
Έχετε παρατηρήσει πως µερικές φορές θέλετε να κάνετε κάτι και

κάποιος ή κάτι παρεµβαίνει ώστε να αλλάξετε τα σχέδιά σας; Mετά διαπι-

στώνετε ότι αν είχατε ενεργήσει όπως είχατε σκεφτεί αρχικά, θα ήταν το

σωστότερο; Συνήθως τέτοιες εµπειρίες συνοδεύονται από το “αχ...” της

µεταµέλειας... µέχρι την επόµενη φορά που θα συµβεί το ίδιο λάθος.

Yπάρχει τρόπος να αυξήσουµε τις φορές που ενεργούµε
χωρίς να επηρεαζόµαστε από άλλους;

Aν και το πράγµα είναι φαινοµενικά εύκολο, εν τούτοις είναι δύσκολο

να επιτευχθεί, διότι οι περισσότεροι είµαστε αδύναµοι στην εσωτε-
ρική πειθαρχία, δηλαδή να πειθαρχούµε σε πράγµατα που έρχονται

από µέσα µας. Mια έρευνα έδειξε ότι οι άνθρωποι συνήθως “υπακούουν”

ευκολώτερα σε µια εντολή που τους δίνεται από έξω, παρά σε µια εντολή

που δίνουν στον εαυτό τους. Aλλά ας πάρουµε τα πράγµατα από την

αρχή...

Έχετε παρατηρήσει ότι µερικές φορές υπάρχει µια “φωνούλα” µέσα σας,

που σας λέει “κάνε το X” και µετά εξαφανίζεται; Tις περισσότερες φορές,

αν ακούσετε αυτή την “φωνούλα” αυτό είναι και η σωστή
λύση. Όσες φορές δεν την υπακούσατε, παρατηρήσατε ότι µετά διαπιστώ-

σατε πως θα ήταν καλύτερα να την είχατε υπακούσει; Tο προφανές λοιπόν

είναι να ακούµε την “φωνούλα” αυτή όλο και περισσότερο. Tί µας
εµποδίζει; H έλλειψη εσωτερικής πειθαρχίας, που αναφέραµε πιο πάνω!

∆οκιµάστε για 1 µήνα την άσκηση να ενεργείτε σύµφωνα µε
αυτή την “φωνούλα” σε θέµατα, που δεν είναι υψίστης σηµασίας (π.χ.

να πουλήσω το σπίτι µου; Nα παραιτηθώ από την εργασία µου;) γνωρίζον-

τας ότι θα κάνετε λάθη. Όσο πιο γρήγορα και πιο πολλά λάθη
κάνετε, τόσο το καλύτερο! Eπειδή το υποσυνείδητο έχει τάση για

ανωτερότητα, µαθαίνει να έχει διάκριση, ώστε να διορθώνεται.
Aν κάποιος προσπαθεί να σας πείσει να κάνετε κάτι άλλο... περιµένετε

λίγο και αναλογιστείτε τί θα κάνατε αν δεν υπήρχε αυτή η επιρ-
ροή. Aν και µια έρευνα έλεγε ότι αυτός που συµβουλεύεται, συνήθως,

πετυχαίνει σωστότερα αποτελέσµατα, δοκιµάστε να την αγνοήσετε. Γιατί;

Γιατί οι περισσότερι άνθρωποι, που µας επηρεάζουν στην καθηµερινότητά

µας, δεν είναι “ειδήµονες” στην υπόθεσή µας. Eπιπλέον, το ότι είναι

φίλοι και συγγενείς σηµαίνει ότι υπάρχει συναισθηµατική εµπλοκή και η
κρίση τους δεν είναι “καθαρή” και αµερόληπτη.

∆οκιµάστε την πρώτη σας σκέψη, έστω και αν γίνει λάθος.
Προοδευτικά θα αποκτήσετε διάκριση. Για τον κάθε άνθρωπο είναι

διαφορετικό, αλλά υπάρχει η κοινή συνισταµένη. H διαίσθηση κάνει τους

επιτυχηµένους αυτό που είναι, αλλά είναι µια εκπαιδευµένη -από την ζωή-

διαίσθηση και όχι παρόρµηση.

Kαλές περιπέτειες και καλό καλοκαίρι!!!
O εκδότης    

∆ηµήτριος Mπούκας
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E ίναι δική µας επιλογή το κάθε τι.
∆εν υπάρχουν τυχαία πράγµατα.

Aν το καταλάβουµε αυτό, δεν θα
αισθανθούµε καµµιά πίεση και δεν θα
έχουµε την ανάγκη να είµαστε επικρι-
τές σε όλα. Όταν ξέρω ότι εγώ συµ-
βάλλω στην πραγµατικότητά µου και
αρνιέµαι να κατηγορήσω κάποιον ή
κάτι για τις δικές µου εµπειρίες, και
όταν ξέρω ότι αυτό που βγάζω προς
τα έξω στους άλλους, ρέει πάλι πίσω
σε µένα, τότε θα δω µια µεταστροφή
της τύχης. 

Ξ έρω ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο
και ότι όλη µου η ζωή έχει έναν

σκοπό. Έτσι θα αποδεχθώ ότι όλα
αυτά που µας συµβαίνουν έχουν κά-
ποιο νόηµα για µας και µας εκπαιδεύ-
ουν. Tο να κατηγορώ τους άλλους για
τις συνθήκες της ζωής µου είναι κάτι
που τρέφει την οργή....

T ί είναι οργή; Eίναι θυµός... Tο να
θυµώνουµε είναι µια φυσιολογική

αντίδραση, δεν πρέπει όµως να κατη-
γορούµε άλλους για την συναισθηµα-
τική µας κατάσταση. Aν διώξουµε από
µέσα µας τον θυµό, δεν θα έχουµε πια
ανάγκη για εκδίκηση. Θ’ ανακαλύψου-
µε µια αίσθηση γαλήνης µέσα από την
πράξη της συγγνώµης...

Kαίτη Tσιλιµίγκρα 
“Γράµµατα στην ∆άφνη”

εεεεξξξξωωωωττττεεεερρρριιιικκκκέέέέςςςς EΠIPPOEΣ
& ∆IAIΣΘHΣH

ΘYMO στην ΓAΛHNHαπό
τον
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∆ιάφορα... 
�Eπιστήµονες του Tµήµατος

Παιδιατρικής της Iατρικής Σχολής

της Bιρτζίνια, στις HΠA, διαπί-

στωσαν ότι κατά την περίοδο των

τριών έως έξι µηνών µετά την γέν-

νηση ενός µωρού, που θεωρείται

και η πιο δύσκολη από ψυχολογι-

κής πλευράς για τους γονείς,

καθώς το κλάµα του µωρού φθά-

νει στο αποκορύφωµά του, ένας

στους τέσσερεις άνδρες µπορεί να

εµφανίσει κατάθλιψη.

�Σίγουρα δεν υπάρχει γυναίκα

που να µην έχει κοιταχτεί κάποτε

στον καθρέφτη και βλέποντας το

είδωλό  της να µονολογήσει θλιµ-

µένη ότι έχει παχύνει, χωρίς αυτό

να ισχύει στην πραγµατικότητα.

Mια πρόσφατη έρευνα, που έγινε

σε περισσότερους από 5000

άνδρες, απέδειξε ότι το 34% υπο-

στηρίζει ότι περνά τα ίδια

“βάσανα”. Tις ηµέρες µάλιστα που

αισθάνονται λιγώτερο ελκυστικοί,

αποφεύγουν τις συναντήσεις µε

το αντίθετο φύλο...

�Mπορεί να νοµίζουν ότι οι

αντοχές τους είναι τεράστιες,

λόγω του νεαρού της ηλικίας τους,

κι όµως οι έφηβοι που πίνουν

µεγάλες ποσότητες αλκοόλ όχι

µόνο βλάπτουν σοβαρά τον οργα-

νισµό τους, αλλά και την µνήµη

τους. Eπιστήµονες υποστηρίζουν

ότι υπάρχει άµεση σχέση ανάµεσα

στο συχνό µεθύσι κατά την εφη-

βεία και την κατεστραµµένη βρα-

χυπρόθεσµη µνήµη στην ενήλικη

ζωή. H ανικανότητα λοιπόν να

θυµηθεÖ ο ενήλικος τί .. έφαγε το

µεσηµέρι, µπορεί και να οφείλεται

στο γεγονός ότι σαν έφηβος το

έτσουζε λίγο παραπάνω.

�Aπό την άλλη πλευρά, επιστή-

µονες από την Bρεταννία και την

Φινλανδία αναφέρουν ότι οι άν-

θρωποι, που έχουν πτυχίο ανωτά-

της εκπαίδευσης, εµφανίζουν σε

µικρότερο ποσοστό γεροντική ά-

νοια, αλτσχάϊµερ και άλλου τύπου

προβλήµατα µνήµης. Σύµφωνα µε

τους ειδικούς, όσο περισσότερα

χρόνια περάσει ένας άνθρωπος

πάνω από βιβλία, τόσο λιγώτερο

εκφυλίζεται ο εγκέφαλός του,

καθώς περνούν τα χρόνια.

1 Mην κάνετε τον δάσκαλο στον ή στην σύντροφό σας. O καλύ-
τερος τρόπος να τον διδάξετε είναι να τον αγαπάτε.

2 O γάµος είναι µια διαρκής αλλά ωραία περιπέτεια, που βοη-
θάει ν’ ανακαλύπτουµε τον αληθινό µας εαυτό, τον ψυχικό

κόσµο του συντρόφου µας και να γνωρίζουµε καλύτερα τον Θεό.

3 Tον σύντροφό µας τον αποδεχόµαστε όπως είναι, µε τίς αδυ-
ναµίες και τις ιδιοτροπίες του, και όχι όπως εµείς θα θέλαµε

να είναι. H οικογένεια είναι παλαίστρα και γυµναστήριο.

4 Προσπαθήστε να καταλάβετε τον ή την σύζυγό σας. Mη
λησµονείτε ότι ο άνδρας σκέπτεται µε το µυαλό, ενώ η

γυναίκα µε την καρδιά.

5 Mη προσπαθείτε να επιβάλετε την γνώµη σας και να διορθώ-
σετε τον ή την σύντροφό σας. Φροντίστε καλύτερα να διορ-

θώσετε τον εαυτό σας. H αγάπη ζει µε την αρµονία των αντιθέσεων.

6 Mε την πίστη, την υποµονή και την αγάπη αντιµετωπίζονται
νικηφόρα όλες οι δυσκολίες της ζωής.

7 O µεγαλύτερος εχθρός της συζυγικής ζωής είναι ο εγωϊσµός.
∆εν µας σώζει η επίθεση κατά του συντρόφου µας, αλλά

εκείνη κατά του εγώ µας.

8 Tο καλύτερο παράδειγµα για τα παιδιά µας είναι να αγαπάει ο
πατέρας την µητέρα τους και η µητέρα τον πατέρα τους.

9 Tο µυστικό της οικογενειακής γαλήνης είναι να µπορεί κά-
ποιος να συγχωρεί.

10 O γάµος είναι “Mυστήριο Mέγα”, που αρχίζει µέσα στην
Eκκλησία και ανανεώνεται µέσα σ’ αυτήν, την Θεία Λειτουρ-

γία και τα Mυστήριά της.

οο 10 λογος  τηςλογος  της
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A υτό τουλάχιστον ισχυρίζεται Bρε-
ταννή ερευνήτρια, η οποία πρα-

γµατοποίησε την εξής πρωτότυπη µε-
λέτη: επέλεξε 85 εθελοντές από χα-
µηλά οικονοµικά στρώµατα, που είχαν
πρόσβαση στα κοινωνικά παντοπωλεία.
H έρευνα κράτησε 36 εβδοµάδες. Oι
πρώτες 6 ήταν αφιερωµένες σε µαθή-
µατα µαγειρικής: εκπαιδευτές µαγεί-
ρευαν µε τους εθελοντές πιάτα βασι-
σµένα σε λαχανικά, φρούτα, όσπρια,
προϊόντα ολικής άλεσης και ελαιό-
λαδο. Στην συνέχεια οι εθελοντές
πήραν τις συνταγές και ανέλαβαν την
υποχρέωση να µαγειρεύουν για τις

οικογένειές τους και να αναφέρουν τις
λεπτοµέρειες των γευµάτων στους
ερευνητές. Στην αναφορά τους προσέ-
θεταν και τις αποδείξεις από τις αγο-
ρές τροφίµων.

Σ ύµφωνα λοιπόν µε τα αποτελέ-
σµατα της έρευνας η µείωση στην

αγορά κρέατος, αλλά και άχρηστων
από θρεπτικής απόψεως τροφών
(τσιπς, αναψυκτικά), που επήλθε χάρι
στην εκπαίδευση των εθελοντών και
την εισαγωγή τους στην µεσογειακή
διατροφή, είχε ως αποτέλεσµα την µεί-
ωση των εξόδων τους και των επισκέ-
ψεών τους στα κοινωνικά παντοπωλεία.

H MEΣOΓEIAKH ∆IATPOΦH KANEI KAΛO ΣTO... ΠOPTOΦOΛI
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M έσα από το “θησαυροφυλάκιο” της Bίβλου εί-
ναι παρµένη αυτή η µικρή και παράξενη στ’

αλήθεια παραίνεση. Ως πρώτη ανάγνωση σηµαίνει
πρόσεχε το πόδι σου. Πιο βαθειά σηµαίνει πρόσεχε
τα βήµατά σου, την πορεία της ζωής σου. 

T ο πόδι ως σύµβολο για την Bίβλο αντιπροσω-
πεύει την πνευµατική κατανόηση και πορεία

προς δόξα Θεού. Tο φίληµα ή το πλύσιµο των
ποδιών συµβολίζει την πλήρη ταπείνωση. O δράκος,
κάτω από τα πόδια του Άη-Γιώργη, συµβολίζει την
καθυπόταξη των κοσµικών παθών.

Γ ια τον Πυθαγόρα τον Σάµιο το δεξί πόδι είναι το
παρελθόν, που δίδει πρόθυµα την εµπειρία του

και την σοφία του στο αριστερό, στο παρόν, στο εδώ
και τώρα, που είναι δεκτικό προς τις συµβουλές και
τις ενέργειες του παρελθόντος. 

T α πόδια για τον άνθρωπο είναι ό,τι οι ρίζες για
τα δένδρα. Tα πέλµατά µας είναι εκείνα τα

µέρη του σώµατός µας που υφίστανται καθηµερινά
µεγάλες καταπονήσεις. Kλεισµένα, φυλακισµένα και
αθέατα µέσα στα παπούτσια υποµένουν και σηκώ-
νουν το βάρος µας. Yπολογίζεται ότι ο µέσος δρα-
στήριος άνθρωπος κάνει περίπου 18.000 βήµατα την
ηµέρα. Tο κάθε πέλµα αποτελείται από 26 οστάρια,
114 συνδέσµους και 20 µύς, που ενώνονται µεταξύ
τους µε τόση σοφία στην άρθρωση της ποδοκνηµι-
κής, για να κρατά, να στηρίζει και να επιτρέπει στον
άνθρωπο να είναι όρθιος· καί µόνο που είναι όρθιος,
είναι ένας θρίαµβος έναντι της βαρύτητας. H καλή
κατάσταση των πελµάτων συµβάλλει στην ισορρο-
πία, βελτιώνει την στάση του σώµατος, βοηθά στην
προφύλαξη από τις πτώσεις. 

“∆είξε µου τα πέλµατά σου, να σου πω
ποιός είσαι” 

O Mαουρίτσιο Kρούκι στο βιβλίο του “Aναλύον-
τας τα πρότυπα της προσωπικότητας δια µέ-

σου των ποδιών”, λέει ότι, κοιτάζοντας τα πέλµατα
του ανθρώπου, δεν βλέπεις µόνο την φυσική του
κατάσταση, αλλά και την προσωπικότητά του, την
ιδιοσυγκρασία του.

O µυϊκός τόνος, η υφή, το χρώµα, το σχήµα, η
θερµοκρασία των ποδιών είναι παράµετροι που

-σαν εικονογραφηµένος χάρτης- δίνουν την δυνατό-
τητα κατανόησης της συµπεριφοράς του ατόµου.
Mια πλατυποδία είναι αποτέλεσµα µιας ανάγκης για
περισσότερη στήριξη και ασφάλεια. Σκληρό δέρµα
και κάλοι δηλώνουν ανάγκη για προστασία, άµυνα.
Παχυδερµία στην έξω πλάγια πλευρά του ποδιού,
κάτω από το µικρό δάκτυλο, δηλώνει άνθρωπο που
έχει αναλάβει υπερβολικές ευθύνες. Kρύα πόδια
σηµαίνουν ντροπαλότητα. Φαγούρες, ξεφλουδί-

σµατα σηµαί-
νουν ανυποµο-
νησία και οξυ-
θυµία. Πόδια υγρά προδίδουν υπερβολική στενοχώ-
ρια, στρές. Kότσια στην επάνω πλευρά δηλώνουν
αυστηρότητα, αυτοπειθαρχία, αδιαλλαξία. Σφιγµένα
πόδια σηµαίνουν εγρήγορση, άνθρωπο που είναι
απαιτητικός  µε τον εαυτό του και τους άλλους. 

Tί πρέπει να κάνουµε για τα πόδια µας

T ώρα το καλοκαίρι να περπατάµε ξυπόλυτοι
στην αµµουδιά, στην ακρογιαλιά, στα βότσαλα,

να ’ρχεται το κυµατάκι να “φιλά” τα πόδια µας. Nα
περπατάµε ξυπόλητοι πάνω στο µαλακό γρασίδι, να
νοιώσουµε την µάνα γη.

M έσα στο σπίτι, το πρωΐ, λίγα λεπτά µετά το
ξύπνηµα ή το βράδυ πριν από τον ύπνο να

χορέψουµε “τον χορό της πατούσας”. Aκροστασία
στα δάκτυλα, βηµατάκια επί τόπου, σηµειωτόν και
κατόπιν, πάνω σε ρυθµό µουσικής που έχουµε διαλέ-
ξει, βηµατάκια πλάγια, µπροστά, πίσω µε χαρά.

Σ το γραφείο βγάλτε για λίγο τα παπούτσια σας,
κουνήστε τα πέλµατα και ρολάρετέ τα πάνω σε

σε στρογγυλά µακρόστενα ξυλάκια.

Έ να ποδόλουτρο µε άλατα, βότανα, αιθέρια
έλαια και το θαυµατουργό νεράκι, θα διώξει

την κόπωση, τις τοξίνες, θα χαλαρώσει τους µυς, θα
µαλακώσει το δέρµα, θα ξεµπλοκάρει τη βιοενέρ-
γεια, κι εκεί, µέσα στο νεράκι, θα αφήσουµε όλα τα
αρνητικά συναισθηµατικά “σκουπίδια”. Πού και πού
κάντε και ένα δωράκι στον εαυτό σας: ένα µασσάζ
σε ειδικό φυσικοθεραπευτή· τα πέλµατά σας θα
σας... ευγνωµονούν.

E ν κατακλείδει “φύλαττε τον πόδα σου”. Kάνε
την αρχή!!! Kαι το πιο µακρινό ταξείδι ξεκινάει

µε ένα βήµα. Kάνε το πρώτο βήµα. H ζωή είναι µια
διαδικασία οικοδόµησης και το αθροιστικό αποτέλε-
σµα της µιας ηµέρας µετά την άλλη, το ένα βήµα
µετά το άλλο. Kάνε το πρώτο βήµα, µπορείς!

™ÂÏ. 3
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ΓYNAIKEΣ, ΠPOΣOXH!
Στενά,ψηλοτάκουνα παπούτσια αλλάζουν την
δοµή της σπονδυλικής στήλης, την θέση της
λεκάνης και την θέση της µήτρας, µε σοβαρά
επακόλουθα, ιδιαίτερα για τις νέες κοπέλλες.
Yπολογίζεται ότι γυναίκα βάρους 80 κιλών, φο-
ρώντας 12ποντο τακούνι, ρίχνει προς τα εµπρός,
στα µετατάρσια και τα δάκτυλα, βάρος 75 κιλών,
ενώ η φτέρνα σηκώνει µόνον 5 κιλά. Aυτό δηµι-
ουργεί παραµορφώσεις στα πόδια, µε δυσάρε-
στες συνέπειες σε όλο το σώµα. 
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T ώρα που άρχισαν οι ζέστες, άρχισαν και οι επιθέσεις των κουνουπιών.
Πώς µπορούµε αλήθεια να προφυλαχτούµε από τα τσιµπήµατά τους,

τα τόσο ενοχλητικά, αλλά και επικίνδυνα µερικές φορές;

�Mε κατάλληλα ενδύµατα: φοράµε ενδύµατα µε µακριά µανίκια, µακριές
φούστες και παντελόνια. Πιο αποτελεσµατικά είναι τα ανοιχτόχρωµα και
φαρδιά ρούχα.

�Mε εντοµοαπωθητικά στο ακάλυπτο δέρµα και πάνω από τα ρούχα:
Προσοχή! ∆ιαλέξτε εντοµοαπωθητικά µε βάση αιθέρια έλαια (όπως π.χ.
ευκαλύπτου). Xρησιµοποιήστε τα µε φειδώ και µόνο όταν είναι απόλυτη
ανάγκη. Aποφύγετε όµως να τα χρησιµοποιείτε σε παιδιά κάτω των τριών
ετών.

�Mε αντικουνουπικά πλέγµατα (σήτες) σε παράθυρα, πόρτες, φεγγίτες,
το τζάκι (όλα χρειάζονται περιοδικό έλεγχο και συντήρηση). 

�Mε την χρήση κουνουπιέρας σε περιοχές µε µεγάλο πληθυσµό κου-
νουπιών ή σε περιπτώσεις που αντενδείκνυται η χρήση άλλων προστατευτι-
κών µέσων (όπως σε µωρά κάτω των 2 µηνών). Όταν κλείσετε την κουνου-
πιέρα, σιγουρευτείτε ότι δεν έχει εγκλωβιστεί σ’ αυτήν κάποιο κουνούπι.

�Mε χρήση ανεµιστήρων ή κλιµατιστικών: O δροσερός αέρας µειώνει
την δραστηριότητα των κουνουπιών, αλλά δεν τα σκοτώνει. H χρήση ανεµι-
στήρων (ιδίως οροφής) δυσχεραίνει την προσέγγιση των εντόµων.

�Mε χρήση κίτρινων λαµπτήρων για τον φωτισµό των εξωτερικών χώ-
ρων: προσελκύουν λιγώτερο τα κουνούπια.

�Mε αποµάκρυνση του στάσιµου νερού από λεκάνες, ανθοδοχεία, γλά-
στρες, παλιά λάστιχα, υδρορροές: Tα κουνούπια δεν θα πρέπει να έχουν
πρόσβαση σε λιµνάζοντα νερά, που αποτελούν σηµεία εναπόθεσης των
αυγών τους. Aκόµα και το έδαφος, που παραµένει για µεγάλα διαστήµατα
υγρό µετά το πότισµα, µπορεί να αποτελέσει σηµείο εναπόθεσης αυγών. Γι’
αυτό προτιµήστε τις πρωϊνές ώρες για το πότισµα. Eπίσης θα πρέπει να
κουρεύετε το γρασίδι, τους θάµνους και τις φυλλωσιές, όπου βρίσκουν
καταφύγιο τα ενήλικα κουνούπια.
Kαι θυµηθείτε: Tα περισσότερα είδη κουνουπιών τσιµπούν από το σού-
ρουπο µέχρι το χάραµα.

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

βρείτε ποια από τις δύο είναι η σωστή:

1) Yπηρετεί ως υπολοχαγός - υπηρετεί σαν υπολοχαγός. 2)
Πάλεψε σαν θηρίο - πάλεψε ως θηρίο. 3) Ωρίµανση - ωρίµαση.
4) Ψιθυρίζω - ψυθιρίζω. 5) O ψήφος - η ψήφος. 6) Tραπεζιτικός

υπάλληλος - τραπεζικός υπάλληλος. 7) Φυσικοθεραπεία -
φυσιοθεραπεία. 8)Tόσοι πολλοί - τόσο πολλοί. 9) Oδός Στουρ-

νάρα - οδός Στουρνάρη. 10) Στο πλαίσιο - στα πλαίσια.

Mικρές αλλά χρήσιµεςMικρές αλλά χρήσιµες

1) Aκατονόµαστος. 2) Aνέκαθεν.
3) Aντικρίζω. 4) Γειρτός. 5) Eις
τον τύπον των ήλων (Iωάν. 20.
25). 6) Eπί δικαίους και αδίκους
(Mατθ. 5.15). 7) Mετεξετα-
στέος. 8) Παρεισφρέω. 9) Περι-
θάλπω. 10) Σας γνωστοποιούµε
ότι... 
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��Mαγείρεµα στον ατµό:
Oι ειδικοί επισηµαίνουν ότι λόγω των
υψηλών θερµοκρασιών, που αναπτύσ-
σονται κατά την διάρκεια του µαγειρέ-
µατος λαχανικών στον ατµό, κατα-
στρέφεται ένα µέρος των πολύτιµων
αντιοξειδωτικών τους ουσιών. H κατά-
σταση επιδεινώνεται µια και το µαγεί-
ρεµα στον ατµό διαρκεί περισσότερο
από τον βρασµό, ιδιαίτερα για τα
σκληρά λαχανικά (όπως µπρόκολο,
κουνουπίδι, καρότο). 
�� Aν τώρα, που µαζεύατε τα µάλ-
λινα, κάποιο “µπήκε” στο πλύσιµο:
Γεµίστε µια µεγάλη κατσαρόλα µε
νερό και προσθέστε ένα καπάκι µα-
λακτικό ρούχων. Bάλτε το νερό να
πάρει 2-3 βράσεις και αφήστε το να
κρυώσει. Pίξτε το σε µια λεκάνη,
βάλτε µέσα το µάλλινο και αφήστε το
εκεί για µισή ώρα. Στύψτε το ελαφρά
και απλώστε το από τις άκρες των
ώµων, ώστε να κρέµεται τεντωµένο.
Όταν στεγνώσει θα έχει επανέλθει
στις κανονικές του διαστάσεις.
�� Για την θερµοπληξία αντιµετωπί-
στε την ζάλη, την τάση για εµετό και
την ατονία ως εξής: 
Bγάλτε τα ρούχα σας και τυλιχτείτε
µ’ ένα υγρό σεντόνι. Bάλτε κρύες
κοµπρέσσες στο κεφάλι. Πίνετε δρο-
σερό νερό ή χυµούς φρούτων ανά 15
µε 20 λεπτά  (σε κάθε ποτήρι νερό
διαλύστε µισό κουταλάκι αλάτι). Mη
φάτε τίποτε µέχρι να συνέλθετε
εντελώς.

Πώς ν’ αποφύγετε τις καλοκαιρινές... επιθέσεις Πώς ν’ αποφύγετε τις καλοκαιρινές... επιθέσεις 


