
Xριστός Aνέστη! Eύχοµαι Xρόνια Πολλά, καλά και ευτυχισµένα και

η Aνάσταση του Kυρίου να φέρει ανάσταση στην ζωή µας και τις υπο-

θέσεις µας.

O καθένας αντιδρά διαφορετικά στα γεγονότα και τις περιστάσεις της

ζωής. Oι αντιξοότητες για άλλους γίνονται αιτία να νοιώθουν αβοήθη-

τοι και δυστυχισµένοι, ενώ για άλλους αποτελούν αιτία να υπερεκτι-

µούν τον εαυτό τους. Σε αυτό το άρθρο θα αναφέρω κάποιους τρόπους

για να έχουµε µια ισορροπηµένη αυτοεκτίµηση.

Γιατί ισορροπηµένη; ∆ιότι δεν θέλουµε να έχουµε λιγώτερη, ούτε

πιο µεγάλη από όση µας είναι χρήσιµη.

1 . Πολλές φορές υπερ-γενικεύουµε κάποιες “αναπο-
διές”, οι οποίες µπορεί και να φαίνονται µεγάλες και δύσ-

κολες. Yπερ-γενικεύουµε, γιατί θεωρούµε ότι, επειδή δεν τα καταφέ-

ραµε µια φορά, δεν αξίζουµε ή δεν µπορούµε ή δεν έχουµε ελπίδα.

Όταν διαπιστώνουµε τέτοιον τρόπο σκέψης, τότε να διακόπτουµε
την σκέψη αυτή -όσο σωστή κι αν φαίνεται- µε την δικαι-
ολογία ότι δεν µας βοηθά. Aν νοµίζουµε ότι δεν µπορούµε, δεν θα

προσπαθήσουµε και -φυσικά- δεν θα έχουµε αποτέλεσµα. Συµφέρει να

προσπαθήσουµε µε όλες µας τις δυνάµεις, και... ας γίνει ό,τι θέλει, παρά

να µην προσπαθήσουµε καθόλου.

2 .  Όταν πηγαίνουµε σε ένα χώρο, µια συγκέντρωση, ή βρισκό-

µαστε µε φίλους, να αποφύγουµε να σκεπτόµαστε “πώς φαί-

νοµαι;”, “τί κάνω;” ή “τί φοράει ο A;”, “πώς µιλάει ο B;” ή “τί να κάνω

για να αρέσω;”. Aντί αυτών, να αρχίσουµε να παρατηρούµε τί συµ-
βαίνει γύρω µας, πόσο καλά περνούν οι άνθρωποι, χωρίς την παρα-

µικρή κριτική. Σαν να είµαστε κάµερες, που απλώς καταγράφουµε
το τί συµβαίνει. Aυτό θα βοηθήσει στο να είµαστε παρόντες στο “εδώ

και τώρα”. Όταν είµασε παρόντες, αντί να είµαστε βυθισµένοι στις σκέ-

ψεις µας, περνάµε καλύτερα, ανταποκρινόµαστε σωστότερα και δεν

αφήνουµε χρόνο να σπαταλάται άσκοπα σε σκέψεις χωρίς νόηµα, όπως

αν αρέσουµε ή αν θα πούµε καλύτερο αστείο από τον φίλο µας.

3 . Nα συγκεντρώσουµε την προσοχή µας σε αυτά που
κάνουµε σωστά και µας είναι ευχάριστα, παρά στα λάθη

µας. Tο να αναλύσουµε ένα λάθος, για να µάθουµε από αυτό, είναι

πολύ ωφέλιµο. Tο να νοιώθουµε ενοχές και να κατηγορούµε τον εαυτό

µας δεν ωφελεί κανέναν. Στο CD “Προβαλλόµενος Eαυτός” περιέ-

χεται µια τεχνική, µε την οποία µπορούµε να φτιάξουµε την εικόνα του

“ιδανικού” εαυτού µας, όπως τον φανταζόµαστε. Tο CD µας καθοδηγεί

πώς να µοιάζουµε σε αυτόν τον ιδανικό εαυτό ηµέρα µε την ηµέρα, όλο

και περισσότερο, Eπιπλέον, στο βιβλίο “Tεχνολογία της Aλλαγής”,
το κεφάλαιο “καλοσχηµατισµένος στόχος” µας βοηθά να ξεκαθα-

ρίσουµε τί θέλουµε.

Mια καλύτερη αυτοεκτίµηση βοηθά να αντιµετωπίζουµε πιό αισιόδοξα

τις προκλήσεις της καθηµερινότητας και να “περνάµε πιό καλά”!

O εκδότης    

∆ηµήτριος Mπούκας
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Σ τον δρόµο για την σοφία θα µά-
θουµε ότι, αν µένουµε παγιδευ-

µένοι σε ωρισµένες δικές µας σκέ-
ψεις, είναι πιθανό να υποφέρουµε. Kαι
µπορεί να παραδεχόµαστε ότι η ζωή
είναι µια πάλη ανάµεσα στην επιθυµία
µας και την πραγµατικότητα που µας
επιβάλλεται, αλλά είναι και µια πάλη
ανάµεσα στην δική µας συνεπή ταυτό-
τητα και την αυθεντική αυθόρµητη
ύπαρξη.

������
Aν µένεις ακίνητος δεν είσαι πια ποτάµι,
γίνεσαι βάλτος,
και η ζωή δεν κυλά µέσα από σένα.

������
Tα λουλούδια πάντα θ’ ανοίγουν την άνοιξη,
αλλά αν δεν ανοίξεις το παράθυρό σου
ποτέ δεν θα µυρίσεις το άρωµά τους.

������
Tα πουλιά πάντα θα γυρίζουν µετά τον
χειµώνα,
όµως, αν δεν σηκώσεις το βλέµµα σου 
στον ουρανό,
ούτε που θα το πάρεις χαµπάρι.

������
O ήλιος, σίγουρα θα βγει αύριο το πρωί,
όµως αν αφήσεις τις πόρτες σου κλειστές
οι ακτίνες του ποτέ, µα ποτέ...
δεν θα φωτίσουν το δωµάτιό σου. 

Xόρχε Mουκάϊ

αυτο E K T I M H Σ H

η Z Ω H είναι µια Π A Λ H



™ÂÏ. 2

∆ιάφορα... 
�Eκ περιτροπής φαίνεται ότι κερ-

δίζουν τις “διαµάχες” οι παντρεµέ-

νοι, ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζε-

ται επιστηµονική µελέτη του

Πανεπιστηµίου του Tόκιο. Iάπω-

νες ερευνητές κατέληξαν στο

συµπέρασµα ότι τα παντρεµένα

ζευγάρια “κάνουν πιο εύκολα

πίσω” και επιτρέπουν στους συν-

τρόφους τους να υπερτερήσουν

σε κάποια διαφωνία, αρκεί φυσικά

να έχει... περάσει πρόσφατα το

δικό τους. Aντίθετα, τα ανύπαντρα

ζευγάρια τσακώνονται, µέχρι ένας

από τους δυο να καταφέρει να

αναδειχθεί νικητής.

�Tα βρέφη αρχίζουν να µαθαί-

νουν την µητρική τους γλώσσα

ενώ βρίσκονται ακόµα στην κοιλιά

της µητέρας τους, αναφέρουν

Aµερικανοί ερευνητές. H έρευνα

των επιστηµόνων έδειξε ότι τα

µωρά ωρών ξεχωρίζουν την µη-

τρική τους γλώσσα, ενώ φαίνεται

ότι δεν µπορούν να καταλάβουν

τις ξένες. Oι ειδικοί ισχυρίζονται

τώρα ότι η “απορρόφηση” της

γλώσσας ξεκινάει από το εµβρυ-

ϊκό στάδιο. 

�Oι εθισµένοι στα “έξυπνα”

κινητά τηλέφωνα δεν χάνουν

µόνο πολύτιµες στιγµές από την

ζωή τους αλλά και τους ... τρόπους

τους. Σύµφωνα µε βρεταννική

έρευνα, το 33,3% των εφήβων και

το 25% των ενηλίκων ανέφεραν

ότι δεν µπορούν να αποχωριστούν

το τηλέφωνό τους ούτε για

να...φάνε. H ίδια µελέτη έδειξε ότι

το 20% όλων των ερωτηθέντων

χρησιµοποιεί το κινητό του τηλέ-

φωνο ακόµα και σε χώρους που

απαγορεύεται, όπως π.χ. σε βι-

βλιοθήκες, στο σχολείο ή κατά

την διάρκεια κάποιας παράστασης.

�Έρευνα, που πραγµατοποιήθηκε

από Aµερικανούς ερευνητές, έ-

δειξε ότι όσοι είχαν την αγάπη και

τα χάδια της µητέρας τους κατά

την βρεφική ηλικία αντιµετωπίζουν

καλύτερα το στρες και τις δυσκο-

λίες της ενήλικης ζωής. Όσοι

είχαν, όµως, υπερπροστατευτικές

µητέρες που τους “έπνιγαν”, ως

ενήλικες δύσκολα µπορούσαν να

αναλάβουν πρωτοβουλίες.

Σ τους πρώτους τρεις αιώνες της
χριστιανοσύνης οι διάφορες Eκ-

κλησίες γιόρταζαν το Πάσχα σε δια-
φορετικές ηµεροµηνίες. Άλλες κατά
το παράδειγµα των Aποστόλων Iω-
άννη και Παύλου, σύµφωνα µε την
ηµέρα του θανάτου του Xριστού, την
14η ηµέρα του εβραϊκού µήνα Nισάν
και άλλες την Kυριακή µετά την πρώ-
τη εαρινή πανσέληνο.

T ο χάσµα αυτό ήρθε να γεφυρώ-
σει η A΄ Oικουµενική Σύνοδος

στην Nίκαια της Bιθυνίας, που συνε-
κλήθη από τον M. Kωνσταντίνο και
ώριζε: “Tο Πάσχα θα πρέπει να εορ-
τάζεται την Kυριακή µετά την πρώτη
πανσέληνο της άνοιξης, και αν η παν-
σέληνος συµβεί Kυριακή, τότε να
εορτάζεται την εποµένη Kυριακή, για
να µην συµπέσει µε τον εορτασµό
του εβραϊκού Πάσχα”.

Έ τσι ο εορτασµός του Πάσχα
συνδέθηκε άµεσα µε την εαρινή

ισηµερία και µε την πρώτη πανσέληνο

της άνοιξης. Για να βρούµε εποµένως
ποια είναι η ηµεροµηνία που πέφτει
το Πάσχα κάποιου έτους, αρκεί να
υπολογίσουµε ποια είναι η ηµεροµη-
νία της πρώτης εαρινής πανσελήνου.

M ετά όµως ήρθε ο Kαίσαρας!
Ξέρετε ο Iούλιος! Aυτός, µέ τήν

βοήθεια του Έλληνα αστρονόµου Σω-
σιγένη, θέσπισε το Iουλιανό Hµερο-
λόγιο, που δεν ήταν ακριβές, καθώς
υπήρχε µια µικρή απόκλιση 11 λε-
πτών και 13 δευτερολέπτων στον
υπολογισµό του ηλιακού έτους. Tο
µικρό αυτό λάθος γινόταν 45 λεπτά
κάθε τέσσερα χρόνια και στα 129
χρόνια µια ολόκληρη ηµέρα.

T ο 1923 η ελληνική πολιτεία αντι-
κατέστησε το Iουλιανό Hµερολό-

γιο µε το Γρηγοριανό, αφαιρώντας 13
ηµέρες. Kαι η Eκκλησία ταύτισε το
εκκλησιαστικό ηµερολόγιο µε το πο-
λιτικό, υπολογίζοντας όµως το Πά-
σχα, ακόµα και σήµερα µε βάση το
Iουλιανό Hµερολόγιο. 

πότε “πέφτει”πότε “πέφτει”
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YΠOΛOΓIΣTE TO ΠAΣXA ME 8 ΠPAΞEIΣYΠOΛOΓIΣTE TO ΠAΣXA ME 8 ΠPAΞEIΣ
O ι µαθηµατικές πράξεις που ακολουθούν είναι ένας εµπειρικός τρόπος,

που έχει επινοήσει ο διευθυντής του Eυγενιδείου Πλανηταρίου κ.
Σιµόπουλος και οι συνεργάτες του, καί ο οποίος επιτρέπει σε οποιονδήποτε
να προσδιορίσει εύκολα την ηµεροµηνία του Πάσχα για ένα οποιοδήποτε
έτος. 

1 . Aπό τον αριθµό του έτους για το οποίο γίνεται ο προσδιορισµός,
αφαιρούµε τον αριθµό 2 [2013-2=2011].

2 . Tο υπόλοιπο το διαιρούµε µε τον αριθµό 19 [2011:19=105, η διαί-
ρεση αφήνει υπόλοιπο 16].

3 . Tο υπόλοιπο της διαιρέσεως το πολλαπλασιάζουµε µε τον αριθµό 11
[16X11=176].

4 . Tο γινόµενο του πολλαπλασιασµού το διαιρούµε µε τον αριθµό 30
[176:30=5, η διαίρεση αφήνει υπόλοιπο 26].

Tο υπόλοιπο της διαιρέσεως λέγεται “επακτή” 
και συµβολίζεται µε το γράµµα “ε”. Άρα “ε”=26.

5 . Tέλος, αφαιρούµε το “ε” από τον αριθµό 44: 

6 . α) Aν το “ε” είναι µεγαλύτερο από 23, το αποτέλεσµα µας δίνει την
ηµεροµηνία της πασχαλινής πανσελήνου (όχι της πραγµατικής) τον

µήνα Aπρίλιο του Iουλιανού Hµερολογίου.
β) Aν το “ε” είναι µικρότερο ή ίσο του 23, τότε το υπόλοιπο της αφαίρεσης
µας δίνει την ηµεροµηνία της πασχαλινής πανσελήνου (όχι της πραγµατι-
κής) τον µήνα Mάρτιο του Iουλιανού Hµερολογίου.
Στήν περίπτωσή µας, επειδή το “ε” είναι µεγαλύτερο του 23, τότε 44-26=18
Aπριλίου στο Iουλιανό Hµερολόγιο. 

7 . Σ’ αυτή την ηµεροµηνία, που βρήκαµε, προσθέτουµε 13 ηµέρες και
βρίσκουµε έτσι την ηµεροµηνία της πασχαλινής πανσελήνου (όχι της

πραγµατικής) στο Γρηγοριανό Hµερολόγιο που χρησιµοποιούµε σήµερα. 
18+13=31 (επειδή ο Aπρίλιος έχει 30 ηµέρες, η ηµεροµηνία που βρήκαµε
είναι Tετάρτη 1 Mαΐου).

8 . Tην αµέσως εποµένη Kυριακή της ηµεροµηνίας που βρήκαµε εορτά-
ζουµε την Aνάσταση του Kυρίου µας, δηλαδή 5 Mαΐου.

[44-26=18].



H ιστορία  που θα διαβάσετε είναι πέρα γιά πέρα
αληθινή. ∆ιαδραµατίσθηκε πριν από λίγους

µήνες στην Iαπωνία, µερικές ώρες µετά από έναν
ισχυρό σεισµό. Mπορεί να σας φανεί σαν παραµύθι,
όµως δεν είναι... 

O σεισµός έπληξε πιο πολύ κάποιες περιοχές
κοντά στο Tόκιο. Άφησε πίσω του πολλά γκρε-

µισµένα σπίτια και πολλά χαλάσµατα. Oι διασώστες
δεν άργησαν να φτάσουν στο πιο κοντινό χωριό και
ν’ αρχίσουν να ψάχνουν για επιζώντες. Στα ερείπια
ενός σπιτιού, στην αρχή του χωριού, µέσα από ένα
µικρό άνοιγµα αντίκρισαν το άψυχο σώµα µιας νεα-
ρής γυναίκας. Tους παραξένεψε όµως η στάση του
σώµατός της: τους θύµιζε πολύ την στάση που παίρ-
νει ένας πιστός, έχοντας λυγίσει στα γόνατά του και
έχοντας σκύψει το κεφάλι προς τα κάτω, για να
λατρέψει και να προσευχηθεί στον Θεό. Tά συντρίµ-
µια του σπιτιού είχαν καταπλακώσει την πλάτη και
το κεφάλι της. 

O αρχηγός της οµάδας διάσωσης αντελήφθη ότι
θα ήταν πολύ δύσκολο να απεγκλωβίσουν την

άτυχη γυναίκα, γιατί το άνοιγµα στον τοίχο ήταν
πολύ µικρό. Aποφάσισε ωστόσο να βάλει το χέρι του
µέσα από αυτό και να φτάσει το σώµα της. Mέσα του
υπήρχε µια µικρή ελπίδα ότι αυτή η γυναίκα µπορεί
και να ήταν ακόµη ζωντανή. Mόλις την ακούµπησε
όµως, βεβαιώθηκε, τόσο από το κρύο δέρµα της όσο
και από την ακαµψία του σώµατός της, ότι η γυναίκα
ήταν νεκρή. 

O αρχηγός µαζί µε τους υπόλοιπους διασώστες
άφησαν το σπίτι και

κατευθύνθηκαν σε άλλα κτή-
ρια, αναζητώντας τυχόν επι-
ζήσαντες. Έψαξαν σε όλα τα
χαλάσµατα, ανέσυραν κάποι-
ους ζωντανούς, κάποιους σο-
βαρά τραυµατισµένους, άλ-
λους νεκρούς. Tο έργο τους
ήταν κοπιαστικό και δύσκολο.
Όµως ο αρχηγός της οµάδας
διάσωσης, για κάποιο ανεξή-
γητο λόγο, δεν µπορούσε να
ξεχάσει εκείνη την γυναίκα
που είχε διακρίνει γονατιστή

µέσα από το µικρό άνοιγµα  του γκρεµισµένου σπι-
τιού της, που την είχε αγγίξει και είχε σιγουρευτεί
πως δεν ήταν ζωντανή. Kάτι τον παρακινούσε να επι-
στρέψει στο κατεστραµµένο σπίτι... Tο σκεπτόταν
για αρκετή ώρα,  συνεχίζοντας το έργο της διάσω-
σης, και τελικά αποφάσισε να πραγµατοποιήσει την
παρόρµησή του...

A νακοίνωσε στους υπόλοιπους διασώστες την
απόφασή του να γυρίσει πίσω, στο πρώτο σπίτι

που είχαν συναντήσει, και οι συνάδελφοί του απο-
φάσισαν να τον ακολουθήσουν. Mόλις έφθασαν εκεί,
ο επικεφαλής των διασωστών πλησίασε, γονάτισε
και έβαλε ξανά το χέρι του µέσα από το άνοιγµα,
αναζητώντας ένα µικρό κενό κάτω από το νεκρό
σώµα. Ξαφνικά, άρχισε να φωνάζει µε ενθουσιασµό:
“Ένα παιδί! Yπάρχει ένα παιδί εδώ!”

A κούγοντας τις φωνές του, όλη η οµάδα συγκε-
ντρώθηκε γύρω του µε αγωνία και ενθουσια-

σµό. Mε προσεκτικές κινήσεις αφαίρεσαν µερικές
πέτρες από το άνοιγµα, δηµιουργώντας ένα κενό
γύρω από την άτυχη γυναίκα. Kαι τότε, ώ του θαύµα-
τος, είδαν  µπροστά τους ένα αγοράκι τριών µηνών,
τυλιγµένο σε µια κουβέρτα, κάτω από το καµπουρια-
σµένο σώµα της µητέρας του. H γυναίκα αυτή είχε
καταφέρει το ακατόρθωτο. Aντιλαµβανόµενη το
σπίτι να καταρρέει, χρησιµοποίησε το σώµα της για
να δηµιουργήσει ένα προστατευτικό κενό για το
παιδί της. Tο αγοράκι κοιµόταν ήρεµο και γαλήνιο. O
επικεφαλής των διασωστών το πήρε στα χέρια του
και το αποµάκρυνε από τα χαλάσµατα. 

O γιατρός, που βρισκό-
ταν επιτόπου για την

παροχή πρώτων βοηθειών,
έσπευσε να εξετάσει το
µικρό αγόρι. Mόλις άνοιξε
την κουβερτούλα, µε την
οποία ήταν τυλιγµένο, εν-
τόπισε ένα κινητό τηλέ-
φωνο. Στην οθόνη του υπήρ-
χε γραµµένο ένα µήνυµα:

“Eάν καταφέρεις 
να επιζήσεις, 

να θυµάσαι µόνο 
ότι σ’ αγαπώ”. 
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Σ τις 2 Mαΐου 1941,
ένας νεαρός µαθη-

τής από την Bυτίνα, ο
Mάθιος Πόταγας, στάθηκε
µπροστά στα γερµανικά
τανκς, καθώς έµπαιναν
στην πόλη. O επικεφαλής

Γερµανός αξιωµατικός,  εξοργισµένος α-
πό την αυθάδεια του νεαρού, διέταξε να
του λιώσουν το κεφάλι µε πέτρες, για να
µάθει να µη λέει: 

“∆εν θα περάσετε από ΄δω”
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A πό 1ης Iουνίου όλοι οι Έλληνες θα θεωρούµεθα εθελοντές δότες οργά-
νων βάσει νόµου. O νόµος αυτός ψηφίσθηκε στις 16 Iουνίoυ του 2011,

χωρίς ονοµαστική ψηφοφορία, από ένα κοινοβούλιο πολιορκούµενο από
πλήθος Eλλήνων πολιτών, οι οποίοι διαµαρτύρονταν για το Mνηµόνιο και το
Mεσοπρόθεσµο. Tί προβλέπει ο νόµος αυτός (3984/ΦEK 150/A/ 27.6.11); “H
αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων οργάνων από ενήλικο θανόν πρόσωπο πρα-
γµατοποιείται, εφόσον δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του όσο ζούσε”.
Γίνεται δηλαδή βάσει εικαζοµένης συναίνεσής του. Mε αυτό τον τρόπο, το
ανθρώπινο σώµα µετατρέπεται µε την έννοια του Eµπράγµατου ∆ικαίου σε
πράγµα, επειδή κάποιος (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ασκεί πια κυριότητα επ’
αυτού, έχοντας από τον νόµο το δικαίωµα να αποφασίσει για τα όργανά του.
Έτσι από 1ης Iουνίου η αφαίρεση οργάνων ενηλίκων- εγκεφαλικά νεκρών- θα
είναι υποχρεωτική εκτός αν ο θανών, όντας εν ζωή, είχε δηλώσει εγγράφως
την αντίθεσή του στον Eθνικό Oργανισµό Mεταµοσχεύσεων, αν υπάρχει
πιστοποιητικό του γνησίου της υπογραφής του και αν αυτό φτάσει έγκαιρα
στα χέρια όσων έχουν εξουσιοδότηση για την λήψη οργάνων (∆ηµ. Nοσοκο-
µεία αλλά και ιδιωτικές κλινικές που έχουν λάβει την σχετική άδεια). 

Σ ε τελική ανάλυση ο νόµος αυτός καταστρατηγεί την ελεύθερη βούλησή
µας, υποβιβάζει τις ανθρώπινες αξίες, µετατρέπει τον άνθρωπο σε αντι-

κείµενο χρήσεως, βάζει σε δοκιµασία την σχέση ασθενούς και ιατρού, αγνοεί
την θέληση των συγγενών του θανόντος καθώς και την ιστορική και θρησκευ-
τική παράδοση, που αποδίδουν σεβασµό στον άνθρωπο (η ταύτιση της εγκε-
φαλικής νέκρωσης - αλήθεια ποιος και µε ποιο τρόπο την διαπιστώνει;- µε τον
βιολογικό θάνατο νοµιµοποιεί, εµµέσως πλην σαφώς, την ευθανασία).

E µείς θεωρήσαµε υποχρέωσή µας να σας ενηµερώσουµε για τον νόµο
αυτό (κάτι που τα Mέσα Mαζικής (αν)Eνηµέρωσης δεν έχουν φροντίσει

να  κάνουν).  Όσοι θέλετε να κάνετε σχετική δήλωση στον EOM, σας ενηµε-
ρώνουµε ότι µπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες από το Iνστιτούτο Kατανα-
λωτών (INKA) και να βρείτε το σχετικό έντυπο, που πρέπει να συµπληρώ-
σετε, στην ιστοσελίδα inka.gr. Στην ιστοσελίδα αυτή θα βρείτε επίσης οδη-
γίες για την συµπλήρωση του εντύπου καθώς και τους τρόπους µε τους
οποίους πρέπει να το στείλετε στον EOM για να είναι έγκυρη η δήλωσή σας. 

ΣΩΣT0 - ΛAΘOΣ
Στα ζευγάρια των λέξεων ή εκφράσεων, που ακολουθούν,

βρείτε ποια από τις δύο είναι η σωστή:
1) Aκατανόµαστος - ακατονόµαστος. 2) Aπό ανέκαθεν -
ανέκαθεν. 3) Aντικρίζω - αντικρύζω. 4) Γειρτός - γυρτός.
5) Eπί τον τύπον των ήλων - εις τον τύπον των ήλων. 6)

Eπί δικαίους και αδίκους - Eπί δικαίων και αδίκων. 7)
Mεταξεταστέος - µετεξεταστέος. 8) Παρεισφρύω -

παρεισφρέω. 9) Περιθάλπω - περιθάλπτω. 10) Σας γνωρί-
ζουµε ότι... - σας γνωστοποιούµε ότι...

Mικρές αλλά χρήσιµεςMικρές αλλά χρήσιµες

1) Kαι τα δύο είναι σωστά, µόνο που αίολος =
αβάσιµος, αστήρικτος και έωλος = χθεσινός,
παλαιός, µπαγιάτικος. 2) Aθλητίατρος. 3) Aπο-
τάθηκα. 4) H διαπασών. 5) ∆ωσίλογος. 6) Eκ
των ων ουκ άνευ (αναντικατάστατος). 7) Eπι-
δέχεται διόρθωση. 8) Έχω απαυδήσει. 9)
Mέτρον άριστον. 10) Παρελθέτω απ’ εµού
(Mατθ. 26.39). 11) Πού την κεφαλήν κλίνη
(Λουκ. 9,58). 12) Yπέρ το δέον (υπερβολικά).
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�� Aντιµετωπίστε τα εγκαύµατα:
Πρώτα πρώτα ψεκάζετε µε κρύο νερό
την καµένη περιοχή µέχρι να µειωθεί η
θερµότητα και να σταµατήσει το κά-
ψιµο του ιστού. Mετά παίρνετε µερικά
αυγά, χωρίζετε τα ασπράδια από τους
κρόκους, χτυπάτε ελαφρά τα ασπρά-
δια και τα απλώνετε πάνω στο καµένο
σηµείο. 
�� Tρώτε τροφές µε διάφορα χρώ-
µατα: 
Kάθε χρώµα αντιπροσωπεύει διαφο-
ρετικές αντιοξειδωτικές ουσίες, που
θωρακίζουν την υγεία, καθώς και
θρεπτικά συστατικά, που δρουν σε
“συνεργασία” µε άλλα. Π.χ. η βιτα-
µίνη C από τα φρούτα ενισχύει την
απορρόφηση του σιδήρου από τα
πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως
είναι το σπανάκι. Nα τρώτε λοιπόν,
καθηµερινά, κάτι πράσινο, κάτι πορ-
τοκαλί και κάτι κόκκινο.
�� Πλένετε τα χέρια σας µόλις
µπείτε στο σπίτι:
Πολλοί ιοί µπορεί να περάσουν πολύ
εύκολα από τα χέρια σας στον οργα-
νισµό σας. Tο χερούλι της πόρτας, οι
χειρολαβές στο λεωφορείο ή στο
τραίνο είναι από τα χειρότερα πρά-
γµατα, που µπορείτε να πιάσετε.
�� Bούτυρο και τέρµα οι µελανιές:
Aν χτυπήσετε στο κεφάλι ή στο
πρόσωπο βάλτε βούτυρο και όχι
πάγο. Θα διαπιστώσετε ότι µ’ αυτόν
τον τρόπο αποφεύγετε τα πρηξίµατα
και τις µελανιές.
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