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Oι σπόροι

της A P E T H ΣA P E T H Σ
BB ίασε τον εαυτό σου, σαν συναν-

τήσεις τον διπλανό σου, να τον
τιµήσεις παραπάνω από το µέτρο του.
Φίλησε τα πόδια του και τα χέρια του,
και κράτησέ τα πολλές φορές µε
πολλή τιµή, και βάλε τα επάνω στα
µάτια σου, και παίνεψέ τον ακόµα και
για εκείνα που δεν έχει. Kαι, σαν χω-
ριστεί από σένα, πές γι’ αυτόν κάθε
καλό και τιµηµένο, γιατί µ’ αυτά και µε
τέτοια τον τραβάς στο καλό και τον
κάνεις να ντρέπεται από τα καλά τα
λόγια που του είπες, και σπέρνεις σ’
αυτόν σπόρους της αρετής. 

KK αι από την τέτοια συνήθεια, που
συνηθίζεις τον εαυτό σου, τυπώ-

νεται µέσα του τύπωµα καλό και θ’
αποκτήσεις ταπείνωση µέσα σου, και
χωρίς κόπο κατορθώνεις τα µεγάλα. Kι
όχι µονάχα αυτό, µα κι αν έχει κάποια
ελαττώµατα, σαν τιµηθεί από σένα,
εύκολα παραδέχεται από σένα την
γιατρειά του, επειδή ντρέπεται από
την τιµή που του έδωσες.

TT ούτον τον τρόπο να έχεις πάντα,
να γλυκοµιλάς και να τιµάς όλους

τους ανθρώπους, και να µην ερεθίζεις
κανένα, ούτε να τον πεισµώνεις, µήτε
για την πίστη του, µήτε για τα κακά τα
έργα του. Φύλαγε τον εαυτό σου να
µην προσβάλεις κανένα σε κάποιο
πράγµα. Γιατί έχουµε στον ουρανό
κριτή, που δεν κοιτάζει πρόσωπο.

Oσίου Iσαάκ του Σύρου

Πολλοί από εµάς λέµε ότι πιστεύουµε στον Xριστό, άλλοι ότι δεν

πιστεύουν πουθενά, άλλοι ότι πιστεύουν σε κάποια ανώτερη ύπαρξη.

H αλήθεια είναι ότι είµαστε ψεύτες! Έχουµε µια θρησκευτική προ-

σήλωση στον χρόνο, σε σηµείο απόλυτης σκλαβιάς. Έχουµε

παραδώσει την ζωή µας και -ίσως- την ψυχή µας σε αυτόν.

Σε αυτό το άρθρο θα αποδείξουµε πώς αυτό συµβαίνει, χωρίς να το

καταλαβαίνουµε και θα εξετάσουµε αν µας συµφέρει.

Θυµηθείτε κάποιον, που είχε αργήσει για µια συνάντηση ή για να

προφτάσει το αεροπλάνο, το τραίνο ή το πλοίο. Tί κάνει; Στον δρό-

µο ξεφυσά, αγανακτεί, αγωνιά και βάζει σε κίνδυνο την υγεία
του. Tρέχει υπερβολικά, εκνευρίζεται, απογοητεύεται, γεµίζει φό-
βους. Όλα αυτά τα κάνει επειδή χρειάζεται να προλάβει να

βρίσκεται κάπου πριν η βελόνα του ρολογιού προσπεράσει ένα

συγκεκριµένο σηµείο.

Για έναν Xριστιανό, επί παραδείγµατι, αναφέρεται ότι το σώµα του

είναι Nαός του Θεού. Tί κάνει αυτός στο σώµα του, όταν έχει

καθυστερήσει; Tο καταστρέφει. Άρα, µήπως µε τα έργα του δεί-

χνει ότι ο χρόνος είναι πιο σηµαντική προτεραιότητα γι’ αυτόν;

Oι αρχαίοι Έλληνες είχαν την ιστορία του Kρόνου (Xρόνου),

ότι ήταν ένα φοβερό τέρας, που καταβροχθίζει τα παιδιά του. Mε

αυτή την απλή ιστορία ήθελαν να περάσουν ένα διαχρονικό
µήνυµα ότι, όποιον είναι παιδί του χρόνου, θα τον καταβροχθίσει

ο χρόνος.

΄Eχετε  ακούσει ιστορίες, που κάποιος καθυστέρησε να φτάσει

στο αεροπλάνο, πλοίο κλπ. επειδή είχε κίνηση ή κάτι αναπάντεχο

συνέβη (όχι επειδή από αµέλεια καθυστέρησε) και τελικά γλίτωσε

από ένα σηµαντικό ατύχηµα; Tί µας διδάσκουν αυτές οι ιστορίες, τις

οποίες λησµονούµε στην καθηµερινότητά µας;

O άνθρωπος επλάσθη βασιλιάς της κτίσεως και του κόσµου, όχι
δούλος. Xρειάζεται να βγοÜµε έξω από τον χρόνο, έξω από τον
εκβιασµό του χρόνου. “Θα κάνω ό,τι µπορώ ώστε να είµαι εκεί

που χρειάζεται, στην ώρα µου. Aν δεν τα καταφέρω είναι καλό για

εµένα, αν τα καταφέρω είναι καλό για εµένα”. Mας συµφέρει να
είµαστε πάνω από τον χρόνο. Έτσι, όταν θα επιστρέψουµε

πίσω, οι υποθέσεις µας - ένα σηµαντικό και συνήθως το πιο δύσκο-

λο µέρος- θα έχει τακτοποιηθεί για εµάς.

Ξεφύγετε από τα δεσµά του χρόνου. Zήστε την ζωή σας ελεύθε-
ροι από τον εκβιασµό του χρόνου. Oρίστε ποια είναι τα σηµαν-

τικά για εσάς, και ορίστε αυτά ως προτεραιότητες. Aυτή ήταν η αρχή,

που ακολούθησαν όσοι έµειναν αθάνατοι στην ιστορία!

O εκδότης    

∆ηµήτριος Mπούκας
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∆ιάφορα... 
�Aµερικανοί επιστήµονες της

“Περιβαλλοντικής Oµάδας Eργα-

σίας” εντόπισαν τα φρούτα και τα

λαχανικά, που εµφανίζουν τις

υψηλότερες συγκεντρώσεις φυ-

τοφαρµάκων. Oι ερευνητές πρα-

γµατοποίησαν ελέγχους σε 48

είδη και κατέληξαν στο συµπέρα-

σµα ότι το 65% των δειγµάτων

ήταν θετικά στο τεστ. Tα φρούτα

και τα λαχανικά, στα οποία ανι-

χνεύθηκαν οι υψηλότερες συγκεν-

τρώσεις, είναι τα αµπελοφάσου-

λα, οι πατάτες, τα ντοµατίνια, τα

αγγούρια, τα νεκταρίνια, το σέ-

λινο, οι φράουλες, τα σταφύλια

και τα µήλα.

�Παλαιότερα πίστευαν ότι η α-

νάγκη για µεσηµεριανό ύπνο ή-

ταν θέµα κλίµατος. Kάτι που ανα-

τρέπεται, καθώς διαπιστώθηκε ότι

η αίσθηση της νύστας έχει άµεση

σχέση µε την θερµοκρασία του

σώµατος, η οποία µεταβάλλεται

κατά την διάρκεια του 24ωρου.

Όταν η θερµοκρασία πέφτει, ο

οργανισµός εκδηλώνει την ανά-

γκη του για ξεκούραση. H πτώση

αυτή παρατηρείται µεταξύ 2 µε 4

το µεσηµέρι και 11 το βράδυ µε 7

το πρωΐ. Tο σίγουρο πάντως εί-

ναι πως ένας µεσηµεριανός υπνά-

κος (40 λεπτών περίπου) είναι

ευεργετικός, αφού αυξάνει την

δηµιουργικότητα και την παρα-

γωγικότητά µας, ενώ βελτιώνει

την κατάσταση της υγείας µας.

� ∆ιαφορές στις ικανότητες των

δύο φύλων εντόπισαν µελετητές

από την Kαλιφόρνια, µετά από

πολυετή έρευνα. Σύµφωνα µε τα

ευρήµατά τους οι άνδρες έχουν

καλύτερη αίσθηση του χώρου, ενώ

οι γυναίκες εµφανίζουν µεγαλύ-

τερη λεκτική ευφράδεια και θυ-

µούνται καλύτερα αντικείµενα. 

�Tο χρυσό µετάλλιο στην παχυ-

σαρκία κερδίζουν τα Eλληνόπου-

λα ανάµεσα σε επτά ευρωπαϊκές

χώρες. Tο 50% των παιδιών µας,

10-12 ετών, αντιµετωπίζει προ-

βλήµατα βάρους. Aκολουθούν τα

παιδιά από την Oυγγαρία, το Bέλ-

γιο, την Oλλανδία, την Iσπανία

και την Σλοβενία. Tα χαµηλότερα

ποσοστά εµφανίζονται στην Nορ-

βηγία. 
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H ωριµότητα για τους άνδρες
αποτελεί άγνωστη έννοια µέ-

χρι την ηλικία των 43 ετών ή τουλά-
χιστον αυτό αναφέρει νέα βρεταν-
νική έρευνα. H εµµονή µε τα βιντεο-
παιχνίδια και τις φάρσες, η ανάγκη
να οδηγούν γρήγορα ή νευρικά στον
δρόµο και η αδυναµία τους να απο-
χωριστούν την µαγειρική της µαµάς,
είναι ωρισµένες µόνο από τις συνή-
θειες των ανδρών, που εκνευρίζουν
τις γυναίκες, και δείχνουν ότι οι
άνδρες παραµένουν ακόµα... παιδιά.

A ντίθετα οι γυναίκες φαίνεται
ότι ωριµάζουν αρκετά νωρί-

τερα, και πιο συγκεκριµένα στην ηλι-
κία των 32 ετών.

Γ ια αρκετά ζευγάρια, αυτά τα 11
χρόνια είναι από τα πιο δύσ-

κολα της σχέσης τους, µε τις γυναί-
κες να αναφέρουν ότι φθάνουν
συχνά στα όριά τους µε τις... παιδιά-
στικες συµπεριφορές των ανδρών.
Mάλιστα, οκτώ στις δέκα, που ρωτή-
θηκαν, ανέφεραν ότι πιστεύουν πως
οι άνδρες παραµένουν πάντα παιδιά.

Π αρ’ όλα αυτά οι άνδρες φαί-
νεται ότι έχουν το “γνώθι

σαυτόν”, καθώς είναι δύο φορές πιο
πιθανό ν’ απαντήσουν πως είναι

ανώριµοι σε σχέση µε τις γυναίκες.
Mάλιστα, ένας στους τέσσερεις πα-
ραδέχηκε ότι παιδιαρίζει... συστηµα-
τικά! Σ’ αυτό πιθανότατα να οφείλε-
ται το γεγονός ότι το 46% των γυναι-
κών αισθάνεται περισσότερο µητέρα
παρά σύντροφος, ενώ το 25% πι-
στεύει ότι παίρνει όλες τις σηµαντι-
κές αποφάσεις της σχέσης.

E πιπλέον, το 25% των εθελον-
τριών, που έλαβαν µέρος στην

έρευνα, ανέφερε ότι εύχεται ο σύζυ-
γος ή ο σύντροφός τους να µιλούσε
περισσότερο για τον εαυτό του,
αλλά και τα συναισθήµατά του.
Aρκετά συχνά, η ανωριµότητα των
ανδρών αποτελεί και αιτία χωρισµού.
Tρεις στις δέκα γυναίκες ισχυρί-
ζονται ότι έχουν τελειώσει µια σχέ-
ση εξ αιτίας τέτοιου είδους συµπε-
ριφορών.

T ο παράδοξο εύρηµα της έρευ-
νας είναι πως, µπορεί οι γυναί-

κες να παραπονιούνται για την παι-
διάστικη συµπεριφορά των ανδρών
τους, αλλά οι τέσσερεις στις δέκα
πιστεύουν ότι αυτή η “ανωριµότητα”
είναι ένα από τα µυστικά “συστα-
τικά”, που κρατούν την σχέση τους
ζωντανή και διασκεδαστική...

ο ι  ο ι  AAAA NNNN ∆∆∆∆ PPPP EEEE ΣΣΣΣ α ρ γ ο ύ ν  α ρ γ ο ύ ν  
ν α . . .ν α . . . ΩΩΩΩ PPPP IIII MMMM AAAA ΣΣΣΣ OOOO YYYY NNNN

Eγώ και ο αγαπηµένος µου σύζυγος, ο Γιάννης, ήµασταν παντρεµένοι για 46
χρόνια, µας γράφει µια 68χρονη αναγνώστριά µας, που αποφάσισε να γνω-
στοποιήσει την δική της υπέροχη ιστορία αγάπης. 
Kάθε χρόνο, την ηµέρα της επετείου του γάµου µας, εκείνος µου έστελνε τα
πιο όµορφα λουλούδια, µαζί µε ένα σηµείωµα που περιείχε έξι απλές λέξεις:

““OO ¤¤ÚÚˆ̂ÙÙ¿¿˜̃ ÌÌÔÔ˘̆ ÁÁÈÈ·· ÛÛ¤¤ÓÓ·· ÌÌÂÂÁÁ··ÏÏÒÒÓÓÂÂÈÈ””..

Tέσσερα παιδιά, 46 ανθοδέσµες και µια ζωή γεµάτη αγάπη ήταν η κληρονοµιά
που µου άφησε όταν πέθανε, πριν από δύο χρόνια.
Tην ηµέρα της επετείου του γάµου µου, δέκα µήνες από την ηµέρα που τον
είχα χάσει, σοκαρίστηκα όταν παρέλαβα ένα εκπληκτικό µπουκέτο λουλου-
διών, που µου έστελνε ο... Γιάννης!
Θυµωµένη και πληγωµένη, τηλεφώνησα στο ανθοπωλείο, για να τους πω ότι
είχαν κάνει λάθος.
- Όχι, κυρία, µου απάντησε ο ανθοπώλης. ∆εν έχει γίνει λάθος. Πριν πεθάνει,
ο σύζυγός σας προπλήρωσε για να στέλνουµε ανθοδέσµες για πολλά χρόνια
και µας ζήτησε να του εγγυηθούµε πως θα συνεχίζετε να λαµβάνετε ανθοδέ-
σµες κάθε χρόνο τέτοια ηµέρα...
Mε την καρδιά µου να κοντεύει να σπάσει, έκλεισα το τηλέφωνο και διάβασα
την κάρτα. Έγραφε:

““HH ··ÁÁ¿¿ËË ÌÌÔÔ˘̆ ÁÁÈÈ·· ÛÛ¤¤ÓÓ·· ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ ··ÈÈÒÒÓÓÈÈ··””..

AA ÈÈ ÒÒ ÓÓ ÈÈ ··  AA ÁÁ ¿¿  ËËAA ÈÈ ÒÒ ÓÓ ÈÈ ··  AA ÁÁ ¿¿  ËË



AA
πό τους αρχαίους Έλληνες ώς τις µέρες µας,
φιλόσοφοι αλλά και επιστήµονες έχουν επισηµά-

νει την αποτελεσµατική επίδραση της µουσικής στην
θεραπεία και την ανακούφιση από διάφορες ασθέ-
νειες, που επηρεάζουν το σώµα και την ψυχή µας.

EE
νδεικτικά, τόσο ο Πλάτων όσο και ο Aριστοτέλης
είχαν κάνει ποικίλες αναφορές για τον ιαµατικό

ρόλο της µουσικής, όσον αφορά στην αντιµετώπιση
των νόσων, όπως και στην βελτίωση της ανθρώπινης
συµπεριφοράς.

ΦΦ
ινλανδοί ερευνητές, έπειτα από πολύχρονη έρευ-
να, απέδειξαν ότι ασθενείς, που είχαν περάσει

εγκεφαλικό επεισόδιο και
άκουγαν µουσική, ανέκτησαν
σε µεγαλύτερο ποσοστό την
µνήµη τους, ενώ µειώθηκε σ’
αυτούς η συχνότητα σύγχι-
σης και κατάθλιψης.

E E πειδή η λογική της µου-
σικοθεραπείας βασίζε-

τια κυρίως στη µη λεκτική
επικοινωνία, οι ειδικοί επιση-
µαίνουν ότι παραπέµπει στα
πρώιµα στάδια του ανθρώ-
που, που αναπτύσσονται µε-
ταξύ µητέρας και βρέφους.
Γι’ αυτό και η µουσικοθεραπεία προφέρει έναν εναλλα-
κτικό τρόπο έκφρασης σε όσους ανθρώπους αδυνα-
τούν ή δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν λεκτικά.
Παράλληλα, όµως, απευθύνεται και σε όλους όσοι
µπορεί να έχουν µία άρτια ικανότητα επικοινωνίας
µέσα από τον λόγο, αλλά ενδεχοµένως “µπλοκάρουν”.

AA
πό την άλλη πλευρά, η µουσική διεγείρει στον
εγκέφαλο τις ίδιες περιοχές µε εκείνες που ενερ-

γοποιούνται όταν π.χ. τρώµε σοκολάτα ή κάνουµε

έρωτα. Που σηµαίνει ότι προσφέρει ένα βαθύ αίσθηµα
ευχαρίστησης. Yπάρχουν βέβαια διάφορες διαβαθµί-
σεις στην ένταση των αισθηµάτων, ανάλογα µε την
περίπτωση.

Σ Σ ε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η µουσικοθεραπεία
εφαρµόζεται εδώ και αρκετές δεκαετίες, όπως

και στις Hνωµένες Πολιτείες, όπου τα πρώτα προγράµ-
µατα εκπαίδευσης µουσικοθεραπευτών είχαν ξεκινή-
σει το 1944. 

ΣΣ
την χώρα µας ο Eλληνικός Σύλλογος καταρτισµέ-
νων Eπαγγελµατιών Mουσικοθεραπευτών ιδρύ-

θηκε το 2004. Σήµερα οι µουσικοθεραπευτές εργάζον-
ται σε νοσοκοµεία παίδων και
ενηλίκων, σε σχολεία για ά-
τοµα µε ειδικές ανάγκες και
αναπτυξιακές διαταραχές, σε
κέντρα ηµέρας για ενηλίκους
µε συναισθηµατικές δυσκο-
λίες και ψυχικές ασθένειες
κ.ά. Συνήθως είναι εκείνοι
που αξιολογούν την συναι-
σθηµατική και σωµατική κα-
τάσταση του ασθενούς, κα-
θώς και το επίπεδο επικοινω-
νίας που έχει. Aνάλογα µε την
περίπτωση, είτε σε ατοµικό

επίπεδο, είτε µέσα στο πλαίσιο µιας οµάδας ασθενών,
οργανώνουν συναντήσεις µε στόχο το τραγούδι, την
απαγγελία και την ανάλυση των στίχων. 

KK
ατά την διαδικασία, οι ενδιαφεροµενοι µπορούν
να εκφράσουν και να επεξεργαστούν τα συναι-

σθήµατά τους µέσω της µουσικής, να διευρύνουν τις
εµπειρίες και την αυτογνωσία τους, να βελτιώσουν την
κοινωνικότητά τους και να αξιοποιήσουν την δηµιουργι-
κοτητά τους.                                                         �
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όταν οι           θεραπεύουνN O T E Σ

� Συµβάλλει στην βελτίωση της αναπνοής και
της αρτηριακής πιέσεως.
� Σε ασθενείς µε χρόνιο πόνο, τους βοηθά να
επικεντρωθούν στην αποφόρτιση που τους
δίνει η µουσική, προκαλώντας τους ανακού-
φιση.
� Eνισχύει την αυτοπεποίθηση και τον αυτοέ-
λεγχο του ασθενούς.
� Bοηθά τα παιδιά που είναι άρρωστα ή φοβι-
σµένα, και τους επιτρέπει να έχουν καλύτερη
επικοινωνία µε το περιβάλλον τους.

HH θέση που καταλαµβάνουµε στο κρεββάτι και ο
τρόπος µε τον οποίο κοιµόµαστε µε το έτερόν µας

ήµισυ, αποκαλύπτουν τα επίπεδα ευτυχίας, αλλά και το
πόσο ισχυρή είναι η σχέση µας. Eίναι η πρώτη φορά που
πραγµατοποιείται αντίστοιχη έρευνα, µε την συµµετοχή
1.100 ζευγαριών. 

HH έρευνα πραγµατοποιήθηκε από οµάδα Bρεταννών
ερευνητών. Όπως δηλώνει ο επικεφαλής τους Pί-

τσαρντ Oυάϊζµαν, καθηγητής Ψυχολογίας: “Tο 94% των
ζευγαριών, που έχουν σωµατική επαφή κατά την διάρ-
κεια του ύπνου, είναι ευτυχισµένα από την σχέση τους,
ενώ µόλις το 60% εκείνων, που προτιµούν να βάζουν...
σύνορα στο κρεββάτι τους, αισθάνονται το ίδιο”. 

AA ποκαλυπτική όµως για την προσωπικότητα του κα-
θενός µας είναι και η στάση του σώµατός µας στο

κρεββάτι. Όσοι κοιµούνται σε εµβρυϊκή στάση, µε τα γό-

νατα διπλωµένα και κοντά στο στήθος είναι συνήθως φιλι-
κοί χαρακτήρες, προσαρµόζονται εύκολα και δεν υιοθε-
τούν µε ευκολία ακραίες συµπεριφορές. Eκείνοι που κοι-
µούνται ανάσκελα, µε τα πόδια απλωµένα, είναι συνήθως
εσωστρεφή άτοµα, µε αυτοπεποίθηση, αλλά και ανοιχτοί
σε προκλήσεις. Όσοι κοιµούνται µπρούµυτα εµφανίζουν
χαρακτηριστικά σταθερότητας, αλλά και τελειοµανίας.

OO ι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το 42% των ζευγα-
ριών, που συµµετείχαν στην πρωτότυπη αυτή

µελέτη, κοιµάται µε τις πλάτες του ενωµένες, το 31%
είναι στραµµένο προς την ίδια κατεύθυνση, και µόλις 4%
κοιµούνται πρόσωπο µε πρόσωπο. Eπίσης, το 34% κοι-
µούνται αγγίζοντας ο ένας τον άλλο, το 12% βρίσκονται
σε απόσταση αναπνοής, ενώ το 2% προτιµά να πιάνει τα
δύο άκρα του κρεββατιού, µένοντας σε απόσταση 70
εκατοστών και περισσότερο...
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¢¢ εν γνωρίζουµε αν είναι καλό ή κακό που η τεχνο-
λογία έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, που τα πάντα

γύρω µας είναι αυτοµατοποιηµένα, που όλα γίνονται
µέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και κινητών τηλεφώ-
νων! Tο µόνο που γνωρίζουµε είναι πως οι περισσότε-
ροι από εσάς θα συµφωνήσετε µε τον 12λογο που
ακολουθεί, και που αποδεικνύει περίτρανα, πως ζούµε
στον 21ο αιώνα. Kαλό ή κακό; Eσείς θα το κρίνετε.
1 .  Eχεις µια λίστα µε τουλάχιστον 15 αριθµούς τηλε-

φώνων για να επικοινωνείς µε την τριµελή οικογένειά
σου.
2 . Στέλνεις e-mail στον κολλητό σου, που δουλεύει

στο διπλανό γραφείο.
3 . Mιλάς πολλές φορές την ηµέρα µε έναν απίθανο

τύπο στην Aµερική, αλλά έχεις µήνες να πεις καλη-
µέρα στον γείτονά σου.
4 . Tα περισσότερα ανέκδοτα τα διαβάζεις πλέον πα-

ρά τα ακούς.
5 . Έχεις κάτι χρόνια να παίξεις πασιέντζα µε κανο-

νικά χαρτιά.
6. Eίναι σκοτάδι και όταν πηγαίνεις και όταν γυρίζεις

από την δουλειά σου, ακόµη και το καλοκαίρι!
7 . Έχεις υπολογίσει ακριβώς πόσες ηµέρες έχουν µεί-

νει µέχρι να πάρεις σύνταξη.
8 . Oι διακοπές είναι κάτι, που όλο αναβάλλεις για τον

επόµενο χρόνο.
9 . Έχεις ήδη αργήσει στο επόµενο ραντεβού σου.

10 .  O λόγος, που έχεις χαθεί µε κάποιους φίλους σου,
είναι επειδή δεν έχουν e-mail.
1 1 . Προσπαθείς να βάλεις το password σου στον
φούρνο µικροκυµάτων!
1 2 . O µόνος λόγος που µπορείς ακόµη και αναγνωρί-
ζεις τα παιδιά σου είναι γιατί έχεις την φωτογραφία
τους ως φόντο στον υπολογιστή σου!

K K αι το χειρότερο: Kαθώς τα διάβαζες αυτά, σκε-
πτόσουν πολύ έντονα: “Kαλό! Θα το στείλω

στους φίλους µου µε e-mail” !

ΠPOBΛHMATA
1) Aναζητώντας επίµονα νερό, ένας βάτραχος έπεσε
σ’ ένα πηγάδι βάθους 30 µέτρων. Στην προσπάθειά

του να βγει, ο βάτραχος ακολούθησε την εξής
περίεργη πορεία. Kάθε ηµέρα κατόρθωνε να σκαρ-

φαλώνει 3 µέτρα, όµως την νύχτα που ακολουθούσε
έπεφτε κατά 2 µέτρα. Πόσες ηµέρες χρειάστηκε
συνολικά ο βάτραχος για να βγει από το πηγάδι;

2) Έχουµε µια αυγοθήκη µε έξι αυγά. Aν έξι άνθρω-
ποι πάρουν ο καθένας από ένα αυγό, πώς γίνεται να

παραµείνει ένα αυγό στην αυγοθήκη;

1) Kαι τα δύο. Eξάρτηση από το εξαρτώ και
εξάρτυση στρατιωτική (από το εξαρτύω). 2)
Aναστήλωση. 3) Bραδινός. 4) Mονοιάζω. 5) Oι
πλατωνικοί διάλογοι. 6) H ελληνική πολιτεία. 7)
Tο µάθηµα της Bυζαντινής Iστορίας (αλλά η
βυζαντινή ιστορία). 8) Oι κηλίδες του Ήλιου (ο
Ήλιος ως πλανήτης). 9) O ήλιος καίει σήµερα.
10) H συνθήκη των Bερσαλλιών. 11) O δήµαρ-
χος της Θεσσαλονίκης.  
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M ία ακόµη αρνητική επίπτωση του τοκετού
µε καισαρική τοµή στην υγεία του παιδιού

εντόπισαν επιστήµονες από το διάσηµο λονδρέ-
ζικο κολλέγιο Iµπίριαλ, σύµφωνα µε την οποία
τα µωρά, που δεν έρχονται στον κόσµο µε
φυσιολογικό τοκετό, κινδυνεύουν να γίνουν
υπέρβαρα ή παχύσαρκα µεγαλώνοντας. 

Σ ύµφωνα µε τα ευρήµατα της µελέτης που
ανέλυσε δεδοµένα από 38.000 τοκετούς,

τα παιδιά που γεννιούνται µε καισαρική τοµή
έχουν 26% περισσότερες πιθανότητες να απο-
κτήσουν παραπανίσια κιλά στην ενήλικη ζωή,
γεγονός για το οποίο ευθύνεται η µεταβολή που
υφίσταται στην χλωρίδα του εντέρου.

Ό πως επισηµαίνει η καθηγήτρια Nένα Mόν-
τι, επικεφαλής της µελέτης, τα παιδιά που

γεννιούνται µε φυσιολογικό τοκετό, περνώντας
µέσα από τον κόλπο της µητέρας τους, έρχονται
σε επαφή µε µια πληθώρα ωφέλιµων βακτηρι-
δίων της µητρικής εντερικής χλωρίδας, που
αποικίζουν και το δικό τους έντερο.

A ντίθετα, τα µωρά, που βγαίνουν από την
κοιλιά της µητέρας τους µε χειρουργική

επέµβαση, στερούνται αυτών των βακτηριδίων.
H εντερική χλωρίδα επηρεάζει τον τρόπο έκ--
φρασης πολλών γονιδίων, ενεργοποιώντας “κα--
λά” γονίδια, ενώ επιδρά και στον ρυθµό του
µεταβολισµού, έχοντας γενικό αντίκτυπο στην
υγεία, καθώς διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στο
σωµατικό βάρος και στο πόσο ευάλωτος καθί-
σταται ο οργανισµός στις λοιµώξεις.

τα  τα  αααα ρρρρ νννν ηηηη ττττ ιιιι κκκκ άάάά
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