
Kάποιες φορές, πολλοί παραπονοÜνται ότι αισθάνονται εξαντληµέ-

νοι και ότι δεν έχουν ενέργεια για να αντιµετωπίσουν και τις πιο απλές

εργασίες της καθηµερινότητας. Άλλοι πάλι αναφέρουν ότι δεν έχουν

όρεξη να κάνουν ούτε πράγµατα που τους ευχαριστούν. H χαµηλή αυτή

ενέργεια µπορεί να οφείλεται σε ένα κρυµµένο άγχος.

∆εδοµένων των συνθηκών και των εντατικών ρυθµών µε τις οποίες

αυτές γίνονται, υπάρχει σε πολλούς ένας διάχυτος φόβος και αγωνία

για το αύριο. Aπό την µια στιγµή στην άλλη, µπορούν τα πράγµατα και

η ζωή η δική µας ή και των αγαπηµένων µας να αλλάξει ριζικά. Aυτή

µπορεί να είναι µια αγωνία έκδηλη ή µπορεί να µην είναι. Παρ’ όλα

αυτά, ακόµα και όταν δεν είναι έκδηλη, συνεχίζει να απορροφά ενέρ-

γεια και µάλιστα αρκετή ενέργεια. H ενέργεια χάνεται από τον φόβο

ότι οι ανάγκες µας - βασικές ή µη - κινδυνεύουν να µη µπορούν να

ικανοποιηθοÜν.

Tί κάνουµε;

1. Mας συµφέρει να έχουµε µικρούς στόχους, που να µπορούµε να

τους εκπληρώνουµε σταδιακά και κάθε ηµέρα, ώστε να µας δίνουν την

αίσθηση ότι, ανεξάρτητα από την περιρρέουσα ατµόσφαιρα, µπορούν

να ικανοποιηθούν οι επιδιώξεις µας.

2. Nα έχουµε ένα ισχυρό όραµα - κατεύθυνση ζωÉς - ώστε να µας

κατευθύνει και να δίνει νόηµα σε ό,τι κάνουµε. Kαλό είναι αυτό το

όραµα να περιλαµβάνει και την περίπτωση που οι συνθήκες θα αλλά-

ξουν ριζικά. Π.χ. ένας χάνει την εργασία του, αλλά το όραµά του λέει

“θα µπορώ να βοηθώ τους συνανθρώπους µου να ξεπερνούν τις

δυσκολίες µε X τρόπους”. Έτσι, ακόµη κι αν βρεθεί σε δυσκολία,

συνεχίζει να έχει παρόµοια κατεύθυνση.

3. Nα σκεφθούµε εναλλακτικά αλλά και τολµηρά, αν χρειάζεται,

σενάρια, ώστε να µπορέσουµε να έχουµε πάντα µια κατεύθυνση και

έναν σκοπό. Mπορεί να µας ξεβολεύουν αυτές οι επιλογές ή να φαί-

νονται απραγµατοποίητες, αλλά στις δυσκολίες αναδύονται δυνάµεις

απρόσµενες. Θυµάστε έναν, τον οποίο κυνηγούσαν λιοντάρια και,

ξαφνικά, βρέθηκε κρεµασµένος από ένα κλαδί τόσο ψηλό πού, υπό

φυσιολογικές συνθήκες, δεν θα µπορούσε να το φτάσει;

4. Nα καλλιεργούµε την εµπιστοσύνη µας στον Θεό και να είµαστε

σίγουροι πως Eκείνος, ό,τι και να γίνει, θα µας προστατεύει και θα µας

βγάζει από τα αδιέξοδά µας. Eίναι µια ευκαιρία να ασκήσουµε και να

µεγαλώσουµε την πίστη και την εµπιστοσύνη µας.

Ό,τι και να γίνει, πάντα µας συµφέρει να έχουµε την αισιοδοξία µας

ακλόνητη!

O εκδότης    

∆ηµήτριος Mπούκας
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AΓXOΣ κκκκααααιιιι ENEPΓEIA

ζήτησα από τον θ E O ...

Zήτησα από τόν Θεό να µου δώσει
δύναµη,
κι Aυτός µου έδωσε δυσκολίες για
να τις ξεπεράσω.

�����

Tου ζήτησα σοφία, 
κι Aυτός µου έδωσε προβλήµατα, να
µάθω να τα λύνω.

�����

Tου ζήτησα οικονοµική άνεση,
κι Aυτός µου έδωσε νου και ικανό-
τητα να δουλεύω.

�����

Tου ζήτησα θάρρος,
κι Aυτός µου έδωσε κινδύνους να
ξεπερνώ.

�����

Tου ζήτησα αγάπη,
κι Aυτός µου έδωσε προβληµατικά
άτοµα να βοηθώ.

�����

Tου ζήτησα χάρες,
κι Aυτός µου έδωσε ευκαιρίες να
εκµεταλλευτώ.

�����

Aπ’ ό,τι ζήτησα δεν πήρα τίποτε,
τίποτε απ’ όσα ήθελα.
Πήρα όµως τα πάντα,
αυτά που πραγµατικά χρειαζόµουν.

H προσευχή µου εισακούσθηκε.



™ÂÏ. 2

∆ιάφορα... 
�Παρ’ όλο που οι γυναίκες έχουν

εντονώτερη παρουσία στις σελίδες

κοινωνικής δικτύωσης, οι άνδρες

τις χρησιµοποιούν πιο αποτελεσµα-

τικά για επαγγελµατικά θέµατα. Tα

στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι

άνδρες παίρνουν πιο εύκολα την

απόφαση να δουλέψουν µέσω δια-

δικτύου, ενώ οι γυναίκες είναι πιο

επιφυλακτικές.

�Eπιστήµονες από το Πανεπι-

στήµιο του Tέξας, έπειτα από

έρευνα που πραγµατοποίησαν,

διαπίστωσαν ότι το στρες προκα-

λεÖ στον άνθρωπο βουλιµία. Συγ-

κεκριµένα αυξάνει την επιθυµία

µας για ζάχαρη και φαγητά µε

υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά.

�Σύµφωνα µε Bρεταννούς επι-

στήµονες, η χρήση εντοµοαπωθη-

τικών από τις µέλλουσες µητέρες,

κατά την διάρκεια των τριών πρώ-

των µηνών της κύησης, αυξάνει τις

πιθανότητες να γεννηθεί το παιδί

µε κάποια γενετική ανωµαλία. H

χηµική ουσία DEET, που υπάρχει

στα περισσότερα εντοµοκτόνα και

εντοµοαπωθητικά, θεωρείται τοξι-

κή σε αρκετά υψηλές δόσεις.

�Σύµφωνα µε Aµερικανούς ερευ-

νητές, όποιος δεν µπορεί να ελέγ-

ξει τα νεύρα του έχει τρεις φορές

περισσότερες πιθανότητες από κά-

ποιον συγκρατηµένο άνθρωπο να

πάθει έµφραγµα.

�Γκρίζα στην κυριολεξία βλέπουν

τα αντικείµενα οι άνθρωποι γύρω

τους, όταν έχουν κατάθλιψη. Eπι-

στήµονες από το Πανεπιστήµιο

του Φράιµπουργκ στην Γερµανία

διαπίστωσαν ότι οι καταθλιπτικοί

δυσκολεύονται να διακρίνουν την

αντίθεση µαύρου-άσπρου, κάτι

που τους κάνει να βλέπουν τα

πράγµατα γκρίζα... Tα οφθαλµολο-

γικά τεστ σε άτοµα µε κατάθλιψη,

έδειξαν ότι υπάρχει δραµατική µεί-

ωση της αντίληψης των αντιθέ-

σεων µεταξύ των χρωµάτων.

�Aν νυστάζετε το πρωΐ, προτιµή-

στε να φάτε ένα µήλο, αντί να πιείτε

έναν καφέ. Έρευνες έδειξαν ότι τα

µήλα είναι αποτελεσµατικώτερα από

την καφεΐνη στο να κρατούν ξύπνι-

ους τους ανθρώπους το πρωΐ.
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O Bill Gates σε µια πρόσφατη οµι-
λία του στους µαθητές ενός

γυµνασίου, µίλησε για 11 κανόνες
ζωής που δεν έµαθαν και δεν θα
µάθουν στο σχολείο.   

1. H ζωή δεν είναι πάντα δίκαιη.
Συνηθίστε το.

2. O κόσµος δεν ενδιαφέρεται
για την αυτοεκτίµησή σας.

Περιµένει από εσάς να ολοκληρώ-
σετε την δουλειά σας, πριν αισθαν-
θείτε καλά µέ τον εαυτό σας.

3. ∆εν πρόκειται να κερδίσετε
40.000 δολλάρια τον επόµενο

χρόνο που θα αποφοιτήσετε. ∆εν
πρόκειται να γίνετε αντιπρόεδρος
εταιρείας µε αυτοκίνητο, κινητό και
πιστωτικές κάρτες, αν δεν τα κερδί-
σετε µε τον κόπο σας.

4. Aν νοµίζετε ότι ο καθηγητής
σας είναι σκληρός, περιµέ-

νετε να δείτε το αφεντικό σας. 

5. Tο να ψήνετε µπιφτέκια σε
κάποιο µαγαζί δεν θα αποτε-

λέσει πλήγµα για την αξιοπρέπειά
σας. Oι παππούδες και οι γιαγιάδες
σας αυτή την εργασία την ονόµαζαν
“ευκαιρία”.

6. Aν τα θαλασσώσετε, δεν
φταίνε οι γονείς σας γι’ αυτό.

Σταµατήστε να κλαψουρίζετε για τα
λάθη σας και µάθετε από αυτά.

7. Πριν γεννηθείτε εσείς, οι
γονείς σας δεν ήταν τόσο

βαρετοί όσο τους βρίσκετε τώρα.

Έγιναν έτσι από την υποχρέωση που
ανέλαβαν να πληρώνουν τους λογα-
ριασµούς σας, να µαζεύουν τα ρούχα
που πετάτε δεξιά κι αριστερά και να
σάς ακούνε να λέτε συνεχώς πόσο
“cool” είστε. Έτσι, πριν τρέξετε να
σώσετε τα τροπικά δάση από τα
παράσιτα της γενιάς των γονιών σας,
προσπαθήστε να συµµαζέψετε λίγο
το δωµάτιό σας. 

8. Στο σχολείο σας µπορεί να
µην υπάρχουν νικητές και

ηττηµένοι, αλλά στην ζωή υπάρχουν.
Σε µερικά σχολεία µάλιστα έχουν
καταργήσει και το σύστηµα αξιολόγη-
σης και θα σας ρωτήσουν όσες
φορές χρειάζεται, µέχρι να πάρουν
την σωστή απάντηση. Aυτό δεν έχει
την παραµικρή οµοιότητα µε την
πραγµατική ζωή.

9. H ζωή δεν είναι χωρισµένη σε
εξάµηνα. ∆εν υπάρχουν ολό-

κληρα καλοκαίρια για διακοπές και
πολύ λίγοι εργοδότες ενδιαφέρονται
να σας βοηθήσουν να βρείτε τον
εαυτό σας. Kάντε το αυτό στον ελεύ-
θερο χρόνο σας.

10. H τηλεόραση ∆EN είναι η
πραγµατική ζωή. Στην πρα-

γµατική ζωή οι άνθρωποι πρέπει ν’
αφήσουν την καφετέρια και να πάνε
στις δουλειές τους.

11. Tέλος, να είστε καλοί µε
τους “σπασίκλες”, γιατί το

πιθανότερο είναι να καταλήξετε να
δουλεύετε γι’ αυτούς...

AA

11111111 O∆HΓIEΣO∆HΓIEΣ για για MAΘHTEΣMAΘHTEΣ

Γ ιατί κάποιοι άνθρωποι ηγούνται και
άλλοι ακολουθούν; Σύµφωνα µε

όσα λέει ο Oλλανδός καθηγητής Ψυ-
χολογίας Mαρκ φαν Bουγκτ, οι πρόγο-
νοί µας έπρεπε να ζουν σε οµάδες για
να επιβιώσουν. Έτσι γεννήθηκε η ανάγ-
κη να ακολουθούµε κάποιον που θα µας
δίνει οδηγίες και θα µας “δείχνει τον
δρόµο”. Aκόµα και σήµερα, από την
στιγµή που γεννιόµαστε, γινόµαστε
ακόλουθοι. Aκολουθούµε τους γονείς
µας, τους φίλους, την κοινωνική οµάδα
στην οποία ανήκουµε. 
H ανάγκη για καθοδήγηση είναι ενστι-
κτώδης και απαντάται παντού στον
κόσµο. Όλες οι χώρες στον πλανήτη
έχουν έναν ηγέτη στην κορυφή. Aυτό
ενισχύει την επιστηµονική άποψη ότι η
ανάγκη µας να έχουµε έναν ηγέτη έχει

αναπτυχθεί από τις αρχές της ανθρώπι-
νης ύπαρξης, καθώς ο άνθρωπος προ-
σαρµόζεται στο περιβάλλον και τις συν-
θήκες της εποχής του. Πώς όµως δια-
λέγουµε τους ηγέτες µας; Tο σίγουρο
είναι πως δεν παίζουν µεγάλο ρόλο τα
ακαδηµαϊκά προσόντα, οι ικανότητες ή
η εµπειρία, αλλά η προσωπικότητα, η
συναισθηµατική νοηµοσύνη και η ικανό-
τητα να “µιλάει” κάποιος στο συναί-
σθηµα. Tο µόνο σίγουρο είναι ότι η εξω-
στρέφεια και η λεκτική ευφυΐα, χαρα-
κτηριστικά που κληρονοµούνται,
κάνουν κάποιους ανθρώπους να ξεχω-
ρίζουν. Oι ηγέτες µιλούν διαφορετικά
από τον κοινό άνθρωπο. Xρησιµοποιούν
π.χ. διπλάσιες µεταφορές, για να προ-
καλέσουν τήν έκρηξη των συναισθηµά-
των στους ακροατές τους.

ÔÈ H°ETE™ ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙËÓ KAP¢IA, fi¯È ÛÙÔ MYA§O



H κηπουρική αποτελεί αγαπηµένο χόµπυ για χιλιά-
δες ανθρώπους. Ωστόσο η φροντίδα των φυτών

έχει πολλά ακόµη να προσφέρει. Πρόσφατες µελέτες
έχουν συσχετίσει αυτή την ενασχόληση µε µειωµένο
κίνδυνο εµφάνισης διαβήτη, καρδιοπάθειας και εγκε-
φαλικού, καθώς αποτελεί µια “ηπίας έντασης καρ-
διαγγειακή άσκηση”  σύµφωνα µε τα Kέντρα Eλέγχου
και Πρόληψης Aσθενειών των HΠA.

E πιπλέον, µελέτη του Πανεπιστηµίου του Άρκανσο
έδειξε ότι οι κηπουροί έχουν χαµηλότερα ποσο-

στά οστεοπόρωσης σε σύγκριση µε όσους ασχολού-
νται µε άλλα είδη φυσικής δραστηριότητας, όπως το
τζόκινγκ ή η αεροβική.

H κηπουρική µπορεί να είναι από µια µετρίας έντα-
σης αεροβική άσκηση, όταν π.χ. κάποιος φυ-

τεύει µικρές γλάστρες ή σπόρους, έως µία υψηλής
έντασης, όταν π.χ. σηκώνει σακκιά µε χώµα ή ξερρι-
ζώνει χορτάρια µε τα χέρια. Eπίσης, η κηπουρική, σε
αντίθεση µε άλλες ασκήσεις, εξασκεί πολλούς και
διαφορετικούς µυς του σώµατος, µε αποτέλεσµα να
παρέχει µια καλά ισορροπηµένη προπόνηση.

M ελέτες έδειξαν ακόµη ότι, ανά 30 λεπτά ήπιας
κηπουρικής, π.χ. φύτεµα, κλάδεµα, ο µέσος άν-

δρας καίει σχεδόν 200 θερµίδες και η µέση γυναίκα
σχεδόν 150, όταν οι καύσεις ανά µισή ώρα τζόκινγκ
είναι περίπου 260 θερµίδες.

Έ  να άλλο πλεονέκτηµα είναι ότι µπορεί κάποιος
να ασχοληθεί µε αυτή την δραστηριότητα χωρίς

να κάνει βήµα από το σπίτι του και χωρίς να χρειάζε-
ται ειδικό εξοπλισµό. Eίναι επίσης κατάλληλη για
όσους δεν µπορούν να ασχοληθούν µε κάποια πιο
κοπιαστική δραστηριότητα, επειδή πάσχουν π.χ. από
κινητικά προβλήµατα, χρόνιους πόνους, ή επειδή
έχουν µεγάλη ηλικία. 

O λλανδοί επιστήµονες διεπίστωσαν επίσης ότι η
κηπουρική µπορεί να καταπολεµήσει το στρες.

Aπέδειξαν, ύστερα από µελέτες, ότι όσοι ασχολούν-
ται συστηµατικά µε την κηπουρική παρουσιάζουν
σηµαντικά µεγαλύτερες µειώσεις στα επίπεδα της
ορµόνης του στρες, της κορτιζόλης, και µεγαλύτερη
βελτίωση της ψυχικής τους διάθεσης.

N ορβηγοί επιστήµονες µελέτησαν πάσχοντες από
κατάθλιψη, επίµονη κακοδιαθεσία ή διπολική

διαταραχή. Tούς ζήτησαν να διαθέτουν έξι ώρες την
εβδοµάδα φροντίζοντας λουλούδια καί λαχανικά.
Tρεις µήνες αργότερα, οι µισοί από αυτούς παρουσία-
ζαν µετρήσιµη βελτίωση των καταθλιπτικών συµπτω-
µάτων τους, ενώ η βελτίωση επέµενε επί τρεις µήνες
και µετά την διακοπή του προγράµµατος της κηπουρι-
κής. 

O ι ερευνητές λένε ότι το κλειδί είναι να ενδιαφερ-
θούν οι ασθενείς για την κηπουρική και να αιχ-

µαλωτισθεί το ενδιαφέρον τους: οι εθελοντές που
δεν βρήκαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτήν,  παρου-
σίασαν την µικρότερη βελτίωση.

∆ υο άλλες µελέτες, που έγιναν σε εθελοντές 60-
70 ετών και κράτησαν µέχρι καί 16 χρόνια, έδει-

ξαν ότι όσοι ασχολούντο µε την κηπουρική διέτρεχαν
έως και 47% µικρότερο κίνδυνο να εµφανίσουν άνοια
σε σύγκριση µε όσους δεν ασχολούντο. Eίναι επίσης
γνωστό ότι, για τους ανθρώπους που έχουν ήδη
άνοια, ένας περίπατος σε πάρκο ή σ’ ένα δάσος µπο-
ρεί να ασκήσει θεραπευτική δράση.

T έλος, επιστήµονες από το Iατρικό Πανεπιστήµιο
της Bιέννης διεπίστωσαν, ύστερα από έρευνες

πέντε ετών, ότι όσοι αχολούνται, σχεδόν καθηµερινά,
µε την κηπουρική έχουν καλύτερη σεξουαλική ζωή.

Γ ια ευνοήτους λόγους η κηπουρική µπορεί να
παράσχει σηµαντικό όφελος και στην διατροφή

µας. Tα φρούτα και τα λαχανικά, που καλλιεργούµε
µόνοι µας, είναι ό,τι πιο υγιεινό µπορούµε να φάµε
και, φυσικά, κάνουν καλό και στην... τσέπη µας.
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η KHΠOYPIKH κάνει καλό

E λάχιστα τετραγωνικά στην βεράντα αρκούν για να
δηµιουργήσετε έναν όµοφο µικρό κήπο µε αρωµα-

τικά φυτά, που αναπτύσσονται εύκολα σε γλάστρες,
δηµιουργούν ένα ωραίο πράσινο περιβάλλον, ενώ
κάποια από αυτά, όπως ο βασιλικός και η λεβάντα, είναι
εξαιρετικά εντοµοαπωθητικά. 
Έτσι, αρκεί να απλώσετε το χέρι και να κόψετε φρέσκο
δυόσµο για τα κεφτεδάκια σας, βασιλικό για µια ωραία
σάλτσα για την µακαρονάδα σας ή αρµπαρόριζα για
κάποια γλυκά του κουταλιού.
Για την καλλιέργεια των αρωµατικών φυτών θα χρεια-
στείτε µερικές γλάστρες µαζί µε τα πιατάκια τους, ή ζαρ-
ντινιέρες βάθους 25-30 εκ. Tοποθετήστε στο βάθος
χαλίκια ή κοµµατάκια από σπασµένες γλάστρες και
γεµίστε τις µε καλό χώµα. Mπορείτε να φυτέψετε σπό-

ρους απ’ ευθείας στην γλάστρα, ή να αγοράσετε έτοιµα
φυτά και να τα µεταφυτεύσετε. Bάλτε σέλινο, άνηθο,
µαϊντανό, βασιλικό, δενδρολίβανο, θυµάρι, µέντα... Tα
πιό αγαπηµένα αρωµατικά της ελληνικής κουζίνας είναι
πολύ ανθεκτικά και θέλουν συχνό πότισµα (όπως ο βασι-
λικός, που δεν πρέπει όµως να εκτίθεται πολύ στον ήλιο).
H αρµπαρόριζα, το δενδρολίβανο και το φασκόµηλο
θέλουν ελάχιστη περιποίηση. O δυόσµος, το φλισκούνι
και η µέντα χρειάζονται ανανέωση µε συχνό κλάδεµα.
Πολλαπλασιάζονται µε διαίρεση και µοσχεύµατα, όπως
και το θυµάρι, και τον χειµώνα µπορεί να ξεραθούν
τελείως. Mην πετάξετε όµως τίποτε, γιατί την άνοιξη θα
βγάλουν καινούργια βλαστάρια. Tο θυµάρι θέλει ήλιο και
αραιό πότισµα, ενώ η λουίζα χρειάζεται ελαφρύ χώµα
και τακτικό πότισµα. 

MYPΩ∆IKA AΠO TO MΠAΛKONI ΣAΣ
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A πό τον έκτο µήνα της ζωής τους µπορούν τα µωρά να “αναγνωρί-
σουν” τις προθέσεις των ατόµων που τα πλησιάζουν - µε δυο λόγια,

να καταλάβουν αν κάποιος είναι φίλος ή εχθρός.
Eρευνητές του Πανεπιστηµίου του Γέϊλ βρήκαν ότι ο άνθρωπος εµπλέκε-
ται στην διαδικασία της κοινωνικής αξιολόγησης πολύ πιο νωρίς απ’ ότι
θεωρούσαµε µέχρι σήµερα.
Σύµφωνα µε τους ερευνητές µπορεί να µη µπορούν να περπατήσουν ή να
µιλήσουν, αλλά από τους πρώτους µήνες της ζωής τους τα µωρά έχουν
αρκετά ανεπτυγµένα ένστικτα και µπορούν να κάνουν “αξιολογήσεις” των
ανθρώπων, που τους περιβάλλουν.
“∆εν θεωρούµε ότι σε αυτή την ηλικία τα µωρά έχουν ήδη αναπτύξει ηθι-
κούς κανόνες, παρουσιάζουν ωστόσο ένα στοιχειώδες κοµµάτι ηθικότη-
τας, που τα κάνει να διάκεινται θετικά απέναντι σ’ αυτούς που κάνουν
καλές πράξεις και αρνητικά απέναντι σ’ εκείνους που κάνουν
άσχηµες.Ίσως πρόκειται για ένα τµήµα της λογικής και της ηθικής, που θά
αναπτύξει το παιδί µεγαλώνοντας”, σηµειώνει η επικεφαλής της έρευνας
Kίλι Xάµλιν.
Oι επιστήµοονες έκαναν το εξής πείραµα: Xρησιµπποιώντας ξύλινα παι-
χνίδια, παρουσίασαν ένα “κουκλοθέατρο σε µια οµάδα 28 παιδιών, 6 και 10
µηνών. Σύµφωνα µε το σενάριο µια κούκλα προσπαθούσε να ανέβει σε ένα
λόφο την στιγµή που άλλοι δυο χαρακτήρες, µε διακριτό σχήµα και
χρώµα ο καθένας, είχαν αντίθετους ρόλους: ο ένας βοηθούσε τον “ορει-
βάτη” να ανέβει και ο άλλος τον εµπόδιζε, σπρώχνοντάς τον και ρίχνοντάς
τον κάτω. Tα µωρά, καθισµένα στην αγκαλιά του γονιού τους, παρακολου-
θούσαν το κουκλοθέατρο ξανά και ξανά. Kαι µετά αφέθηκαν ελεύθερα να
διαλέξουν µια από τις δυο κούκλες, τον “βοηθό” ή τον “αντίπαλο” του ορει-
βάτη, για να παίξουν. ∆ώδεκα στα δώδεκα µωρά ηλικίας 6 µηνών και δεκα-
τέσσερα στα δεκαέξι µωρά ηλικίας 10 µηνών έτειναν το χέρι για να αγγί-
ξουν τον βοηθό, αντί για τον υπονοµευτικό χαρακτήρα.
Oι ρίζες της κοινωνικής συµπεριφοράς, το πότε και το πώς την αναπτύσ-
σουµε, ήταν µέχρι σήµερα πεδίο άγνωστο για τους επιστήµονες. H
έρευνα αυτή ωστόσο καταδεικνύει µε σαφήνεια ότι τα πρώτα ίχνη της
εντοπίζονται πολύ πριν από τους 18 µήνες, οπότε τα παιδια αποκτούν,
σύµφωνα µε τους επιστήµονες, συνειδητή κοινωνικότητα. 

ΣΩΣT0 - ΛAΘOΣ
Στα ζευγάρια των λέξεων ή εκφράσεων, που ακολουθούν, βρείτε

ποια από τις δύο είναι η σωστή:

1) Eπί δικαίους και αδίκους - Eπί δικαίων και αδίκων. 2) Πιλάλα -
Πηλάλα. 3) Στιφάδο - Στυφάδο. 4) Tσυρίζω - Tσιρίζω. 5) Φιλαι-
νάδα - Φιλενάδα. 6) H υπ’ αριθµόν µία - H υπ’ αριθµόν ένα. 7)

Πανολεθρία - Πανωλεθρία. 8) Έκανα λάθος εκτίµηση/υπολογισµό
- Έκανα λανθασµένη εκτίµηση/υπολογισµό. 9) Oι µύες, τους µυς -

Oι µυς, τους µύες. 10) Oρθοπαιδικός - Oρθοπεδικός.

Mικρές αλλά χρήσιµεςMικρές αλλά χρήσιµες

1) Pεβίθι (<ερέβινθος). 2) Pωδάκινο
(< δωράκινον). 3) Σβήνω. 4) Πιτσυ-
λώ (< πιτυλίζω < πίτυλος = ήχος
σταγόνων νερού). 5) Πατρυιός. 6)
Πασσαλείφω (πίσσα + αλείφω). 7)
Oι ελιές θα παραγάγουν καρπό. 8)
Tα πλοία εξοκέλλουν καµµιά φορά.
9) Λαβράκι (< λάβραξ). 10) Ξόβεργα
(< ιξόβεργον < ιξός + βέργα).
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�� Σακκούλες φιλικές στο περιβάλλον:
Για τον κάδο των απορριµµάτων σας προτι-
µήστε βιοδιασπώµενες σακκούλες. Yπάρ-
χουν τέτοιες σακκούλες κατασκευασµέ-
νες από µη γενετικά τροποποιηµένο καλα-
µπόκι. Στην χωµατερή, µέσα σε 90 ηµέρες
µετατρέπονται σε λίπασµα. Mπορείτε να
τις χρησιµοποιήσετε ακόµα και για την
αποθήκευση των λαχανικών σας στο
ψυγείο.
�� Πώς να καθαρίσετε τον φούρνο σας:
Πολλά από τα καθαριστικά φούρνου πε-
ριέχουν ισχυρές χηµικές ουσίες, που είναι
τοξικές. Yπάρχει όµως και πιο υγιεινός
τρόπος: Aνακατέψτε 5 κουταλιές της σού-
πας µαγειρική σόδα, 3 σταγόνες υγρό
σαπούνι για τα πιάτα και 4 κουταλιές της
σούπας λευκό ξίδι. Aπλώστε το µείγµα
στον φούρνο µε σφουγγάρι και αφήστε το
αρκετές ώρες. Mετά τρίψτε τον φούρνο
και ξεπλύντε τον καλά.
�� Για να βγάλετε την τσίχλα από ένα
ρούχο:
Bάλτε το στην κατάψυξη για µια ώρα.
Mετά η τσίχλα θα ξεκολλήσει µε ευκολία.
�� Για να µη µυρίζει το κουνουπίδι όταν
το βράζετε:
Bάλτε µια φέτα ψωµί µέσα στην κατσα-
ρόλα όσο βράζετε το κουνουπίδι.
�� Για να έχετε περισσότερο χυµό από
ένα λεµόνι:
Bάλτε το σε χλιαρό νερό για µισή ώρα καί
µετά στίψτε το.
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