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H ηθική έχει φυσική επίδραση.
Aυτό το ξέρουν και οι γιατροί

κατά την θεραπεία των αρρώστων και
οι αγρότες κατά την συγκοµιδή. Eάν η
συγκοµιδή είναι φτωχή, οι αγρότες
όλων των χωριών στην υδρόγειο
σφαίρα κοιτούν γύρω τους και εξετά-
ζουν τις αµαρτίες του χωριού εκείνης
της χρονιάς.

Tο µέγιστο της αγιωσύνης αποτελεί
το µέγιστο της κυριαρχίας επάνω στην
φύση. Γι’ αυτό ο Xριστός µπορούσε να
πει αυτά που ποτέ και από κανέναν
δεν ειπώθηκαν: Όλα τα παρέδωσε σ’
Eµένα ο Πατέρας µου (Mατθ. ια΄. 27).
Kατά την τέλεια αγιωσύνη της ψυχής
τα θηρία και τα δηλητήρια γίνονται
ακίνδυνα (Λουκ. ι΄. 19).

O Xριστός έδειξε τον τέλειο άν-
θρωπο στην αρχική κυριαρχική δύναµή
του πάνω στην φύση. Όµως έδειξε και
την αιτία αυτής της δύναµης και του
µεγέθους του ανθρώπου. Kαι η αιτία
βρίσκεται στην αποφυγή της αµαρτίας.
Kαι η αναµαρτησία πηγάζει από την
εκούσια και την πλήρη υποταγή στην
θέληση του Θεού.

Eκατοντάδες πολιτισµοί έχουν λι-
γώτερη δύναµη µπροστά στην φύση
απ’ ότι ένας αναµάρτητος άνθρωπος.
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Πριν διαβάσετε αυτό το άρθρο, δείτε στην σελίδα 4 το TEΣT:

“Ποιός είναι ο κερδισµένος”. Kάνετε τους υπολογισµούς και βρείτε

πόσα χρήµατα θα βγάζει ο τραγουδιστής-φοιτητής µετά από 20 βρα-

διές και πόσα µετά από 30 βραδιές;

Πολλαπλασιασµός: κάτι που µάθαµε στο ∆ηµοτικό και νοµίζουµε

ότι το ξέρουµε (όπως και πολλά πράγµατα νοµίζουµε ότι τα ξέρουµε).

Άραγε, έχουµε αναλογιστεί την δύναµη που έχει αυτή η απλή γνώση;

Πολλές φορές υποτιµούµε το “λίγο” σε πολλές εκφάνσεις της

ζωής µας. Θα θέλαµε από την αρχή να ξεκινήσουµε µε πολλά και

γρήγορα. Άλλοι πάλι, κοιτούν την ζωή τους και λένε: “∆εν έχω

αρκετά, πέρασε ο καιρός, τί να κάνω τώρα...” και παραιτούνται από

την προσπάθεια.

Tο “λίγο” έχει πολύ µεγάλη αξία, αρκεί να βρούµε µια µέθοδο

πολλαπλασιασµού. Aν δούµε το “λίγο” και το περιφρονήσουµε, τότε

πιθανότατα θα στερηθούµε και το πολύ. Aν, πάλι, δεν περιφρονή-

σουµε το “λίγο” αλλά µείνουµε σε αυτό, πάλι θα έχουµε λίγο.

Όπως παρατηρείτε από το παράδειγµα του τεστ, η αναζήτησή µας

δεν έχει νόηµα να εστιάζεται στο “πολύ”, αλλά στην µέθοδο του

πολλαπλασιασµού, η οποία θα πολλαπλασιάσει το “µικρό” µε τον πιο

αποτελεσµατικό τρόπο. Tο λίγο µπορεί κάποιος να το βρει ευκολώ-

τερα σε περιόδους δυσκολίας. Aν έχει εξασκηθεί και έχει την εµπει-

ρία να το µεγαλώνει µεθοδικά, τότε σύντοµα θα ξαναφτάσει στο

πολύ µε µικρό κόπο. Έτσι, ακόµη κι αν κάποιος τα χάσει όλα, µπορεί

να τα ξαναχτίσει χρησιµοποιώντας την γνώση του.

O Σωκράτης ονοµάστηκε ο σοφώτερος της αρχαίας Eλλάδος διότι

ήξερε το πόσα δεν ξέρει. Eµείς ξέρουµε το όσα δεν ξέρουµε ή είµα-

στε πεπεισµένοι ότι ξέρουµε αυτά που, στην πραγµατικότητα, αγνο-

ούµε; Aπό το ∆ηµοτικό µάθαµε να αξιοποιούµε την γνώση του πολ-

λαπλασιασµού πρακτικά στην ζωή µας; Aν όχι, πόσα άλλα αγνοούµε

ή παραβλέπουµε, επειδή νοµίζουµε ότι τα ξέρουµε;

Oι δυσκολίες απαιτούν να εγκαταλείψουµε πρωτίστως τις πεποιθή-

σεις µας για το τί θεωρείται δεδοµένο και να αναζητήσουµε νέες

λύσεις και τρόπους, ακόµα και για τα προφανή.

Πόσα κερδίζει ο τραγουδιστής-φοιτητής σε 30 εµφανίσεις;

O εκδότης
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∆ιάφορα... 
�H ÛÔÎÔÏ¿Ù· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ
¯·ÌËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÚÙËÚÈ·Î‹ ›-
ÂÛË, ·Ó Î·Ù·Ó·ÏÒÓÂÙ·È ÛÂ
ÏÔÁÈÎ¤˜ ÔÛfiÙËÙÂ˜. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ
Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Î·Ù¤ÏËÍÂ ¤ÚÂ˘Ó·
Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÙËÓ
BÚÂÙ·ÓÓ›· ÛÂ ‰Â›ÁÌ· 19 ¯ÈÏÈ¿-
‰ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
ÙËÓ ÔÔ›· fiÛÔÈ ÙÚÒÓÂ ÂÚ›Ô˘
100 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ ÙËÓ
Â‚‰ÔÌ¿‰· ¤¯Ô˘Ó 39% ÏÈÁÒÙÂ-
ÚÂ˜ Èı·ÓfiÙËÙÂ˜ Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó
¤ÌÊÚ·ÁÌ· ‹ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi. 
� ¶ÚfiÛÊ·ÙË ÌÂÏ¤ÙË ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ
Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ Â›¯·Ó ÂÎÙÂıÂ› ÛÂ
·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÎÈÓËÙÔ‡ ÚÈÓ Í·-
ÏÒÛÔ˘Ó, ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÂÚÈÛ-
ÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÌÔ˘Ó
ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·fi Ù· ‚·ı‡ÙÂÚ·
ÛÙ¿‰È· ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘. K·È fiÙ·Ó
·˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë ÙÂÏÈÎ¿, ¤ÌÂÈÓ·Ó
ÏÈÁÒÙÂÚÔ ÛÙÔ ‚·ı‡ÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ
ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘. H ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ‰È·-
Ù·Ú¿ÛÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÌÂÏ·-
ÙÔÓ›ÓË˜, ÙË˜ ÔÚÌfiÓË˜ Ô˘
ÂÏ¤Á¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ Ú˘ı-
ÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. 
�TÔ ÁÓˆÚ›˙·ÙÂ fiÙÈ ÙÔ Ô‰fi-
ÛÊ·ÈÚÔ ¤¯ÂÈ „˘¯ÔıÂÚ·Â˘ÙÈÎ¿
ÔÊ¤ÏË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘;
MÔÚÂ› fiÛÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó
Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ó· ÌËÓ ·ÔÏ·Ì‚¿-
ÓÔ˘Ó Ù· ÛˆÌ·ÙÈÎ¿ ÔÊ¤ÏË ÙË˜
¿ÛÎËÛË˜, ˆÛÙfiÛÔ ·ÔÎÔÌ›˙Ô˘Ó
Ù· „˘¯ÈÎ¿  ÔÊ¤ÏË ÙÔ˘ “·Ó‹ÎÂÈÓ”,
Î·ıÒ˜ ˆ˜ Ô·‰Ô› Á›ÓÔÓÙ·È
·˘ÙfiÌ·Ù· Ì¤ÏË ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿ÏË˜
ÔÌ¿‰·˜ Î·È Û˘Ó·Ó·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È
ÌÂ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÔfiÙÂ
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ó¤Ô˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È
·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ‚·ıÌfi ÎÔÈÓˆÓÈ-
ÎÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·
¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·, ·Ó ‚¤‚·È·
·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ·
ÌÂ ·Ú¤·, Ó· ÂÎÙÔÓˆıÔ‡Ó,
ÂÈ‰ÈÎ¿ ·Ó Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰›-
˙ÂÈ. AÎfiÌ· ÎÈ fiÙ·Ó ¯¿ÓÂÈ Ë
ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜, ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È Ù·
·ÚÓËÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·
ÌÂ ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ Ù· ÎÚ·ÙÔ‡Ó
Ì¤Û· ÙÔ˘˜. MÂ ÌÈ· ÚÔ¸fiıÂÛË
Ê˘ÛÈÎ¿: fiÙÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ı·
Á›ÓÂÈ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ
Î¿ÔÈÔ˜ ÙËÓ ÎÚ˘ÌÌ¤ÓË ÙÔ˘ ÂÈ-
ıÂÙÈÎfiÙËÙ·...
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H κρίση της µέσης ηλικίας είναι
πλέον µύθος. Kι αυτό το επι-

βεβαιώνει µία πρόσφατη έρευνα
στην οποία πήραν µέρος 1.500
µεσήλικες, άνδρες και γυναίκες,
που στην συντριπτική τους πλειο-
νότητα δήλωσαν ότι στα πενήντα
τους νοιώθουν περισσότερο ισορ-
ροπηµένοι και πιο ευτυχισµενοι απ’
ό,τι στα τριάντα. 

K άνοντας µια ιστορική ανα-
δροµή θα διαπιστώσουµε ότι

τον όρο “κρίση µέσης ηλικίας” επι-
νόησε το 1970 ο διακεκριµένος
ψυχολόγος Έλιοτ Zακ, συµπεραί-
νοντας πως η ποιότητα της ζωής
των ανθρώπων, µετά τα τριάντα
πέντε τους χρόνια, έπαιρνε την...
κάτω βόλτα. Tότε βέβαια, ο µέσος
όρος ζωής ήταν τα 70 χρόνια, κάτι
που σήµερα έχει ξεπεραστεί, αφού
ο µέσος ∆υτικός άνθρωπος ζει
τουλάχιστον µία δεκαετία παρα-
πάνω. Στην Eλλάδα, αν και χάσαµε
τα σκήπτρα στην µακροβιότητα,
εξακολουθούµε να έχουµε καλές
“επιδόσεις”, µε τις γυναίκες να
φτάνουν τουλάχιστον τα 83 και
τους άνδρες τα 78 έτη.

E νώ λοιπόν κάποτε οι πενηντά-
ρηδες θεωρούντο “γέροι”, µε

την πρόοδο της ιατρικής και την
αύξηση του προσδόκιµου επιβίω-
σης, η αντίληψη αυτή άλλαξε.

“Σ ήµερα στα πενήντα έχεις
µπροστά του σχεδόν όσα

χρόνια έχεις και πίσω σου”, επιση-
µαίνει ο συντονιστής της µελέτης
ψυχολόγος Kάρλο Στρένγκερ και
προσθέτει: “OÈ ÂÓËÓÙ¿ÚË‰Â˜ Â›Ó·È
Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÏ‡ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ó·
ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÂ
Û¯¤ÛË ÌÂ ÓÂÒÙÂÚ· ¿ÙÔÌ·, Î·ıÒ˜
ÌÔÚÂ› Ó· ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔÓ ‰˘Ó·ÌÈ-
ÛÌfi Î·È ÙËÓ ¿ÁÚÈ· ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· ÙˆÓ
ÓÈ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‰‡Ô ·ÓÂ-
ÎÙ›ÌËÙ· “fiÏ·”: ÙËÓ ÁÓÒÛË Î·È ÙËÓ
ÂÌÂÈÚ›·”.

K άποιοι άλλοι ειδικοί επισηµαί-
νουν ότι είναι απολύτως φυ-

σιολογικό να ζήσουµε µια µεταβα-
τική περίοδο διανύοντας το κατώ-
φλι των πενήντα ετών. Tο αν θα
βιώσουµε την µετάβαση οµαλά ή
αν αυτό θα εξελιχθεί σε κρίση  µε
συµπτώµατα κατάθλιψης και πα-
ρορµητικές συµπεριφορές (όπως
το να αγοράζουµε σπορ αυτοκί-
νητα, να συνάπτουµε εξωσυζυγι-
κές σχέσεις µόνο και µόνο για
αυτοεπιβεβαίωση ή να καταφεύ-
γουµε σε αισθητικούς και πλαστι-
κούς χειρουργούς για “αναστή-
λωση”), εξαρτάται σε σηµαντικό
βαθµό από το πώς διαχειριζόµαστε
την ζωή µας και πόσο καλά έχουµε
ανταποκριθεί -µέχρι τότε- στις δι-
κές µας προσδοκίες. 
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ΠΠ
ριν γίνει βασιλιάς και νοµοθέ-
της της Σπάρτης, ο Λυκούργος

είχε ταξιδέψει στην Aίγυπτο και
την Iνδία, διδασκόµενος πολλά από
τους σοφούς εκείνων των χωρών. 
Kάποτε οι Σπαρτιάτες τον κάλεσαν
να γυρίσει στον τόπο του κι εκείνος
δέχθηκε. Ωστόσο µερικοί από τους
νόµους που εφήρµοσε δεν άρεσαν
σε κάποιους πλούσιους Σπαρτιά-
τες, που συγκεντρώθηκαν µία ηµέ-
ρα και φώναζαν αγανακτισµένοι
εναντίον του. Στο τέλος άρχισαν να
του πετάνε πέτρες. Ένας νέος µάλι-
στα τον πέτυχε µε το ραβδί του στο   

µάτι, που άρχισε να αιµορραγεί. 

Kάποιοι συνέλαβαν τον Άλκανδρο,
έτσι έλεγαν τον οξύθυµο νεαρό, και
τον ωδήγησαν στο σπίτι του Λυ-
κούργου για να τον τιµωρήσει ο
ίδιος. Eκείνος κράτησε τον Άλκαν-
δρο και, αφού έδιωξε όλους τους
υποτακτικούς του, ζήτησε από τον
νεαρό να τον υπηρετεί. O Άλκαν-
δρος, παρά την ευγενική καταγωγή
του, υπάκουσε και, µε τον καιρό,
βλέποντας τον απλό τρόπο της
ζωής του Λυκούργου και τον πράο
χαρακτήρα του, αφοσιώθηκε τε-
λείως σ’ αυτόν και έπεισε και όλους
τους άλλους για την αρετή του
ανδρός.

H  A P E T H  T O Y  A N ¢ P O ™H  A P E T H  T O Y  A N ¢ P O ™� �
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H έντονη νοητική προσπάθεια µπορεί να µειώσει
την αντοχή µας και να οδηγήσει σε µικρότερης

διάρκειας σωµατική άσκηση, ακόµα και αν, µε αυστη-
ρούς όρους φυσιολογίας, το σώµα µας έχει ακόµα
αρκετά αποθέµατα ενέργειας.

E δώ και χρόνια οι επιστήµονες διερευνούν τον
τρόπο µε τον οποίο η σωµατική άσκηση επηρεά-

ζει την νοητική µας δραστηριότητα, διαπιστώνοντας ότι
η µικρή σε διάρκεια άσκηση βελτιώνει την νοητική δρα-
στηριότητα, ενώ η διαρκής και εξαντλητική άσκηση θα
µας αφήσει εξουθενωµένους και ανίκανους να σκε-
φθούµε καθαρά, τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα.

A ντιθέτως, όµως, το σενάριο ότι η υπερβολική
σκέψη µπορεί να επιβαρύνει την σωµατική επί-

δοση δεν έχει προσελκύσει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον
των ειδικών. Eπιστήµονες από το Πανεπιστήµιο του
Kεντ στην Aγγλία και το Γαλλικό Iνστιτούτο Yγείας και
Iατρικής Έρευνας, ένωσαν τις δυνάµεις τους για να διε-
ρευνήσουν το θέµα.

O ι ερευνητές έβαλαν εθελοντές να παίξουν ένα
δύσκολο παιχνίδι λέξεων στον υπολογιστή µε

σκοπό να τους κουράσουν νοητικά και µετά να κατα-
γράψουν πώς συµπεριφέρεται το σώµα τους.

H κούραση είναι πολυδιάστατη. H επιστήµη της
γυµναστικής εστιάζεται στην σωµατική κούραση,

κατά την οποία οι µύες συσπώνται, καίνε ενέργεια και
εντέλει κουράζονται. H κούραση όµως δεν αφορά µόνο
στους µυς, αλλά και στο νευρικό σύστηµα. Παρ’ όλο
που είναι δύσκολο να αντιληφθούµε την ακριβή αιτία, το
µυαλό µας επίσης κουράζεται. Eµπειρικά γνωρίζουµε
ότι η έντονη συγκέντρωση σε µιια νοητικά απαιτητική
δραστηριότητα για ώρες, προκαλεί συνήθως µια
αίσθηση “θολούρας”.

° ια να διαπιστώσουν αν η νοητική κούραση επηρε-
άζει την σωµατική άσκηση, οι ερευνητές ζήτησαν

από δέκα υγιείς  νέους άνδρες να επισκεφθούν ένα
εργαστήριο διαµορφωµένο σε γυµναστήριο. Kατά την
διάρκεια της κάθε επίσκεψης, οι επιστήµονες συνέδε-
σαν τους άνδρες µε οθόνες και ένα ηλεκτρόδιο στο
πόδι. Zητήθηκε από τους εθελοντές να κάνουν έντονες
συσπάσεις στα πόδια, ενώ το
ηλεκτρόδιο περνούσε µικρές πο-
σότητες ηλεκτρισµού στους µυς,
για να αυξήσει στο µέγιστο την
σύσπαση. Oι κουρασµένοι µυς,
όπως ήταν αναµενόµενο, είχαν
λιγώτερη δύναµη και ανταποκρί-
νονταν λιγώτερο στο ηλεκτρικό
ερέθισµα, δείχνοντας στους ε-
ρευνητές κατά πόσον το σώµα
αλλά και το νευρικό σύστηµα
έχουν κουραστεί.

™ την συνέχεια, κατά την
διάρκεια µιας συνεδρίας, οι

ερευνητές ζήτησαν από τούς εθε-
λοντές να κάνουν ένα τεστ σχη-

µατισµού λέξεων στον υπολογιστή διαρκείας 90
λεπτών, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί νοητική
κούραση. Aντιθέτως, σε άλλη συνεδρία, οι εθελοντές
παρακολούθησαν για 90 λεπτά την ταινία “Γη”, ένα
γαλήνιο, χαλαρωτικό ντοκυµαντέρ.

M ετά από τις δύο αυτές νοητικές δραστηριότη-
τες, οι εθελοντές γύµνασαν το ένα τους πόδι

µε ένα ειδικό όργανο γυµναστικής, µέχρι να νοιώσουν
εξάν-τληση στους µυς, ενώ κατά την διάρκεια της άσκη-
σης ενηµέρωναν τους ερευνητές σχετικά µε το πόσο
επώδυνη τους φαινόταν η άσκηση. Στην συνέχεια υπο-
βλήθηκαν στην πρώτη σωµατική δοκιµασία για µία
ακόµη φορά.   

H νοητική κόπωση φάνηκε να επηρεάζει σηµαντικά
την αντοχή των εθελοντών, αφού µετά το νοητικό

τεστ κουράστηκαν περίπου 13% γρηγορώτερα απ’ ό,τι
µετά το ντοκυµαντέρ, ενώ ανέφεραν ότι η προπόνηση
τους φάνηκε πολύ πιο δύσκολη. Aυτό που είχε όµως
ενδιαφέρον είναι ότι, ενώ οι εθελοντές αισθάνονταν
τους µυς τους πολύ πιο κουρασµένους µετά το τεστ
στον H/Y, στην πραγµατικότητα οι µύες τους ανταπο-
κρίνονταν µε το ίδιο σθένος τόσο στις εντολές του
εγκεφάλου όσο και του ηλεκτροδίου, που ήταν συνδε-
δεµένο στο πόδι τους.

M ε απλά λόγια η έντονη σωµατική άσκηση µας
φαίνεται πιο δύσκολη όταν το µυαλό µας είναι

κουρασµένο και έτσι σταµατάµε γρήγορα, αν και αντι-
κειµενικά οι µύες µας είναι ακόµα ξεκούραστοι.

° ια παράδειγµα, τα αποτελέσµατα αυτά προτεί-
νουν ότι το πρωΐ ενός σηµαντικού αγώνα ή µιας

απαιτητικής προπόνησης, δεν είναι η ιδανική στιγµή για
να συµπληρώσουµε την φορολογική µας δήλωση,
δεδοµένου ότι η νοητική κούραση θα µπορούσε να οδη-
γήσει σε χαµηλή σωµατική επίδοση.

E κπαιδεύοντας τον εγκέφαλό µας να µην κουρά-
ζεται ή να κουράζεται λιγώτερο, για παράδειγµα

λύνοντας σταυρόλεξα ή φτιάχνοντας παζλ, θα µπορού-
σαµε να βελτιώσουµε την απόδοσή µας στις προπονή-
σεις, µειώνοντας µ’ αυτό τον τρόπο την πιθανότητα το
µυαλό µας να θεωρεί τους µυς κουρασµένους.

K άτι τέτοιο δεν έχει ακόµα
δοκιµαστεί, όπως τονίζει ο

Pόµουαλντ Λέπερς, καθηγητής
στο Πανεπιστήµιο της Bουργουν-
δίας, που µαζί µε τους Σάµιουελ
Mαρκορά και Mπέντζαµιν Παζό
του Πανεπιστηµίου του Kεντ διε-
ξήγαγαν αυτή την έρευνα. Προς
το παρόν, λέει ο ίδιος, µια ιδέα
που αξίζει να αναλογιστούµε,
είναι ότι Ùα συναισθήµατά µας
δεν αντικατοπτρίζουν πάντα την
πραγµατική κατάσταση του σώ-
µατός µας και ότι το σώµα µας
µπορεί να είναι πιο δυνατό απ’
όσο νοµίζει το µυαλό µας!                
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PP ωτούσαν τον Θαλή τον Mιλήσιο,
έναν από τους επτά σοφούς της

αρχαίας Eλλάδος, γιατί δεν παντρεύε-
ται.
- Oύπω καιρός, απαντούσε ο φιλόσο-
φος. ∆ηλαδή “δεν ήρθε ακόµα ο και-
ρός”.
Tην απάντηση αυτή δεν έπαψε να δίνει
επί µακρόν σε όσους Mιλήσιους επέµε-
ναν να τον ρωτούν. Ώσπου κάποια
στιγµή στην επαναλαµβανόµενη  ερώ-
τηση ο Θαλής απάντησε ξαφνικά:
- Oυκέτι καιρός, δηλαδή “πέρασε πια ο
καιρός”...
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O χρόνος είναι χρήµα, λένε µερικοί και, σύµ-
φωνα µε ωρισµένους υπολογισµούς, δισε-

κατοµµύρια ευρώ χάνονται ετησίως σε κάθε
ευρωπαϊκή χώρα λόγω των καθυστερήσεων.

E κείνο που δεν πρέπει να ξεχνάµε είναι οι
επιπτώσεις που έχουν οι συστηµατικές µας

αργοπορίες σε άλλους ανθρώπους. “TÚ¤Ìˆ fiÙ·Ó
ËÁ·›ÓÔ˘ÌÂ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ‹ ÛÂ Î¿ÔÈÔ Ú·ÓÙÂ‚Ô‡
ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ì·ÛÙÂ ·ÎÚÈ‚Â›˜, ‰ÈfiÙÈ  Ô
Û‡˙˘Áfi˜ ÌÔ˘ Î·ı˘ÛÙÂÚÂ› ¿ÓÙ·”, λέει η Άννα M.,
στέλεχος εταιρείας και µητέρα τριών παιδιών...
“Ÿ¯È ÁÈ¿ ÙËÓ ·ÚÁÔÔÚ›·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÂÈ‰Ú¿
¿Óˆ ÌÔ˘. EÎÓÂ˘Ú›˙ÔÌ·È ÙfiÛÔ ÔÏ‡ Ì·˙› ÙÔ˘,
ÒÛÙÂ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ¯·ÚÒ Ù›ÔÙÂ”.

Γ ιατί λοιπόν όσοι αργοπορούν δεν κάνουν
τίποτε για ν’ αλλάξουν αυτή την κακή συνή-

θεια; O Mπεν Oυίλιαµς, ψυχολόγος που συµβου-
λεύει άτοµα που καθυστερούν µονίµως, θεωρεί
ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι: “K¿ÔÈÔÈ Â›Ó·È ·Ï·-
˙fiÓÂ˜ Î·È ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ô ‰ÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˜
Â›Ó·È ÈÔ ÔÏ‡ÙÈÌÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ.
ŸÌˆ˜, Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÚË ¤ÏÏÂÈ„Ë
·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÌÈ· ‚ÈÙÚ›Ó·,
fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Â›Ó·È ÔÏ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ›”.

K αλές περιπτώσεις αργοπορηµένων είναι οι
πολιτικοί. O Mπαράκ Oµπάµα καθυστε-

ρούσε διαρκώς στο πρόγραµµά του. Έτσι όλοι
θυµούνται τον Tζορτζ Mπους, ο οποίος ήταν
πάντα ακριβής, αλλά και τον Mπιλ Kλίντον, ο
οποίος αργούσε τόσο πολύ ώστε να του βγάλουν
και ανέκδοτο: Eκτός από την ώρα Γκρίνουιτς
υπάρχει και η ώρα Kλίντον....
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¶OIO™ EINAI O KEP¢I™MENO™;
ŒÓ·˜ ÓÂ·Úfi˜ Ô˘ Î·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi Â·Ú¯›·, ·ÏÏ¿ ÛÔ‡‰·˙Â ÛÙËÓ £ÂÛ-
Û·ÏÔÓ›ÎË, ı¤ÏËÛÂ Î¿ÔÙÂ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÂÓÈ¯Úfi ÙÔ˘ ÂÈÛfi‰ËÌ·.
ŸÏÔÈ ÙÔ˘ ¤ÏÂÁ·Ó ˆ˜ Â›¯Â Î·Ï‹ ÊˆÓ‹. ™˘Ó¿ÓÙËÛÂ ÏÔÈfiÓ ÙÔÓ È‰ÈÔ-
ÎÙ‹ÙË ÂÓfi˜ Ó˘¯ÙÂÚÈÓÔ‡ Î¤ÓÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛÂ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÁÈ· ¤Ó·
Ì‹Ó· ˆ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜. O  ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Û˘ÌÊÒÓËÛÂ Î·È ÙÔ˘ ÚfiÛ-
ÊÂÚÂ 700 Â˘ÚÒ. “M· Â›Ó·È ÔÏÏ¿ ·˘Ù¿ Ù· ÏÂÊÙ¿. EÌ¤Ó· ÌÔ˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ó·
ÌÔ˘ ‰ÒÛÂÙÂ ¤Ó· ÏÂÙfi ÙËÓ ÚÒÙË Ó‡¯Ù·, ‰‡Ô ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË, Ù¤ÛÛÂÚ·
ÙËÓ ÙÚ›ÙË, ÔÎÙÒ ÙËÓ ÙÂÙ¿ÚÙË, Î.Ô.Î., ›Û· ÁÈ· Ó· ¤¯ˆ ÁÈ· Ù· Ó·‡Ï· ÌÔ˘”.

“T› Û¯ÔÏ‹ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ;”, ÛÎ¤ÊıËÎÂ ·ÔÚËÌ¤ÓÔ˜ Ô ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Î·È
¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‰¤¯ıËÎÂ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË. ¶fiÛÔ ÎÂÚ‰ÈÛÌ¤ÓÔ˜ ‚Á‹ÎÂ;

HH
Oρθορεξία, γνωστή και ως νευρική Oρθο-
ρεξία, είναι µια διατροφική διαταραχή, µε

ιδιαίτερη έµφαση στην κατανάλωση µόνο υγιει-
νών τροφίµων. Σε αντίθεση µε την ανορεξία, που
κάποιος δεν θέλει να φάει, η τάση ενός ορθορε-
ξικού µοιάζει µε ψυχαναγκαστική εµµονή στο ν’
αλλάξει την δια βίου διατροφή του και τις συνή-
θειες του τρόπου ζωής του, για να ζήσει µε έναν
πιο υγιεινό τρόπο ζωής. 

HH
Oρθορεξία ως λέξη επινοήθηκε το 1997
από τον ειδικό στην εναλλακτική ιατρική

Στήβεν Mπράτµαν, από τις ελληνικές λέξεις
“ορθός” και “όρεξη”. Oι ορθορεκτικοί έχουν
τέτοια εµµονή µε την υγιεινή διατροφή, που δεν
µπορούν να φάνε τίποτα που δεν πληροί τα
αυστηρά πρότυπα ποιότητας που υπάρχουν για
τις τροφές. Yγιεινή διατροφή είναι η ισορροπη-
µένη διατροφή, δεν είναι ό,τι δεν εµπεριέχει
λίπος, υδατάνθρακες, ή ό,τιδήποτε γλυκό.

HH
Oρθορεξία δεν αφορά µόνο στην επιθυµία
για έναν υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά και στην

επιθυµία σε επίπεδο εµµονής, που καθιστά την
υγιεινή διατροφή επίκεντρο της ζωής. O Mπράτ-
µαν λέει ότι η εµµονή σχετικά µε την λήψη υγιει-
νών τροφών, µπορεί να εξελιχθεί σε τέτοιο ση-
µείο, που να παραγκωνίσει άλλες απαραίτητες
δραστηριότητες και ανάγκες, να βλάψει τις σχέ-
σεις, αλλά και να πάρει τις διαστάσεις µιας
πραγµατικής διαταραχής της διατροφής, όπως
είναι η νευρική ανορεξία ή η βουλιµία.
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AÓ ÙÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ¤Ó·, ı·
¤ÙÚˆÁÂ ·Û˘˙ËÙËÙ› ÙÔ Úfi‚·ÙÔ. AÓ ‹Ù·Ó
2, Î·Ó¤Ó· ‰ÂÓ ı· ÙÔ ¤ÙÚˆÁÂ, ÁÈ·Ù› ·Ì¤-
Ûˆ˜ ı· ¤ÂÊÙÂ ı‡Ì· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. AÓ
‹Ù·Ó 3 Î¿ÔÈÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ ı· ¤ÙÚˆÁÂ ÙÔ
Úfi‚·ÙÔ, ÌË ¤¯ÔÓÙ·˜ Ù›ÔÙÂ Ó· ÊÔ‚Ë-
ıÂ› ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· 2. AÓ ‹Ù·Ó 4, ‰ÂÓ
ı· ¤Î·ÓÂ Î·Ó¤Ó· ÙËÓ ·Ú¯‹, ÁÈ·Ù› Î¿ÔÈÔ
·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· 3 ı· ¤ÙÚˆÁÂ Î·È ÙÔ
›‰ÈÔ. AÓ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÏÈÔÓÙ·ÚÈÒÓ Â›Ó·È
ÌÔÓfi˜ ÙÔ Úfi‚·ÙÔ ı· Ê·ÁˆıÂ›. 


