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H κυρία Mέλπω, µια γλυκειά και πάντα χαµογελαστή γυναίκα 85 ετών,

είναι το πιο αγαπητό πρόσωπο στην γειτονιά µας. Όταν την ρωτάµε “πώς

είστε;”, απαντά µε σιγουριά “καλύτερα”, κι ας έχει τις δυσκολίες της.

Kάθε Tρίτη και Πέµπτη ξεκινάει νωρίς το πρωΐ από το σπίτι της και πηγαίνει

στο νοσοκοµείο, όπου προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της στους µοναχι-

κούς ασθενείς, αυτούς που τους ξέχασαν όλοι, και τους κάνει συντροφιά.

Kάνει, ό,τι µπορεί για να τους δώσει κουράγιο και ελπίδα, κι εκείνοι, αργά ή

γρήγορα ανταποκρίνονται. Bλέπουν τα πράγµατα από άλλη σκοπιά, λίγο-λίγο

ησυχάζουν από τις αγωνίες τους και εµπιστεύονται την ζωή.

Mία από τις φορές, που την επισκέφθηκα στο σπίτι της, την ρώτησα: “^Πού

βρίσκετε αυτό το κουράγιο κάθε ηµέρα; Aυτή την διάθεση για ζωή;” H κυρία

Mέλπω σήκωσε τους ώµους χαµογελώντας: “∆εν µπορώ να κάνω αλλοιώς.

Στον πόλεµο του \40 ήµουν νοσοκόµα στο µέτωπο. Eκεί λοιπόν, συµβιώνονας

µε την ζωή και τον θάνατο την κάθε στιγµή, επέλεξα να πάω µε το µέρος της

ζωής. Kι ύστερα, όταν τελείωσε ο πόλεµος, συνέχισα να επιλέγω την ζωή”.

“Kαι τί κάνετε όταν έρχονται οι δυσκολίες;” την ρώτησα. H κυρία Mέλπω

χαµογέλασε και πάλι: “Tο µυστικό είναι να ρωτάς τον εαυτό σου κάθε φορά,

από ποιά µεριά προτιµάς να δεις τα πράγµατα: αν αποφασίζεις να αφεθείς να

επηρεαστείς από τις καταστάσεις, έτσι θα γίνει. Aν όµως σταθείς λίγο µακριά

τους, θα πάρεις την εµπειρία, που σου δίνουν, χωρίς να φορτωθείς το συναι-

σθηµατικό φορτίο”.

Ήπιε µια γουλιά από τον καφέ της και συνέχισε: “Tα πρώτα χρόνια µετά τον

πόλεµο, για να επιβιώσουµε µε τα παιδά µου, προσπάθησα να ξαναστήσω την

µικρή επιχείρηση, που είχε δηµιουργήσει ο µακαρίτης πλέον σύζυγός µου.

Aυτό που ονοµάζεις “δυσκολίες” ήταν µια καθηµερινή κατάσταση. Ωστόσο, ο
στόχος µου µε ενθουσίαζε, µε κινητοποιούσε. Γι’ αυτό δεν έβλεπα κανένα

εµπόδιο ικανό να τον ανατρέψει. Ήµουν αποφασισµένη να βρίσκω
λύσεις στα προβλήµατα που προέκυπταν. Γνώριζα την πραγµατικότητα,

ωστόσο αρνιόµουν να υποταχθώ στην µίζερη στάση ζωής. Όταν άκουγα

άσχηµα νέα δεν υπέκυπτα. Προτιµούσα να επιµένω στον δρόµο που

χάραζα. Πολλές φορές ρίσκαρα κι άλλες φορές παρέµενα σε µια κατάσταση

αναµονής, µε τα µάτια µου ανοικτά, για την ευκαιρία που θα παρουσιαστεί, µε

τα αυτιά ανοικτά στην πληροφορία που θα ερχόταν. Έτσι, µε την βοήθεια του

Θεού, πορευτήκαµε. Kαι σαν να µου φαίνεται ότι καλά τα καταφέραµε”!

Kοίταξα την κυρία Mέλπω που απολάµβανε το καφεδάκι της. “Θέλετε να

πείτε ότι η αισιοδοξία είναι µια στάση ζωής;” την ρώτησα. H φίλη µου κοίταξε

τα δέντρα που λούζονταν στο ανοιξιάτικο φως του ήλιου έξω από το ανοικτό

παράθυρό της και µου είπε: “H αισιοδοξία δεν είναι στάση, είναι ροή ζωής,

ορµή ζωής, παιδί µου. H στάση φέρνει πλήξη και απραξία, η ορµή είναι ζωή.

Eίναι ελεύθερος ο καθένας µας να επιλέξει”.

Eυχαρίστησα από καρδιάς την σοφή αυτή γυναίκα κι έφυγα βιαστικός. Ήταν

η ώρα της να ξεκινήσει για την εθελοντική της υπηρεσία.

O εκδότης    

∆ηµήτριος Mπούκας

✔  ΣHMEIΩMA AΠO TON EK∆OTH 

TA MYΣTIKA THΣ AIΣIO∆OΞIAΣ

✔  KANEIΣ ∆EN EINAI ΦTΩXOΣ 

✔  ∆IAΦOPA 

✔  TO EΓXEIPI∆IO TOY ΣYNETOY 

O∆OIΠOPOY

✔  MIA AΓNΩΣTH IΣTOPIA ANΘPΩΠIAΣ

✔  O KAΛOΣ OMIΛHTHΣ OΛA TA... AΛEΘEI

✔  ΣYN∆POMO ΣTEPHΣHΣ 

ΠΛHPOΦOPIΩN

✔  XEIMΩNAΣ: KAIPOΣ ΓIA ΛEMONI

✔  TEΣT 

Έ νας φτωχός ρώτησε µία
ηµέρα έναν σοφό:

- Γιατί είµαι τόσο φτωχός;
O σοφός τού απάντησε:
- Γιατί δεν έχεις µάθει να δίνεις.
O φτωχός είπε:
- Mα, δεν έχω τίποτε να δώσω.
O σοφός απάντησε:
- Kι όµως έχει πολλά να δώσεις.
- Σου λέω δεν έχω τίποτε, επέµενε
ο φτωχός. Tί να δώσω;
- Mε το πρόσωπο, µπορείς να
δώσεις στους άλλους ένα χαµό-
γελο.

Mε το στόµα, µπορείς νά επαινέ-
σεις ή να παρηγορήσεις τους
άλλους.
Mε την καρδιά, µπορείς να “ανοί-

ξεις” την καρδιά σου στους άλλους.
Mε τα µάτια, µπορείς να κοιτάξεις

µε τα µάτια της καλωσύνης.
Kαι το σώµα σου µπορείς να το

χρησιµοποιήσεις για να βοηθήσεις
τούς άλλους.

Eποµένως στην πραγµατικότητα
δεν είσαι φτωχός.

Oι περιορισµοί που σου βάζει το
µυαλό σου είναι η πραγµατική σου
φτώχεια.

KANEIΣ δεν είναι ΦTΩXOΣ
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∆ιάφορα... 
� Ερευνητές από το Πανεπιστή-

µιο του Maryland κατέληξαν στο

συµπέρασµα πως οι τακτικές

σεξουαλικές επαφές βοηθούν

στην αύξηση των εγκεφαλικών

νευρώνων, κάτι που µε την σειρά

του διευκόλυνε τις νοητικές λει-

τουργίες,  ενισχύοντας την µνήµη

και την δυνατότητα κατανόησης

στα πειραµατόζωα.. Ωστόσο οι

νευροεπιστήµονες αντιµετωπίζουν

το εύρηµα µε επιφυλακτικότητα,

τονίζοντας ότι οι έξυπνοι άνθρω-

ποι δεν είναι κατ’ ανάγκη ακόρε-

στοι στο σεξ, και αντίθετα, οι

ευφυείς έφηβοι ξεκινούν πιο αργά

τις σεξουαλικές επαφές σε σύγ-

κριση µε τους λιγώτερο ευφυείς

συνοµηλίκους τους. 

�Η ψυχολόγος Tρέ÷ισι Σορς, από

την Βρεταννική Εταιρεία Νευροε-

πιστηµών, πάντως τονίζει ότι το

να αποκτήσει κάποιος νέα εγκε-

φαλικά κύτταρα δεν τον καθιστά

αυτόµατα εξυπνότερο. Όπως λέει:

“Μπορούµε να αποκτήσουµε νέα

εγκεφαλικά κύτταρα κάνοντας γυ-

µναστική ή σεξ, αλλά για να ανα-

πτυχθούν οι νευρώνες και να λει-

τουργούν καλά οι εγκεφαλικές

συνάψεις χρειάζεται πρόσθετος

κόπος. Το διάβασµα και η γυµνα-

στική του µυαλοÜ µε παιχνίδια

στρατηγικής και εκπαιδευτικές

δραστηριότητες είναι αυτά που

κρατούν το µυαλό µας σε φόρµα”.

� Οι βαθειά θρησκευόµενοι άν-

θρωποι έχουν λιγώτερο άγχος και

εµφανίζουν ψυχικές διαταραχές σε

χαµηλότερα ποσοστά, σύµφωνα µε

Βρεταννούς ερευνητές. Aναφέρεται

µάλιστα ότι οι άνθρωποι αυτοί λεί-

πουν λιγώτερες ηµέρες από την

δουλειά τους λόγω ασθενείας, ενώ

πιστεύουν πολύ περισσότερο ότι η

ζωή τους έχει κάποιο νόηµα.. Tο

ευχάριστο είναι, αναφέρει η επικε-

φαλής της επιστηµονικής οµάδας,

ότι καθώς αυξάνονται οι ρυθµοί

της καθηµερινότητάς µας, όλο και

περισσότεροι άνθρωποι - ιδιαίτερα

η νεώτερη γενιά- αναζητούν το

νόηµα της ζωής, κάτι περισσότερο

από ένα καλό µισθό στο τέλος του

µήνα.
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1.1.Tο µονοπάτι αρχίζειTο µονοπάτι αρχίζει
πάντα από µια διαπάντα από µια δια--

σταύρωση.σταύρωση.
Eκεί θα σκεφτείς ποιά κατεύθυνση
είναι η κατάλληλη για σένα. Yπάρχει
βέβαια και µια εναλλακτική λύση: να
εµπιστευτείς αυτό που σου λέει η
καρδιά σου, και να πας εκεί που
αυτή σε οδηγεί. 

2.2.Tο µονοπάτι δεν διαρTο µονοπάτι δεν διαρ--
κεί για πάντα.κεί για πάντα.

Kάποια µέρα θα φτάσεις στο τέρµα
του.
Nα είσαι πάντα σε ετοιµότητα για το
επόµενο.

3.3.Bάδιζε σταθερά στοBάδιζε σταθερά στο
µονοπάτι που έχειςµονοπάτι που έχεις

διαλέξει.διαλέξει.
H απόφαση και η επιλογή είναι η
απόδειξη της ελευθερίας σου. Mην
την χαραµίσεις σε σκέψεις φόβου,
ανασφάλειας ή παρορµητικές τά-
σεις. Mείνε σταθερός σ’ αυτό που
επέλεξες, µέχρι το τέλος.

4.4.Nα είσαι εφοδιασµέNα είσαι εφοδιασµέ--
νος µε τα κατάλληλανος µε τα κατάλληλα

εργαλεία.εργαλεία.
Πριν ξεκινήσεις, αφιέρωσε λίγο χρό-
νο για να τα δοκιµάσεις όλα, για να
µπορείς να ξέρεις ποιό ταιριάζει
στην κάθε στιγµή.

5.5.Xρειάζεται ευελιξίαXρειάζεται ευελιξία
και, πιθανόν, αλλαγήκαι, πιθανόν, αλλαγή

πορείας.πορείας.
Mερικές φορές ίσως χρειαστεί να
κάνεις κάποια βήµατα πίσω, επειδή
ξέχασες ή έχασες κάτι, ή γιατί
απλώς αποφάσισες να αναθεωρή-
σεις κάποια πράγµατα. H διόρθωση
της πορείας σε κρατάει στον δρόµο
που διάλεξες.

6.6.∆ώσε όλη την προ∆ώσε όλη την προ--
σοχή σου στο µονοσοχή σου στο µονο--

πάτι σου,πάτι σου,
και όλα όσα βρίσκονται γύρω του.
H προσοχή και η συγκέντρωση είναι
θεµελιώδη ζητήµατα. Mην αποσπά-
σαι από τα ξερά φύλλα που πέφτουν

από τα δέντρα, ούτε από τους ψιθύ-
ρους του αέρα στα κλαριά. Συγκεν-
τρώσου στον στόχο σου.

7.7.H υποµονή είναι απαH υποµονή είναι απα--
ραίτητο στοιχείο.ραίτητο στοιχείο.

Mερικές φορές θα χρειαστεί να
κλείσεις τις τρύπες, που άνοιξε η
βροχή. Mην απογοητευτείς. Eίναι κι
αυτό µέρος του ταξειδιού.

8.8.Tα µονοπάτια διαTα µονοπάτια δια--
σταυρώνονται.σταυρώνονται.

Oι πληροφορίες, οι θέσεις και οι
αντιθέσεις των περαστικών, προσθέ-
τουν ποικιλία στην πορεία. ∆ίνε την
προσοχή σου στις συµβουλές, που
θα ακούσεις, αλλά τις αποφάσεις να
τις παίρνεις µόνος σου. Eσύ είσαι ο
µόνος υπεύθυνος του µονοπατιού
σου. 

9.9.H φύση ακολουθείH φύση ακολουθεί
τους δικούς της κανότους δικούς της κανό--

νες.νες.
Έτσι, να είσαι προετοιµασµένος για
ξαφνικές αλλαγές:
Nεροποντές µέσα στο καλοκαίρι και
θύελλες µέσα στον χειµώνα.
Mην παραπονιέσαι για τα χαρακτηρι-
στικά των εποχών.
Όταν τα πράγµατα ζορίζουν, στα-
µάτα να αντιστέκεσαι και άφησε την
φύση να σε διδάξει τα µυστικά της.
Έχει εµπειρία κάµποσων αιώνων επι-
βίωσης.

10.10.Πρόσεχε τους αντιΠρόσεχε τους αντι--
κατοπτρισµούς.κατοπτρισµούς.

Mπορεί τα τραγούδια των άλλων να
ηχούν γλυκά στ’ αυτιά σου. Mπορεί
η εµφάνισή τους να σε κάνει να
σαστίζεις και τα λόγια τους να σε
κάνουν να νοµίζεις ότι είσαι ασήµαν-
τος. Άλλοτε πάλι, οι έπαινοί τους να
σου δίνουν µια αίσθηση υπεροχής.
Όµως, όλα τούτα δεν είναι παρά µια
ψευδαίσθηση.
Nα θυµάσαι πάντα ότι το τραγούδι
της ψυχής σου είναι το πιο πολύτιµο
για σένα. Άφησέ το να αντιλαλεί σε
κάθε στροφή του δρόµου σου, µέχρι
να φθάσεις στο λιµάνι σου.

το EΓXEIPI∆IO του

ΣYNETOY O∆OIΠOPOY



TT
ην ιστορία, που θα διαβάσετε εδώ, λίγοι την
γνωρίζουν. Aφορά τους δύο από τους τρεις

µεγάλους τενόρους της εποχής µας, που τραγουδών-
τας µαζί µάγεψαν τον κόσµο: τον Xοσέ Kαρέρας και
τον Πλάσιντο Nτοµίνγκο.

ΈΈ
στω κι αν δεν έχετε πάει στην Iσπανία, θα
έχετε ακούσει ασφαλώς για την αντιπαλό-

τητα που υπάρχει µεταξύ Kαταλανών και Mαδριλέ-
νων. Kι αυτό γιατί οι Kαταλανοί παλεύουν για την
αυτονοµία τους, σε µια Iσπανία ελεγχόµενη από την
Mαδρίτη. O Πλάσιντο Nτοµίνγκο είναι Mαδριλένος
και ο Xοσέ Kαρέρας Kαταλανός...

TT
ο 1984, λόγω πολιτικών διαφορών, οι δύο
τενόροι έγιναν εχθροί! Πάντα στις συναυλίες

που τους καλούσαν να τραγουδήσουν, σε οποιοδή-
ποτε µέρος της γης, έβαζαν και οι δύο στα συµβό-
λαιά τους σαν όρο απαράβατο, ότι δεν θα τραγουδή-
σουν, αν ήταν καλεσµένος ο αντίπαλος τους!

TT
ο 1988 παρουσιάστηκε στον Kαρέρας ένας
“εχθρός” πολύ πιο ισχυρός απο τον Nτοµίν-

γκο. Σε κάποιες εξετάσεις που έκανε, διαπιστώθηκε
ότι είχε οξεία λεµφοβλαστική λευχαιµία, µια µορφή
καρκίνου του αίµατος, µε πιθανότητες επιβίωσης µία
στις δέκα! H πάλη ενάντια στον καρκίνο ήταν πολύ
δύσκολη.

OO
ι µακροχρόνιες θεραπείες, η µεταµόσχευση
νωτιαίου µυελού και οι συνεχείς αλλαγές του

αίµατός του, τον υποχρέωναν να ταξιδεύει κάθε
µήνα στην Aµερική. Kάτω απ’ αυτές τις συνθήκες,
του ήταν αδύνατον να δουλέψει. Kαι παρ’ όλο που
είχε δηµιουργήσει µια µεγάλη περιουσία, όλα αυτά
τα τεράστια έξοδα τον έφεραν σε πολύ δύσκολη
οικονοµική θέση.

ΌΌ
ταν πια δεν είχε άλλα χρήµατα, κάποιος
φίλος του τον πληροφόρησε ότι προσφάτως

είχε δηµιουργηθεί στην Mαδρίτη ένα ίδρυµα, που
θεράπευε δωρεάν ανθρώπους µε λευχαιµία. Xάρη
στην φροντίδα του ιδρύµατος “Formoza”, ο Kαρέρας
νίκησε την ασθένειά του και άρχισε και πάλι να τρα-
γουδάει. Aυτό του έφερε πάλι πολλά κέρδη, όπως
άλλωστε του άξιζε, και αποφάσισε να γίνει δωρητής
του ιδρύµατος. 

∆∆ ιαβάζοντας το καταστατικό, είδε µε έκπληξη
ότι ιδρυτής και πρόεδρος του ιδρύµατος ήταν

ο Πλάσιντο Nτοµίνγκο!!! Γρήγορα ανακάλυψε ότι ο
Nτοµίνγκο είχε δηµιιουργήσει αυτό το ίδρυµα για να
τον βοηθήσει και είχε ζητήσει να µην το µάθει ο
Kαρέρας και νοιώσει ταπεινωµένος, που θα αναγκα-
ζόταν να δεχθεί την βοήθεια του... εχθρού του!

TT ο πιο συγκινητικό όµως ήταν η συνάντηση
αυτών των δύο µεγάλων καλλιτεχνών.

KK ατά την διάρκεια µιας συναυλίας του Πλάσιν-
το Nτοµίνγκο στην Mαδρίτη, ο Xοσέ Kαρέρας

ξάφνιασε τους πάντες. ∆ιακόπτοντας την συναυλία,
ανέβηκε στην σκηνή, γονάτισε ταπεινά µπροστά στα
πόδια του “εχθρού” του, τού ζήτησε συγγνώµη και
τον ευχαρίστησε δηµόσια για το καλό που του είχε
κάνει!

OO Nτοµίνγκο τον βοήθησε να σηκωθεί και µε µια
ζεστή αγκαλιά ξεκίνησαν µια δυνατή φιλία.

MM ετά από αρκετό καιρό, κάποιος δηµιοσιογρά-
φος ρώτησε τον Nτοµίνγκο:

- Γιατί δηµιουργήσατε το ίδρυµα “Formoza”, αφού το
ξέρατε καλά ότι εκτός από το ότι θα βοηθούσατε
έναν εχθρό σας, θα δίνατε την δυνατότητα σε έναν
αντίπαλο να σας ανταγωνίζεται;

HH απάντησή του Nτοµίνγκο ήταν σύντοµη και
καθοριστική:

“Γ“Γιιαατί ήτί ήττααν άδικο νν άδικο να χαθεί µια χαθεί µια φωα φωνή σνή σααν την τηνν
δική τδική του”!!!  ου”!!!  
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µια άγνωστη ιστορία

AAAA NNNN ΘΘΘΘ PPPP ΩΩΩΩ ΠΠΠΠ IIII AAAA ΣΣΣΣ

AA
ν πάµε πολύ πολύ πίσω,  στο 214-128 π.X.,
θα συναντήσουµε τον Kυρηναίο φιλόσοφο

και ρήτορα Kαρνεάδη, που διετέλεσε σχολάρχης
στην Aκαδηµία του Πλάτωνα.

OO
Kαρνεάδης λοιπόν, κάποια στιγµή, επισκέ-
φθηκε την Pώµη ως εκπρόσωπος των Aθη-

νών. Mιλώντας σε ένα µεγάλο ακροατήριο, υπο-
στήριξε το πολίτευµα της δηµοκρατίας και όλοι
οι παριστάµενοι τον επευφήµησαν µε θέρµη.

TT
ην εποµένη ηµέρα ο Kαρνεάδης ξαναµίλησε
στο ίδιο ακροατήριο και εστράφη κατά της

∆ηµοκρατίας, επαινώντας αυτή την φορά την
Oλιγαρχία. Παραδόξως, το ακροατήριό του τον
επευφήµησε και πάλι µε την ίδια θέρµη.

TT
ί ήθελε να δείξει µ’ αυτές του τις πράξεις ο
Kαρνεάδης; Πως ο ικανός ρήτορας µπορεί

να περάσει στον κόσµο, που εύκολα πιστεύει τα
λόγια των πολιτικών, όλες τις θέσεις του.

ΣYMΠEPAΣMA
O λαός “ψήνεται” εύκολα, αρκεί αυτός που τον
παραµυθιάζει να ξέρει πώς και τί θα του πει!

O KAΛOΣ OMIΛHTHΣ  OΛA TA... AΛEΘEI
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AA πό σύνδροµο στέρησης υποφέρουν οι
εκπρόσωποι της e-γενιάς, χωρίς πρόσ-

βαση στο ∆ιαδίκτυο και τα αγαπηµένα τους γκά-
τζετ, αναφέρουν επιστήµονες, ύστερα από έ-
ρευνα σε δώδεκα χώρες. Oι ερευνητές ζήτησαν
από νέους να βάλουν σ’ ένα συρτάρι τα iPads
τους, να µη στείλουν e-mail ή µηνύµατα από το
κινητό τους τηλέφωνο, ενώ ταυτόχρονα να µην
ενηµερώσουν τα προφίλ τους σε σελίδες κοινω-
νικής δικτύωσης για ένα µόλις 24ωρο.

§ § ίγες ώρες µετά, οι εθελοντές, που σταµά-
τησαν να χρησιµοποιούν αυτά τα τεχνολο-

γικά µέσα, άρχισαν να εµφανίζουν συµπτώµατα,
που παρατηρούνται συνήθως σε ανθρώπους, οι
οποίοι προσπαθούν να κόψουν το κάπνισµα!
Ωρισµένοι από τους νέους ανέφεραν πώς η
“αποχή” τούς φαίνεται τόσο δύσκολη, όσο µια
αυστηρή... δίαιτα.

O O ι επιστήµονες µιλούν για µια νέα “νόσο”,
την οποία ονόµασαν “∆ιαταραχή Στέρη-

σης Πληροφοριών” και αναφέρουν: “T· Û˘ÌÙÒ-
Ì·Ù· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ „˘¯Ô-
ÏÔÁÈÎ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÛˆÌ·ÙÈÎ¿. O ÙÚfiÔ˜ ÌÂ ÙÔÓ
ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ Ù· ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ¿ Ì¤Û·
¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Ì·˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ. E›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi
fiÛÔ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓÔÈ Â›Ì·ÛÙÂ ·fi ·˘Ù¿”. 

¶ ¶ αρ’ όλο που αρκετοί νέοι ανέφεραν ότι
τους έλειψαν οι υπολογιστές και τα κι-

νητά τους, το πιο δύσκολο γι’ αυτούς ήταν το γε-
γονός ότι στερήθηκαν την... µουσική. Στο ηµερο-
λόγιο που τους ζητήθηκε να κρατούν, ανέφεραν
ότι αισθάνονταν άβολα και περίεργα. Kαθώς
περνούσε όµως η ώρα, άρχισαν να παρατηρούν
διάφορα άλλα πράγµατα γύρω τους, όπως το...
κελάηδηµα των πουλιών.

1. ΣENAPIO, ΣINEMA, HΘOΠOI-
OΣ, TAINIA. Φεύγει η λέξη TPA-
ΠEZI.
2. AKTINI∆IO, ΠEΠONI, AXΛA∆I,
ΦPAOYΛA. Φεύγει η λέξη KIMINO.
3. KOKKINO, MAYPO, ΠOPTO-
KAΛI, KITPINO. Φεύγει η λέξη
KA-MΠANA.

§Y™H ¶POH°OYMENOY TEYXOY™ 
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H λεµονιά άρχισε να καλλιεργείται στην Mε-
σόγειο περίπου τον πρώτο µε δεύτερο αι-

ώνα µ.X. O πλούσιος χυµός του λεµονιού, το ά-
ρωµά του, προσφέρονται για πολλές χρήσεις
στην µαγειρική και στην ζαχαροπλαστική, ενώ
περιέχει µεγάλη ποσότητα βιταµίνης C κι έτσι
αποτελεί  “φάρµακο” για την αντιµετώπιση των
κρυολογηµάτων. Θεωρείται δε ότι βοηθά στην
αντιµετώπιση των λοιµώξεων του αναπνευστικού
και στηρίζει το ανοσοποιητικό.

O ι αντιοξειδωτικές ουσίες, που περιέχει, ο-
χυρώνουν τον οργανισµό από τις ασθένει-

ες, που οφείλονται στην γήρανση ή στον εκφυλι-
σµό των κυττάρων. Aκόµη περιέχει φυτικές ίνες,
που βοηθούν στην καλή λειτουργία του εντέρου,
καταπολεµά την υψηλή πίεση και, επίσης, µπορεί
να βοηθήσει στην δυσπεψία. Έχει αντισηπτικές
και βακτηριοκτόνες ιδιότητες κι αυτός είναι ο
λόγος, που ρίχνουµε λεµόνι στα ωµά θαλασσινά. 

X ρησιµοποιείται για να διώχνει τις µυρωδιές
από τον νεροχύτη, τους πάγκους και τα

σκεύη της κουζίνας, αλλά και για να µη µαυρί-
ζουν τα κοµµένα λαχανικά. 

K αλό είναι να διαλέγετε λεµόνια βαρειά για το
µέγεθός τους και αρωµατικά, και να τα κατα-

ναλώνετε σύντοµα, για να µη χάνουν τις πολύτι-
µες αντιοξειδωτικές τους ουσίες.

Π ληροφοριακά αναφέρουµε ότι ένα λεµόνι
περίπου 100 gr. περιέχει: φυτικές ίνες 5 gr,

υδατάνθρακες 12 gr.,  πρωτεΐνες 1 gr,  ασβέστιο
66 mg, σίδηρο 1 mg, κάλιο 157 mg, µαγνήσιο 13
mg, φώσφορο 16 mg, βιταµίνη A, βιταµίνη C και
22 θερµίδες.

XEIMΩNAΣXEIMΩNAΣ:: καιρός γιακαιρός για ΛEMONIΛEMONI

H ONOMAΣTIKH EOPTH 
KAI TO OIKOΓENEIAKO TPAΠEZI

Στις 26 Nοεµβρίου, ηµέρα της ονοµαστικής εορτής του κυρίου
Στέλιου, όλη η οικογένειά του συγκεντρώθηκε στο σαλόνι για
να φάνε. Ήταν ένας παππούς, µία γιαγιά, δύο πατέρες, δύο
µητέρες, τέσσερα παιδιά, τρία εγγόνια, ένας αδελφός, δύο

αδελφές, δύο γυιοί, δύο κόρες, ένας πεθερός, µία πεθερά και
µία νύφη. Πόσες καρέκλες χρειάστηκαν να τοποθετηθούν γύρω
από το µεγάλο τραπέζι του σαλονιού, ώστε να χωρέσουν όλα τα

µέλη της οικογένειας;


