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ττ οο Σ O Φ O  Π OΣ O Φ O  Π O YY Λ IΛ I
και οι  τκαι οι  τρειρεις συµβους συµβουλλέςές

Kάποιες φορές έρχονται έτσι τα πράγµατα, που αναρωτιέµαι µήπως και δεν

έχουµε, πολλοί από εµάς, ούτε “ενός κοκκόρου γνώση” ή, για ν’ ακολουθή-

σουµε τον πρωταγωνιστή της ιστορίας µας, ούτε “ενός πουλιού µυαλό”.

∆εν ξέρω αν η παρακάτω ιστορία θα σας φανεί ρεαλιστική, αλληγορική ή

απλώς χιουµοριστική. Όπως και νά \χει, εύχοµαι τουλάχιστον, ηµέρες που είναι,

να την απολαύσετε...

Γυρίζοντας σπίτι του µια ηµέρα κάποιος, που έλεγε πως ήταν “σοφός”, έπιασε

ένα πουλί και σκεφτόταν πως θα ήταν ωραίος µεζές. Όµως το πουλί τού µίλησε

µε ανθρώπινη φωνή και του είπε: 

- Oύτε καν να το σκεφτείς. 

O “σοφός” τα έχασε που το πουλί µπορούσε να µιλήσει. 

- ∆εν είµαι ένα απλό πουλί, είπε εκείνο, είµαι το σοφώτερο πουλί ανάµεσα

στα πουλιά και, αν µε αφήσεις, θα σου δώσω τρεις πολύτιµες συµβουλές.

O “σοφός” σκέφτηκε ότι δεν συναντά κάποιος κάθε ηµέρα πουλιά που µπο-

ρούν να µιλάνε και ήταν σίγουρος ότι αυτό το πουλί θα έπρεπε να ξέρει πολλά.

Έτσι του υποσχέθηκε να το αφήσει ελεύθερο, αν του έδινε τις τρεις συµβουλές.

- Eντάξει, είπε το πουλί. Πρώτον µην πιστεύεις ποτέ τις ανοησίες που σου

λέει οποιοσδήποτε, ακόµη κι αν έχει κύρος ή εξουσία. Mάθε, Σκέψου,
Σύγκρινε και META πίστεψε!

- ∆εύτερον: ό,τι και αν συµβεί, ποτέ µην προσπαθείς να κάνεις το
αδύνατο, γιατί θα αποτύχεις. Nα έχεις επίγνωση του µέχρι πού µπορείς να

φτάσεις.

- Tρίτον: αν κάνεις κάτι σωστό, µην το µετανοιώσεις ποτέ.

Kι έτσι ο “σοφός” άφησε το πουλί ελεύθερο, χαρούµενος επειδή σκεπτόταν

ότι του είχε δώσει πράγµατι τρεις σοφές συµβουλές και ότι θα µπορούσε να τις

χρησιµοποιήσει στους µαθητές του...

Όµως το πουλί, µόλις ελευθερώθηκε, κάθησε στο κλαδί ενός δέντρου εκεί

κοντά και είπε περιπαικτικά:

- Έχω στο στοµάχι µου ένα διαµάντι. Aν µε είχες φάει, τώρα το διαµάντι θα

ήταν δικό σου!

O “σοφός” θύµωσε τόσο πολύ που είχε αφήσει το πουλί να φύγει, ώστε

σκαρφάλωσε στο δέντρο για να το πιάσει. Ήταν όµως γέρος, δεν είχε ξανανε-

βεί σε δέντρο και το πουλί ήταν γρήγορο, πολύ γρήγορο. Έτσι, κάθε φορά που

πλησίαζε να το φτάσει, αυτό πέταγε όλο και πιο ψηλά. Στο τέλος έφτασε στην

κορυφή του δέντρου, αλλά το  πουλί πέταξε µακριά και ο “σοφός” κατάκοπος,

έπεσε κάτω και τσακίστηκε. Eνώ κειτόταν κάτω στο χώµα, το πουλί τον πλη-

σίασε και του είπε:

- Γιατί πίστεψες τις ανοησίες που σου είπα, ότι δήθεν έχω ένα διαµάντι στο

στοµάχι µου; Kαι δεν φτάνει αυτό, προσπάθησες να κάνεις το αδύνατο, εσύ

ένας γέρος άνθρωπος να ανεβείς στο δέντρο, την στιγµή µάλιστα που δεν το

είχες κάνει ποτέ πριν στην ζωή σου. Kαι τέλος, µετάνοιωσες που µε άφησες

ελεύθερο, ενώ είχες πράξει σωστά! Στην πραγµατικότητα δεν άκουσες καµµία

από τις τρεις συµβουλές µου...

Ο εκδότης
∆ηµήτριος Μπούκας

✔  ΣHMEIΩMA AΠO TON EK∆OTH 

TO ΣOΦO ΠOYΛI 

✔  AIΣIO∆OΞEITE!

✔  ∆IAΦOPA

✔  ΠΛAKEΣ XPYΣOY

✔ ΣTA ATM H EΛΛA∆A ANAΣTENAZEI 

✔ ΠPOΣOXH ΣTA MATIA ΣAΣ

✔  TA EΠTA “MH” TOY KAΛOKAIPIOY

✔  TEΣT

O καλύτερος τρόπος να φωτίσεις
το σκοτάδι σου, είναι να βγεις

στο φως. 
O καθένας µας είναι, πολύ απλά,
µοναδικός κι ανεπανάληπτος! 
Zώντας το TΩPA, εξασφαλίζεις το
µέλλον σου. 
∆εν είναι ότι πέφτει ο ουρανός, αλλά
οτι εµείς ανεβαίνουµε - βήµα το βήµα,
στιγµή µε την στιγµή, ανάσα µε την
ανάσα.

O καλύτερος τρόπος να γνωρίσεις
το άγνωστο είναι η άγνοια: 

Πείσε τον εαυτό σου πως δεν ξέρεις
τίποτε. 
Άρχιζε την κάθε σου ηµέρα σαν το
µαθητούδι, που πάει για πρώτη του
φορά στο σχολείο.

M ην αγωνίζεσαι να “πατσίζεις” µε
την ζωή 

- ζήσε την! 
Mην επιµένεις να πείθεις τους άλλους 

- γνώρισέ τους καλύτερα. 
Mην επιτίθεσαι στο µυαλό τους 

- ψηλάφισε την καρδιά τους...

Π ίσω από τα σύννεφα λάµπει
πάντα ο ήλιος. 

H ζωή είναι ένα ταξείδι γεµάτο απρόο-
πτα, ανέλπιστες καταστάσεις, δυνα-
τές συγκινήσεις, αµέτρητες εναλλα-
γές και κρυµµένους θησαυρούς -αυτό
το τελευταίο αφορά τους υπέροχους
ανθρώπους, που όλοι µας συναντάµε
σε κάποιες φάσεις της καθηµερινότη-
τάς µας.
Aπόλαυσέ το όπως είναι!

AIΣIO∆OΞEITE!

✍™ËÌÂ›ˆÌ· àfi ÙfiÓ \EÎ‰fiÙË



™ÂÏ. 2

∆ιάφορα... 
� Eρευνητές από το Πανεπιστή-

µιο της N. Yόρκης κατέληξαν,

µετά από πολύχρονη έρευνα, στο

συµπέρασµα ότι οι τροφές που

είναι πλούσιες σε κάλιο, όπως οι

µπανάνες και τα φυλλώδη λαχα-

νικά, µπορούν να µειώσουν ακόµα

και κατά 25% τον κίνδυνο εµφά-

νισης καρδιακών προβληµάτων

στις γυναίκες που έχουν περάσει

την εµµηνόπαυση. 

�Oι εγκέφαλοι των ανδρών και

των γυναικών δεν έχουν καµµία

διαφορά µεταξύ τους από άποψη

δοµής και λειτουργίας  Tην στιγµή

της γέννησής τους οι εγκέφαλοι

των αγοριών και των κοριτσιών

είναι σχεδόν πανοµοιότυποι και

αρχίζουν ν’ αλλάζουν όταν τα παι-

διά δέχονται επιρροές από το εξω-

τερικό περιβάλλον. O διαφορετικός

τρόπος αντιµετώπισης των δύο

φύλων σε νεαρή ηλικία είναι αυτό

που κάνει τις “καλωδιώσεις” ν’

αλλάξουν και κάνει τα περισσότερα

αγόρια να επιλέγουν να  ασχολη-

θούν µε την επιστήµη ή να γίνουν

µηχανικοί, ενώ τα κορίτσια ασχο-

λούνται µε την επικοινωνία, τις

τέχνες ή την εκπαίδευση. Aρκετοί

υποστηρίζουν ότι τα αγόρια έχουν

καλύτερη αντίληψη του χώρου και

γι’ αυτό είναι πιο εύκολο να κατα-

νοήσουν επιστηµονικά θέµατα.

� Eιδικοί από το Πανεπιστήµιο

Kολούµπια, µελετώντας την κατά-

σταση της υγείας 10.000 κοριτσιών

και αγοριών, ηλικίας 16 έως 21

ετών, διαπίστωσαν ότι τα παιδιά

που δεν συµπλήρωναν 9 µε 10

ώρες ύπνου καθηµερινά -όπως

συνιστά  το Aµερικανικό Kέντρο

Eλέγχου και Πρόνοιας Nοσηµάτων

των HΠA- είχαν κατά 20% περισ-

σότερες πιθανότητες ν’ αποκτή-

σουν παραπανίσια κιλά στην τρίτη

δεκαετία της ζωής τους.

� H πιο σύντοµη αλληλογραφία

όλων των εποχών: O Bίκτωρ

Oυγκώ, θέλοντας κάποτε να µάθη

πώς πάνε οι πωλήσεις του βιβλίου

του “Oι Άθλιοι”, έστειλε στον

εκδότη του µια επιστολή που περι-

είχε µόνο ένα “;”. Kι εκείνος του

απάντησε µ’ ένα “!”.
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Π λ ά κ ε ς  χ ρ υ σ ο ύΠ λ ά κ ε ς  χ ρ υ σ ο ύ

O Γάλλος στρατηγός Φος, αρχηγός των συµµαχικών δυνάµεων στον
Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, είχε έναν σωφέρ που ωνοµαζόταν Πέτρος. Oι
άλλοι στρατιώτες πίστευαν ότι ο Πέτρος, όντας κοντά στον στρατηγό, ήξερε
πολλά.
- Λέγε, Πέτρο! Πότε θα τελειώσει ο πόλεµος; τον ρωτούσαν συχνά.
- ∆εν µου έχει πει κάτι ακόµα ο στρατηγός, απαντούσε ο Πέτρος για τον Φος.
Mόλις µάθω θα σας πω.
Kαι περνούσε ο καιρός.
Mια µέρα καταφθάνει στο στρατόπεδο ο Πέτρος αναστατωµένος.
- Tί έγινε; τον ρώτησαν αµέσως οι σύντροφοί του. Tί έµαθες; Tί σου είπε ο Φος;
- Mου είπε: “Πέτρο, κατά την γνώµη σου, πότε θα τελειώσει ο πόλεµος;”.

ΈΈ νας άνθρωπος, απίστευτα
πλούσιος, ήταν ετοιµοθάνα-

τος. O γιατρός του τού είχε πει τα
κακά µαντάτα: του έµεναν µόνο
λίγες ώρες ζωής. Mε όση δύναµη
του απέµενε, άρχισε να βάζει όσα
χρήµατα είχε σ’ ένα µεγάλο σεν-
τούκι, να πακετάρει τους πίνακες
των διασήµων ζωγράφων που διέ-
θετε, να φυλάει τα κοσµήµατά του
στο χρηµατοκιβώτιο.

ΛΛ ίγο πριν από την καθωρισµένη
ώρα εµφανίσθηκε ο φύλακας

άγγελός του.
- Πού πηγαίνεις µ’ όλα αυτά; τον
ρώτησε.
- Eίναι τα λεφτά µου... τα παίρνω για
το τελευταίο µου ταξείδι, άρχισε να
λέει ο άνθρωπος.
- Kαι τί θα τα κάνεις; Στον άλλο
κόσµο δεν αγοράζεις ούτε πουλάς.
Eκεί που πάµε τα λεφτά σου είναι
άχρηστα.
- Nαι, µα αν χρειαστώ κάτι περισσό-
τερο... Aν χρειαστώ µετρητά; ρώ-
τησε ο πλούσιος.
- Xα, χα, χα, γέλασε ο άγγελος.
Έκανα πολύ κόπο για να σ’ αφήσουν
να περάσεις την αιωνιότητα στον
παράδεισο... Σε βεβαιώνω ότι δεν θα
χρειαστεί να πληρώσεις τίποτε.
Mπορείς ν’ αφήσεις εδώ την περιου-
σία σου για να την χρησιµοποιήσουν
άλλοι.

OO άνθρωπος στενοχωρήθηκε πο-
λύ... Ώστε άλλοι θα έπαιρναν

όλα αυτά που είχε µαζέψει µε στε-
ρήσεις τόσα χρόνια;
- Mα... ούτε ένα βαλιτσάκι µε χρή-
µατα; ψέλλισε.
- Oύτε, είπε ο άγγελος.

T T αραγµένος, ο πλούσιος άφησε
τα πράγµατα στο χρηµατοκι-

βώτιο και µετά έκλεισε την µεγάλη
βαλίτσα, που είχε ετοιµάσει για το
τελευταίο του ταξείδι.

- Tί είναι όλ’ αυτά που έχεις εκεί
µέσα; ρώτησε ο άγγελος.
- Mόνο µερικά ενθύµια, που δεν
µπορώ να τ’ αποχωριστώ...

T T ελικά, ήρθε η ώρα του. H ψυχή
του ανθρώπου ανέβηκε στον

ουρανό, και ο Άγιος Πέτρος τον υπο-
δέχθηκε στην είσοδο και τον συν-
ώδευσε αυτοπροσώπως σε µια ευ-
ρύχωρη σουΐτα, µε θέα στον δρόµο.
- ∆εν είναι κι άσχηµα, είπε ο πλού-
σιος. ∆εν είναι καθόλου άσχηµα.

O O Άγιος Πέτρος προσπάθησε να
βοηθήσει τον νεοφερµένο να

κουβαλήσει την βαλίτσα, αλλά, όπως
την σήκωσε, αυτή άνοιξε και όλο το
περιεχόµενό της άδειασε ακριβώς
µπροστά στην είσοδο του δωµατίου:
∆εκάδες δεκάδων ράβδοι ατόφιο
χρυσάφι!

OO πλούσιος ντράπηκε. Έσκυψε
το κεφάλι και ψέλλισε ένα

συγγνώµη.
- Άφησα σχεδόν όλα όσα είχα, είπε,
όµως ετούτα εδώ δεν ήθελα να τ’
αποχωριστώ.. Mου προσφέρουν µια
ηρεµία... Γι’ αυτό τα έφερα...
- Kαλά, είπε ο Άγιος Πέτρος. Πολλοί
αποφασίζουν να ταξιδέψουν µε κάτι
πολύτιµο γι’ αυτούς, όµως, εσύ µε
εκπλήσσεις. Tαξίδεψες όλο τον δρό-
µο κουβαλώντας µια βαλίτσα... ∆εν
καταλαβαίνω τί ηρεµία µπορεί να
σου προσφέρει µια βαλίτσα γεµάτη
πέτρες...
- ∆εν είναι πέτρες... Eίναι πλάκες
χρυσού είκοσι τεσσάρων καρατίων,
είπε δυνατά ο πλούσιος.
O Άγιος Πέτρος χαµογέλασε συγκα-
ταβατικά.
- ∆εν ρίχνεις µια µατιά έξω από το
παράθυρο; του είπε.

OO πλούσιος πλησίασε το παρά-
θυρο και κοίταξε έξω. H πλα-

κόστρωση του δρόµου είχε γίνει µε
αστραφτερές πλάκες χρυσού...



AA υτές τις ηµέρες όλοι µας σε κάποιο ATM Tραπέ-
ζης στηθήκαµε, περιµένοντας στην ουρά για να

πάρουµε την “δόση” µας, άλλοτε 60  -αν το µηχάνηµα
διέθετε εικοσάρικα- και άλλοτε 50 ευρώ. Kαι γίναµε
όλοι γνωστοί, πιάσαµε κουβέντα, συµφωνήσαµε, δια-
φωνήσαµε, αναλύσαµε ως “ειδικοί” την κατάσταση,
αγανακτήσαµε, αλλά πολλές φορές διαπιστώσαµε
πως εµείς οι Έλληνες διαθέτουµε τελικά χιούµορ,
ανθρωπιά και σοφία. Για να σας πείσω για τα προανα-
φερθέντα, θα σας περιγράψω µερικά περιστατικά που
έζησα.

M M ια γριούλα πίσω µου κάνει τον σταυρό της και
λέει: “Kαλέ, αυτοί είναι θεοµπαίχτες. ∆εν

πιστεύουν στον Θεό, δεν πιστεύουν στήν αγάπη: το
πιο µεγάλο αγαθό που δόθηκε στον άνθρωπο. Στα
χρόνια µου, όταν ήµουν νιά, η αγάπη έσωσε κόσµο και
η βοήθεια του ενός προς τον άλλον”. Ένας νεαρός
άνδρας από πίσω αντιλέγει: “H κυβέρνηση θα µας
σώσει. Mας έδωσε υπερηφάνεια και χαρά”. Kαι τότε η
γριούλα “τα παίρνει”: “Σωτήρας είναι µόνο ο Xριστού-
λης, όχι ο Στρατούλης. T’ ακούς;”.

Έ Έ νας νεαρός, τελειώνοντας την ανάληψη από το
µηχάνηµα φωνάζει ενθουσιασµένος: “Παιδιά,

εµένα µου έβγαλε δραχµές!”.

“Ξ “Ξ έρετε πότε γιορτάζουν τα ATM;” ρωτάει όλο
κέφι ένας νεαρός. Kαι απαντά µόνος του:

“Tης Aναλήψεως”.

Έ Έ νας άλλος νεαρός, που εκπέµπει στο ίδιο
“µήκος κύµατος”, ακούγοντας τους άλλους

γύρω του να παραπονιούνται, τους λέει: “Mην στενο-
χωριέστε. O Oλυµπιακός να κερδίζει και όλα θα
λυθούν”...

Σ Σ την ουρά ενός ATM στο Παγκράτι ένας κύριος
βλέπει πεσµένο κάτω ένα πενηντάρικο. Aρχίζει

η συζήτηση. Όλοι κοιτάζουν γύρω τους µήπως και
παρουσιασθεί ο ατυχής κάτοχός του. Mάταια όµως.
Όποιος το κρατάει και φθάνει στο µηχάνηµα για ανά-
ληψη, το δίνει στον επόµενο να το φυλάξει. H ουρά
λιγοστεύει και όλοι αναρωτιούνται τί θα γίνει τελικά
µε το χαρτονόµισµα που βρήκαν. Tότε κάποιος παίρνει
έναν φάκελλο, βάζει µέσα τα πενήντα ευρώ, τον κλεί-
νει, γράφει απ’ έξω “Tο πενηντάρικο αυτό βρέθηκε
µπροστά στο ATM στις 12 και 45 σήµερα 6 Iουλίου”
και τον ρίχνει κάτω από την πόρτα της Tράπεζας...

MM ια ωραία κοπέλλα στέκεται στην ουρά συζη-
τώντας κι αυτή µε όσους είναι γύρω της.

Παραπονιέται πως είναι άνεργη και δεν βρίσκει δου-
λειά. Tότε κάποιος κύριος της λέει ότι ένα µαγαζί εκεί
κοντά (αναφέρει και το όνοµα) ζητάει υπαλλήλους µε
350 ευρώ. Kαι η νεαρά απαντά: “Tί να µου κάνουν
καλέ εµένα 350 ευρώ; Tρεις φορές να πάω κοµµωτή-
ριο, τέλειωσαν”...

ΣΣ ε κάποιο υποκατάστηµα Tραπέζης στην Kηφισιά
οι ηλικιωµένοι περιµένουν στην ουρά να µπουν

στην Tράπεζα για να πάρουν 120 ευρώ από την
σύνταξή τους. Πολλοί δηλώνουν ότι έχουν έρθει από
τις 3 και 4 το βράδυ για να πιάσουν σειρά.  Στα δύο
ATM, δεξιά και αριστερά, υπάρχουν άλλες ουρές, για
όσους έχουν κάρτες. Tότε εµφανίζεται µια νεαρή
κοπέλλα µε δυο-τρεις σακκούλες στα χέρια και αρχί-
ζει να µοιράζει στους ηλικιωµένους µπουκαλάκια µε
νερό ή χυµό και να τους λέει ευγενικά ότι µπορεί να
τους βοηθήσει µε το ATM αν δεν ξέρουν πώς να χρη-
σιµοποιήσουν την κάρτα τους. 

Γ Γ ια το τέλος άφησα το καλύτερο που µου συνέβη.
Σε Tράπεζα της Πεύκης, είµαστε στηµένοι στην

ουρά του ATM καµµιά σαρανταριά άτοµα. Kαθένας
που έρχεται ρωτάει ποιός είναι ο τελευταίος. Πλησιά-
ζει κάποιος κύριος, γύρω στα 80, και ρωτάει αν το
µηχάνηµα “βγάζει” εικοσάρικα. “Όχι”, του απαντώ
εγώ. “Mόνο πενηντάρικα”. “Eγώ θα ζητήσω 100”,
δηλώνει εκείνος µε στόµφο. “Mα δίνει µόνο ένα πε-
νηντάρικο”, του λέω νοµίζοντας πως ο άνθρωπος δεν
ξέρει. Eκείνος όµως συνεχίζει: “∆εν µε νοιάζει, εγώ
θα ζητήσω 100 ευρώ”. O κόσµος γύρω αρχίζει να
γελάει, πιστεύοντας πως ο κύριος, λόγω ηλικίας, έχει
κάποιο πρόβληµα να κατανοήσει το θέµα. Eκείνος
συνεχίζει να επιµένει: “Eγώ θα ζητήσω 100”. Kάποιοι
αρχίζουν τα πειράγµατα: “Άν σας συµπαθήσει, εσάς
µπορεί να σας δώσει 100”, του λέει µια κυρία. “Xαϊ-
δέψτε το και λιγάκι, δώστε του κι ένα φιλάκι”, του λέει
µία άλλη. Kαι τότε ο ηλικιωµένος κύριος, που τελικά
τα είχε τετρακόσια και µάλλον µας “δούλευε”, γυρίζει
και µας λέει: “Kαι σιγά µη στενοχωρηθώ. Eγώ έτσι κι
αλλοιώς µόνο εξήντα ευρώ έχω στον λογαριασµό
µου”...  

Kουράγιο σύντροφοι των ATM   
η συµπάσχουσα M.∆.A. 
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Σ T A  Σ T A  AAAA TTTT MMMM H  E Λ Λ A ∆ AH  E Λ Λ A ∆ A
A N A Σ T E N A Z E IA N A Σ T E N A Z E I

Πραγµατική ευτυχία στην ζωή µας είναι να καταναλωνόµαστε για ένα σκοπό, που αναγνωρίζουµε ότι αξίζει.
Nα είµαστε εµείς η δύναµη της φύσης και όχι ένα άρρωστο συνονθύλευµα από ασθένειες και αδικίες, που

παραπονιέται ότι ο κόσµος φταίει που δεν είµαστε ευτυχισµένοι.
Έχω την γνώµη ότι η ζωή µου ανήκει σε όλη την κοινωνία και ότι για όσο ζω θα είναι προνόµιό µου να κάνω ό,τι
µπορώ γι’ αυτήν. Xαίροµαι την ζωή για την ζωή. H ζωή δεν είναι ένα µικρό κερί για µένα. Aντίθετα, πιστεύω ότι
είναι ένας φακός που έχω στα χέρια µου αυτή την στιγµή και θα πρέπει να τον έχω να φωτίζει όσο καλύτερα

γίνεται πριν τον παραδώσω στις επόµενες γενιές.
George Bernard Shaw
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KK αλή διατροφή µε συγκεκριµένες τροφές (εκεί-
νες που περιέχουν ωµέγα-3 και ωµέγα-6 λιπα-

ρά οξέα, όπως είναι τα λιπαρά ψάρια), λιγώτερες
ώρες µπροστά σε οθόνες τηλεοράσεων και υπολογι-
στών, βόλτες στο φυσικό φως, βελτίωση του φωτισµού
στους εσωτερικούς χώρους και κυρίως σ’ εκείνους
της εργασίας. Aυτές είναι µερικές από τις βασικές
συνήθειες που πρέπει να υιοθετήσει κάποιος, αν θέλει
να προστατεύσει την όρασή του από µελλοντικά προ-
βλήµατα, αλλά και να την βελτιώσει, αν έχει µυωπία.
Σύµφωνα µε τους επιστήµονες, ο αριθµός των ατόµων
µε µυωπία αναµένεται να έχει αυξηθεί κατά 50% τα
επόµενα δέκα χρόνια, γεγονός που -σε κάποιες περι-
πτώσεις- θα οφείλεται στις κακές συνθήκες της καθη-
µερινότητάς µας, όπως η αλόγιστη χρήση συσκευών
µε φωτεινή οθόνη (κινητά, υπολογιστές, τάµπλετς).

ŸŸ πως τονίζει ο κορυφαίος Bρεταννός χειρουρ-
γός οφθαλµίατρος David Allamby αυτή ακρι-

βώς είναι η αιτία της ξηροφθαλµίας, που παρουσιά-
ζουν πολλοί άνθρωποι, µε αποτέλεσµα να εµφανίζουν
συχνά χρόνια κόπωση στα µάτια.

°° ια ν’ αποφευχθεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να µειω-
θούν οι ώρες που περνά κάποιος µπροστά σε

οθόνες, ώστε η συχνότητα κατά την οποία ανοιγοκλεί-
νει τα µάτια του να µη µειώνεται, αλλά να παραµένει
περίπου στα τρία δευτερόλεπτα, όπως είναι το φυσιο-
λογικό.

ŒŒ τσι τα µάτια θα διατηρούν την υγρασία τους,
κάτι που δεν συµβαίνει όταν είναι  “κολληµένα”

σε µια οθόνη επί ώρες. Tα πράγµατα µάλιστα γίνονται
ακόµα χειρότερα όταν η ατµόσφαιρα δεν είναι καθα-
ρή και επιβαρύνεται από τον καπνό των τσιγάρων και
τον κακό εξαερισµό. 

1. Aµπέχονο (προέρχεται από το αρχαίο αµπέχονον<ρήµα
αµπέχω=περιβάλλω). 2) Άνηθος. 3) Aντικρίζω. 4) Bάσει
σχεδίου. 5) Bλίτο (από το αρχαίο βλίτον). 6) Bρόµικος (το
βρώµικος οφείλεται σε παρετυµολογία από την λέξη βρώµα
= φαγητό). 7) Γειρτός (από τον αόριστο του γέρνω, έγειρα).
8) Nα τα εκατοστίσεις (από το ρήµα εκατοστίζω). 9) Kαι τα
δύο είναι σωστά µε άλλη σηµασία (εγχειρίζω=δίνω κάτι σε
κάποιον, εγχειρώ=χειρουργώ). 10) Γλείφω (από το αρχαίο
λείχω). 11) Kαθοίκι (ανάγεται στην φράση κατ’ οίκον-δοχείο
του σπιτιού). 12) Πηλήκιο (από το αρχαίο πήληξ=κράνος).

§Y™H ¶POH°OYMENOY TEYXOY™ 

ÂÂ˘̆ËËÌÌÂÂÚÚ››·· - IOY§IO™ 2015
¶P

O™
OX

H 
™T

A 
M 

 T
I  

 ™
A™

¶P
O™

OX
H 

™T
A 

M 
 T

I  
 ™

A™ MHNMHN παίζετε ρακέτες κοντά σε λουό-
µενους. Eκτός από ενοχλητικό

είναι και επικίνδυνο αν το µπαλάκι χτυπήσει µε
δύναµη κάποιο παιδί.

MHNMHN κολυµπάτε φαγωµένοι και µην
καταναλώνετε αλκοολούχα πο-

τά στην παραλία αν πρόκειται νά κολυµπήσετε.
Kινδυνεύετε να πνιγείτε.

MHNMHN οδηγείτε κοντά στους λουόµε-
νους τζετ σκι ή φουσκωτό. Tηρή-

στε τις αποστάσεις ασφαλείας (200 µέτρα από
οργανωµένες ακτές). Eκτός από επικίνδυνο
είναι και δαπανηρό (επισύρει µέχρι 1000 ευρώ
πρόστιµο από το Λιµενικό).

MHNMHN αφήνετε ούτε δευτερόλεπτο τα
παιδιά από τα µάτια σας. Tα

παδιά µπορούν να πνιγούν σε 20 εκατοστά
νερό, χωρίς να προλάβετε να το καταλάβετε.

MHMH φοράτε µπρατσάκια στα παιδιά σας,
γιατί εµποδίζουν τις σωστές κινήσεις

των χεριών. Προτιµήστε τα σωσσίβια που δέ-
νονται γύρω από την µέση τους.

MHNMHN κολυµπάτε µεσοπέλαγα, αλλά
πάντοτε παράλληλα µε την α-

κτογραµµή. Mπορεί να κουραστείτε ή να νοιώ-
σετε αδιαθεσία και να πρέπει να βγείτε γρή-
γορα από το νερό.

MHNMHN παίρνετε στην παραλία τυρί και
ζαµπόν που αλλοιώνονται εύκο-

λα. Προτιµήστε ν’ αλείψετε το ψωµί µε µαρµε-
λάδα, µέλι ή ταχίνι. Oι καλύτερες επιλογές για
τα παιδιά, που πεινούν συχνά, είναι φρούτα,
κράκερ και κριτσίνια ολικής αλέσεως.

T A  E Π T A  “ M H ”T A  E Π T A  “ M H ”
T O Y  K A Λ O K A I P I O YT O Y  K A Λ O K A I P I O Y

EPΓAΣIA KAI ANTAMOIBH

Ένας οικοδόµος πήγε να πιάσει δουλειά. Συναντή-
θηκε µε τον εργολάβο και συµφώνησαν να πληρώνε-

ται 48 ευρώ για κάθε ηµέρα εργασίας και  να επι-
στρέφει στο αφεντικό 12 ευρώ για κάθε ηµέρα

αργίας. Mετά από 30 ηµέρες ο εργολάβος είπε στον
εργάτη ότι δεν του χρωστούσε χρήµατα, ούτε ο

εργάτης έπρεπε να του επιστρέψει τίποτε. 
Πόσες ηµέρες είχε δουλέψει ο εργάτης;
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