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O ι στατιστικές λένε πώς όσοι
πιστεύουν πως είναι τυχεροί

φέρνουν πιο πολλά καλά αποτελέ-
σµατα, ή αποτελέσµατα που συµπί-
πτουν µε τις επιθυµίες τους, απ’ ό,τι
εκείνοι που πιστεύουν το αντίθετο.

H αλήθεια είναι πως όσοι αισθάνον-
ται τυχεροί κρατούν, κατά µέσον

όρο, µια πιο αισιόδοξη στάση (ειδικά
απέναντι σε καινούργια πράγµατα ή
καταστάσεις) και η συµπεριφορά τους
είναι πιο εποικοδοµητική, θετική και
αγωνιστική µπροστά στις δυσκολίες. 

T ο ερώτηµα είναι τί θεωρεί ο καθέ-
νας µας τύχη. Πολύ ωραία το

περιγράφει ο Mαρκ Tουέιν στο βιβλίο
του “Xάκλµπερι Φιν”: “Mας χαροποιεί
περισσότερο ένα δολάριο που βρί-
σκουµε στον δρόµο, παρά τα δέκα που
παίρνουµε µισθό”. Aπό την άλλη πλευρά
ο Kικέρων έλεγε: “∆εν φτάνει που η
τύχη είναι τυφλή, τυφλώνει και όσους
ευνοεί”.

Γ ια να το καταλάβουµε αυτό υπάρχει
µια σχετική ιστορία:

“Ένας διακεκριµένος ψυχίατρος, συν-
οδευόµενος από νεαρούς µαθητευόµε-
νους γιατρούς, έκανε επίσκεψη στους
θαλάµους ενός ψυχιατρείου. Eκεί, όλοι
οι νοσηλευόµενοι έπασχαν από µια
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Έχει παρατηρηθεί επιστηµονικά ότι το µυαλό µας επιλέγει τον

“δρόµο” µε τον λιγώτερο κόπο. Aν µπορεί να αποφύγει µια δυσκο-

λία, συνήθως θα το κάνει, αν µπορεί να κάνει όσο το δυνατόν λιγώ-

τερα, συνήθως θα το κάνει.

Aυτή η παρατήρηση είναι και εµπειρική. Ένας έλεγε:

- Kάποτε ήξερα όλους τους αριθµούς τηλεφώνου των γνωστών

µου απ’ έξω. Tώρα τους έχω στο κινητό µου και, αν το χάσω, δεν

ξέρω παρά ελάχιστους.

Mε αυτή την απλή, µη-συνειδητή πράξη του να αποθηκεύουµε τους

αριθµούς τηλεφώνων στο κινητό µας, στερούµε από το µυαλό µας

ένα µέρος της εξάσκησης της µνήµης.

Aν καθόµαστε στην καρέκλα και πηγαίνουµε από την µία στην

άλλη ή από το αυτοκίνητο στον καναπέ, οι µυς υπολειτουργούν και

γίνονται µαλθακοί. Για να ενεργοποιηθούν, να αναπτυχθούν και να

είναι υγιείς χρειάζεται κόπος.

\Eτσι και το µυαλό µας... Όταν το χρησιµοποιούµε και του ζητάµε

να κάνει πράγµατα, εξασκεί τις ικανότητές του και τις διατηρεί σε

ακµαιότητα. Tο να επιλέγουµε να κοπιάσουµε, µέσα από τον δύσ-

κολο δρόµο, µπορεί να φαντάζει κοπιώδες, είναι όµως εξαιρετικά

ωφέλιµο, τόσο για την ψυχολογία µας όσο και για την διατήρηση του

νου µας.

O κόπος, όταν δεν είναι υπέρµετρος, ωφελεί πολύ τόσο το σώµα

όσο και τον νου, αλλά και την ψυχή - αν γίνεται κατά Θεόν - όπως

λένε και οι Oρθόδοξοι Πατέρες.

O εκδότης

∆ηµήτριος Mπούκας

ανεξέλεγκτη τάση να κάνουν κακό
στον εαυτό τους.

Kάποια στιγµή, περνώντας από ένα
θάλαµο επενδεδυµένο µε βαµβάκι,
βλέπουν έναν άνδρα, γύρω στα σαράν-
τα, να φωνάζει ότι θέλει να πεθάνει. 

O διευθυντής του ψυχιατρείου εξη-
γεί στους γιατρούς πως αυτός ο
δύστυχος, πριν από µερικά χρόνια,
είχε ερωτευθεί µια γυναίκα και πως,
όταν εκείνη τον απέρριψε, ο άνθρω-
πος τρελλάθηκε.
- Tι ατυχία, είπε ένας νεαρός γιατρός.
Nα βρεις την γυναίκα των ονείρων σου
κι αυτή να µη σε θέλει

Oι γιατροί συνέχισαν τον δρόµο
τους. Στον διπλανό θάλαµο βλέπουν
έναν άλλο άνδρα να χτυπάει µε
δύναµη το κεφάλι του στον τοίχο.
- Kι αυτός; ρωτάει ένας νεαρός για-
τρός.
- A, αυτός, λέει ο διευθυντής, είναι ιδι-
αίτερη περίπτωση. Kι αυτός ερωτεύ-
θηκε παράφορα και µάλιστα την ίδια
γυναίκα µε τον διπλανό.
- Kαι; ρωτάνε όλοι µαζί.
- Aυτός είχε την τύχη να δεχθεί η
γυναίκα την πρότασή του. Mετά από
τρεις µήνες συµβίωσης, τον έφεραν
εδώ τρελλό για δέσιµο ”
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∆ιάφορα... 
�AÔÊ·ÛÈÛÌ¤ÓÔÈ Ó· ÌËÓ ÂÈ-
ÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ‰È·Îfi-
„ÂÈ ÙËÓ ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙˆÓ ·Ú-
¯·›ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÛÙ· Û¯ÔÏÂ›·
Â›Ó·È ÔÈ B¤ÏÁÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›. AÎfiÌ· Î·È Ù·
ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ· Ô˘ ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ
ÒÚ· ÙË˜ ÂÎÌ¿ıËÛË˜ ÙË˜ ÁÏÒÛ-
Û·˜ Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙ¿ÌÂ˜ ÌÂ ÊÚ¿-
ÛÂÈ˜ ·Ú¯·åˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ÊÈÏÔ-
ÛfiÊˆÓ. Ÿˆ˜ Ï¤ÓÂ ¯·Ú·ÎÙË-
ÚÈÛÙÈÎ¿: “E›Ì·ÛÙÂ fiÏÔÈ ¯·ÚÔ‡-
ÌÂÓÔÈ, ÁÈ·Ù› ÍÂÎÏÂÈ‰ÒÓÔ˘ÌÂ ÙËÓ
„˘¯‹ Ì·˜ ÌÂ Ù· ÂÏÏËÓÈÎ¿”.
�ŒÓ· ÌˆÚfi ¤¯ÂÈ 99 ÂÚÈÛÛfi-
ÙÂÚ· ÔÛÙ¿ ·fi ¤Ó·Ó ÂÓ‹ÏÈÎÔ
¿ÓıÚˆÔ. O ÛÎÂÏÂÙfi˜ ÙÔ˘
ÌˆÚÔ‡ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi
¯fiÓ‰ÚÔ. K·ıÒ˜ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ
ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤-
ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯fiÓ‰ÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÌÂÙ·-
ÙÚ¤ÂÙ·È ÛÂ ÔÛÙÔ‡Ó, ÌÂ ÌÈ·
‰È·‰ÈÎ·Û›· Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È
ÔÛÙÂÔÔ›ËÛË. H ‰È·‰ÈÎ·Û›· ·˘-
Ù‹ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ
¤ÓˆÛË ˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÛÙÒÓ.
ŒÙÛÈ, Ù· ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙ· ÌˆÚ¿
¤¯Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ 305 ÔÛÙ¿, ÂÓÒ
¤Ó·˜ ÂÓ‹ÏÈÎ·˜ ¤¯ÂÈ 206.
�T· ·˘ÙÈ¿ Î·È Ë Ì‡ÙË Ì·˜ ‰ÂÓ
ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Ì¤-
¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ˙ˆ‹˜ Ì·˜.
™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÔÈ ÏÔ‚Ô›
ÙˆÓ ·˘ÙÈÒÓ Ì·˜ ı· ÂÈÌËÎ˘Ó-
ıÔ‡Ó ÚÔ˜ Ù· Î¿Ùˆ.
�OÈ Ô‰ËÁÔ› ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ·˘-
ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ˆÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó “Ûˆ-
Ê¤Ú”, ‰ËÏ·‰‹ “ıÂÚÌ·ÛÙ¤˜”. T·
ÚÒÙ· ·˘ÙÔÎ›ÓËÙ· ÏÂÈÙÔ˘Ú-
ÁÔ‡Û·Ó ÌÂ ·ÙÌfi Î·È ÔÈ Ô‰ËÁÔ›
ı· ¤ÚÂÂ Ó· ˙ÂÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ
ÓÂÚfi ÙË˜ ÌË¯·Ó‹˜ ÚÈÓ ÍÂÎÈ-
Ó‹ÛÔ˘Ó. 
�§›ÁÔ Ì¤ÏÈ, ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ
‡ÓÔ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› Û·Ó ÏÈ·Ó-
ÙÈÎfi ÛÙÔÓ Ï·ÈÌfi, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂ-
ÛÌ· Ó· ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ÚÔ¯·-
ÏËÙfi. °È’ ·˘Ùfi, ÚÈÓ ¤ÛÂÙÂ ÙÔ
‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ÎÚÂ‚‚¿ÙÈ Û·˜,
ÈÂ›ÙÂ ¤Ó· ÚfiÊËÌ· (Ù›ÏÈÔ,
Ê·ÛÎfiÌËÏÔ ‹ ÙÛ¿È ÙÔ˘ ‚Ô˘-
ÓÔ‡) ÌÂ ÌÈ· ÎÔ˘Ù·ÏÈ¿ Ì¤ÏÈ Î·È
·ÔÏ·‡ÛÙÂ ¤Ó·Ó ‹Û˘¯Ô ‡ÓÔ
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O Bρεττανός συγγραφέας Φίλιπ
Πούλµαν, που έχει τιµηθεί µε

πολυάριθµα βραβεία, ισχυρίζεται
πως τα παιδιά χρειάζονται τέχνη και
ιστορίες και ποιήµατα και µουσική,
όσο χρειάζονται αγάπη και φαγητό
και καθαρό αέρα και παιχνίδι. 

Σ την πρόσφατη απονοµή των
βραβείων Astrid Lindgren Me-

morial, που καθιέρωσε η Σουηδία το
2002 για την παιδική λογοτεχνία,
εκφώνησε τον ακόλουθο λόγο:

“A Ó ‰ÂÓ ‰ÒÛÂÈ˜ Û’ ¤Ó· ·È‰›
ÙÚÔÊ‹, Ë ˙ËÌÈ¿ Á›ÓÂÙ·È ÁÚ‹-

ÁÔÚ· ÔÚ·Ù‹. AÓ ‰ÂÓ ·Ê‹ÛÂÈ˜ ¤Ó·
·È‰› Ó· ¤¯ÂÈ Î·ı·Úfi ·¤Ú· Î·È ·È-
¯Ó›‰È, Ë ˙ËÌÈ¿ Â›Ó·È Â›ÛË˜ ÔÚ·Ù‹,
·ÏÏ¿ fi¯È ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·. AÓ ‰ÂÓ
‰ÒÛÂÈ˜ Û’ ¤Ó· ·È‰› ·Á¿Ë, Ë ˙ËÌÈ¿
ÌÔÚÂ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚ‹ ÁÈ·
ÌÂÚÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÌfiÓÈÌË. AÓ
‰ÂÓ ‰ÒÛÂÈ˜, fiÌˆ˜, Û’ ¤Ó· ·È‰› Ù¤-
¯ÓË Î·È ÈÛÙÔÚ›Â˜ Î·È ÔÈ‹Ì·Ù· Î·È
ÌÔ˘ÛÈÎ‹, Ë ˙ËÌÈ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ
Â‡ÎÔÏ· ÔÚ·Ù‹. øÛÙfiÛÔ Â›Ó·È ÂÎÂ›.
T· ÛÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ˘ÁÈ‹Ø
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó, Ó· Ë‰‹ÍÔ˘Ó
Ó· ÎÔÏ˘Ì‹ÛÔ˘Ó, Ó· Ê¿ÓÂ, Ó· Î¿-
ÓÔ˘Ó ÔÏ‡ ıfiÚ˘‚Ô, fiˆ˜ ¤Î·Ó·Ó
¿ÓÙ· Ù· ·È‰È¿, ·ÏÏ¿ Î¿ÙÈ ÏÂ›ÂÈ.

”E ›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÌÂÚÈÎÔ› ¿Ó-
ıÚˆÔÈ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜

Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÔÙ¤ Î¿ÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜
Ù¤¯ÓË, Î·È Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· Â˘¯·ÚÈÛÙË-
Ì¤ÓÔÈ Î·È ˙Ô˘Ó Î·Ï¤˜ ˙ˆ¤˜, Î·È ÛÙ·
Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‚È‚Ï›· Î·È
·˘ÙÔ› ‰ÂÓ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÏ‡ ÁÈ·
ÙÈ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ Î·È ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ
ÓfiËÌ· ÛÙËÓ ÌÔ˘ÛÈÎ‹. •¤Úˆ Ù¤ÙÔÈÔ˘˜
·ÓıÚÒÔ˘˜. E›Ó·È Î·ÏÔ› ÁÂ›ÙÔÓÂ˜
Î·È ¯Ú‹ÛÈÌÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜.

”Ά ÏÏÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, fiÌˆ˜, ÛÂ
Î¿ÔÈÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜ ·È‰ÈÎ‹˜

‹ ÓÂ·ÓÈÎ‹˜ ÙÔ˘˜ ËÏÈÎ›·˜, ‹ ·ÎfiÌË Î·È
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ, ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÓÙÈÌ¤ÙˆÔÈ
ÌÂ Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÔÓÂÈÚÂ‡ÙËÎ·Ó ÔÙ¤.
E›Ó·È ÙfiÛÔ Í¤ÓÔ Û’ ·˘ÙÔ‡˜, fiÛÔ Î·È Ë
ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙË˜ ÛÂÏ‹ÓË˜.
AÏÏ¿ Î¿ÔÙÂ ·ÎÔ‡Ó Ì›· ÊˆÓ‹ ÛÙÔ
Ú·‰ÈfiÊˆÓÔ Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ ¤Ó· Ô›ËÌ·,
‹ ÂÚÓÔ‡Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ¤Ó· ·ÓÔÈ-
¯Ùfi ·Ú¿ı˘ÚÔ Î·È ·ÎÔ‡Ó Î¿ÔÈÔÓ Ó·
·›˙ÂÈ È¿ÓÔ, ‹ ‚Ï¤Ô˘Ó Ì›· ·Ê›Û· Ì’
¤Ó·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ›Ó·Î· Û’ ¤Ó·Ó

Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÂÚ›ÂÚÁ·. T›ÔÙÂ
‰ÂÓ ÙÔ˘˜ Â›¯Â ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÁÈ’ ·˘-
Ùfi. 

”Ξ ·ÊÓÈÎ¿, Û˘ÓÂÈ‰ËÙÔÔÈÔ‡Ó
fiÙÈ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔÈ ÌÂ Ì›·

Ï·¯Ù¿Ú·, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó
È‰¤· ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ÏÂÙfiØ Ì›·
Ï·¯Ù¿Ú· ÁÈ· Î¿ÙÈ ÙfiÛÔ ÁÏ˘Îfi Î·È
ÙfiÛÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi, Ô˘ Û¯Â‰fiÓ
ÙÔ˘˜ ÏËÁÒÓÂÈ. AÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Ï‡Ë
Î·È ¯·Ú¿, ÌfiÓÔÈ Î·È Â˘ÚfiÛ‰ÂÎÙÔÈ
·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÓÙÂÏÒ˜ Ó¤· Î·È
·Ú¿ÍÂÓË ÂÌÂÈÚ›·, Î·È ı¤ÏÔ˘Ó ·Â-
ÁÓˆÛÌ¤Ó· Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ Ú·‰Èfi-
ÊˆÓÔ, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ
·Ú¿ı˘ÚÔ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó
Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·Ê›Û·. TÔ
‹ıÂÏ·Ó ·˘Ùfi, ÙÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó, fiˆ˜
¤Ó·˜ ÂÈÓ·ÛÌ¤ÓÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÚÔ-
Ê‹, Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ‹ÍÂÚ·Ó. 

”Έ ÙÛÈ Â›Ó·È Î·È ÁÈ· ¤Ó· ·È‰›,
Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÔ˘ÛÈÎ‹ ‹

ÂÈÎfiÓÂ˜ ‹ Ô›ËÛË Î·È Ù· Û˘Ó·ÓÙ¿
Ù˘¯·›·. AÓ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ë ÂÓ ÏfiÁˆ
Â˘Î·ÈÚ›·, ›Ûˆ˜ Ó· ÌËÓ Ù· ÁÓÒÚÈ˙Â
ÔÙ¤. £· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ fiÏË
ÙÔ˘ ÙËÓ ˙ˆ‹ ÛÂ ÌÈ· Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÔÏÈ-
ÙÈÛÙÈÎ‹˜ “ÏÈÌÔÎÙÔÓ›·˜” ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ
ÁÓˆÚ›˙ÂÈ. OÈ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ·˘Ù‹˜ ÙË˜
“ÏÈÌÔÎÙÔÓ›·˜” ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰Ú·Ì·ÙÈÎ¤˜
Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏ· ÔÚ·Ù¤˜.
AÏÒ˜, ÌÂÚÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ, ‰ÂÓ ‚ÈÒ-
ÓÔ˘Ó ÔÙ¤ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›·. AÓ
fiÏ· Ù· ‚È‚Ï›· Î·È fiÏË ÌÔ˘ÛÈÎ‹ Î·È
fiÏÔÈ ÔÈ ›Ó·ÎÂ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÂÚfi-
ÎÂÈÙÔ Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÂÓ Ì›· Ó˘ÎÙ›,
‰ÂÓ ı· ¤ÓÔÈˆı·Ó ¿Û¯ËÌ·Ø Ô‡ÙÂ Î¿Ó
ı· ÙÔ ·Ú·ÙËÚÔ‡Û·Ó.

”A ˘Ù‹ Ë Ï·¯Ù¿Ú·, fiÌˆ˜, ˘¿Ú-
¯ÂÈ ÛÂ ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ Î·È

Û˘¯Ó¿ ‰¤Ó ÈÎ·ÓÔÔÈÂ›Ù·È ÔÙ¤, ‰ÈfiÙÈ
‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ê˘ÓÈÛıÂ› ÔÙ¤. ¶ÔÏÏ¿
·È‰È¿, ÛÂ Î¿ıÂ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘,
ÂÈÓÔ‡Ó ÁÈ· Î¿ÙÈ Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ› Î·È
ÙÚ¤ÊÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘˜. 

”E ÌÂ›˜ Ï¤ÌÂ, ÔÚıÒ˜, fiÙÈ Î¿ıÂ
·È‰› ¤¯ÂÈ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÛÂ ÙÚÔ-

Ê‹ Î·È ÛÙ¤ÁË, ·È‰Â›·, È·ÙÚÈÎ‹ ÂÚ›-
ı·Ï„Ë Î.¿. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ù·Ï¿‚Ô˘ÌÂ,
ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ Î¿ıÂ ·È‰› ¤¯ÂÈ ‰ÈÎ·›-
ˆÌ· Î·È ÛÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈ-
ÛÌÔ‡. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ù·Ï¿‚Ô˘ÌÂ Î·Ï¿
fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜ Î·È ÔÈ‹Ì·Ù·,
¯ˆÚ›˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎ‹, Ù· ·È‰È¿

ψυχοπνευµατικήψυχοπνευµατική AΦYΠNIΣHAΦYΠNIΣH
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ευκαιρία να βελτιώσετε τις σχέσεις σας και την υγεία σας

°° ια πολλούς από εµάς, οι διακοπές σηµαίνουν
οικογενειακές συγκεντρώσεις, να είσαι µαζί

µε φίλους και να συµµετέχεις σε διάφορες δραστη-
ριότητες. Oι διακοπές είναι µια ευκαιρία επαφής µε
τους άλλους, ανταλλαγής ιδεών, και ίσως η ευκαι-
ρία να βρούµε κάποιον στον οποίο θα στηριχτούµε
ή θα είναι πρόθυµος να µας ακούσει.

A A ντίθετα, η σχετική έλλειψη κοινωνικών
δεσµών σχετίζεται µε κατάθλιψη και, αργό-

τερα στην ζωή, µε πτώση των νοητικών λειτουρ-
γιών. Mια πρόσφατη µελέτη, που εξέτασε στοιχεία
από περισσότερους από 300.000 ανθρώπους,

βρήκε ότι η έλλειψη ισχυρών σχέσεων αύξανε τον
κίνδυνο πρόωρου θανάτου από κάθε αιτία κατά
50% - παρόµοιο µε εκείνον του καπνίσµατος, της
παχυσαρκίας και της έλλειψης φυσικής δραστηριό-
τητας.

O O ι επιστήµονες ερευνούν τους βιολογικούς
παράγοντες και τους παράγοντες της συµπε-

ριφοράς που ερµηνεύουν τα οφέλη των σχέσεων
µε άλλους στην υγεία. Για παράδειγµα βρήκαν ότι
αυτές οι σχέσεις βοηθούν στην απελευθέρωση από
το στρες, που µπορεί να επηρεάσει δυσµενώς τις
στεφανιαίες αρτηρίες, την λειτουργία του εντέρου,
την ρύθµιση της ινσουλίνης και το ανοσοποιητικό
σύστηµα. 

M M ια άλλη πλευρά της έρευνας υποστηρίζει
ότι οι συµπεριφορές, που δείχνουν ενδια-

φέρον για τους άλλους, πυροδοτούν την απελευθέ-
ρωση ορµονών που ελαττώνουν το στρες. H έρευνα
προσδιώρισε επίσης ένα φάσµα δραστηριοτήτων
που αντιστοιχούν σ’ αυτό που λέγεται κοινωνική
υποστήριξη, περιλαµβάνοντας από προσφορές βο-
ήθειας ή συµβουλών, µέχρι εκφράσεις αγάπης. Eπι-
πλέον, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι επιδράσεις στην
αύξηση του ορίου ζωής, λόγω της κοινωνικής υπο-
στήριξης, επεκτείνονται τόσο σ’ αυτόν που δίνει
όσο και σ’ αυτόν που παίρνει.

ŸŸ λα αυτά είναι ενθαρρυντικά νέα, γιατί η
παροχή φροντίδας στους άλλους µπορεί να

είναι ένας από τις ευκολώτερους στρατηγικούς
στόχους που µπορούν να επιτευχθούν για την βελ-
τίωση της υγείας. Eίναι ανέξοδη, δεν χρειάζεται
κάποιον ειδικό εξοπλισµό και µπορούµε να την
εφαρµόσουµε µε πολλούς τρόπους.

E E κείνο που έχει σηµασία είναι η ποιότητα των
σχέσεών µας. Για παράδειγµα, µια µελέτη

βρήκε ότι οι γυναίκες µέσης ηλικίας, που είχαν
έναν πολύ ικανοποιητικό γάµο και σχέσεις συζυγι-
κού τύπου, διέτρεχαν µικρότερο κίνδυνο καρδιαγ-
γειακής νόσου συγκριτικά µε εκείνες που είχαν
λιγώτερο ικανοποιητικούς γάµους. Άλλες µελέτες
συνέδεσαν τις απογοητευτικές ή αρνητικές σχέσεις
(οικογενειακές και φιλικές) µε χειρότερη υγεία.
Mια άλλη έρευνα κατέληξε στο συµπέρασµα ότι τα
ζευγάρια που τσακώνονται πολύ και έχουν µια
εχθρική συµπεριφορά µεταξύ τους παρουσιάζαν
ελαττωµένη ανοσία. 

¶ ¶ ροσοχή όµως: κατά την διάρκεια των καλο-
καιρινών διακοπών είναι ευκολώτερη η συµ-

µετοχή σ’ ένα µεγαλύτερο σύνολο κοινωνικών δρα-
στηριοτήτων και ίσως να χαθεί ο δρόµος του βαθύ-
τερου στόχου: της ευκαιρίας των ανθρώπων να
έρθουν κοντά. 

º º υσικά δεν είναι όλες οι δραστηριότητες των
διακοπών καλές για την υγεία, όπως π.χ. το

πολύ φαγητό και ποτό. Eπίσης, οι πολυποίκιλες,
πολυάριθµες και µη ουσιαστικές κοινωνικές επαφές
δεν βοηθούν όλους τους ανθρώπους στην υγεία
τους. 

° ° ι’ αυτό, φέτος το καλοκαίρι, βρείτε χρόνο να
ενισχύσετε τις πιο σηµαντικές σχέσεις σας.

∆ιαλέξτε δραστηριότητες που είναι πιθανότερο να
φέρουν χαρά σ’ εσάς και τους ανθρώπους για τους
οποίους ενδιαφέρεστε. Aναθέστε σε άλλους ή
αφήστε δουλειές που σας τρώνε χρόνο. Mπορείτε
ακόµα να τις κάνετε µαζί µε την οικογένεια ή τους
φίλους σας. Kι αν δεν µπορείτε να δείτε όλους
όσους θα θέλατε, σχεδιάστε να τους συναντήσετε
µετά τις διακοπές

HPΘE THPΘE TO KAΛO KAΛOKAIPIOKAIPI

OÈ Î·ÏÔÎ·ÈÚÈÓ¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Â·Ê¤˜ fi¯È
ÌÔÓÔ Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ¯·Ú¿, ·ÏÏ¿ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó
Â›ÛË˜ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ÙËÓ ˘ÁÂ›· Ì·˜ ÌÂ
ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜, fiˆ˜ .¯. Ô Â·ÚÎ‹˜

‡ÓÔ˜, Ë ··ÏÏ·Á‹ ·fi ÙÔ ÛÙÚÂ˜, ÔÈ Î·Ï‡-
ÙÂÚÂ˜ Û˘Ó‹ıÂÈÂ˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, Ë ÛˆÌ·ÙÈÎ‹

¿ÛÎËÛË (ÎÔÏ‡ÌÈ, ÂÚ¿ÙËÌ·) Î.¿.

TÔ Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ
Û¯¤ÛÂˆÓ Î¿ÓÂÈ ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿. MÈ· ÌÂÁ¿ÏË
ÌÂÏ¤ÙË ÛÂ ¿ÙÔÌ· ËÏÈÎ›·˜ 75 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ
Î·Ù¤ÏËÍÂ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÓÔÈ· ‹Ù·Ó ¯·ÌË-
ÏfiÙÂÚÔ˜ Û’ ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ Ô˘ Â›¯·Ó ÈÎ·ÓÔÔÈË-

ÙÈÎ¤˜ Â·Ê¤˜ ÌÂ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Û˘ÁÁÂÓÂ›˜.
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OOOO ı˘ÌfiÛÔÊÔ˜ Ï·fi˜ ıÂˆÚÂ› Ù· Í¤ÁÓÔÈ·ÛÙ· ÓÂ·ÓÈÎ¿
¯ÚfiÓÈ· ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ ˆ˜ Ù· Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘,

ÌÂ ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· ÙÔ˘ Ó· Êı›ÓÂÈ fiÛÔ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ Ì¤ÛË ËÏÈÎ›·.

AAAA ÓÙ›ıÂÙË Â›Ó·È Ë ¿Ô„Ë AÌÂÚÈÎ·ÓÒÓ EÈÛÙËÌfiÓˆÓ, ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÈÔ Â˘Ù˘¯ÈÛÌ¤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô˜

ÛÙËÓ ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ 85Ô ¤ÙÔ˜ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ ÙÔ˘! H
¤ÚÂ˘Ó· ÙˆÓ ÂÈ‰ÈÎÒÓ ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ, ÌfiÏÈ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó
ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÔÎ ÙË˜ ÂÓ‹ÏÈÎË˜ ˙ˆ‹˜, ÙÔ ÔÚfiÛËÌÔ ÙˆÓ
Û·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓˆÓ ‰ËÏ·‰‹, ÙfiÙÂ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÌ¤ÓÔ˘Ó fiÏÔ Î·È ÈÔ
Â˘Ù˘¯ÈÛÌ¤ÓÂ˜ ËÌ¤ÚÂ˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ
ÙÔ 45Ô ¤ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ Î·È, ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, fiÛÔÈ ‰È·Ó‡Ô˘Ó ÙËÓ
¤ÎÙË ‰ÂÎ·ÂÙ›· ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ ¿Óˆ ÙˆÓ 50 ÂÙÒÓ ‰ËÏ·‰‹,
·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ˙ˆ‹ ÌÂ fiÏÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·.

¶¶¶¶ ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ÔÈ AÌÂÚÈÎ·ÓÔ› ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ‰ÂÓ ·Ú·ÏÂ›-
Ô˘Ó Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë ... Â˘‰·ÈÌÔÓ›·, Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÔÓ-

Ù·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙË˜ ÙÚ›ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ
‚·ıÌfi Î·È ·fi ÙÈ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. A˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ,
·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï¿ ÛÙËÓ ˘ÁÂ›· ÙÔ˘˜, ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ··ÈÙÔ‡-
ÌÂÓË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿, Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È “Â˘ÏÔÁËÌ¤ÓÔÈ”.

°°°° È· Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÙ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ ÔÈ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜
˙‹ÙËÛ·Ó ·fi 315.000 ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ

˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. \Oˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, Ë ‚·ÛÈÎ‹ ·ÈÙ›· Ô˘ Ô‰ËÁÂ› ÛÙËÓ
Â˘‰·ÈÌÔÓ›· Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ËÏÈÎ›·, Â›Ó·È Ë ÌÂ›ˆÛË ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ,
ÔÈ ÔÔ›Â˜ ‚·Ú·›ÓÔ˘Ó Ù· ¿ÙÔÌ· ÙË˜ Ì¤ÛË˜ ËÏÈÎ›·˜. O ·Ú¿ÁÔÓ-
Ù·˜ ·˘Ùfi˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ ÙËÓ ÒÚÈÌË ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ
ÈÎ·ÓfiÙËÙ· Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÂ Ú¿ÁÌ·Ù·
Ô˘ ÙÔ˘˜ Â˘¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó, Î¿ÓÔ˘Ó Ù· ¿ÙÔÌ· ôÓˆ ÙˆÓ 45 ÂÙÒÓ ÈÔ
Â˘Ù˘¯ÈÛÌ¤Ó·.
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M AM A Θ H M AΘ H M AT I K H  Σ Π A Z O K ET I K H  Σ Π A Z O K E ΦΦ A Λ I AA Λ I A
H Όλγα, η Πόπη, ο Kώστας και ο Nίκος είναι φίλοι και συµ-
µαθητές. Kατά την διάρκεια του χρόνου πηγαίνουν τακτικά
στον κινηµατογράφο της γειτονιάς τους. Για πρώτη φορά

πήγαν όλοι µαζί κάποια βροχερή ηµέρα, αλλά από τότε ακο-
λουθούν διαφορετικά προγράµµατα και πηγαίνουν ο καθέ-

νας ξεχωριστά. H Όλγα πηγαίνει κάθε τέταρτη ηµέρα, η
Πόπη κάθε πέµπτη ηµέρα, ο Kώστας κάθε έβδοµη ηµέρα

και ο Nίκος κάθε ένατη ηµέρα.
Mετά από πόσες ηµέρες θα ξαναβρεθούν

όλοι µαζί στον κινηµατογράφο;
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1) ÁÂÚÔ-Ó·˘ÙÈÎfi˜. 2) Û’ ÙÔ Â›· (ÛÔ˘ ÙÔ Â›·).
3) ˆ˜ fiÙ·Ó ÛËÌ·›ÓÂÈ Û·Ó, Ò˜ fiÙ·Ó ÛËÌ·›ÓÂÈ
âˆ˜. 4) ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙÂ. 5) ·ÏÈÙ‹ÚÈÔ˜ (ÚÔ¤Ú¯Â-
Ù·È ·fi ÙÔ ·Ú¯·›Ô Ú‹Ì· ·ÏÈÙ·›Óˆ). 6) ·ÌÓË-
ÛÙ›·. 7) ÁÏÈÛÙÚ¿ˆ. 8) ‰›Î·ÓÓÔ. 9) ‰ÈÒÚÔÊÔ.
10) ‰ˆÛ›ÏÔÁÔ˜. 11) E˘ÚÈ›‰Ë˜. 12) ÎÏ‹ÛË
·fi ÙÔ Î·ÏÒ (ÙËÏÂÊˆÓÈÎ‹ ÎÏ‹ÛË),  ÎÏ›ÛË
·fi ÙÔ ÎÏ›Óˆ (¤¯ˆ ÎÏ›ÛË ÛÙËÓ ÌÔ˘ÛÈÎ‹). 13)
ÒÚˆÛË. 14) ÚÒÁ· (·fi ÙÔ ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎfi
ÚˆÍ ÌÂ ÙËÓ ›‰È· ÛËÌ·Û›·).

¶§HPøMENO
TE§O™

T·¯. °Ú·ÊÂ›Ô
A£HNA™ 15

AÚÈıÌfi˜ A‰Â›·˜
512

X+5

EYTYXIA µετά τα 45...
T ο έντονο άγχος µπορεί να προ-

καλέσει απτές βλάβες στον
εγκέφαλο των παιδιών, προειδοποιούν
ερευνητές της Iατρικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Στάνφορντ. Oι ερευνη-
τές διεπίστωσαν ότι υψηλά επίπεδα
κορτιζόλης, της ορµόνης του στρες,
µπορούν να συρρικνώσουν τον ιππό-
καµπο, την περιοχή του εγκεφάλου
που συνδέεται µε την µάθηση και την
µνήµη.

O επικεφαλής της έρευνας υπο-
γραµµίζει ότι τα ευρήµατα δεν

αφορούν παιδιά που αντιµετωπίζουν
το απλό καθηµερινό άγχος των µαθη-
µάτων ή ενός καυγά, αλλά ανηλίκους
που πάσχουν από διαταραχή µετα-
τραυµατικού στρες, η οποία συνδέεται
κατά κανόνα µε σωµατική, σεξουαλική
ή ψυχολογική κακοποίηση ή µε απώ-
λεια αγαπηµένου προσώπου.

H έρευνα βασίσθηκε σε περιπτώ-
σεις παιδιών ηλικίας 7 ώς 13

ετών, που πάσχουν από διαταραχή
µετατραυµατικού στρες. Oι επιστήµο-
νες κατέγραψαν υψηλά επίπεδα κορτι-
ζόλης στον εγκέφαλό τους και την
συρρίκνωση του ιπποκάµπου, κάτι που
καθιστά δύσκολη την αντιµετώπιση
των προβληµάτων της ζωής και οδηγεί,
συνεπώς, σε περαιτέρω άγχος και πε-
ραιτέρω συρρίκνωση του ιπποκάµπου.
Πρόκειται εν ολίγοις για έναν Ê·ÜÏÔ
Î‡ÎÏÔ.


