
Σας εύχοµαι καλή χρονιά, 

πλούσια σε δηµιουργικότητα και επιτυχίες
Tο ξεκίνηµα του νέου έτους επαναπροσδιορίζει το τί είµαστε και τί

θέλουµε. Ίσως σας έχει συµβεί, σε κρίσιµες στιγµές της ζωής σας, να

αισθάνεστε σαν να µην ξέρετε τί θέλετε. Nα νοιώθετε τον εαυτό

σας άβουλο και αδύναµο να αποφασίσει για ένα σηµαντικό θέµα,

που επηρεάζει το µέλλον.

Kάθε απόφαση που παίρνουµε σηµατοδοτεί µία καινούργια αρχή

και, ταυτόχρονα, επιλέγοντας κάτι, απορρίπτουµε κάτι άλλο,

βιώνουµε µία απώλεια.

Tο µπέρδεµα, η σύγχυση και η αναβλητικότητα, που επικρατούν σε

τέτοιες περιπτώσεις, µπορεί να οφείλονται:

� στο ότι δεν είµαστε έτοιµοι να πάρουµε µία απόφαση για το

συγκεκριµένο θέµα (ή οποιοδήποτε θέµα),

� φοβόµαστε τις ευθύνες (κάτι που αποτελεί κύρια αιτία ανα-

βλητικότητος),

� η κατάσταση σε κάποιους τοµείς της ζωής, π.χ. εργασία ή προσ-

ωπικές σχέσεις, δεν έχει εξελιχθεί όπως θα θέλαµε.

Έτσι, χάνεται ο προσανατολισµός και ο άνθρωπος νοιώθει µετέω-

ρος.

Πώς µπορούµε να αποκωδικοποιήσουµε τον εαυτό µας καί

να ανακαλύψουµε τί είναι τελικά αυτό που µας ταιριάζει και που ικα-

νοποιεί τις ανάγκες µας;

Aς επιτρέψουµε, πρώτα απ’ όλα, στον εαυτό µας να “αρνη-
θεί” για λίγο την απόφαση, χωρίς να τον κατακρίνουµε. Στην συνέ-

χεια, µπορούµε να καταγράψουµε τα συναισθήµατα και τις
σκέψεις µας σε ένα χαρτί, σταµατώντας έτσι την ανακύκλωσή τους

µέσα στο µυαλό. Aν υπάρχει κάποιος που εµπιστευόµαστε και

αγαπάµε, θα βοηθούσε να συζητήσουµε µαζί του αυτό που µας

απασχολεί.

Mπορούµε να εφαρµόσουµε την “Tέχνη των Nικητών” στα

πιθανά σενάρια. Έτσι, αποδεσµεύουµε τον στόχο από τις ανά-
γκες και µπορούµε να δούµε πιο καθαρά τί πραγµατικά µας ταιριάζει.

Tέλος, σταµατάµε το δίληµµα διαλέγοντας να κάνουµε κάποια
δράση, έστω και αν δεν νοιώθουµε απολύτως σίγουροι, δοκιµά-
ζοντας στην πορεία τον εαυτό µας.

Πολλές αποφάσεις µπορεί να είναι σηµαντικές, ωστόσο δεν είναι

απαραίτητα τελεσίδικες. Aκόµη και τα λάθη είναι µία διαδικασία
ανακάλυψης του εαυτού!

H φανέρωση της Aγίας Tριάδος, κατά την βάπτιση του Kυρίου, µας

επισηµαίνει ότι κάτι σηµαντικό µπορεί να χρειαστεί χρόνο καί κάποια

διαδικασία για να αποκαλυφθεί. Όταν, ωστόσο, η αποκάλυψη συµβεί,

θα είναι απολύτως ξεκάθαρη.

O εκδότης    

∆ηµήτριος Mπούκας
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αν η AΓIA ΓPAΦH
ήταν κινητό τηλέφωνο

A ναρωτιέµαι τί θα γινόταν, αν
χρησιµοποιούσαµε την Aγία

Γραφή (ή το Eυαγγέλιο, ή το Ψαλτή-
ριο, ή το εγκόλπιο µε την Παρά-
κληση και τους Xαιρετισµούς της
Παναγίας) όπως το κινητό µας τηλέ-
φωνο.
� Άραγε θα την κουβαλούσαµε µα-
ζί µας παντού;
� Θα γυρνούσαµε πίσω να την πά-
ρουµε, αν την είχαµε ξεχάσε;
� Θα “σερφάραµε” σ’ αυτήν πολλές
φορές την ηµέρα;
� Θα την χρησιµοποιούσαµε για να
λάβουµε µηνύµατα;
� Θα την είχαµε, σαν να µην µπο-
ρούσαµε να ζήσουµε χωρίς αυτήν;
� Θα την δίναµε ως δώρο στα παι-
διά;
� Θα την χρησιµοποιούσαµε ενώ
ταξιδεύαµε;
� Θα την χρησιµοποιούσαµε σε πε-
ρίπτωση ανάγκης;
� Θα φωνάζαµε άραγε κάποιες φο-
ρές όλο αγωνία: “Ωωωωχ, πού είναι
η Aγία Γραφή µου;”
A, και κάτι ακόµη: 
Σε αντίθεση µε το κινητό µας, η Aγία
Γραφή µας δεν πρόκειται ποτέ να α-
ποσυνδεθεί, επειδή ο Xριστός έχει
ήδη “πληρώσει τον λογαριασµό”!



™ÂÏ. 2

∆ιάφορα... 
�Eπιστήµονες από το Πανεπι-

στήµιο της Πενσυλβάνια διαπί-

στωσαν, µετά από έρευνα, ότι

όσοι άνδρες παίρνουν διαζύγιο

έχουν διπλάσιες πιθανότητες να

ζήσουν λιγώτερο απ’ όσους είναι

παντρεµένοι.. Oι παντρεµένοι, λέ-

νε οι ειδικοί, ζουν περισσότερο,

γιατί προσέχουν πιο πολύ την

διατροφή τους και γενικά την

υγεία τους, και γιατί υποχρεώνον-

ται από τις συζύγους τους να

κάνουν τακτικά ιατρικά τσεκ-απ.

� Iσπανοί ερευνητές µας προτρέ-

πουν να κάνουµε “γλυκειά δί-

αιτα” τρώγοντας σοκολάτα, για

να χάσουµε τα περιττά κιλά.

Πολλά έχουν γραφεί για τα

αντιοξειδωτικά και αντικαταθλι-

πτικά συστατικά της µαύρης σο-

κολάτας: τα αντιοξειδωτικά του

κακάο βελτιώνουν την κυκλοφο-

ρία του αίµατος, ενώ η φαινυλαι-

θυλαµίνη και η θεοβρωµίνη της

σοκολάτας χαρίζουν ευεξία. Kα-

λό είναι βέβαια να θυµόµαστε ότι

τα 100 γρ. µαύρης σοκολάτας

δίνουν 500 θερµίδες!

�∆υο ποτήρια κόκκινο κρασί την

ηµέρα µπορεί να βοηθήσουν τις

µεσήλικες γυναίκες να είναι πιο

υγιείς όταν φθάσουν στην τρίτη

ηλικία, ισχυρίζονται Aµερικανοί

επιστήµονες από το Πανεπιστήµιο

του Xάρβαρντ. Πιο συγκεκριµένα

αναφέρουν ότι οι γυναίκες που

καταναλώνουν δυο ποτήρια κόκ-

κινο κρασί την ηµέρα εµφανίζουν

µειωµένες πιθανότητες να υπο-

στούν κάποιο εγκεφαλικό επεισό-

διο, ενώ ταυτόχρονα παρουσιά-

ζουν σε µικρότερη συχνότητα

καρκίνο και καρδιακές παθήσεις. 

�H κακοποίηση στην παιδική

ηλικία σηµαδεύει για πάντα την

ζωή του θύµατος, λένε οι επιστή-

µονες και διευκρινίζουν ότι τα µεν

αγόρια γίνονται πιο επιθετικά και

έχουν παραβατική συµπεριφορά,

ενώ τα κορίτσια γίνονται αυτοκα-

ταστροφικά. Mελέτες, που έχουν

γίνει στην χώρα µας, έδειξαν ότι

το 97% των ενηλίκων ανδρών,

που έχουν υποπέσει σε σειρά αξι-

οποίνων πράξεων είχαν ιστορικό

κακοποίησης στην οικογένεια. 
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M έχρι πρό τινος οι τσίχλες θεω-
ρούντο “κόκκινο πανί” για ό-

σους προσέχουν τήν υγεία τους. Πρόσ-
φατες µελέτες, όµως, υποδηλώνουν
πώς, όταν καταναλώνονται µε µέτρο,
µπορεί να µας ωφελήσουν.

1. Iάπωνες ερευνητές διαπίστω-
σαν ότι η µάσηση τσίχλας τονώ-

νει την σκέψη και την εγρήγορση, ενώ
αυξάνει κατά 10% την ταχύτητα αντί-
δρασης. Kι αυτό επειδή επηρεάζει οκτώ
διαφορετικές περιοχές του εγκεφά-
λου. 
Στην σχετική έρευνα συµµετείχε ο-
µάδα εθελοντών, οι οποίοι έκαναν τα
ίδια τεστ, άλλοτε µασώντας τσίχλα καί
άλλοτε όχι. Oι ερευνητές κατέγραφαν
την λειτουργία του εγκεφάλου τους µε
λειτουργικές µαγνητικές τοµογραφίες
για να προσδορίσουν την ενεργοποί-
ηση των διαφόρων περιοχών του. H
καταγραφή έδειξε πως, όταν µασού-
σαν τσίχλα, ενεργοποιούντο περισσό-
τερο οι περιοχές του εγκεφάλου που
σχετίζονται  µε τις κινήσεις και την ικα-
νότητα προσοχής, γι’ αυτό και η επιτά-
χυνση των αντιδράσεών τους. 

2. Mελέτη του Πανεπιστηµίου του
Pόουντ Άϊλαντ έδειξε πως όσοι

µασάνε τσίχλες καταναλώνουν 68 θερ-
µίδες λιγώτερες σε κάθε τους γεύµα
και µάλιστα δεν τις αναπληρώνουν
τσιµπολογώντας περισσότερο. H ίδια
µελέτη έδειξε ότι οι τσίχλες µπορούν
να µας βοηθήσουν να καταπολεµή-
σουµε την λαχτάρα µας για κάτι νό-
στιµο (δηλαδή κάτι πλούσιο σε λιπαρά,
ζάχαρη και αλάτι). 
Eπίσης η µάσηση της τσίχλας απαιτεί
ενέργεια: οι ερευνητές του Pόουντ Άϊ-
λαντ ανέφεραν πως οι εθελοντές του
που λάτρευαν τις τσίχλες είχαν 5%
περισσότερες καύσεις.

3. Πολλοί είναι εκείνοι, που µα-
σάνε µανιωδώς τσίχλα όταν νοι-

ώθουν στρεσαρισµένοι, διότι “οι τσί-
χλες µπορεί να δράσουν αγχολυτικά

σε καταστάσεις σύντοµου στρες, όπως
µια σηµαντική συνάντηση ή οι σχολικές
εξετάσεις”, λέει ο δρ Kάρι Kούπερ, κα-
θηγητής Oργανωτικής Ψυχολογίας και
Yγείας στο Πανεπιστήµιο του Λάνκα-
στερ. Kαι προσθέτει: “Oι τσίχλες µπο-
ρεί να βοηθήσουν και τους πάσχοντες
από χρόνιο στρες, διότι δρουν ως υπο-
κατάστατο της τροφής στο στόµα µας”.

A υτά είναι τα υπέρ της τσίχλας.
Yπάρχουν, όµως, όπως είναι φυ-

σικό, και τα “κατά”.

1. Όταν µασάµε χρησιµοποιούµε
τους µυς, που βρίσκονται σε κά-

θε πλευρά της γνάθου. Aν κάποιος µα-
σάει συνέχεια τσίχλες µπορεί να κάνει
αυτούς τους µυς να “φουσκώσουν”,
σύµφωνα µε τον γναθοχειρουργό Λουκ
Kασαρίνι, από το Πανεπιστηµιακό Nο-
σοκοµείο του Mίντλσεξ.

2. Yπάρχει ενδεχόµενο η µάσηση
τσίχλας να εµποδίζει την δηµι-

ουργία ωρισµένων αναµνήσεων, σύµ-
φωνα µε τον καθηγητή Άντριου Σµιθ
από το Πανεπιστήµιο του Kάρντιφ.
Όπως εξηγεί ο ίδιος, πολλές πλευρές
της µνήµης σχετίζονται µε την νοερή
επανάληψη, που κάνουµε στις διάφο-
ρες πληροφορίες - και είναι καλά τε-
κµηριωµένο πως η µάσηση αποτελεί
ανταγωνιστική δραστηριότητα των νοε-
ρών επαναλήψεων.

3. H µάσηση είναι µια λειτουργία,
που διεγείρει την παραγωγή γα-

στρικών οξέων, καθώς το στοµάχι προ-
ετοιµάζεται να δεχθεί την τροφή. Όταν
όµως µασάµε τσίχλα, δεν πέφτει τρο-
φή στο στοµάχι, και τα γαστρικά οξέα
παραµένουν αδρανή στο εσωτερικό
του, όπου µπορεί να προκαλέσουν γα-
στρίτιδα, έλκος, δυσπεψία και πόνο, 
Oι περισσότερες τσίχλες, επίσης, πε-
ριέχουν σορβιτόλη, ένα τεχνητό γλυ-
καντικό που, σε µεγάλες ποσότητες,
µπορεί να προκαλέσει αέρια και τυµ-
πανισµό.
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O Πλάτων, βλέποντας κάποτε τον ∆ιογένη να πλένει χόρτα, παρατήρησε:
- Aν προσέφερες τις υπηρεσίες σου στον τύραννο των Συρακουσών ∆ιονύσιο,
δεν θα καταγινόσουν αυτή την στιγµή µε το πλύσιµο των λαχανικών.
Kαι ο ∆ιογένης, ανταποδίδοντας την “φιλοφρόνηση”, του απάντησε:
Kι εσύ, αν καταγινόσουν µε το πλύσιµο των χόρτων, δεν θα ήσουν υποχρεωµέ-
νος να υπηρετείς τον τύραννο που προανέφερες.
(Eίναι ιστορικά αποδεδειγµένο ότι ο Πλάτων είχε κάποια εξάρτηση από τον
τύραννο ∆ιονύσιο).



Σ’ ένα τραίνο κάθονται µαζί, ο ένας απέναντι από τον
άλλον, ένας διάσηµος βιολόγος µε διεθνή βραβεία,

κι ένας σχεδόν αγράµµατος αγρότης της περιοχής. Ο
πρώτος φοράει ένα άψογο κοστούµι, σε σκούρο γκρι· ο
άλλος, ένα φθαρµένο αλλά καθαρό πανταλόνι για την
δουλειά στα χωράφια. Ο επιστήµονας έχει γύρω του
βιβλία, ενώ ο επαρχιώτης ένα µικρό µπογαλάκι µε ρούχα.
- Θα διαβάσετε όλα αυτά τα βιβλία στο ταξείδι; ρωτάει ο
χωρικός.
- Όχι, αλλά ποτέ δεν ταξειδεύω χωρίς αυτά, αποκρίνεται
ο βιολόγος.
- Και πότε θα τα διαβάσετε;
- Τα έχω διαβάσει... και όχι µόνο µια φορά.
- Και δεν τα θυµάστε;
- Τα θυµάµαι όπως κι άλλα, πολύ περισσότερα...
- Τροµερό!!! Και για τί πράγµα µιλάνε αυτά τα βιβλία;
- Για ζώα...
- Τυχεροί θα είναι οι γείτονές σας,
που έχουν κοντά έναν κτηνίατρο...
- ∆εν είµαι κτηνίατρος· είµαι βιολό-
γος.
- Ααααα!!! Και σε τί χρησιµεύουν
όλα αυτά που ξέρετε, αφού δεν
γιατρεύετε ζώα;
- Για να ξέρω... Να ξέρω περισσό-
τερα από κάθε άλλον;
- Κι αυτό σε τί χρησιµεύει;
- Κοιτάξτε... Θα σας δείξω και µε την
ευκαιρία θα κάνουµε πιο παραγωγικό αυτό το ταξείδι. Ας
υποθέσουµε ότι βάζουµε ένα στοίχηµα. Ας πούµε ότι, για
κάθε ερώτηση που σας κάνω σχετικά µε ζώα και δεν
ξέρετε να µου απαντήσετε, θα  µου δίνετε ένα πέσο. Και,
για κάθε ερώτηση που θα µου κάνετε εσείς σχετικά µε
ζώα κι εγώ δεν θα ξέρω να σας απαντήσω, θα σας δίνω
εκατό πέσος. Παρ’ όλη την διαφορά της χρηµατικής απο-
ζηµίωσης, οι γνώσεις µου θα συµβάλουν να γείρει υπέρ
εµού η πλάστιγγα και, στο τέλος του ταξειδιού, θα έχω
κερδίσει και λίγα χρήµατα.
Ο χωρικός σκέφτεται, σκέφτεται... Κάνει λογαριασµούς
µε τον νου του και µε την βοήθεια των δακτύλων του και
λέει τελικά πως συµφωνεί. Χώνει το χέρι στην τσέπη και
βγάζει ένα κέρµα του ενός πέσο.
- Ν’ αρχίσω εγώ πρώτος; ρωτάει.
- Αρχίστε, απαντάει µε άνεση ο βιολόγος

- Λοιπόν. Ποιό είναι το ζώο που έχει πούπουλα, αλλά δεν
γεννάει αυγά, όταν γεννιέται έχει δύο κεφάλια, τρέφεται
µόνο µε πράσινα φύλλα και πεθαίνει όταν του κόψεις τήν
ουρά;
Ο επιστήµονας µένει άναυδος και δείχνει συλλογισµέ-
νος. Ζητάει από τον χωρικό να επαναλάβει την ερώτηση
και µετά αρχίζει να ψάχνει µανιωδώς στην µνήµη του την
σωστή απάντηση...
Η ώρα περνάει... Και τότε, βρίσκει το θάρρος να ρωτήσει:
- Μπορώ νά χρησιµοποιήσω τα βιβλία µου:
- Φυσικά, απαντάει ο αγρότης.
Ο άνθρωπος της επιστήµης αρχίζει ν’ ανοίγει τον ένα
τόµο  µετά τον άλλο, ψάχνει στα ευρετήρια, κοιτάζει τις
φωτογραφίες. Μετά βγάζει ένα χαρτί και κρατάει σηµειώ-
σεις. Ύστερα κατεβάζει από το ράφι µια τεράστια βαλί-
τσα και βγάζει από µέσα τρία χοντρά βιβλία, πού τα συµ-

βουλεύεται.
Έχουν περάσει δύο ώρες και ο βιο-
λόγος εξακολουθεί να ξεφυλλίζει
βιβλία, να ψάχνει και να µουµουρί-
ζει ενώ κάνει ακατανόητα σχήµατα
στο σηµειωµατάριό του.
Τελικά, ακούγεται από τα µεγά-
φωνα η ανακοίνωση ότι τό τραίνο
φτάνει στον σταθµό. Ο βιολόγος
επιταχύνει, ενώ λαχανιάζει ταρα-
γµένος. ∆εν τα καταφέρνει. Όταν

το τραίνο κόβει ταχύτητα, ο επιστήµο-
νας βάζει το χέρι στην τσέπη, βγάζει ένα κολλαριστό
χαρτονόµισµα των εκατό πέσος και λέει στον χωρικό:
- Κερδίσατε... Ορίστε.
Ο χωρικός σηκώνεται όρθιος, παίρνει το χαρτονόµισµα,
το κοιτάζει ικανοποιηµένος και το χώνει στην τσέπη του.
- Ευχαριστώ, του λέει, και παίρνοντας το δισάκι του πάει
να φύγει.
- Περιµένετε, περιµένετε, τον σταµατάει ο βιολόγος. ∆εν
µου είπατε ποιό είναι αυτό το ζώο;
- Αααα... Ούτε εγώ το ξέρω, λέει ο αγρότης. Και χώνον-
τας πάλι το χέρι στην τσέπη, βγάζει το ένα πέσο και το
δίνει στον επιστήµονα λέγοντας:
- Ορίστε ένα πέσο. Χάρηκα πολύ για την γνωριµία,
κύριε...

Χόρχε Μπουχάι
“Από την άγνοια στην σοφία”
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όταν η Ζ Ω Η  ∆ Ι ∆ Α Σ Κ Ε Ι

^̂√√ ÈÈÔÔ ‰‰ÈÈ··‚‚··ÛÛÌÌ¤¤ÓÓÔÔ˜̃ ‰‰ÂÂÓÓ

ÍÍ¤¤ÚÚÂÂÈÈ ¿¿ÓÓÙÙ·· ÙÙ·· ÂÂÚÚÈÈÛÛÛÛfifi--

ÙÙÂÂÚÚ··,, ÔÔ ÈÈÔÔ ÌÌÔÔÚÚÊÊˆ̂ÌÌ¤¤ÓÓÔÔ˜̃

‰‰ÂÂÓÓ ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ ÎÎ··ÈÈ ÔÔ ÈÈÔÔ ÎÎ··ÏÏ--

ÏÏÈÈÂÂÚÚÁÁËËÌÌ¤¤ÓÓÔÔ˜̃,, ‰‰ÂÂÓÓ ÎÎÂÂÚÚ‰‰››˙̇ÂÂÈÈ

¿¿ÓÓÙÙÔÔÙÙÂÂ ÔÔ ÎÎ··ÏÏ‡‡ÙÙÂÂÚÚ·· 
ÏÏËËÚÚÔÔÊÊÔÔÚÚËËÌÌ¤¤ÓÓÔÔ˜̃.. 

¢¢ÈÈ‰‰¿¿ÛÛÎÎÂÂÈÈ ÎÎ··ÈÈ ËË ˙̇ˆ̂‹‹...... 
ÎÎ··ÈÈ ÌÌ¿¿ÏÏÈÈÛÛÙÙ·· ÔÔÏÏ‡‡..

1. Παίρνεις  µέρος σ’ έναν αγώνα δρόµου και προσπερνάς τον δεύτερο. Σε ποιά θέση βρίσκεσαι;

2. Στον ίδιο αγώνα, έστω ότι προσπέρασες τον τελευταίο. Σε ποιά θέση βρίσκεσαι;

3. Πόσες σκυτάλες αλλάζουν οι αθλητές στον δρόµο 4 Χ 400;

4. Ο πατέρας της Μαρίας έχει 5 κόρες: την Νανά, την Νενέ, την Νινί και την Νουνού. Ποιό είναι το όνοµα 
της πέµπτης κόρης;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για συνειδητούς ΕΞΥΠΝΟΥΣ

Απ.: Αφού προσπέρασες τον δεύτερο και πήρες την θέση του, είσαι εσύ ο δεύτερος!

Απ.: Σκέψου ξανά: είναι δυνατό νά ξεπεράσεις το τελευταίο άτοµο;

Απ.: Συγκεντρώσου... Μόνο µία!

Απ.: ∆εν µε παρακολουθείς... Σου είπα στην αρχή ότι το όνοµα της άλλης κόρης είναι Μαρία!
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O Nτέσµοντ Mόρις, διάσηµος ζωολόγος και συγγρα-
φέας, γιόρτασε πρόσφατα την 60η επέτειο του

γάµου του µε την αγαπηµένη του Pαµόνα. Όπως λέει ο
ίδιος: “Eίµαστε τυχεροί που καταφέραµε να επιβιώσουµε
σ’ αυτόν τον µοντέρνο κόσµο, σε µια αποκλειστική σχέ-
ση”.

E ξήντα χρόνια επιτυχηµένου γάµου δεν είναι και λίγα.
Έχοντας αποκτήσει, λοιπόν, “διδακτορικό” στον έγ-

γαµο βίο, είναι σε θέση να µιλήσει και για τα µυστικά της
επιτυχίας, που κατά την γνώµη του είναι τέσσερα:

1 . Aνοικτή επικοινωνία. Mια σχέση που δεν βασίζεται
στην επικοινωνία είναι βέβαιο ότι θα καταρρεύσει

αργά ή γρήγορα. H ανοικτή και δηµιουργική επικοινωνία
χρησιµεύει ως µέσον αναπαραγωγής για την αµοιβαία
κατανόηση και την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης.

2. Oικειότητα. Όταν η αγάπη και η οικειότητα εξαφανί-
ζονται από µια σχέση, ο γάµος οδεύει προς κατάρ-

ρευση. Θα πρέπει να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο της
οικειότητας που υπήρχε στην αρχή του γάµου. Για να το
καταφέρετε αυτό πρέπει να κάνετε πράγµατα µαζί και ν’
αφιερώνετε ποιοτικό χρόνο ο ένας στον άλλο.

3. Aµοιβαία πίστη. Γιατί κάποιος θέλει εξωσυζυγικές
σχέσεις; Θα πρέπει να αγαπά και να τιµά τον σύν-

τροφό του τόσο, ώστε να µην εµπίπτει σε πειρασµούς. Aν
πάλι κάποιος δεν έλκεται σεξουαλικά από τον σύντροφό
του, µπορεί να τον βοηθήσει, ώστε να του/της γίνει πιο
ελκυστική/ός, κάνοντας κάποιες υποδείξεις.

4. Yποστήριξη. Eίναι πολύ σηµαντικό σε ένα γάµο ο
ένας να υποστηρίζει τον άλλο στην δουλειά και

στην καριέρα του. Aυτό θα βοηθήσει πολύ αυτόν που προσ-
παθεί να εστιάσει σωστά στο αντικείµενό του και να έχει
περισσότερη ενέργεια, ώστε να έχουν αποτέλεσµα οι
προσπάθειές του. Στο τέλος της κάθε ηµέρας, µια εποικο-
δοµητική κουβέντα θα προσφέρει πολλά και στους δύο.

TO KOMMA
Bρείτε την διαφορά στο νόηµα των παρακάτω 
προτάσεων, µε βάση την θέση του κόµµατος:

1) Ο Γιάννης βγήκε από το µαγαζί µε τα τριαντά-
φυλλα - Ο Γιάννης βγήκε από το µαγαζί, µε τα

τριαντάφυλλα.
2) Ο δράστης, που µπήκε στην τράπεζα µε την

απειλή περιστρόφου, ανάγκασε τον ταµία να του
δώσει όλα τα χρήµατα - Ο δράστης που µπήκε
στην τράπεζα, µε την απειλή περιστρόφου ανά-
γκασε τον ταµία να του δώσει όλα τα χρήµατα.

1) H πρώτη πρόταση σηµαίνει ότι όλα τα παιδιά θα πάρουν
µεγάλο βαθµό, ενώ η δεύτερη ότι θα πάρουν µόνο όσα παι-
διά έγραψαν καλά στο διαγώνισµα. 2) H πρώτη πρόταση
σηµαίνει ότι όλοι οι Έλληνες είναι αισιόδοξοι και πιστεύουν
ότι θα ξεπεράσουν την κρίση, ενώ η δεύτερη σηµαίνει ότι
µόνο όσοι είναι αισιόδοξοι πιστεύουν ότι θα ξεπεράσουν την
κρίση.3) H πρώτη πρόταση σηµαίνει ότι έχουµε µόνο έναν
ανταποκριτή, ο οποίος βρίσκεται στο Λονδίνο, ενώ η δεύ-
τερη σηµαίνει ότι ένας από τους ανταποκριτές µας, αυτός
που βρίσκεται στο Λονδίνο, γυρίζει αύριο. 
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E νισχυτικό του πλέγµατος αλληλε-
πίδρασης σώµατος και νου, µε ση-

µαντικά αποτελέσµατα σε οργανικά
προβλήµατα, που µας απασχολούν, είναι
κάτι που όλοι νοιώθουµε κατά καιρούς:
όταν φεύγουµε -έστω και για λίγες ηµέ-
ρες- και αφήνουµε πίσω µας την ρουτίνα
και το άγχος της καθηµερινότητος,
αισθανόµαστε καλύτερα, και τα όποια
ενοχλήµατα υγείας απαλύνονται. Ξέρετε
γιατί; Γιατί πολύ απλά η ευχάριστη διά-
θεση αλλάζει την ροή των ορµονών στον
οργανισµό. 

K αι το γέλιο λειτουργεί θεραπευ-
τικά, αφού επιδρά στην λειτουργία

του ανοσοποιητικού µας συστήµατος,
µειώνει την αρτηριακή πίεση, σταθερο-
ποιεί την ταχυπαλµία και µειώνει τα επί-
πεδα κορτιζόλης, της ορµόνης που ευ-
νοεί το στρες. Eπιπλέον, το γέλιο υποκι-
νεί την έκκριση ενδορφινών, ορµονών
που έχουν εκπληκτική παυσίπονη δράση.

Έ να ακόµα χαρακτηριστικό παρά-
δειγµα, που αποδεικνύει ότι το

µυαλό από µόνο του είναι ικανό να διώ-
ξει τον πόνο, είναι το φαινόµενο “pla-
cebo effect”. Aν δώσουµε σε κάποιον ένα
χάπι, που δεν περιέχει καµµιά δραστική
ουσία, αλλά απλό αλεύρι, και τον πεί-
σουµε ότι θα του καταπραΰνει τον πόνο,
είναι στατιστικά αποδεδειγµένο ότι η
ένταση του πόνου θα υποχωρήσει κατά
30%!
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