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A πό τότε που τη φύση αντικατέ-
στησε ο νόµος,  η “φυσική αξιο-

κρατία”  έγινε µακρινή ανάµνηση· οι
κοινωνικές ελίτ σχηµατίζονται όχι απα-
ραιτήτως από τους έξυπνους και τους
ικανούς, αλλά από µια αλυσίδα ταξι-
κών και τεχνικών αιτίων και βεβαίως
από το “κληρονοµικό δίκαιο”, που -
µεταξύ µας - µόνο δίκαιο δεν είναι.

K άποιοι τυχεροί µπορεί να κληρο-
νοµήσουν µια επιχείρηση, ένα

διάσηµο όνοµα, µια οικονοµική, πολι-
τική, καλλιτεχνική δυναστεία. H συνέ-
πεια ειναι κάποιοι ατάλαντοι και περιω-
ρισµένης νοηµοσύνης γόνοι ταλαντού-
χων και καπάτσων γονιών, χωρίς
κανένα προσωπικό ένσηµο, να προη-
γούνται ευφυών και προικισµένων.

Ό πως λέει και ο γνωστός συγ-
γραφέας ∆ιονύσης Xαριτόπου-

λος, “Aυτοί αργά ή γρήγορα υπόκεινται
σε ένα άλλο είδος Φυσικής Eπιλογής,
τους άγριους νόµους της αγοράς, που
όχι λίγες φορές φέρνουν τα πάνω
κάτω. Όταν εκλείψει ο χαρισµατικός
που έφτιαξε το όνοµα και την περιου-
σία δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι ο
λιγώτερο προικισµένος απόγονος δεν
θα τα χάσει· κι αν τα λεφτά είναι πολλά
και δεν σκορπίζονται εύκολα, τότε θα
έρθει κάποιο εγγόνι να µην αφήσει
τίποτα”...

KK§§HHPPOONNOOMMIIKKOO

““¢¢IIKKAAIIOO””

H πολλή ζέστη του καλοκαιριού φέρνει και µια χαλάρωση - µια

διάθεση να λειτουργούµε µε “χαµηλούς ρυθµούς”. Συνήθως, η

χαλάρωση αυτή συνεχίζεται και για µία ή δυο εβδοµάδες στις αρχές

του Σεπτεµβρίου, ακόµη κι αν οι διακοπές έχουν από καιρό τελειώ-

σει (επισήµως).

Tο σύνηθες είναι να προσπαθούν πολλοί να σπρώξουν τον εαυτό

τους να µπει σε εντατικούς ρυθµούς. Aυτό είναι χρήσιµο και ωφέ-

λιµο.

Eίναι, παράλληλα, καλό να θυµόµαστε ότι και η χαλάρωση παίζει

έναν πολύ σηµαντικό ρόλο στην ζωή µας. Bοηθά στην µνήµη, στην

αναζωογόνηση των κυττάρων και της διαθέσεώς µας. H χαλάρωση

βοηθά στο να αποκτήσουµε έµπνευση για κάτι νέο και να ανακτή-

σουµε δυνάµεις, ώστε µε περισσότερη ορµή να πραγµατοποιήσουµε

τα οράµατά µας!

Aς δώσουµε, λοιπόν, χρόνο στον εαυτό µας για ξεκούραση, για

χαλάρωση χωρίς ενοχές! Mπορούµε να αφιερώσουµε λίγο χρόνο

κάθε µέρα, να κλείσουµε τα µάτια και να επιχειρήσουµε να αφαιρέ-

σουµε κάθε σκέψη και κάθε σκοτούρα από τον νου µας. Για λίγα

λεπτά να µη σκεπτόµαστε τίποτε άλλο από το τί συµβαίνει στο

παρόν.

Για να το κάνει αυτό κάποιος, µπορεί να παρατηρήσει τί βλέπει: τα

χρώµατα, τα σχήµατα, τα δέντρα, τα φυτά, την θάλασσα, το δωµά-

τιο... Mπορεί να κλείσει τα µάτια και να παρατηρήσει τί ακούει: τους

ήχους, το θρόϊσµα των φύλλων, το κύµα της θάλασσας... Mπορεί να

παρατηρήσει επίσης τις µυρωδιές, το πώς νοιώθει το σώµα του εκεί

που κάθεται ή ξαπλώνει. Kάποιοι µπορούν να θέλουν να παρατηρή-

σουν την αναπνοή τους ή να λένε την ευχή.

Eκτός από την ξεκούραση του σώµατος, πολύ χρήσιµη είναι και η

ξεκούραση του νου, που συχνά την παραµελούµε. Tο µυαλό µας

έχει συνηθίσει να πηγαίνει συνεχώς σε έγνοιες για το µέλλον ή

αναµνήσεις από το παρελθόν και να ταράζεται ή να αγωνιά ή να

απορροφάται από αυτές. Όταν, µετά από ώρες σε τέτοιες περιπλανή-

σεις, “επιστρέφει” στο παρόν, µπορεί να είναι κουρασµένο.

Ένα “διάλειµµα”, όπως περιγράψαµε παραπάνω, βοηθά να ξεκου-

ραστεί το µυαλό µαζί µε το σώµα. Έτσι, όταν επιστρέψουµε για τα

καλά στην δραστηριότητα, θα είµαστε φρέσκοι, ξεκούραστοι, ανα-

ζωογονηµένοι και έτοιµοι για δράση, που θα µας δίνει χαρά και

ευχαρίστηση, χωρίς να χρειάζεται να µετράµε τις ηµέρες για το επό-

µενο Σαββατοκύριακο.

O εκδότης

∆ηµήτριος Mπούκας

XXXXηη αλαλάρωσηάρωση

✍™ËÌÂ›ˆÌ· ·fi ÙÔÓ EÎ‰fiÙË



™ÂÏ. 2

∆ιάφορα... 
�AÌÂÚÈÎ·ÓÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ‰È·-
›ÛÙˆÛ·Ó ˆ˜ Ô Ó·ÚÎÈÛÛÈÛÌfi˜
Î¿ÓÂÈ Î·Îfi ÛÙËÓ ˘ÁÂ›· ÙˆÓ
·Ó‰ÚÒÓ. MÂÏ¤ÙË ÙÔ˘˜ Î·Ù¤-
ÏËÍÂ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÔÈ
¿Ó‰ÚÂ˜ Ô˘ ÂÈ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ·Ú-
ÓËÙÈÎ¤˜ Ó·ÚÎÈÛÛÈÛÙÈÎ¤˜ Ù¿ÛÂÈ˜
ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ˘„ËÏ¿ Â›Â‰·
ÎÔÚÙÈ˙fiÏË˜, ÙË˜ ÔÚÌfiÓË˜ ÙÔ˘
ÛÙÚÂ˜, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÓÙÈ-
ÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ·˘ÍËÌ¤ÓÔ Î›Ó‰˘ÓÔ
Î·Ú‰È·ÁÁÂÈ·ÎÒÓ ·ı‹ÛÂˆÓ. O
Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ó·
Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁÔ˜ ÙË˜ “¤ÓÙ·ÛË˜”
ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘: fiÛÔ ÈÔ ¤ÓÙÔ-
ÓÂ˜ Â›Ó·È ÔÈ Ó·ÚÎÈÛÛÈÛÙÈÎ¤˜
Ù¿ÛÂÈ˜ ÂÓfi˜ ¿Ó‰Ú·, ÙfiÛÔ Â-
ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·˘ÍËÌ¤ÓË Â›Ó·È Ë
¤ÎÎÚÈÛË ÎÔÚÙÈ˙fiÏË˜ ˆ˜ ·ÓÙ›-
‰Ú·ÛË, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÂ Û˘ÓËıÈ-
ÛÌ¤ÓÂ˜, Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿-
ÛÂÈ˜. AÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÔÈ Á˘Ó·›ÎÂ˜
‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·
Ú‚Ï‹Ì·Ù·.
� T· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·ÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÙÔ
Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜ Ì¤Ûˆ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹-
ÙˆÓ fiˆ˜ ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ·, ÙÔ ÁÚ¿-
„ÈÌÔ Î·È Ë Ï‡ÛË ÛÙ·˘ÚÔÏ¤ÍˆÓ
Î·È ·˙Ï, ı¤ÙÔ˘Ó ÈÛ¯˘Ú‹ ˘Ô-
„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó
¤Ó· “Ï·ÌÚfi” Ì˘·Ïfi Ò˜ Ù·
ÁÂÚ¿Ì·Ù·. ¶ÚfiÛÊ·ÙË ÌÂÏ¤ÙË,
Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ·fi ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜
ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙË˜ K·ÏÈ-
ÊfiÚÓÈ·, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·Ú·ÎÔ-
ÏÔ‡ıËÛË 65 ˘ÁÈÒÓ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ
·ÙfiÌˆÓ ÌÂ Ì¤ÛÔÓ fiÚÔ ËÏÈÎ›·˜
Ù· 76 ¤ÙË, Î·Ù¤ÏËÍÂ ÛÙÔ Û˘Ì¤-
Ú·ÛÌ· fiÙÈ fiÛÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ
ÌfiÓÈÌË ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË
·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÏÈÁÒÙÂÚÂ˜ È-
ı·ÓfiÙËÙÂ˜ Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÔ˘Ó Û˘Û-
ÛÒÚÂ˘ÛË Ï·ÎÒÓ ÙË˜ ÚˆÙÂ-
˝ÓË˜ ‚-·Ì˘ÏÔÂÈ‰Ô‡˜, Ë ÔÔ›·
Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙÔ AÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ.
�H ·Ú¯·›· PÒÌË ‹Ù·Ó Ô ÚÒ-
ÙÔ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ú˘·ÓÙ‹˜ ÙË˜
˘ÊËÏ›Ô˘, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÂÚÂ˘ÓË-
Ù¤˜ ·fi ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙË˜
O˘ÙÚ¤¯ÙË˜. OÈ PˆÌ·›ÔÈ ÎÚ›ÓÔÓ-
Ù·È ˘Â‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘Ú-
Á›· ¯ˆÌ·ÙÂÚÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·
ÙËÓ ·Ô„›ÏˆÛË ÙÂÚ·ÛÙ›ˆÓ ‰·-
ÛÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ.
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H απόσταση ανάµεσα στις ρά-
γες των σιδηροδροµικών

γραµµών στις Hνωµένες Πολιτείες
είναι 4 πόδια και 8,5 ίντσες (143,5
cm). Mάλλον παράξενος αριθµός..
Γιατί άραγε έχει επιλεγεί το συγκε-
κριµένο διάκενο;

∆ ιότι ο σιδηρόδροµος των
HΠA κατασκευάστηκε µε

τον τρόπο που είχε κατασκευαστεί
ο σιδηρόδροµος στην Aγγλία, από
Άγγλους µηχανικούς που µετανά-
στευσαν, και οι οποίοι θεώρησαν
ότι θα ήταν καλή σκέψη, επειδή θα
επέτρεπε να χρησιµοποιηθούν οι
υπάρχουσες ατµοµηχανές από την
Aγγλία. Kαι γιατί οι Άγγλοι κατα-
σκεύασαν τις ατµοµηχανές τους
έτσι; ∆ιότι οι πρώτες σιδηροδροµι-
κές γραµµές κατασκευάστηκαν
από τους ίδιους µηχανικούς που
κατασκεύαζαν τραµ, στο οποίο
χρησιµοποιούσαν ήδη το συγκεκρι-
µένο διάκενο.

K αι γιατί αυτό το διάκενο στο
τραµ; ∆ιότι οι κατασκευαστές

του τραµ ήταν και κατασκευαστές
αµαξών, που χρησιµοποιούσαν τα
ίδια εργαλεία και τις ίδιες µεθό-
δους.

K αι γιατί οι άµαξες έχουν αυτό
το διάκενο; ∆ιότι παντού στην

Eυρώπη, και στην Aγγλία, οι δρόµοι
είχαν λούκια για τους τροχούς των
αµαξών και ένα διαφορετικό διά-
κενο θα προκαλούσε διαρκώς βλά-
βες στους άξονες.

K αι γιατί τα λούκια απέχουν
τόσο µεταξύ τους; ∆ιότι οι

πρώτες µεγάλες οδοί στην Eυρώπη
είχαν κατασκευαστεί από τους Pω-
µαίους, µε σκοπό να µετακινούνται
εύκολα οι λεγεώνες τους. Oι πρώ-
τες άµαξες ήταν οι πολεµικές άµα-
ξες των Pωµαίων. Oι άµαξες αυτές
ήταν ιππήλατες: τις τραβούσαν δύο
άλογα, τα οποία κάλπαζαν δίπλα-
δίπλα και έπρεπε να απέχουν
µεταξύ τους, ώστε το ένα άλογο να
µην ενοχλεί το άλλο κατά τον καλ-
πασµό.

Π ροκειµένου να εξασφαλίζε-
ται η σταθερότητα της άµα-

ξας, οι τροχοί δεν έπρεπε να είναι

ευθυγραµµισµένοι µε τα ίχνη των
αλόγων, ενώ δεν έπρεπε να είναι
και πολύ αποµακρυσµένοι, έτσι
ώστε να αποτρέπονται τα ατυχη-
µατα κατά την διασταύρωση δύο
αµαξών στην ίδια οδό.

I δού λοιπόν η απάντηση στο
αρχικό µας ερώτηµα! Tο διά-

κενο στις ράγες των αµερικανικών
σιδηροδρόµων εξηγείται, αφού
2.000 χρόνια νωρίτερα σε µια άλλη
ήπειρο οι ρωµαϊκές άµαξες κατα-
σκευάζονταν ανάλογα µε το φάρ-
δος που έχουν τα καπούλια δύο
αλόγων...

K αι τώρα το κερασάκι στην
τούρτα: Yπάρχει και µια προέ-

κταση αυτής της ιστορίας µε το
διάκενο στις ράγες και τα καπούλια
των αλόγων. Aν δει κανείς το αµερι-
κανικό διαστηµικό λεωφορείο στην
εξέδρα εκτόξευσής του, µπορεί να
παρατηρήσει δύο πλευρικές δεξα-
µενές καυσίµων, που είναι στηρι-
γµένες εκατέρωθεν της κεντρικής
δεξαµενής.

H Eταιρία Thiokol κατασκευάζει
αυτές τις δεξαµενές στο ερ-

γοστάσιό της στην Γιούτα. Θα ήθε-
λαν να τις κάνουν µεγαλύτερες,
αλλά οι δεξαµενές αποστέλλονται
σιδηροδροµικώς στο σηµείο εκτό-
ξευσης. H σιδηροδροµική γραµµή
µεταξύ του εργοστασίου και του
Aκρωτηρίου Kανάβεραλ περνά από
µια σήραγγα, κάτω από τα Bρα-
χώδη Όρη. Aυτή η σήραγγα περιο-
ρίζει το µέγεθος των δεξαµενών
στο πλάτος που έχουν τα καπούλια
δύο αλόγων...

Έ τσι, το πλέον εξελιγµένο µε-
ταφορικό µέσον του κό-

σµου, το διαστηµικό λεωφορείο,
εξαρτάται από το φάρδος των οπι-
σθίων ενός αλόγου. Tα καπούλια
των αλόγων ελέγχουν σχεδόν τα
πάντα!!!

O ι τεχνικές προδιαγραφές και
η γραφειοκρατία είναι αθά-

νατες! Eποµένως, την επόµενη φο-
ρά που θα διαβάσετε κάποιες πα-
ράξενες προδιαγραφές και θα ανα-
ρωτηθείτε ποιός ... τις επινόησε, θα
έχετε θέσει το σωστό ερώτηµα.

τ ο  σ ω σ τ ό  ε ρ ώ τ η µ α . . .τ ο  σ ω σ τ ό  ε ρ ώ τ η µ α . . .
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οο HΛIOHΛIOΣΣ “καί“καίει” τηει” τηνν YΓEIAYΓEIA µµααςς

KK άποτε ένας
φτωχός βρέ-

θηκε τυχαία στην πόρτα ενός πανδοχείου. Aπ’
έξω κρεµόταν µια πινακίδα “O Άγιος Γεώργιος και
ο ∆ράκος”.
Πεινασµένος και κατάκοπος χτυπάει την πόρτα
και του ανοίγει µια γυναίκα µε βλοσυρό ύφος.
- Tί θέλεις; του λέει.
- Nα... ξέρετε, πεινάω...
- Λεφτά έχεις; φωνάζει η γυναίκα.
-Όχι, λέει εκείνος και “µπαµ” αυτή του κλείνει την
πόρτα κατάµουτρα.
O φτωχός κάνει να φύγει, αλλά αποφασίζει να
δοκιµάσει άλλη µια φορά. Xτυπάει ξανά την
πόρτα.
- Tί θέλεις πάλι;  λέει  η γυναίκα.

- Ήρθα να σας πα-
ρακαλέσω, κάντε

µου τη χάρη, δώστε µου κάτι να φάω και µια γωνί-
τσα να κοιµηθώ.
- ∆εν είµαστε εδώ για να κάνουµε χάρες. Aυτό
εδώ είναι πανδοχείο, δουλειά. Aν δεν έχει κά-
ποιος λεφτά, δεν µπαίνει! Kι αν δεν έχει να φάει,
να πάει να πνιγεί!
Mπαµ! Tου ξανακλείνει κατάµουτρα την πόρτα.
O άνθρωπος αποφασίζει να επιµείνει. Xτυπάει
άλλη µια φορά την πόρτα.
- Πάλι τα ίδια; Tί θέλεις επιτέλους, φωνάζει η
γυναίκα από µέσα.
Kαι ο φτωχός της απαντάει:
- Nα, λέω, αντί να µιλάω µαζί σας, µήπως µπορώ
να µιλήσω µε τον Άγιο Γεώργιο; 

O A°IO™ °EøP°IO™ Î·È Ô ¢PAKO™O A°IO™ °EøP°IO™ Î·È Ô ¢PAKO™

O ι κάτοικοι των πόλεων, οι υπάλληλοι γρα-
φείου και οι γυναίκες νεαρής ηλικίας έχουν

µπει στο στόχαστρο της επικίνδυνης ηλιακής ακτι-
νοβολίας. Oι επιστήµονες έχουν διαπιστώσει ότι οι
οµάδες αυτές του πληθυσµού ανήκουν στην οµάδα
υψηλού κινδύνου για καρκίνο του δέρµατος.

H αντηλιακή προστασία είναι απαραίτητη, ακό-
µα και τα πρωϊνά µέσα στην πόλη. Oι πρώτες

ηλιοθεραπείες είναι οι πιο επικίνδυνες, καθώς ο
οργανισµός δεν έχει αποκτήσει ακόµα ασπίδα προ-
στασίας.

¶ ριν από εκατό χρόνια οι γυναίκες έκαναν τα
πάντα για να διατηρήσουν το δέρµα τους

λευκό. Προστατεύονταν από τον ήλιο µε οµπρέλες,
µεγάλα καπέλλα, µακριά µανίκια και δαντελένια
γάντια. Tις τελευταίες δεκαετίες όµως τα πράγµατα
έχουν αλλάξει. Πολλοί άνθρωποι “ψήνονται” κυριο-
λεκτικά στον ήλιο, για να “πάρουν χρώµα” όπως
λένε, κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο.

H επίδραση του ήλιου είναι αθροιστική, δηλαδή
κάθε φορά που εκτιθέµεθα, αυτό καταγράφε-

ται στην επιδερµίδα µας. H πιο επικίνδυνη πρακτική
είναι η ξαφνική έκθεση στον ήλιο, στην οποία επιδί-
δονται οι άνθρωποι των πόλεων όταν κάνουν διακο-
πές για λίγες ηµέρες τον χρόνο.

T α εγκαύµατα αυτά προδιαθέτουν για µελά-
νωµα. Oι επιστήµονες επισηµαίνουν πως η

χρήση του solarium (έχει γίνει της µόδας τα τελευ-
ταία χρόνια) είναι εξίσου βλαβερή µε την έκθεση
στον ήλιο, όταν δεν λαµβάνονται προφυλάξεις.

Προσοχή στα παιδιά

O ι ανέµελες ώρες των παιδιών στην παραλία
µπορεί να κρύβουν µεγάλους κινδύνους

για την υγεία τους. Έχει διαπιστωθεί ότι τα εγκαύ-
µατα στην παιδική ηλικία αυξάνουν σηµαντικά τον
κίνδυνο για καρκίνο του δέρµατος όταν το άτοµο
ενηλικιωθεί. Συγκεκριµένα πέντε εγκαύµατα κατά
την διάρκεια της παιδικής ηλικίας τριπλασιάζουν τον

κίνδυνο ν’ αναπτύξει κάποιος καρκίνο του δέρµατος
στα πενήντα του χρόνια.

Ÿ σο µικρότερα είναι τα παιδιά, τόσο λιγώτερο
πρέπει να εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβο-

λία. Στα βρέφη και τα νήπια κάτω των 6 µηνών πρέ-
πει ν’ αποφεύγεται η άµεση έκθεση στον ήλιο και
να χρησιµοποιούνται οι αντηλιακές κρέµες προσε-
κτικά, λόγω του κινδύνου αλλεργιών. 

™ τις οµάδες υψηλού κινδύνου είναι τα παιδιά
µε ανοιχτόχρωµη επιδερµίδα ή ξανθά µαλ-

λιά, όσα παίρνουν αντιβιοτικά ή άλλα φάρµακα και
όσα έχουν ευαίσθητο δέρµα ή παρουσιάζουν ευαι-
σθησία στα µάτια.

Mερικές συµβουλές για ασφαλές µαύρισµα
�� Xρησιµοποιήστε το αντιηλιακό µισή ώρα πριν
από την έκθεση στον ήλιο. Nα το ανανεώνετε κάθε
φορά που βγαίνετε από την θάλασσα και κάθε δύο
ώρες όταν ασχολείστε µε κάποιο σπορ.
�� Aποφεύγετε να βγαίνετε στον ήλιο µεταξύ δώ-
δεκα και τέσσερεις το µεσηµέρι.
�� Tο µεγάλο υψόµετρο, η συννεφιά, το αεράκι και
η αντανάκλαση του ήλιου στην άµµο και στο νερό
κρύβουν κινδύνους. Nα φοράτε πάντα αντηλιακό,
ακόµα και αν κάθεστε κάτω από οµπρέλα ή έχει
συννεφιά.
�� Nα σκουπίζεστε κάθε φορά που βγαίνετε από
το νερό. Oι σταγόνες που µένουν ευνοούν τα
εγκαύµατα, αφού φρενάρουν την δράση των αντη-
λιακών προϊόντων.
�� Nα καταναλώνετε πολύ νερό, γιατί ο ήλιος αφυ-
δατώνει το δέρµα.
�� Όσο για τα µάτια σας, επιβάλλεται ιδιαίτερη
προσοχή. Xρειάζεστε τα κατάλληλα απορροφητικά
γυαλιά ηλίου, που δεν επιτρέπουν στις υπεριώδεις
ακτινοβολίες να έρθουν σε επαφή µε τα µάτια και
ειδικά µε τον αµφιβληστροειδή. Mην αγοράζετε
ποτέ φθηνά γυαλιά ηλίου από πλανόδιους, γιατί δεν
σας προσφέρουν καµµιά προστασία.
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™™ την ελληνική λέξη που δεν µπορεί να µεταφραστεί αναφέρ-
θηκε πρόσφατα το BBC. ∆εν είναι άλλη από το “φιλότιµο” και

σύµφωνα µε όσα αναφέρει το βρεταννικό µέσο, η επίσηµη µετά-
φραση “αγάπη για την τιµή” είναι ανεπαρκής για να συµπυκνώσει
το νόηµα της ισχυρής αυτής λέξης.

™™ το Tολό, κοντά στο Nαύπλιο, ένας Γερµανός ανώτερος υπάλ-
ληλος και συγγραφέας, ο Aντρέας Nτέφνερ, κατά την διάρ-

κεια των ολιγοήµερων διακοπών του, κατάλαβε περί τίνος πρόκει-
ται. H ιδιοκτήτρια της πανσιόν όπου έµενε, η γιαγιά Bαγγελιώ και η
κόρη της Eιρήνη, νοµίζοντας µια µέρα ότι είναι αδιάθετος, του σέρ-
βιραν ένα πιάτο νόστιµη, σπιτική, ζεστή σούπα. “Aυτή ήταν η πρώτη
µου εµπειρία µε το φιλότιµο και σίγουρα όχι η τελευταία”, δήλωσε
ο Nτέφνερ, που έγραψε αργότερα ένα βιβλίο για το θέµα αυτό. 

HH ακριβής έννοια της λέξης “φιλότιµο” αποτελεί αντικείµενο
διαµάχης, δεδοµένου ότι ανήκει στο πάνθεον των στοιχείων

λεξικολογίας που αψηφούν την εύκολη εξήγηση, σηµείωσαν υπεύ-
θυνοι του BBC. H “αγάπη για την τιµή”, που θεωρείται η επίσηµη
µετάφραση, είναι µια χρηστική, αλλά και ανεπαρκής προσπάθεια
απόδοσής της. 

OO ι δηµοσιογράφοι του BBC αποφάσισαν να ρωτήσουν κάποι-
ους Έλληνες να τους δώσουν µια εξήγηση για το φιλότιµο.

“Tο να κάνεις το σωστό”, απάντησε η γιατρός Πηνελόπη Kαλαφάτη.
“N’ αγαπάς και να τιµάς τον Θεό και την κοινωνία”, είπε ο ιερέας
Nικόλαος Παπανικολάου. “Nα βγεις από την άνεσή σου για να βοη-
θήσεις κάποιον που έχει ανάγκη”, είπε η Tατιάνα Παπαδοπούλου,
εθελόντρια σε καταυλισµό προσφύγων.

ºº αίνεται πως όχι µόνο η λέξη παραµένει αµετάφραστη αλλά
και οι ίδιοι ο Έλληνες δυσκολεύονται να συµφωνήσουν σ’

ένα ενιαίο ορισµό, παρατήρησε το BBC.

OO σο για τον Aντρέα Nτέφνερ, ο ορισµός που αποδίδει στο
φιλότιµο είναι: “∆ύο µε τρεις θετικές σκέψεις, ένα λίτρο

όρεξη για ζωή, πεντακόσια γραµµάρια φιλοξενίας, δέκα σταγόνες
συπάθειας, δυο σταγόνες υπερηφάνειας και αξιοπρέπειας και η
εσωτερική φωνή µας”...
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TA TPIA ¶AI¢IA
ŒÓ·˜ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ Û·˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ Û·˜ Î·ÏÂ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. ŸÙ·Ó
ÊÙ¿ÓÂÙÂ, ¤Ó· ·ÁÔÚ¿ÎÈ Û·˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙËÓ fiÚÙ·. “A˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÛ·›Ô
ÌÔ˘ ·È‰›. T· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ı· ¤ÚıÔ˘Ó Û‡ÓÙÔÌ·”, Û·˜ Ï¤ÂÈ Ô Û˘Ó¿‰ÂÏ-
Êfi˜ Û·˜. K·ıÒ˜ Ì·›ÓÂÙÂ ‚Ï¤ÂÙÂ ÛÙÔ ¯ˆÏ ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ ÁÚ¿-

ÊÂÈ: “AÁ·ËÙÔ› ÁÔÓÂ›˜, fiÏÔÈ fiÛÔÈ ¤¯ÂÙÂ ¤Ó· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÔÚ›ÙÛÈ·
ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜ Î·ÏÂ›ÛıÂ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙÂ ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi
·ÁÒÓ· Ì¿ÛÎÂÙ, Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ Ì·˜ ÌÂ
ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô X”.  EÛÂ›˜ ÛÎ¤ÙÂÛÙÂ ˆ˜ Ú¤ÂÈ ¤Ó· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi
Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÎÔÚ›ÙÛÈ. T› Â›Ó·È ÈÔ Èı·Ófi; N· ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ·Áfi-

ÚÈ· ÎÈ ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ ‹ ‰‡Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È ¤Ó· ·ÁfiÚÈ;

OO
ι Eσκιµώοι της Γροιλαν-
δίας συνηθίζουν να λύ-

νουν τις διαφορές τους µε
“µονοµαχίες γέλιου”. Oι αντι-
µαχόµενοι κάθονται αντικρι-
στά και κερδίζει αυτός που
θα κάνει τους άλλους να
γελάσουν περισσότερο. Πολ-
λές αφρικανικές φυλές διορ-
γανώνουν γιορτές γέλιου και
χαράς, όταν υπάρχουν προ-
βλήµατα στην λειτουργία της
κοινότητας. Φυλές Iνδιάνων
οργανώνουν θεραπευτικά
φεστιβάλ γέλιου για να
καλέσουν τα καλά πνεύµατα. 

AA
ς δηµιουργήσουµε κι
εµείς τις δικές µας

καθηµερινές “τελετουργίες”
σύνδεσης µε την χαρά και το
γέλιο: 
- Aς βάλουµε το καλοπροαί-
ρετο και έξυπνο χιούµορ
στην καθηµερινότητά µας. 
- Aς καθιερώσουµε τα αστεία
και την παιχνιδιάρικη διά-
θεση µε τον/την σύντροφο
µας, τα παιδιά µας. 
- Aς συναντιόµαστε µε τους
φίλους µας όχι µόνο όταν
έχουµε προβλήµατα, αλλά
και για να γελάσουµε.
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TÔ ÚÒÙËÛÂ: “H ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· ÌÔ˘
‰ÒÛÂÈ˜ ı· Â›Ó·È fi¯È;”. AÓ ÙÔ Ì¤ÓÙÈÔ˘Ì
··ÓÙ‹ÛÂÈ “fi¯È”, ÙfiÙÂ ı· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ
Ï¿ıÔ˜, ÁÈ·Ù› Ë ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó
Ú¿ÁÌ·ÙÈ “fi¯È”. AÓ ··ÓÙ‹ÛÂÈ “Ó·È”,
ÙfiÙÂ ¿ÏÈ ı· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ï¿ıÔ˜ ÁÈ·Ù›
ÚÔ¤‚ÏÂ„Â ˆ˜ Ë ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ ı·

‹Ù·Ó “fi¯È”, ÂÓÒ ·¿ÓÙËÛÂ “Ó·È”.


