµατα και όλες οι αξίες του
ανθρώπου. 

H Tρέλλα, αφού συστήθηκε τρεις
φορές στην Aνία, της πρότεινε να παί-
ξουν κρυφτό.

Tο Eνδιαφέρον σήκωσε το φρύδι και
περίµενε ν’ ακούσει, ενώ η Περιέργεια,
χωρίς να µπορεί να κρατηθεί ρώτησε:
“Tί είναι κρυφτό;”.

O Eνθουσιασµός άρχισε να χορεύει
παρέα µε την Eυφορία, καί η Xαρά
άρχισε να πηδάει πάνω-κάτω, για να
καταφέρει να πείσει το ∆ίληµµα και την
Aπάθεια, την οποία δεν ενδιέφερε πο-
τέ τίποτε, να παίξουν κι αυτοί.

Aλλά υπήρχαν πολλοί, που δεν ήθε-
λαν να παίξουν: H Aλήθεια δέν ήθελε
να παίξει, γιατί ήξερε ότι, ούτως ή
άλλως, κάποια στιγµή θα την αποκάλυ-
πταν. H Yπεροψία εύρισκε το παιχνίδι
χαζό και η ∆ειλία δεν ήθελε να ρισκά-
ρει.

“Ένα, δύο τρία”, άρχισε να µετράει η
Tρέλλα.

H πρώτη που κρύφτηκε ήταν η Tεµπε-
λιά. Mιας και βαριόταν, κρύφτη-κε στον
πρώτο βράχο που συνάντησε.

H Πίστη πέταξε στους ουρανούς και η
Zήλεια κρύφτηκε στην σκιά του Θριάµ-
βου, ο οποίος µε την δύναµή του κατά-
φερε να σκαρφαλώσει στο πιο ψηλό
δένδρο.

H Γενναιοδωρία δεν µπορούσε να
κρυφτεί, γιατί κάθε µέρος που εύρισκε
της φαινόταν υπέροχο µέρος για να
κρυφτεί κάποιος άλλος φίλος της, οπό-
τε το άφηνε ελεύθερο. Kι έτσι η Γενναι-
οδωρία κρύφτηκε σε µια ηλιαχτίδα.

O Eγωϊσµός, αντιθέτως, βρήκε αµέ-
σως κρυψώνα. Ένα καλά κρυµµένο και

βολικό µέρος µόνο γι’ αυτόν.
Tο Ψέµα πήγε και κρύφτηκε στον

πάτο του ωκεανού.
Tο Πάθος και ο Πόθος κρύφτηκαν

µέσα σ’ ένα ηφαίστειο.
O Έρωτας δεν είχε βρει ακόµα κάπου

να κρυφτεί. Eύρισκε όλες τις κρυψώνες
πιασµένες, ώσπου βρήκε µια συστάδα
από τριανταφυλλιές και κρύφτηκε
εκεί...

“...χίλια”, µέτρησε η Tρέλλα κι άρχισε
να ψάχνει.

H πρώτη που βρήκε, ήταν η Tεµπελιά,
αφού δεν είχε κρυφτεί και πολύ µακριά.

Mετά βρήκε την Πίστη, που µίλαγε
στον ουρανό µε τον Θεό για θεολογία. 

Ένοιωσε τον ρυθµό του Πόθου και του
Πάθους στο βάθος του ηφαιστείου και,
αφού βρήκε την Zήλεια, δεν ήταν καθό-
λου δύσκολο να βρει και τον Θρίαµβο.

Bρήκε πολύ εύκολα το ∆ίληµµα, που
δεν είχε ακόµα αποφασίσει πού να κρυ-
φτεί. 

Σιγά-σιγά τους βρήκε όλους εκτός
από τον Έρωτα. H Tρέλλα έψαχνε
παντού, πίσω από κάθε δένδρο, κάτω
από κάθε πέτρα, σε κάθε κορφή βου-
νού, µα τίποτε...

Όταν ήταν πια σχεδόν έτοιµη να τα
παρατήσει, βρήκε µια συστάδα από
τριανταφυλλιές κι άρχισε να τις κουνάει
νευρικά, ώσπου άκουσε ένα βογκητό
πόνου. Ήταν ο Έρωτας, που τα αγκάθια
από τα τριαντάφυλλα, τού είχαν πληγώ-
σει τα µάτια.

H Tρέλλα δεν ήξερε πώς να επαν-
ορθώσει. Έκλαιγε, ζήταγε συγγνώµη
και, στο τέλος, υποσχέθηκε να γίνει ο
οδηγός του Έρωτα. 

Έτσι, από τότε, ο Έρωτας είναι πάν-
τα τυφλός και η Tρέλλα µονίµως τον
συνοδεύει...

Π APΠ APAMYAMYΘIΘ Iκάτ ι  κά τ ι  
σανσαν

συνέχεια από την σελ. 1
Tα ίδια κέντρα καθορίζουν τις ανάγκες και τις συνήθειές µας στην µόδα, την δια-
τροφή, την ψυχαγωγία, τα θεάµατα και τα ακούσµατα και συντηρούν µια απρόσ-
ωπη, χωρίς ιδιαιτερότητα και χωρίς ταυτότητα ζωή. ∆εν είναι λοιπόν τυχαίο ότι
τώρα εξαφανίζονται διάλεκτοι, ήθη και έθιµα υποχωρούν, και στην θέση τους
εµφανίζεται το φολκλοριστικό ψευδοθέαµα. Oι εθνικές παραδόσεις πιέζονται και
απειλούνται µπροστά στα σχηµατικά πρότυπα, που επιβάλλονται µε την επανά-
ληψη και την επιµονή της βιοµηχανοποιηµένης ανθρώπινης “αδελφότητας”, που
πειθαρχεί στους ίδιους τρόπους σκέψης και έκφρασης, στις ίδιες πολιτικές πρα-
κτικές στις ίδιες αισθητικές επιταγές
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E ίναι απίστευτη ιστορία της Kινέζας ρακοσυλλέ-
κτριας Λου Σιαογίνγκ, η οποία κατάφερε µέσα σε

40 χρόνια να σώσει και να αναθρέψει 30 εγκαταλελειµ-
µένα µωρά! 

Σ την Kίνα η βρεφοκτονία και η βρεφική εγκατάλειψη
είναι σε τροµερή έξαρση, λόγω των σκληρών πολιτι-

κών µέτρων, που επιτρέπουν µόνο ένα παιδί σε κάθε
οικογένεια, που ζει σε πόλη. Έτσι οι Kινέζοι, ωθούµενοι
από την φτώχεια και την τεράστια πολιτική πίεση, αναγ-
κάζονται να προβούν σε εγκατάλειψη µωρών εφ’ όσον
είναι τα δεύτερα της οικογένειας ή ακόµα και σε βρεφο-
κτονίες, αν το πρώτο τους παιδί είναι κορίτσι. Nοµίζουν
ότι ένα αγόρι θα ανταποκριθεί καλύτερα στις οικονοµι-
κές ανάγκες της οικογένειας.

T ροµακτικά περιστατικά νεογέννητων µωρών, πετα-
µένων σε κάδους σκουπιδιών, είναι καθηµερινό φαι-

νόµενο. Πρόσφατα είδε το φως της δηµοσιότητος ένα
περιστατικό µικρού κοριτσιού, το οποίο έφερε µαχαιριά
στον λαιµό. (Eυτυχώς, µετά την γενική κατακραυγή,
παρασχέθηκε στο µωρό ιατρική βοήθεια, και τώρα βρί-
σκεται σε άριστη υγεία και πρόκειται να δοθεί για υιοθε-
σία). Ποιός όµως γονιός, έχων σώας
τας φρένας, µπορεί να προβεί σε
τέτοιο έγκληµα; ∆ύσκολο να απαντη-
θεί. Γεγονός όµως είναι ότι το ανάλ-
γητο κράτος προβαίνει ακόµα καί σε
υποχρεωτικές εκτρώσεις, όπως στην
περίπτωση νεαρής Kινέζας, που την
υπέβαλαν σε έκτρωση µια και δεν είχε
να πληρώσει το πρόστιµο (ναι, πρόστιµο για την ανθρώ-
πινη ζωή) και ύστερα της έβαλαν για τιµωρία στο κρεβ-
βάτι της µια σακκούλα µε το σκοτωµένο έµβρυο!!! Παγώ-
νει ο νούς και µόνο στην σκέψη, γι’ αυτό δέν θα δηµοσι-
εύσουµε τις σχετικές φωτογραφίες, που κυκλοφορούν
στο διαδίκτυο και σε κάνουν να νοιώθεις οργή και
ντροπή που ανήκεις στο ανθρώπινο γένος. Kαι πώς µπο-
ρεί κάποιος ν’ αντισταθεί σε τόσο µεγάλες δυνάµεις;
Στον αντίποδα όλων αυτών, η υπέροχη, 88 χρονη πιά,
ρακοσυλλέκτρια Λου Σιαογίνγκ, η οποία, παρέα µε τον
άνδρα της, κατάφεραν να σώσουν και ν’ αναθρέψουν 30
µωρά, χωρίς να τους πεθάνει κανένα! Πάµπτωχοι από
χρήµατα, πάµπλουτοι από αγάπη!

Θ έλοντας να προσφέρουν στα παιδιά αυτά ό,τι καλύ-
τερο µπορούσαν, η Λου και ο άνδρας της, φρόντι-

σαν για την τροφή τους, τον ρουχισµό τους, την ανα-
τροφή τους, αλλά και για το πνεύµα τους, µεγαλώνο-
ντας οι ίδιοι 4 από αυτά και δίνοντας τα υπόλοιπα σε
άκληρους φίλους και συγγενείς, ώστε να πάνε σχολείο
και να ζήσουν όσο γίνεται καλύτερα. “Πήγαινα πάντα
αιφνιδιαστικά στα σπίτια των ανθρώπων, στους οποίους
είχα δώσει τα παιδιά για νά ελέγξω πώς περνάνε και

φρόντιζα πάντα τις Kυριακές να είναι µαζί µου, για να
βγαίνουµε βόλτα, ώστε να νοιώθουν την φροντίδα, την
αγάπη και την προστασία που χρειάζονται” , λέει η Λου.

H ιστορία της Λου ξεκίνησε στους δρόµους της πό-
λης Tσίνχουα, όταν είχε βγει, κατά την καθηµερινή

της συνήθεια, να ψάξει για χρήσιµα αντικείµενα στα
σκουπίδια. Eκεί µέσα βρήκε πεταµένο ένα µικρό κορι-
τσάκι. “O κίνδυνος, αν µε ανακάλυπταν, θα ήταν µεγά-
λος”, λέει η ίδια. “∆εν το σκέφθηκα ούτε στιγµή. Tο
µωρό θα είχε πεθάνει, αν δεν το είχαµε πάρει να το
φροντίσουµε. Tότε ακριβώς κατάλαβα ότι αγαπάω τα
παιδιά και θα ήθελα να τους προσφέρω ό,τι καλύτερο
µπορούσα! Tο να βλέπουµε αυτό το κοριτσάκι να µεγα-
λώνει ήταν για µας µοναδικό! Όλα αυτά τα παιδιά χρει-
άζονται αγάπη και φροντίδα. ∆εν το χωράει ο νους µου
πώς είναι δυνατόν κάποιοι να τα παρατάνε στα σκουπί-
δια. H κόρη µου αυτή είναι σήµερα 40 χρόνων κι έχει
δικό της παιδί πιά”.

H καταπληκτική αυτή γιαγιά νοσηλεύεται σήµερα σε
νοσοκοµείο λόγω νεφρικής ανεπάρκειας. Στό προσ-

κεφάλι της βρίσκονται όλα της τα παιδιά. Aνάµεσά τους
καί ο “βενιαµίν” της, ο 7χρονος
Zανγκ Γκιλίν. “Tον βρήκα πετα-
µένο σ’ έναν κάδο σκουπιδιών”,
θυµάται η Λου. “Ήµουν τότε 82
χρόνων. Πάρα πολύ µεγάλη για
να αναθρέψω ένα ακόµη παιδί.
Όµως δεν µπορούσα µε τίποτε να
τον αφήσω αβοήθητο. Tον κοί-

ταζα και µού χαµογελούσε. Ήταν τόσο γλυκός! Tον
πήρα λοιπόν στο σπίτι µας στην εξοχή (σ.σ.: µια παράγ-
κα, που µπάζει από παντού, µέσα σ’ ένα δάσος) και τον
φρόντισα. Tού έδωσα το όνοµα Zανγκ Γκιλίν, που
σηµαίνει “σπάνιος” και “πολύτιµος”. Mε βοήθησαν και τα
µεγαλύτερα παιδιά µου στην ανατροφή του. Tώρα είναι
ένας απόλυτα υγιής και χαρούµενος νεαρός! Ξέρω πως
οι µέρες µου δεν είναι πολλές. Θα ήθελα όµως, πριν
φύγω, να τον δώ κι αυτόν να πηγαίνει στο σχολείο”.

H Λου εκτός από τα παιδιά της καρδιάς της έχει και
µια βιολογική κόρη, η οποία, εµπνευσµένη από την

µητέρα της, έχει αφιερώσει την ζωή της στην αναζήτηση
και την υποστήριξη εγκαταλελειµµένων παιδιών. H ιστο-
ρία της έχει ευαισθητοποιήσει ολόκληρη την Kίνα και το
έργο της έχει βρει παντού επώνυµους και ανώνυµους
µιµητές. H Λου έχει αποκτήσει δίκαια το προσωνύµιο
“Eπίγειος άγγελος” και αποτελεί την ζωντανή απόδειξη
ότι δεν χρειάζεται να έχεις τίποτα απολύτως για να
δώσεις αγάπη και φροντίδα. Kι ακόµα µεγαλύτερη από-
δειξη ότι ο καθένας µας, από όποια θέση κι αν βρίσκε-
ται, µπορεί να γίνει διάβολος ή άγγελος. ∆ική µας επι-
λογή
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Aν έχουµε την δύναµη να
σώσουµε την γη ανακυκλώνοντας
τα σκουπίδια, πώς θα µπορούσαµε
να µην σώζουµε κάτι τόσο µοναδικό
και πολύτιµο όπως είναι η ανθρώ-

πινη ζωή;
Λου Σιαογίνγκ
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1) Θα προχωρήσει κανονικά πάνω στην γέφυρα,
αλλά πριν βγει ο φύλακας θα αντιστρέψει την
πορεία του. O φύλακας θα τον γυρίσει πίσω κι έτσι
θα τον στείλει προς την επιθυµητή κατεύθυνση.
2) Aν ο δεύτερος απαντούσε κι αυτός “ναι”, τότε ο
δικαστής δεν θα µπορούσε να συµπεράνει ποιός
ήταν ο Tζων. Άρα, ο δεύτερος δίδυµος πρέπει να
απάντησε ”όχι” Aυτό σηµαίνει είτε ότι και οι δύο
δίδυµοι δήλωσαν την αλήθεια, είτε ότι και οι δύο
είπαν ψέµατα. Aλλά αφού ο ένας από τους δύο
λέει πάντα ψέµατα, πρέπει να είπαν και οι δύο
ψέµατα. Άρα ο Tζων είναι ο δεύτερος δίδυµος.

8

O ποιος δουλεύει περισσότερες από 11 ώρες
την ηµέρα έχει αυξηµένες πιθανότητες να

αναπτύξει καρδιακές παθήσεις. Συγκεκριµένα, ό-
σοι ξεπερνούν κατά πολύ το ωράριο 9 µε 5 έχουν
έως και 67% περισσότερες πιθανότητες να νοσή-
σουν, σε αντίθεση µε όσους τηρούν “ευλαβικά” το
8ωρό τους.

Σ το συµπέρασµα αυτό έφτασαν Bρεταννοί επι-
στήµονες, ύστερα από έρευνα που πραγµατο-

ποίησαν µε βάση µια παλαιότερη έρευνα, του
1986. Σ’ εκείνη την έρευνα είχαν συµµετάσχει
7.100 υπάλληλοι, πού δούλευαν πάνω από 8 ώρες
την ηµέρα, και από τους οποίους κανείς δεν αντι-
µετώπιζε κάποιο πρόβληµα υγείας, άµεσα ή έµ-
µεσα σχετιζόµενο µε την καρδιά.

M έσα στα επόµενα 11 χρόνια, 192 από αυτούς
έπαθαν έµφραγµα. Aν και οι επιστήµονες δεν

µπορούν ακόµα να πουν µε βεβαιότητα ότι υπάρ-
χει άµεσος συσχετισµός ανάµεσα στις υπερ-ωρίες
και τις καρδιακές παθήσεις, ωστόσο πιστεύουν ότι
οι υπερωρίες πρέπει να συνυπολογιστούν ως
παράγοντες.

M άλιστα, οι ερευνητές δεν παρέλειψαν να επι-
σηµάνουν ο γεγονός ότι πλέον οι γιατροί,

πού παρακολουθούν ασθενείς, θα πρέπει να συν-
υπολογίζουν και τις ώρες εργασίας µαζί µε τους
άλλους επιβαρυντικούς για την καρδιακή υγεία
παράγοντες. Έτσι, λοιπόν, το ωράριο εργασίας θα
πάρει µια θέση ανάµεσα στο κάπνισµα, στον δια-
βήτη, αλλά και την αρτηριακή πίεση.

Φ υσικά, οι ειδικοί υποοστηρίζουν ότι όσοι ερ-
γάζονται πολλές ώρες δεν θα πρέπει να πανι-

κοβληθούν εξαιτίας των αποτελεσµάτων της έρευ-
νας, ειδικά εάν ακολουθούν έναν υγιεινό τρόπο
διαβίωσης. Eάν δηλαδή τρέφονται σωστά και
αθλούνται καθηµερινά, τότε διατηρούν τα επίπεδα
της χοληστερόλης και της αρτηριακής πίεσης χα-
µηλά και δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο. 

ΓPIΦOΣ
Ένας βασιλιάς έβαλε έναν κρατούµενο µπροστά από
δύο πόρτες. H πόρτα Nο 1 έγραφε: “Σ’ αυτό το δωµά-
τιο υπάρχει µία κυρία και στο διπλανό µια τίγρη”. H
πόρτα Nο 2 έγραφε: “Στο ένα από τα δύο δωµάτια

υπάρχει µία κυρία και στο άλλο µία τίγρη”. 
O βασιλιάς είπε στον κρατούµενο ότι η µια από τις

δυο επιγραφές γράφει την αλήθεια και η άλλη
ψέµατα. Eάν ο κρατούµενος ανοίξει την πόρτα µε την
κυρία θα την παντρευτεί, ενώ αν ανοίξει την πόρτα µε

την τίγρη, αυτή θα τον φάει. Ποιά πόρτα πρέπει ν’
ανοίξει ο κρατούµενος;
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M πορεί να έστειλαν τον άνθρωπο στο φεγγάρι,
να αποκωδικοποίησαν το DNA, αλλά οι επιστή-

µονες έχουν “µαύρα µεσάνυχτα” όταν πρόκειται να
εξηγήσουν απλά, βασικά σηµεία της ανθρώπινης
συµπεριφοράς, τα οποία παραµένουν µυστήριο. Tο
φιλί, το κοκκίνισµα, το γέλιο είναι µερικά από αυτά.

Π ολλοί θεωρούν ότι το φιλί φέρνει στο µυαλό
ευχάριστες αναµνήσεις του θηλασµού, την

αγάπη και την ασφάλεια, που συνδέονται µε αυτόν.
Tο κοκκίνισµα είναι ένα ακόµη µυστήριο. Kοκκινί-
ζουµε, γιατί όπως λένε µερικοί επιστήµονες και κοι-
νωνιολόγοι, θέλουµε να γοητεύσουµε, να καθησυχά-
σουµε τους άλλους, ή για να επιδείξουµε την αξιοπι-
στία µας. Kαι γιατί γελάµε µε διάφορα πρά-γµατα,
ακόµη και όταν δεν είναι πραγµατικά αστεία; Mυστή-
ριο!

O ι έφηβοι είνα ένα ακόµη µυστήριο. Kανένα άλλο
είδος στο ζωικό βασίλειο δεν περνάει την εφη-

βική φάση. Tα χρόνια της εφηβείας, λένε οι ειδικοί,
µπορεί να δίνουν στον εγκέφαλο τον χώρο, που χρει-
άζεται για να αναδιοργανωθεί και να µπορέσει να
αντιµετωπίσει τις προκλήσεις της ενηλικίωσης.

O αλτρουισµός είναι ένα ακόµα από τα στοιχεία
του χαρακτήρα, που προσπαθεί να “αποκωδικο-

ποίησει” η επιστήµη. OI βιολόγοι θεωρούν ότι οι
καλές πράξεις είναι στοιχεία της ανθρώπινης φύσης.
Άλλο πάλι µυστήριο είναι τα όνειρα... Tα όνειρά µας
αποτυπώνουν κάποιον ενδόµυχο φόβο. Σήµερα οι
επιστήµονες έχουν απορρίψει την θεωρία του
Σίγκµουντ Φρόϊντ, ότι τα όνειρα εκφράζουν το α-
συνείδητό µας, και ισχυρίζονται ότι βελτιώνουν την
µνήµη µας και βοηθούν στην επίλυση προβληµάτων.


