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✔  ΣHMEIΩMA AΠO TON EK∆OTH 

ΠPOΣ MIA KATEYΘYNΣH

✔  Η ΜΑΓΙΚΗ ΛΕΞΗ

✔  ∆IAΦOPA

✔  MHN EΞ0M0IΩNEΣTE ME TON 

KOΣMO TOYTO

✔  Ι∆ΙΩ ΚΑΜΑΤΩ

✔  ΜΗΝ ΠΕΤΑΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΝΑΝΟΦΛΟΥ∆ΕΣ

✔  ΠΟΙΕΣ ΡΙΓΕΣ ΜΑΣ ΛΕΠΤΑΙΝΟΥΝ;

✔  ΤΕΣΤ

Για να επιταχύνουµε τον στόχο µας, χρειάζεται να ενεργούµε µε

σταθερότητα προς αυτόν. Στον νου µας να έχουµε µόνο ένα πράγµα

και να κατευθυνόµαστε χωρίς διασπάσεις προς αυτό που έχουµε

αποφασίσει.

Γιατί βρισκόµαστε σε σύγχυση, διασκορπισµένοι σε διάφορα και

χωρίς συγκέντρωση προσοχής;

Ένας λόγος είναι, ότι δεν πιστεύουµε πραγµατικά ότι µπο-
ρούµε να έχουµε αυτό που επιθυµούµε. Αν είχαµε βεβαία πίστη
ότι θα επιτύχουµε, θα κατευθυνόµαστε προς τον σκοπό µας µε

µια κίνηση. Θα ήµαστε συγκεντρωµένοι.

Καθίστε αναπαυτικά για ένα λεπτό και αναρωτηθεÖτε: “Τί πραγµα-

τιικά θέλω;” Μετά απαντήστε στο ερώτηµα: “Για ποιό λόγο αµφι-

βάλλω ότι µπορώ να το πετύχω;”

Παρατηρήστε τις απαντήσεις και βρείτε µε ποιό τρόπο θα ανατρέ-

ψετε κάθε ένα από αυτά τα “∆ΕΝ ΜΠΟΡΩ”.

Τελικά, ξαναγράψτε την λίστα, η οποία έχει τώρα µετατραπεί σε

µια λίστα µε λόγους για τους οποίους ΜΠΟΡΕΙΤΕ να έχετε αυτά που

θέλετε.

Αν σας έρχεται κάποια σκέψη ότι δεν θα τα καταφέρετε, αντιστα-

θείτε σ’ αυτήν. Αν περιµένετε από άλλους να κάνουν κάτι για εσάς

κι αυτό γίνεται δικαιολογία παραίτησης, σταµατήστε! Αναζητήστε

άλλους συνεργάτες ή άλλον τρόπο. Πάντα να διατηρείτε βέβαιη την

ελπίδα ότι η πορεία θα έχει αίσιο τέλος... καλύτερο από αυτό που

είχατε σχεδιάσει στην αρχή. 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!
O εκδότης

∆ηµήτριος Mπούκας

Úfi˜ Ì›·Úfi˜ Ì›· ∫∞∆∂À£À¡™∏∫∞∆∂À£À¡™∏
✍™ËÌÂ›ˆÌ· ·fi ÙÔÓ EÎ‰fiÙË

Η γλώσσα µου είναι ελληνική κι
είναι γεµάτη λέξεις. Σ’ εµένα οι

λέξεις µοιάζουν σαν πουλιά. Οι σπά-
νιες λέξεις είναι σπάνια πουλιά· οι
άλλες, οι κοινόχρηστες, είναι πουλιά
συνηθισµένα· αυτό όµως δεν σηµαίνει
πως κι αυτά δεν θέλουν την φροντίδα
µας. 

Έ να καλό που έχουν οι λέξεις
δεν το έχουν οι άνθρωποι· οι

άνθρωποι ζουν µια φορά· αντίθετα οι
λέξεις µπορούν ν’ αναστηθούν, ίσως
γιατί στ’ αλήθεια ποτέ δεν πεθαίνουν.
Απολιθώνονται και κάθονται καρτερικά
και περιµένουν σαν το παιχνίδι µε τ’
αγάλµατα. Ποιόν περιµένουν; Εγώ
νοµίζω πως µπορεί να περιµένουν κι
εµένα· δεν λέω µονάχα εµένα· νοµίζω
πως έχουν τις ελπίδες τους στηρίξει
σε όλους µας· είναι πουλιά από πηλό,
που περιµένουν να τα ζεστάνουµε µε
την ανάσα µας. Λέω “αµέθυστος” και
κάτι αστράφτει· λέω “αµάραντος” και
γίνοµαι µεγάλη σαν βουνό. Λέω µέσα
µου και µια λέξη µαγική: “άψινθος”.
Και τώρα θα ρωτήσετε τί πάει να πει.
Μα δεν µου λέτε, αν την ξέρατε θα
ήταν µια λέξη µαγική; 

Μ πορείτε να διαλέξετε κι εσείς
την µαγική σας λέξη. Γιατί,

όπως σας έλεγα, η γλώσσα µου είναι
ελληνική κι είναι γεµάτη λέξεις.

∆·ÛÔ‡Ï· ∫·Ú·ÁÂˆÚÁ›Ô˘

η  η  ΜΑΓΙΚΗ  ΛΕΞΗΜΑΓΙΚΗ  ΛΕΞΗ

�

Ζήτησα πλούτη για να γίνω ευτυχής,
µου δόθηκε φτώχεια για να γίνω σοφός.

Ζήτησα τα πάντα ώστε ν’ απολαύσω την ζωή,
µου δόθηκε ζωή ώστε ν’ απολαύσω τα πάντα.

∆εν µου δόθηκε τίποτε απ’ όσα ζήτησα,
αλλά όλα όσα είχα ελπίσει.

Κινέζικη παροιµία

Ακόµα κι αν ταξιδέψουµε σε όλο τον κόσµο αναζητώντας την οµορφιά,
αν δεν την µεταφέρουµε µέσα µας δεν πρόκειται να την βρούµε.

Ralph Waldo Emerson
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∆ιάφορα... 
�E›ÛÙÂ Û’ ¤Ó· ¯ÒÚÔ ÌÂ ÔÏ‡
ıfiÚ˘‚Ô. K¿ÔÈÔ˜ ·fi ÙËÓ ·-
Ú¤· Û¿˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ
·ÎÔ‡ÙÂ Ù›ÔÙÂ. ™Î‡‚ÂÙÂ ÚÔ˜
ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ Û·˜
ÌÂ ÙÔ ‰ÂÍ› ·˘Ù›. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
ÙÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ÙË˜ I·ÙÚÈÎ‹˜
™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ UCLA, ÙÔ ‰ÂÍ› ·˘Ù›
¤¯ÂÈ ÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· Ó’ ·ÎÔÏÔ˘-
ıÂ› ÙÔ˘˜ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜
ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÙÔ
·ÚÈÛÙÂÚfi. OÈ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ‰È·›-
ÛÙˆÛ·Ó ·ÎfiÌË fiÙÈ ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi
·˘Ù› ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ·
·fi ÙÔ ‰ÂÍ› ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜
ÙfiÓÔ˘˜.
�Œ¯ÂÙÂ ‚Ô˘ÏˆÌ¤ÓË Ì‡ÙË; °È·
Ó’ ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÂÙÂ ÙËÓ ÚÈÓÈÎ‹ ÎÔÈ-
ÏfiÙËÙ·, Ô ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜
Â›Ó·È Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙÂ ÙËÓ
ÁÏÒÛÛ· Û·˜ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ó›ÛÎÔ
Î·È, ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ó· È¤ÛÂÙÂ
ÌÂ ÙÔ ‰¿¯Ù˘Ïfi Û·˜ ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙ· ÊÚ‡‰È· Û·˜. EÚÂ˘ÓËÙ¤˜
·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ M›ÛÈ-
ÁÎ·Ó ÂÍËÁÔ‡Ó fiÙÈ Ì’ ·˘Ù‹ ÙËÓ
Î›ÓËÛË Ë ›ÓÈ‰· (ÙÔ ÔÛÙfi Ô˘
ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÈ˜ ÚÈÓÈÎ¤˜ Ô‰Ô‡˜
Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ ÛÙfiÌ·) ı·
·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ¿ÏÏÂÙ·È ÌÚÔ˜ Î·È
›Ûˆ. M¤Û· ÛÂ 20 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂ-
Ù·, Ë Î›ÓËÛË ·˘Ù‹ ı· ¯·Ï·ÚÒ-
ÛÂÈ ÙËÓ Û˘ÌÊfiÚËÛË Ô˘ ÓÔÈÒ-
ıÂÙÂ ÛÙËÓ Ì‡ÙË Û·˜.
�EÈÛÎÂÙ¤ÛÙÂ ÙÔÓ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔ-
ÏfiÁÔ ÁÈ· ÌÈ· ÂÍ¤Ù·ÛË ·›Ì·ÙÔ˜
Î·È ÛÎ¤ÙÂÛÙÂ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘
ı· Û·˜ ÙÚ˘‹ÛÂÈ ÌÂ ÙËÓ ‚Â-
ÏfiÓ·; AÏ¿ ‚‹ÍÙÂ. °ÂÚÌ·ÓÔ›
ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó Ò˜,
fiÙ·Ó ‚‹¯Ô˘ÌÂ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿Ú-
ÎÂÈ· ÌÈ·˜ ¤ÓÂÛË˜, ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ô
fiÓÔ˜. KÈ ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› Ë ÚÔÛˆ-
ÚÈÓ‹ ·‡ÍËÛË ÙË˜ ›ÂÛË˜ ÛÙÔ
ÛÙ‹ıÔ˜ Î·È ÛÙÔÓ ÓˆÙÈ·›Ô Ûˆ-
Ï‹Ó·, Ô˘ ÚÔÎ·ÏÂ› Ô ‚‹¯·˜,
·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ÁÈ· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·
ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔÏ¤ÙÔ˘ ÙÈ˜ ‰ÔÌ¤˜
Ô˘ ÚÔÎ·ÏÔ‡Ó fiÓÔ.
�™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ BÚÂÙ·ÓÓÔ‡˜
ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜, Ë ·ÓıÚÒÈÓË Ì‡ÙË
ÌÔÚÂ› Ó· “ı˘ÌËıÂ›” 50.000
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ Ì˘Úˆ‰È¤˜
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K άποτε ένας ξυλουργός και οι
µαθητευόµενοί του πήγαν στο

δάσος για να βρουν κατάλληλη
ξυλεία για την δουλειά τους. Σε
κάποια στιγµή αντίκρισαν µπροστά
τους ένα δέντρο γίγαντα, που η
κορυφή του κόντευε ν’ αγγίξει τα
σύννεφα, και τον κορµό του δεν
µπορούσαν να τον αγκαλιάσουν
ούτε επτά άνδρες µαζί.
- Ένα τόσο µεγάλο δένδρο δεν
χρησιµεύει για τίποτε, σχολίασε
δυνατά και µε ειρωνεία ο νεώτερος
της οµάδας, για να τ’ ακούσει ο
ξυλουργός.
- Kάνεις λάθος, του απάντησε εκεί-
νος και, κοιτάζοντάς τον στα µάτια,
συνέχισε: Tο δένδρο αυτό εκπλή-
ρωσε τον προορισµό του. Aν ήταν
όµοιο µε τ’ άλλα δένδρα, θα το
κόβαµε. Eπειδή όµως είναι διαφο-
ρετικό, θα συνεχίσει να ζει για

πάρα πολλά χρόνια ακόµα.

Π ήρε µια βαθειά ανάσα και
συνέχισε στοχαστικά:

- O καθένας µας είναι διαφορετι-
κός. Aς µη συσχηµατιζόµαστε µε
τις ορέξεις των άλλων, που, νοµο-
τελειακά, µας οδηγούν σε συνεχείς
αλλαγές, καθώς οι ορέξεις τους
µεταβάλλονται. Eίµαι σίγουρος ότι
δεν σου διαφεύγει ο λόγος του
Aποστόλου Παύλου: “Nα µην εξο-
µοιώνεστε µε τον κόσµο τούτο, τον
παροδικό, αλλά να µεταµορφώνε-
στε µε την ανακαίνιση του νου σας,
για να αντιλαµβάνεστε ποιό είναι
το θέληµα του Θεού, το αγαθό, το
ευάρεστο και τέλειο”. (Pωµ. 12, 2)

O µαθητευόµενος ξυλουργός
έσκυψε το κεφάλι και προχώ-

ρησε µπροστά, αναζητώντας τα κα-
τάλληλα για την εργασία του δέν-
δρα.

H 27χρονη Kέιτ Mακ Kλαρ, από το Nιου Tζέρσεϊ των Hνωµένων Πολιτειών,
ξέµεινε από βενζίνη  µέσα στην έρηµο, λίγο πριν τα µεσάνυχτα. Στο βενζινά-
δικο που σταµάτησε, διαπίστωσε πως είχε ξεχάσει το πορτοφόλι της στο
σπίτι. Kατατροµαγµένη, τηλεφώνησε στον φίλο της Mαρκ ντ’ Aµίκο να πάει
να την πάρει. Tότε εµφανίσθηκε µπροστά της ένας άστεγος άνδρας, ο Tζόνι
Mπόµπιτ, και, αφού έψαξε τις τσέπες του, της έδωσε τα τελευταία 20 δολλά-
ρια που είχε. H κοπέλλα δέχθηκε, έβαλε βενζίνη και έφυγε. Όµως δεν
ξέχασε τον ευεργέτη της.

Mετά από λίγες ηµέρες, µαζί µε το φίλο της Mαρκ, πρώην βετεράνο του
Nαυτικού, επισκέφθηκαν τον άστεγο άνδρα, για να του δώσουν ρούχα, τρό-
φιµα και χρήµατα.

Ποιός ήταν όµως ο άνθρωπος που από το υστέρηµά του είχε βοηθήσει την
νεαρή Kέιτ; O Tόνι Mπόµπιτ είχε γνωρίσει το σκληρό πρόσωπο της ζωής,
αλλά είχε κάνει και λάθος επιλογές, που τον έφεραν στο σηµείο να µην έχει
στον ήλιο µοίρα.

- ∆εν µιλάω για κακή τύχη. Eγώ είµαι εδώ λόγω των δικών µου αποφά-
σεων. ∆εν κατηγορώ κανέναν, παρά µόνο τον εαυτό µου, είπε στον Mαρκ.

Παρ’ όλη την φτώχεια του ο Tζόνι ήταν άνθρωπος που πάντα πρόσφερε
στους συνανθρώπους του. Aυτό έκανε και µε τα δώρα που πήρε  από το ζευ-
γάρι. Tα µοιράστηκε µε συνανθρώπους του, που τα είχαν ανάγκη.

Tο ζευγάρι, συγκινηµένο από την συµπεριφορά του, αποφάσισε να του
προσφέρει περαιτέρω βοήθεια. H Kέϊτ άνοιξε έναν λογαριασµό για συγκέν-
τρωση χρηµάτων στο GoFundMe, στον οποίο έγραψε:

- Θέλω να κάνω όσα περισσότερα µπορώ γι’ αυτόν τον ανιδιοτελή
άνθρωπο, που εµφανίσθηκε στον δρόµο µου για να µε βοηθήσει.

Mέχρι στιγµής έχουν µαζευτεί 280.000 δολλάρια!

Mην εξοµοιώνεστε Mην εξοµοιώνεστε 
µε τον κόσµο τούτο...µε τον κόσµο τούτο...

ό τ α ν  ηό τ α ν  η K A Λ Ω Σ Y N HK A Λ Ω Σ Y N H α ν τ α µ ε ί β ε τ α ια ν τ α µ ε ί β ε τ α ι
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Ι ∆ Ι Ω  Κ Α Μ ΑΙ ∆ Ι Ω  Κ Α Μ ΑΤΤ ΩΩ
∆  ∆  ύο λέξεις που συναντάµε στην Ιλιάδα του

Οµήρου και οι οποίες για πολλούς, που δεν
ασχολήθηκαν ποτέ µε τα αρχαία ελληνικά ή τα
έχουν ξεχάσει, µπορεί να µη σηµαίνουν τίποτε. Ιδίω
καµάτω σηµαίνει “µε τον δικό µας τον κόπο” και
όπως έγραψε ο φίλος µας Σάββας Ηλιάδης, δάσκα-
λος από το Κιλκίς, ήταν οι λέξεις που βοήθησαν
έναν έφηβο φίλο του, τον Φιλάρετο,  ν’ ακολουθή-
σει στην ζωή του τον δρόµο της φιλοπονίας και της
εργατικότητας.

ΟΟ ίδιος ο Φιλάρετος του διηγήθηκε την προσω-
πική του ιστορία, που του έδωσε την πρώτη

ισχυρή ώθηση για να διδαχθεί πως ο κόπος που
καταβάλλουµε είναι πάντα ευλογηµένος:

“Ή “Ή µουν στις πρώτες τάξεις του Γυµνασίου.
Την εποχή εκείνη, δεκαετία 60-70, τα

παιδιά δεν κάναµε διακοπές το καλοκαίρι. Όσοι
ήµασταν από χωριά, φεύγαµε από την πόλη και
πηγαίναµε για να βοηθήσουµε τους γονείς µας στις
δουλειές τους. Η δική µου οικογένεια, λόγω κά-
ποιων συγκυριών, µετακόµισε στην πόλη και δεν
φεύγαµε από εκεί. Ο πατέρας µου φρόντιζε να µη
µένω άπραγος. ∆ούλευα άλλοτε σε συνεργείο οικο-
δοµών, άλλοτε εργάτης σε κατασκηνώσεις, άλλοτε
σε εργοστάσια επεξεργασίας φρούτων, οπουδή-
ποτε. Αρχίζαµε την δουλειά την πρωτη ηµέρα των
διακοπών και σταµατούσαµε την προηγουµένη της
έναρξης των µαθηµάτων. 

“ Έ  “ Έ  κείνη την χρονιά είχα τελειώσει την τρίτη
Γυµνασίου. Ξεκίνησα αµέσως την δου-

λειά. Πληρώθηκα τα πρώτα µεροκάµατα στο τέλος
της εβδοµάδας και έτρεξα ν’ ανοίξω βιβλιάριο στο
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. Πήγα πετώντας µπορώ
να πω. Στάθηκα µπροστά στον υπάλληλο και του
είπα τί ήθελα. Με κοίταξε αδιάφορα και άρχισε να
µε ρωτάει τα στοιχεία µου. Τα είχα όλα τακτοποι-
µένα µέσα στο µυαλό µου. Ήµουν πεσµένος, θυµά-
µαι, όλόκληρος πάνω στην θυρίδα του. Σε ό,τι µε
ρωτούσε, του απαντούσα αµέσως. Τελειώσαµε γρή-
γορα.

“Κ  “Κ  ράτησα το βιβλιάριο σφιχτά στα χέρια µου
και έφυγα τρέχοντας. Ένοιωθα πως κρα-

τούσα τον µεγαλύτερο θησαυρό του κόσµου. Τίποτε
άλλο δεν είχε αξία εκείνη την στιγµή στα µάτια
µου. Ήθελα να το απολαύσω, να το χορτάσω µόνος
σε κάποιο ήσυχο µέρος. Πήγα πίσω από ένα µεγάλο
θάµνο και το άνοιξα στην πρώτη του σελίδα. Εκεί,
στο περιθώριο, ήταν τυπωµένες µε κεφαλαία γραµ-
µατα δύο λέξεις: “Ιδίω καµάτω”. ∆εν αιφνιδιάστηκα.
Ήµουν καλός στα αρχαία ελληνικά και κατάλαβα
αµέσως. Ήταν πτώση δοτική: Με δικό του κόπο!
Αναρρίγησα! ∆εν καταλάβαινα αν ήταν αληθινό
αυτό που ζούσα ή όνειρο. 

“Μ“Μ Ε ∆ΙΚΟ ΜΟΥ ΚΟΠΟ! ∆ικός µου κόπος,
δικός µου ιδρώτας! ∆ικός µου αγώνας!

∆ική µου δηµιουργία! ∆ικές µου δυνάµεις! ∆ικές
µου στερήσεις και αγωνίες! ∆ική µου υποµονή!
Κάποια στιγµή ένοιωσα να µε πληγώνουν αυτές οι
σκέψεις. Ναι, ήταν εγωιστικές. Παράλληλα, όµως,
ένοιωθα να µε σπρώχνει µέσα µου µια ισχυρή,
αόρατη δύναµη, να µε σηκώνει ψηλά και να µε κάνει
να πιστεύω, πρώτη φορά µε βεβαιότητα, πως κι εγώ
είµαι ικανός, πως µπορώ να κάνω κάτι σηµαντικό
στην ζωή µου. 

“Π “Π όση δύναµη είχαν αυτές οι δύο µικρές
λέξεις! Πόσο αυτοσεβασµό και αυτοεκτί-

µηση µου πρόσφεραν! Και πώς µπόρεσα, στην
συνέχεια, να τα εµπεδώσω και να πορευτώ αγκαλιά
µ’ αυτά στην ζωή µου, παραµένει ένα µυστήριο”.

ΕΕ δώ ο Φιλάρετος σταµάτησε την διήγηση.
Έσκυψε το κεφάλι και σιγοψιθύρισε: “Η ζωή

είναι ένα µυστήριο! Πράγµατα και γεγονότα, που
συµβαίνουν στον καθένα µας, µπορεί να περνούν
απαρατήρητα για πολύ κόσµο. Όταν όµως συµβαί-
νουν στην ζωή ενός νέου ανθρώπου, ενός εφήβου
µάλιστα, αυτά τα ασήµαντα µπορεί να µιλήσουν
στην καρδιά µε τον δικό τους τρόπο και ν’ αφήσουν
το ξεχωριστό µήνυµά τους, την ανεξίτηλη σφραγίδα
τους, ίσως ακόµα και µέχρι το τέλος της ζωής. Αυτό
έπαθα κι εγώ”. 

Α  Α  φιερωµένο σε όλους τους άεργους νέους,
αλλά και σε όλους τους άνεργους της επο-

χής µας. Μιας εποχής όπου κάποια “αόρατη δύνα-
µη” καταπίνει τις ευκαιρίες για εργασία...

ΈΈ
νας φτωχός άνθρωπος περνούσε κάποια ηµέρα
έξω από το σπίτι ενός πλουσίου. Ήταν ρακέν-

δυτος και ταλαιπωρηµένος. Ο πλούσιος βλέποντάς
τον, γέλασε. Πήρε ένα καλάθι γεµάτο σκουπίδια και
το έδωσε στον φτωχό λέγοντας κοροϊδευτικά:
- Έλα, πάρε αυτό.

Ο φτωχός άδειασε το καλάθι από τα σκουπίδια, το
καθάρισε καλά και την άλλη ηµέρα το πρωΐ το

γέµισε όµορφα λουλούδια και ξεκίνησε για το σπίτι
του πλουσίου. Χτύπησε την πόρτα και του έδωσε το
καλάθι.

Ο πλούσιος απόρησε:
- Μα εγώ στο έδωσα γεµάτο σκουπίδια και εσύ µου
το φέρνεις γεµάτο όµορφα λουλούδια;
-  ∆εν πειράζει, απάντησε ο φτωχός. Ο καθένας δίνει
ό τι έχει στην καρδιά του
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¶¶¶¶ οιός δεν λατρεύει τις µπανάνες, µε την υπέ-
ροχη, γλυκειά γεύση. Με την φλούδα τους όµως

τί γίνεται; Καταλήγει στα σκουπίδια. Τουλάχιστον αυτό
ίσχυε µέχρι τώρα. Γιατί ήρθε η ώρα να µάθετε πως η
µπανανόφλουδα δεν είναι µόνο βρώσιµη, αλλά και πολύ
χρήσιµη.

™™™™ ε πολλές χώρες, όπως στην Ινδία π.χ., η µπανα-
νόφλουδα θεωρείται ξεχωριστή λιχουδιά µε

πολλά οφέλη για τον οργανισµό. Περιέχει υψηλά ποσο-
στά βιταµινών Β6 και Β12, µαγνήσιο και κάλιο, καθώς
και φυτικές ίνες και πρωτεΐνες.

∏∏∏∏ φλούδα της µπανάνας είναι ινώδης και ελαφρώς
πικρή, γι’ αυτό, πριν την φάτε, θα πρέπει  να την

τηγανίσετε, να την ψήσετε ή να την βράσετε για 10 του-
λάχιστον λεπτά, µια και η θερµότητα διασπά τις ίνες και
την µαλακώνει, κάνοντάς την πιο εύπεπτη. Επιπλέον,
όσο πιο ώριµη είναι η µπανάνα, τόσο πιο λεπτή και γλυ-
κειά γίνεται η φλούδα.

∞∞∞∞ ν πάλι δεν πείθεστε να δοκιµάσετε µπανανό-
φλουδα, δείτε τις εναλλακτικές χρήσεις της:

� Γίνεται εξαιρετικό λίπασµα, λόγω του υψηλού
ποσοστού καλίου που περιέχει, και το οποίο κάνει καλό
στα φυτά.
� Σταµατάει την φαγούρα από τα τσιµπήµατα. Απλά

τρίψτε το εσωτερικό της φλούδας πάνω στο τσίµπηµα.
� Γυαλίζει από φύλλα φυτών µέχρι παπούτσια και

ασηµικά.
� Είναι ένα κι ένα για καθαρισµό προσώπου: Βάζετε

το πρόσωπό σας πάνω από µια κατσαρόλα µε βραστό
νερό (που έχετε αποσύρει από την φωτιά) για 10 λεπτά,
ώστε οι ατµοί ν’ ανοίξουν τους πόρους του δέρµατος.
Στην συνέχεια τρίβετε απαλά το πρόσωπό σας µε το
εσωτερικό µέρος της µπανανόφλουδας, ξεπλένετε µε
κρύο νερό και λέτε αντίο στα µαύρα στίγµατα.
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ªªªª
α φυσικά οι κάθετες - έτσι δεν
είναι; Και όµως όχι. Σύµφωνα

µε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο
Πανεπιστήµιο του Γιορκ, οι ρίγες που
διατρέχουν οριζόντια το σώµα κάνουν
κάποιον να δείχνει πιο λεπτός.

√√  √√  
ι ερευνητές ζήτησαν από τους
συµµετέχοντες να συγκρίνουν

πάνω από 200 ζεύγη φωτογραφιών µε
γυναίκες ντυµένες µε φορέµατα που
είχαν οριζόντιες ή κάθετες ρίγες και
να πουν ποιές έδειχναν πιο παχουλές.

∆∆  ∆∆  
α αποτελέσµατα έδειξαν κατη-
γορηµατικά πως, από δύο γυναί-

κες ιδίου µεγέθους, εκείνη που φο-
ρούσε οριζόντιες ρίγες έµοιαζε πιο
αδύνατη.  

∏∏∏∏
οµάδα του Γιορκ προβληµατιζό-
ταν, επειδή η κοινή πεποίθηση

πως οι κάθετες ρίγες λεπταίνουν ερ-
χόταν σε αντίθεση µε µια διάσηµη
οπτική απάτη, το τετράγωνο του Χέλµ-
χολτς, όπου ένα τετράγωνο µε οριζον-
τιες γραµµές φαίνεται ψηλότερο από
ένα ίδιο µε κάθετες γραµµές. Ο Χέλµ-
χολτς (1821-1894) ήταν ένας πολυµα-
θής Γερµανός. Εκτός του ότι ήταν πτυ-
χιούχος γιατρός και φυσικός, βοήθησε
στην καθιέρωση του κλάδου της πει-
ραµατικής ψυχολογίας και µεταµόρ-
φωσε την επιστήµη της οπτικής.

ÔÔ ÈÈ ¤¤ ˜̃   ÚÚ ›› ÁÁ ÂÂ ˜̃   ÌÌ·· ˜̃   ÏÏ ÂÂÙÙ·· ›› ÓÓ ÔÔ ˘̆ ÓÓ   ;;ÔÔ ÈÈ ¤¤ ˜̃   ÚÚ ›› ÁÁ ÂÂ ˜̃   ÌÌ·· ˜̃   ÏÏ ÂÂÙÙ·· ›› ÓÓ ÔÔ ˘̆ ÓÓ   ;;

µεγέθους. Αφού τα παρατη-

ρήσετε καλά, µπορείτε να

πείτε ποιός κύκλος είναι

µεγαλύτερος. Ο µαύρος στο

άσπρο τετράγωνο ή ο

άσπρος στο µαύρο τετρά-

γωνο;


