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Aκούγονται απειλές για πολέµους, ανακατατάξεις και προβλήµατα. Πώς

µπορούµε να είµαστε ήρεµοι και να συνεχίσουµε την πορεία µας;

H αλήθεια έιναι ότι δεν γνωρίζουµε τί µας επιφυλάσσει το µέλλον. Όταν

ακούγονται απειλές, οι περισσότεροι καταλαµβάνονται από φόβο.

Στο Eυαγγέλιο υπάρχει µια παραβολή του σπορέως, που έσπειρε και οι

σπόροι έπεσαν σε διάφορα εδάφη. Kάποιοι έπεσαν στην πέτρα και τους έκαψε

ο ήλιος ή τους πήρε ο άνεµος και δεν πρόλαβαν να βλαστήσουν.

Aν µείνουµε σταθεροί στα “πιστεύω” µας και δεν παρασυρθούµε από τον

άνεµο του περίγυρου, αν δεν αφήσουµε τον εαυτό µας “να καεί” από την

“ζέστη” του πανικού και του φόβου, θα έχουµε πολύ περισσότερο καθαρό νου

να ανταποκριθούµε µε τον σωστό τρόπο, την σωστή στιγµή.

Πώς θα γίνει αυτό; Όταν άλλοι τρέχουν πανικόβλητοι, είναι καλό να στα-

θούµε και να σκύψουµε µέσα µας. Eκεί, είναι καλό να βρεθούµε σε ησυχία και

να αναλογιστούµε: “Tί είναι αυτό που πιστεύω;”. Aν πιστεύω πως ό,τι γίνεται

είναι για καλό και για όφελός µου, δεν θα πανικοβληθώ. Aν πιστεύω ότι υπάρ-

χει Θεός και είναι Θεός αγάπης και πρόνοιας, δεν θα φοβηθώ. ∆ηλαδή, µπο-

ρεί να φοβηθεί κάποιος, αλλά θα ξεπεράσει τον φόβο. Σταδιακά, καθώς επι-

κεντρωνόµαστε στο τί είναι αυτό που πιστεύουµε, θα αντικαταστήσουµε τα

αισθήµατα φόβου και ανησυχίας µε εµπιστοσύνη, σιγουριά, βεβαιότητα...

Aν αφήσουµε τον εαυτό µας σαν φτερό στον άνεµο, ο άνεµος µπορεί να

τον παρασύρει οπουδήποτε. Aν ελέγξουµε εµείς τον εαυτό µας µε την σταθερή

απόφασή µας να διατηρήσουµε την πίστη µας ακλόνητη, ο έλεγχος της ζωής

µας θα µείνει σε εµάς.

Eίναι καλό να τολµήσουµε να κάνουµε πραγµατικότητα τους στόχους µας

και να µην παρασυρόµαστε από τις ειδήσεις και τις γνώµες. Tα µεγάλα κατορ-

θώµατα συνέβησαν από ανθρώπους οραµατιστές, σε δύσκολες συνθήκες.

Πολλοί ήθελαν την Eλλάδα ελεύθερη από τον τουρκικο ζυγό. O Kολοκοτρώ-

νης ήταν ένας από αυτούς που οραµατίστηκαν την µεγάλη αυτή ιδέα και την

έκανε πράξη. Έµεινε σταθερός στην πίστη του κάτω από αντιξοότατες συνθή-

κες.

Σήµερα όλοι εµείς είµαστε ελεύθεροι, χάρις στην δική του πίστη και προσ-

ήλωση, καθώς και χάρις στις θυσίες πολλών προγόνων. Aς τους τιµήσουµε µε

το να τους µιµηθούµε στην αποφασιστικότητα και την ακεραιότητα.

XXPPII™™TTOO™™  AANNEE™™TTHH  
O εκδότης

∆ηµήτριος Mπούκας

✍™ËÌÂ›ˆÌ· ·fi ÙÔÓ EÎ‰fiÙË

M υαλό δεν πουλάνε ούτε στα θρα-
νία ούτε στην λαϊκή· ή το έχεις ή

σου λείπει, κι αυτό κανείς δεν µπορεί να
το αλλάξει. 

“T ο φάρµακο κατά της βλακείας
δεν έχει ακόµα βρεθεί”, λέει ο

∆ιονύσης Xαριτόπουλος. “Όσο πιθανό
είναι να βγάλει ο µονόχειρας καινούργιο
χέρι, άλλο τόσο πιθανό είναι να βάλει
µυαλό το ντουβάρι. Oύτε οι νουθεσίες,
ούτε τα γράµµατα, ούτε τα χρόνια µπο-
ρούν να προσθέσουν ένα δράµι µυαλό·
είναι σαν να γράφεις στο νερό”.

O ι αρχαίοι δεν εντυπωσιάζονταν
καθόλου από τους πολυµαθείς

και πολυδιαβασµένους. “Ως ουδέν η
µάθησις, αν µη νους παρή”, έλεγαν.

M α ούτε και οι σύγχρονοι θαµπώ-
νονται µε τους περισπούδα-

στους. Για παράδειγµα στην δεκαετία
του 1970, όταν ο Kωνσταντίνος Kαρα-
µανλής όργωνε τις ευρωπαϊκές χώρες
για να επιτύχει την ένταξη της Eλλάδος
στην τότε Eυρωπαϊκή Oικονοµική Kοινό-
τητα, του πρότειναν να πάρει µαζί του κι
ένα υψηλόβαθµο διπλωµάτη και πολι-
τικό επιστήµονα.
- Eκτός των άλλων, µιλά και επτά γλώσ-
σες, του είπαν.

O έµπειρος πολιτικός, που γνώριζε
καλά τον προτεινόµενο, αγρίεψε

(δεν ήθελε και πολύ).
- Tί να τον κάνω αυτόν; απάντησε
αυστηρά. Kαι στις επτά γλώσσες βλα-
κείες θα λέει...
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““K·È ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ ŒÏÏËÓ·˜ Ó· ÌÂ›ÓÂÈ, ¿ÓÙ· ı· ÔÏÂÌÔ‡ÌÂ

Î·È ÌËÓ ÂÏ›˙ÂÈ˜ ˆ˜ ÙËÓ ÁËÓ Ì·˜ ı· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ˜ ‰ÈÎ‹ ÛÔ˘,

‚Á¿Ï’ ÙÔ ·fi ÙÔÓ ÓÔ˘ ÛÔ˘”.

((AAfifi ÂÂÈÈÛÛÙÙÔÔÏÏ‹‹ ÙÙÔÔ˘̆ KKÔÔÏÏÔÔÎÎÔÔÙÙÚÚÒÒÓÓËË ÚÚÔÔ˜̃ ÙÙÔÔÓÓ IIÌÌÚÚ··‹‹ÌÌ)) 



™ÂÏ. 2

∆ιάφορα... 
�OÈ ·Ù¿ÙÂ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ
Ú¿ÛÈÓÔ ¯ÚÒÌ· Â›Ó·È ÂÈÎ›Ó‰˘-
ÓÂ˜. ¶ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏ¿ Â›-
Â‰· ÛÔÏ·Ó›ÓË˜, ÌÈ·˜ ÙÔÍ›ÓË˜
Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ
Ó·˘Ù›·, ÔÓÔÎ¤Ê·ÏÔ Î·È ÓÂ˘-
ÚÔÏÔÁÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. °È’ ·˘-
Ùfi, ·Ó ‰Â›ÙÂ ÌÈ· ·Ù¿Ù· Ó· ¤¯ÂÈ
Ú·ÛÈÓ›ÛÂÈ, ÂÙ¿ÍÙÂ ÙËÓ.
�°È· Ó· ‰·ÙËÚ‹ÛÂÙÂ ÊÚ¤ÛÎ·
Ù’ ·˘Á¿, ÊÚÔÓÙ›ÛÙÂ Ó· ‰È·Ï¤-
ÁÂÙÂ ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Úˆ-
ÁÌ¤˜. MËÓ Ù· Ï¤ÓÂÙÂ Î·È ·Ô-
ıËÎÂ‡ÛÙÂ Ù· ÌÂ ÙËÓ Û˘ÛÎÂ˘·-
Û›· ÙÔ˘˜ (·Ó ¤¯Ô˘Ó) ÛÙÔ „˘-
¯ÚfiÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ „˘ÁÂ›Ô˘.
XÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ Ù· Ì¤Û· ÛÂ 3-
5 Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜. BÚ·ÛÌ¤Ó· Î·È
Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ì¤Ó· ·˘Á¿ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó-
Ù·È ÛÙËÓ „‡ÍË ÁÈ· 3-4 ËÌ¤ÚÂ˜,
ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Ù· Ê·ÁËÙ¿, ÁÈ· Ù·
ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ›
·˘Á¿.
�TÔ ÏÂ˘Îfi Í‡‰È ÌÔÚÂ› Ó· ¯ÚË-
ÛÈÌÔÔÈËıÂ› ÛÙÔ Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ, ÁÈ·
Ó’ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙÂ ÙÔ˘˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜
ÏÂÎ¤‰Â˜ ·fi Ù· ÚÔ‡¯·, ·ÏÏ¿
Î·È Û·Ó ÛÚ¤È ÚÈÓ ·fi ÙËÓ
Ï‡ÛË. æÂÎ¿ÛÙÂ ¿Óˆ ÛÙÔ
ÚÔ‡¯Ô ÙÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘
¤¯ÂÙÂ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÏÂÎ¤,
fiˆ˜ ÁÈ·Î¿‰Â˜, Ì·ÓÛ¤ÙÂ˜ Î·È
Ì·Û¯¿ÏÂ˜. AÊ‹ÛÙÂ ÙÔ Ó· ÌÔ˘-
ÏÈ¿ÛÂÈ ÌÈÛ‹ ÒÚ· ÚÈÓ ÙÔ Ï‡-
ÓÂÙÂ Î·È ı· ÂÍ·ÏÂÈÊıÔ‡Ó fiÏ·
Ù· ˘ÔÏÂ›ÌÌ·Ù· ‚ÚˆÌÈ¿˜ ‹ Ô
·Ô¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi˜. MÔÚÂ›ÙÂ Â-
›ÛË˜ Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÙÂ ÏÂ˘Îfi
Í‡‰È ÛÂ ÌÈ· Ï‡ÛË ˆ˜ ÌÈ·
ÊıËÓ‹ Î·È ¿ÔÛÌË Ï‡ÛË, ·ÓÙ› ÁÈ·
Ì·Ï·ÎÙÈÎfi.
�Y¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Î·ı·ÚÈÛÙÈÎfi ÁÈ·
ÙÔ Ì¿ÓÈÔ Î·È ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘
··ÈÙÂ› ÌfiÓÔ Ï›Á· ÛÈÙÈÎ¿ ˘ÏÈ-
Î¿. £· ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ›ÙÂ 1/4 ÊÏ.
Ì·ÁÂÈÚÈÎ‹ Ûfi‰·, 1/8 ÊÏ. ¯˘Ìfi
ÏÂÌÔÓÈÔ‡, 1/8 ÊÏ. ı·Ï·ÛÛÈÓfi
·Ï¿ÙÈ, 2 ÎÔ˘Ù·ÏÈ¤˜ ÙË˜ ÛÔ‡·˜
˘ÁÚfi Û·Ô‡ÓÈ Î·È ·ÚÎÂÙfi Í‡‰È.
AÓ·Î·Ù¤„ÙÂ Ù· ˘ÏÈÎ¿ Ì¤¯ÚÈ Ó·
‰ËÌÔ˘ÚÁËıÂ› ¤Ó· ·¯‡ÚÚÂ˘ÛÙÔ
ÌÂ›ÁÌ·. K·ı·Ú›ÛÙÂ Ì’ ·˘Ùfi ÙÔ
Ì¿ÓÈÔ Î·È ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Û·˜ Î·È
·ÔÏ·‡ÛÙÂ ÂÓÙ·Î¿ı·ÚÔ˘  ̃¿Á-
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Γ ια την Mνήµη και την Λήθη, τις
παράξενες αυτές διαδροµές

του  µυαλού µας, έχουν γραφεί  ά-
πειρες σελίδες.

N ευρολόγοι, ψυχολόγοι,  ψυ-
χίατροι, γενετιστές, αλλά

και µεγάλοι φιλόσοφοι και λογοτέ-
χνες έχουν προσπαθήσει ν’ απο-
κωδικοποιήσουν τα µυστικά τους,
µια και η σηµασία της Mνήµης, για
όλες τις πνευµατικές λειτουργίες
του ανθρώπου, είναι θαυµαστή.
Xωρίς αυτήν, όχι µόνο η µάθηση
και η κρίση, αλλά και η στοιχειώ-
δης επικοινωνία, ακόµα και η επι-
βίωση του ανθρώπου θα ήταν προ-
βληµατική. Όπως λέει σοφά ο λα-
ός “ξέρεις µόνο ό,τι θυµάσαι”. 

H Mνήµη µπορεί να µας παίξει
ένα παράξενο παιχνίδι. Nα

µας  παρασύρει και να µας παγι-
δεύσει, δίνοντάς µας την ικανότητα
ν’ αποθηκεύουµε αναµνήσεις, τις
οποίες κάνουµε το λάθος να θεω-
ρούµε κτήµα µας. Eίναι δικές µας
µεν, αλλά κτήµα µας όχι. Mπορεί
να ισχυριζόµαστε ότι κανείς δεν
µπορεί να µας στερήσει τις ανα-
µνήσεις µας, όµως ξεχνάµε πολ-
λές φορές την αδυναµία µας να
διαχειριστούµε εµείς οι ίδιοι  αυτές
τις αναµνήσεις σύµφωνα µε την
βούλησή µας, όπως µπορούµε να
πράξουµε µε οποιοδήποτε “κτήµα”
µας.

Ό πως λέει και η Kαθηγήτρια
του Πανεπιστηµίου Aθηνών

Mερόπη Σπυροπούλου: “H MÓ‹ÌË
·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ·Úfi-
ÛÎÏËÙË ÛÙËÓ ˙ˆ‹ Ì·˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ-
ÒÓÙ·˜ ˆ˜ fi¯ËÌ· ÌÈ· ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·,
¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ·, ÌÈ· Ï¤ÍË, ÌÈ· ÌÂÏˆ‰›·,
¤Ó· ¿ÚˆÌ· - ¿ÓÙ· ÛÂ Î¿ÔÈ·
Ì˘ÛÙÈÎ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙËÓ §‹ıË -
Î·È Ì·˜ Ù·ÍÈ‰Â‡ÂÈ ÛÙËÓ ÁÏ˘ÎÂÈ¿

·Ó·fiÏËÛË ÚÔÛÒˆÓ Î·È ÁÂÁÔ-
ÓfiÙˆÓ. K·È ÙfiÙÂ, ·Ó Î·È ·ÚfiÛ-
ÎÏËÙË, Â›Ó·È Î·ÏÔ‰Â¯Ô‡ÌÂÓË. E›Ó·È
fiÌˆ˜ Î·È ÊÔÚ¤˜, Ô˘ ·ÚfiÛÎÏËÙË
Î·È ¿ÏÈ Á›ÓÂÙ·È ·Ó·È‰‹˜, ·ÊÔ‡,
¯ˆÚ›˜ Ó· ÙËÓ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÈ Ë ‰ÈÎ‹
Ì·˜ ‰È¿ıÂÛË. ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡ÂÈ ÛÙÔÓ ÓÔ˘
ÛÙÈÁÌ¤˜ ÙÚ·ÁÈÎ¤˜. •Âı¿‚ÂÈ Î¿-
ÔÈÂ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ·fi Ù· Î·Ù·¯ˆÓÈ·-
ÛÌ¤Ó· Î·Ù¿ÛÙÈ¯·, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂ
Ù· ¯ÚfiÓÈ· Î·Ù·ÁÚ·ÊÂ› ÔÈ ¯ÚÂˆÛÙÈ-
ÎÔ› Î·È ÈÛÙˆÙÈÎÔ› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ÙË˜
˙ˆ‹˜ Ô˘ ˙‹Û·ÌÂ: NÙÚÔ¤˜, ÂÓÔ-
¯¤˜, ÏfiÁÈ· ¿ÛÙÔ¯·, ·Ú·ÏÂ›„ÂÈ˜,
ÌÈÎÚfiÙËÙÂ˜, ÚÔÛ‚ÔÏ¤˜ Î·È ·‰È-
Î›Â˜, ÒÚÂ˜ Ô˘ ÍÂ¯¿Û·ÌÂ ÙËÓ
¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ ·Á¿Ë˜ Î·È Á˘Ú›Û·ÌÂ
ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙÔÓ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁfi. ŸÏ·
·˘Ù¿ ÌÔÚÂ› Ó· Ù· ˙ˆÓÙ·Ó¤„ÂÈ Ë
·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌË MÓ‹ÌË. M¿Ù·È· Î·-
ÏÂ›˜ ÙËÓ §‹ıË Ó· ÛÔ˘ Û˘Ì·Ú·-
ÛÙ·ıÂ›. H MÓ‹ÌË, Î˘Ú›·Ú¯Ë, ÙËÓ
¤¯ÂÈ ·Ô‰ÈÒÍÂÈ. TËÓ Ì¿¯Ë ı· ÙËÓ
ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÂÏÈÎÒ˜ ·˘Ù‹. H “‰ÈÎ‹
ÛÔ˘” ·Ó¿ÌÓËÛË Â›Ó·È ‰ÈÎfi ÙË˜
ÎÙ‹Ì·.

”N · Â›Û·È fiÌˆ˜, ¿Ú·ÁÂ ÂÛ‡ Ô
¯·Ì¤ÓÔ˜; ◊ Ì‹ˆ˜ ·˘Ù‹ Ë

Ì¿¯Ë Â›Ó·È Ô˘ ·Í›ˆÛÂ ÂÛ¤Ó· - ÙÔÓ
·¯fiÚÙ·ÁÔ Î˘ÓËÁfi Â˘¯¿ÚÈÛÙˆÓ Ìfi-
ÓÔ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂˆÓ - Ó· ‚ÚÂÈ˜ ÙËÓ Â˘-
Î·ÈÚ›· Ó· ÛÎ‡„ÂÈ˜ ÛÙÈ˜ ÈÔ Ì‡¯ÈÂ˜,
ÙÈ˜ ÈÔ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ Î·È ‰ÈÏÔÎÏÂÈ‰ˆ-
Ì¤ÓÂ˜ ÁˆÓÈ¤˜ ÙË˜ „˘¯‹˜ ÛÔ˘, Ò-
ÛÙÂ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ˜ Ó· ‰ÂÈ˜ Î·È Ó·
Û˘ÓÂÈ‰ËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ fiÛ· ÚÔÛ¿-
ıËÛÂ˜ Î·È Â¤ÌÂÓÂ˜ Ó· ÍÂ¯¿ÛÂÈ˜;

”Ί Ûˆ˜ ·˘Ù‹ Ó· Â›Ó·È ÁÈ· Û¤Ó·
ÌÈ· ·ÁÈ·ÛÌ¤ÓË ÒÚ·, ÌÈ·

ÎÚ˘ÌÌ¤ÓË Â˘ÏÔÁ›· Ô˘ ÛÔ˘ ¯·Ú›-
ÛÙËÎÂ, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ˜ Ó· Êı¿-
ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË, ÛÙËÓ Ì˘-
ÛÙÈÎ‹ ÌÂÙ¿ÓÔÈ·, ÛÙËÓ Î·Ù·Ï˘ÙÈÎ‹
ÚÔÛÂ˘¯‹ Î·È ÛÙËÓ Ì‡¯È· ·›ÙËÛË
ÁÈ· Û˘Á¯ÒÚËÛË Î·È ¤ÏÂÔ˜”...

ηη MNHMHMNHMH και η και η ΛHΘHΛHΘH

ŒÓ·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÛÙËÓ ÛÔÊ›Ù· ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ÙÔ˘
Ì˘·ÏÔ‡ ÂÎÂ›Ó· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È
Ù· ˘fiÏÔÈ· Ó· Ù· Ê˘Ï¿ÍÂÈ ÛÙËÓ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘, ·’ fiÔ˘ ÌÔÚÂ›
Ó· Ù· ¿ÚÂÈ fiÙ·Ó Ù· ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ›.                    

ÕÚıÔ˘Ú KfiÓ·Ó NÙfi¸Ï
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ππροστροσταατευθείτε ατευθείτε αππό τιό τιςς AΛΛEPΓIEΣAΛΛEPΓIEΣ

ΓIA NA XAPEITE THN EΞOXHΓIA NA XAPEITE THN EΞOXH

ΓIA THN ΠPOΛHΨH THΣ PINITI∆AΣΓIA THN ΠPOΛHΨH THΣ PINITI∆AΣ

OI ΣYNHΘEIΣ... YΠOΠTOIOI ΣYNHΘEIΣ... YΠOΠTOI

T  T  ώρα που ήρθε η Άνοιξη και τα λουλούδια
ανθίζουν (όπως έλεγε κι ένα παλιό τραγούδι)

η φύση είναι στα καλύτερά της. Όχι όµως και όσοι
υποφέρουν από αλλεργικές παθήσεις, µια και τα
πιο όµορφα φυτά της ελληνικής φύσης, είναι τα
χειρότερα αλλεργιογόνα.

HH Άνοιξη είναι η εποχή της έξαρσης των αλλερ-
γιών λόγω της ανθοφορίας των λουλουδιών.

Oι αλλεργίες προέρχονται από µια υπερευαισθησία
του  οργανισµού σε ουσίες του περιβάλλοντος. Oι
πιο συνηθισµένες µορφές είναι το άσθµα, η ρινί-
τιδα, η κνίδωση και η αναφυλαξία. 

A  A  υτή την εποχή µεγάλη συχνότητα παρουσιά-
ζει η αλλεργική ρινίτιδα, η οποία χαρακτηρί-

ζεται από φτάρνισµα, µπούκωµα, έκκριση από την
µύτη, φαγούρα και δακρύρροια. Eµφανίζεται συ-
χνά σε άτοµα µε οικογενειακό ιστορικό σχετικών
αλλεργιών. H εαρινή αλλεργική ρινίτιδα έχει επο-
χικό χαρακτήρα και προκαλείται από αλλεργιογόνα
όπως η γύρη. Aντίθετα, η χρόνια αλλεργική ρινί-
τιδα εµφανίζεται όλο τον χρόνο και οφείλεται σε
αλλεργιογόνα που επιδρούν ανεξαρτήτως εποχής,
όπως είναι τα ακάρεα της οικιακής σκόνης και τα
επιθηλιακά κύτταρα του δέρµατος των ζώων.

MM εγαλη συχνότητα αυτή την εποχή έχει και η
αλλεργική επιπεφυκίτιδα, η οποία εµφανίζε-

ται µε πρήξµο, ερυθρότητα και φαγούρα στο µάτι.

� Aποφεύγετε το περπάτηµα χωρίς παπούτσια ή
µε πέδιλα. Συνιστώνται κλειστά παπούτσια και
µακριά παντελόνια για ν’ αποφεύγεται η άµεση

επαφή του δέρµατος µε αλλεργιογόνα.
� Aποφεύγετε την χρήση αρωµάτων και αρωµα-
τικών γαλακτωµάτων σώµατος, διότι µπορεί να
προσελκύσουν µια ποικιλία εντόµων.
� Aποφεύγετε δραστηριότητες στον κήπο, όπως
το κλάδεµα, το κόψιµο χόρτων, την αποκοµιδή
σκουπιδιών και πεσµένων φρούτων, ιδιαιτέρως µε
γυµνά χέρια.
� Tα ευαίσθητα σε αλλεργίες άτοµα πρέπει να
έχουν µαζί τους αντιισταµινικές ενέσεις άµεσης
ανάγκης. 

� Συνιστάται η αποφυγή καπνού και η έκθεση
στην γύρη.
� Tα κλιµατιστικά στο σπίτι πρέπει να συντηρούν-
ται µε συνέπεια.
� Tα παράθυρα στο αυτοκίνητο και στο σπίτι πρέ-
πει να διατηρούνται κλειστά. Tα διπλά τζάµια συ-
χνά βοηθούν.
� Nα χρησιµοποιείτε καλύµµατα στους καναπέ-
δες και στα κρεββάτια κατά την διάρκεια της ηµέ-
ρας και να τα αφαιρείτε το βράδυ.

Tα πιο συχνά αλλεργιογόνα της ελληνικής φύσης
είναι:
� ∆έντρα (όπως η ελιά, η ακακία, η λεύκα, το
κυπαρίσσι).
� Aγρωστώδη (άγρια δηµητριακά), χορτάρι, γρα-
σίδι, γκαζόν, “αγριάδα”.
� Zιζάνια, αγριόχορτα, θάµνοι, αγριοβότανα.

A ν δεν σας παίρνει εύκολα ο ύπνος, µην αρχίσετε
να... µετράτε προβατάκια. Tο Tµήµα Πειραµατικής

Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου της Oξφόρδης πήρε µια
οµάδα πενήντα ατόµων, που υπέφεραν από αϋπνία, και τα
έβαλε να δοκιµάσουν διάφορους τρόπους για ν’ αποκοιµη-
θούν. H καλύτερη λύση αποδείχθηκε ότι ήταν να φαντα-
στούν κάποια γαλήνια σκηνή, όπως µια παραλία ή έναν
καταρράκτη: είναι κάτι που χαλαρώνει τους ανθρώπους και
αιχµαλωτίζει την φαντασία. H καταµέτρηση προβάτων είναι
υπερβολικά βαρετή ή εκνευριστική και δεν αποσπά το
µυαλό απ’ ό,τι σας κρατά ξύπνιους.

H ίδια έρευνα διαπίστωσε πως η “καταστολή της σκέψης”
-η προσπάθεια να µπλοκάρει κάποιος τις σκέψεις που του
προκαλούν άγχος- είναι εξίσου αναποτελεσµατική. Aυτό
οφείλεται στο επονοµαζόµενο “επακόλουθο της πολικής
αρκούδας”. Aν σας πουν να µη σκέπτεστε τις πολικές
αρκούδες, το µυαλό σας σκέπτεται µόνο αυτές. Aκόµη και
η µέθοδος της απλής λέξης, την οποία έχουν περί πολλού

άνθρωποι που υποφέρουν από αυπνία -να επαναλαµβάνουν
διαρκώς µία και µόνο λέξη- λειτουργεί µόνο αν οι επαναλή-
ψεις γίνονται σε άτακτα διαστήµατα, ώστε το µυαλό να α-
ναγκάζεται να συγκεντρωθεί. Mόλις χάσετε την συγκέν-
τρωσή σας, το άγχος επανέρχεται. 

Πιο πρόσφατες κλινικές έρευνες υποστηρίζουν την Στα-
διακή Mυοχαλάρωση: την σύσφιξη κάθε οµάδας µυών δια-
δοχικά και στην συνέχεια την χαλάρωσή τους. Tο σκεπτικό
είναι πως το “χαλαρωµένο” σώµα οδηγεί και στην χαλά-
ρωση του µυαλού.

Άλλες έρευνες δείχνουν ότι ένας σύντοµος ύπνος κατά
την διάρκεια πολύωρης εργασίας ωφελεί. H συνήθεια του
ινεµούρι -“να αποκοιµιέσαι παρότι παρών”- αποτελεί σηµάδι
υψηλού κύρους, εξ ου και οι Iάπωνες πολιτικοί και επικεφα-
λής µεγάλων εταιρειών παίρνουν έναν υπνάκο σε σηµαντι-
κές συνεδριάσεις. H ανάγκη τους να κοιµηθούν δηµοσίως
δείχνει πόσο σκληρά εργάζονται. Λέτε γι’ αυτό κάποιοι
εθνοπατέρες µας ν’ αποκοιµούνται στα έδρανα της Bουλής;

O KA§YTEPO™ TPO¶O™ °IA NA ™A™ ¶APEI O Y¶NO™
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°°°° ια πρώτη φορά εντοπίστηκαν εξειδικευµένα
εγκεφαλικά κύτταρα, τα οποία λειτουργούν ως...

GPS, βοηθούν δηλαδή στον προσανατολισµό του
ανθρώπου σε ένα άγνωστο περιβάλλον, σύµφωνα µε
διεπιστηµονική οµάδα από τα Πανεπιστήµια του Ντρέ-
ξελ, της Πενσυλβάνια, του UCLA και άλλων ιδρυµάτων.

MM  MM  έχρι σήµερα ήταν γνωστό ότι µερικά ζώα
χρησιµοποιούν τρία διαφορετικά είδη κυττά-

ρων για να προσανατολισθούν στον χώρο: κύτταρα
κατεύθυνσης, τα οποία ενεργοποιούνται όταν το ζώο
κοιτάζει προς µια συγκεκριµένη κατεύθυνση, κύτταρα
τοποθεσίας, τα οποία ενεργοποιούνται µόνο σε συγκε-
κριµένα γεωγραφικά σηµεία, και κύτταρα πλέγµατος, τα
οποία ενεργοποιούνται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα,
καθώς το ζώο κινείται στον χώρο, και δείχνουν την σχε-
τική θέση του σε σχέση µε άλλες τοποθεσίες. Όλα αυτά
τα κύτταρα στέλνουν πληροφορίες στον ιππόκαµπο του
εγκεφάλου, όπου σχηµατίζονται οι µνήµες, κι έτσι το
ζώο, µέσα από αυτή την συνδυασµένη κυτταρική δρα-
στηριότητα, δηµιουργεί “χάρτες”, που το βοηθούν να
προσανατολίζεται. Mέχρι σήµερα είχαν ανακαλυφθεί
και στους ανθρώπους κύτταρα κατεύθυνσης και τοπο-
θεσίας, αλλά όχι πλέγµατος.

TT  TT  ώρα  ερευνητές, µε επικεφαλής τον καθηγητή
Tζόσουα Tζέϊκοµπς του Πανεπιστηµίου Nτρέ-

ξελ της Φιλαδέλφεια, µελετώντας επιληπτικούς, στον
εγκέφαλο των οποίων είχαν εµφυτευθεί ηλεκτρόδια για
θεραπευτικούς λόγους, ανακάλυψαν ότι ο ανθρώπινος
εγκέφαλος διαθέτει και κύτταρα πλέγµατος. Oι επιστή-
µονες κατέγραψαν την εγκεφαλική δραστηριότητα των
εθελοντών ενώ αυτοί έπαιζαν σ’ έναν φορητό υπολογι-
στή ένα βιντεοπαιχνίδι, στο οποίο έπρεπε να κινηθούν
µ’ ένα εικονικό ποδήλατο σ’ ένα εικονικό ανοιχτό χώρο,
αναζητώντας διάφορα αντικείµενα, τα οποία µετά
έπρεπε να θυµηθούν πού τα είχαν βρει.

ÂÂ˘̆ËËÌÌÂÂÚÚ››·· - A¶PI§IO™ 2018

ΣΠAZOKEΦAΛIEΣ

Σ’ ένα δωµάτιο υπάρχουν 12 άνθρωποι. Mερικοί από αυτούς λένε
πάντα την  αλήθεια και οι υπόλοιποι πάντα ψέµατα.

Ένας από αυτούς δήλωσε: “Kανείς από εµάς δεν είναι ειλικρινής”.
Ένας άλλος είπε: “Yπάρχει το πολύ ένας ειλικρινής άνθρωπος σε αυτό

το δωµάτιο, ενώ ένας τρίτος ισχυρίστηκε ότι “υπάρχουν το πολύ δύο ειλι-
κρινείς άνθρωποι σ’ αυτό το δωµάτιο” και ούτω καθεξής.

Φτάσαµε έτσι στον δωδέκατο, που δήλωσε: “Yπάρχουν το πολύ
έντεκα ειλικρινείς άνθρωποι σ’ αυτό το δωµάτιο”.

Aλήθεια, πόσοι ειλικρινείς άνθρωποι υπήρχαν στο δωµάτιο;
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¶¶¶¶
ριν από το 700 π.X. χρησιµοποιούσαν ως
νόµισµα πλακίδια ή σφαιρίδια από χρυσό ή

ασήµι ή ήλεκτρο, µε συγκεκριµένο βάρος. Kαι
ραβδιά από σίδερο µε αιχµηρή την µια άκρη και
πλατιά την άλλη. Aυτά τα ραβδιά ωνοµάζονταν
οβολοί ή οβελοί (εξ ου και ο “οβελίας”) και ήταν
τα νοµίσµατα µε την πιο µικρή αξία (τα αρχαιό-
τερα που γνωρίζουµε βρέθηκαν στο Hραίο του
Άργους και ανήκουν στον 7ο αιώνα π.X.).

ŒŒ  ŒŒ  
νας άνθρωπος µε συνηθισµένες διαστά-
σεις, µπορούσε να αδράξει στην χούφτα

του έξι τέτοια ραβδιά. Oπότε, έξι οβολοί ισοδυνα-
µούσαν µε µια δραχµή, καθώς “δραχµή” σηµαίνει
αδραξιά (από το ρήµα δράττω).

TT  TT  
ην εποχή του Σόλωνα, στις αρχές του 6ου
π.X. αιώνα, µε µία δραχµή ή έξι οβολούς

µπορούσε κάποιος να καλύψει τα έξοδα του για
µια εβδοµάδα τουλάχιστον. Tότε, ανώτερη εισο-
δηµατική τάξη ήταν οι πεντακοσιοµέδιµνοι, αυτοί
δηλαδή που είχαν εισόδηµα πάνω από 500 µεδί-
µνους το χρόνο. Kαι µέδιµνος ήταν µια µετρική
µονάδα ίση µε 53,55 λίτρα ή µε αξία µιας δρα-
χµής. Aυτό σηµαίνει ότι ο πάµπλουτος της επο-
χής είχε εβδοµαδιαίο εισόδηµα λιγώτερο από
δέκα δραχµές!!!

HHHH
δραχµή έγινε το βασικό νόµισµα συναλλα-
γής από την ανακάλυψή της. Mε δύο

δραχµές (δώδεκα οβολούς) να έχουν αξία ενός
στατήρα (από το ρήµα ίστηµι, που σηµαίνει
στήνω κάτι όρθιο ή ζυγίζω), αλλά στην Aθήνα, ως
ασηµένιος, να είναι τετράδραχµος και, ως χρυ-
σός να ισοδυναµεί µε είκοσι δραχµές. 
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1) Nαι, είναι δυνατόν. O φίλος
µου έχει τα γενέθλιά του στις
31 ∆εκεµβρίου και η συζή-
τησή µας έγινε την 1η Iανουα-
ρίου.

2) Σε οκτώ χρόνια η Mαρίνα
θα είναι 24 ετών ενώ η Aντω-
νία θα είναι 12.


