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Η ευφυΐα αναγνωρίζεται, αλλά
δεν ορίζεται. ∆εν έχει ακόµα

διατυπωθεί ένας γενικά αποδεκτός
ορισµός γι’ αυτό που επιτρέπει σε
κάποιον να επιλύει µε επιτυχία πολύ-
πλοκα προβλήµατα, ενώ κάποιος άλ-
λος σκαλώνει και στα απλά.

Έ νας κάπως ικανοποιητικός ο-
ρισµός, µάλλον χάρη στην

γενικότητά του, είναι του Μπερξόν
για την “ισορροπία ενστίκτων, συναι-
σθηµάτων και νόησης”. Όντως, σω-
στή κρίση ή απόφαση δεν µπορεί να
εξαχθεί ψυχρά, “εγκεφαλικά”, µε
σκέτη λογική· ούτε παπούτσια δεν
αγοράζεις µόνο µε λογικά κριτήρια:
µέγεθος και τιµή. 

T ο ένα συν ένα δεν κάνουν πάν-
τα δύο· η ζωή δεν πορεύεται

µε ξερά δεδοµένα, µε το “yes - no”
των υπολογισµών, υπάρχουν άπειρα
ενδιάµεσα και µεταβλητές, όπως τα
χρώµατα έχουν αποχρώσεις και οι
ήχοι τόνους, που δίνουν βάθος και
ποιότητα στην νόηση. H απόλυτη λο-
γική είναι παραλογισµός. Ένας απο-
λύτως λογικός άνθρωπος θα ερχό-
ταν σε σύγκρουση µε τον υπόλοιπο
κόσµο, ως απωθητικός και αδίστα-
κτος υπολογιστής. Kαι µια απολύτως
λογική κοινωνία, µε απολύτως λογι-
κούς ανθρώπους, θα ήταν µια φρι-
κτή κοινωνία δίχως έλεος.

∆ιονύσης Xαριτόπουλος

ο ορ ισµός
της  ευφυΐας
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Oρισµός του προβλήµατος

Eκτίµηση της κατάστασης

Συγκέντρωση πληροφοριών 

∆ηµιουργία εναλλακτικών λύσεων

Πρόβλεψη µελλοντικών δυσκολιών και απειλών 

Σχέδιο δράσης

Eπιπτώσεις αποφάσεων

Kάθε απόφαση που καλούµαστε να πάρουµε, από την πιο ασήµαντη έως την πιο

καθοριστική για το µέλλον µας, προσδιορίζει και διαµορφώνει την ζωή µας.

Oι αποφάσεις µας είναι ουσιαστικά ο τρόπος που διαχειριζόµαστε τις ευκαιρίες, τις

προκλήσεις, τις αντιξοότητες και τις αβεβαιότητες της ζωής. Mία απόφαση,

όσο πιο πολύ επηρεάζει την ζωή, τόσο την δική µας όσο και των γύρω µας,

τόσο  πιο δύσκολη είναι και τόσο περισσότερο άγχος καί αβεβαιότητα την χαρα-

κτηρίζει.

Tί συµβαινει όµως όταν οι συνθήκες µάς πιέζουν να πάρουµε γρήγορα µία απο-

φαση και, ταυτόχρονα, το τοπίο είναι θολό και κυριαρχεί αβεβαιότητα; Xαρα-

κτηριστικό παράδειγµα είναι η κατάσταση που βιώνουµε τους τελευταίους µήνες

στην χώρα µας. Aρκετοί επιχειρηµατίες αλλά και απλοί πολίτες έχουν “παγώσει” τα

σχέδια, τις αποφάσεις και τις κινήσεις τους, επειδή δεν υπάρχει κάποια εξασφάλιση

και σταθερότητα.

Πώς µπορούµε να βελτιώσουµε την ποιότητα των αποφάσεών µας, ιδίως σε

τέτοιες καταστάσεις; Kατ’ αρχάς να κατανοήσουµε ότι αρκετές φορές επηρεαζόµαστε

από ασυνείδητες αδυναµίες, όπως συναισθηµατικά φορτία, λανθασµένες
εκτιµήσεις, ισχυρογνωµοσύνη, εγωϊσµό ή κοινωνικές επιρροές.

Στην συνέχεια, τα βήµατα που είναι καλό να τηρήσουµε, είναι τα εξής:

Για την τελική µας απόφαση µπορούµε ν\ ακούσουµε συγκεκριµένες στρατηγικές.

Mία παροιµία λέει: “µή χείρον βέλτιστον”. Mπορούµε να καταγράψουµε για

κάθε εναλλακτική απόφαση το χειρότερο πιθανό σενάριο. Kαλύτερη απόφαση

είναι εκείνη που έχει το καλύτερο “χειρότερο αποτέλεσµα”.

Eναλλακτικά, για κάθε πιθανή απόφαση καταγράφουµε το καλύτερο δυνατό
και το χειρότερο δυνατό αποτέλεσµα. Στην συνέχεια αποφασίζουµε σταθµί-
ζοντας τις πιθανότητες να συµβεί το καλύτερο ή το χειρότερο σενάριο.

Όποια κι αν είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσουµε, είναι πολύ σηµαντικό να

έχουµε αναπτύξει την ικανότητα να βρίσκουµε εναλλακτικές επιλογές και δράσεις.

Ποτέ µία περίπτωση δεν έχει µόνο άσπρο και µαύρο. Aντίθετα, οι επιλογές µπορεί

να είναι πολύ περισσότερες από αυτές που µπορούµε να δοÜµε, υπό το πρίσµα της

αγωνίας. Σε αυτό µπορεί να βοηθήσει το να µοιραζόµαστε τις σκέψεις µας µε

κάποιον που εµπιστευόµαστε.

Tέλος, πολλές φορές, η διαίσθηση είναι πολύ πιο δυνατή και αποτελεσµατική από

τις µαθηµατικές και ορθολογικές µεθόδους. Kαλό είναι να την ακούµε!

Ο εκδότης
∆ηµήτριος Μπούκας
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∆ιάφορα... 
� Eρευνητές από το Πανεπιστή-

µιο Kουίνσλαντ, της Aυστραλίας,

διαπίστωσαν πως η καθιστική ζωή

αποτελεί τον σηµαντικώτερο πα-

ράγοντα κινδύνου για την εµφά-

νιση καρδιοπαθειών στις γυναί-

κες. Όπως επισηµαίνουν, οι γυ-

ναίκες που δεν ασκούνται κινδυ-

νεύουν περισσότερο να πάθουν

έµφραγµα, απ’ ό,τι οι παχύσαρκες.

�H βαζελίνη ανακαλύφθηκε τυ-

χαία, όταν οι εργάτες στις πετρε-

λαιοπηγές της Πενσυλβάνια των

HΠA παρατήρησαν ότι ένα µαύρο

κολλώδες υποπροϊόν του πετρε-

λαίου, που το είχαν για άχρηστο,

επούλωνε τραύµατα και εγκαύµατα.

O χηµικός Tσισµπρόου το πήρε και

έφτιαξε την λευκή βαζελίνη.

� Eπιστήµονες από το Πανεπι-

στήµιο της Nέας Yόρκης, µετά από

έρευνα, διαπίστωσαν πως οι γυναί-

κες που θεωρούνται πιο ελκυστι-

κές, έχουν µύτη που σχηµατίζει

γωνία 106 µοιρών από το υπό-

λοιπο πρόσωπό τους! Σύµφωνα µε

την ίδια µελέτη, οι γυναικείες µύτες

που γέρνουν προς τα κάτω φαί-

νονται πιο άσχηµες.

� Aπάντηση στο ερώτηµα εάν

µαθητές και φοιτητές πρέπει να

έχουν σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο

µέσα στις διδακτικές αίθουσες

προσπάθησαν να δώσουν ερευνη-

τές από το Πανεπιστήµιο του Mί-

σιγκαν. Oι ειδικοί, µετά από έρευ-

να, κατέληξαν στο συµπέρασµα

πώς, όταν υπήρχε ελεύθερη πρόσ-

βαση στο ∆ιαδίκτυο, έπεφταν οι

επιδόσεις, ακόµα και  των εξυπνο-

τέρων και επιµελεστέρων µαθητών.

� H ηλιοθεραπεία είναι το ίδιο

εθιστική µε την ...ηρωΐνη, αναφέ-

ρουν ερευνητές από την Iατρική

Σχολή του Xάρβαρντ. H µελέτη

των ειδικών έδειξε ότι η έκθεση

στον ήλιο αυξάνει τις ενδορφίνες

του οργανισµού, ουσίες που κά-

νουν τους ανθρώπους να αισθάνον-

ται χαρούµενοι. Oι ειδικοί πιστεύ-

ουν ότι αυτός είναι και ο λόγος

που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν

µπορούν να σταµατήσουν να κά-

νουν ηλιοθεραπεία, ενώ γνωρίζουν

ότι βλάπτει το δέρµα.
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AA
ν αισθάνεσθε ότι σας ανεβαίνει
το αίµα στο κεφάλι όταν είστε

θυµωµένοι ή αν η καρδιά σας... πετα-
ρίζει όταν βλέπετε το έτερόν σας
ήµισυ, τότε είστε η ζωντανή απόδειξη
ότι τα αισθήµατα έχουν άµεση σχέση
µε την αντίδραση του ανθρωπίνου
οργανισµού.

A A ν και η αντίληψη αυτή, ότι δη-
λαδή τα συναισθήµατα προκα-

λούν ποικίλες ψυχοσωµατικές αν-
τιδράσεις, είναι ευρέως διαδεδοµένη
σ’ όλο τον κόσµο, ανεξαρτήτως κοι-
νωνικής και φυλετικής προέλευσης,
για πρώτη φορά επιστήµονες κατά-
φεραν να αποκρυπτογραφήσουν και
να καταγράψουν τις περιοχές εκείνες
του σώµατος, που αντιδρούν περισ-
σότερο ή λιγώτερο, ανάλογα µε το τί
σκεφτόµαστε ή αισθανόµαστε.

E E πιστήµονες από Πανεπιστήµιο
της Φινλανδίας, παρουσίασαν τα

ευρήµατα της έρευνάς τους, σύµ-
φωνα µε την οποία τα βασικά συναι-
σθήµατα, όπως η αγάπη, ο φόβος, η
ντροπή, η ζήλεια, η χαρά και ο θυµός,
εµφανίζουν τα ίδια ακριβώς συµπτώ-
µατα στο ανθρώπινο σώµα, χωρίς
καµµία ουσιαστική διαφοροποίηση,
που να σχετίζεται µε την ηλικία, το
κοινωνικό υπόβαθρο, το φύλο και την
οικονοµική κατάσταση. 

T T ο συναίσθηµα της χαράς, για
παράδειγµα, διαχέεται σε όλο

το ανθρώπινο σώµα, ενώ αντίθετα η
λύπη επικεντρώνεται στην περιοχή

της καρδιάς και του κεφαλιού. Aπό
την άλλη πλευρά ο θυµός επηρεάζει
περισσότερο τα χέρια και το κεφάλι,
δείγµα ίσως του ότι το σώµα µας
ετοιµάζεται για... έκρηξη και µάχη.

“Ξ “Ξ ετυλίγοντας το κουβάρι της
αλληλεπίδρασης των συναι-

σθηµάτων µας µε τις λειτουργίες του
ανθρωπίνου σώµατος, αποκρυπτο-
γραφήσαµε τις ακριβείς εκείνες εν-
δείξεις των δραστηριοτήτων, που κα-
ταδεικνύουν την άµεση σχέση των
εναλλαγών της διάθεσης µε τις δια-
φοροποιήσεις που βλέπουµε στο σώ-
µα µας. H έρευνά µας είναι πολύ χρή-
σιµη για την ταυτοποίηση ψυχοσωµα-
τικών διαταραχών, που οφείλονται
στο άγχος ή την κατάθλιψη, καθιστών-
τας πιο εύκολη την διάγνωση αλλά
και την θεραπεία τους”, σηµειώνει ο
επικεφαλής της έρευνας. Aπό την
άλλη πλευρά, όµως, προκειµένου να
“χαρτογραφηθεί” πληρέστερα το αν-
θρώπινο σώµα, και κυρίως οι αντιδρά-
σεις του στα συναισθήµατα που βιώ-
νει ο καθένας, θα πρέπει να ληφθούν
υπ’ όψιν και άλλα δεδοµένα, όπως οι
διαφοροποιήσεις της θερµοκρασίας
του ανθρώπου, η αύξηση της εφίδρω-
σης και οι αλλαγές στην αναπνοή.
Γιατί, πολλές φορές οι άνθρωποι κυ-
ριεύονται από έναν συνδυασµό συν-
αισθηµάτων, στα οποία επικρατεί το
ισχυρότερο, αλλά η τελική ψυχοσω-
µατική εικόνα διαµορφώνεται από
πολλές παραµέτρους.                    �

OO
ι Σπαρτιάτες ζούσαν όµοια,
είτε ήταν πλούσιοι, είτε φτω-

χοί. Zούσαν δηλαδή µε τον ίδιο
τρόπο στα συσσίτια, στο γυµνά-
σιο, στους στρατώνες. Yπήρχε
ωστόσο ένα σοβαρό πρόβληµα
στην αρχαία Σπάρτη: η λειψαν-
δρία, κάτι που τελικά οδήγησε
στην παρακµή της. Γι’ αυτό υπήρ-
χαν νόµοι κατά των αγάµων. Oι
περισσότεροι δε λοιδορούσαν ό-
σους έµεναν άγαµοι και τους πίε-
ζαν να δηµιουργήσουν οικογένεια.

Kάποια ηµέρα, ο ∆ερκυλίδας,

επιφανής µεν αλλά άγαµος, ευρι-
σκόµενος σε µια συγκέντρωση,
δυσαρεστήθηκε όταν ένας νεώτε-
ρος απ’ αυτόν πολίτης δεν του
παραχώρησε την θέση του
- ∆εν ντρέπεσαι; είπε θυµωµένος
ο στρατηγός. Γιατί δεν παραχω-
ρείς την θέση σου στους µεγαλύ-
τερους από εσένα;
- ∆ιότι ούτε εσύ, στρατηγέ µου,
γέννησες εκείνον που θα παρα-
χωρούσε κάποτε την θέση του σ’
εµένα, απάντησε ατάραχος ο νεα-
ρός Σπαρτιάτης.

ΠΛHPΩMENH AΠANTHΣH



MM πορεί κάποιος να ζήσει χωρίς φίλους; Ίσως και
να µπορεί, δεν θα ζει όµως καλά. Oι σχέσεις

µε τους φίλους επηρεάζουν πολύ την αυτοεκτίµησή
µας: την τρέφουν και την σταθεροποιούν.

OO τρόπος που συµπεριφερόµαστε προς τα έξω
επηρεάζει τους άλλους και την κρίση τους για

µας; Προσπαθώντας να δώσει απάντηση σ’ αυτό το
ερώτηµα, µια οµάδα κοινωνιολόγων κατέταξε τους
ανθρώπους σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα µε το πώς
µιλούσαν οι ίδιοι για τον εαυτό τους:
- εξαιρετικά επαινετικά (“είµαι σπουδαίος κι έχω
πολλά χαρίσµατα”),
- εξαιρετικά υποτιµητικά (“δέν αξίζω τίποτε, έχω
πολλά ελαττώµατα”),
- ή µέτρια (“έχω ελαττώµατα, αλλά έχω και χαρί-
σµατα”).

O O πωσδήποτε γινόµαστε πιο συµπαθείς στους άλ-
λους, όταν µιλάµε θετικά για τον εαυτό µας,

όµως µας εκτιµούν πολύ περισσότερο όταν αναφέ-
ρουµε συγχρόνως και τα αδύναµα σηµεία µας. Όταν
κάποιος επαινεί πολύ τον εαυτό του, αγγίζει κάπως τα
όρια της εξαπάτησης. Όταν πάλι τον υποτιµά τελείως,
δείχνει ότι αγνοεί ποιός είναι πραγµατικά. 

OO συγγραφέας Nτέϊλ Kάρνεγκι µας συµβουλεύει
τί να κάνουµε για να έχουµε φίλους. Aναφέρει

κάποιους τρόπους για να γίνεται κάποιος συµπαθής
στους άλλους, που αποτελούν στην πραγµατικότητα
κάποιες µεθόδους για να ανεβάσει την αυτοεκτίµηση
όσων τον ακούν:
- να ακούει τους άλλους,
- να τους µιλά για πράγµατα που τους ενδιαφέρουν,
- να κάνει τους άλλους νά νοιώθουν ότι έχουν αξία για
εκείνον κλπ.

O O ι συµβουλές αυτές περιέχονται σ’ ένα βιβλίο
του προαναφεροµένου συγγραφέα, που κυκλο-

φόρησε το... 1930, εξακολουθούν όµως να ισχύουν.
Aρκετές φορές γινόµαστε συµπαθείς, γιατί βοηθάµε
τους άλλους να τονώσουν την αυτοεκτίµησή τους...

OO Γάλλος φιλόσοφος Mονταίν, στα περίφηµα
∆οκίµιά του, µιλάει για την αληθινή φιλία: “όταν

πρωτοσυναντηθήκαµε σε µια γιορτή, νοιώσαµε τόσο
κοντά ο ένας µε τον άλλο, τόσο ζεστά και οικεία, που

τίποτε πια δεν µας φαινόταν πιο οικείο από την φιλία
που αισθανόµασταν ο ένας προς τον άλλον”.

ΌΌ σο πιο κοντά νοιώθουµε σε κάποιον, τόσο πιο
πολύ νοµίζουµε ότι µοιάζουµε, µας φαίνεται

εύκολο να γίνουµε και να παραµείνουµε πάντα φίλοι.
Aν µάλιστα αµφιβάλλουµε για τον εαυτό µας, τότε
γίνεται ακόµα πιο φανερό: κάποιος που νοιώθει όπως
εµείς, γίνεται πιο εύκολα φίλος µας.

OO ι περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν για φίλους
τους ανθρώπους που τους µοιάζουν, τουλάχι-

στον στους τοµείς που θεωρούν βασικούς για την
αυτεκτίµησή τους: εξωτερική εµφάνιση, κοινωνική θέ-
ση κλπ. Aν η απόσταση σε κάποιον τοµέα είναι µε-
γάλη, τότε θα πρέπει να έχουν άλλα κοινά σηµεία, ιδιαί-
τερα σηµαντικά, για να µπορέσουν να γίνουν φίλοι.

T T ο βλέπουµε πολύ καθαρά στους νέους, που
οργανώνονται σε παρέες, ανάλογα µε τα κοινά

τους ενδιαφέροντα. Για να αποφύγουν τις κοινωνικές
διακρίσεις, επιλέγουν φίλους οι οποίοι έχουν ανάλο-
γες επιδόσεις µε τις δικές τους. Tο ίδιο συµβαίνει και
στις περιθωριακές οµάδες: άτοµα που έχουν χαµηλή
αυτοεκτίµηση κάνουν παρέα µεταξύ τους, νοιώθουν
θαυµάσια µαζί, παρ’ ότι εξακολουθούν να ζουν στο
περιθώριο. H αυτοεκτίµηση µιας κλειστής οµάδας αν-
θρώπων, λοιπόν, δεν είναι χαµηλότερη από των άλλων,
επειδή δεν συγκρίνουν τον εαυτό τους µε τους έξω,
αλλά µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας.

ΠΠ ότε αναζητούµε τους φίλους µας και για ποιούς
λόγους; Ένα άτοµο µε υψηλή αυτοεκτίµηση θα

το κάνει κυρίως όταν έχει µια επιτυχία, για να ακούσει
τις επιδοκιµασίες των άλλων: “Kοίτα πώς τα κατάφερα
πάλι”, µοιάζει να τους λέει. Όταν όµως αυτό γίνεται
συνέχεια, τότε καταντάει κάπως εκνευριστικό.

A A ντίθετα, το άτοµο χαµηλής αυτοεκτίµησης δεί-
χνει να αποζητεί τους φίλους του περισσότερο

την ώρα της αποτυχίας: χρειάζεται τους φίλους για ν’
ακούσουν τα παράπονά του. Έτσι βέβαια, κινδυνεύει
να θεωρήσει τον εαυτό του θύµα και “χαµένο”. Aργά ή
γρήγορα θα χάσει την υποστήριξή τους, γιατί θα βα-
ρεθούν να παίζουν τον ρόλο του ψυχοθεραπευτή,
χωρίς µάλιστα να τον έχουν ζητήσει... Όταν φέρεστε
έτσι, κινδυνεύετε να χάσετε τους φίλους σας.         
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Ένα ηλιόλουστο πρωϊνό, ο Nασρεντίν αποφάσισε να
πάει έναν περίπατο κατά την θάλασσα. Kαθώς πλησίαζε
στην προκυµαία άκουσε φωνές και είδε πολύ κόσµο
συγκεντρωµένο, να χειρονοµεί και να τρέχει πάνω-
κάτω. Ένας άνθρωπος είχε πέσει κατά λάθος στο νερό
και, όπως δεν ήξερε κολύµπι, χτυπούσε πανικόβλητος
χέρια και πόδια, χανόταν µέσα στα κύµατα και, όταν
κατόρθωνε να βγάλει λίγο το κεφάλι του από το νερό,
καλούσε απελπισµένος σε βοήθεια. Oι άνθρωποι έσκυ-
βαν πάνω από το νερό και του φώναζαν:
- ∆ώσε µας το χέρι σου!
Tίποτε αυτός! Συνέχισε να χτυπιέται. 
- Bρε άνθρωπε, δεν ακούς. ∆ώσε µας το χέρι σου! Θα

πνιγείς, του φώναζαν.
Kάποια στιγµή το πλήθος είδε τον Nασρεντίν και έκανε
χώρο να περάσει.
- Σίγουρα αυτός θα ξέρει τί να κάνει, είπε κάποιος.
O Nασρεντίν έσκυψε στο νερό, κάτι είπε σιγανά στον
µισοπνιγµένο και τότε εκείνος του έδωσε το χέρι του.
O Nασρεντίν το έπιασε και τον έσυρε έξω.
Oι άνθρωποι έµειναν µε ανοιχτό το στόµα. 
- Tί του είπες; Eµείς τόσην ώρα του φωνάζαµε να µας
δώσει το χέρι του και δεν το έκανε. Eσένα γιατί σε
άκουσε;
- Γιατί έγώ του είπα “πάρε το χέρι µου”, απάντησε
ήρεµα ο Nασρεντίν.
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HH 49χρονη Λόρνα Mπέϊλι, από την Σκωτία, υπέ-
στη καρδιακή προσβολή. Για τους γιατρούς

ήταν νεκρή. O σύζυγός της, όµως, κατάφερε να την
επαναφέρει στην ζωή, ψιθυρίζοντας της “σ’ αγαπώ”.

O O ι γιατροί προσπαθούσαν επί τρεις ώρες να την
επαναφέρουν, χωρίς κανένα αποτέλεσµα. Mε-

τά την ολοκλήρωση των προσπαθειών τους, θεωρού-
σαν την γυναίκα “κλινικά νεκρή”, καθώς το µόνο που
την κρατούσε στην ζωή ήταν ο απινιδωτής και οι ενέ-
σεις αδρεναλίνης.

Y Y πήρχε όµως κάτι που υπερέβαινε τους φυσι-
κούς νόµους: η δύναµη των συναισθηµάτων και

η πίστη του συζύγου της και των παιδιών της. Mόλις ο
σύζυγος της έσκυψε και της ψιθύρισε: “Λόρνα, σ’
αγαπώ, σε παρακαλώ γύρνα πίσω”, η γυναίκα άρχισε
σιγά-σιγά ν’ αποκτά το φυσιολογικό της χρώµα.

HH νοσοκόµα που την παρακολοθούσε υποστήριξε
ότι αυτό ήταν απλώς µια παρενέργεια της τακτι-

κής, που ακολούθησαν οι γιατροί. Σταδιακά, όµως,
έκαναν την εµφάνιση τους όλο και περισσότερες εν-
δείξεις ότι η γυναίκα επανήλθε στην ζωή. Άρχισε να
κουνάει τις βλεφαρίδες της, προσπαθώντας ν’ ανοίξει
τα µάτια της και, στην συνέχεια, έσφιξε το χέρι της
κόρης της, που στεκόταν στο πλευρό της. H νοσοκόµα
κάλεσε τον γιατρό, κι εκείνος, πιάνοντας το χέρι της,
διαπίστωσε ότι η γυναίκα είχε σφυγµό.

“E “E ίµαστε τόσο δεµένη οικογένεια, που δεν θα
τα παρατούσαµε τόσο εύκολα”, είπε η µεγα-

λύτερη κόρη, η οποία επίσης δεν είχε σταµατήσει να
ζητάει από την µητέρα της να “γυρίσει πίσω”.

§ § ίγες ώρες αργότερα το θαύµα ολοκληρώθηκε. H
Λόρνα σηκώθηκε από το κρεββάτι και επικοινώ-

νησε κανονικά µε την οικογένειά της.

O σοφός γέρος τους συµ-
βούλευσε απλούστατα να

πάρουν ο ένας το άλογο του
άλλου. Έτσι αντέστρεψε
τους όρους και αντί να

πηγαίνουν όσο πιο αργά
µπορούσαν, πήγαιναν όσο
πιο γρήγορα µπορούσαν.

§Y™H ¶POH°OYMENOY TEYXOY™ 
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44 είναι οι µορφές των i-συνδρόµων και
εκδηλώνονται: στον αντίχειρα, στον

αυχένα (αυχενικό σύνδροµο), στην πλάτη
(οσφυαλγία) και τους βραχίονες (σύνδρο-
µο καρπιαίου σωλήνα).

64%64% των µαθητών του Γυµνασίου
και 77% των µαθητών του

∆ηµοτικού υποφέρουν από πόνους στην
πλάτη ή στην µέση λόγω της πολύωρης
ενασχόλησής τους µε ηλεκτρονικούς υπο-
λογιστές, τάµπλετς, βιντεοπαιχνίδια και
“έξυπνα” κινητά τηλέφωνα.

99 στα 10 παιδιά δεν έχουν πει στους
γονείς τους ότι πονούν τα χέρια ή ο

λαιµός τους.

7%7% των παιδιών στην Eλλάδα υπο-
φέρουν από χρόνιο µυοσκελε-

τικό πόνο, που υποβαθµίζει αισθητά την
ποιότητα της ζωής τους.

22 ώρες την ηµέρα συνολικά είναι το επι-
τρεπτό όριο για τα παιδιά σχολικής

ηλικίας να παίζουν σε υπολογιστές και
τάµπλετς και να βλέπουν τηλεόραση.

11 ώρα λιγώτερος ύπνος την ηµέρα δηµι-
ουργεί πρόβληµα συγκέντρωσης στα

παιδιά και µειωµένη µαθησιακή ικανότητα.
Tα παιδιά σχολικής ηλικίας χρειάζονται 10
µε 12 ώρες ύπνου το 24ωρο.

10:0010:00 το βράδυ τα παιδιά πρέπει
να είναι στο κρεββάτι και

να κοιµούνται, γιατί η αυξητική ορµόνη εκ-
κρίνεται από την υπόφυση από τις 12:00 το
βράδυ µέχρι τις 3:00 τα ξηµερώµατα.
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ΣΩΣTO  -  ΛAΘOΣ

Σε κάθε “δίδυµο” λέξεων ή εκφράσεων, που αναφέρονται πιο κάτω,
βρείτε ποιά είναι η σωστή:

1. αµπέχωνο - αµπέχονο
2. άνηθος - άνιθος
3. αντικρίζω - αντικρύζω
4. βάση σχεδίου - βάσει σχεδίου
5. βλίτο - βλήτο
6. βρόµικος - βρώµικος

7. γειρτός - γυρτός
8. να τα κατοστίσεις - κατοστήσεις
9. εγχείριση - εγχείρηση
10. γλείφω - γλύφω
11. καθοίκι - καθίκι
12. πηλήκιο - πηλίκιο


