
Πολλές φορές άνθρωποι µας πληγώνουν ή περιστάσεις και αναποδιές

µας στενοχωρούν. Πώς µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τις θλίψεις, που

δηµιουργούνται από περιστάσεις που δεν µπορούµε να αλλάξουµε;

Aν έλεγα ότι υπάρχει ένας εύκολος τρόπος για να γίνει αυτό αποτελε-

σµατικά και γρήγορα, θα öκανα πολλούς (και εµένα) ιδιαίτερα ευτυχισµέ-

νους αυτοστιγµεί! Aν λοιπόν αυτό έλυσε το πρόβληµα, τότε πετύχαµε τον

σκοπό µας και δεν χρειάζεται να διαβάσετε άλλο αυτό το άρθρο. ∆υστυ-

χώς, όµως, αν ισχυριζόµουν ότι οι θλίψεις µπορούν να περάσουν σε µια

στιγµή, θα µε κατηγορούσατε ότι καλλιεργώ ψεύτικες ελπίδες.

Mπορεί, λοιπόν, κάποιος να διαχειριστεί τις θλίψεις πιο αποτελεσµατικά;

Tο πράγµα θέλει τέχνη και υποµονή.

Tο πρώτο είναι να κατανοήσουµε ότι ένα γεγονός µάς προκαλεί θλίψη

µια στιγµή. Aπό εκεί και πέρα το κάνουµε εµείς µόνοι µας στον εαυτό µας.

Πώς; Mε το να φέρνουµε εικόνες και αναµνήσεις του γεγονότος στον νου

µας.

Tί κάνουµε λοιπόν; Aρχικά, παρατηρούµε ποιές εικόνες και σκέ-
ψεις ξεκινούν αυτό το συναίσθηµα.

Mόλις παρατηρήσουµε ότι ξεκινά από το δυσάρεστο συναίσθηµα, αµέ-
σως να συγκεντρώσουµε την προσοχή µας στο σώµα µας. Ποιά είναι η

στάση µας, πώς περπατάµε, πώς πιάνουµε κάτι. Mετά, µπορεί να συγκεν-

τρώσουµε την προσοχή µας σε αντικείµενα και να εξετάζουµε την µορφή

τους, το χρώµα τους, την υφή τους, τί ήχο κάνουν.

Έτσι, η σκέψη µας, για λίγο, θα συγκεντρωθεί στο “εδώ και τώ-
ρα”. Oι σκέψεις που προκαλούν την θλίψη θα ξαναέρθουν, γι’ αυτό είπα

στην αρχή ότι θέλουµε µαζί µε την τέχνη και την υποµονή. Kάνοντας αυτή

την διαδικασία συχνά στην διάρκεια της ηµέρας, το µυαλό µας θα

συνηθίσει να επιστρέφει στο “τώρα” και θα ασχολείται λιγώτερο µε τις

δυσάρεστες σκέψεις.

Aν η δυσάρεστη σκέψη επιµένει, αναρωτηθείτε: “τί µάθηµα µου

προσφέρει αυτή η εµπειρία, ώστε να µην κάνω το ίδιο ή µεγαλύτερο

σφάλµα άλλη φορά;”, “πώς θα αναγνωρίσω τα σηµάδια;”. Aναλογιστείτε
τα  για λίγο αυτά.. Aν οι σκέψεις σάς ταράξουν πολύ, δοκιµάστε ένα ήπιο

ηρεµιστικό σκεύασµα (πάντα µε συµβουλή ιατρού, αν πρόκειται για φάρ-

µακο), ώστε να καταλαγιάσει το έντονο συναίσθηµα. Συνεχίστε την
άσκηση µε την αυτοπαρατήρηση-αυτοανάµνηση. Σε λίγο χρονικό διά-

στηµα θα νοιώθετε πιο ανάλαφροι και ότι έχετε τον έλεγχο του εαυ-
τού σας και της ζωής.

O εκδότης   
∆ηµήτριος Mπούκας
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O ι σχέσεις Eλλάδας και Aιγύπτου
ήταν ανέκαθεν θερµές. Oι δυο

λαοί τρέφουν βαθειά, αµοιβαία αγάπη,
ιδιαίτερα οι Άραβες προς εµάς, από
την αρχαιότητα ακόµη, αναγνωρίζον-
τάς µας τα προσόντα της µαθηµατικής
και φιλοσοφικής σκέψης, σε επίπεδο
ιδρυτών παγκόσµιου πολιτισµού. H πο-
ρεία δε του Mεγ. Aλεξάνδρου  στην γη
τους άφησε ανεξίτηλα σηµάδια λα-
τρείας.

T ο λιµάνι του Port Said είναι η βό-
ρεια είσοδος του µεγάλου κανα-

λιού των 168 χιλιοµέτρων. Πόσο τυ-
χαίο είναι ότι ο αναγραµµατισµός του
Said δίδει την λέξη Dias = ∆ίας;

T ο Σουέζ είναι µια πόλη 500.000
κατοίκων περίπου, που έδωσε το

όνοµά της στην οµώνυµη διώρυγα, η
οποία εγκαινιάσθηκε τό 1869. Πόσο
τυχαίο είναι ότι ο αναγραµµατισµός
της λέξεως Suez δίδει την λέξη 
Zeus = Zεύς (ήτοι Zεύξις);

N ότια, κατά µήκος του Nείλου βρί-
σκεται το περίφηµο φράγµα του

Aσσουάν, χάρη στο οποίο εκατοµύρια
στρέµµατα γης στην Aίγυπτο έγιναν
γόνιµα. Πόσο τυχαίο είναι ότι ο ανα-
γραµµατισµός της λέξεως Assuan
δίδει την λέξη Naussa = Nάουσσα, που
σηµαίνει ναύς, πλοίο. Σας υπενθυµί-
ζουµε ότι οι Άραβες διαβάζουν από
δεξιά πρός τ’ αριστερά!!!
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∆ιάφορα...
�Tο να αθλείται κάποιος συχνά
µειώνει το ρίσκο εµφάνισης
πέτρας στο νεφρό.  H νεφρολι-
θίαση µπορεί να είναι ένα φαινό-
µενο αρκετά συχνό, όµως µόνο
στο 30% των περιπτώσεων µπο-
ρεί να έχει κάποιες επιπτώσεις ή
συµπτώµατα. Πάντως παρατη-
ρήθηκε ότι από τους 25.OOO
άνδρες και γυναίκες, που εξετά-
σθηκαν από Bρεταννούς ερευ-
νητές, όσοι γυµνάζονταν τα-
κτικά είχαν κατά 70% λιγώτερες
πιθανότητες να παρουσιάσουν
την πάθηση.

�Oι ερευνητές του Πανεπιστη-
µίου Λόµα Λίντα της Kαλιφόρνια
ισχυρίζονται ότι αν κάποιος
τρώει καθηµερινά, επί τρεις έως
οκτώ εβδοµάδες, κατά µέσον
όρο 67 γρ. ξηρών καρπών, που
αντιστοιχούν σ’ ένα µικρό σακ-
κουλάκι, τότε η ολική χοληστε-
ρίνη του µπορεί να µειωθεί έως
5,1% και η LDL κατά 7,4%, µε
συνέπεια να βελτιώνεται η κρί-
σιµη για την υγεία αναλογία “κα-
λής” καί “κακής” χοληστερίνης.

�Πιο κοντά στην επιτυχία φέρ-
νει το να αναρωτιέται κάποιος
το “γιατί” πρέπει να κάνει κάτι,
αντί για το “πώς”. Σύµφωνα µε
τους Aµερικανούς ερευνητές
όσοι άνθρωποι σκέπτονται µε
τον δεύτερο τρόπο αποκτούν
“παρωπίδες”, µε αποτέλεσµα να
µην µπορούν να εκµεταλλευ-
τούν κάποιες ευκαιρίες. Aντί-
θετα, όσοι αναλογίζονται το
“γιατί”, είναι πιο πιθανό να συνδέ-
σουν περισσότερες καταστάσεις
και γεγονότα γύρω από αυτό
που θέλουν να πετύχουν και να
βγουν νικητές. 

�Tα παπούτσια κάνουν να τρέ-
χουµε διαφορετικά. Eρευνητές
από το Xάρβαρντ, παρακολου-
θώντας βίντεο σε αργή κίνηση,
πρόσεξαν ότι οι δροµείς, που
έκαναν προπόνηση ξυπόλυτοι,
άγγιζαν το έδαφος µε το µπρο-
στινό ή µεσαίο µέρος της
πατούσας τους και όχι µε την
φτέρνα, όπως έκαναν όσοι φο-
ρούσαν παπούτσια. 

Π ολλά είναι τά φυτά µέ θεραπευ-
τικές ιδιότητες, που φυτρώνουν

από µόνα τους στην ελληνική ύπαι-
θρο, λίγοι όµως γνωρίζουν την φαρ-
µακευτική τους  δράση. Aπό τα
περίπου 5.000 είδη φυτών, τα 40
έχουν πάρει άδεια από τον Eυρω-
παϊκό Oργανισµό Φαρµάκων για να
διατίθενται στα φαρµακεία. Oι προο-
πτικές για τους αγρότες είναι µεγά-
λες, εφ’ όσον βέβαια γίνουν οι απα-
ραίτητες έρευνες και αποδειχτεί ότι
θα είναι επικερδής η συστηµατική
καλλιέργεια και η εµπορική εκµε-
τάλλευσή τους. 

Σ ύµφωνα µε τον επίκουρο καθη-
γητή του Φαρµακευτικού Tµή-

µατος του Eθνικού και Kαποδιστρια-
κού Πανεπστηµίου κ. Πρ. Mαγιάτη,
µέχρι τώρα τέτοια φυτά, αλλά και
βότανα, µπορούσε κάποιος να τα
µαζέψει από την φύση ή να τα αγο-
ράσει, από µαγαζάκια, λαϊκές αγο-
ρές και πλανόδιους πωλητές σε
αποξηραµένη µορφή.

M ερικά από τα φυτα αυτά κατα-
πολεµούν τις ηµικρανίες (παρ-

θένιο), έχουν ηρεµιστική και κατευ-
ναστική δράση (βαλεριάνα, τήλιο,
µελισσόχορτο, λεβάντα, χαµοµήλι),
έχουν διουρητική δράση (τσουκνίδα,
αρκτοστάφυλος, πολυκόµπι, κέδρος

και φύλλα ελιάς) και αντιµετωπίζουν
γαστρεντερικές διαταραχές (µέντα,
µάραθο, γλυκάνισος, δενδρολίβανο,
φασκόµηλο, γλυκόριζα, πικραλίδα
και ρίζα του ραδικιού).

Π αρ’ όλα αυτά, ενώ στην Eυρώπη
πολλά φυτά έχουν µπει την

τελευταία δεκαετία στην διαδικασία
της συστηµατικής παραγωγής, στην
Eλλάδα η σχετική δραστηριότητα
βρίσκεται ακόµη σε χαµηλά επί-
πεδα, µε εξαίρεση π.χ. την περί-
πτωση της Kρήτης, όπου καλλιεργεί-
ται το δίκταµο (γνωστό φυτό από
την αρχαιότητα µε αντισηπτική, το-
νωτική και αντισπασµωδική δράση),
αλλά και της ∆. Mακεδονίας, όπου
καλλιεργούνται αρωµατικά φυτά ό-
πως το τριαντάφυλλο. Στο ίδιο µήκος
κύµατος µεγάλες δυνατότητες υπάρ-
χουν και για καλλιέργειες που είναι
εδραιωµένες εδώ και πολλά χρόνια,
όπως αυτές του κρόκου Kοζάνης ή
της µαστίχας Xίου.

Ό σο κι αν φαίνεται περίεργο, τα
δυο αυτά προϊόντα δεν έχουν

ακόµη κατοχυρωθεί ως φαρµακευ-
τικά. Bρίσκονται ωστόσο σε εξέλιξη
πολλές έρευνες, από τις οποίες
αποδεικνύεται η δράση της µαστί-
χας, για παράδειγµα, στην καταπο-
λέµηση του έλκους του στοµάχου.

καλλιεργώντας τοκαλλιεργώντας το
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T ο είχε πει σε µια συνέντευξή του ο αείµνηστος
Niκος Kαρούζος: “Mεταξωτοί άνθρωποι”. Mιλούσε

για κάποιους χωρικούς, που είχε συναντήσει στην
Λέσβο. Aγράµµατοι ήταν, αλλά σοφοί. Kαι, προπάντων,
τρυφεροί µε τους άλλους. Aπαλοί, χωρίς γωνίες που
κόβουν, χωρίς καχυποψία, δίχως έπαρση και επιθετική
ειρωνεία που πληγώνει. Mεταξωτοί άνθρωποι...

M ου ’µεινε αυτός ο χαρακτηρισµός. Xαράχτηκε
µέσα µου. Kι από τότε ένα νέο κριτήριο λειτουργεί

στις αξιολογήσεις µου για τους ανθρώπους: H συµπερι-
φορά και η στάση τους σε “ασήµαντα” πεδία της καθη-
µερινότητας. Aυτά που, συνήθως, τα προσπερνάµε ή
δεν τα παρατηρούµε, γιατί δεν µας απασχόλησαν ποτέ
οι εκφάνσεις της “µεταξωτής συµπεριφοράς”... Bέβαια
οι άνθρωποι δεν συγκροτούν ως χαρακτήρες ένα συµ-
παγές όλον, αλλά ένα αντιφατικό σύνθεµα, στο οποίο
συνυπάρχουν “µεταξωτά” στοιχεία και ακάνθινες απολή-
ξεις. Γι’ αυτό και είναι κάπως παρακινδυνευµένα τα
άµεσα και οριστικά συµπεράσµατα για το “είναι” των
ανθρώπων...

Π αρ’ όλα αυτά, προσωπικά, διακινδυνεύω την εξα-
γωγή συµπερασµάτων παρατηρώντας µικρές “α-

σήµαντες” κινήσεις στις παρέες, στον εργασιακό χώρο
και στο “δάσος” της καθηµερινότητας, όταν συγχρωτίζο-
µαι µε αγνώστους. Kαι, συνήθως, δεν πέφτω έξω. ∆ιότι
τα γνωρίσµατα αυτά αποκαλύπτουν πειστικά τον εσωτε-
ρικό κόσµο του άλλου. Tουλάχιστον σε µεγάλο βαθµό..

Φ ερ’ ειπείν, “σκλαβώνοµαι” από εκείνους, που δεν
ορµάνε να πιάσουν την καλύτερη θέση στο τραπέζι

µιας ταβέρνας. Θεωρώ την συµπεριφορά αυτή απότοκο
καταγωγικής ευγένειας και γενναιοδωρίας, η οποία
αδιαφορεί για το ιδιοφελές και το συµφέρον. Aντίθετα,
οι άνθρωποι που σπεύδουν φουριόζοι για µια καλή θέση
καταχωρίζονται µέσα µου σαν αρπακτικά. Kαι - το έχω
παρατηρήσει - έτσι συµπεριφέρονται, σαν αρπακτικά,
και σε άλλα ζωτικά και κρίσιµα πεδία. Kάποτε βρέθηκα
σ’ ένα τραπέζι, στο οποίο κυριαρχούσαν οι “επώνυµοι”.
Aπέναντί µου καθόταν ένας πολύ γνωστός καλλιτέχνης,
µεγάλο όνοµα, ο οποίος ούτε φλυαρούσε ούτε ακκιζό-
ταν, όπως κάποιοι άλλοι στην συντροφιά. Όταν άρχισαν
να καταφθάνουν τα πρώτα κοινά πιάτα, ήταν ο µόνος
που δέν επέπεσε για να εξασφαλίσει την µερίδα του,
αλλά ρωτούσε τους διπλανούς του και µοίραζε πρώτα
στους άλλους και µετά, ό,τι
έµενε, κρατούσε για τον
εαυτό του. “Mεταξωτός άν-
θρωπος”, σκέφθηκα...

H “µεταξωτή” συµπεριφο-
ρά δεν παραπέµπει

απαραιτήτως -ή κυρίως- στο
σα-βουάρ βιβρ και στους “κα-
λούς τρόπους” εν γένει.

Tέµνεται σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά δεν αποτελεί
αποτύπωµα διδαχθείσης µεθόδου για το φέρεσθαι.

E δώ, το “µετάξι” είναι “αυτοφυές” ή προϊόν δουλεµέ-
νου χαρακτήρα. Eίναι ο τρόπος, που ο άλλος βλέ-

πει τους συνανθρώπους του. Eίναι η θέαση του κόσµου
χωρίς τα εγωιστικά τα γυαλιά του προσωπικού ωφελιµι-
σµού. Eίναι, ευρύτερα, η υποταγή του ατοµικού συµφέ-
ροντος στην συλλογικότητα, χωρίς βέβαια η “µεταξωτή
συµπεριφορά” να φτάνει σε σηµείο υπονόµευσης προ-
σωπικών δικαιωµάτων και δικαίων. Kανένας δεν έχει
δικαίωµα να αδικεί τον εαυτό του.

Π ροσέξτε, όµως, µιά λεπτή απόχρωση: ποτέ ένας
“µεταξωτός άνθρωπος” δεν νοιώθει κορόϊδο, όταν

άλλοι τον προσπερνούν - στην σειρά µιας καντίνας ή
στην ιεραρχία- χρησιµοποιώντας αθέµιτα µέσα και µεθό-
δους. Tο “άφες αυτοίς” είναι ριζωµένο µέσα του. Aποτε-
λεί µέρος του αξιακού του κώδικα. Ξέρει τί γίνεται στην
“αγορά”. Aλλά, συνειδητά, δεν συµµετέχει στο εξοντω-
τικό αυτό παιχνίδι. Aπέχει,  χωρίς να κλαυθµηρίζει. Γιατί,
εκτός, από µετάξι, τέτοιοι άνθρωποι διαθέτουν και ένα
σκληρό “κοίτασµα”, που τους επιτρέπει να είναι ταυτό-
χρονα στωικοί και γρανιτένιοι. 

Έ νας από αυτούς, ο Kωστής, έγινε φίλος µου και το
κατάλαβα από τήν πρώτη στιγµή ότι θα συµβεί

αυτό. Πρώτη ηµέρα στην µονάδα γύρισε από την σκοπιά
και µπήκε στην σειρά για φαγητό. Ήταν τρίτος από το
τέλος. Tότε ακούστηκε ο µάγειρας να λέει ότι έµειναν
µόνο δύο µερίδες. O Kωστής πλησίαζε, ήταν ένας από
τους δύο τυχερούς. Aλλά, µόλις άκουσε τον µάγειρα,
έκανε µεταβολή και έφυγε αθόρυβα, παραχωρώντας
την θέση του στον επόµενο. ΄Eτσι. Aθόρυβα, αυτοθυσια-
στικά, γενναιόδωρα, χωρίς να το κάνει θέµα.

O ι “µεταξωτοί άνθρωποι” λοιπόν. Που µιλούν ελάχι-
στα για τον εαυτό τους... Που χαίρονται µε τις επι-

τυχίες των άλλων... Που δεν σπεύδουν χαιρέκακα να
“κάνουν πλάκα”, δήθεν χαριεντιζόµενοι, µε εξωτερικά
γνωρίσµατα που πονάνε τους άλλους... Eκείνοι, που δεν
σπερµολογούν διακινώντας φήµες...  Eκείνοι, που υπερ-
ασπίζονται σθεναρά κάποιον απόντα, όταν λοιδορείται
σε µια παρέα, χωρίς να είναι φίλος τους, αλλά επειδή
νοιώθουν ότι αδικείται.

O ι “µεταξωτοί άνθρωποι”. Όσοι προσέχουν τί λες
και δεν είναι ωσεί παρόντες στην κουβέντα, µε το

µυαλό τους στο τί θα πουν οι ίδιοι για να εντυπωσιά-
σουν... Άνθρωποι  µε ανοιχτούς
πόρους και πλατειά καρδιά...
Yπεράνθρωποι; Όχι. Aπλώς µε-
ταξωτοί... Φαίνονται από µακριά.
Aρκεί να προσέξεις µικρές, “α-
σήµαντες” κινήσεις στο φέρε-
σθαι των ανθρώπων...

Γιάννης Tριάντης 

™ÂÏ. 3

M ε τ α ξ ω τ ο ί  ά ν θ ρ ω π ο ιM ε τ α ξ ω τ ο ί  ά ν θ ρ ω π ο ι
ÂÂ˘̆ËËÌÌÂÂÚÚ››·· - MAPTIO™  2013 

MMÂÂÚÚÈÈÎÎ¤¤˜̃ ÊÊÔÔÚÚ¤¤˜̃ ··ÓÓ··ÚÚˆ̂ÙÙÈÈ¤¤ÌÌ··ÈÈ ··ÓÓ

ÙÙÔÔÓÓ ÎÎfifiÛÛÌÌÔÔ ÎÎ˘̆‚‚ÂÂÚÚÓÓÔÔ‡‡ÓÓ ÎÎ¿¿ÔÔÈÈÔÔÈÈ

¤¤ÍÍ˘̆ÓÓÔÔÈÈ,, ÔÔ˘̆ ÌÌ··˜̃ ÎÎÔÔÚÚÔÔ˚̊‰‰ÂÂ‡‡ÔÔ˘̆ÓÓ,, 
‹‹ ÎÎ¿¿ÔÔÈÈÔÔÈÈ ËËÏÏ››ııÈÈÔÔÈÈ,,

ÔÔ˘̆ ÌÌÈÈÏÏ¿¿ÓÓÂÂ ÛÛÔÔ‚‚··ÚÚ¿¿..

MM··ÚÚÎÎ TTÔÔ˘̆··››ÓÓ



™ÂÏ. 4

ÂÂ ˘̆ ËË ÌÌ ÂÂ ÚÚ ›› ··
MHNIAIA EºHMEPI¢A   

ETO™ O°¢OO, AP.ºY§§OY (B) 111
MAPTIO™  2013

KYPI§§OY §OYKAPEø™ 6
114 71 A£HNA

TH§. 210-6447.903, FAX 210-6424.266

I¢IOKTH™IA: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ MÔ‡Î·˜
EK¢OTH™-¢IEY£YNTH™ : ¢ËÌ. MÔ‡Î·˜

^YÂ‡ı.Ù˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô˘: ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ NÙ·Ï·ÎÔ‡Ú·˜
\AÚÈ·Ó›ÙÔ˘ 13,  114 72 A£HNA

ETH™IA ™YN¢POMH: 15 ÂéÚÒ

TT
EE

ΣΣ
TT

K
ˆ

‰
. T

·¯
.  

27
50

8

O ι άνθρωποι έρχονται στην ζωή µας είτε για κάποιο λόγο,
είτε για ωρισµένο χρόνο, είτε για πάντα. Όταν το ξέρεις

αυτό, θα ξέρεις και τί να κάνεις για τον κάθε άνθρωπο.

Ό ταν κάποιος είναι στην ζωή µας για κάποιο λόγο, συνήθως
απαντά σε µια ανάγκη µας, που µε κάποιο τρόπο έχουµε

εκφράσει. Έχει έρθει για να µας βοηθήσει σε µια δυσκολία, να
παρέχει καθοδήγηση ή υποστήριξη, για να µας συνδράµει φυ-
σικά, συναισθηµατικά ή πνευµατικά. Mοιάζει θεόσταλτος και
είναι. Eίναι στην ζωή µας για τον λόγο ακριβώς που τον χρεια-
ζόµαστε. Mετά, χωρίς να κάνουµε κάτι λάθος, η σχέση θα τε-
λειώσει. Kάποιος απο τους δυο θα πει ή θα κάνει κάτι, που θα
βάλει τέλος. Mπορεί ο άνθρωπος αυτός να πεθάνει. Mπορεί α-
πλώς να φύγει µακριά µας. Aυτό που πρέπει να κατανοήσουµε
είναι ότι η ανάγκη µας βρήκε ανταπόκριση, η επιθυµία µας εκ-
πληρώθηκε, οπότε η “δουλειά” του ανθρώπου αυτού τελείωσε.
H προσευχή µας πήρε απάντηση και είναι ώρα να προχωρήσουµε. 

Ό ταν κάποιος είναι στην ζωή µας για ωρισµένο χρόνο, αυτό
σηµαίνει ότι ήρθε η ώρα να ωριµάσουµε, να µοιραστούµε

και να µάθουµε. Mπορεί να µας φέρει µια ειρηνική εµπειρία ή
να µας κάνει να γελάµε. Θα µας µάθει να κάνουµε κάτι που δεν
κάναµε ως τώρα και, πάντως, η παρουσία του θα µας δώσει
µεγάλη χαρά. Παρ’ ότι µπήκε στην ζωή µας για ωρισµένο
χρόνο, το έργο του είναι σπουδαίο.

Ό ταν κάποιος είναι στην ζωή µας για πάντα, µας δίνει µαθή-
µατα ζωής. Θα µας διδάξει όλ’ αυτά, πάνω στα οποία πρέ-

πει να κτίσουµε στέρεα συναισθηµατικά θεµέλια. H δουλειά
µας είναι να δεχθούµε το µάθηµα, να αγαπήσουµε τον άνθρωπο
αυτόν και να εφαρµόσουµε όσα µάθαµε στην σχέση µας µαζί
του σε όλες τις σχέσεις και όλα τα πεδία της ζωής µας.

E ίτε είναι κοντά µας για κάποιο λόγο, είτε για κάποιο χρο-
νικό διάστηµα, είτε για µια ζωή, ας ευχαριστήσουµε τον

άνθρωπο - φύλακα Άγγελό µας, που µας έδωσε την ευκαιρία
αυτής της εµπειρίας. Aς τον ευχαριστήσουµε, που υπήρξε ή εί-
ναι µέρος της ζωής µας.

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

ποια από τις δυο είναι η σωστή:
1) αµάγαλµα - αµάλγαµα, 2) ανταπεξέρχοµαι - αντεπεξέρχοµαι.
3) ζωντανή µετάδοση - απ’ ευθείας µετάδοση. 4) δει δη χρηµα-
των - δει δε χρηµάτων. 5) δια του λόγου το ασφαλές - δια του
λόγου το αληθές. 6) εγχείριση - εγχείρηση. 7) κατά το µάλλον
και ήττον - κατά το µάλλον ή ήττον. 8) πριν αλέκτωρ λαλήσει -
πριν αλέκτορα φωνήσαι. 9) στις µία - στη µία.10) υποθηκοφυλα-

κείο - υποθηκοφυλάκιο.

Mικρές αλλά χρήσιµεςMικρές αλλά χρήσιµες

1) Άµεση προτεραιότητα. 2) Aνδριάν-
τας, 3) ∆ιέλαθε την προσοχή. 4) Eπί το
έργον. 5) Kτήριο. 6) Λάθε βιώσας. 7)
Oδός Mάρνη. 8) Πλατεία Bάθης. 9)
Πριν από τον πόλεµο. 10) Mετά τον
πόλεµο. 11) Συνδαιτυµόνας. 12) Xλω-
µός και Xλοµός < αρχ. φλόµος =
κίτρινο δηλητηριώδες φυτό (φλοµώνω
= γίνοµαι κίτρινος σαν τον φλόµο).

§Y™H ¶POH°OYMENOY  TEYXOY™
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�� Aν δαγκώσατε ή κάψατε την γλώσσα σας
Kάντε πλύσεις µε χλιαρό χαµοµήλι. Θα ανακουφι-
στείτε σιγά-σιγά. Για το τσούξιµο κάντε πλύσεις
µε χαµοµήλι στο οποίο θα έχετε ρίξει µισό κουτα-
λάκι σόδα και 3-5 σταγόνες λεµόνι.
�� Για τα κουρασµένα πόδια
Kάντε ποδόλουτρο µε χλιαρό νερό, στο οποίο θα
έχετε ρίξει άλατα µπάνιου ή µια χούφτα χοντρό
αλάτι. Για καλύτερο αποτέλεσµα κάντε κι ένα
ελαφρύ µασσάζ στα πέλµατα. 
�� Για ευχάριστη αναπνοή
Aντιµετωπίστε την δυσάρεστη αναπνοή - αν δεν
οφείλεται σε παθολογικά αίτια- µασώντας φύλλα
µαϊντανού ή έχοντας στο στόµα σας ένα γαρύ-
φαλλο (µπαχαρικό) ή δύο κόκκους ωµό καφέ.
�� Πώς να διατηρήσετε τα µήλα
Όπως όλα τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, έτσι
και τα µήλα πρέπει να “αναπνέουν”. Mη τα στοιβά-
ζετε το ένα πάνω στο άλλο και φροντίστε να
έχουν κάποια απόσταση το ένα από το άλλο εκεί
όπου θα τα τοποθετήσετε.
�� Σε περίπτωση δυσπεψίας
Aν νοιώθετε φούσκωµα ή βαρυστοµαχιά προσθέ-
στε σε µισό ποτήρι νερό τον χυµό µισού λεµονιού
µετρίου µεγέθους. Aν σας φαίνεται πολύ ξινό,
προσθέστε λίγο µέλι. Iδαίτερα χωνευτικό είναι και
το αφέψηµα ξηρού βασιλικού.
�� Για να µη ζαχαρώνει το µέλι
Φυλάξτε το σε γυάλινο δοχείο, σε χώρο σκοτεινό
και σε θερµοκρασία δωµατίου. Aν ζαχαρώσει, βυ-
θίστε το γυάλινο δοχείο σε ζεστό νερό µέχρι νά
λιώσουν οι κρύσταλλοι. Προσέξτε όµως το νερό
να µην είναι καυτό, γιατί χάνονται τα φυσικά αρω-
µατικά και τα ένζυµα του µελιού και µειώνεται η
θρεπτική του αξία.
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