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✔  ΣHMEIΩMA AΠO TON EK∆OTH 

ΠPOKΛHΣEIΣ: O∆HΓOYN ΣE KATI 

NEO Ή ΣTA I∆IA KAI TA I∆IA;

✔  O ∆IKAIOΣ BAΣIΛIAΣ

✔  ∆IAΦOPA

✔  TA ΩPAIA THΣ TPITHΣ HΛIKIAΣ

✔  EΛΛHNIKH ΓΛΩΣΣA: ENIAIA, 

A∆IAIPETH KAI ∆IAXPONIKH

✔  MHTPIKO ΓAΛA ∆IA ΠAΣAN NOΣON

✔  MIKPOBIA; EΠIΘEΣH!!!

O βασιλιάς της Γαλλίας Kάρολος
Z΄ (1403-1461) απέδιδε για

ωρισµένα αδικήµατα ο ίδιος δικαιο-
σύνη  γι’ αυτό και τον αποκαλούσαν
δεύτερο Σολοµώντα. 

K άποτε µια νεαρή κοπέλα ζή-
τησε να τον δει και µε λυγµούς

του διηγήθηκε ότι ένας νέος της είχε
κλέψει την τιµή και της είχε προκα-
λέσει σοβαρό ψυχικό κλονισµό. O
βασιλιάς διέταξε να φέρουν τον
δράστη µπροστά του και τον υπο-
χρέωσε να πληρώσει στο θύµα του
100 χρυσά νοµίσµατα.

H κοπέλα πήρε τα χρήµατα κι
έφυγε. Tότε ο βασιλιάς είπε

στο νεαρό ν’ ακολουθήσει κρυφά
την κοπέλα και σε κάποιο κατάλληλο
σηµείο να της επιτεθεί και να της
πάρει τα νοµίσµατα. O νεαρός εφήρ-
µοσε όσα του είπε  ο βασιλιάς, αλλά
η νεαρή αµύνθηκε και αντέδρασε
τόσο σκληρά και δυναµικά, που
ξέσχισε µε τα νύχια της τα ρούχα
και το πρόσωπο του νεαρού και
έσωσε τα χρυσά νοµίσµατα.

Ό ταν οι στρατιώτες ξανάφεραν
και τους δύο µπροστά στον

βασιλιά, εκείνος είπε στην κοπέλα:
- Bλεπεις; Aν υπερασπιζόσουν την
τιµή σου όπως υπερασπίσθηκες
αυτά τα νοσµίσµατα, δεν θα την έχα-
νες. Άρα εκµεταλλεύτηκες ένα περι-
στατικό που συνέβη µε την συγκατά-
θεσή σου. Γι’ αυτό δώσε τώρα πίσω
τα νοµίσµατα στον νεαρό.                     
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ΠPOKΛHΣEIΠPOKΛHΣEIΣΣ:: οδηγούν σε κάτι νέο  
ή στα ίδια και τα ίδια;

Oι προκλήσεις της καθηµερινότητας κάνουν την ζωή σας να λιµνάζει

ή σας οδηγούν µε εµπιστοσύνη να προχωράτε µπροστά; 

Aν βλέπετε την ζωή σας να λιµνάζει και νοιώθετε ότι περιφέρεστε

άσκοπα, χρειάζεται να σπάσετε κάτι. Xρειάζεται να σπάσετε τα γυα-

λιά µέσα από τα οποία βλέπετε τον κόσµο. Aν φοράτε κίτρινα γυαλιά,

κίτρινα θα φαίνονται όλα... Aν φοράτε µαύρα και σκοτεινά γυαλιά,

σκοτεινός θα φαίνεται ο κόσµος.

Έχετε αναρωτηθεί γιατί µας αρέσουν ιστορίες σαν την Σταχτοπούτα

ή το ασχηµόπαπο που έγνε κύκνος;

Aν σκεφθείτε τις ιστορίες αυτές, θα διαπιστώσετε ότι οι ήρωές τους

περνούν µέσα από πολλές µεταµορφώσεις, αλλά δεν αλλάζουναλλά δεν αλλάζουν
από το να είναι µια προσωπικότητα σε κάποια άλλη προσωπικότητα.

Kατά την διάρκεια της περιπέτειάς τους µαθαίνουν να διαλύουν τα

δεσµά του παρελθόντος, που τους κρατούσαν “οµήρους” σε δυσάρε-

στες καταστάσεις. Γνωρίζουν τον πραγµατικό εαυτό τους και

αναπτύσσουν τις δικές τους ξεχωριστές δυνάµεις. ∆εν γίνονται

“κάποιος άλλος”.

Πολλές φορές, οι προκλήσεις της ζωής µάς απορροφούν και

χάνουµε την επίγνωση του πραγµατικού µας εαυτού µε τις πραγµατικές

µας εκπληκτικές δυνατότητες και ταλέντα. Yποκύπτουµε σε καταστρο-

φικούς συµβιβασµούς και, σταδιακά, γινόµασε “λιγώτεροι και µικρότε-

ροι” από αυτό που πραγµατικά είµαστε.

Σκεφθείτε το “ταξείδι ζωής” του Kολοκοτρώνη, του Γκάντι, του Mάρ-

τιν Λούθερ Kινγκ. Kανείς τους δεν γεννήθηκε ισχυρός ή µε επιρροή. O

καθένας τους είχε ένα πάθος, µια αναζήτηση, ένα “Tί θέλω;” να υπη-

ρετήσει. Όταν µπήκε µέσα σε αυτό το “TI”, είχε ξεκάθαρο το σε ποιούς

απευθύνεται και πώς µπορεί να τους υπηρετήσει καλύτερα. Στην συνέ-

χεια κίνησε γη και ουρανό µέχρι να πετύχει τον σκοπό του και επέ-

µεινε µέχρι τέλους, µέχρι το “Tί θέλω” το δικό του, να αγγίξει τις ζωές

των ανθρώπων στους οποίους αφορούσε. ∆εν λύγισε στις δυσκολίες,

δεν εγκατέλειψε τον δρόµο... Έµεινε πιστός σε αυτό το “TI” µέχρι να

το δει να πραγµατοποιείται!

Mε άλλα λόγια, άνθρωποι σαν τον Kολοκοτρώνη και τον Γκάντι

ξεκαθάρισαν το “τί” θέλουν, επεδίωξαν αυτό που θέλουν µε στρατηγική

και πείσµα, επέµειναν µέχρι να δουν αυτό το “TI” να γίνεται κτήµα

όλων αυτών στους οποίους αφορούσε. Aυτός ο δρόµος είναι ο δρόµος

της επιτυχίας από την αρχή της ανθρωπότητας µέχρι σηµερα, και θα

ήταν καλό να τον χρησιµοποιήσουµε για το καλό το δικό µας και των

συνανθρώπων µας.

O εκδότης

∆ηµήτριος Mπούκας
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∆ιάφορα... 
�™ÙÔ O¯¿ÈÔ, fiÙ·Ó ÂÚfiÎÂÈÙÔ
Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ÚÔÂÎÏÔÁÈÎ‹ Û˘Á-
Î¤ÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÚÔ¤-
‰ÚÔ˘ ÙˆÓ H¶A NÙfiÓ·ÏÓÙ
TÚ·Ì, ÛÙ· Ì¤ÙÚ· ·ÛÊ·ÏÂ›·˜
··ÁÔÚÂ˘fiÙ·Ó Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ...
ÓÂÚÔ›ÛÙÔÏˆÓ Î·È ÙˆÓ „Â‡ÙÈ-
ÎˆÓ fiÏˆÓ Ô˘ ÂÙÔ‡Ó Ì¿ÏÂ˜
ÌÂ ¯ÚÒÌ·. A·ÁÔÚÂ˘fiÙ·Ó Â›-
ÛË˜ Ó· ÎÚ·Ù¿ Î¿ÔÈÔ˜ ÔÌÚ¤Ï·
‹ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÔ‡. TÔ
ÂÚ›ÂÚÁÔ ‹Ù·Ó fiÙÈ Ù· Ú·ÁÌ·-
ÙÈÎ¿ fiÏ· ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓ-
Ù·Ó ÛÙËÓ ··ÁfiÚÂ˘ÛË...
�TÔ Á¤ÏÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ
Ê¿ÚÌ·ÎÔ Î·È ÌÔÚÂ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ
ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ó· ·Ó·ÚÚÒÛÔ˘Ó
ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ÂÈ-
ÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ
ÙÔ˘ §›ÓÙ˜. TÔ Á¤ÏÈÔ, Ï¤ÓÂ, ÂÈÙ·-
¯‡ÓÂÈ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ·›Ì·-
ÙÔ˜ Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÁÂÓÈÎÒ-
ÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· ÂÓfi˜ ·ÛıÂÓÔ‡˜. H
¤ÚÂ˘Ó· ·˘Ù‹ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ, ÁÈ·
¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÙËÓ ÛËÌ·Û›· ÙË˜
„˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜. 
�™ÙÔ MÔ˘Ù¿Ó Î·È ÛÙ· HÓˆ-
Ì¤Ó· AÚ·‚ÈÎ¿ EÌÈÚ¿Ù· Û˘ÓÂÛÙ‹-
ıËÛ·Ó ˘Ô˘ÚÁÂ›·... E˘Ù˘¯›·˜.
“H Â˘Ù˘¯›· Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú‹ ‰Ô˘-
ÏÂÈ¿ ÁÈ· ÙÈ˜ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ˜. EÁÒ
¤¯ˆ ÂÈÏ¤ÍÂÈ Ó· Â›Ì·È Â˘Ù˘¯È-
ÛÌ¤ÓË Î¿ıÂ ËÌ¤Ú· Î·È Î¿ıÂ
ÛÙÈÁÌ‹”, Ï¤ÂÈ Ë O¯Ô‡ÓÙ AÏ
PÔ˘Ì›, Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â ÙÔ ˘Ô˘Ú-
ÁÂ›Ô E˘Ù˘¯›·˜ ÛÙ· HAE. Afi
ÙËÓ ¿ÏÏË Ô ™›‚· ™ÈÓÁÎ KÔ˘¯¿Ó,
Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô
E˘Ù˘¯›·˜ ÙÔ˘ MÔ˘Ù¿Ó, Ï¤ÂÈ
ˆ˜ “ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó·
·Ú¤¯ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË „˘¯Ô-
ÏÔÁÈÎ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ˘˜ ÔÏ›-
ÙÂ˜ ÙÔ˘, ÒÛÙÂ Ó· Â›Ó·È Â˘Ù˘¯È-
ÛÌ¤ÓÔÈ”.
�O ¯˘Ìfi˜ ·fi Ù· ÌÔ‡Ú· ÌÔÚÂ›
Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÌÓ‹ÌË˜
ÙˆÓ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ, ·ÎfiÌ· Î·È
fiÙ·Ó ·˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ‹‰Ë
Ù· ÚÒÙ· ÛËÌ¿‰È· ¿ÓÔÈ·˜. ™‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ÙÔ˘
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ™ÈÓÛÈÓ¿ÙÈ,
500 ml Ê˘ÛÈÎÔ‡ ¯˘ÌÔ‡ ÌÔ‡ÚˆÓ
ÙËÓ ËÌ¤Ú· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÒ-
ÛÔ˘Ó ·ÈÛıËÙ¿ ÙËÓ ÌÓ‹ÌË Ì¤Û·
ÛÂ ÌfiÏÈ˜ 12 Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜.
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T ο κυριώτερο πρόβληµα των
ηλικιωµένων ατόµων είναι η

µοναξιά που αντιµετωπίζουν. Kα-
θώς διαθέτουν πολύ χρόνο και δεν
έχουν αρκετές ασχολίες, επιδίδον-
ται σε αρνητικες σκέψεις, συγκρί-
νουν την τωρινή ποιότητα της ζωής
τους µε την προηγούµενη και
έχουν συναισθήµατα λύπης και
απώλειας.

A πό την στιγµή που η κοινω-
νική επαφή και η επικοινωνία

είναι ζωτικής σηµασίας για την
ψυχική υγεία, καλό είναι οι ηλικιω-
µένοι να γίνουν πιο κοινωνικοί και
να επικοινωνούν συχνότερα µε τον
περίγυρό τους 

A ς δούµε λοιπόν τί προτείνουν
κάποιοι αναγνώστες µας,

που έζησαν αυτό το πρόβληµα και
κατάφεραν να το αντιµετωπίσουν
αποτελεσµατικά:

Eπικοινωνία
- Tηλεφωνήστε σε συγγενείς,
µακρινά ανήψια, άτοµα που έχετε
να δείτε καιρό. Mην τα φορτώσετε
µε τα δικά σας προβλήµατα. Eνδια-
φερθείτε για την υγεία τους, την
δουλειά τους, την
οικογένειά τους.
- Περάστε ποιο-
τικό χρόνο µε τα
εγγόνια σας: βόλ-
τες στο πάρκο, τα
µουσεία, πρόχει-
ρα γεύµατα µαζί
τους, έξοδο για κινηµατογράφο ή
θέατρο. Όταν δεν µπορείτε να
βγείτε, καλέστε τα εγγόνια στο
σπίτι σας να παίξετε επιτραπέζια
παιχνίδια, να φτιάξετε παζλ, να
χτίσετε σπίτια µε τουβλάκια...
- Γνωρίστε τους γείτονές σας για
να διαπιστώσετε αν ταιριάζετε για
να κάνετε παρέα. 
- Aν έχετε δυνάµεις και κέφι, µπο-
ρείτε να προσφέρετε εθελοντικές
υπηρεσίες. Όχι µόνο θα δώσετε,
αλλά και θα πάρετε πολλά από την
προσφορά σας.

Xόµπι και ενδιαφέροντα

Π οτέ δεν είναι αργά ν’ αρχί-
σει κάποιος ένα χόµπι ή να

ασχοληθεί µε κάτι που τον ενδια-
φέρει. Aκόµα και απλά πράγµατα,
όταν γίνονται µε αγάπη και µεράκι,
αποκτούν άλλη σηµασία.
- Aσχοληθείτε µε τα φυτά στον
κήπο, το µπαλκόνι σας ή τα φυτά
εσωτερικού χώρου. H σωµατική
κίνηση, αλλά και η προσδοκία του
ανθίσµατος θα σας προσφέρουν
ευεξία.
- Aσχοληθείτε µ’ ένα κατοικίδιο
ζώο.
- ∆ιαβάστε εφηµερίδες και περιο-
δικά. Ξαναδιαβάστε ένα αγαπηµέ-
νο σας βιβλίο.
- Aσχοληθείτε µε δραστηριότητες
που προάγουν τις πνευµατικές σας
ικανότητες όπως το σκάκι, το
τάβλι, τα χαρτιά, τα σταυρόλεξα,
την παρακολούθηση τηλεοπτικών
παιχνιδιών.
Oι ερευνητές παροτρύνουν τους
ηλικιωµένους να απασχολούνται
καθηµερινά µε κάτι που αποτελεί
διανοητική πρόκληση και απαιτεί
την συµµετοχή του µυαλού µε προ-
σοχή και προσπάθεια, όχι επειδή
είναι κάτι δύσκολο, αλλά επειδή

είναι διαφορετικό από
αυτό µε το οποίο ασχο-
λείται κάποιος καθηµε-
ρινά.
- Παρακολουθήστε κά-
ποιο σεµινάριο ή µια οµι-
λία που να είναι σχετικά
µε τα ενδιαφέροντά σας

και τις δραστηριότητές σας.
Σωµατική άσκηση

Γ ια τους ηλικιωµένους που δεν
αντιµετωπίζουν προβλήµατα

υγείας, η άσκηση προσφέρει ανα-
ζωογόνηση και ποιότητα στην ζωή
τους. H οργανωµένη άσκηση σε
γυµναστήριο ή το απλό περπάτηµα
έχει θετικά αποτελέσµατα και στην
ψυχική τους υγεία.

Σ υχνά, η αδράνεια και η
πεποίθηση ότι δεν υπάρχουν

εναλλακτικές λύσεις καθηλώνουν
τον ηλικιωµένο σ’ έναν τρόπο ζωής
που δεν του αρέσει και που, συνή-
θως, περιορίζεται στην παρακολού-
θηση τηλεόρασης. 
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“A
πό την εποχή που µίλησε ο Όµηρος ώς τα
σήµερα, µιλούµε, ανασαίνουµε και τραγου-

δούµε µε την ίδια γλώσσα”, είπε ο µεγάλος µας ποιη-
τής Γεώργιος Σεφέρης. 

Γ ια την γλώσσα µας πολλά έχουν ειπωθεί και
πολλά θα ειπωθούν για γενιές ακόµη. Ποιά  ελλη-

νική λέξη είναι αρχαία και ποιά νέα; Γιατί µια οµηρική
λέξη µας φαίνεται δύσκολη και ακαταλαβίστικη; Kι
όµως οι Έλληνες σήµερα, ασχέτως µορφώσεως,
µιλάµε οµηρικά, αλλά δεν το ξέρουµε, επειδή αγνο-
ούµε την έννοια των λέξεων που χρησιµοποιούµε.

K αι για να καταλάβετε τί εννοούµε, θα αναφέ-
ρουµε µερικά παραδείγµατα που αποδεικνύουν

περίτρανα πως η οµηρική γλώσσα όχι µόνο δεν είναι
νεκρή, αλλά είναι ολοζώντανη. Kαι θα το διαπιστώ-
σουµε καλύτερα στις σύνθετες λέξεις που χρησιµο-
ποιούµε, χωρίς να ξέρουµε πολλές φορές από πού
προέρχονται.

Aυδή σηµαίνει φωνή. Σήµερα χρησιµοποιούµε την
λέξη άναυδος, που σηµαίνει άφωνος.

Aλέξω σηµαίνει εµποδίζω, αποτρέπω. H λέξη αυτή
αποτελεί το πρώτο συνθετικό των λέξων αλεξικέ-
ραυνο, αλεξίπτωτο, αλεξήλιο, Aλέξανδρος (αυτός που
αποκρούει τους άνδρες) κλπ.

Tο επίρρηµα τήλε στον Όµηρο σήµαινε µακριά,
εµείς το χρησιµοποιούµε καθηµερινά στις λέξεις τηλέ-
φωνο, τηλεόραση, τηλεπικοινωνία, τηλεπάθεια κλπ.

Λας ονοµαζόταν η πέτρα κι εµείς λέµε σήµερα
λατοµείο, λαξεύω.

Πέδον λεγόταν το έδαφος, σήµερα λέµε οικόπεδο,
στρατόπεδο, πεδινός.

Φρην λεγόταν η λογική. Aπό την λέξη αυτή προέρ-
χονται το φρενοκοµείο, ο φρε-
νοβλαβής, εξωφρενικός, άφρων
κλπ.

∆όρπος λεγόταν το δείπνο.
Σήµερα ονοµάζουµε επιδόρπιο
αυτό που τρώµε µετά το φα-
γητό.

Λώπος στον Όµηρο σήµαινε
ένδυµα. Σήµερα αυτόν που µας
κλέβει τον ονοµάζουµε λωπο-
δύτη (βουτάει τα χέρια στις τσέ-
πες των ρούχων µας).

Πόρος ωνοµαζόταν η διά-
βαση, το πέρασµα. Σήµερα χρη-
σιµοποιούµε την λέξη πορεία.
Eπίσης αποκαλούµε εύπορο κά-
ποιον που έχει χρήµατα, γιατί
έχει εύκολες διαβάσεις, µπορεί
να περάσει δηλαδή απ’ όπου
θέλει, και άπορο αυτόν που δεν

έχει πόρους, τον φτωχό.
Ύλη ωνόµαζαν ένα τόπο µε δένδρα και σήµερα

αυτόν που κόβει δένδρα τον ονοµάζουµε υλοτόµο και
όχι... δενδροκόµο.

Tον θυµό τον αποκαλούσαν χόλο. Aπό την λέξη
αυτή πήρε το όνοµά της η χολή, µε την έννοια της
πίκρας. Kαι για κάποιον που έχει θυµώσει λέµε “αυτός
είναι χολωµένος”.

Nόστος σηµαίνει επιστροφή στην πατρίδα. Kι εµείς
σήµερα λέµε παλινόστηση, νοσταλγία.

Άλγος είναι ο σωµατικός πόνος, κι εµείς σήµερα
λέµε αναλγητικό, ανάλγητος.

Άχθος ωνοµαζόταν το βάρος κι εµείς σήµερα
αυτόν που µεταφέρει βαριά αντικείµενα τον λέµε
αχθοφόρο και όχι ... βαρυφόρο.

Πέδη εννοούσαν το δέσιµο κι εµείς λέµε σήµερα
χειροπέδες, τροχοπέδη.

Άγχω σήµαινε σφίγγω τον λαιµό, γι’ αυτό σήµερα
λέµε αγχόνη. Eίσης άγχος είναι η αγωνία από κάποιο
σφίξιµο ή από πίεση.

Bρύχια στον Όµηρο είναι τα βαθειά νερά. Πόσοι
ναυτικοί µας όµως γνωρίζουν ότι απ’ αυτή την αρχαία
λέξη προέρχεται το σηµερινό υποβρύχιο;

Φερνή στα οµηρικά χρόνια έλεγαν την προίκα. Γι’
αυτό και την καλά προικισµένη νύφη την λέµε σήµερα
“πολύφερνη”.

H λέξη χειρ έγινε στις ηµέρες µας χέρι, λέµε
ωστόσο χειρουργός, χειριστής, χειροτονία, χειραφέ-
τηση, χειρονοµία, χειροδικώ κλπ.

H λέξη ναυς έγινε πλοίο, εξακολουθούµε όµως να
λέµε ναυπηγός, ναύαρχος, ναυµαχία, ναυτικός, ναυα-
γός, ναύσταθµος  ναυαγώστης, ναυτία κλπ.

H λέξη ύδωρ έγινε νερό, λέµε
όµως υδραγωγείο, υδραυλικός,
υδροφόρος, υδρογόνο, αφυδά-
τωση, ενυδρείο κλπ.

Tο άστυ έγινε πόλη, αλλά
λέµε αστυνοµία, αστυφιλία. 

Θ α µπορούσαµε να παραθέ-
σουµε ένα σωρό ακόµα

παραδείγµατα για να αποδεί-
ξουµε ότι δεν υπάρχουν αρχαίες
ελληνικές λέξεις, αλλά µόνο
ελληνικές. H ελληνική γλώσσα
είναι ενιαία και ουσιαστικά αδιαί-
ρετη χρονικά.

H γνώση των εννοιών θα µας
βοηθήσει να καταλάβουµε

ότι µιλάµε την γλώσσα της οµη-
ρικής ποίησης, µια γλώσσα που
δεν ανακάλυψε ο Όµηρος, αλλά
υπήρχε πολύ πριν απ’ αυτόν.    �
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BÚÂ˜ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ó· ÛÎÂÊÙÂ›˜,

Â›Ó·È Ë ‚¿ÛË ÙË˜ ‰‡Ó·ÌË˜.

BÚÂ˜ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ó· ·›ÍÂÈ˜,

Â›Ó·È ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙË˜ ÓÂfiÙËÙ·˜.

BÚÂ˜ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ˜,

Â›Ó·È Ë ‚¿ÛË ÙË˜ ÁÓÒÛË˜.

BÚÂ˜ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ó· Â›Û·È Â˘ÁÂÓÈÎfi˜,

Â›Ó·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·ÏˆÛ‡ÓË.

BÚÂ˜ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ó· ÔÓÂÈÚÂ˘ÙÂ›˜,

Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ô˘ Ô‰ËÁÂ› ÛÙ’

·ÛÙ¤ÚÈ·.

BÚÂ˜ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ó’ ·Á·‹ÛÂÈ˜,

Â›Ó·È Ë ·ÏËıÈÓ‹ ·̄Ú¿ ÙË˜ ˙ˆ‹˜.

BÚÂ˜ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ó· Â›Û·È Â˘ ·̄ÚÈ-

ÛÙËÌ¤ÓÔ˜,

Â›Ó·È Ë ÌÔ˘ÛÈÎ‹ ÙË˜ Î·Ú‰È¿˜.

··ÏÏÈÈ¿¿ ÈÈÚÚÏÏ··ÓÓ‰‰¤¤˙̇ÈÈÎÎËË ÌÌ··ÏÏ¿¿ÓÓÙÙ··
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∆ εν υπάρχει αµφιβολία ότι το µητρικό γάλα θωρακί-
ζει το ανοσοποιητικό σύστηµα των βρεφών, αλλά

πρόσφατες έρευνες φανερώνουν ότι οι ευεργετικές του
ιδιότητες δεν σταµατούν εκεί.

O µάδα Σουηδών επιστηµόνων ξεκίνησε να χορηγεί
µητρικό γάλα ως φάρµακο σε ενήλικες ασθενείς

µε γαστρεντερικές διαταραχές, διαβήτη ή καρκίνο και τα
πρώτα αποτελέσµατα ήταν πολύ ενθαρρυντικά.

O ι ερευνητές από το πανεπιστήµιο του Γκέτε-
µποργκ αποµόνωσαν την ουσία α-λακταλβουµίνη

του µητρικού γάλακτος, που έχει αντιµικροβιακές ιδιότη-
τες, και στην συνέχεια διαπίστωσαν ότι αν αυτή βρεθεί
σε όξινο περιβάλλον, όπως ισχύει για το στοµάχι, αντι-
δρά µε τα οξέα και σχηµατίζει µια χηµική ένωση που
προκαλεί τον θάνατο των καρκινικών κυττάρων.

O ι Σουηδοί επιστήµονες ελπίζουν ότι τα ευρήµατά
τους θα βοηθήσουν στην θεραπεία του καρκίνου

του τραχήλου της µήτρας και σε άλλες µορφές κακοή-
θειας.

Π  αράλληλα σε διάφορα ερευνητικά εργαστήρια
διεξάγονται έρευνες για τις προστατευτικές ιδιό-

τητες του µητρικού γάλακτος ενάντια στον διαβήτη, την
νόσο του Πάρκινσον, την διάρροια, την αρθρίτιδα, την
άνοια, ακόµα και την ακµή των εφήβων ή των ενηλίκων.

E ιδικότερα για τα χρόνια νοσήµατα όπως ο διαβήτης
και η νόσος του Πάρκινσον, γίνεται µια ειδική

µελέτη στο πανεπιστήµιο του Πέρθ στην Aυστραλία, αν
το γάλα µπορεί να γίνει πηγή βλαστοκυττάρων. 

Σ  ε ό,τι αφορά στο Aλτσχάϊµερ, το µητρικό γάλα
θεωρείται τονωτικό της µνήµης, ενώ σχετικά µε

την ακµή, ένα συστατικό του, το λορικό οξύ, µπορεί να
αποτελέσει δραστική ουσία σε κρέµες για την επιδερ-
µίδα.
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™¶AZOKEºA§IA
¶ÂÚÓÒÓÙ·˜ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ˙Ô‡ÁÎÏ·, ÌÈ· ÔÌ¿‰· Î˘ÓËÁÒÓ Êı¿-
ÓÂÈ ÛÙËÓ fi¯ıË ÂÓfi˜ ÔÙ·ÌÔ‡ ÌÂ ÌÂÁ¿ÏÔ Ï¿ÙÔ˜ Î·È ‚¿ıÔ˜.
¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô ÔÙ·Ìfi˜ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ·fi ÂÈÓ·-
ÛÌ¤ÓÔ˘˜ ÎÚÔÎfi‰ÂÈÏÔ˘˜. ™ÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ fi¯ıË ÌfiÏÈ˜ Ô˘ ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ‰‡Ô Èı·ÁÂÓÂ›˜ Ì’ ¤Ó· Î·Ófi. 
OÈ Èı·ÁÂÓÂ›˜ fiÌˆ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ·:
ÙÔ Î·Ófi ÙÔ˘˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÌÂÙ·Ê¤ÚÂÈ ‹ ¤Ó·Ó Î˘ÓËÁfi ÌÂ ÙÔ
fiÏÔ Î·È ÙÔ Û·ÎÎ›‰Èfi ÙÔ˘ ‹ ÌfiÓÔ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô. £· ÌÔ-
Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ Èı·ÁÂÓÂ›˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Î˘ÓËÁÔ‡˜ Ó· ‰È·Û¯›-
ÛÔ˘Ó ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Î·È Ò˜;

Σόδα και τσάι 
για τις µυκητιάσεις στα πόδια

∆ιάφορα λοιµώδη αίτια, ένα αδύνατο ανο-
σοποιητικό, αλλά κυρίως η υγρασία δηµι-
ουργούν συχνά επίµονες µυκητιάσεις, που
εµφανίζονται ανάµεσα στα δάκτυλα ή και
σε όλο το πέλµα και συνοδεύονται από
φαγούρα και δυσοσµία.
Kαταπολεµήστε τις ρίχνοντας ανάµεσα
στα δάκτυλα µαγειρική σόδα. Έπειτα από
λίγα λεπτά ξεπλύνετε τα πόδια και συνεχί-
στε µε ένα δεκάλεπτο χλιαρό ποδόλουτρο
µε νερό από αφέψηµα τσαγιού.

Θυµάρι και σκόρδο 
για το κριθαράκι

Tο κριθαράκι είναι µια µόλυνση, που σχη-
µατίζει ένα κόκκινο, επώδυνο ογκίδιο κον-
τά στο χείλος του βλεφάρου. Tοποθετήστε
µια σκελίδα σκόρδου πάνω στο κριθαράκι
για 5 λεπτά (θα “καίει” λίγο) και συνεχίστε
την θεραπεία µε κοµπρέσες από αφέψηµα
αποξηραµένου θυµαριού κάθε δύο ώρες.

Φασκόµηλο και καλέντουλα 
για τις άφθες

Aντιµετωπίστε έγκαιρα αυτή την µικρή
έλκωση στον βλεννογόνο του στόµατος, ή
στα χείλη ή την γλώσσα ταµπονάροντας
ένα βαµβάκι που θα έχετε µουλιάσει σε
ένα µίγµα από αφέψηµα φασκόµηλου και
βάµµα καλέντουλας, επαναλαµβάνοντας
την χρήση κάθε 6 ώρες.
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O ÌfiÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È ÌÂ ÙÔ 6,
ÙÔ 12 Î·È ÙÔ 7 Î·È ÌÔÚÂ› Ó’ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ
·ÓıÚÒÈÓË ËÏÈÎ›· Â›Ó·È ÙÔ 84.
O ¢ÈfiÊ·ÓÙÔ˜ ‹Ù·Ó ·È‰› ÁÈ· 14 ¯ÚfiÓÈ·,
¤‚Á·ÏÂ Á¤ÓÂÈ· ÛÙ· 21, ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÛÙ·
33, ¤ÁÈÓÂ ·Ù¤Ú·˜ ÛÙ· 38, ¤¯·ÛÂ ÙÔÓ
Á˘Èfi ÙÔ˘ ( Ô˘ ¤˙ËÛÂ 42 ¯ÚfiÓÈ·) ÛÙ· 80
ÙÔ˘ Î·È ¤ı·ÓÂ ÛÙ· 84 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘.


