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H ταν 12 τα µεσάνυχτα όταν χτύ-
πησαν την πόρτα του παπα-

Γιώργη. Ήταν µια γριούλα που του
ζήτησε να πάει να κοινωνήσει έναν
άρρωστο. O παπάς ετοιµάστηκε, πήρε
την Θεία Kοινωνία και την ακολούθησε.
Έφτασαν σ’ ένα φτωχικό σπίτι. 
- Πέρνα, παπά µου, του είπε η γριούλα
και τον έβαλε σ’ ένα δωµάτιο, όπου
βρέθηκε µόνος µ’ έναν άρρωστο, που,
µόλις τον είδε, άρχισε τις φωνές:
- Φύγε από δω. Eγώ είµαι άθεος και
άθεος θα πεθάνω. Ποιός σε κάλεσε;

O παπα-Γιώργης τα έχασε.
- Mα δεν ήρθα µόνος µου, ψέλλισε. Mε
κάλεσε η κυρία.
- Ποιά κυρία; βλέπεις καµµιά κυρία;

O παπα-Γιώργης είδε πάνω από το
κεφάλι του αρρώστου την φωτογραφία
της γυναίκας που τον είχε καλέσει.
- Nα, αυτή µε έφερε, λέει στον άρρω-
στο και του δείχνει την φωτογραφία.
- Ξέρεις τί λες, παπά; Aυτή είναι η µάνα
µου κι έχει πεθάνει χρόνια τώρα.

Για µια στιγµή πάγωσαν και οι δύο.
Aισθάνθηκαν δέος. O άρρωστος άρχισε
να κλαίει. Έπειτα, όταν συνήλθε, ζήτησε
να εξοµολογηθεί και να κοινωνήσει. H
µητέρα του, από τον ουρανό, είχε
φρον-τίσει να του δείξει τον δρόµο της
σωτηρίας...

H ιστορία αυτή µου ήρθε στον νου
όταν διάβασα τις δηλώσεις του

ζωγράφου Σ.Σ.: “ZËÏÂ‡ˆ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘
ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó, ÁÈ·Ù› Ë Ï˘ÙÚˆÙÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË
ÙË˜ ›ÛÙË˜ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÓÙÂÏÒ˜ ·fi
Ì¤Ó·. M·Î¿ÚÈ Ó· ›ÛÙÂ˘· ÎÈ ÂÁÒ...”

““ÌÌ··ÎÎ¿¿ÚÚÈÈ ÓÓ·· ››ÛÛÙÙÂÂ˘̆··......
””

“Oι περισσότεροι άνθρωποι ζουν την ζωή τους σε σιωπηλή απόγνωση”

Xένρυ Nτάϊβιντ Θωρώ

- Γιατί συµβαίνει  αυτό;

- ∆ιότι δεν κάνουν αυτό που τους αρέσει.

- Kαι γιατί δεν το κάνουν (αν, βεβαίως, ξέρουν τί θέλουν);

- Γιατί δεν πιστεύουν ότι µπορούν να το πετύχουν ή να το έχουν. Πριν

από πολύ καιρό δοκίµασαν... µάλλον... και δεν είχαν αίσιο αποτέλεσµα.

“Aπέτυχαν”, είπαν, και σταµάτησαν! Aυτό είναι ένα λάθος συµπέρασµα,

που προέκυψε από παρερµηνεία των καταστάσεων.

Nα τί πραγµατικά συνέβη: Έθεσαν έναν στόχο. Έκαναν κάποια

βήµατα. Tα βήµατα αυτά δεν έφεραν τα επιθυµητά αποτελέσµατα όσο γρή-

γορα τα ήθελαν. Περίµεναν χαρά και αγαλλίαση και βίωσαν εκνευρισµό και

απογοήτευση. Έτσι, κατέληξαν στο εσφαλµένο συµπέρασµα: “∆εν µπορώ

να επιτύχω σ’ αυτό που πραγµατικά θέλω” και, αντί να κυνηγούν αυτό που

θέλουν, κυνηγούν αυτό που νοµίζουν ότι µπορούν να έχουν.

Ποιό είναι το µήνυµα που θα ήταν καλό να είχαν πάρει; Ότι “για να
επιτύχω αυτά που θέλω, υπάρχει ένα τίµηµα. Θα πληρώσω το
τίµηµα!”, θα έπρεπε να ήταν η απόφαση.

Πήρα ΠPAΓMATIKA µια απόφαση σηµαίνει ∆EN ΣTAMATΩ
ΠOYΘENA! Oι περισσότεροι παραιτούνται διότι δεν αποφάσισαν πρα-

γµατικά να διεκδικήσουν το όνειρό τους. Aν θέλετε, εφαρµόστε την
εξής πρακτική για τα επόµενα 10 λεπτά:

1. Aποφασίστε τί πραγµατικά θέλετε.

2.Aναγνωρίστε και αποδεχθείτε ότι για να αποκτήσετε αυτό που θέλετε,

υπάρχει ένα τίµηµα. Συνήθως το τίµηµα είναι της µορφής:

α. Πόνος: φυσικός, συναισθηµατικός, διανοητικός, ίσως και πνευµατικός.

β. Φόβοι: Θα χρειαστεί να προχωρήσετε, ειδικά όταν θα νοιώθετε φόβο.

γ. Xρήµατα: Eνδεχοµένως θα χρειαστεί να δώσετε κάποια χρήµατα, κι    

αυτό µπορεί να φοβίσει ορισµένους.

δ. Kριτική: Θα δεχθείτε αρκετή από τους γύρω σας. Kάποιοι θα προσ-

παθήσουν να σας “προστατεύσουν”, άλλοι θα είναι δεικτικοί, κακοί 

και περιπαικτικοί.

3. Kάντε ένα µικρό βήµα σήµερα, αυτή την στιγµή, προς την κατεύθυνση

που επιθυµείτε. Eνεργήστε σαν να ξέρετε εκ των προτέρων ότι η επιτυχία

είναι σίγουρη!

Mπορείτε να κάνετε αυτά τα βήµατα, επειδή το αποφασίσατε και είστε

διατεθειµένοι να πληρώσετε το τίµηµα. Kαλή αρχή και καλή επιτυχία!

O εκδότης

∆ηµήτριος Mπούκας

Á È· Ù ›  ÓÔÌ › ˙Ô˘ÌÂ Á È· Ù ›  ÓÔÌ › ˙Ô˘ÌÂ 
fi Ù È  ˘¿Ú¯Â È  Ëfi Ù È  ˘¿Ú¯Â È  Ë

✍™ËÌÂ›ˆÌ· ·fi ÙÔÓ EÎ‰fiÙË

A Π O T Y X I AA Π O T Y X I A ;;
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∆ιάφορα... 
�TÔ Ï‡ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÚÔ‡¯ˆÓ Î·È
ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ÏÔ‡ÙÚÈÓˆÓ ·È-
¯ÓÈ‰ÈèÓ ÛÙÔ˘˜ 40 ‚·ıÌÔ‡˜
ÌÔÚÂ› Ó· Î¿ÓÂÈ Î·Ïfi ÛÙÔ ÂÚÈ-
‚¿ÏÏÔÓ, ·ÏÏ¿ ·Ê‹ÓÂÈ ·Ó¤·Ê·
Û¯Â‰fiÓ Ù· ÌÈÎÚfi‚È·. MÈÎÚÔ‚ÈÔ-
ÏfiÁÔÈ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ·Ó ÚfiÛÊ·Ù·
ÌÈ· ÌÂÏ¤ÙË: ‹Ú·Ó ‰Â›ÁÌ· ·fi
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 100 ·È‰ÈÎ¿
Â›‰Ë Î·È ÚÔ‡¯·. T· ÌÈÛ¿ ·fi
·˘Ù¿ Ï‡ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ 40 ‚·-
ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ Ù· ˘fiÏÔÈ· ¤ÌÂÈ-
Ó·Ó ¿Ï˘Ù·. TÂÏÈÎ¿ ÔÈ ÂÚÂ˘ÓË-
ÙÂ˜ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ÛÙ· ÌÈÛ¿
·fi Ù· Ï˘Ì¤Ó· ÚÔ‡¯· ˘‹Ú-
¯·Ó Ù· ›‰È· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Ô˘ ˘‹Ú-
¯·Ó Î·È ÛÙ· ¿Ï˘Ù·.
� T· ÙÚfiÊÈÌ· Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÒÓ-
Ù·È ÁÈ· ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Â›Ó·È
Ê˘ÛÈÎ¿ ÏÈÁÒÙÂÚÔ ÂÏÎ˘ÛÙÈÎ¿
·fi ÂÎÂ›Ó· ÙÔ˘ Î·ÏÔÎ·ÈÚÈÔ‡,
·ÏÏ¿ ·Ó Ù· ÚÔÛı¤ÛÂÙÂ ÛÙËÓ
‰È·ÙÚÔÊ‹ Û·˜ ÌÔÚÂ› Ó· Û·˜
ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ˘ÁÈÂ›˜ Î·È Â˘Ù˘¯È-
ÛÌ¤ÓÔ˘˜. ¶ÔÈ¿ Â›Ó·È ·˘Ù¿: Ë
ÎÔÏÔÎ‡ı·, Ù· ·¯Ï¿‰È·. ÙÔ ÎÔ˘-
ÓÔ˘›‰È, ÔÈ ÁÏ˘ÎÔ·Ù¿ÙÂ˜ Î·È
Ù· Ï·¯·Ó¿ÎÈ· BÚ˘ÍÂÏÏÒÓ.
�H ·ÎÚÈ‚‹˜ ÂÍ‹ÁËÛË ÙË˜ ÊÚ¿-
ÛË˜ “Afi ÙËÓ fiÏË ¤Ú¯ÔÌ·È Î·È
ÛÙËÓ ÎÔÚÊ‹ Î·Ó’ ¤Ï·” ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ÁÓˆÛÙ‹ Ì·˜
Î·Ó¤ÏÏ·. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·
ÛËÌ·›ÓÂÈ “Afi ÙËÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈ-
ÓÔ‡ÔÏË ¤Ú¯ÔÌ·È Î·È ÛÂ ÚÔÛ-
Î·ÏÒ Ó· ¤ÚıÂÈ˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹”.
�AÓ ÎÔ˘Ó¿ÙÂ ÚÔ˜ Ù· Î¿Ùˆ ÙÔ
ÎÂÊ¿ÏÈ Û·˜ ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂÙÂ
Î·Ù¿Ê·ÛË, ÌËÓ ÙÔ Î¿ÓÂÙÂ ·Ó
‚ÚÂıÂ›ÙÂ ÛÙËÓ BÔ˘ÏÁ·Ú›· ‹
ÛÙËÓ AÏ‚·Ó›·. EÎÂ› Ë Î›ÓËÛË
·˘Ù‹ ıÂˆÚÂ›Ù·È ¿ÚÓËÛË.
�K¿ıÂ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿
ÛÙËÓ ˘ÁÂ›· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰ÈÎ‹
ÙÔ˘ ÒÚ·. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ¤ÚÂ˘Ó·
ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙË˜ OÍÊfiÚ-
‰Ë˜, ÙÔ Úˆ˝ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î˘-
Ú›ˆ˜ ÔÓÔÎ¤Ê·ÏÔÈ, ÙÔ ÌÂÛË-
Ì¤ÚÈ ÎÚ›ÛÂÈ˜ ·ÓÈÎÔ‡, ÙÔ ·fi-
ÁÂ˘Ì· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô ˘ÚÂÙfi˜,
ÂÓÒ Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ¤ÏÎÔ˘˜ Î·È
Ë Ê·ÁÔ‡Ú· ÂÓÙÂ›ÓÔÓÙ·È ÙÔ
‚Ú¿‰˘.
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T ο υγιεινό φαγητό δεν είναι
πάντα νόστιµο. Όσον αφορά,

όµως, στις µπανάνες, αυτό δεν
ισχύει. Πιστεύουµε, λοιπόν, ότι θα
σας είναι διπλά ευχάριστο να µάθετε
ότι οι µπανάνες προσφέρουν όχι
µόνο γευστική ικανοποίηση, αλλά και
πολλά οφέλη στην υγεία µας.

H αρτηριακή πίεση επανέρχεται στα
φυσιολογικά επίπεδα

Oι µπανάνες µειώνουν την υψηλή
αρτηριακή πίεση χάρη στο γεγονός
ότι καθεµία περιέχει περίπου 430 mg
καλίου.

Mειώνεται το περιττό βάρος
Oι µπανάνες είναι πλούσιες σε φυτι-
κες ίνες, πράγµα που σας κάνει να µη
θέλετε να τρώτε άλλο µετά την κατα-
νάλωσή τους. Περιέχουν επίσης ένα
είδος αµύλου, που µειώνει την όρεξη
και σταµατά την αύξηση του βάρους.
Mειώνει τα επίπεδα του σακχάρου
στο αίµα και αυξάνει την ευαισθησία
του οργανισµού µας στην ινσουλίνη.
Aν τα κύτταρα του σώµατός µας δεν
είναι ευαίσθητα στην ινσουλίνη, δεν
µπορούν ν’ απορροφήσουν την γλυ-
κόζη, και το πάγκρεας αρχίζει να την
παράγει σε µεγάλες ποσότητες. Tο
αν το σώµα συσσωρεύει λίπος εξαρ-
τάται από την παρουσία ινσουλίνης.

Mειώνεται ο κίνδυνος αναιµίας
H αναιµία προκαλεί ωχρότητα, κό-
πωση και δύσπνοια. Eίναι το αποτέ-
λεσµα της ελάττωσης των ερυθρών
αιµοσφαιρίων και του χαµηλού  πο-
σοστού αιµοσφαιρίνης στο αίµα. Oι
µπανάνες περιέχουν πολύ σίδηρο,
που διεγείρει την παραγωγή ερυ-
θρών αιµοσφαιρίων. Περιέχουν επί-
σης βιταµίνη B6, που ρυθµίζει τα επί-
πεδα γλυκόζης στο αίµα, βοηθώντας
τους ανθρώπους µε αναιµία.

Bελτιώνεται η πέψη
Oι µπανάνες χωνεύονται εύκολα και
δεν ερεθίζουν το γαστρεντερικό σύ-
στηµα. Tο άµυλο που περιέχουν δεν

χωνεύεται εύκολα και καλήγει στο
παχύ έντερο, όπου χρησιµεύει ως
αποτελεσµατικό θρεπτικό µέσο για
τα υγιή βακτήρια. Oι µπανάνες ενδεί-
κνυνται όταν υποφέρετε από γαστρί-
τιδα και καούρες, και αποκαθιστούν
τα µέταλλα που χάνονται, όταν κά-
ποιος έχει διάρροια.

Mειώνουν το άγχος
Oι µπανάνες βελτιώνουν την διά-
θεση. Περιέχουν τρυπτοφάνη, η ο-
ποία απαιτείται από το σώµα µας για
να παράξει σεροτονίνη, την “ορµόνη
της ευτυχίας”. Kάθε µπανάνα περιέ-
χει 27 mg µαγνησίου. Aυτό το µέ-
ταλλο είναι υπεύθυνο για καλή διά-
θεση και για σωστό ύπνο.

Mας προσφέρουν βιταµίνες
Oι µπανάνες είναι πλούσιες σε βιτα-
µίνη B6. Mία µπανάνα περιέχει κατά
µέσον όρο το 20% της ηµερήσιας
ανάγκης µας για βιταµίνη B6. Aυτό
βοηθά το σώµα µας να παράξει
ινσουλίνη, αιµοσφαιρίνη και αµινο-
ξέα, που απαιτούναι για την δηµιουρ-
γία υγιών κυττάρων. Aν και πιστεύ-
ουµε, συνήθως, ότι τα πορτοκάλια
και οι φράουλες περιέχουν την µεγα-
λύτερη ποσότητα βιταµίνης C, οι
µπανάνες περιέχουν στην πραγµατι-
κότητα το 15% της ηµερήσιας ανάγ-
κης του οργανισµού µας. H βιταµίνη
C είναι ένα σηµαντικό αντιοξειδω-
τικό, που εξουδετερώνει τις επιβλα-
βείς ελεύθερες ρίζες (ενεργά µόρια
µε ανεπαρκή ηλεκτρόνια, που µπο-
ρούν να καταστρέψουν κύτταρα του
σώµατος). Bοηθά επίσης στην υγεία
των αιµοφόρων αγγείων και στην
παραγωγή κολλαγόνου.

Θα αυξήσουν την ενέργειά σας
Tο κάλιο που περιέχεται στις µπανά-
νες προστατεύει τους µυς σας από
κράµπες, ενώ οι υδατάνθρακες σάς
παρέχουν αρκετή ενέργεια για να τα
βγάλετε πέρα κατά την διάρκεια µιας
κουραστικής ηµέρας ή σε µια επί-
πονη προπόνηση.

MΠANANEΣ  MΠANANEΣ  
THN  HME PA . . .THN  HME PA . . .2
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πόσο πόσο YΨHΛYΨHΛO EQ O EQ έχετεέχετε ;;
AA

πό την στιγµή που γεννηθήκατε όλοι αναζητούσαν
τρόπους ν’ ανακαλύψουν πόσο έξυπνοι είστε, αν

έχετε µορφωθεί αρκετά, αν είστε κατάλληλοι για κάποια
εργασία. Kανείς όµως δεν αναρωτήθηκε πώς διαχειρίζεστε
τα συναισθήµατά σας. O δείκτης EQ µπορεί ν’ αποκαλύψει
πολλά για επιτυχίες και αποτυχίες, τόσο στην προσωπική
όσο και την επαγγελµατική σας ζωή.

OO όρος EQ αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόµου να
αντιλαµβάνεται, να ελέγχει και να αξιολογεί τα συναι-

σθήµατα, τόσο τα δικά του, όσο και των άλλων. Yπάρχουν
επιστήµονες που πιστεύουν ότι αυτή η ικανότητα ενός
ανθρώπου µπορεί να βελτιωθεί και να εξελιχθεί µε την
κατάλληλη προσπάθεια, Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι είναι
έµφυτη.

AA παντήστε µε το χέρι στην καρδιά στις ερωτήσεις που
ακολουθούν και πάρτε µια ιδέα για το επίπεδο του

EQ σας. Aν δεν είναι αρκετά υψηλό, δεν υπάρχει λόγος να
ανησυχείτε.

1.1. Aποφασίζετε από κοινού µε τον σύντροφό σας να
δώσετε τέλος στην σχέση σας, αλλά στην πραγµατι-

κότητα εσείς θέλετε να µείνετε µαζί.
A) Aποφασίζετε να κάνετε ό,τι καλύτερο µπορείτε για να
βρείτε διεξόδους στα συναισθήµατά σας.
B) Tο ρίχνετε στην δουλειά, προσπαθώντας να µη σκέπτε-
στε το θέµα.
Γ) Mένετε σπίτι και κλαίτε για τον χωρισµό.
∆) Aποφασίζετε να βγείτε µε κάποιον άλλο/η, για τον οποίο
δεν τρέφετε πραγµατικά συναισθήµατα, για να µην είστε
µόνοι.

2.2. Bγαίνετε για καφέ µε φιλική παρέα και κάποιος αρχί-
ζει να σχολιάζει αρνητικά κάποιον που δεν είναι

παρών.
A) Tου λέτε ότι δεν είναι ωραίο να µιλάει µε τέτοιο τρόπο
για κάποιον που δεν είναι εκεί και του ζητάτε ν’ αλλάξετε
θέµα.
B) ∆εν λέτε τίποτε µπροστά στους άλλους, αλλά του επιση-
µαίνετε κατ’ ιδίαν την ενόχλησή σας.
Γ) Παραµένετε σιωπηλοί και µετά µετανοιώνετε που δεν
κάνατε κάτι να σταµατήσετε την συζήτηση.
∆) Συµµετέχετε στην συζήτηση και κάνετε κι εσείς κάποια
αρνητικά σχόλια.

3.3. Eίστε στο πρώτο ραντεβού και παρατηρείτε πως εκεί-
νος/η δεν αισθάνεται και πολύ άνετα.

A) Προσπαθείτε να είστε όσο πιο άνετοι γίνεται για να
τον/την ξεµπλοκάρετε.
B) Aποφασίζετε να διαλέξει εκείνος/η τί θα κανετε στο επό-
µενο ραντεβού, ακόµα κι αν δεν σας αρέσει πολύ, προκει-
µένου να τον/την κάνετε να νοιώσει άνετα.
Γ) Aποφασίζετε ότι δεν υπάρχει χηµεία ανάµεσά σας και το
σταµατάτε εκεί.
∆) Aρχίζετε να γίνεστε εµµονικοί και να σκέπτεστε πως
εσείς δεν κάνετε κάτι σωστά.   

4.4. Έχετε παρατηρήσει πως τελευταία δεν περνάτε καλά
µε κάποιο φιλικό πρόσωπο. H σχέση σας αρχίζει να

ξεθωριάζει.
A) Tου το λέτε ανοιχτά µε κάθε ειλικρίνεια ότι η σχέση σας
δεν είναι διασκεδαστική και εποικοδοµητική.
B) Tου ζητάτε να το συζητήσετε και να βρείτε µια λύση από
κοινού.

Γ) Aφήνετε την φιλία σας να “τελειώσει” αθόρυβα και σκέ-
πτεστε: “OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó, ÔÈ Û¯¤ÛÂÈ̃  ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó”.
∆) Σταµατάτε ν’ απαντάτε στα τηλεφωνήµατα και τα µηνύ-
µατά του.

5.5. O/η σύντροφός σας έχει µια συνήθεια που σας ενο-
χλεί όλο και περισσότερο.

A) Tου/της µιλάτε ειλικρινά και εξηγείτε τί είναι αυτό που
σας  ενοχλεί.
B) Eπιστρατεύετε το χιούµορ σας για να τονίσετε πως αυτό
που κάνει δεν σας είναι ευχάριστο.
Γ) Mαθαίνετε να ζείτε µ’ αυτό. Oι άνθρωποι δεν αλλάζουν.
∆) Tον/την απειλείτε πως, αν συνεχίσει έτσι, θα χωρίσετε.

6.6. Zητήσατε από κάποιο φιλικό πρόσωπο να σας βοηθή-
σει σε κάτι που σας απασχολεί, αλλά εκείνο το αµέ-

λησε για µια ακόµη φορά.
A) Tο συζητάτε µαζί του, αφού περάσει ένα διάστηµα και
σας έχει φύγει ο θυµός.
B) Aναλαµβάνετε την υπόθεση που σας απασχολεί µόνοι
σας ή την αναθέτετε σε κάποιο άλλο, πιο έµπιστο πρόσωπο.
Γ) Mαθαίνετε πως δεν πρέπει να εµπιστεύεστε τα προσω-
πικά σας θέµατα σε άλλους και σωπαίνετε.
∆) Eκνευρίζεστε, του τηλεφωνείτε και τσακώνεστε.

7.7. O/η σύντροφός σας σάς “στήνει” στο ραντεβού µισή
ώρα.

A) Kάνετε χιούµορ µαζί του όταν έρθει, πως και µε τον
Πρωθυπουργό να είχατε ραντεβού δεν θα περιµένατε τόσο.
B) ∆εν λέτε τίποτε και προσπαθείτε να περάσετε καλά,
χωρίς ο άλλος να αισθανθεί άσχηµα.
Γ) Πηγαίνετε για φαγητό και δεν µιλάτε καθόλου, για να δεί-
ξετε πόσο ενοχληµένοι είστε.
∆) Tον/την παίρνετε στο τηλέφωνο και, αφού εκφράσετε
τον θυµό σας, ακυρώνετε το ραντεβού.

8.8. Ένας καλός φίλος σάς εκµυστηρεύεται πως έχει απο-
δείξεις ότι ο/η σύντροφος ενός γνωστού/ης σας

τον/την απατά. Πώς αντιδράτε;
A) Eξαρτάται από το δέσιµο που έχετε µ’ αυτό το άτοµο.
B) Tου το λέτε αµέσως.
Γ) Παραµένετε σιωπηλοί.
∆) Πιάνετε τον/την σύντροφό του/της και του µιλάτε, λέγον-
τάς του ότι πρέπει να πει στον άλλον την αλήθεια.

9.9. O καλύτερός σας φίλος/η µόλις έχει χωρίσει και το
έχει πάρει βαρειά. 

A) Φροντίζετε να είστε κοντά του και να καταλάβετε τί είναι
αυτό που θα τον κάνει να αισθανθεί καλύτερα, χωρίς να τον
κουράζετε.
B) Tον καλείτε να βγείτε µαζί για να ξεχαστεί.
Γ) Eπισκέπτεστε τον/την πρώην του και τσακώνεστε.
∆) Aνησυχείτε µήπως τύχει και σε σας κάτι παρόµοιο.

10.10. Ένας γνωστός δανείζεται κάτι από σας, µικρής
αξίας µεν, αλλά µεγάλης συναισθηµατικής σηµα-

σίας. Όταν το ζητάτε πίσω, δεν σας το δίνει.
A) Tου εξηγείτε πόσο σηµαντικό είναι για σας και τον παρα-
καλείτε να σας το επιστρέψει.
B) Tο αφήνετε να περάσει έτσι. H φιλία είναι πιο σηµαντική
από τα αντικείµενα.
Γ) ∆εν του ξαναµιλάτε µέχρι να σας επιστρέψει αυτό που
σας ανήκει.
∆) Σταµατάτε τις επαφές. ∆εν θέλετε τέτοιους φίλους.
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1) Περισσότερα A
Tο EQ σας είναι υψηλότερο από τον µέσο όρο. Γιατί; Mα επειδή, αν κρίνει
κάποιος από τις απαντήσεις σας, µοιάζετε ν’ αντιµετωπίζετε τα συναισθή-
µατα στην σωστή τους διάσταση, χωρίς να υπερβάλλετε, µα ούτε και να
τα αγνοείτε. Oι αντιδράσεις δείχνουν άτοµο που ξέρει να διαχειρίζεται
δύσκολες συναισθηµατικές καταστάσεις, τόσο για τον εαυτό του όσο και
για τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν. Aποδέχεστε τα θετικά και απο-
κρούετε µε ευγενικό και εποικοδοµητικό τρόπο τα αρνητικά συναισθή-
µατα, φροντίζοντας να κερδίζετε κάτι από κάθε κατάσταση.
2) Περισσότερα B
Tο EQ σας πλησιάζει τον µέσον όρο, κάτι που δεν µπορεί σε καµµιά περί-
πτωση να θεωρηθεί αρνητικό. Eίστε ίσως λίγο πιο ευάλωτοι στα συναισθή-
µατα απ’ όσο πρέπει για το δικό σας καλό, χωρίς όµως να αφήνετε το
άγχος, τον θυµό, την στενοχώρια να σας πτοούν. Σίγουρα είστε ένα άτοµο
που οι γύρω σας θέλουν να συναναστρέφονται και να εµπιστεύονται.
Σε µερικές περιπτώσεις θα µπορούσατε, ίσως, να επιστρατεύετε την
λογική και να µην εµπιστεύεστε το παρορµητικό σας συναίσθηµα. 
3) Περισσότερα Γ
Tο EQ σας είναι ελαφρώς κάτω από τον µέσο όρο και, αν συνταχθούµε µε
τους επιστήµονες που πιστεύουν ότι µπορείτε να βελτιωθείτε, τότε έχετε
λίγη δουλίτσα να κάνετε. Συνήθως σφήνετε τα πράγµατα να εξελιχθούν
σαν απλός θεατής και δεν αντιδράτε στον σωστό χρόνο. Mετανοιώνετε
που δεν είχατε το θάρρος να απαντήσετε ή να διευθετήσετε κάποια προ-
βλήµατα που σας ενοχλούν. Έτσι, όταν τα συναισθήµατα “σκάσουν” µέσα
σας, αντιδράτε, αλλά το κάνετε µε τέτοιο τρόπο που χάνετε το δίκιο σας
και δεν βρίσκετε την ικανοποίηση που θα θέλατε.
4) Περισσότερα ∆
Tο EQ σας είναι σαφώς κάτω από τον µέσον όρο. Aν παρατηρούσατε τον
εαυτό σας σαν τρίτος, θα το διαπιστώνατε κι εσείς πως, πριν προλάβετε να
σκεφθείτε την αντίδρασή σας, γίνεστε µαριονέττα των συναισθηµάτων
σας και αντιδράτε σπασµωδικά. ∆είχνετε µια αδιαλλαξία στις σχέσεις σας
µε τους άλλους, κάτι που πιθανότατα δεν σας αντιπροσωπεύει, όµως σας
“βοηθά” να µην αντιµετωπίσετε κατά πρόσωπο ένα πρόβληµα για να το
επιλύσετε.
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H εφηµερίδα µας θα ήθελε να συγχα-
ρεί την αναγνώστριά µας Xαρούλα

Tσικριτσή-Mπαρνιά, που, στις 26 Iουνίου
2017, απέσπασε το A΄ Bραβείο στον  6ο
Παγκόσµιο Ποιητικό ∆ιαγωνισµό “AMΦI-
KTYONIA EΛΛHNIΣMOY” µε ελεύθερο θέ-
µα (θρησκευτικό, συµπαντικό, κοινωνικό,
ερωτικό, σατιρικό κ.ά). 

Π αραθέτουµε εδώ ένα από τα ποιή-
µατά της µε τίτλο “APATE ΠYΛAΣ”:

◊ÚıÂ ÛÙËÓ fiÚÙ· ÛÔ˘, ¤Ó· ·ÏËÙ¿ÎÈ

ÙÛÈÁÁ¿ÓÔ˘ B·ÛÈÏÈ¿ ·È‰¿ÎÈ.

XÚ˘Û¿ ÊÏÔ˘ÚÈ¿, Û’ ¤Ó· ÊÔ˘Ï¿ÚÈ

¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Ì¤ÛË ÙÔ˘, ˙ˆÓ¿ÚÈ

Ô˘ ·ÁÎ·ÏÈ¿˙ÂÈ ÙÔ˘ÌÂÚÏ¤ÎÈ

ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÛÙÔ˘˜ Î·ËÌÔ‡˜ Ó· Ï¤ÎÂÈ!

ŒÓ· ‚ÈÔÏ› ¿Óˆ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ

Î·È ÙÔ ‰ÔÍ¿ÚÈ ÙÔ˘ ·ÛÙ¤ÚÈ!

◊ÏÈÔ˜ ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜, ‰È·‚¿ÙË˜,

ÙÔÓ ‡ÌÓÔ ÁÚ¿ÊÂÈ ÙË˜ AÁ¿Ë˜.

ÕÚ·ÙÂ ‡Ï·˜, Ù· ‰ÂÛÌ¿ ÛÔ˘.

TÔ ·ÏËÙ¿ÎÈ ÂÎÂ› ÛÈÌ¿ ÛÔ˘

ÌÂ ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÙË˜ Î·Ú‰È¿˜ ÙÔ˘

ÂÍ·ÚÁ˘ÚÒÓÂÈ, Ù· ‰ÂÈÓ¿ ÛÔ˘.

ÕÚ·ÙÂ ‡Ï·˜, ÙË˜ ÁÂÓÈ¿˜ ÛÔ˘.

TÔ ·ÏËÙ¿ÎÈ ÙË˜ Î·Ú‰È¿˜ ÛÔ˘

Ì’ ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì·ÁÂÌ¤ÓÔ,

ÂÍ·ÚÁ˘ÚÒÓÂÈ, Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÛÔ˘!
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