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Ένα µικρό παιδί είχε ανεβεί στο σκαµνί για να πλύνει τα δόντια του.

Γλύστρισε και έπεσε κάνοντας µια γρατζουνιά. Aµέσως σηκώθηκε και πήρε

έναν µικρό ελαστικό επίδεσµο να καλύψει το τραύµα. Ήξερε ότι αν το

αφήσει ανοικτό θα πονά και θα αργήσει να θεραπευτεί.

Ένας ενήλικας, την εποχή που δεν υπήρχε το ίνερνετ και οι τηλεφωνικές

κλήσεις ήταν ακριβές, βρέθηκε να σπουδάζει µακριά από την αγαπηµένη

του. Mπορούσαν να επικοινωνήσουν µόνο για 5 λεπτά την ηµέρα. Όταν

έφθασε η ονοµαστική γιορτή της κοπέλλας, είπαν να “το ρίξουν έξω” και

να µιλήσουν για 10 λεπτά. H κοπέλλα περίµενε το τηλεφώνηµα και περπα-

τούσε πάνω-κάτω στο δωµάτιό της, διότι ήταν πιο εύκολο και οικονοµικό

να καλέσει ο άνδρας. Tο τηλέφωνο δεν χτύπησε και το αίσθηµα της µονα-

ξιάς άρχισε να γίνεται πιο έντονο. Πέρασε ένα µεγάλο, θλιµµένο, µοναχικό

βράδυ. Tο πρωΐ παρατήρησε ότι το ακουστικό είχε βγει από την θέση του.

Tο έκλεισε και µετά από 2 λεπτά το τηλέφωνο χτύπησε. Στην άλλη άκρη

της γραµµής ο άνδρας, εξοργισµένος, προσπαθούσε να καταλάβει µε ποιόν

µιλούσε όλο το βράδυ η κοπέλλα. Eκείνη, θλιµµένη, προσπαθεί να του εξη-

γήσει µε πόση ανυποµονησία περίµενε το τηλεφώνηµά του. “Aφού δεν σε

πήρα εγώ γιατί δεν µε πήρες εσύ;” “Έλα ντε;” απάντησε η κοπέλλα, χωρίς

να µπορεί να εξηγήσει. Γιατί; Tο συναίσθηµα της µοναξιάς µάς εµποδίζει

από το να δούµε επιλογές και να δράσουµε µε εναλλακτικούς τρόπους,

λένε κάποιες έρευνες. 

Όταν αρρωσταίνουµε αναζητούµε κάποιον γιατρό ή φάρµακα ή “γιατρο-

σόφια” για ν’ αποφύγουµε τον πόνο και τον κίνδυνο. Όταν όµως αισθανό-

µαστε συναισθηµατικό πόνο - απώλεια, µοναξιά, απόρριψη - γιατί προσ-

παθούµε να τα διορθώσουµε όλα από µόνοι µας; Tο να φροντίζουµε την

συναισθηµατική µας υγεία είναι το ίδιο σηµαντικό όσο το να φροντίζουµε

την σωµατική µας υγεία.

Για τους περισσότερους ανθρώπους το µυαλό τους δεν είναι καθόλου

καλός σύµβουλος για τα προσωπικά τους θέµατα, που τους δηµιουργούν

πόνο. Tί κάνουν; Λένε: “Θα το παλέψω µόνος µου”, “Θα πάρω ένα χάπι να

µου περάσει”, “Θα τα πω σ’ έναν φίλο”. Παραµελούν την συναισθηµατική

τους υγεία, τα προβλήµατα αυξάνονται και το νευρικό σύστηµα επιβαρύνε-

ται.

Όταν είµαστε σε συναισθηµατικά βεβαρυµένη κατάσταση (θλιµµένοι,

εκνευρισµένοι, απογοητευµένοι) είναι καλό να µην παίρνουµε αποφάσεις.

Eίναι προτιµότερο να συβουλευτούµε έναν ειδικό για τα σοβαρά θέµατα

που µας απασχολούν. Για κάτι πιο απλό και παροδικό µπορούµε να απευ-

θυνθούµε σε φίλους και άτοµα, που έχουν την προθυµία και το ενδιαφέρον

να βοηθήσουν.

O εκδότης

∆ηµήτριος Mπούκας
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ÊÂÈ ÙÈ˜ Û˘Ó¿„ÂÈ˜ ÙˆÓ ÓÂ˘ÚÈÎÒÓ
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¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÂÁÎÂ-
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MÂÙ¿ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Ì·˙Â‡Ô˘Ó
‚·ÎÙ‹ÚÈ· Î·È Ó· Ì˘Ú›˙Ô˘Ó, Î¿ÙÈ
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ÙÈ˜ ÂÙÛ¤ÙÂ˜ Û·˜ ÌÂ Î·Ó¤Ó·
¿ÏÏÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È
Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÙÂ Ù· ·È‰È¿ Ó’
·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÂÙÛ¤ÙÂ˜ ÌÂÙ·Í‡
ÙÔ˘˜, È‰È·›ÙÂÚ· fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ
Î¿ÔÈ· ‰ÂÚÌ·ÙÈÎ‹ ¿ıËÛË.
�N¤Â˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ
ÚfiÏÔ ÙË˜ ‚ÈÙ·Ì›ÓË˜ D ÔÏ‡ÙÈÌÔ
ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi, Î·ıÒ˜ ÙËÓ
·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÛÂ ÎÂÓÙÚÈÎfi Ú˘ı-
ÌÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Û˘-
ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ŸÛÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ ÎÈ ·Ó
·ÎÔ‡ÁÂÙ·È, ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ë ‚ÈÙ·-
Ì›ÓË ·Ú¿ÁÂÙ·È ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi
ÌÂ ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ Ì·˜ ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ,
Î·È ÂÌÂ›˜ - ‰fiÍ· Ùˆ £ÂÒ-  ‰ÂÓ
ÙÔÓ ÛÙÂÚÔ‡ÌÂı·, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›·
¯ÚfiÓÈ· ÔÈ EÏÏËÓÂ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿-
˙Ô˘ÌÂ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‚ÈÙ·Ì›ÓË˜  D, ÁÈ·-
Ù› ‰ÂÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÔ˘ÌÂ Ó· ÂÎÙÂ-
ıÔ‡ÌÂ ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È ÙÔ Î·ÏÔÎ·›ÚÈ
“ÊÔÚ¿ÌÂ” ·ÓÙÈËÏÈ·Îfi. A˘Ù‹ Ë
¤ÏÏÂÈ„Ë ‚ÈÙ·Ì›ÓË˜ D Ì·˜ Î·ıÈ-
ÛÙ¿ ÈÔ ÂÈÚÚÂÂ›˜ ÛÂ ÏÔÈÌÒ-
ÍÂÈ˜ (fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·
Ë ÁÚ›Ë Î·È ÔÈ ÈÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ·Óˆ-
Ù¤ÚÔ˘ ·Ó·ÓÂ˘ÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·-
ÙÔ˜) Î·È Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È ÌÂ
ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·˘ÙÔ¿ÓÔÛˆÓ ÓÔ-
ÛËÌ¿ÙˆÓ. 
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Ό ταν ο Θεός έπλασε την
γυναίκα εργαζόταν ώρες πολ-

λές. Ένας Άγγελος Tον πλησίασε και
Tου είπε:
- Γιατί, Θεέ µου, σπαταλάς τόσο
χρόνο γι’ αυτή;
- Ξέρεις πόσες προδιαγραφές πρέπει
να πληροί για να την τελειοποιήσω;
Πρέπει να παίζει περισσότερους από
200 ρόλους. Θα πρέπει να µπορεί ν’
αγκαλιάζει πολλά παιδιά ταυτόχρονα,
να δίνει µια αγκαλιά που θα θερα-
πεύει από ένα πληγωµένο γόνατο
µέχρι µια πληγωµένη καρδιά. Θα
πρέπει να φροντίζει τον άνδρα και τα
παιδιά της, να µαγειρεύει, να πλένει,
να συµµαζεύει το σπίτι, να τα έχει
όλα στην εντέλεια και έτοιµα στην
ώρα τους. Kαι όλ’ αυτά µε δύο µόνο
χέρια.
- Mε δύο χέρια µόνον; Aδύνατον, είπε
ο Άγγελος. Πολλή δουλειά για µία
ηµέρα, Θεέ µου. Περίµενε µέχρι
αύριο και την ολοκληρώνεις.
- Όχι, είπε ο Kύριος. Eίµαι πολύ
κοντά στην ολοκλήρωση αυτής της
δηµιουργίας, που θα είναι η αγαπη-
µένη της καρδιάς µου. Θεραπεύεται
µόνη της όταν αρρωσταίνει και δου-
λεύει 18 ώρες την ηµέρα.
O Άγγελος πλησίασε και άγγιξε την
γυναίκα.
- Mα την έφτιαξες πολύ µαλακή,
Kύριε, είπε.
- Eίναι µαλακή, είπε ο Kύριος, αλλά
και πολύ δυνατή επίσης. ∆εν διανοεί-
σαι τί µπορεί ν’ αντέξει.
- Mπορεί να σκεφτεί; ρώτησε ο Άγγε-
λος.
- Όχι µόνον να σκεφτεί, αλλά και να
αιτιολογεί και να διαπραγµατεύεται.
O Άγγελος άγγιξε το µάγουλο της

γυναίκας και είπε:
- Kύριε, η δηµιουργία Σου στάζει.
- ∆εν στάζει, τον διόρθωσε ο Kύριος.
Eίναι δάκρυ.
- Kαι σε τί εξυπηρετεί; ρώτησε ο
Άγγελος. 
- Tα δάκρυα είναι ο τρόπος που η
γυναίκα εκφράζει τήν λύπη της, τις
αµφιβολίες της, την αγάπη της, τον
πόνο της, την υπερηφάνειά της.
Tα λόγια αυτά του Kυρίου έκαναν
µεγάλη εντύπωση στον Άγγελο.
- Eίσαι ιδιοφυΐα, Kύριε, είπε. Σκέφθη-
κες τα πάντα. H γυναίκα είναι πρα-
γµατικά υπέροχη.
O Kύριος χαµογέλασε και συµπλη-
ρωσε:
- Πράγµατι! H γυναίκα θα έχει αντο-
χές που θα εντυπωσιάζουν τον
άνδρα. Θα µπορεί να διαχειριστεί
προβλήµατα και να έχει πολλές
ευθύνες. Θα δηµιουργεί ευτυχία,
αγάπη. Θα χαµογελάει όταν θα θέλει
να κλάψει. Θα τραγουδάει όταν θα
θέλει να φωνάξει, θα κλαίει όταν θα
είναι ευτυχισµένη, θα γελάει όταν θα
φοβάται. Θα δίνει µάχη για τα
πιστεύω της, δεν θα δέχεται το “όχι”
για απάντηση όταν θα διαβλέπει
καλύτερη λύση. Θα δίνει τον εαυτό
της για την προκοπή της οικογενείας
της. Θα είναι ευτυχισµένη όταν τα
παιδιά της θα προοδεύουν, θα χαίρε-
ται όταν θα ακούει για µια γέννηση ή
έναν γάµο. Θα είναι συντετριµµένη
όταν θα χάνεται κάποιος συγγενής ή
φίλος, αλλά θα βρίσκει την δύναµη
να συνεχίσει στην ζωή. Θα γνωρίζει
πώς ένα φιλί, ένα χάδι, µια αγκαλιά
θεραπεύουν µια πληγωµένη καρδιά.
Mόνο ένα ελάττωµα θα έχει... Θα
ξεχνάει τί αξίζει.

ό τ α ν  ο  ό τ α ν  ο  Θ EOΣΘEOΣ
έ π λ α σ ε  τ η ν  Γ YNA I KAέ π λ α σ ε  τ η ν  Γ YNA I KA

Ένας µηχανικός αυτοκινήτων άλλαζε ένα εξάρτηµα σε κάποιο αυτοκίνητο,
όταν ένας περίφηµος καρδιοχειρουργός, ειδικευµένος στις µεταµοσχεύ-
σεις καρδιάς, µπήκε στο συνεργείο.
- E, γιατρέ, µπορώ να σου κάνω µια ερώτηση; είπε ο µηχανικός. Bλέπεις
αυτή την µηχανή; Tην άνοιξα, της άλλαξα κυλίνδρους, πιστόνια, βαλβίδες
και όταν τελειώσω το δέσιµο θα είναι καλύτερη από καινούργια. Eσύ κι
εγώ κάνουµε περίπου την ίδια δουλεια. Πώς γίνεται όµως  η αµοιβή µου να
είναι ψίχουλα, ενώ εσύ να αµείβεσαι πλουσιοπάροχα;
O γιατρός σκέφθηκε λίγο και του απάντησε χαµογελώντας.
- Προσπάθησε να τα κάνεις όλ’ αυτά ενώ η µηχανή δουλεύει...

A¶O™TOMøTIKH  A¶ANTH™H



K 
ι έρχεται µια µέρα που διαπιστώνει κάποιος
ότι δεν µπορεί να διαβάσει τα µικρά γράµµατα.

Aλλά και τα λίγο µεγαλύτερα, όταν το φως δεν
είναι επαρκές, τον δυσκολεύουν. Γι’ αυτό και τα
εστιατόρια (µε τον απαλό φωτισµό τους) είναι ίσως
τα µέρη όπου όλοι κάποια ηµέρα ερχόµαστε σε
επαφή µε την σκληρή πραγµατικότητα: ναι, αν δεν
κρατήσουµε τον κατάλογο σε µια απόσταση, δεν θα
µάθουµε ποτέ τί διαθέτει το µενού. Kαι ναι, έχουµε
πρεσβυωπία!

Ό λοι όµως; Πιο όλοι δεν γίνεται, λένε οι επιστή-
µονες, επισηµαίνοντας ότι η πρεσβυωπία

αφορά το 100% του πληθυσµού
άνω των 50 ετών. Όπως όµως
λέει και η λέξη, η πρεσβυωπία
αφορά τους προεσβυτέρους.
Eίµαστε πρεσβύτεροι εµείς οι
σαραντάρηδες; Aν είναι δυνα-
τόν!!! 

Ί  σως σήµερα, που το προσδό-
κιµο επιβίωσης έχει αυξηθεί

πάρα πολύ, να µη θεωρούµεθα
πρεσβύτεροι. Aν σκεφθείτε όµως
ότι στα µέσα του 19ου αιώνα το
προσδόκιµο ζωής στην πολιτι-
σµένη Eυρώπη δεν ξεπερνούσε
τα 45 χρόνια, θα αντιληφθείτε ότι
η πρεσβυωπία ήταν όντως η
νόσος των πρεσβυτέρων. 

A νάµεσα σε όλα αυτά τα
δυσάρεστα που λένε οι ειδι-

κοί υπάρχει και κάτι θετικό: µπο-
ρεί να µη γίνεται να αντισταθούµε
στις συνέπειες του χρόνου στα
µάτια µας, αλλά έχουµε έναν
εγκέφαλο µε αξιοσηµείωτες ικα-
νότητες και αυτόν µπορούµε να
τον εκπαιδεύσουµε. Aυτό έκαναν,
µε την βοήθεια Aµερικανών και
Iσραηλινών ερευνητών, 30 εθε-
λοντές, που διεπίστωσαν ότι πα-
ρά την πρεσβυωπία τους, δεν χρειάζονταν πια τα
γυαλιά τους: ο εγκέφαλός τους µπορούσε να “βλέ-
πει” χωρίς αυτά. 

T ο σκεπτικό των ερευνητών είχε ως εξής: στην
πρεσβυωπία το οπτικό ερέθισµα που φθάνει

στον φλοιό του εγκεφάλου περιορίζεται από την
αδυναµία του µατιού, που παύει πια να εντοπίζει
λεπτοµέρειες. Στους πρεσβύωπες, τόσο η οπτική
οξύτητα όσο και η ευαισθησία στις αντιθέσεις είναι

χαµηλότερες του κανονικού. Kαθώς η αντίθεση
είναι πολύ σηµαντική για την νευρική ανταπόκριση
στον οπτικό φλοιό του εγκεφάλου, συνέπεια του
“θαµπού” ερεθίσµατος είναι η αδυνατισµένη και
καθυστερηµένη ανταπόκριση στον οπτικό φλοιό,
πράγµα που οδηγεί σε µειωµένη ικανότητα ανάγνω-
σης. 

T ί θα γινόταν όµως αν µπορούσε κάποιος να ενι-
σχύσει τα νευρικά σήµατα από την θαµπή

εικόνα του αµφιβληστροειδούς ή να τα κάνει να
αξιοποιούνται πιο αποδοτικά από τον εγκέφαλο; Θα
ήταν άραγε δυνατόν να αντισταθούµε ή τουλάχι-

στον να καθυστερήσουµε τα
συµπτώµατα της πρεσβυωπίας;

O ι ερευνητές ετοίµασαν το
εκπαιδευτικό υλικό (ένα

είδος ασκήσεων µε την βοήθεια
υπολογιστή, όπου ο ασθενής
καλείται να “κυνηγά” κουκκίδες
που µετατοπίζονται σ’ ένα φόντο
που αλλάζει µε αυξοµειούµενη
φωτεινότητα και αντίθεση) και
ζήτησαν από 30 πρεσβύωπες εθε-
λοντές να εξασκούνται για 30
λεπτά, τουλάχιστον τρεις φορές
την εβδοµάδα (σε διαφορετιές
ηµέρες). Mετά την παρέλευση
τριών µηνών οι ικανότητες των
εθελοντών µετρήθηκαν µε τις
κλασσικές µεθόδους, που χρησι-
µοποιούνται διεθνώς. 

Π ρώτη και σηµαντική διαπί-
στωση ήταν ότι όλοι οι εθε-

λοντές µπορούσαν να διαβάζουν
την εφηµερίδα  χωρίς τα γυαλιά
τους, κάτι που δεν τους ήταν
δυνατόν πριν από την εκπαί-
δευση. Aντίθετα, µια µικρή οµάδα
εθελοντών, που δεν έκανε τις
ασκήσεις, δεν είχε την ίδια τύχη.
Eπιπλέον, η εκπαίδευση είχε ως

αποτέλεσµα και την αύξηση της ταχύτητας ανάγνω-
σης. Oι εθελοντές µπορούσαν να διαβάζουν κατά
µέσον όρο 17 λέξεις το λεπτό περισσότερες από
την προ εκπαίδευσης επίδοσή τους. 

T ο σηµαντικό όµως είναι ότι η αύξηση των επιδό-
σεων των εθελοντών είχε να κάνει µε την βελ-

τίωση της αντιληπτικής ικανότητας των εγκεφάλων
τους και όχι µε την βελτίωση των επιδόσεων του
µατιού τους. 
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TI ΛENE OITI ΛENE OI
APIΘMOIAPIΘMOI

100% του πληθυσµού
ηλικίας άνω των

50 ετών πάσχει από πρε-
σβυωπία.

1,2 δισεκατοµµύριο άν-
θρωποι είναι σήµερα

οι πρεσβύωπες, ενώ εκτιµάται
ότι το 2020 θα έχουν προσεγ-
γίσει τα 1,4 δισεκατοµµύρια.

3 φορές την εβδοµάδα επί
30 λεπτά πρέπει να εξα-

σκούνται οι πρεσβύωπες για
να παρουσιάσουν βελτίωση
στην όρασή τους.

9 ολόκληρα λεπτά λιγώ-
τερο έκαναν να διαβά-

σουν ένα κείµενο 2000 λέ-
ξεων, τυπωµένων µε τους
µικρότερους χαρακτήρες, οι
πρεσβύωπες µετά την εκπαί-
δευσή τους και, βεβαίως,
χωρίς γυαλιά.

MΠOPMΠOP ΩΩ ΓYAΛIAΓYAΛIA
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O ύπνος, και συγκεκριµένα ο ποιοτικός ύπνος, είναι απαραίτητος για την καλή σωµατική
και πνευµατική υγεία του οργανισµού. Πολλοί άνθρωποι, όµως, ενώ έχουν κοιµηθεί αρκε-
τές ώρες, ξυπνούν κουρασµένοι. Aυτό µπορεί να οφείλεται σε 4 βασικές αιτίες.

1. ΛAΘOΣ MAΞIΛAPI

Ένα µεγάλο και αφράτο µαξιλάρι δεν είναι το κατάλληλο για την σπονδυλική σας στήλη. Tο µαξιλάρι πρέ-
πει να είναι σχετικά λεπτό για να µη φέρνει τον αυχένα σε κάµψη. Xρησιµοποιείτε µόνο ένα µαξιλάρι κάτω
από το κεφάλι σας, καθώς τα πολλά µαξιλάρια παραµορφώνουν την σπονδυλική σας στήλη ενώ κοιµάστε,
προκαλώντας σταδιακά πόνους στο σώµα. Tο µαξιλάρι πρέπει να στηρίζει µόνο το κεφάλι όχι τους ώµους.
Aν συνηθίζετε να κοιµάστε µπρούµυτα αποφύγετε το µαξιλάρι κάτω από το κεφάλι.

2. HΛEKTPONIKEΣ ΣYΣKEYEΣ

Όσοι ασχολούνται µε ηλεκτρονικές συσκευές πριν κοιµηθούν, δυσκολεύονται να ξυπνήσουν, σε αντίθεση
µε όσους επιλέγουν ένα βιβλίο. Tό µπλε φως που εκπέµπουν τα smartphones και τα τάµπλετ καταστέλλει
την παραγωγή µελατονίνης, της ορµόνης του ύπνου. Aν θέλετε ποιοτικό ύπνο κλείστε όλες τις ηλεκτρονι-
κές συσκευές (υπολογιστές, κινητά. τάµπλετ, τηλεοράσεις) µία ώρα πριν πάτε για ύπνο.

3. KAKH ΣTAΣH YΠNOY

O τρόπος που κοιµάστε µπορεί να προκαλέσει ή να επιδεινώσει τα µυοσκελετικά προβλήµατα που έχετε. H
κακή στάση σώµατος µπορεί να προκαλέσει πόνο στον αυχένα, αν το µαξιλάρι είναι πολύ ψηλό ή πολύ
χαµηλό, πόνο στον ώµο αν κοιµάστε στο πλάϊ µε το κέφάλι πάνω στο χέρι σας, αλλά και πόνο στην µέση
αν κοιµάστε µπρούµυτα, πάνω  στο στοµάχι σας.
Xρόνιες συνήθειες ύπνου µπορεί νά είναι υπεύθυνες για πόνους στον αυχένα, την πλάτη ή την µέση.

4. ∆IATPOΦH

Eίναι γνωστό πως το βιολογικό µας ρολόϊ ή αλλιώς κιρκαδιανός ρυθµός, καθορίζει αρκετές σωµατικές λει-
τουργίες, όπως ο κύκλος ύπνου - αφύπνισης και η θερµοκασία του σώµατός µας. Tο πρόβληµα του ύπνου,
σύµφωνα µε τους ειδικούς µπορεί να ρυθµιστεί µε την διατροφή. Tο µαγνήσιο π.χ., που εµπεριέχεται,
εκτός από την µαύρη σοκολάτα, στους ξηρούς καρπούς και στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, βοηθά τα κύτ-
ταρα ν’ ανταποκριθούν στον κιρκαδιανό ρυθµό του σώµατος.
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TO  ¶POBATO
™’ ¤Ó· ÎÏÔ˘‚› Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÌ¤Ó· 57 ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ· ÎÈ ¤Ó· Úfi‚·ÙÔ. AÓ Î¿ÔÈÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ
Ê¿ÂÈ ÙÔ Úfi‚·ÙÔ ÙfiÙÂ ÙÔ È¿ÓÂÈ ˘ÓËÏ›· Î·È Â›Ó·È Â˘¿ÏˆÙÔ ÛÂ ÂÈı¤ÛÂÈ˜ ¿ÏÏÔ˘
ÏÈÔÓÙ·ÚÈÔ‡ (Á›ÓÂÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ˘Ô„‹ÊÈÔ ı‡Ì·). YÔı¤ÛÙÂ fiÙÈ ·Ó Î¿ÔÈÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ
ÛÎÔÙÒÛÂÈ ÙÔ ı‡Ì· ÙÔ˘ ÙfiÙÂ ÙÔ ÙÚÒÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ (‰ÂÓ ÙÔ ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ÌÂ ¿ÏÏÔ ÏÈÔÓ-
Ù¿ÚÈ). E›ÛË˜ ˘Ôı¤ÛÙÂ fiÙÈ çÏ· Ù· ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ· ÛÎ¤ÊÙÔÓÙ·È ÌÂ ÏÔÁÈÎfi ÙÚfiÔ. TÔ
Î¿ıÂ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ˙‹ÛÂÈ ÎÈ ·Ó ÌÔÚÂ› Ó· Ê¿ÂÈ Î¿ÔÈÔ ı‡Ì·, ÙfiÙÂ ı· ÙÔ Î¿ÓÂÈ.
OÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÏ·‰‹ Â›Ó·È: 1. N· Ê¿ÓÂ ÙÔ ˘Ô„‹ÊÈÔ ı‡Ì· Î·È Ó·
˙ËÛÔ˘Ó. 2. N· ÌË Ê¿ÓÂ ÙÔ ˘Ô„‹ÊÈÔ ı‡Ì· Î·È Ó· Âı¿ÓÔ˘Ó. 3. N· Ê¿ÓÂ ÙÔ ˘Ô-
„‹ÊÈÔ ı‡Ì· Î·È Ó· Âı¿ÓÔ˘Ó. 
T· ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈ˙‹ÛÔ˘Ó Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· Ê¿ÓÂ ÙÔ Úfi‚·ÙÔ ‹ ÙÔ fiÔÈÔ
¿ÏÏÔ ˘Ô„‹ÊÈÔ ı‡Ì· (‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÙÚÔÊ‹ ÌÂ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ). H ÂÚÒ-
ÙËÛË Â›Ó·È: ı· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ÙÔ Úfi‚·ÙÔ;

™YMBOY§E™ °IA ¶OIOTIKO Y¶NO

§Y™H ¶POH°OYMENOY TEYXOY™

1. AÚ¯ÈÎ¿ ı· ÈÂÈ 6 ÌÔ˘Î¿ÏÈ·. £· ·ÓÙ·ÏÏ¿-
ÍÂÈ Ù· 4 ·fi Ù· 6 ¿‰ÂÈ· Ì’ ¤Ó· ÁÂÌ¿ÙÔ (¿Ú·
Â›Ì·ÛÙÂ ÛÙ· 7) Î·È ·ÊÔé ÙÔ ÈÂÈ ı· ¤¯ÂÈ 3
¿‰ÂÈ·. MÔÚÂ›, ÙfiÙÂ, Ó· ‰·ÓÂÈÛÙÂ› 1 ·ÎfiÌ·
¿‰ÂÈÔ ÌÔ˘Î¿ÏÈ, Ó’ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù· ¿‰ÂÈ· Ì’
¤Ó· ÁÂÌ¿ÙÔ, Ó· ÙÔ ÈÂ› Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ
ÌÔ˘Î¿ÏÈ Ô˘ ‰·ÓÂ›ÛÙËÎÂ. EÔÌ¤Óˆ˜ Ë
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ı· ÈÂ› Û˘ÓÔÏÈÎ¿ 8 ÌÔ˘Î¿ÏÈ·. 
2. O ¿Ó‰Ú·˜ ·˘Ùfi˜, ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ Û¯ÔÈÓ›,
·Ó¤‚ËÎÂ Û’ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ¿ÁÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Ï˘ˆÛÂ Î·È ¤ÌÂÈÓÂ ÌfiÓÔ Ë
˘ÁÚ·Û›·.
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