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∆ΙΑΤ ΙΘΕΤΑΙ    
∆ΩΡΕΑΝ  

 
Καφές: Πες µου πως 
τον πίνεις να σου πω 

ποιος είσαι . 

 
∆είτε τις προτιµήσεις και τα βασικά χα-
ρακτηριστικά της προσωπικότητας που 
κρύβονται πίσω από την εντελώς αθώα 

και ανυποψίαστη επιλογή του.  

 Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 
Πλούσια µυθολογία  
που συνδέεται µε την 
Κορινθία και τον τόπο 

µας.   

Οι πιο περίεργοι 
νόµοι παγκοσµίως     

Η τηλεόραση βλάπτει 
ΣΟΒΑΡΑ την 
υγεία. 

18 αλήθειες ..  
για γέλια! 
 Ανεβάζει µε φυσικό τρό- πο 

τη διάθεση, προλαµβάνει τις ασθένειες, 
ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστηµα, 

βελτιώνει το καρδιαγγειακό σύστηµα, 

καίει θερµίδες, γυµνάζει και αυξάνει τη 

µακροζωία.  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ          
ΤΑΤΟΥΛΗ-ΜΠΕΓΛΙΤΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩ-
ΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ 

ΑΣΩΠΟ     

Αρχαία Ελληνικά Ανέκδοτα 

Τα αρχαία Ελληνικά ανέκδοτα είναι πνευ-
µατώδη και διδακτικά. Μας χαρίζουν το 
γέλιο αλλά εκφράζουν και το αρχαίο Ελ-
ληνικό πνεύµα στην πιο χαριτωµένη 
µορφή του. 

Ο σύλλογος µας πάει εκ-

δροµή στην µαγευτική 

Καστάνιτσα. Θα παρα-

βρεθούµε στην γιορτή 

καστανοτσίπουρου  και θα επισκε-

φτούµε το µοναστήρι της  Παναγίας 

της ‘Ελωνας. ∆ηλώστε 

συµµετοχή έγκαιρα.   



¨Έκθεση  

τοπικών 

προϊόντων  

Η ετήσια έκθεση τοπικών προϊόντων που πραγμα-

τοποιήθηκε στις 15 Αυγούστου στέφθηκε  με επιτυ-

χία , χάρη στην εθελοντική συμμετοχή μελών του 

συλλόγου , παραγωγών και των υπέροχων κυρίων 

που μας προετοίμασαν τα  προϊόντα  για τη 

έκθεση .  Ευχαριστούμε για την βοήθεια και υπο-

στήριξη τους  Φωτεινή Τομαρά  ,Τασία Πούλιζου, 

Φωτεινή Λαδά  ,Αθανασία Κλωστού, Παναγιώτη 

Καλαντζή , Κώστα Κλωστό, Παναγιώτη Σαρχάνη, 

Γιώργο Παπακωσταντίνου  ,Φωτεινή Μπουγιού-

κου , 

                                                Συνεχεια σελ 3  
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ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ 

ΕΝΤΥΠΟ  ΘΑ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ 

ΑΡΘΡΑ , ΑΓΓΕΛΙΕΣ , 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ , 

∆ΙΑΦΗΜΗΣΕΙΣ , 

ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ , 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΟΤΙ∆ΗΠΟΤΕ  

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΦΟΡΑ 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 

ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ. 

 ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ 

ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ 

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΤΕ , 

ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΟ 

 ΚΑΙ ∆ΕΙΤΕ ΤΟ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ 

∆ΩΡΕΑΝ ΣΤΟ 
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ΓΡΑΨΕ 

ΜΟΥ .. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ             

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟ-

ΓΟΣ ΓΟΝΟΥΣΑΣ 

ΓΟΝΟΥΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΤΚ 20200  

EMAIL-  
psgonousas@gmail.com 

vickysarhani@yahoo.gr 

τηλ  .6945 580330 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ  

ΒΙΚΥ ΣΑΡΧΑΝΗ 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

Το ‘ξερες  Σελ.3 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ-

ΤΟΥΛΗ- ΜΠΕΓΛΙΤΗ  
Σελ.4-

5  

Κοινωνικά και 

άλλα  
Σελ. 6 

Γράψε µου ... Σελ.  

Η µυθολογία στην 

Κορινθία  
Σελ. 

8-9 

Αρχαία ανέκδοτα  Σελ.1

Αλήθειες για γέλια  Σελ. 

10  

Καφές ,πες µου πώς 

τον πίνεις να σου 

πω ποιος είσαι  

Σελ. 

10-11 

Η τηλεόραση βλά-

πτει  
Σελ. 

12 

Από αυτό το µήνα µας βρίσκετε και στο 

ΙΝΤΕRΝΕΤ 

Στην διεύθυνση  www.kiato.eu.  

Μενού «∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα»  , «Σικυώνα» , 

«Γονούσα»  
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Το  ‘ ξ ε ρ ε ς  . . . . . .                                   τ η ς  Μ α ρ ί α ς  Σ α ρ χ ά ν η  

ΣΕΡΓΙΑΝΙΖΟΝΤΑΣ....... 

Οι πιο περίεργοι νόµοι παγκοσµίως  
 
Νωρίτερα µέσα στη χρονιά η µικροσκοπική αφρικανική χώρα του 
Μαλάουι προσπάθησε να απαγορεύσει το να… «αερίζεται» κάποιος 
σε δηµόσιο χώρο. Ρίχνουµε µία µατιά σε άλλους ξεπερασµένους ή 
απλά παράξενους κανονισµούς που πρέπει να προσέξετε στα ταξίδια 
σας. 
Γνωρίζατε για παράδειγµα πως είναι παράνοµο να προσγειώσεις 
έναν ιπτάµενο δίσκο στους αµπελώνες της Γαλλίας; Και εάν είστε 
ελεύθερη, χωρισµένη ή χήρα που ζει στη Φλόριντα, µην το σκεφτείτε 
καν να χρησιµοποιήσετε αλεξίπτωτο τα απογεύµατα της Κυριακής. 
Ας γυρίσουµε στην Φλόριντα. Ή καλύτερα όχι εάν ταξιδεύετε ζευγάρι. 
Εάν όµως πρέπει να πάτε διακοπές εκεί µε το έτερον ήµισυ, για 
όνοµα του Θεού προσπαθήστε να µην τσακωθείτε. Ή τουλάχιστον να 
µην φτάσετε στο σηµείο να ξεκινήσετε να πετάτε πιάτα ο ένας στον 
άλλον: ένας παλιός νόµος λέει πως εάν σπάσετε περισσότερα από 
τρία την ηµέρα, µπορεί να περάσετε το υπόλοιπο των διακοπών σας 
στην τοπική φυλακή. 
Αλλού στην Αµερική, φηµισµένη ως µία συχνά πουριτανική χώρα 
που βρίθει από περίεργους νόµους, είναι παράνοµο να τινάξετε ένα 
ξεσκονόπανο έξω από το παράθυρο. Εάν πάτε στο Κάνσας τώρα, 
και σας «γυαλίσει» ένα ωραίο κοµµάτι από κερασόπιτα, µη χαραµί-
σετε το χρόνο σας ζητώντας να σας το σερβίρουν µε µία µπάλα πα-
γωτού από πάνω. Είναι ενάντια στο νόµο… 
Ένα θέσπισµα του Κεντάκι δηλώνει: «Καµία γυναίκα δεν θα εµφανί-
ζεται µε µαγιό σε οποιαδήποτε λεωφόρο αυτής της πολιτείας εκτός 
και εάν συνοδεύεται από τουλάχιστον δύο αστυνοµικούς ή είναι οπλι-
σµένη µε ένα ρόπαλο». Μία µετέπειτα τροπολογία πρότεινε: «Οι δια-
τάξεις αυτού του θεσπίσµατος δεν ισχύει σε καµία γυναίκα που ζυγί-
ζει λιγότερο από 27 κιλά ή ξεπερνά τα 227 κιλά. Επίσης δεν ισχύει 
για τα θηλυκά άλογα». 

Στην Αλαµπάµα είναι παράνοµο να παίζετε ντόµινο την Κυριακή 
και στην Μινεάπολη ένας παλιός νόµος λέει πως θα σας περά-
σουν χειροπέδες εάν διπλοπαρκάρετε. 
Παραµένει παράνοµο να κρεµάσετε αντρικά και γυναικεία εσώ-
ρουχα στο ίδιο σχοινί. 
 
 Ένα παλιό θέσπισµα στο Κεντάκι δηλώνει πως οι άντρες που 
σπρώχνουν τις γυναίκες τους έξω από το κρεβάτι επειδή ακου-

µπούν τα κρύα πόδια τους επάνω τους, µπορεί να δεχθούν πρό-
στιµο ή να φυλακιστούν για µία εβδοµάδα. 
Και στην Ατλάντα της Τζόρτζια, όχι µόνο είναι παράνοµο να δέ-
σεις µία… καµηλοπάρδαλη σ’ ένα τηλεφωνικό στύλο αλλά εάν σε 
πιάσουν να ντύνεις µία κούκλα βιτρίνας χωρίς να κλείνεις πρώτα 
τα στόρια, µπορεί να αποκτήσεις µεγάλα προβλήµατα. 
Επιπλέον στο θέµα της κούκλας της βιτρίνας, θα παραβιάζατε 
έναν παλιό Αγγλικό νόµο εάν επιτρέπατε ένα αγόρι κάτω των 10 
ετών να δει µία κούκλα βιτρίνας. 
Ορισµένοι περίεργοι νόµοι που ισχύουν ακόµα στην Αγγλία και 
την Ουαλία. Αυτοί περιλαµβάνουν την απαγόρευση του να ρίχνεις 
µε ένα κανόνι κοντά σ’ ένα κατοικηµένο σπίτι (Metropolitan Police 
νοµ. 1839), την απαγόρευση χρήσης οποιασδήποτε τσουλήθρας 
επάνω στο χιόνι ή στον πάγο (Town Police Clauses νοµ. 1847) 
και την απαγόρευση της οδήγησης ενός κοπαδιού από αγελάδες 
στους δρόµους του Λονδίνου (Metropolitan Streets νοµ. 1867).  
 
 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ  

Έκθεση τοπικών προϊόντων                                           
συνέχεια  από σελ 2 

Ευχαριστούµε  όλους εσάς που µας στηρίξατε οικονο-

µικά αγοράζοντας τους 

λαχνούς µας και βοηθώ-

ντας έτσι τους σκοπούς 

του συλλόγου µας . 

Ο νικητής της λαχειοφό-

ρου είναι ο Παναγιώτης 

Καλαντζής του Χρήστου 

Οικογενειακές διακοπές 2011 



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΤΟΥΛΗ- 

ΜΠΕΓΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟ-

ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ 

ΑΣΩΠΟ  

 

Την αγαστή συνερ-

γασία των µηχανι-

κών του στρατεύµα-

τος, στις εργασίες 

που πραγµατοποιεί 

η Περιφέρεια για 

την κατασκευή 3 σι-

δερένιων γεφυρών 

τύπου “µπέλε!” σε 3 

σηµεία που δια-

σταυρώνεται ο δρό-

µος που οδηγεί στο 

φράγµα µε τον Α-

σωπό ποταµό, επι-

βεβαίωσαν κλιµάκια 

της Περιφέρειας και του Υπουργείου Άµυνας µε-

τά από επιθεώρηση της πορείας των εργασιών 

στο φράγµα του Ασωπού. 

Η συνεργασία αυτή είναι αποτέλεσµα συνεννόη-

σης του Περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη µε τον 

Υπουργό Άµυνας Πάνο Μπεγλίτη και αποτυπώ-

νει των έντονο ενδιαφέρον των δύο ανδρών για 

την εξεύρεση συνεργιών που θα προσφέρουν 

ευελιξία, αποτελεσµατικότητα και αποδοτικό-

τητα στην ολοκλήρωση του σηµαντικού αυτού 

έργου. 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατού-

λης άλλωστε επιβλέπει προσωπικά τη πορεία 

των εργασιών στο φράγµα Ασωπού και όπως 

έχει επανειληµµένα δηλώσει “το συγκεκριµένο 

έργο συµβάλλει στην αγροτική οικονοµία της 

περιοχής αλλά αποτελεί και ένα από τα σηµα-

ντικότερα αναπτυξιακά έργα όχι µόνον για τη 

Π.Ε Κορινθίας αλλά και για ολόκληρη τη Πελο-

πόννησο”.   

 

Επίβλεψη εργασιών στο Επίβλεψη εργασιών στο Επίβλεψη εργασιών στο Επίβλεψη εργασιών στο 

Φράγµα Ασωπού ΚορινθίαςΦράγµα Ασωπού ΚορινθίαςΦράγµα Ασωπού ΚορινθίαςΦράγµα Ασωπού Κορινθίας 

Συστηµατική επίβλεψη και συχνές επισκέψεις 

πραγµατοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου στα 

έργα της κατασκευής του φράγµατος του Ασω-

πού ποταµού στην Κορινθία. 

Έτσι λοιπόν στις, 

23 Αυγούστου 

2011, επισκέφθη-

καν και ενηµερώ-

θηκαν για τα έργα 

που βρίσκονται 

σε εξέλιξη στο 

Φράγµα του Ασω-

πού, οι Αντιπερι-

φερειάρχες Από-

στολος Παπαφω-

τίου και Γιώργος 

∆έδες, συνοδευό-

µενοι από τον δι-

ευθυντή της ∆ΕΚΕ 

κ. Παπαιωάννου, τον διευθυντή των τεχνικών 

έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας κ. 

Πανδή και τον κ. ∆ηµόπουλο. 

Στο σηµείο των εργασιών βρέθηκαν και  οι µη-
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• ΨΗΤΑ ΤΗΣ ΩΡΑΣ  

• ΨΗΤΑ ΣΟΥΒΛΑΣ  

• ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ  

• ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ     

   ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  

 

ΓΟΝΝΟΥΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  

ΤΗΛ.  2742 0 51496 

  

χανικοί της αναδόχου εταιρείας “ΙΟΝΙΟΣ” καθώς 

και ο στρατηγός Λυµπέρης µαζί µε τον διοικητή 

της Σχολής Μηχανικού και τα επιτελεία τους. 

Εξετάστηκε η συµµετοχή της Σχολής Μηχανικού 

για την κατασκευή τριών (3) γεφυρών, τύπου 

Belley, για την προσωρινή γεφύρωση αντιστοί-

χων ανοιγµάτων στη ροή του ποταµού. 

Ήδη στο έργο έχει κατασκευαστεί ο ανοικτός 

αγωγός της προσωρινής εκτροπής του ποτα-

µού και έχουν αρχίσει οι εργασίες 

διατρήσεως για την κατασκευή 

σήραγγας, διατοµής κύκλου, δια-

µέτρου 9 µέτρων και µήκους 250 

µέτρων. Η σήραγγα αυτή είναι η 

µόνιµη σήραγγα εκτροπής του 

φράγµατος. Συγχρόνως έχει δια-

µορφωθεί ο περιβάλλον χώρος, 

έχει αποψιλωθεί το έδαφος, έχουν 

δηµιουργηθεί οι οδοί προσπελά-

σεως, τα γήπεδα εργασίας, δανει-

οθάλαµοι και έχει αρχίσει η κατα-

σκευή του πυρήνα του φράγµατος. 

Παρουσιάζεται η εικόνα ενός καλά 

οργανωµένου εργοταξίου, µε πολύ 

προσωπικό και πληθώρα µηχανηµάτων. Όλοι 

αυτοί εργάζονται µε ένα σωστό προγραµµατι-

σµό για να ολοκληρωθεί το µεγάλο αυτό έργο, 

της κατασκευής του φράγµατος του Ασωπού, 

στο υπόλοιπο διάστηµα των τριάντα µηνών 

(2,5 έτη). 

Ο Περιφερειάρχης κ. Τατούλης έχει θέσει τον 

πήχη πολύ ψηλά για την ταχεία υλοποίηση του 

µεγάλου αρδευτικού έργου και η σηµερινή επί-

σκεψη των δυο Αντιπεριφερειαρχών αποδει-

κνύει έµπρακτα το µεγάλο ενδιαφέρον του, για 

να γίνει το έργο σωστά και µέσα στις προθε-

σµίες που έχουν τεθεί. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ... 

Εκδρομή  

Ο πολιτιστικός σύλλογος Γονούσας διορ-

γανώνει μονοήμερη εκδρομή το Σάββατο 

στις 29 Οκτωβρίου 2011 στην μαγευτική 

Καστάνιτσα Αρκαδίας φημισμένη για τα 

κάστανα και το τσίπουρο της. Θα επισκε-

φτούμε επίσης και το πανέμορφο , μονα-

στήρι της Παναγίας Ελωνας  που βρίσκε-

τε σκαρφαλωμένο στο βράχο πάνω από 

το Λεωνίδιο και θα προσκυνήσουμε την 

θαυματουργή εικόνα της Παναγίας.   

Η τιμή εισιτηρίου είναι 15 ευρώ . 

Μέλη του συλλόγου και παιδιά  12 ευρώ  

Παιδιά κάτω των 5 δωρεάν .  

• Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας  

• Για να γίνει κράτηση πρέπει να πλη-

ρωθεί το εισιτήριο. 

• Τα μέλη που δεν έχουν εξοφλήσει 

την συνδρομή τους ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙ-

ΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ . 

• Θα υπάρξει ανακοίνωση για το ακρι-

βές πρόγραμμα   

Τηλέφωνα  επικοινωνίας  

6954 580330/ 6948 106790  

ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ   ΑΓΓΕΛΟΣ  

ΖΑΡΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 

 

      ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ  

    ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 

ΚΡΥΟΝΕΡΙ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΤΗΛ. 2742 0 51600  

Θερµά συγχαρητήρια  στην Χριστίνα Τοµαρά και Τάκη 
Βασιλείου για την Γέννηση του δεύτερου   γιου τους . 

 ΝΑ ΣΑΣ ΖΗΣΕΙ 
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ΠΑΙ∆ΕΙΑ … ∆ΙΚΑΙΩΜΑ Η’ ΠΡΟΝΟΜΙΟ 
 

Η Κιβωτός Των Παιδιών Κιβωτός Των Παιδιών Κιβωτός Των Παιδιών Κιβωτός Των Παιδιών ---- Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα, σε 

συνεργασία µε το ο ο ο 3333ο σύστηµα προσκό-ο σύστηµα προσκό-ο σύστηµα προσκό-ο σύστηµα προσκό-

πων Κορίνθουπων Κορίνθουπων Κορίνθουπων Κορίνθου, µαζεύει σχολικά είδη γι-

α να βοηθήσει ευπαθείς οικογένειες της 

Κορινθίας! 

Μαζεύουµε…Μαζεύουµε…Μαζεύουµε…Μαζεύουµε…    

Σάκες, κασετίνες, τετράδια, µολύβια, γόµες, ξύστρες, µπογιές κ.α. σχολικά εί-Σάκες, κασετίνες, τετράδια, µολύβια, γόµες, ξύστρες, µπογιές κ.α. σχολικά εί-Σάκες, κασετίνες, τετράδια, µολύβια, γόµες, ξύστρες, µπογιές κ.α. σχολικά εί-Σάκες, κασετίνες, τετράδια, µολύβια, γόµες, ξύστρες, µπογιές κ.α. σχολικά εί-

δη παιδικά ρούχα, παπούτσια και ότι άλλο χρειάζονται τα παιδιά για να πά-δη παιδικά ρούχα, παπούτσια και ότι άλλο χρειάζονται τα παιδιά για να πά-δη παιδικά ρούχα, παπούτσια και ότι άλλο χρειάζονται τα παιδιά για να πά-δη παιδικά ρούχα, παπούτσια και ότι άλλο χρειάζονται τα παιδιά για να πά-

νε στο σχολείο µε αξιοπρέπειανε στο σχολείο µε αξιοπρέπειανε στο σχολείο µε αξιοπρέπειανε στο σχολείο µε αξιοπρέπεια....     

Βοήθησε και εσύ να κάνεις την διαφορά! 

 

ΓΡΑΨΕ ΜΟΥ.... 

ΜΕΣΙΤΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΛΑ∆ΑΣ 

ΑΓΟΡΕΣ—ΠΩΛΗΣΕΙΣ  

• ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

• ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  

• ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ  

• ΟΙΚΟΠΕ∆Α 

• ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ   

ΕΧΕΜΥΘΙΑ  

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

ΦΙΛΥΡΑ 4 ΚΙΑΤΟ 

ΤΗΛ  2742 0 26995 

ΚΙΝ.6946173409 

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ  

 

ΖΑΡΚΟΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

ΚΡΥΟΝΕΡΙ– ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ    ΤΗΛ 27420 51204 

ΤΗΛ ΟΙΚΙΑΣ 2742 0 51566  ΚΙΝ 6958 468556 
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 Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑ 

ΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθοςΚόρινθος  Στην Κόρινθο, σύµφωνα πάντα µε τους µύ-

θους, έφτασε κυνηγηµένο το βασιλικό ζευγάρι Ιάσων 

και Μήδεια, εκεί λέει η µία εκδοχή του µύθου, συντελέ-

στηκε το στυγερό έγκληµα της παιδοκτονίας από την 

πριγκίπισσα της Κολχίδας. ∆ηλαδή, όταν ο Ιάσων µε 

προτροπή του βασιλιά της Κορίνθου Κρέοντα, αποφά-

σισε να παντρευτεί την κόρη του Γλαύκη, η απατηµένη 

και προδοµένη Μήδεια, εκδικούµενη τον άνδρα της, 

έσφαξε τα δύο ανήλικα παιδιά της µε τα ίδια της τα 

χέρια. Κατόπιν, η παιδοκτόνος, κατέφυγε στο Ηραίο 

της Περαχώρας για να κρυφτεί. 

Στην Κόρινθο, επίσης, κυνηγηµένος κατά µία έννοια κι 

από την ίδια του την τραγική µοίρα έφτασε µωρό ακό-

µη ο Οιδίποδας, ο οποίος υιοθετήθηκε από τη βασιλική 

οικογένεια της πόλης και ανατράφηκε ως βασιλόπου-

λο στην Τενέα. Μεγαλώνοντας ο Οιδίποδας, προκειµέ-

νου να διασκεδάσει τις αµφιβολίες του για το αν είναι 

πραγµατικός γόνος του Πολύβου και της Μερόπης, ζή-

τησε χρησµό από το µαντείο των ∆ελφών. Η Πυθία του 

επεσήµανε ότι µία µέρα θα σκοτώσει τον πατέρα του 

και θα παντρευτεί τη µητέρα του, χωρίς να του απο-

καλύψει την αλήθεια για την καταγωγή του. Πικραµέ-

νος εκείνος αποφάσισε να µη γυρίσει στην Κόρινθο, να 

πορευτεί προς τη Θήβα, όπου και συνάντησε τον αλη-

θινό του πατέρα Λάιο, τον οποίο σκότωσε, ενώ στην 

είσοδο της πόλης έλυσε το περίφηµο αίνιγµα της 

Σφίγγας και παντρεύτηκε τη µητέρα του Ιοκάστη. 

Σύµφωνα µε το µύθο, το όνοµά της η πόλη της Κορίν-

θου, το οφείλει στον οµώνυµο ήρωα Κόρινθο, ο οποίος 

ήταν γιος του Μαραθώνα και µακρινός απόγονος του 

θεού Ερµή. 

ΣικυώναΣικυώναΣικυώναΣικυώνα Η Σικυώνα, διαθέτει µία από τις πλουσιότε-

ρες µυθολογικές παραδόσεις στη χώρα µας. Απαντά-

ται για πρώτη φορά στην ελληνική µυθολογία µε το 

όνοµα Μυκώνη. Σ’ αυτή την περιοχή, λοιπόν, λέγεται 

ότι συγκεντρώθηκαν οι θεοί και οι άνθρωποι µετά την 

Τιτανοµαχία, προκειµένου να χωρίσουν τα αγαθά του 

κόσµου. Κριτής ήταν ο Τιτάνας Προµηθέας. Ο Προµη-

θέας, άκρως φιλάνθρωπος και προνοητικός, κατάφερε 

να ξεγελάσει τους θεούς, να τους αναγκάσει να απο-

δεχτούν τα κόκκαλα και όχι τα κρέατα των σφαγείων 

ως θυσία στους βωµούς τους, αλλά και να κλέψει το 

ουράνιο πυρ για χατίρι των ανθρώπων. Γι’ αυτή του 

την πράξη τιµωρήθηκε από τους Ολύµπιους να µένει 

για πάντα αλυσσοδεµένος στο όρος Καύκασος, όπου ο 

α!τός του ∆ία κάθε πρωί κατασπάραζε το συκώτι του, 

το οποίο, όµως, ξαναγεννιόταν τη νύχτα, µε αποτέλε-

σµα το µαρτύριό του να συνεχίζεται εσαεί. 

Κατόπιν, οι άνθρωποι ονόµασαν την περιοχή τους Αι-

γιαλεία, δηλαδή “η παράλια”. Εδώ έφτασαν κυνηγηµέ-

νοι ο Απόλλων και Άρτεµις µετά την Πυθοκτονία στους 

∆ελφούς, ζητώντας εξαγνισµό. Επειδή, όµως, κανείς 

δεν µπορούσε να τους εξαγνίσει, έφυγαν ζητώντας 

λύτρωση στο νησί της Κρήτης. 

Τέλος, η πόλη ονοµάστηκε Σικυώνα, από τον οµώνυµο 

ήρωα, γιο του Μαραθώνα και αδελφό του Κόρινθου, 

που αναφέραµε νωρίτερα. 

Λίγο νοτιότερα από τη Σικυώνα, στις όχθες του Ασω-

πού ποταµού, υπάρχει η ακρόπολη της Τιτάνης, η ο-

ποία, σύµφωνα µε τη µυθολογία, ήταν η πρώτη κατοι-

κία των Τιτάνων και ιδιαιτέρως του θεού Ήλιου. Στην 

περιοχή αυτή έφτασε κάποτε ο γιος του Απόλλωνα, ο 

θεός της Ιατρικής, ο Ασκληπιός, ο οποίος ίδρυσε εκεί 

Ασκληπιείο, ένα από τα αρχαιότερα στον ελληνικό χώ-

ρο. 

Νεµέα Νεµέα Νεµέα Νεµέα Η Νεµέα, πολλαπλά συνδεδεµένη µε µύθους και 

παραδόσεις, έγινε περισσότερο γνωστή από τον περί-

φηµο άθλο του Ηρακλή, την εξόντωση δηλαδή του φο-

βερού λιονταριού που λυµαινόταν την περιοχή. Το Λιο-

ντάρι της Νεµέας ήταν ένα τροµερό σε δύναµη, οργή 

και όγκο ζώο το οποίο ζούσε σε µία σπηλιά µε δύο 

εξόδους, στο όρος Τρητόν. 

Ο ηµίθεος ήρωας, έφραξε τη µία έξοδο της σπηλιάς 

εγκλωβίζοντας, έτσι, το ζώο µέσα και κατόπιν το κα-

τέβαλε χτυπώντας το µε το ρόπαλό του, ενώ, τέλος, το 

έπνιξε µε τα χέρια του. Στην Νεµέα εξάλλου, στάθµευ-

σαν κατά την διάρκεια της εκστρατείας τους προς τη 

Θήβα οι επτά Αργείοι στρατηγοί, ζήτησαν -λέει ο µύ-

θος- νερό από µια παραµάνα, η οποία φυλούσε το γιο 

του βασιλιά της πόλης, Οφέλτη. 

Η νεαρή γυναίκα άφησε το βρέφος για να πάει να φέ-

ρει νερό στους στρατηγούς και τότε ένα φίδι δάγκωσε 

θανάσιµα το µικρό Οφέλτη. Από τότε οι Αργείοι τιµού-

σαν µε αγώνες νεκρικούς το βρέφος, οι οποίοι ονοµά-

στηκαν Νέµεια. 

Στη γη της Νεµέας, βασίλεψε σύµφωνα µε το µύθο, ο 

Φλίας γιος του θεού ∆ιόνυσου, ο οποίος ίδρυσε πόλη 

που έφερε το όνοµά του, τη Φλιασία. Εκεί, σύµφωνα µε 

µία εκδοχή, καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά η άµπελος 

και παράχθηκε οίνος, ο περιώνυµος φλιάσιος οίνος, το 

δε κλήµα θεωρείται πως ήταν δώρο του θεού προς το 

θνητό γιο του. 

Βόρεια του νεµεατικού πεδίου δεσπόζει το όρος του 

Φωκά, το οποίο κατά την αρχαιότητα ονοµαζόταν Α-

πεσάς. Το όνοµά του, σύµφωνα µε το µύθο, το οφείλει 

στον Περσέα, ο οποίος πρώτος θυσίασε στην κορυφή 

του στον Απεσάντιο (αυτόν που βρίσκεται µακριά) ∆ία, 

µετά το πέρας της εκστρατείας του στα νησιά του Ω-
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κεανού και το φόνο της Μέδουσας. 

Το όνοµά της η Νεµέα το οφείλει σε οµώνυµη νύµφη, 

κόρη του ποταµού Ασωπού. 

Στυµφαλία Στυµφαλία Στυµφαλία Στυµφαλία Η Στυµφαλία, έχει στενά δεµένη τη µυθο-

λογική της παράδοση µε την οµώνυµη λίµνη, η οποία 

σχηµατιζόταν το χειµώνα από τις πληµµύρες του 

ποταµού Στύµφαλου. Σ’ αυτό το χώρο έφτασε ο Ηρα-

κλής προκειµένου να εκτελέσει έναν από τους 

άθλους του, την εξόντωση των Στυµφαλίδων 

όρνιθων οι οποίες λυµαίνονταν την περιοχή. Οι 

Στυµφαλίδες όρνιθες ήταν πουλιά µεγάλου µεγέθους 

µε σιδερένια νύχια οι οποίες φώλιαζαν στα νερά του 

ποταµού κι από κει εξαπέλυαν επιθέσεις καταστρέ-

φοντας τις εσοδείες των ανθρώπων και σκοτώνο-

ντας ζώα και παιδιά. Ο Ηρακλής κατάφερε, χτυπώ-

ντας σιδερένια κρόταλα, να τις αναγκάσει να εµφα-

νιστούν κι έτσι τις σκότωσε µε τα δηλητηριασµένα 

βέλη του. 

Τη γη της Στυµφαλίας ζώνει κι ένας άλλος θρύλος, 

αυτός του τάφου του βασιλιά Αίπυτου. Ο Αίπυτος, 

που σύµφωνα µε το µύθο ήταν από τους πρώτους 

οικιστές της περιοχής, λάτρης του κυνηγιού, πέθανε 

από το δάγκωµα του φιδιού Σαπίτης. Τάφηκε, σύµ-

φωνα µε το µύθο, µε πολλές τιµές και άφθονα πλού-

τη σε µια περιοχή του Γεροντίου όρους, η οποία ανα-

ζητάται ακόµη και σήµερα από αρχαιολόγους και 

τυχοδιώκτες. Η Στυµφαλία το όνοµά της το οφείλει 

στον οµώνυµο ήρωα Στύµφαλο ή Στύµφηλο. 

Φενεός  Φενεός  Φενεός  Φενεός  Ο Φενεός, ή η Φενεός, κρατά καλά κρυµµέ-

νους στα σπλάχνα της γης της πολυδαίδαλους µύ-

θους, που µπλέκουν στα ξόµπλια τους θεούς, ηµίθε-

ους και θνητούς. Η εύφορη πεδιάδα του µετατρεπό-

ταν ανέκαθεν σε λίµνη, το χειµώνα, µιας και τα 

όµβρια ύδατα, που µετέφεραν οι ποταµοί Όλβιος και 

∆όξας, δεν έβρισκαν διέξοδο προς τη θάλασσα. Η 

πεδιάδα αποσυµφοριζόταν πάντα µέσω των κατα-

βοθρών, που υπάρχουν στους πρόποδες του βουνού 

Σα!τάς. Ο µύθος, λοιπόν, λέει γι’ αυτές τις καταβό-

θρες, πως είναι έργα του ηµίθεου Ηρακλή, ο οποίος 

έχοντας δεσµούς αίµατος µε την περιοχή (η Λαονόµη, 

η προµαµή του ήταν Φενεάτισσα), αποφάσισε να λυ-

τρώσει από το έλος, που σχηµατιζόταν και να απο-

δώσει στους κατοίκους της, το εύφορο έδαφος. Κα-

τασκεύασε λοιπόν µεγάλα κανάλια, τα οποία ακόµη 

και σήµερα λειτουργούν ικανοποιητικά, προκειµένου 

τα νερά να διοχετεύονται στις καταβόθρες. Από αυ-

τά τα χάσµατα, ένας άλλος µύθος, που ισχυρίζεται 

πως ήταν είσοδοι για το βασίλειο του Άδη, αναφέρει 

ότι κατέβηκε η ∆ήµητρα στον Κάτω Κόσµο, αναζητώ-

ντας την µονάκριβη κόρη της, την Περσεφόνη. Σ’ αυτό 

το µύθο, ίσως οφείλεται η λατρεία της Κιδαρίας ∆ή-

µητρας στην ευρύτερη περιοχή, η οποία λατρεία, σύµ-

φωνα µε τον Παυσανία, έµοιαζε µε αυτή των Ελευσίνιων 

Μυστηρίων. 

Τέλος, στη Φενεό, έφτασε ο Ηρακλής µαινόµενος, µετά 

την αρπαγή του τρίποδα των ∆ελφών, προκειµένου να 

χτίσει δικό του Μαντείο, µιας και η Πυθία, κατ’ εντολή 

του Φοίβου, δεν του έδινε χρησµό. Εκεί, τον πρόλαβε ο 

Απόλλων. Θεός και ήρωας πιάστηκαν στα χέρια, µα 

ένας κεραυνός από το χέρι του ∆ιός απέτρεψε την αιµα-

τηρή µάχη µεταξύ των ετεροθαλών αδελφών και απεκα-

τέστησε την τάξη, αφού ο Απόλλων πήρε πίσω τον τρί-

ποδά του και ο Ηρακλής τον επιθυµητό χρησµό. 

Όρος ΚυλλήνηςΌρος ΚυλλήνηςΌρος ΚυλλήνηςΌρος Κυλλήνης        Το όρος της Κυλλήνης, έχει στενά δεµέ-

νη την ιστορία του µε το θεό Ερµή, ο οποίος εξάλλου 

λατρευόταν και στην περιοχή της Ευρωστίνης. Σ’ ένα 

σπήλαιο της Κυλλήνης, λέει ο οµηρικός ύµνος, που είναι 

αφιερωµένος στον Αργε!φόντη, η αρχαία νύµφη, η Μαία, 

έφερε στον κόσµο τον καρπό του έρωτά της µε τον πα-

τέρα των Θεών και των Ανθρώπων, το ∆ία. Ο µικρός 

Ερµής, το πρώτο βράδυ της γέννησής του, δραπέτευσε 

από το λίκνο του και έφτασε στη Θεσσαλία, όπου 

έκλεψε τα βόδια του Απόλλωνα. Κατόπιν, φτάνοντας το 

άλλο πρωί στην Κυλλήνη, θέλησε να περιηγηθεί στη γύ-

ρω περιοχή κι έτσι έφτασε στο τραπεζοειδές όρος που 

βρίσκεται δυτικότερα, πάνω από την σηµερινή περιοχή 

της Ευρωστίνης. Εκεί ανακάλυψε µια χελώνα. Χρησιµο-

ποιώντας το καβούκι της και τα νεύρα από ένα βόδι, 

έφτιαξε µία λύρα, το πρώτο κατά το µύθο µουσικό 

όργανο που κατασκευάστηκε στον κόσµο. Αυτή η λύρα 

του φάνηκε χρήσιµη αργότερα, προκειµένου να εξευµε-

νίσει τον Απόλλωνα, που έφτασε οργισµένος στην Κυλ-

λήνη, αναζητώντας το κοπάδι του. Ο νεαρός θεός προ-

σέφερε στον αδελφό του τη λύρα ως αντάλλαγµα για τα 

βόδια του και ο Φοίβος, µαγεµένος από την ανακάλυψη 

της µελωδίας που παρήγαγε, ξέχασε το θυµό του και 

έφυγε ευχαριστηµένος. 
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 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΟΦΙΑ 
 

Τα αρχαία Ελληνικά ανέκδοτα είναι 
πνευµατώδη και διδακτικά. Μας χαρίζουν το γέλιο αλλά 
εκφράζουν και το αρχαίο Ελληνικό πνεύµα στην πιο χαρι-
τωµένη µορφή του. 

 
Είπε κάποιος στον Αρίστιππο ότι η Λαΐδα δεν τον αγαπά, 
αλλά προσποιείται ότι τον αγαπά. Ο Αρίστιππος απάντη-
σε:  
«Ούτε το κρασί ή το ψάρι µε αγαπούν, εγώ όµως τα απο-
λαµβάνω».  

 
Είπε κάποιος στον ∆ιογένη: 
«Οι συµπολίτες σου σε καταδίκασαν σε εξορία».   
Και ο φιλόσοφος απάντησε: 
«Κι εγώ τους καταδίκασα να µένουν στον τόπο τους».   
    
Ο ∆ιδύµων, οφθαλµίατρος της εποχής εξετάζει το µάτι µιάς 
κοπέλας. Ο ∆ιογένης τον βλέπει. Ξέρει ο ∆ιογένης ότι ο 
∆ιδύµων είναι τύπος ερωτίλος, κοινώς γυναικάς. Και του 
λέγει «Πρόσεξε ∆ιδύµωνα, µήπως εξετάζοντας τον οφθαλ-
µό, φθείρεις την κόρην».      

 
Επαινούσαν µερικοί µπροστά στον Άγη τους Ηλείους, γιατί 
ήταν πολύ δίκαιοι κριτές στους Ολυµπιακούς αγώνες. Ο 
Άγης ρώτησε µε απορία:  
- Και είναι τόσο σπουδαίο το ότι οι Ηλείοι µια φορά στα 
τέσσερα χρόνια γίνονται δίκαιοι; 
 
Ένας πατέρας ζήτησε από τον Αρίστιππο να διδάξει τον 
γιο του. Ο φιλόσοφος ζήτησε αµοιβή 500 δραχµές. Ο πατέ-
ρας θεώρησε υπερβολικό το ποσό. 
-«Με τόσαχρήµατα», είπε, «θα µπορούσα να αγοράσω ένα 
ζώο». 
-«Αγόρασε», είπε ο Αρίστιππος, «κι έτσι θα έχεις δύο».  
 
O ∆ιογένης ζητούσε ελεηµοσύνη απο ένα άγαλµα. Όταν 
τον ρώτησαν γιατί κάνει κάτι τέτοιο απάντησε: 
- Εξασκούµαι στο να µην απογοητεύοµαι απο την αναισθη-
σία των ανθρώπων. 
 
Παρακινούσαν τον Φίλιππο τον Μακεδόνα να εξορίσει κά-
ποιον που τον κακολογούσε. Ο Φίλιππος απάντησε: 
- ∆εν είστε καλά!! Θέλετε να τον στείλω να µε κατηγορεί και 
σ' άλλα µέρη; 
 
Ένας φαλακρός έβριζε τον ∆ιογένη. Ο φιλόσοφος γύρισε 
και του είπε:  
«∆εν σου ανταποδίδω τις βρισιές, αλλά θα ήθελα να πω 
ένα "µπράβο" στις τρίχες σου, γιατί απαλλάχτηκαν από 
ένα κακορίζικο κεφάλι». 

 
Ρώτησε κάποιος τον Αντισθένη τι είδους γυναίκα θα 
ήταν κατάλληλη για γάµο. Ο φιλόσοφος του είπε: 
«Το πράγµα είναι δύσκολο. Αν παντρευτείς ωραία, 
θα την έχεις µε άλλους κοινή, αν άσχηµη, θα είναι 
σαν να σου επέβαλαν ποινή».  

 
Πληροφορήθηκε ο Αριστοτέλης από κάποιον ότι µε-
ρικοί τον έβριζαν. Ο φιλόσοφος απάντησε: «Καθόλου 
δεν µε νοιάζει. Όταν είµαι απών, δέχοµαι ακόµα και 
να µε µαστιγώνουν».  
ΑΡΧΗ  ΣΟΦΙΑΣ,  Η  ΓΝΩΣΗ  ΤΗΣ  ΑΓΝΟΙΑΣ... ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ  

18 αλήθειες ..για γέλια!  
 

Ανεβάζει µε φυσικό τρόπο τη διά-

θεση, προλαµβάνει τις ασθένειες, 
ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστη-

µα, βελτιώνει το καρδιαγγειακό 

σύστηµα, καίει θερµίδες, γυµνάζει 
και αυξάνει τη µακροζωία. Όλες αυτές οι ιδιότη-

τες δεν συγκεντρώνονται σε κάποιο µαγικό φίλ-
τρο, αλλά στην ικανότητά µας να γελάµε. ∆είτε τι 
αποκαλύπτουν οι έρευνες. 
 
1. Τα µωρά δεν γελούν παρά µόνο αφού συµπληρώσουν 3 

µήνες ζωής. 
2. Όταν γελάµε, ο αέρας που εκπνέουµε, φεύγει από τους 
πνεύµονες µε ταχύτητα 96 χλµ/ώρα…. 
3. Χρησιµοποιούµε 17 µυς του προσώπου µας για να γελά-

σουµε και 47 για να κατσουφιάσουµε. 
4. Οι χαρούµενοι άνθρωποι έχουν 40% µειωµένο κίνδυνο για 

καρδιοπάθεια συγκριτικά µε τους 
απαισιόδοξους. 
5. 17 λεπτά γέλιου την ηµέρα, αυξάνουν το προσδόκιµο 

ζωής σας κατά µία ηµέρα.6. Ένα 6χρονο παιδί γελά κατά 

µέσο όρο 300 φορές την ηµέρα. Ένας ενήλικος γελά µόλις 15 

φορές την ηµέρα. 
7. Οι χαµογελαστοί σερβιτόροι παίρνουν 50% περισσότερα 

φιλοδωρήµατα από τους αγέλαστους  
συναδέλφους τους. 
8. Ένα καλό γέλιο µπορεί να διαρκέσει µία ώρα. 
9. Οι περισσότεροι γελαστοί άνθρωποι ζουν στην Κούβα και 
τη Βραζιλία. Στον αντίποδα βρίσκονται οι κάτοικοι των 
σκανδιναβικών χωρών. 
10. Οι επιστήµονες έχουν καταγράψει 18 είδη χαµόγελου. 
11. Πρέπει να χαµογελάσετε περίπου 250.000 φορές για να 

κάνετε µία ρυτίδα. 
12. Το να γελάσετε 100 φορές ισοδυναµεί µε 
το να κάνετε 10-15 λεπτά ποδήλατο. 
13. 15 λεπτά γέλιου έχουν τα ίδια οφέλη µε 2 

ώρες ύπνου. 
14. Σύµφωνα µε έρευνα του Γερµανού ψυχο-

λόγου, Dr. Michael Titze, τη δεκαετία του ‘50, οι άνθρωποι 
γελούσαν κατά µέσο όρο 18 λεπτά την ηµέρα. Σήµερα, είναι 
4-6 λεπτά την ηµέρα. 
15. Έρευνα του Πανεπιστηµίου Vanderbilt διαπίστωσε ότι 
µε το γέλιο καίµε λίγο παραπάνω από µία θερµίδα ανά λε-
πτό. 
16. Το γέλιο ακούγεται το ίδιο σε όλους τους πολιτισµούς 
και όλες τις κουλτούρες. Oι επιστήµονες, µάλιστα, πιστεύ-
ουν ότι το γέλιο συνέβαλε στην ενίσχυση των δεσµών µεταξύ 
των προγόνων µας. Ο ήχος του γέλιου είναι τόσο κοινός και 
οικείος που είναι αναγνωρίσιµος ακόµη και αν παιχτεί ανά-

ποδα στο µαγνητόφωνο. 
17. Με το γέλιο ο εγκέφαλος απελευθερώνει τις βήτα-

ενδορφίνες, τις φυσικές οπιούχες ουσίες µε αναλγητική δρά-

ση. 
18. Το γέλιο ρίχνει τα επίπεδα της κορτιζόλης, ενισχύοντας 
µε αυτόν τον τρόπο το ανοσοποιητικό σύστηµα και αποτρέ-
ποντας την εµφάνιση ασθενειών 
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Καφές: Πες µου πως τον πίνεις να σου 
πω ποιος είσαι  
 
Για τους περισσότερους είναι µια επαναλαµβανόµενη καθηµερι-
νή συνήθεια. Γι’ άλλους πάλι, αποτελεί εθισµό 
στα όρια της κοινωνικής ανοχής, καθότι δεν 
κάνουν χωρίς αυτόν. Για πολλούς αποτελεί 
πεδίο για πειραµατισµού και ξεχωριστές απο-
λαύσεις. Όπως και να ‘χει, ο καφές αποτελεί 
αναµφίβολα το υγρό καύσιµο της καθηµερινό-
τητας και αναπόσπαστο µέρος της ατοµικής 
µας κουλτούρας.  
 
∆είτε τις προτιµήσεις και τα βασικά χαρακτη-
ριστικά της προσωπικότητας που κρύβονται πίσω από την εντε-
λώς αθώα και ανυποψίαστη επιλογή του.  
 
: Ελληνικός freddo  
Είσαι τύπος: Εναλλακτικός. ∆εν συµβιβάζεσαι µε τις επιταγές του 
lifestyle, τους ορισµούς της επιτυχίας και της αποτυχίας που 
κατασκευάζουν οι άλλοι για σένα, ούτε σου αρέσει να µπαίνεις 
σε καλούπια. Πειραµατίζεσαι µε όλα, την ψάχνεις αλλιώτικα και 
δεν σταµατάς ποτέ να αµφισβητείς ακόµα και την ίδια την αµφι-
σβήτηση. Είσαι opinion leader. Ότι κάνεις εσύ σήµερα, οι άλλοι 
το κάνουν αύριο όταν δηλαδή εσύ έχεις πάει κάπου αλλού. Φέ-
τος ανακάλυψες τυχαία τον ελληνικό φρέντο και µάλιστα σκέφτη-
κες να καταθέσεις την ιδέα για πατέντα. Για να δούµε πόσοι θα 
σε ακολουθήσουν αυτό το καλοκαίρι!  

 Γαλλικός  
Είσαι τύπος: Μετριοπαθής. Ο καφές δεν αποτελεί για σένα πεδίο 
µάχης, αλλά ένα απαραίτητο εφόδιο για να αντιµετωπίσεις την 
καθηµερινότητα. Τι κι αν σε ρωτάνε αν θέλεις καφέ φίλτρου, γαλ-
λικό ή αµερικάνικο, όλοι ίδιοι είναι και την ίδια δουλειά κάνουν. 
Είσαι ανεκτικός στις αντιλήψεις των άλλων, δεν δηµιουργείς 
προβλήµατα στην παρέα και κάνεις ασφαλείς επιλογές, που δεν 
αφήνουν πολλά περιθώρια αποτυχίας ούτε όµως και έκπληξης. 
Η καφετιέρα ως συσκευή είναι για σένα µια ακόµα µηχανή οικια-
κού εξοπλισµού σαν τον τρίφτη, το σουρωτήρι και το µπρίκι αλλά 
βελτιωµένη αφού δουλεύει µε το πάτηµα ενός κουµπιού και σου 
φτιάχνει καφέ όσο εσύ ξυρίζεσαι. ∆εν έχεις κι άδικο!  

Ελληνικός “µε ολίγη”  
Είσαι τύπος: Παραδοσιακός. Νοσταλγός του παρελθόντος και 
οπαδός του κάθε πέρυσι και καλύτερα. Για σένα ο χρόνος στα-
µατάει στις παιδικές σου αναµνήσεις µε τη µαστίχα υποβρύχιο, 
το λουκούµι και το ποτήρι µε το δροσερό νερό, πάνω στο σεµε-
δάκι της µαµάς. Μισείς τα δήθεν. Από µουσική ακούς οτιδήποτε 
αυθεντικό που παραµένει αναλλοίωτο στο χρόνο. Η ίδια η προε-
τοιµασία του καφέ αποτελεί µυσταγωγία και δεν συµβιβάζεσαι 
ποτέ µε ελληνικό βρασµένο σε ηλεκτρική κουζίνα. Μπρίκι πάνω 
στο γκάζι, και µάλιστα µπακιρένιο. Αποζητάς την ποιότητα και 
όχι την ποσότητα, σου αρέσει να παίρνεις τον χρόνο σου και η 
ελληνικότητα αποτελεί για σένα ανεκτίµητη αξία. Λέξεις όπως 
χόβολη, µπακίρι, καϊµάκι αλλά και σιέστα, ναργιλές και µπέσα 
εκφράζουν µε διαχρονική σαφήνεια τις αντιλήψεις σου για τη 
ζωή.  

Ελληνικός σκέτος  
Είσαι τύπος: Μάτσο. Πολλά βαρύς και όχι. ∆εν σηκώνεις πολλά 
µε τις απόψεις και τα θέλω σου και είσαι λακωνικός, λιγοµίλητος 
και συχνά απαισιόδοξος. Οι γυναίκες είναι για σένα αναγκαίο 
κακό και συνήθως σε κουράζει η γκρίνια και η ελαφρότητά τους. 
∆εν σηµαίνει πως δεν σου αρέσει το ωραίο φύλο αλλά στις σχέ-
σεις σου προτιµάς τις συνοπτικές διαδικασίες που δεν αφήνουν 
και πολλά περιθώρια για απαιτήσεις. Εκτός αν ερωτευτείς, οπότε 
τα δίνεις όλα. Όσα τέλος πάντων έχεις για δόσιµο. Μην ανησυ-
χείς. Συµβαίνει συχνά εις Παρισίους.  
Στιγµιαίος   
Είσαι τύπος: Κλασικός Έλληνα(ρα)ς. Βιαστικός και ευερέθιστος, 
δεν δέχεσαι µύγα στο σπαθί σου. Ζεις µέσα σε µια διαρκή αντί-

φαση αφού απ’ τη µια εξοργίζεσαι µε ότι στραβό συµβαίνει αλλά 
ταυτόχρονα ανέχεσαι και συγχωρείς εύκολα τον εαυτό σου και 
τους άλλους για εγκλήµατα τόσο στιγµιαία (κατά την περίφηµη 
ατάκα του κατά τ’ άλλα συµπαθούς Πασχάλη) όσο και …κατά 
συρροή, όπως για παράδειγµα τον γείτονα που πετάει σκουπίδια 
απ’ το µπαλκόνι, τους τύπους που κάνουν ηχορρύπανση στην 
παραλιακή µε φτιαγµένα αυτοκίνητα και τους πολιτικούς που µας 
ξεπουλάνε µε ή χωρίς προσχήµατα. Τσίτωσες τώρα; Είδες που 
στα λέµε;  

Decafeine  
Είσαι τύπος: Νευρικός. To νευρικό σου σύστηµα δεν αντέχει 
άλλη καφεΐνη αλλά εσύ δεν µπορείς να απεξαρτηθείς από το 
άρωµα και τη γεύση του καφέ. Παραµυθιάζεσαι εύκολα, αποζη-
τάς πλασµατικές διεξόδους και συχνά γίνεσαι συγκαταβατικός.  
Είναι αρκετά εύκολο για τους άλλους να σου επιβληθούν, ειδικά, 
αν σε πετύχουν σε στιγµή αδυναµίας. Είσαι ευαίσθητος στη γνώ-
µη των άλλων και συχνά γίνεσαι χαλί να σε πατήσουν άρα και να 
σε εκµεταλλευτούν. ∆εν έχεις ανάγκη την καφεΐνη για να πατή-
σεις πόδι!  
Espresso  
Είσαι τύπος: Straightforward. Ξεκάθαρος, κατασταλαγµένος και 
απόλυτος στις πεποιθήσεις σου. ∆ίνεις περισσότερη σηµασία 
στην ουσία κι όχι στο περιτύλιγµα και επιλέγεις σύντροφο, αµάξι, 
κινητό αλλά και φίλους µε γνώµονα την αληθινή αξία. ∆ιαθέτεις 
µια πρακτική πλευρά που εκτιµούν οι γύρω σου και ο φτηνός 
εντυπωσιασµός δεν αποτελεί ποτέ τον τρόπο για να κερδίσεις το 
σκοπό σου. Τα λες συχνά έξω απ’ τα δόντια, αλλά όλοι ξέρουν 
πως κατά βάθος είσαι δίκαιος.  
Cappuccino 
Είσαι τύπος: Γοητευτικός. Και διαλλακτικός. Βάζεις νερό στο 
κρασί σου άρα και… γάλα στον καφέ σου. Αγαπάς τις γυναίκες 
και περιτριγυρίζεσαι από φίλες, συναδέλφους, εξαδέλφες κινδυ-
νεύοντας συχνά να χαρακτηριστείς από τους αντίζηλούς σου 
καληνυχτάκιας. Είσαι αρκετά ευαίσθητος και 
ροµαντικός και επιζητάς την ισορροπία και την 
αρµονία στις προσωπικές σου σχέσεις επιλέ-
γοντας έναν καφέ κοινής αποδοχής µε το 
έτερον σου ήµισυ.  
Ως γνωστόν, ο καπουτσίνο είναι ο αγαπηµένος 
καφές των κοριτσιών κι εσύ έχεις τον τρόπο να 
βρίσκεσαι απευθείας στην καρδιά τους…  
Macciato  
Είσαι τύπος: Απαιτητικός. Είσαι εστέτ και συ-
χνάζεις µόνο σε ιταλικά καφέ που συνδυάζουν την υψηλή σου 
αισθητική µε τον περιορισµένο σου χρόνο. Ο όρος καφετέρια ή 
καφενείο δεν υπάρχει στο λεξικό σου. Θέλεις να ελέγχεις τα πά-
ντα και να επιβάλλεις τους δικούς σου όρους στο παιχνίδι. Είσαι 
τελειοµανής, άρα αυστηρός µε τον εαυτό σου και ακόµα αυστη-
ρότερος µε τους άλλους. (Μήπως κι αυτοί δεν είναι αυστηροί 
µαζί σου;).  Είναι λογικό λοιπόν να απαιτείς απ’ τον καφέ σου 
την τελειότητα και την ακρίβεια που επιδιώκεις σε όλους τους 
άξονες της ζωής σου. «Μακιάτο» στα ιταλικά θα πει 
«σηµαδεµένος» άρα θέλεις να δώσεις το δικό σου στίγµα στον 
εσπρέσσο σου προσθέτοντας τόσες σταγόνες γάλα όσες έχεις 
στο µυαλό σου. Ακριβώς.  
Frappuccino  
Είσαι τύπος: Επιρρεπής στις ηδονές. Αν µπορούσες θα παράγ-
γελνες ένα …γαλακτοµπούρεκο µε µπόλικα παγάκια αλλά ο κα-
φές-σήµα κατατεθέν των Starbucks, που µοιάζει περισσότερο µε 
λιωµένο παγωτό αποτελεί την ιδανική λύση για έναν αθεράπευτο 
γλυκατζή σαν εσένα.  Ιδανικός απογευµατινός καφές για σένα 
που θέλεις να ανεβάσεις απότοµα τα επίπεδα ζάχαρης και να 
καταπολεµήσεις (µε λάθος τρόπο οµολογουµένως αλλά τέλος 
πάντων) τη λιγούρα που σε πιάνει εκεί κατά τις πέντε το απόγευ-
µα, καθώς η µέρα κοντεύει να κλείσει επαγγελµατικά αλλά οφεί-
λει να ξεκινήσει για όλα τα υπόλοιπα… Ο «φραπουτσίνος» είναι 
γλυκατζής άρα επιρρεπής σε πάσης φύσεως προκλήσεις, ανοι-
χτόκαρδος και χαβαλές. Η ψυχή της παρέας!  
 
Πηγή: menslounge.gr  
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Ο Ζηµινόπουλος Γιώργος έµπειρος τεχνι-

κός και έµπορος επί 25 συναπτά έτη στο 

χώρο του αυτοκινήτου και της µοτοσυκλέτας, µε πολύχρονη πείρα ως οδηγός αγώνων του 

µηχανοκίνητου αθλητισµού, δηµιούργησε ένα άρτια εξοπλισµένο κατάστηµα στον ισθµό της 

Κορίνθου. Με έµπειρο τεχνικό προσωπικό και σύγχρονα µηχανήµατα, διαθέτοντας 800m2 

στεγασµένου χώρου καθώς επίσης και 1000m2 parking, το κατάστηµα µας σας προσφέρει 

ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις και στερεοφωνικά αυτοκινήτου όλων των επωνύµων εται-

ριών, σε ασυναγώνιστες τιµές και ποιότητα! 

 

 

Η τηλεόραση βλάπτει 
σοβαρά την υγεία!! 

 

Τη σηµασία της κίνησης και την αποφυγή της αδράνειας 
στην καθηµερινότητά µας επισηµαίνουν δύο νέες και 
ανεξάρτητες επιστηµονικές µελέτες, οι οποίες κατα-
λήγουν στο συµπέρασµα πως ακολουθώντας δύο 
απλούςκανόνες µπορούµε να κερδίσουµε τουλάχιστον 
οκτώ χρόνια ζωής. Η πρώτη έρευνα αφορά την καθιστική 
ζωή, η οποία είναι.... 
 
 
πλέον άρρηκτα συνδεδεµένη µε 
την παρακολούθηση τηλεόρασης. 
Οι ειδικοί επισηµαίνουν πως η µι-
κρή οθόνη τείνει να αποτελεί µεί-
ζον πρόβληµα δηµόσιας υγείας, 
όπως ακριβώς είναι το κάπνισµα 
και η παχυσαρκία. «Η καθιστική 

ζωή και η παρατεταµένη παραµονή 

µπροστά στην τηλεόραση µπορεί 
να µας στοιχίσουν έως και έξι χρό-

νια ζωής», αναφέρουν οι ειδικοί 
του Πανεπιστηµίου του Κουίνσλαντ στην Αυστραλία στη 
µελέτη τους, η οποία δηµοσιεύεται στην επιστηµονική 
επιθεώρηση «British Journal of Sports Medicine». 
 
 
Σύµφωνα µε την έρευνα, κάθε επιπλέον ώρα που περνά-
µε µπροστά στην τηλεόραση αφαιρεί 22 λεπτά από τη 
ζωή, ενώ αν κάποιος είναι άνω των 25 ετών και παρα-
κολουθεί τηλεόραση επί έξι ώρες την ηµέρα, τότε η 
ζωή του συρρικνώνεται ακόµη και κατά πέντε χρόνια. 
«Αυτό πάντοτε σε συνδυασµό µε τα ανθυγιεινά γεύµα που 

καταναλώνονται σε ανεξέλεγκτες ποσότητες όταν κάποιος 
αποσπάται από το γεύµα του», σπεύδουν να διευκρινί-
σουν οι επιστήµονες. 
 

Στη µελέτη συµµετείχαν 11.000 άνθρωποι άνω των 25 
ετών και αποτελεί συνέχεια προηγούµενων ερευνών, που 
επισηµαίνουν κατά καιρούς τις επιπτώσεις της καθιστικής 
ζωής στην υγεία και τη µακροζωία. Προηγούµενη 
έρευνα έχει δείξει ότι δύο ώρες παραµονής µπροστά 
από την τηλεόραση κάθε µέρα αυξάνουν 20% τις πι-
θανότητες πρόωρο θάνατο, καρδιοπάθεια και διαβήτη 
τύπου 2. 
 
Προς την αντίθετη κατεύθυνση κινείται το επιστηµονικό 
πόνηµα ταϊβανέζων ειδικών, οι οποίοι απέδειξαν πως 15 
λεπτά άσκησης την ηµέρα αυξάνουν τον µέσο όρο ζωής 

κατά τρία χρόνια και παράλληλα 
µειώνουν 14% τον κίνδυνο πρόω-
ρου θανάτου. Η µελέτη τους δη-
µοσιεύθηκε στην επιθεώρηση 
«The Lancet» και έγινε από το 
Εθνικό Ινστιτούτο Ερευνας για 
την Υγεία της Ταϊβάν. 
 
Η ΑΣΚΗΣΗ. Στη µελέτη αναλύθη-
καν τα δεδοµένα 400.000 ανθρώ-
πων και βάσει των αποτελεσµάτων 
φάνηκε πως µόλις 15 λεπτά ήπιας 
άσκησης την ηµέρα, ακόµη και 
γρήγορο περπάτηµα, µακροπρό-

θεσµα προσφέρουν επιπλέον τρία χρόνια 
ζωής. ∆ιαπιστώθηκε ακόµη ότι κάθε παράταση του χρό-
νου σωµατικής άσκησης προσέφερε επιπλέον οφέλη 
στην υγεία των εθελοντών, ενώ κάθε 15 λεπτά επιπλέον 
άσκησης αντιστοιχούσαν σε εκ νέου µείωση 4% του κιν-
δύνου θανάτου. Επιπλέον, όσοι άρχιζαν άσκηση µε στό-
χο τα 15 λεπτά, αντιλαµβάνονταν τα οφέλη που τους πα-
ρέχει και σταδιακά αύξαιναν τη διάρκειά της. Ερευνες 
επίσης δείχνουν ότι 100 λεπτά άσκησης την ηµέρα 
µάς προφυλάσσουν από τον καρκίνο, ενώ η άσκηση 
µικρής έντασης σε καθηµερινή βάση µπορεί να απο-
τρέψει µία στις έξι αιτίες θανάτου. 


