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Πολλοί άνθρωποι εργάζονται 10-14 ώρες την ηµέρα ή και περισσότερο.

Tο να εργάζεται κάποιος τόσο πολλές ώρες είναι κοπιαστικό. είναι, όµως,

και η “εύκολη λύση”, είναι η εύκολη διέξοδος και δικαιολογία.

Eιδικά οι επιχειρηµατίες και αυτοί που ξεκινούν µια δική τους επιχεί-

ρηση καταφεύγουν στην πολλή εργασία όταν τα πράγµατα γίνονται

δύσκολα. Oι περισσότερες δυσκολίες, όµως, προέρχονται από τον... ίδιο

µας τον εαυτό... από τις άθλιες “ιστορίες” που λέµε στον εαυτό µας: “∆εν

έχω άλλη επιλογή”, “∆εν έχω χρόνο - δεν προλαβαίνω”, “H αγορά αλλά-

ζει ραγδαία και δεν µπορώ να έχω µια στρατηγική” κλπ.

Aς κάνουµε µια διάκριση ανάµεσα στην σκληρή δουλειά και
την εργασία: Tο να σκάβει κάποιος λάκκους και να σπάει πέτρες είναι

δουλειά-δουλεία. Tο να κάθεται στο γραφείο του 14 ώρες συνέχεια είναι

κι αυτό δουλεία! H πραγµατική εργασία, που µπορεί ν’ αλλάξει την

ζωή κάποιου, είναι η εργασία που κάνει στον εαυτό του, η οποία για τον

καθένα µας µπορεί να είναι διαφορετικής µορφής.

H δύσκολη εργασία µπορεί να είναι το να βάλει κάποιος πρό-
γραµµα να σηκώνεται από το κρεββάτι µια συγκεκριµένη ώρα και να το

τηρεί αυτό! H πραγµατική εργασία µπορεί να είναι να φτιάξει ένα
πλάνο ετήσιο, εξαµηνιαίο, τριµηνιαίο, µηνιαίο, εβδοµαδιαίο και ηµερήσιο.

H πραγµατική εργασία µπορεί να είναι το να σταµατήσει να µιλά
πολύ και ν’ αφιερώνει περισσότερο χρόνο στο να ακούει το τί πραγµατικά

λένε οι άλλοι γύρω του - τί αισθάνονται.

H εποικοδοµητική εργασία µπορεί να είναι το να χαµηλώνει τους
ρυθµούς του ώστε να πάει πιο γρήγορα προς τον στόχο του. Nα

σταµατήσει να ασχολείται µε πολλές ασχολίες και να επικεντρωθεί σε

αυτές που εξυπηρετούν τον στόχο του.

Mπορεί να είναι ωφέλιµο να κλείσει το τηλέφωνό του, ώστε να µπορέ-

σει να ασχοληθεί απερίσπαστος για 90 λεπτά µε µια εργασία. Nα στα-

µατήσει να παραπονείται και ν’ αρχίσει να εκτιµά αυτά που έχει και να

αισθάνεται ευγνωµοσύνη.

H σκληρή εργασία είναι - όσο κι αν φαίνεται ή ακούγεται παράξενο -

το να δουλεύεις λιγώτερο, το να ακούς, το να απολαµβάνεις, το να αφή-

νεις, το να εγκαταλείπεις την ψευδαίσθηση ότι πρέπει να τα ελέγχεις όλα.

H πραγµατική εργασία είναι η πειθαρχία και η συγκέντρωση προσοχής. 

Kλείστε τον υπολογιστή και πηγαίνετε µια βόλτα στο δάσος, αφήστε

την εφηµερίδα και διαβάστε µια βιογραφία που εµπνέει.

Eντοπίστε τί σπαταλά τον χρόνο σας και σας αποπροσανατολίζει και

µειώστε το.

Mπορεί να χρειαστεί να πείτε OXI στις επιθυµίες και “καλές” προ-

θέσεις, που έχουν οι άλλοι για εσάς. Yπάρχει µια φωνή µέσα µας που µας 

η συνέχεια στην σελ. 2
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1.1. ∆ιαβάζεις αυτό το κείµενο.

2.2. Eίσαι άνθρωπος.

3.3. ∆εν µπορείς να πεις το γράµ-
µα “Π” χωρίς να χωρίσεις τα
χείλη σου.

4.4. Mόλις το δοκίµασες.

6.6. Tώρα γελάς µε τον εαυτό σου.

7.7. Tώρα χαµογελάς και προσπέ-
ρασες το Nο 5.

8.8. Mόλις τσέκαρες να δεις αν
υπάρχει Nο 5.

9.9. Γελάς επειδή την πάτησες σαν
όλους τους άλλους που έχουν
διαβάσει αυτό το κείµενο.

10.10. Tο πιο πιθανό είναι να το µοι-
ραστείς µε τους φίλους σου, για
να δεις αν θα την πατήσουν κι
εκείνοι!
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T· Î·Ï¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ¤Ú¯ÔÓ-
Ù·È Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó,
Ù· Î·Ï‡ÙÂÚ· Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘
‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˘ÔÌÔÓ‹, ·ÏÏ¿ Ù¿
ÈÔ Î·Ï¿ ·’ fiÏ· Û’ ·˘ÙÔ‡˜

Ô˘ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ÓÂ
ÙÔÓ ·ÁÒÓ·!
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∆ιάφορα... 
� MÂÏ¤ÙË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
°Ô˘¤˚Î ºfiÚÂÛÙ ÙˆÓ H¶A Î·Ù·-
‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ˆ˜ ÔÈ Â˘Ù˘¯ÈÛÌ¤ÓÔÈ
¿ÓıÚˆÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Î·È fiÏÔÈ
fiÛÔÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÙÚÈÁ˘Ú›˙Ô˘Ó Â›Ó·È
Â˘¯·ÚÈÛÙËÌ¤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ˙ˆ‹
ÙÔ˘˜.  OÈ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó
ˆ˜, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ,
Ô˘ ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Ë ˙ˆ‹
ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓË, ÙÂ›-
ÓÔ˘Ó Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆ-
ÔÈ Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈ-
ÎÔ›.

� H Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÓÙÔÌ¿Ù·˜ ·Ô-
Ì·ÎÚ‡ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÂÌÊ·Ó›-
ÛÂˆ˜ Î·ÚÎ›ÓÔ˘, ÔÛÙÂÔÔÚÒ-
ÛÂˆ˜ Î·È Î·Ú‰ÈÔ·ÁÁÂÈ·ÎÒÓ ÓÔ-
ÛËÌ¿ÙˆÓ, ÎÈ ·˘Ùfi ¯¿ÚË ÛÙÔ
ÈÛ¯˘Úfi ·ÓÙÈÔÍÂÈ‰ˆÙÈÎfi Ï˘ÎÔ¤-
ÓÈÔ, Ô˘ ÂÚÈ¤¯ÂÈ. ™‡ÌÊˆÓ·
Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜
ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ IÏÏÈÓfi˚,
ÔÈ Â˘ÂÚÁÂÙÈÎ¤˜ È‰ÈfiÙËÙÂ˜ ÙË˜
ÓÙÔÌ¿Ù·˜ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È, fiÙ·Ó Â›-
Ó·È Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ì¤ÓË.

�TÔ Ù˙ÂÙ Ï·ÁÎ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔ-
Î·Ï¤ÛÂÈ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÂ˜ ÌÂÙ·‚Ô-
Ï¤˜ ÛÙÔÓ ÂÁÎ¤Ê·ÏÔ. AÌÂÚÈÎ·ÓÔ›
ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ‰ÈÂ›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ fiÛÔÈ
Î¿ÓÔ˘Ó Û˘¯Ó¿ ˘ÂÚ·ÙÏ·ÓÙÈÎ¿
Ù·Í›‰È· Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÓÔÈÒ-
ıÔ˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÎfiˆÛË, ·ÏÏ¿ Ó·
·ÓÙÈÌÂÙˆ›̇ Ô˘Ó Ì·ıËÛÈ·Î¤  ̃‰˘Û-
ÎÔÏ›Â˜ ‹ Ó· ÍÂ¯ÓÔ‡Ó Ú¿ÁÌ·Ù·
Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ·ÎfiÌ· Î·È ¤Ó·
Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜
ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ·.

�™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ‚ÚÂÙ·ÓÓÈÎ‹
ÂÊËÌÂÚ›‰· °Î¿ÚÓÙÈ·Ó ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙ· ‰¤Î· ÎÔÚ˘Ê·›· ıÂÚÈÓ¿
ÛÈÓÂÌ¿ ÙË˜ E˘ÚÒË˜ Û˘ÁÎ·Ù·-
Ï¤ÁÔÓÙ·È ÙÔ “™ÈÓ¤ ¶·Ú›” ÛÙËÓ
¶Ï¿Î· Î·È ÙÔ “™ÈÓ¤ K·Ì¿ÚÈ” ÛÙËÓ
™·ÓÙÔÚ›ÓË. °È· ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¿ÏÈ-
ÛÙ· ÁÚ¿ÊÂÈ: “ŒÓ· ÛÈÓÂÌ¿-Ù·Ú¿-
ÙÛ· ÛÙËÓ ÛÎÈ¿ ÙË˜ AÎÚfiÔÏË˜,
Î¿ÙÈ Ô˘ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË
·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÂ Î¿ıÂ Ù·ÈÓ›· Ô˘
ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ”. °È· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ë
ÂÊËÌÂÚ›‰· ÁÚ¿ÊÂÈ: “MÔÚÂ›˜
Û¯Â‰fiÓ Ó· Í·ÏÒÛÂÈ˜ ÛÂ ÌÈ·
ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Í·ÏÒÛÙÚ·, ÌÂ Ù’
·ÛÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô˘Ú·ÓÔ‡
Ó· ÙÚÂÌÔ·›˙Ô˘Ó ·fi ¿Óˆ
ÛÔ˘”. 
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H εργατικότητα, η υπευθυνότητα
και η εξέχουσα απόδοση πρέπει

να ανταµείβονται. Kαι επειδή η χρη-
µατική ανταµοιβή δεν είναι πάντα η
πιο εύκολη για σας, υπάρχουν και
άλλοι τρόποι να επιβραβεύσετε τον ή
τους υπαλλήλους σας:

� ∆ώστε του µία ηµερήσια άδεια.
Προτιµήστε την Παρασκευή, χαρίζον-
τάς του ένα απρόσµενο τριήµερο.
Aνακοινώστε το την Πέµπτη το µεση-
µέρι και παρατηρήστε την έκφρασή
του. (Eννοείται ότι την ηµέρα αυτή
δεν θα την αφαιρέσετε από την κανο-
νική του άδεια).

� Aφήστε τον να φύγει νωρίτερα
από το κανονικό. Όσο νωρίτερα, τόσο
το καλύτερο. Ξεπροβοδίστε τον µ’
ένα µεγάλο “ευχαριστώ” και προτεί-
νετέ του να πιεί ένα καφεδάκι στην
υγεία σας.

� Eπιβραβεύστε τα ταλέντα, δίνον-
τάς τους την δυνατότητα να γίνουν
ακόµα καλύτεροι. Eκµεταλλευθείτε
την επιδότηση του OAE∆ και βοηθή-
στε τους ν’ αναπτυχθούν. 

� Θεσπίστε ένα εσωτερικό διαγωνι-
σµό. Tο ποιό θα είναι το έπαθλο,
µικρό ρόλο παίζει. Eκείνο που µε-
τράει είναι η πρόκληση. H προοπτική
κατάκτησης ενός ακόµα στόχου θα
παρακινήσει τους κορυφαίους, οι
οποίοι θα θέλουν να διατηρηθούν

πρώτοι, αλλά θα αναδείξει και νέους
“πρωταθλητές”. H ευγενής άµιλλα µό-
νο θετικά αποτελέσµατα µπορεί να
φέρει.

� Bγάλτε τους έξω για φαγητό. ∆ια-
λέξτε ένα καλό εστιατόριο, χαλαρώ-
στε µαζί τους, γνωριστείτε καλύτερα
και συσφίξτε τις σχέσεις σας. Πάντα
όµως να θυµάστε ότι υπάρχουν και
όρια: πρέπει να είστε φιλικός και όχι
φίλος. O σεβασµός δεν πρέπει να
καταργηθεί.

� Xαρίστε τους εισιτήρια για µια
ποιοτική θεατρική παράσταση. Eυχη-
θείτε τους να περάσουν καλά και
µετά ενδιαφερθείτε να µάθετε πώς
τους φάνηκε το έργο.

� Eπιτρέψτε τους µεγαλύτερη αυ-
τονοµία. Nα µπορούν ν’ αργήσουν µία
ηµέρα λίγο παραπάνω, χωρίς να
χρειαστεί να δικαιολογηθούν, ή να
µπορούν να λείψουν για λίγη ώρα
στην διάρκεια της ηµέρας, χωρίς να
χρειαστεί να ζητήσουν την άδειά σας.
Eίναι υπέροχη αίσθηση το να είναι
κάποιος “αφεντικό” του εαυτού του.

� Kαλέστε έναν υπάλληλο στο γρα-
φείο σας µόνο για να του πείτε “ευ-
χαριστώ” για κάτι που πέτυχε. Mη
συζητήσετε τίποτε άλλο. Eυχαριστή-
στε τον θερµά και µε ειλικρίνεια και
προτρέψτε τον να συνεχίσει την “κα-
λή δουλειά”.

συνέχεια από την σελ. 1

λέει πότε κάνουµε κάτι επειδή ανησυχοÜµε για το τί θα σκεφθούν οι άλλοι.

Mην αναλώνετε το δυναµικό σας εντείνοντας τις προσπάθειες σε µια εργα-

σία, που δεν σας αρέσει, νοµίζοντας ότι δεν έχετε άλλη επιλογή. Όταν ο

φόβος είναι οδηγός, τίποτε σπουδαίο δεν µπορεί πραγµατικά να επιτευ-

χθεί. Aλλάξτε “καύσιµο” και βάλτε την αγάπη.

H πραγµατική εργασία - και δυστυχώς σκληρή εργασία - είναι η εργασία

στον εαυτό µας. Eίναι η εργασία του να γνωρίσουµε τον εαυτό µας. Nα

µην προσπαθούµε να είµαστε τέλειοι σε όλα, αλλά να εστιάσουµε σε εκεί-

νους τους τοµείς, στους οποίους έχουµε πραγµατικό ταλέντο, και να τους

αξιοποιήσουµε.

Aς µην αυταπατώµεθα: η πρόσκαιρη απόλαυση δεν µπορεί να αντικατα-

στήσει την µόνιµη ευχαρίστηση του να έχουµε ένα σκοπό, του να συνει-

σφέρουµε και του να εξελισσόµαστε.

Mε την Aνάσταση του Xριστού ας αναστηθούµε κι εµείς κι ας αναστή-

σουµε µαζί και την ζωή µας µε έναν ξεχωριστό, ιδιαίτερο τρόπο.

Kαι αν χρειαστείτε βοήθεια στο να το κάνετε αυτό... εδώ είµαστε!

O εκδότης

∆ηµήτριος Mπούκας

συµβουλές γιασυµβουλές για EPΓO∆OTEΣEPΓO∆OTEΣ

XPIΣTOΣ ANEΣTH!



Σ’ ευχαριστώ για τις χρυσαφένιες ηµέρες και τα
ήσυχα βράδια. Σ’ ευχαριστώ για όλα. (Παµ.

Mπράουν, 1928)

M’ έκανες να πιστέψω πως, αν προσπαθούσα
πολύ, µπορούσα να καταφέρω τα πάντα. Kαι

το έκανα! (Έλεν Tόµσον, 1943)

A ργότερα στην ζωή σου µπορεί να έχεις φίλους,
καλούς, αγαπηµένους φίλους, αλλά πουθενά

δεν θα ξαναβρείς την ανείπωτη αγάπη και τρυφερό-
τητα που σου προσφέρθηκε αφειδώς, και που µόνο η
µάνα µπορεί να σου χαρίσει. (Tοµ Mακόλεϊ, 1800-1859)

T ο πιο σηµαντικό πράγµα που µου χάρισε η µαµά
µου είναι η πεποίθηση ότι όλα είναι δυνατά εφ’

όσον ακολουθώ το όνειρό µου. (Έϊµι Λαν, 1996)

Ά λλοι άνθρωποι µπορεί να σ’ αγαπήσουν, αλλά
µόνο η µητέρα σου σε καταλαβαίνει· πασχίζει

για σένα, φροντίζει για σένα· σ’ αγαπάει, σε συγχω-
ρεί... (Bαρώνη Φον Xάτον)

T α ευτυχισµένα παιδικά χρόνια είναι το καλύτερο
δώρο που έχει τη δύναµη να σου προσφέρει η

µητέρα σου. (P. Tσολµοντελέϊ)

Π οιός είναι αυτός που µ’ αγαπά και θα µ’ αγαπά
παντοτινά, µε µια στοργή που καµµιά σύµ-

πτωση, καµµιά δυστυχία, κανένα αµάρτηµα δικό µου
δεν µπορεί να την σκοτώσει; Eσύ, µητέρα µου! (Tό-
µας Kαρλάϊλ, 1795-1881)

A γαπηµένη µητέρα! ∆εν ακούει ποτέ επιχειρή-
µατα, δεν αφήνει ποτέ την λογική ν’ αναµειχθεί

µε τις θερµές παρορµήσεις της καρδιάς της. Tρα-
γουδά µέσα στο σπίτι, η φωνή της κοριτσίστικη
ακόµα, η καρδιά της το ίδιο. Iδιότροπη, απρόβλεπτη,
µεγαλόψυχη, αδιάκριτη, ξεροκέφαλη, παράλογη κι
αξιαγάπητη µητέρα. (Mωρίς Bίγκιν)

O ι γυναίκες ξέρουν πώς να  µεγαλώνουν τα παι-
διά. Έχουν ένα απλό, χαρούµενο, τρυφερό τα-

λέντο να δένουν κορδόνια, να φοράνε µωρουδιακά
παπουτσάκια, να ενώνουν όµορφες λέξεις, που δεν
βγάζουν νόηµα και, µ’ ένα φιλί, να γεµίζουν µε νόηµα

τις άδειες λέξεις. (Eλίζαµπεθ Mπάρετ Mπράουνινγκ
1806-1861)

H σπιτική µαρµελάδα, φτιαγµένη από τα χέρια
της µαµάς είναι στην πραγµατικότητα εµφιαλω-

µένη αγάπη. (Mαρία, 10 χρόνων)

H µητέρα µου είναι σαν τον καιρό κι εγώ σαν το
σπόρο. Xωρίς τον ήλιο ή την βροχή δεν θα µπο-

ρούσα ν’ ανθίσω σαν λουλούδι, όλο υγεία και οµορ-
φιά. H θέρµη και η αγάπη της µε βοηθούν να µεγα-
λώσω. Όλο και πιο πολύ. (Λινγκ Tάϊ, 11 χρόνων)

Σ’ ευχαριστώ, µαµά, για όλα τα βρώµικα πιάτα
που έπλυνες, για τις µπουγάδες που άπλωσες,

για τα ατέλειωτα σχολικά ρούχα που σιδέρωσες, για
τις πληγωµένες καρδιές που φρόντισες. Σ’ ευχαρι-
στώ για τους αµέτρητους τρόπους µε τους οποίους
πρόσφερες την αγάπη σου, την σοφία σου, την
δύναµή σου... (Kουκ Kούρτσι, 1996)

H µαµά µου είναι όµορφη όσο καµµία άλλη, ίσως
όχι στα µάτια όλων, αλλά πάντοτε στα δικά µου.

Kαι δεν εννοώ µόνο εµφανισιακά, γιατί αυτές τις
αηδίες τις µαθαίνεις από την τηλεόραση. Aυτό που
εννοώ είναι ότι έχει µια οµορφιά εσωτερική. (Nτόνα
Nίτε, 12 χρόνων)

H πιο κρίσιµη επιρροή στην ζωή ενός ανθρώπου
είναι µια µητέρα γεµάτη αγάπη και στοργή, που

σε κάνει να νοιώθεις ότι αξίζεις. (Mπέτι Nτέϊβις,
1908-1989)

T α περισσότερα από τα ωραία πράγµατα στην
ζωή, έρχονται ανά δυάδες ή τριάδες, ανά δεκά-

δες και εκατοντάδες. Πολλά τα τριαντάφυλλα, τ’
αστέρια, τα ηλιοβασιλέµατα, τα ουράνια τόξα, τ’
αδέλφια, οι θείες και τα ξαδέλφια, αλλά µόνο µία
µάνα στον κόσµο όλο. (Kέϊτ Nτάγκλας, 1856-1953)

H µητέρα ηχεί το γέλιο µας, χύνει τα δάκρυά µας,
ανταποδίδει την αγάπη µας, φοβάται τους φό-

βους µας, χαίρεται τις χαρές µας, νοιάζεται τις
έγνοιες µας και µοιράζεται όλες µας τις ελπίδες και
όλα µας τα όνειρα. (Tζούλια Σάµερς)
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T T ο χθες έφυγε. Συνόδευσέ το µε
“ευχαριστώ”. Tο σήµερα είναι µπρο-

στά σου. Zήσε το σαν στιγµή της αιωνιό-
τητος. Tο αύριο δεν ήρθε ακόµα... Περίµενέ το µε
ελπίδα.

Έ  Έ  νας δειλός είναι ανίκανος να δείξει αγάπη.
Aυτό είναι προνόµιο των γενναίων. (Mαχάτµα

Γκάντι) 

T T ο να πέσεις δεν είναι φοβερό. Tο να µη θέλεις να
σηκωθείς, όµως, είναι ολέθριο. (Πάολο Kοέλιο)

∆ ∆ εν υπάρχει τίποτε που δεν γίνεται γι’ αυτόν που
θέλει να προσπαθήσει. (Mέγας Aλέξανδρος)

Ό Ό σο περισσότερη η γνώση, τόσο
µικρότερο το εγώ. Όσο µικρό-

τερη η γνώση τόσο µεγαλύτερο το εγώ.
(Άλµπερτ Aϊνστάϊν)

K K άποιους ανθρώπους όταν τους βλέπω πρέπει
να τους λέω δύο φορές “γειά”, γιατί είναι

µεγάλη αγένεια να µη χαιρετώ και τα δύο τους πρόσ-
ωπα...

HH
πρόοδος είναι αδύνατη χωρίς αλλαγές. Kι εκεί-
νοι που δεν µπορούν ν’ αλλάξουν το µυαλό

τους, δεν µπορούν ν’ αλλάξουν τίποτε. (Tζώρτζ
Mπέρναρντ Σω)

EI¶AN...
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A ρκούν άραγε 5-6 ώρες ύπνου
το βράδυ; Όχι, και οι συνέπειες

από την έλειψη ύπνου είναι πολύ
σοβαρότερες απ’ ό,τι νοµίζουµε.

M ετά από πολυετή έρευνα, επι-
στήµονες από την Iατρική

σχολή του Πανεπιστηµίου του Πίτσ-
µπουργκ διεπίστωσαν ότι από την
αϋπνία επηρεάζονται η καρδιά, οι
πνεύµονες και τα νεφρά, η όρεξη, ο
µεταβολισµός, το σωµατικό βάρος, η
λειτουργία του ανοσοποιητικού η
αντοχή µας στις διάφορες ασθέ-
νειες, η ευαισθησία στον πόνο, ο
χρόνος αντίδρασης στα διάφορα
ερεθίσµατα, η διάθεσή µας και η λει-
τουργία του εγκεφάλου. Eπίσης ο
κακός ύπνος µπορεί να οδηγήσει
στην εµφάνιση κατάθλιψης.

“I διαίτερα ευάλωτοι στα δεινά
της έλλειψης ύπνου είναι οι

ηλικιωµένοι” , λέει ο Tίµοθι Mονκ, δι-
ευθυντής του ερευνητικού αυτού προ-
γράµµατος. Kαι συµπληρώνει: “Xρει-
άζόµαστε τουλάχιστον επτά µε οκτώ
ώρες ύπνου κάθε βράδυ για να λει-
τουργήσουµε ικανοποιητικά. Όσοι
υποφέρουν από αϋπνίες µπορούν να
βοηθηθούν από διάφορες µεθόδους
όπως: να τηρούν ένα σταθερό πρό-
γραµµα ύπνου, ν’ αποφεύγουν τον
ολιγόλεπτο ύπνο αργά το απόγευµα,
να περιορίσουν τις ενοχλήσεις από
το φως και τους θορύβους”.
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™¶AZOKEºA§IE™
A) O AÏ¤ÍË˜ ¤¯ÂÈ Ù· ÌÈÛ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Ù· ÙÚÈ-
Ï¿ÛÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÙË˜ ·ÓË„È¿˜ ÙÔ˘ M·Ú›·˜. ¶fiÛˆÓ ÂÙÒÓ Â›Ó·È Ô AÏ¤ÍË˜,
·Ó ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Â›Ó·È Ë ËÏÈÎ›· ÙË˜ 88¯ÚÔÓË˜
ÁÈ·ÁÈ¿˜ ÙÔ˘ AÏ¤ÍË;
B) H ÌËÙ¤Ú· ÙË˜ M·Ú›·˜ Â›Ó·È ÔÏ‡ÙÂÎÓË. Œ¯ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ÎÔÚ›ÙÛÈ·. TÔ
ÚÒÙÔ Â›Ó·È Ë BÔ‡Ï·, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ë PÔ‡Ï· Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ Ë KÔ‡Ï·. ¶Ò˜
Ï¤ÁÂÙ·È ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ·È‰›;
°) ™’ ¤Ó· ÎÔ˘Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó 6 ÎÔ˘ÙÈ¿, Ô˘ ÙÔ Î·ı¤Ó· ÂÚÈ¤¯ÂÈ ¿ÏÏ· ÙÚ›·
ÎÔ˘ÙÈ¿. ¶fiÛ· Â›Ó·È Ù· ÎÔ˘ÙÈ¿ Û˘ÓÔÏÈÎ¿;
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υ H Άνοιξη πλησιάζει στο τέλος της, το Kαλοκαίρι είναι προ

των πυλών. Eίναι εποχή που τα διάφορα έντοµα κάνουν
την εµφάνισή του: κουνούπια, µύγες, σκνίπες και µυρµήγκια.
Kι επειδή η λύση να χρησιµοποιείτε εντοµοκτόνα σε σπρέϊ ή σε
σκόνη δεν είναι ιδανική, θα σας προτείνουµε φυσικούς, απλούς
τρόπους για να αποφύγετε κάθε ενοχλητικό έντοµο.

° ια τα κουνούπια και τις σκνίπες είναι απαραίτητες οι
σήτες στα παράθυρα και τις µπαλκονόπορτες, ενώ µπο-

ρείτε να χρησιµοποιείτε στην βεράντα κεριά σιτρονέλας. Oι
γεωπόνοι συστήνουν σαν καλύτερο µέτρο να γεµίσετε τον
χώρο µε γλάστρες βασιλικού, ο οποίος διαθέτει ισχυρές εντο-
µοαπωθητικές ιδιότητες.
Στο παιδικό υπνοδωµάτιο φτιάξτε προστατευτικές κουνουπιέ-
ρες από τούλι για τα βλαστάρια σας.

° ια ν’ απαλλαχθείτε από τις µύγες και τα µυρµήγκια στην
κουζίνα σας (οι µεν µύγες µεταφέρουν µικρόβια και µπο-

ρεί να µολύνουν το φαγητό προκαλώντας τροφικές δηλητηριά-
σεις, τα δε µυρµήγκια αν φαγωθούν κατά λάθος προκαλούν
έντονα γαστρεντερικά συµπτώµατα λόγω του µυρµηκικού τους
οξέος) φροντίστε να µην αφήνετε ποτέ αποφάγια στους
πάγκους και τα τραπέζια. 
∆ιατηρήστε τα τρόφιµα και τους φρουτοχυµούς στο ψυγείο και
ό,τι µένει εκτός ψυγείου τοποθετήστε το στα ντουλάπια ή
στους πάγκους, όχι όµως εκτεθειµένο, αλλά σκεπασµένο µε
κάλυµµα. 
Aν παρ’ όλα αυτά τα µυρµήγκια εξακολουθούν να παρελαύνουν
στον πάγκο της κουζίνας σας, φροντίστε να περνάτε καθηµε-
ρινά τις επιφάνειες µε ένα πανί βουτηγµένο σε ξύδι και θα τα
δείτε να εξαφανίζονται. 
Oι µύγες και όλα τα έντοµα αντιπαθούν επίσης το λεµόνι και το
µοσχολέµονο. Kρατήστε τις χρησιµοποιηµένες λεµονόκουπες
στον νεροχύτη σαν “µυρµηγκοδιώχτη”, αλλά και για να τρίβετε
τα χέρια σας, καθώς η βιταµίνη C  κάνει καλό στο δέρµα και τα
νύχια.
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¶·›ÚÓÂÈ ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ ¯¤ÚÈ
ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙÔ ¯·ÚÙ¿ÎÈ Î·È ÙÔ
Î·Ù·›ÓÂÈ. MÂÙ¿ ÙÔ˘ Ï¤ÂÈ Ó’
·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÔ˘ ¯¤ÚÈ Î·È
‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¯·ÚÙ¿ÎÈ ÙËÓ
Ï¤ÍË: £ANATO™. “ÕÚ· ·˘Ùfi
Ô˘ Î·Ù¿È· ¤ÁÚ·ÊÂ E§EY-
£EPIA”, Ï¤ÂÈ Ô ŒÏÏËÓ·˜ Î·È Ô
‚·ÛÈÏÈ¿˜ ·Ó·ÁÎ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÔÓ
·Ê‹ÛÂÈ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ.


