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Eίχαµε αναφέρει τον Φεβρουάριο ότι οι επιλογές που κάνουµε για την

ζωή µας, τόσο για ζητήµατα της καθηµερινότητας όσο και για µείζονος

σηµασίας θέµατα, καθορίζουν -σε ένα σηµαντικό βαθµό- την ευτυχία µας.

Ένας τρόπος για να λαµβάνουµε περισσότερο ισορροπηµένες αποφά-

σεις είναι να εξετάζουµε όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές ενός

επιχειρηµατικού ή προσωπικού ζητήµατος. Eνώ αυτό φαίνεται λογικό και

υποστηρίζεται από ερευνητικά δεδοµένα, οι περισσότεροι νοµίζουν ότι

λαµβάνουν όλους τους  σηµαντικούς παράγοντες υπ’ όψιν. Στην πράξη

έχει φανεί ότι επιλέγουν ασυναίσθητα ένα µε δύο το πολύ κριτήρια, τα

οποία αποκτούν περιέργως την µεγαλύτερη βαρύτητα.

Aν, για παράδειγµα, κάποιος βρίσκεται σε µια σχέση και σκέφτεται αν

θα είναι καλό να προχωρήσει στον γάµο ή όχι, µπορεί  να εξετάζει αν ο

άνθρωπος αυτός είναι ταιριαστός ή όχι. Tο ύπουλο της ανθρώπινης φύσης,

όµως, βρίσκεται στο ότι µπορεί να παραγνωρίζει διαφόρους σηµαν-
τικούς παράγοντες, ενώ είναι προφανείς. H τελική απόφαση µπορεί να

βασιστεί ακόµη και σε επουσιώδεις παράγοντες, π.χ. “Έχει τα µάτια του

πατέρα µου”. Aν αυτός ο ένας παράγοντας επισκιάσει άλλες ενδεικτικές

συµπεριφορές όπως: αγάπη, ευγένεια, πιστότητα, αφοσίωση, τότε µπορεί

να οδηγηθούµε σε τραγικές συνέπειες, µε δυσεπίλυτα προβλήµατα. Tο

ίδιο ισχύει και για τις επαγγελµατικές επιλογές, π.χ. συνεργασίες.

H καλή οργάνωση της ζωής µας, των υποθέσεων και των επιχειρήσεών

µας καθορίζεται από την ικανότητά µας να παίρνουµε καλές αποφάσεις.

Πολλές φορές παρασυρόµαστε από συναισθηµατισµούς, αλλά και

από τα περιεχόµενα του υποσυνειδήτου: εµπειρίες, βιώµατα, προσκολλή-

σεις, αποστροφές... Tο να γνωρίζουµε καλά τον εαυτό µας είναι το

πρώτο βήµα για να πάρουµε τον έλεγχο αυτής της µηχανής, που λέγεται

“εαυτός”. Mε το να γνωρίζουµε τον εαυτό µας, τις παρορµήσεις µας, τις

αδυναµίες, αλλά και τα προτερήµατά µας, τις δυνατότητές µας και τα τα-

λέντα µας, µπορούµε να δηµιουργήσουµε µια ευχάριστη και µεστή ζωή.

Tο ζητούµενο είναι, αυτά που ξέρουµε να τα κάνουµε πράξη. Nα τα

εφαρµόζουµε µε κάθε ευκαιρία. Πολλοί, που παρακολούθησαν τα δύο

πρώτα µέρη από το “Bίωµα της Hγεσίας” έχουν ήδη αρκετά στοιχεία

για εφαρµογή,, καθώς πλησιάζει το 3ο µέρος. Aν δεν είχατε την ευκαιρία

να το παρακολουθήσετε, επωφεληθείτε από τα CD µε το σεµινάριο και,

προπαντός, εφαρµόστε τις πληροφορίες και τις µεθόδους! Όσο πιο

“ζεστά” εργαστείτε, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει η “άνοιξη” στις υποθέ-

σεις σας!

Ο εκδότης

∆ηµήτριος Μπούκας

✔  ΣHMEIΩMA AΠO TON EK∆OTH 

AΠOΦAΣEIΣ KAI ΠAPOPMHΣEIΣ: 

TI ΣYN∆YAΣMOΣ! 

✔  H ΦΘOPA TΩN ΛEΞEΩN

✔  ∆IAΦOPA

✔  HΣYXAΣE! AYTO EINAI ΓIA ΣENA...

✔ ΓIA NA MYPIZEI ΩPAIA TO ΣΠITI ΣAΣ

✔  ΓIA YΓIH MAΛΛIA KAI NYXIA

✔  TO ΠAPA∆OΞO TOY NTITON

✔  TEΣT

MM οίρα των λέξεων είναι να
φθείρονται στο στόµα του

ανθρώπου. Όχι από την πολλή χρήση,
αλλά από την κακή χρήση.  

ºº  θορά είναι ένα άλλου είδους
πάθηµα των λέξεων· το ψεύ-

τισµα και η νοθεία τους, που γίνεται
όχι από σύµπτωση, αλλά από δόλο
εκείνου που τις χρησιµοποιεί. Tότε οι
λέξεις χάνουν την αρετή τους. Kαι
προκαλούν, εξοργίζουν µε το απα-
τηλό φτιασίδωµά τους. Παύουν να
είναι έντιµες· άλλο “λένε” και άλλο
υπάρχει στο “βάθος” τους. Έχουν
γίνει µάσκες για να κρύψουν ένα πρό-
σωπο που δεν συµφέρει να φανεί
τέτοιο που πραγµατικά είναι. Παγίδες
που στήνονται για να “πιάσουν” τον
απρόσεκτο ή τον αφελή, τον απονή-
ρευτο ακροατή και να τον παραδώ-
σουν έρµαιο σ’ έναν ανοµολόγητο
σκοπό. 

ŸŸ  σο ευγενέστερες είναι οι
λέξεις  σε τόσο µεγαλύτερο

εξευτελισµό µπορούν  να πέσουν από
την κακή τους χρήση. ... Θα µπορούσα
να ονοµάσω εδώ πολλές, πάµπολλες,
που πραγµατικά έχουν εξευτελιστεί
στους χρόνους µας· περιορίζοµαι σε
δύο που τις έχοµε τόσο κακοµεταχει-
ριστεί, ώστε έχουν γίναι αξιολύπητες:
“συµµαχία” και “δηµοκρατία”.

E. Π. Παπανούτσος

η ΦΘOPA
των ΛEΞEΩN

✍™ËÌÂ›ˆÌ· àfi ÙfiÓ \EÎ‰fiÙË
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∆ιάφορα... 
� O ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô,
ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Ì·˜ È· bullying, ·ÛÎÂ›
·ÚÓËÙÈÎ¤˜ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÛÙÔÓ ÔÚ-
Á·ÓÈÛÌfi ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ, ÔÈ ÔÔ›Â˜
ÌÔÚÂ› Ó· ‰È·ÚÎ¤ÛÔ˘Ó Â› ‰ÂÎ·-
ÂÙ›Â˜ Î·È Ó· Û˘ÓÙÔÌÂ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ
˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó
ÚfiÛÊ·Ù· BÚÂÙ·ÓÓÔ› ÂÚÂ˘ÓË-
Ù¤˜, ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙÂ˜ Ó· ¿Û¯Ô˘Ó
ÌÂÛ‹ÏÈÎÂ˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·fi Û¯ÂÙÈ-
˙fiÌÂÓË ÌÂ ÙÔ ÛÙÚÂ˜ ¯ÚfiÓÈ·
ÊÏÂÁÌÔÓ‹ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ·‡ÍË-
Ì¤ÓÂ˜, fiÙ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ·È‰ÈÎ‹
ÙÔ˘˜ ËÏÈÎ›· Â›¯·Ó ¤ÛÂÈ ı‡Ì·Ù·
Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡.

�M›· IÛ·Ó›‰· ÁÈ·ÙÚfi˜ ¤-
ÛÙÂÏÓÂ ÌËÓ‡Ì·Ù· ÌÂ ÙÔ ÎÈÓËÙfi
ÙË˜ Â› 6 Û¯Â‰fiÓ ÒÚÂ˜ Î¿ıÂ
Ì¤Ú·. ŸÙ·Ó ·Ú·ÔÓ¤ıËÎÂ ÛÂ
Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙË˜ ÁÈ· fiÓÔ˘˜
ÛÙÈ˜ ·ÚıÚÒÛÂÈ˜ ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ Î·È
ÛÙËÓ Ï¿ÙË, ÂÎÂ›ÓÔÈ ‰È·›ÛÙˆ-
Û·Ó fiÙÈ ÔÈ fiÓÔÈ ÔÊÂ›ÏÔÓÙÔ ÛÂ
Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· Î·Ù¿¯ÚËÛË ÙÔ˘
ÎÈÓËÙÔ‡ ÙË˜ ÁÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹ SMS.
™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜, Ë
Û¯Â‰fiÓ ·‰È¿ÎÔË ·ÔÛÙÔÏ‹
ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ Ì¤Ûˆ ÎÈÓËÙÔ‡ Â›Ó·È
Î·È “·Ûı¤ÓÂÈ·”, Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ Ù·
fiÚÈ· ÙË˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÂÍ¿ÚÙË-
ÛË˜ Î·È Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· Î¿ÔÈ·
ÔÚıÔ·È‰ÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. 

�A›ÛÙÂ˘ÙÔ ÎÈ fiÌˆ˜ ·ÏËıÈÓfi! O
Î·ıËÁËÙ‹˜ T˙¤ÈÌ˜ M·Î N¿ÏÙÈ,
·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ TÂ-
ÓÂÛ‹, ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ “Ì˘ÛÙÈ-
Îfi” ÁÈ· ¤Ó·Ó ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓÔ Á¿ÌÔ
Â›Ó·È... Ô Î·˘Á¿˜. O ı˘Ìfi˜, Ï¤ÂÈ,
Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó·
Ï˘ıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙÔ ˙Â˘Á¿ÚÈ, ÌÈ· Î·È Ô ÂÎÓÂ˘ÚÈ-
ÛÌfi˜ ÂÓfi˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ
ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ fiÙÈ Î¿ÔÈÔ “·ÁÎ¿ıÈ”
˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ Û¯¤ÛË. ¢È·ÊÔÚÂ-
ÙÈÎ¿, Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ô ¤Ó·˜ Û‡Ó-
ÙÚÔÊÔ˜ Ó· ÌËÓ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ Î·Ó
fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ Ï¿ıÔ˜.

�ŒÓ· ÌÂ ‰‡Ô ÔÙËÚ¿ÎÈ· ÎÚ·Û›
ÙËÓ ËÌ¤Ú· Î¿ÓÔ˘Ó Î·Ïfi ÛÙÈ˜
Á˘Ó·›ÎÂ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ
ÛÙËÓ ÂÌÌËÓfi·˘ÛË, Î·ıÒ˜ AÌÂ-
ÚÈÎ·ÓÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó
fiÙÈ ÙÔ ÎÚ·Û› ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ó-
ÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ. E›·ÌÂ fiÌˆ˜:
1-2 ÔÙËÚ¿ÎÈ· ÙËÓ ËÌ¤Ú·!
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Γ ια σένα που στριφογυρίζεις τις
νύχτες στο κρεββάτι σου και

εύχεσαι το αύριο µια ευχάριστη εί-
δηση να φέρει. Για σένα που διστά-
ζεις να ξυπνήσεις και να νοιώσεις την
πραγµατικότητα, προτιµώντας να κοι-
µηθείς πλάι στο άπιαστο όνειρο...
Hσύχασε.

Γ ια σένα που σε κακολόγησαν
γιατί δεν ήξεραν κι ούτε ρώτη-

σαν, µόνο άφησαν µια θολή φήµη να
πλανιέται και να γίνει ίσκιος βαρύς,
ενώ εσύ έκανες πως δεν καταλαβαί-
νεις τις πέτρες που σου πετάνε...
Hσύχασε.

Γ ια σένα που επέλεξες να σωπά-
σεις ενώ ήθελες να ουρλιάξεις

“φτάνει πιά!”.

Γ ια σένα που σου πέταξαν στο
νου πράγµατα που δεν ήθελες

ν’ ακούσεις, εικόνες που ποτέ δεν
ήθελες να δεις... Hσύχασε.

Γ ια σένα που πάλεψες κι έπεσες
και στάθηκες ξανά...

Γ ια σένα που απότοµα σήκωσες
βαρειά φορτία, πριν προλάβεις

να µάθεις να τ’ αντέχεις... κι έσφιξες
τα δόντια για να µη δείχνεις ευάλω-
τος και σε χτυπήσουν και γονατίσεις
ξανά... Hσύχασε.

Γ ια σένα που είχες όνειρα, µα
δείλιασες να τ’ αφήσεις να φα-

νούν... Tώρα είναι η ώρα να τ’ αφή-
σεις στο φως να γεννηθούν. Tόλµησέ
το σήµερα και... Hσύχασε.

Γ ια σένα που κάποτε, ίσως και
συχνά, ένοιωσες την µοναξιά να

σε παγώνει κι αναρωτιέσαι µήπως ο
Θεός σε άφησε µονάχο να παλεύεις
στην ερηµιά... Hσύχασε.

Γ ια σένα που βαδίζεις σκυφτός,
γιατί λάθεψες και πίστεψες ότι

τάχα είσαι ασήµαντος, ενώ η ζωή σε
λογίζει πολύτιµο και σε περιµένει
ηµέρα την ηµέρα να ορθοποδήσεις...
Hσύχασε.

Ή ρθε η ώρα να κάψεις τα θλι-
βερά σενάρια που θέλουν να

κάνουν τον νου σου να λυγίζει. ∆εν
είναι για σένα αυτά. Kάψτα!

T ο αύριο έχει την δική του δύ-
ναµη. Σταµάτα να αναρωτιέσαι

για όσα ακόµα δεν ήρθαν. Άφησέ τα!
Tο πιθανότερο εξάλλου είναι ότι δεν
θα συµβούν σ’ εσένα ποτέ. Kαι τότε
θα καταλάβεις πως πέρασαν από
δίπλα σου γιατί είχαν άλλο προορι-
σµό.

Π άψε να προσπαθείς να βάλεις
τα πάντα σε τάξη. Kοίτα γύρω

σου: το µόνο που επικρατεί είναι ατα-
ξία. Kαι χάος. Xάος παντού. H κοινω-
νία γονάτισε µπρος στα πόδια της
οικονοµίας και η οικονοµία παραχώ-
ρησε ολοκληρωτικά τα ηνία της στην
ανισόρροπη πολιτική. H τελευταία δε
µε την σειρά της, αδίστακτη και ανι-
στόρητη καθώς είναι, κατέστρεψε
κάθε ίχνος πολιτισµού και ανθρω-
πιάς... Γι αυτό σου λέω, κάψτα!
Tίποτε απ’ όλα αυτά δεν θα έχει
σηµασία αύριο.

A υτό είναι για σένα που όλο
κλαις κι ύστερα ξανά γελάς.

Που την µια παραδίνεσαι στην δίνη
του σκότους και την άλλη ψάχνεις
τον ήλιο σαν λουλούδι. Kι όλο ταλαι-
πωρείς εκείνη την τούφα από τα
µαλλιά σου, που αν ήξερε τί την
περίµενε, ποτέ της δεν θα φύτρωνε.
Όλο τα δόντια σου τρίζεις κι εκείνα
φθάρηκαν από αγωνία και σιωπή.
Όλο τα χέρια σου σφίγγεις κι εκείνα
µελάνιασαν, γιατί άλλα δεν αντέχουν
να βαστούν.

Γ ι’ αυτό σου λέω... µη φοβάσαι.
Tα όνειρα στο µαξιλάρι φτιάχνον-

ται και την αυγή ανασταίνονται...

T ώρα είναι η ώρα να νοιώσεις την
ύπαρξή σου και ν’ ακούσεις την

ψυχή σου, που χρόνια τώρα σου φω-
νάζει: “ξύπνα λιοντάρι µου και τί-
ναξε από πάνω σου την ψευδαίσθη-
ση που άφησες να σου φορέσουν,
πως τάχα είσαι πρόβατο...”

Σ τέγνωσε τα µάτια σου από τα
δάκρυα και κοίταξε πέρα στον

ορίζοντα τον ήλιο που χρόνια τώρα
είναι πάντα εκεί και πάντα σε περιµέ-
νει.

··˘̆ÙÙfifi  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ÁÁÈÈ··  ÛÛ¤¤ÓÓ··......··˘̆ÙÙfifi  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ÁÁÈÈ··  ÛÛ¤¤ÓÓ··......

Tης λέω: “Tελείωσε, χωρί-
ζουµε. Φεύγω”. Aκούω
ένα MΠAM. “Ωχ”, λέω, “αυτοκτό-
νησε...”. Γυρνάω, και τί να δω; Eίχε
ανοίξει σαµπάνια η άτιµη!!!

Mπαίνω στο ταξί, του λέω
“κολωνάκι”.  Mου λέει “Xα-

λάνδρι, πάω, άµα θες”. Kάνει όπι-
σθεν και MΠAM... κολωνάκι. Eγώ
τον είχα προειδοποιήσει!!!

MΠAM!! !MΠAM!! !



MM
ια ωραία µυρωδιά µπορεί να µας ταξιδέψει σε ανα-
µνήσεις από την παιδική µας ηλικία, σε διακοπές

στο χωριό, ή να µας θυµίσει την γιαγιά µας να φτιάχνει το
αγαπηµένο µας γλυκό.

HH
λύση πολλές φορές βρίσκεται σε απλά υλικά, που
έχουµε ήδη στην κουζίνα µας! ∆εν χρειάζεται να

επιβαρύνουµε την τσέπη µας ούτε την υγεία µας, χρησι-
µοποιώντας χηµικά καθαριστικά πού µπορεί ν’ αποδει-
χθούν επιβλαβή για τον οργανισµό µας.

AA
ν υπάρχει καπνιστής στην οικογένεια ή το σπίτι
µυρίζει έντονα τσιγάρο µετά από επισκέψεις φίλων,

µπορείτε πολύ εύκολα να εξαλείψετε την µυρωδιά του. Σ’
ένα µπωλ βάζετε λευκό ξύδι ή αµµωνία και το τοποθε-
τείτε στο δωµάτιο που έχει το πρόβληµα. Tα προϊόντα
αυτά εξουδετερώνουν πολύ γρήγορα τις δυσάρεστες
οσµές.

MM
όλις δείτε ότι η µυρωδιά του τσιγάρου εξαφανίζε-
ται, απλώς πετάτε το περιεχόµενο του µπωλ.

AA ν εντοπίσετε ότι ο νεροχύτης ευθύνεται για την
δυσάρεστη µυρωδιά που επικρατεί στην κουζίνα

σας, η λύση είναι απλή: ρίχνετε στο σιφώνι ένα κουταλάκι
της σούπας έλαιο µέντας, µετά ανοίγετε την βρύση και
αφήνετε το ζεστό νερό να τρέξει για λίγη ώρα.

ΛΛ όγω του δυνατού αρώµατός της, η µέντα θα απορ-
ροφήσει εύκολα τις άσχηµες οσµές.

KK
ρεµάστε  δύο ή τρία κλαδιά ευκαλύπτου σε µία
γωνία του µπάνιου σας, σ’ ένα σηµείο όπου δεν θα

βρέχονται. Όταν πλένεστε, η υγρασία και ο ατµός θα
“ενεργοποιούν” τα έλαια του ευκαλύπτου, και ο χώρος θα
µοσχοµυρίσει!

KK
όβετε το πορτοκάλι στη µέση και αφαιρείτε το εσω-
τερικό του, έτσι ώστε να µείνει µόνο η φλούδα.

Έπειτα, το γεµίζετε µε αλάτι, το βάζετε σ’ ένα µπωλ και
το αφήνετε σε µία άκρη του ψυγείου. Tο αλάτι θα εξουδε-
τερώσει όλες τις άσχηµες µυρωδιές, ενώ η φλούδα του
πορτοκαλιού θα αρωµατίσει το ψυγείο.

ΞΞ
εφλουδίστε ένα λεµόνι όσο καλύτερα µπορείτε.
Πάρτε ένα µπουκάλι µε νερό, ρίξτε µέσα τις φλού-

δες του λεµονιού και κλείστε καλά το καπάκι. Aνακινήστε
για να αναµειθχούν καλύτερα τα υλικά και αφήστε το
µπουκάλι σ’ ένα δροσερό δωµάτιο όλο το βράδυ. Tην
εποµένη ηµέρα, µ’ ένα φίλτρο του καφέ, στραγγίξτε το
µίγµα σ’ ένα µπουκαλάκι σπρέϊ (απ’ αυτό που βρέχουµε
τα ρούχα για σιδέρωµα). Ψεκάστε άφοβα σε όλο το σπίτι!

ΓΓ εµίστε µία µικρή κατσαρόλα µε νερό, βάλτε ένα
ξυλάκι κανέλας και ένα πορτοκάλι κοµµένο σε

λεπτές φέτες και αφήστε τα υλικά να βράσουν όλα µαζί.
H µυρωδιά που θ’ αναδυθεί θα κάνει όποιον µπαίνει στην
κουζίνα σας να νοµίζει ότι βρίσκεται σε ζαχαροπλαστείο! 

AA
ναµίξτε δύο φλιτζάνια ζεστό νερό µε 1/4 του φλιτζα-
νιού µαλακτικό ρούχων και ένα κουταλάκι του τσα-

γιού µαγειρική σόδα. Bάλτε το µίγµα σ’ ένα βαποριζατέρ,
ανακινήστε λίγο και ψεκάστε τα έπιπλά σας. Aµέσως το
σαλόνι σας θα µυρίσει φρεσκάδα.

TT
ώρα το χειµώνα τα χαλιά έχουν την τιµητική τους.
Για να τα κάνετε να µυρίζουν ωραία, το µόνο που θα

χρειαστείτε είναι ένα κουταλάκιι του τσαγιου κανέλα σε
σκόνη και ένα φλιτζάνι µαγειρική σόδα. 

A A ναµιγνύετε τα υλικά σ’ ένα σέϊκερ ή σ’ ένα µικρό
βαζάκι µε τρύπες και “ραντίζετε” το χαλί. Έπειτα

σκουπίζετε κανονικά µε την ηλεκτρική σκούπα. Tο δωµά-
τιο θα µυρίζει σαν να έχετε ψήσει λαχταριστά µπισκότα
κανέλας!
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ΞY∆I Ή AMMΩNIA ΞY∆I Ή AMMΩNIA 
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MENTA ΓIA TON NEPOXYTHMENTA ΓIA TON NEPOXYTH

EYKAΛYΠTOΣ ΓIA TO MΠANIOEYKAΛYΠTOΣ ΓIA TO MΠANIO

ΠOPTOKAΛI ΓIA TO ΨYΓEIOΠOPTOKAΛI ΓIA TO ΨYΓEIO

ΣΠPEΪ ΛEMONIOY ΓIA OΛO TO ΣΠITIΣΠPEΪ ΛEMONIOY ΓIA OΛO TO ΣΠITI

ΣΠPEΪ ΓIA TA EΠIΠΛAΣΠPEΪ ΓIA TA EΠIΠΛA

APΩMATIKO ΓIA TA XAΛIAAPΩMATIKO ΓIA TA XAΛIA

KANEΛA KAI ΠOPTOKAΛI KANEΛA KAI ΠOPTOKAΛI 
ΓIA THN KOYZINAΓIA THN KOYZINA
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A A ν νοιώθεις υπερηφάνεια για τους
προγόνους σου µη στερήσεις

αυτή την δυνατότητα από τους απογόνους σου. (Kικέ-
ρων)

A A πό τώρα και στο εξής οι διαγωνισµοί για προσ-
λήψεις στο δηµόσιο θα γίνονται σε στενό οικο-

γενειακό περιβάλλον... (Aρκάς) 

TT
ο τέλειο ζευγάρι, αγαπητοί µου, υπάρχει µόνο
σε... παπούτσια. (σχόλιο χρήστη του ∆ιαδικτύου)

K K άποιοι άνθρωποι νοιώθουν την
βροχή και είναι ευγνώµονες. Άλ-

λοι απλώς βρέχονται και βρίζουν (Bob Marley)

Ό Ό ταν η καρδιά θέλει, θα βρει χιλιάδες τρόπους.
Όταν δεν θέλει, θα βρει χιλιάδες δικαιολογίες.

(Iνδιάνικη παροιµία)

TT
ο µυστικό δεν είναι να ψάχνουµε για καινούργι-
ους τόπους, αλλά να ψάχνουµε µε καινούργια

µάτια. (Marcel Proust)

EI¶AN...
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B ιταµίνη B6, Φολικό οξύ και
Bιταµίνη B12 είναι οι τρεις

βιταµίνες του συµπλέγµατος B, που
παίζουν σηµαντικό ρόλο στον σχη-
µατισµό της αιµοσφαιρίνης, η οποία
µεταφέρει το οξυγόνο από τους
πνεύµονες στους ιστούς του σώµα-
τος, συµπεριλαµβανοµένων των
µαλλιών και των νυχιών.

T α  υγιή και δυνατά µαλλιά στη-
ρίζονται στην συνεχή  παροχή

αίµατος και οξυγόνου. H έλλειψη
των βιταµινών B µπορεί να καταλή-
ξει σε µειωµένη παροχή αίµατος
στα µαλλιά και, κατά συνέπεια, σε
θαµπά και κατεστραµµένα µαλλιά.
Όπως, επίσης, η ανεπάρκεια αυτών
των βιταµινών κάνουν τα νύχια πιο
λεπτά και εύθραυστα.

O ι καλύτερες πηγές των βιταµι-
νών B12 βρίσκονται αποκλει-

στικά σε ζωικές τροφές, όπως συ-
κώτι, αυγά, ψάρι και γάλα.

H βιταµίνη B6 περιέχεται σε
τρόφιµα πλούσια σε πρω-

τεΐνες, όπως το κόκκινο κρέας, το
κοτόπουλο, τα ψάρια, τα αυγά, τα
φυστίκια και η σόγια.

T έλος η καλύτερη πηγή για φο-
λικό οξύ είναι τα πράσινα φυλ-

λώδη λαχανικά, ο χυµός πορτοκα-
λιού, το αβοκάντο, το µπρόκολο, η
φύτρα του σιταριού και τα δηµη-
τριακά ολικής αλέσεως.

§Y™H ¶POH°OYMENOY 
TEYXOY™
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A§H£EIA KAI æEMATA
O ™Â‚¿¯ Ô £·Ï·ÛÛÈÓfi˜, ÛÂ Î¿ÔÈÔ ·fi Ù· ¿ÂÈÚ· Ù·Í›‰È· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ EÈÚËÓÈÎfi,
¤ÊÙ·ÛÂ ÛÙÔ ÓËÛ› T·Ï¯·Ì¿Ú, fiÔ˘ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ‰‡Ô Ê˘Ï¤˜ ·ÓıÚÒˆÓ: ÔÈ
°ÎÔ˘ÚÊ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÏÂÁ·Ó ÔÙ¤ „¤Ì·Ù·, Î·È ÔÈ T¿Ê·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÏÂÁ·Ó ÔÙ¤ ·Ï‹-
ıÂÈ·.
™Â ÌÈ· ËÁ‹ Ô˘ ÛÙ¿ıËÎÂ Ó· ÈÂ› ÓÂÚfi, Ô ™Â‚¿¯ Û˘Ó¿ÓÙËÛÂ ÙÚÂÈ˜ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘
ÓËÛÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÒÙËÛÂ ÛÂ ÔÈ¿ Ê˘Ï‹ ·Ó‹ÎÔ˘Ó. O ÚÒÙÔ˜ ÌÔ˘ÚÌÔéÚÈÛÂ Î¿ÙÈ
·Î·Ù¿ÏËÙÔ. O ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÍ‹ÁËÛÂ: ^\™Ô˘ Â›Â ˆ˜ Â›Ó·È T¿Ê·˜”. TfiÙÂ ÂÙ¿-
¯ÙËÎÂ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ Î·È ÊÒÓ·ÍÂ: “æÂ‡ÙË!” 
™Â ÔÈ¿ Ê˘Ï‹ ·Ó‹ÎÂ Ô ÙÚ›ÙÔ˜;
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1) TÔ ÁÂ›ÛÔ. 

2) TÔ Ú¿ÛÈÓÔ. 

3) TÔ Ì¤ÙÚÔ.

4) H ÛÊ·›Ú·.

T ο όνοµα Άνγκους Nτίτον ίσως να µη σας λέει πολλά.
Πρόκειται για τον 70χρονο Bρεταννό καθηγητή του

Πανεπιστηµίου του Πρίνστον, που το 2015 τιµήθηκε µε το
Nόµπελ Oικονοµίας.

O Nτίτον έχει ασχοληθεί όσο λίγοι µε το θέµα της
παγκόσµιας φτώχειας και έχει συγγράψει έξι βιβλία

και αναρίθµητα επστηµονικά άρθρα και εργασίες, αναλύο-
ντας τις οικονοµικές ανισότητες, όχι µόνο στις φτωχές
χώρες του πλανήτη, αλλά και στην κοινωνική διαστρωµά-
τωση των πιο πλούσιων κρατών. 

M ε το Nόµπελ Oικονοµίας ο Nτίτον επιβραβεύθηκε
για την ανάλυσή του για την κατανάλωση, την φτώ-

χεια και την ευηµερία. Mια ανάλυση που έχει γίνει γνωστή
µε την φράση “το παράδοξο του Nτίτον”. “Tα απότοµα σοκ
στο εισόδηµα δεν προκαλούν αντίστοιχα σοκ στην κατανά-
λωση”, έγραφε ο Nτίτον το 1992, εξηγώντας πως, αν ένας
άνθρωπος χάσει απότοµα ένα µεγάλο µέρος του εισοδή-
µατός του, θα κόψει πρώτα από την αποταµίευση και στη
συνέχεια από τις καταναλωτιές του συνήθειες. 

A κόµα πιο ριζοσπαστική ωστόσο είναι η άποψή του
για το χρήµα. “Tο λάθος που κάνουµε είναι να πα-

ρουσιάζουµε τα χρήµατα ως τη µονοδιάστατη αρχή που
διέπει την ευηµερία. Mε αυτόν τον τρόπο αγνοούµε πολ-
λές άλλες διαστάσεις, όπως η δυνατότητα συµµετοχής
στην δηµοκρατική διαδικασία, η καλή εκπαίδευση και η
καλή υγεία”, λέει.

° ια να κάνει το ακροατήριό του να κατανοήσει τις από-
ψεις του ο Nτίτον επιστράτευε συχνά το βρεταννικό

φλεγµατικό χιούµορ. “Σύµφωνα µε µελέτες”, έλεγε, “οι
περισσότεροι άνθρωποι είναι πιο χαρούµενοι το Σαββατο-
κύρακο, διότι έχουν τον ελεύθερο χρόνο να καταναλώνουν
περισσότερο. Για τους φτωχούς ανθρώπους τα Σαββατοκύ-
ριακα δεν έχουν µεγάλη επίδραση στην ευτυχία τους”.
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