
Oι καλοκαιρινοί µήνες, κυρίως στην Eλλάδα, µε την ζέστη στο

κατακόρυφο -σχεδόν- οδηγούν και σε µια νωχελικότητα. Mπορούµε

να αξιοποιήσουµε αυτή την περίοδο για όφελος;

Bεβαίως! Kαι µε ποιόν τρόπο; Mε το να ενδώσουµε στην νωχελικό-

τητα όλο και περισσότερο... µε ένα δηµιουργικό τρόπο. Aντί για νωχε-

λικότητα του σώµατος, να δοκιµάσουµε και την νωχελικότητα της
σκέψης. Nα στείλουµε, δηλαδή, το µυαλό µας... διακοπές!

Πώς πάει το µυαλό διακοπές; Όταν θέλουµε να αλλάξουµε παραστά-

σεις πάµε σε έναν άλλο τόπο, διαφορετικό. Συνήθως το σώµα πάει δια-

κοπές και µετά επιστρέφουµε στα ίδια, µε περισσότερο άγχος. Aν στεί-

λουµε το µυαλό µας διακοπές, χρειάζεται να του αλλάξουµε κι εκεί-

νου την ρουτίνα. Πώς;

Nα προσπαθήσουµε να µην σκεπτόµαστε τίποτε από τα
συνηθισµένα µας για κάποιες ώρες της ηµέρας. Όταν µας έρχονται οι

συνήθεις αγωνίες στον νου, να τις σταµατάµε. Aς κάνουµε την σκέψη:

“τί ευχάριστο υπάρχει στην ζωή µου, ανεξάρτηττα από τις δυσκολίες;”.

Nα συγκεντρώνουµε την σκέψη µας σε ένα µόνο πράγµα,

που είναι ευχάριστο. Mετά να αφήνουµε κι αυτή την σκέψη να φύγει

και να µείνει µόνο η ησυχία.

Nα συγκεντρώνουµε την προσοχή µας σε αυτό που συµβαίνει γύρω

µας, στους ήχους, στα χρώµατα, στις κινήσεις...  υπάρχει τόσος πολύς

πλούτος γύρω µας, που θα εκπλαγείτε πόσα συµβαίνουν και δεν τα

παίρνουµε είδηση.

Όταν µιλάµε, να παρατηρούµε τί λέµε! Mετά από λίγη εξά-

σκηση θα αρχίσετε να παρατηρείτε ότι, πολλές φορές, αυτά που λέτε

δεν σας κάνουν περήφανους! Kαι µετά αναρωτιόµαστε γιατί καταλή-

γουµε µε τους φίλους και συγγενείς σε παρεξηγήσεις, διαφωνίες,

έχθρες και διαπληκτισµούς...

Tο σηµαντικό είναι να έχουµε, για κάποιες ώρες της ηµέρας, τον νου

µας σιωπηλό και ήρεµο. Mπορεί να είµαστε µέσα στον θόρυβο και

την “τρέλλα” των διακοπών και, όµως, να έχουµε ένα ήσυχο µυαλό.

Έτσι, µαζί µε το σώµα, αυτό το καλοκαίρι, ας πάει διακοπές και το

µυαλό. Όχι ότι θα φύγει από την θέση του, αλλά θα αλλάξει “παραστά-

σεις”\!

Eύχοµαι η Παναγία µας, την Kοίµηση της οποίας εορτάζουµε τον

∆εκαπενταύγουστο, να µας ευλογεί και να µας σκεπάζει από κάθε

δυσάρεστη επιρροή και να µας παρέχει καταφύγιο, όταν και όποτε οι

περιστάσεις το απαιτούν. Aλλά κι εµείς να µη Tην θυµόµαστε µόνο

στις δυσκολίες...

O εκδότης    

∆ηµήτριος Mπούκας
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Kαταραµένε Έλληνα, όπου κι αν στρέψω
την ψυχή µου, µπροστά µου σε βρίσκω,
πρώτο και αξεπέραστο.

Φρήντριχ Σίλλερ 

Mένω εκστατικός µπροστά στο όραµα της
Eλλάδας. Eυρώπη είναι ο Όµηρος, ο Aι-
σχύλος, ο Σοφοκλής, ο Eυριπίδης. Eίναι ο
Φειδίας, ο Πλάτων, ο Aριστοτέλης. Oι Έλ-
ληνες είναι συγγενείς και δάσκαλοί µου,
τούς θαυµάζω σαν άφθαρτες διάνοιες.

Γιόχαν Γκαίτε 

∆εν µπορούµε να κάνουµε ούτε βήµα στην
τέχνη µας, χωρίς να την συσχετίσουµε µε
την τέχνη των Eλλήνων.

Pίχαρντ Bάγκνερ

Aν οι Έλληνες δεν πολεµούσαν µεταξύ
τους θα κατακτούσαν τον κόσµο!

Ότο Mπίσµαρκ 

Oι αξίες του ελληνικού πολιτισµού ισχύουν
ακόµα σαν κανόνες και άφθαρτα πρότυπα.

Kαρλ Mαρξ

Oι Έλληνες είναι ένας λαός που τα πολύ-
πλευρα χαρίσµατά του τού εξασφάλισαν
µια τέτοια θέση στην ιστορία, την οποία
κανένας λαός δεν µπορεί να διεκδικήσει!

Φρειδερίκος Ένγκελς

H ελληνική φυλή ουδέποτε έπαυσε να εί-
ναι µητέρα κάθε πολιτισµού. Oι Έλληνες
υπήρξαν πάντα φιλελεύθεροι και ελευθε-
ρωτές, ουδέποτε κατακτητές.

Oύρλιχ Bιλαµόβιτς

Eρώτηση: Tί κοινό είχαν όλοι οι παραπάνω;

ααααςςςς    σσσσττττεεεείίίίλλλλοοοουυυυµµµµεεεε    ττττοοοο
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∆ιάφορα... 
�H καθηµερινή κατανάλωση πρω-

ϊνού γεύµατος µπορεί να µειώνει

τον κίνδυνο εκδήλωσης διαβήτη,

αναφέρουν επιστήµονες από το

Πανεπιστήµιο του Kολοράντο. Σε

σχετική µελέτη διαπίστωσαν ότι η

παράλειψη του πρωϊνού  προκαλεί

µεγαλύτερες αυξήσεις του σακχά-

ρου, έπειτα από κάθε επόµενο γεύ-

µα, γεγονός που ανοίγει τον δρό-

µο για την εµφάνιση της νόσου.

�Eκ φύσεως το µυαλό των µω-

ρών συντονίζεται µε τον εγκέφα-

λο των ενηλίκων. Tο αποδεικνύει

έρευνα που φανερώνει ότι, όταν

ένας ενήλικας κοιτά ένα αντικεί-

µενο και βρίσκεται κοντά σε ένα

µωρό, τότε το µωρό στρέφεται στο

ίδιο αντικείµενο. Tην ιδιότητα αυ-

τή αναπτύσσουν τα βρέφη από την

ηλικία των πέντε µηνών, κάτι που

αποδεικνύει ότι οι κοινωνικές δε-

ξιότητες του ανθρώπου αναπτύσ-

σονται πολύ νωρίς στην ζωή.

�Eπιστήµονες από το Πανεπι-

στήµιο του Mάντσεστερ διαπίστω-

σαν ότι οι γυναίκες, που φοράνε

γόβες στιλέτο τις περισσότερες

ηµέρες της εβδοµάδας, ενδέχεται

να παρουσιάσουν συρρίκνωση

των µυών της κνήµης τους έως και

13%, σε σχέση µε εκείνες που

προτιµούν τα ίσια παπούτσια. Oι

ειδικοί επισηµαίνουν ακόµα ότι η

συχνή εναλλαγή ανάµεσα σε ίσια

και σε παπούτσια µε ψηλά τακού-

νια µπορεί να διπλασιάσει την

βλάβη στους µυς των ποδιών.

�O εθελοντισµός µπορεί να κά-

νει καλό στην καρδιά αναφέρει το

επιστηµονικό περιοδικό “Ψυχο-

λογία καί Kίνηση”. H σχετική µε-

λέτη έδειξε  πως, όσοι αφιερώ-

νουν στον εθελοντισµό τουλάχι-

στον τέσσερεις ώρες την εβδο-

µάδα, διατρέχουν κατά 40% µι-

κρότερο κίνδυνο υπέρτασης. 

�Tο άκουσµα ενός συγκεκριµέ-

νου επαναλαµβανόµενου ήχου ξα-

νά καί ξανά, µε τα µάτια κλειστά,

είναι µια τεχνική χαλάρωσης, που

µπορεί να βελτιώσει τις επιδόσεις

των µαθητών και των φοιτητών

στις εξετάσεις, αναφέρουν επιστή-

µιονες από το Πανεπιστήµιο του

Kονέκτικατ.
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K άθε γράµµα του ελληνικού αλφα-
βήτου εκπέµπει ήχο και εικόνα.

Kάθε λέξη τέθηκε από τους “ονοµατο-
θέτες” µε ακρίβεια και όχι τυχαία και
έχει άµεση σχέση Aιτίας καί Aιτιατού,
µεταξύ Σηµαίνοντος και Σηµαινοµένου.
Eάν πάµε δε στις επιστήµες, τα παρα-
δείγµατα είναι ατελείωτα και άκρως δια-
φωτιστικά, αλλά και διδακτικά για τις
επόµενες γενεές.

Σ χετικά πρόσφατα στο ιατρικό πε-
ριοδικό Medizin Jurnal δηµοσιευ-

θηκε µία επιστηµονική εργασία, σύµ-
φωνα µε την οποία “H εκφορά του
γράµµατος “N” µεταφέρει οξυγόνο
στον εγκέφαλο και δεν είναι τυχαίο το
γεγονός της τοποθέτησης του “N” στο
µέσον ακριβώς του αλφαβήτου - στο
πρώτο ελληνικό αλφάβητο µε τα 27
γράµµατα”.

Γ ιατί, όµως, εµείς, γίναµε διώκτες
του “N”; Γιατί θέλουµε να φτωχύ-

νουµε τον εγκέφαλο των εποµένων
γενεών στην χώρα µας; 

H ελληνική γλώσσα έχει πάρει
πλέον µία µορφή τέτοια, που δεν

έχει ανάγκη από άλλες ακρότητες.
Eίναι άραγε τυχαίο, που καταργήσαµε
το γράµµα “N” στο τέλος των λέξεων
και τα σχολικά µας βιβλία γράφουν το
“εµβαδό” αντί το εµβαδόν; 

Γ ια ποιό λόγο αυτή η ακρότητα; Για
ποιό λόγο διδάσκουµε επίσηµα στα

σχολεία µας κανόνες, που κατασκευά-
σθηκαν αυθαίρετα, π.χ. “χθές συνάν-
τησα το δήµαρχο, το φίλο, το σύµ-
βουλο” κλπ. Tο γράµµα “N” είναι οργα-
νικό και όταν το κόβουµε.... πονάει.
Eίναι σαν να κόβουµε το δακτυλάκι
µας... Eάν κάποιος αντιτείνει ότι αυτό
είναι µια ασήµαντη λεπτοµέρεια, θα
πρέπει να του πούµε ότι “η λεπτοµέρεια
κρατάει τον Παρθενώνα”!

O Oδυσσέας Eλύτης, στο ωραίο, ει-
ρωνικό κείµενό του “Για µιαν ο-

πτική του ήχου”, λέει: “Kανένας Hρώ-
δης δεν θα τολµούσε να διατάξει τέ-
τοια γενοκτονία, όπως αυτή του τελι-
κού “N”, εκτός κι αν του έλειπε η οπτική
του ήχου”. Kαι ο Pίτσος έγραψε: “Kαι οι
λέξεις φλέβες είναι. Mέσα τους αίµα
κυλάει”.    

∆ υστυχώς, όµως, διαπιστώνουµε
σήµερα ότι µετά το “N” έρχεται και

η σειρά του τελικού “Σ”. Kάποιοι δηµο-
σιογράφοι στα κανάλια λένε κιόλας: “η

µέθοδο”, “η πλήρη ένταξη” “η Πάρο”
κλπ. Kαλλιεργούν έτσι αυθαίρετα ένα
αρνητικό γλωσσικό πρότυπο στους νέ-
ους µας. Aπό την µια πλευρά τα MME
µε την τεράστια δύναµή τους και από
την άλλη ένα σχολείο ανήµπορο να
αντιδράσει και µια κοινωνία να δέχεται
παθητικά αυτή την εξέλιξη.

O ι επιστήµονες, διεθνώς, µελετούν
την µοναδική µουσικότητα της

ελληνικής γλώσσας και τον αντίκτυπό
της στην πνευµατική διαύγεια του αν-
θρώπου. Tο γράµµα “N” διεγείρει τον
εγκέφαλο θετικά και ενεργοποιεί τον
άνθρωπο να σκέπτεται σωστά. Tο τε-
λικό “Σ” ηρεµεί τον άνθρωπο. Aυτό
δέχεται και η σύγχρονη ψυχιατρική.

O ι αρχαίοι ΄Eλληνες τα εγνώριζαν
όλα αυτά και δεν είναι τυχαίο το

γεγονός ότι µόνο εµείς οι Έλληνες λέµε
“Tα είπα µε το Nι και µε το Σίγµα” και
δεν χρησιµοποιούµε στην έκφραση
αυτή άλλα γράµµατα. 

H σύγχρονη Ψυχογλωσσολογία δέ-
χεται ότι η γλώσσα και η σκέψη

γεννιούνται ταυτόχρονα, εξελίσσονται
παράλληλα και συνιστούν, ανά πάσα
στιγµή, µια ξεχωριστή ενότητα. H
γλώσσα ενσαρκώνει την σκέψη και η
σκέψη ουσιώνεται σε γλώσσα. Eίναι ένα
νόµισµα µε τις δύο όψεις του. ∆εν µπο-
ρεί να υπάρχει η µια πλευρά χωρίς την
άλλη. ∆εν µπορούσε να υπάρξει ελλη-
νική σκέψη χωρίς την ελληνική γλώσσα.

E ίναι γεγονός ότι η ποιότητα και
ποσότητα καταγραφών στην σκέ-

ψη προσδιορίζει και το νοητικό επίπεδο
κάθε λαού. Eποµένως και το νοητικό
επίπεδο καθορίζει και την ικανότητα της
δηµιουργίας πολιτισµού.

T ο ελληνικόν αλφάβητον, στην πο-
ρεία των χιλιάδων ετών του ήταν

αρχικά ιδεογραφικό, στην συνέχεια επι-
νοήθηκε το εικονογραφικό, έπειτα φθά-
σαµε στο γραµµογραφικό, κατόπιν στο
συλλαβογραφικό (γραµµική A και B) και
τέλος καθιερώθηκε το ισχύον σήµερα
φθογγογραφικό, που είναι αξεπέραστο
και στο οποίο οφείλεται η δηµιουργία
της ελληνικής γλώσσας και του ελληνι-
κού οικουµενικού πολιτισµού.

Έ χουµε χρέος να διαφυλάξουµε,
ως κόρην οφθαλµού, την ελλη-

νική γλώσσα και να αντισταθούµε στην
κακοποίησή της.

Σπύρος Mάρκου, εκπαιδευτικός 

Πάει ένας Kύπριος σ’ ένα “ταχυφαγείο” και ζητά ένα σάντουιτς µε τυρίν,
ντοµάταν, πιπεριάν και κρεµµύδιν. Nευριάζει ο υπάλληλος και του λέει:
- Aµάν, εσεις οι Kύπριοι. Ό,τι και να πείτε όλο το “N” προσθέτετε στο τέλος!
Έλα, θες κάτι άλλο µέσα;
“Zεµατισµένος” ο Kύπριος από την σκληρή παρατήρηση τού λέει:

- Bάλε και ζαµπό και µπέϊκο!

A
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M πορεί οι αρχαίοι Έλληνες να τον είχαν περιγράψει µε
ελαφρώς µελανά χρώµατα στην Mυθολογία, για τον

σύγχρονο κάτοικο των µεγαλουπόλεων όµως ο γαλήνιος
ύπνος είναι κάτι σπάνιο. Aπό την µια πλευρά το καθηµερινό
άγχος, από την άλλη ο σχεδόν συνεχής θόρυβος της πόλης,
και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν συµπληρώνουν ούτε τις
µισές από τις απαιτούµενες ώρες ύπνου. Όσοι λοιπόν
µένουν ξάγρυπνοι λόγω άγχους, θα πρέπει να συβουλευ-
τούν κάποιον ειδικό, όσοι όµως δεν αντέχουν τον θόρυβο,
έχουν πλέον την δυνατότητα να στραφούν προς τις νέες
τεχνολογίες για βοήθεια.

Λευκός θόρυβος

Π ρόκειται για ένα τυχαίο σήµα µε µια επίπεδη φασµα-
τική πυκνότητα ισχύος. Mε άλλα λόγια, ο λευκός είναι

ένας επίπεδος, συνεχής ήχος, που θεωρητικά βοηθά στο να
µας χαλαρώσει και να µας οδηγήσει στο ζητούµενο, δηλαδή
τον βαθύ ύπνο. Συνήθως χρησιµοποιούνται ήχοι, που
κάποιος µπορεί να εντοπίσει στην φύση, όπως το θρόϊσµα
των φύλλων, ο ήχος των κυµάτων ή της βροχής. Στην ουσία,
αυτό που γίνεται είναι ότι η προσοχή του αυτιού µας συγκεν-
τρώνεται στους ήχους αυτούς και αποσπάται από τους ανε-
πιθύµητους ήχους του περιβάλλοντος, όπως οι σειρήνες
περιπολικών και ασθενοφόρων, µέχρι και ο ήχος της τηλεό-
ρασης του γείτονα, που παίζει στη διαπασών. Aλλά, ακόµη
και στο ίδιο δωµάτιο, ο λευκός αυτός θόρυβος πνίγει και τον
ήχο του ροχαλητού του... έτερού σας ηµίσεος.

M ε µόλις ενάµισι ευρώ, οι τυχεροί χρήστες των iphone,
ipod και ipad µπορούν να κατεβάσουν την εφαρµογή

White Noise, η οποία διαθέτει µια πλατειά γκάµα από λευ-
κούς θορύβους, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και την πιο οικο-
νοµική λύση του είδους. Mέσω διαδικτύου διατίθενται και
διάφορες συσκευές αντίστοιχης λειτουργίας, των οποίων ο
προορισµός είναι αποκλειστικά το να µας βοηθήσουν να κοι-
µηθούµε ήσυχα. 

K αι, φυσικά, για όσους δεν τα πάνε καλά µε την τεχνο-
λογία, υπάρχουν και οι ωτοασπίδες. Aν και δεν παρά-

γουν λευκό θόρυβο, αποµονώνουν τον χρήστη τους από
τους θορύβους του περιβάλλοντος. 

Όσα δεν ξέρετε για τον ύπνο

A ν και ο ύπνος είναι µια από τις σπουδαιότερες λειτουρ-
γίες για τον ανθρώπινο οργανισµό, οι επιστήµονες δεν

έχουν καταφέρει να εξηγήσουν πλήρως το πώς λαµβάνει
χώρα η όλη διαδικασία. Γνωρίζουµε όµως ότι:
� O εγκέφαλος µας, κατά την διάρκεια του ύπνου βρίσκε-
ται σε επαναφόρτιση. Tα κύτταρα αυτοεπιδιορθώνονται. Tο
σώµα µας απελευθερώνει σηµαντικές ορµόνες. Όλα αυτά
συµβαίνουν την ώρα που κοιµόµαστε.
� Tα όνειρα είναι κάτι το φυσιολογικό. Όσοι δεν ονειρεύον-
ται πάσχουν συνήθως από κάποια διαταραχή προσωπικότη-
τας.
Mόνο το 12% των ονείρων µας είναι ασπρόµαυρα. Aυτό το
ποσοστό ήταν υψηλότερο στο παρελθόν. Aλλά από τότε που
κυκλοφόρησε η έγχρωµη τηλεόραση, βάλαµε... χρώµα στα
όνειρά µας.
Oι τυφλοί µπορούν να δουν όνειρα. Όσοι όµως είναι τυφλοί
εκ γενετής βιώνουν τα όνειρα ως συναισθήµατα, ήχους,

µυρωδιές και άγγιγµα, και όχι ως εικόνες.
Mέσα σε πέντε λεπτά, από την στιγµή που ξυπνάµε, έχουµε
ξεχάσει το 50% των ονείρων µας, ενώ όταν περάσουν 10
λεπτά το 90%.
�O ανθρώπινος οργανισµός χρειάζεται διαφορετικές ώρες
ύπνου, αναλόγως µε την ηλικία του.
- Tα µωρά χρειάζονται 16 ώρες ύπνου, 
- Oι ηλικίες 3 έως 12 χρόνων, 10 ώρες ύπνου,
- Oι ηλικίες 13 έως 18 χρόνων, 10 ώρες ύπνου,
- Oι ηλικίες 19 έως 65, 8 ώρες ύπνου,
- Oι άνω των 65 χρόνων χρειάζονται 6 ώρες ύπνου.
�O άνθρωπος µπορεί να επιβιώσει χωρίς τροφή 2 εβδοµά-
δες, χωρίς ύπνο όµως µόνο 10 ηµέρες.
�Tο θηλαστικό που κοιµάται περισσότερο είναι το κοάλα:
22 ώρες την ηµέρα.
Tο θηλαστικό που κοιµάται λιγώτερο είναι η καµήλα: 1,9
ώρες την ηµέρα.
�H στάση στην οποία κοιµόµαστε φανερώνει την προσωπι-
κότητά µας:
- Tο 41% των ανθρώπων παίρνει εµβρυακή στάση κατά τον
ύπνο: άνθρωποι σκληροί, αλλά συγχρόνως ανοιχτόκαρδοι.
- Tο 15% παίρνει την στάση “κούτσουρο”, στο πλάϊ µε τεντω-
µένα προς τα κάτω χέρια και πόδια: είναι ευχάριστοι και κοι-
νωνικοί χαρακτήρες.
- Tο 13% παίρνει την στάση του “νοσταλγού”. Στο πλάι µε τα
πόδια ίσια, τον κορµό λίγο κυρτό και το ένα χέρι κάτω από το
µαξιλάρι: είναι κυνικοί και αναποφάσιστοι.
- Tο 8% παίρνει την στάση του “στρατιώτη”: ανάσκελα µε τα
πόδια ίσια και τα χέρια κολληµένα στο κορµί: είναι ήρεµοι
και συγκρατηµένοι χαρακτήρες.
- Tο 7% παίρνει την στάση “ελεύθερη πτώση”, µπρούµυτα
µε το πρόσωπο χωµένο στο µαξιλάρι: είναι κοινωνικοί καί
παράτολµοι, αλλά µπορούν να γίνουν και αρκετά νευρικοί.
- Tο 5% παίρνει την στάση του “αστερία”, ανάσκελα µε
ίσια τα πόδια και ανοιχτά τα χέρια: αποδεικνύονται καλοί
φίλοι, καθώς έχουν πάντα διάθεση να ακούσουν τους
άλλους.
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όσα δεν ξέρετε για 

την αγκαλιά του M O P Φ E AM O P Φ E A

1. Πηγαίνουµε στο κρεββάτι την ίδια ώρα κάθε βράδυ.
2. ∆εν ανοίγουµε το κοµπιούτερ ούτε την τηλεόραση
στην κρεββατοκάµαρα. Tο σώµα µας πρέπει να “µά-
θει” πως στον χώρο αυτό χαλαρώνει και κοιµάται.
3. Για να νοιώθουµε άνετα, το δωµάτιο πρέπει να έχει
την σωστή θερµοκρασία (19 έως 250 C), να είναι σκο-
τεινό και να προστατεύεται από τον θόρυβο. 
4. Tο στρώµα του κρεββατιού πρέπει να είναι ανατο-
µικό. Nα µην είναι ούτε πολύ σκληρό, ούτε πολύ µα-
λακό, ώστε να υποστηρίζει σωστά το σώµα.
5. Όχι καφές και γυµναστική µετά τις 8 το απόγευµα
καθώς δηµιουργούν υπερένταση. Για τον ίδιο λόγο
αποφεύγουµε την έντονη πνευµατική δραστηριότητα
και  δεν µένουµε κολληµένοι στο κοµπιούτερ µέχρι
αργά το βράδυ, γιατί τότε διαταράσσεται χειρότερα ο
ύπνος µας.

ΣYMBOYΛEΣ ΓIA.. .  ONEIPA ΓΛYKA5
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KAΠOTE ο χρόνος είχε τέσσερεις εποχές. ΣHMEPA έχει δύο.
KAΠOTE δουλεύαµε οκτώ ώρες. ΣHMEPA έχουµε χάσει το µέτρηµα.
KAΠOTE είχαµε τις πόρτες των σπιτιών µας ανοικτές, όπως και τις
καρδιές µας. ΣHMEPA δεν εµπιστευόµαστε κανένα. Kλειδαµπαρω-
νόµαστε, βάζουµε συναγερµούς κι έχουµε και 1-2 σκυλιά για να µην
αφήνουµε κανένα να µας πλησιάσει.
KAΠOTE είχαµε χρόνο για τον εαυτό µας. ΣHMEPA δεν έχουµε
χρόνο για κανέναν.
KAΠOTE η σκληρή δουλειά ήταν ιδανικό. ΣHMEPA είναι...κουτα-
µάρα.
KAΠOTE ζούσαµε σε σπίτι 65 τετραγωνικών και ήµαστε ευτυχισµέ-
νοι. ΣHMEPA ζούµε σε σπίτι 200 τετραγωνικών και δεν χωράµε µέσα.
KAΠOTE ζητάγαµε συγγνώµη ενώπιος ενωπίω. ΣHMEPA το λέµε µε
SMS.
KAΠOTE ξυπνάγαµε πρωΐ πρωΐ την Kυριακή για να πάµε στην
εκκλησία. ΣHMEPA δεν πάµε γιατί είναι “παλιοµοδίτικο”.
KAΠOTE µαζευόµαστε όλη η οικογένεια γύρω από το κυριακάτικο
τραπέζι και αισθανόµαστε ενωµένοι και ευτυχισµένοι. ΣHMEPA έχει
ο καθένας το δικό του δωµάτιο και δεν τρώµε ποτέ µαζί.
KAΠOTE ζούσαµε µε ένα µισθό. ΣHMEPA ζούµε µε τους µισθούς
που... θα πάρουµε.
KAΠOTE περνάγαµε υπέροχα στο ταβερνάκι της γειτονιάς, µε κρα-
σάκι, τραγούδι και κουβεντούλα. ΣHMEPA µιζεριάζουµε σε ακριβά,
γκουρµέ εστιατόρια.
KAΠOTE τα δανεικά µας τα έδινε ο αδελφός. ΣHMEPA µας δανεί-
ζουν οι τράπεζες.
KAΠOTE δουλεύαµε για να ζήσουµε. ΣHMEPA ζούµε για να δου-
λεύουµε.
KAΠOTE δεν είχαµε φράγκο στην τσέπη κι όµως ήµαστε τόσο µα
τόσο αισιόδοξοι, ακόµη κι ευτυχισµένοι. ΣHMEPA έχουµε τα πάντα
και τρωγόµαστε µε τα ρούχα µας.

Aυτό το “KAΠOTE”, το έλεγαν “ZΩH”...

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

ποια από τις δύο είναι η σωστή:

1) Pεβίθι - Pεβύθι. 2) Pωδάκινο - Pοδάκινο. 3) Σβύνω - Σβήνω. 4)
Πιτσυλώ - Πιτσιλώ. 5) Πατριός - Πατρυιός. 6) Πασαλείφω - Πασ-
σαλείφω. 7) Φέτος οι ελιές µας θα παράξουν καρπό - Φέτος οι

ελιές µας θα παραγάγουν καρπό. 8) Tα πλοία εξωκέλουν καµµιά
φορά - Tα πλοία εξοκέλλουν καµµιά φορά. 9) Λαβράκι - Λαυράκι.

10) Ξώβεργα - Ξόβεργα.

Mικρές αλλά χρήσιµεςMικρές αλλά χρήσιµες

1) Eκατό τοις εκατό. 2)
Συµπόνια. 3) Συνονθύλευµα.
4) Στελεχώνω µια επιχείρη-
ση. 5) Παρονοµαστής. 6)
Παλιρροϊκός. 7) Πιλοτή. 8)
Πηλήκιο. 9) Kοινοτοπία. 10)
∆ιελκυστίνδα.

§Y™H ¶POH°OYMENOY
TEYXOY™

ÂÂ˘̆ËËÌÌÂÂÚÚ››·· - AY°OY™TO™  2013 

�� Λεκέδες από αυγό:
Aν το αυγό, που λέκιασε ένα ρούχο, έπηξε
και στέγνωσε πάνω στο ύφασµα, η πρώτη
µας κίνηση είναι να το αφαιρέσουµε µ’ ένα
κουτάλι. Tον υπόλοιπο λεκέ τον πλένουµε
µε χλιαρό διάλυµα σαπουνιού. Στην συνέ-
χεια το τρίβουµε µε καθαρή βενζίνη και το
ξεπλένουµε. (Προσοχή: µη χρησιµοποιείτε
ποτέ καυτό νερό). 
�� Aν κάποιος λιποθυµήσει:
Aν πέσει κάποιος κάτω και είναι µε τα
µάτια κλειστά, πρόκειται για λιποθυµία. H
πρώτη κίνηση που κάνουµε είναι να του
σηκώσουµε τα πόδια σε ορθή γωνία για να
πάει αίµα στο κεφάλι. Aν είναι µε τα µάτια
ανοιχτά, πρόκειται για εγκεφαλικό. Xτυ-
πάµε λίγο την µύτη για να βγει αίµα ή τρυ-
πάµε µε µια βελόνα ένα δάχτυλο του αρι-
στερού χεριού (εκτός από τον αντίχειρα).
�� Aντιηλιακό για πάντα:
H UVA ακτινοβολία, ο ύπουλος εχθρός
του δέρµατος, είναι παρούσα όλο τον χρό-
νο και διαπερνά σύννεφα και γυαλιά. Γι’
αυτό να φοράτε κάθε ηµέρα αντιηλιακό
(που θα καλύπτει την UVA ακτινοβολία),
τον χειµώνα µε δείκτη προστασίας 15 και
το καλοκαίρι µε δείκτη προστασίας 30.
�� Πέντε γεύµατα την ηµέρα:
Mην τρώτε πάνω από πέντε γεύµατα την
ηµέρα και λιγώτερα από τρία, αν θέλετε
την καλή λειτουργία του µεταβολισµού
σας. Nα τρώτε τρία κύρια γεύµατα (πρω-
ϊνό, µεσηµεριανό, βραδινό) και δύο µικρό-
τερα στα µεσοδιαστήµατα (κατά προτί-
µηση ένα φρούτο ή ένα γιαούρτι.

““ K A Π O T EK A Π O T E ”” καικαι ““ Σ H M E P AΣ H M E P A ””


