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Όταν µας συµβαίνει να κάνουµε λάθος επιλογή ή ενέργεια, οι περισ-

σότεροι νοιώθουµε ενοχές. Ωρισµένοι δεν νοιώθουν ενοχές για τίποτε!

Ποιά είναι η καλύτερη κατάσταση;

Tο να νοιώθουµε ενοχές είναι ένα χρήσιµο συναίσθηµα, διότι µας

ειδοποιεί ότι κάτι δεν κάναµε όπως θα το θέλαµε ή όπως είναι ταιριαστό

µε τις αρχές µας. Όταν σταµατά εκεί, είναι χρήσιµο. Συνήθως, όµως,

συνεχίζει και µας ακολουθεί πολλές ηµέρες και... νύχτες...

Στην περίπτωση που οι ενοχές δεν σταµατούν στην απλή ειδοποίηση,

γίνονται επικίνδυνες για την υγεία µας και την ψυχολογία µας. Πολύ

σηµαντικό είναι το ότι, διατηρώντας τις ενοχές, ∆EN προστατευόµαστε,

αλλά κινδυνεύουµε πολύ περισσότερο να κάνουµε λάθος µεγαλύτερο

από αυτό που ήδη κάναµε. Aυτή η παράλογη τάση δεν είναι συνειδητή

επιλογή. Aκολουθεί µια τάση του υποσυνειδήτου και είναι αυτοµατοποι-

ηµένη.

Όσοι, πάλι, δεν έχουν ποτέ ενοχές για τίποτε κινδυνεύουν να φτά-

σουν στην πώρωση της συνείδησης (που είναι το ίδιο πρόβληµα όπως

και η φοβισµένη και γεµάτη ενοχές συνείδηση) γιατί δεν έχουν ένα

µηχανισµό να τους ειδοποιεί για το πότε κάνουν λάθος.

Tί κάνουµε µε τις ενοχές;

Tις ευχαριστούµε που µας έδωσαν ένα χρήσιµο µήνυµα ότι κάτι

δεν πάει καλά.

Σκεπτόµαστε αν υπάρχει τρόπος να επανορθώσουµε. Aν υπάρ-

χει, προχωρούµε προς αυτή την κατεύθυνση.

Aν δεν υπάρχει τρόπος ν’ αλλάξουµε αυτό που έχει γίνει, συγ-

χωρούµε τον εαυτό µας. Eνδεχοµένως ζητάµε συγχώρεση απ’

όσους έχουν βλαφθεί. Aπό έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι το να

ζητά συγχώρηση και να νοιώθει κάποιος ευγνωµοσύνη ωφελεί

πολύ την καρδιά, τον νου και, γενικώτερα, την υγεία.

Aναλαµβάνουµε την δέσµευση να λάβουµε όλα τα µέτρα, που

είναι ανθρωπίνως δυνατά, ώστε, αν χρειαστεί, ν’ αποφύγουµε

το ίδιο ατόπηµα πάλι.

ΣHMANTIKO: Παραµένουµε σταθεροί στην δέσµευσή µας.

Aυτό είναι το πιο δύσκολο βήµα. Πώς το πετυχαίνουµε; Bάλτε

µικρές δεσµεύσεις και µείνετε σταθεροί σ’ αυτές. Σιγά-σιγά,

προσθέστε µεγαλύτερες. Έτσι εξασκείστε!

O εκδότης

∆ηµήτριος Mπούκας

✔  ΣHMEIΩMA AΠO TON EK∆OTH 

O KYKΛOΣ THΣ ENOXHΣ

✔  H ∆YNAMH THΣ ΘEΛHΣHΣ  

✔  ∆IAΦOPA

✔  ΓIA NA MH MAΣ ΠEΣEI BAPEIA H 

YΦEΣH ΣTO ΣTOMAXI

✔  ΠPAΣINO: MIA ΓEΦYPA ANAMEΣA 

ΣTHN ΦYΣH KAI THN ΠOΛH

✔  ΓIATPIKA AΠO THN KOYZINA MAΣ

✔  OI ∆POΣOΣTAΛI∆EΣ THΣ ΦIΛIAΣ

Μ έχρι να δεσµευθεί κάποιος
διστάζει, υπάρχει πιθανότη-

τα να υπαναχωρήσει, µπορεί και να
αποτύχει. Για κάθε καινούργια πρω-
τοβουλία και για κάθε νέο δηµιούρ-
γηµα υπάρχει µια βασική αλήθεια,
η άγνοια της οποίας µπορεί να
σκοτώσει αναρίθµητες ιδέες και
αξιόλογα σχέδια.

Π ρόκειται για µια στιγµή που
κάποιος δεσµεύεται πρα-

γµατικά, και το κάνει µε σύνεση.
Eκείνη την στιγµή ένα σωρό κατα-
στάσεις συµβαίνουν, που δεν θα
συνέβαιναν σε άλλη περίπτωση.
Ένας ποταµός από περιστατικά,
αποφάσεις, απρόβλεπτα γεγονότα,
συναντήσεις και βοήθεια, που κα-
νείς δεν θα είχε ονειρευθεί ότι θα
µπορούσαν να είχαν συµβεί. Έχω
βαθύ σεβασµό σ’ έναν στίχο του
Γκαίτε:
“√,ÙÈ‰‹ÔÙÂ ÌÔÚÂ›˜ Ó· Î¿ÓÂÈ˜ ‹

Ó· ÔÓÂÈÚÂ˘ÙÂ›˜, fi,ÙÈ ÌÔÚÂ›˜
Ó· Î¿ÓÂÈ˜, ÍÂÎ›ÓËÛÂ

Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ˜.
∏ ‰‡Ó·ÌË ÙË˜ ı¤ÏËÛË˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ·
ÌÂÁ·ÏÔÊ˘˝·, ÌÈ· ‰‡Ó·ÌË Î·È ÌÈ·

Ì·ÁÂ›· Ì¤Û· ÙË˜”.
W. H. Murray
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∆ιάφορα... 
� EÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂ-
ÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ °¤˚Ï ÛÎ¿Ó·Ú·Ó
ÙÔ˘˜ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘˜ 59 ÌËÙ¤ÚˆÓ
ÚÈÓ ÁÂÓÓ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÌÂÚÈÎ¤˜
Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÔÎÂÙfi.
T· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ
Ë Ê·È¿ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘
ÙÔ˘˜ ·˘Í‹ıËÎÂ Î·Ù¿ ¤Ó· ÌÈ-
ÎÚfi, ·ÏÏ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ÔÛÔ-
ÛÙfi ÙÚÂÈ˜ ÌÂ Ù¤ÛÛÂÚÂÈ˜ Ì‹ÓÂ˜
ÌÂÙ¿ ÙËÓ Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘
ÙÔ˘˜ ·È‰ÈÔ‡. 
� ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÌÂÏ¤ÙË, Ô˘
Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÂÈÛÙ‹ÌÔ-
ÓÂ˜ ÙÔ˘ EÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ‡ IÓÛÙÈÙÔ‡-
ÙÔ˘ ÿ˙· ÙË˜ °ÂÚÌ·Ó›·˜, Ù· ·Áfi-
ÚÈ·, ·fi ÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙˆÓ 4 ÂÙÒÓ,
Â›Ó·È ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ¿ Î·È
ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ
˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘˜. AÓÙ›ıÂÙ·, Ù·
ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙË˜ ›‰È·˜ ËÏÈÎ›·˜ Â›Ó·È
ÈÔ ÓÙÚÔ·Ï¿ Î·È ÚÔÛ·-
ıÔ‡Ó Ó· ÌË Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ù·
·ÁfiÚÈ·, ·ÎfiÌ· ÎÈ çÙ·Ó Í¤ÚÔ˘Ó
fiÙÈ ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó. OÈ “Û˘Ó‹-
ıÂÈÂ˜” ·˘Ù¤˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù·
·È‰È¿ (Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Ê‡ÏˆÓ) Î·È
ÛÙËÓ ÂÓ‹ÏÈÎË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜.
� E¿Ó ÂÚ·Ù¿ÌÂ ‰¤Î· ¯ÈÏÈfi-
ÌÂÙÚ· ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ‰ËÏ·‰‹
ÂÓ¿ÌÈÛ˘ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ÙËÓ ËÌ¤-
Ú·, ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡-
ÛÔ˘ÌÂ ÙÔÓ ÂÁÎ¤Ê·Ïfi Ì·˜ ·fi
ÙËÓ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË, ÙËÓ Î·Ù¿-
ÙˆÛË ÙË˜ ÌÓ‹ÌË˜, ÙËÓ ¿ÓÔÈ·
Î·È ÙÔ AÏÙÛ¯¿˚ÌÂÚ. A˘Ùfi ‰È·-
ÙÂ›ÓÔÓÙ·È ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ·fi ÙÔ
¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶›ÙÛÌÂÚÁÎ
ÙˆÓ H¶A.
� OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó
fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ ¿ÙÔÌ·
Ô˘ ÙÔ˘˜...  ˙ËÏÂ‡Ô˘Ó, ÙÂ›ÓÔ˘Ó
Ó· Â›Ó·È ÈÔ Â˘ÁÂÓÈÎÔ› Î·È ÂÍ˘-
ËÚÂÙÈÎÔ› ÚÔ˜ ·˘Ù¿, ·Ó·Ê¤-
ÚÔ˘Ó OÏÏ·Ó‰Ô› ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜.
IÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ·˘Ùfi
ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ
¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fiÙÈ
ı· Á›ÓÔ˘Ó “ÛÙfi¯Ô˜” Î·È ˆ˜
ÂÎÂ›ÓÔÈ, Ô˘ ÙÔ˘˜ ˙ËÏÂ‡Ô˘Ó,
ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘˜
Î¿ÓÔ˘Ó Î·Îfi. A˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô
ÏfiÁÔ˜, Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó·
ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÙÔ˘˜
ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó.

ÂÂ˘̆ËËÌÌÂÂÚÚ››·· - IOYNIO™ 2016

T ο άγχος, µε το οποίο µας
βοµβαρδίζει ανηλεώς η καθη-

µερινότητα, µας ωθεί να τρώµε
γρήγορα, καταπίνοντας αµάσητη
την τροφή µας -µαζί µε αέρα-,
γεγονός που ευνοεί τις καούρες
και την παχυσαρκία, αφού το µή-
νυµα του κορεσµού χρειάζεται
τουλάχιστον είκοσι λεπτά για να
φθάσει στον εγκέφαλο.

Σ ε  περιόδους οικονοµικής ύ-
φεσης, όπως αυτή που ζού-

µε τα τελευταία χρόνια, έχοντας να
αντιµετωπίσουµε άγχη και φοβίες,
πολλοί άνθρωποι τρώνε βουλιµικά,
κάτι που προκαλεί βαρυστοµαχιά,
µαζί µε άλλα γαστρεντερολογικά
προβλήµατα. 

Π ρόσφατη έρευνα του Eλλη-
νικού Iδρύµατος Γαστρεν-

τερολογίας και ∆ιατροφής φανερώ-
νει ότι και η δυσκοιλιότητα, µια
πάθηση που σχετίζεται άµεσα µε
τον τρόπο διατροφής µας, εξελίσ-
σεται σε σύγχρονη µάστιγα.

Ή δη τέσσερεις στους δέκα
Έλληνες υποφέρουν συ-

στηµατικά, ενώ περισσότερο ταλαι-
πωρούνται οι γυναίκες. Aνησυχη-
τικό είναι επίσης το εύρηµα πως η
δυσκοιλιότητα συνοδεύεται και
από άλλες νοσηρές καταστάσεις,
και συγκεκριµένα αυξηµένο κίν-
δυνο κατάθλιψης. 

O ι ερευνητές επισηµαίνουν
πως η αύξηση του στρες

βοηθά την εκδήλωση αυτοάνοσων
ασθενειών, όπως τα φλεγµονώδη
νοσήµατα του εντέρου.

Π ροκειµένου λοιπόν να µη
µας πέσει βαρειά η ύφεση

στο στοµάχι, καλό είναι να ακολου-
θήσουµε τις συµβουλές που µας
δίνουν οι ειδικοί:

8 AΠOTEΛEΣMATIKEΣ “AΣΠI∆EΣ”

1 . Όχι στα βαρειά φαγητά
πριν από τον ύπνο. Όσο

υψηλότερη είναι η περιεκτικότητα
ενός γεύµατος σε λιπαρά, τόσο πιο
δύσκολη και αργή η πέψη.

2 . Nαι στα µικρά και συχνά
γεύµατα, όχι στο ένα βουλι-

µικό γεύµα µετά την δουλειά. Eι-
δικά στο βραδινό γεύµα η έξυπνη
κίνηση είναι να σηκωνόµαστε από
το τραπέζι όταν ακόµα πεινάµε.

3 .  Προσοχή στο ψωµί! Σε
δύσκολες περιόδους, το

ψωµί γίνεται δεκανίκι, αλλά η
υπερκατανάλωσή του παχαίνει.

4 .  Tα άτοµα που υποφέρουν
από   γαστροοισοφαγική

παλινδρόµηση δεν πρέπει να πί-
νουν υγρά µε το γεύµα. 
Aυτή την συµβουλή καλό θα ήταν
να την ακολουθούµε όλοι.

5 .  Όχι στα αεριούχα αναψυ-
κτικά, τα οποία δηµιουρ-

γούν αίσθηση φουσκώµατος.

6 .  ∆εν χορταίνουµε µε γλυκί-
σµατα, γιατί η αίσθηση

κορεσµού που εξασφαλίζουν διαρ-
κεί ελάχιστα.

7 . Προσθέτουµε περισσότε-
ρες φυτικές ίνες στο καθη-

µερινό µας διαιτολόγιο, τρώγοντας
δηµητριακά ολικής αλέσεως, περισ-
σότερες σαλάτες και φρούτα. 
Aποφεύγουµε το έτοιµο τυποποιη-
µένο φαγητό, που στερείται φυτι-
κών ινών και το κυριώτερο δεν αλ-
λάζουµε απότοµα διατροφή.

8 . Mασάµε αργά κάθε µπου-
κιά, αποφεύγοντας να τρώ-

µε µόνοι µπροστά στην τηλεόραση,
γιατί η απόσπαση της προσοχής
βοηθά στην υπερφαγία.

για να µη µας πέσει βαρειάγια να µη µας πέσει βαρειά
ηη Y Φ E Σ HY Φ E Σ H στοστο Σ T O M A X IΣ T O M A X I

Aπό τα SMS φαίνεται ο άλλος:
O ενθουσιώδης: Πού είσαι!!!??
O µυστηριώδης: Πού είσαι.....
O κάτω των 30: p ise?
H µαµά σου: ΠOY EIΣAI;;;

Tελικά ο πρωθυπουργός µας είναι

αριστερός όπως µας κοιτάει ή
όπως τον κοιτάµε;

O λόγος που δεν παίζουν οι γυναί-
κες ποδόσφαιρο είναι ότι δεν
µπορούν να εµφανιστούν και οι
έντεκα µε τα ίδια ρούχα.



Σ ηµαντικά οφέλη για την ψυχική υγεία προσφέ-
ρει η επαφή του ατόµου µε την φύση. Eπιστη-

µονικές έρευνες δείχνουν ότι το αστικό πράσινο
αποσυµπιέζει από το άγχος της καθηµερινότητος, σε
σηµείο µάλιστα, που να µειώνει ακόµη και την αρτη-
ριακή πίεση. 

Ό πως διαπιστώνουν οι ειδικοί, ακόµη κι ένας
σύντοµος περίπατος στο πιο κοντινό µας

πάρκο µπορεί να µειώσει τα επίπεδα του στρες στον
οργανισµό µας, ανακουφίζοντας από τον σύγχρονο
αγχωτικό τρόπο ζωής των µεγαλουπόλεων. 

∆ εν είναι πλέον µυστικό πως ο,τιδήποτε συνδέε-
ται µε το φυσικό και άθικτο περιβάλλον λει-

τουργεί χαλαρωτικά στην ψυχική µας υγεία. Όλο και
περισσότερες έρευνες έχουν τεκµηριώσει αυτά που
µέχρι πρόσφατα γνωρίζαµε εµπειρικά.

T α θετικά οφέλη της συχνής επαφής µε το πρά-
σινο ισχύουν κατά κανόνα για τους κατοίκους

των πόλεων. Λόγω της έντονης αστικοποίησης, οι
κάτοικοι των µεγαλουπόλεων έχουν αναπτύξει έναν
τεχνητό τρόπο ζωής, που βρίσκεται πιο κοντά στην
τεχνολογία και είναι πιο αποµακρυσµένος από τον
φυσικό τρόπο διαβίωσης. Oπότε, το πράσινο, µε την
µορφή είτε µιας συστάδας δένδρων, είτε ενός αστι-
κού πάρκου, αποκτά µια άλλη, καταπραϋντική διά-
σταση, θυµίζει την φύση και λειτουργεί ανακουφι-
στικά, χαρίζοντας ηρεµία, χαλάρωση και ψυχική
υγεία. 

O ι ειδικοί επισηµαίνουν ότι τα πολλαπλά οφέλη
του πρασίνου δεν καταγράφονται στον ίδιο

βαθµό για όσους ζουν µόνιµα κοντά στην φύση. Eκεί
η σχέση των ανθρώπων µε το πράσινο είναι πιο χρη-
στική. Σαφώς δεν υπάρχει µεγάλη πίεση από τον
τρόπο της ζωής τους, ώστε ν’ αναζητούν διέξοδο στο

πράσινο, αλλά ταυτόχρονα έχουν αναπτύξει µία πιο
χρηστική σχέση µε το πράσινο, καθώς είναι λειτουρ-
γικά ενσωµατωµένο στην καθηµερινότητά τους. Έτσι,
το κοντινό δάσος µπορεί να είναι γι’ αυτούς χώρος
εργασίας (π.χ. για υλοτοµία). 

E ίναι λοιπόν απαραίτητη η επαφή µε το αστικό
πράσινο για τους κατοίκους των µεγαλουπό-

λεων, οι οποίοι µπορούν να βιώσουν µεγάλες αλλα-
γές στην καθηµερινότητά τους. Oι ψυχολόγοι λένε
ότι η επαφή µε το πράσινο επιδρά θετικά στην ψυχο-
λογία µας, µειώνει το άγχος και την υπερένταση, και
βοηθά στην οξυγόνωση του εγκεφάλου, άρα και στην
καλύτερη λειτουργία του. Eξάλλου, όταν ερχόµαστε
σε επαφή µε την φύση έχουµε περισσότερη σωµα-
τική δραστηριότητα και, κατά συνέπεια, διατηρού-
µεθα σε καλύτερη φυσική κατάσταση.

Σ ύµφωνα µε πρόσφατες µελέτες, η επαφή µε το
πράσινο βελτιώνει την αυτοεκτίµηση, την επί-

δοση στην εργασία, ενισχύει την ικανοποίηση σε
κάθε δραστηριότητα, µειώνει την αρτηριακή πίεση
και, συνεπώς, συµβάλλει στην καλύτερη σωµατική
κατάσταση.

Ό σον αφορά στα παιδιά, η επαφή µε το πράσινο
ενθαρρύνει την φαντασία και την δηµιουργικό-

τητα, ενισχύει την κοινωνικότητά τους, µειώνει το
άγχος, βελτιώνει τις διαταραχές προσοχής και συγ-
κέντρωσης. 

T ο αστικό πράσινο είναι µια “γέφυρα” ανάµεσα
στην φύση και την πόλη. και  δίνει στους πολί-

τες την ευκαιρία της γνωριµίας µε την χλωρίδα και
την πανίδα. Aκόµα και ένα δένδρο, ένας θάµνος ή
ένα λουλούδι µέσα στο αστικό περιβάλλον έχουν ιδι-
αίτερη σηµασία, καθώς αποτελούν στοιχεία φυσικών
βιότοπων µέσα στην πόλη.
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H H ζωή θα εκλείψει την ηµέρα που θα
πάψουµε ν’ αγωνιζόµαστε γι’ αυτά

που αξίζουν.        (Mάρτιν Λούθερ Kινγκ)

M M ια ζωή που ξοδεύεται σε λάθη, είναι όχι µόνο
πιο έντιµη  αλλά και πιο χρήσιµη από µια ζωή

που ξοδεύεται στο τίποτε.        (George Bernard Shaw)

MM
πορεί να τυφλωθείς αν βλέπεις όλες τις ηµέρες
ίδιες. Kάθε ηµέρα είναι διαφορετική, κάθε ηµέ-

ρα φέρνει ένα δικό της θαύµα. Tο ζήτηµα είναι να
δώσεις προσοχή στο θαύµα.                (Πάολο Kοέλιο)

HH
ζωή είναι σαν το ουράνιο τόξο. Xρειάζεται ήλιος
και βροχή για να φανούν τα χρώµατα.

Π Π οτέ µη ξεχνάς τρεις τύπους ανθρώπων στην ζωή
σου: Aυτούς που σε βοήθησαν στις δύσκολες

στιγµές σου, αυτούς που σε εγκατέλει-
ψαν στις δύσκολες στιγµές σου κι αυ-
τούς που στις δηµιούργησαν.

HH
“σιωπή” και το “χαµόγελο” είναι δύο πολύ ισχυ-
ρές λέξεις: 

M’ ένα χαµόγελο µπορείς να λύσεις πολλά προβλή-
µατα. Mε την σιωπή µπορείς ν’ αποφύγεις πολλά
προβλήµατα.

O O σα δεν ζήσαµε, αυτά µας ανήκουν.  Eκεί που
τελειώνουν τα όνειρα... εκεί αρχίζει η ζωή µας.   

(Tάσος Λειβαδίτης)

OO
καθένας από εµάς είναι ένα έργο τέχνης. Ποτέ
δεν αγαπιέται απ’ όλους, παρά µόνο από εκεί-

νους που γνωρίζουν ότι η αξία του είναι ανεκτίµητη.

EI¶AN...
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MΠANANA ΓIA TA TΣIMΠHMATA
H φλούδα της µπανάνας, µε τις
πλούσιες, καταπραϋντικές ιδιότητες,
είναι κατάλληλη για τα ενοχλητικά
τσιµπήµατα, ειδικά αυτά που µας
προκαλούν έντονη φαγούρα όπως
των κουνουπιών. Oπότε φάτε την
µπανάνα και βάλτε πάνω στο τσίµ-
πηµα την φλούδα, από την εσωτε-
ρική πλευρά, µέχρι να περάσει η
φαγούρα.

MENTA ΓIA TON ΠONOKEΦAΛO
Mια κρύα κοµπρέσα µε αιθέριο έλαιο
µέντας µπορεί να µας ανακουφίσει
από τον πονοκέφαλο. Pίξτε µέσα σ’
ένα µπωλ µε κρύο νερό 5-7 σταγό-
νες αιθέριο έλαιο µέντας και µετά
φτιάξτε µια κοµπρέσα, την οποία
εφαρµόζετε στο µέτωπο για 10-15
λεπτά.
AΣΠPA∆I AYΓOY ΓIA EΓKAYMATA

Aν πάθατε ένα έγκαυµα πρώτου
βαθµού και θέλετε να ανακουφι-
στείτε άµεσα από τον πόνο, χτυπή-
στε το ασπράδι ενός αυγού σε σφι-
χτή µαρέγκα και απλώστε το πάνω
στο σηµείο του εγκαύµατος. 
Oι συµβουλές προκύπτουν από έ-
ρευνα του αµερικανικού περιοδικού
Whole living, που προτείνει απλές,
φυσικές θεραπείες. Aνοίξτε λοιπόν
τα ντουλάπια της κουζίνας σας και
ανακαλύψτε την δύναµη των θερα-
πευτικών τροφών. Eµείς θα συνεχί-
σουµε να σας δίνουµε σχετικές
συµβουλές σε κάθε τεύχος.

§Y™H 
¶POH°OYMENOY

TEYXOY™
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™¶AZOKEºA§IE™
A) ŒÓ·˜ ¯ˆÚÈÎfi˜ Ù·ÍÈ‰Â‡ÂÈ ·fi fiÏË ÛÂ fiÏË ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘ ¤Ó· Ï‡ÎÔ, ¤Ó·
Úfi‚·ÙÔ ÎÈ ¤Ó· ‰ÂÌ¿ÙÈ ¯fiÚÙ·. ™Â Î¿ÔÈ· Ê¿ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ fi¯ıË ÂÓfi˜ ÔÙ·-
ÌÔ‡. °È· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ‚¿ÚÎ·, Ë ÔÔ›· ÌÔÚÂ› Ó· ÌÂÙ·-
Ê¤ÚÂÈ Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ ·˘ÙfiÓ ÎÈ ¤Ó· ·fi Ù· ˙Ò· ‹ ÙÔ ‰ÂÌ¿ÙÈ. B¤‚·È·, ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó’
·Ê‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÛÙËÓ fi¯ıË ÙÔÓ Ï‡ÎÔ ÌÂ ÙÔ Úfi‚·ÙÔ, Ô‡ÙÂ ÙÔ Úfi‚·ÙÔ ÌÂ ÙÔ
‰ÂÌ¿ÙÈ Ù· ¯fiÚÙ·. T› ı· Î¿ÓÂÈ;
B) ™’ ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚÂÈ˜ Û‚ËÛÙ¤˜ Ï¿ÌÂ˜. BÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ ÛÂ ‰ÈÏ·Ófi
‰ˆÌ¿ÙÈÔ, çÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÙÚÂÈ˜ ‰È·ÎfiÙÂ˜ ÙÔ˘˜. A’ ·˘Ùfi ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ‰ÂÓ
ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ‰Ô‡ÌÂ ÙÔ Êˆ˜ ·fi ÙÈ˜ Ï¿ÌÂ˜. ¶Ò˜ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ‚ÚÔ‡ÌÂ ÔÈfi˜
‰È·ÎfiÙË˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Â› ÛÂ Î¿ıÂ Ï¿Ì·, ÌÂ ÙÈ˜ ÏÈÁÒÙÂÚÂ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜;

M ερικοί νέοι επισκέφθηκαν κάποτε έναν σοφό γέροντα και του
ζήτησαν να τους µιλήσει για την φιλία. Kι εκείνος τους είπε:

O φίλος σας είναι η εκπλήρωση των αναγκών σας. Eίναι το
χωράφι σας, όπου εσείς σπέρνετε µε αγάπη και θερίζετε µ’ ευγνω-
µοσύνη. Kαι είναι το τραπέζι σας και το παραγώνι σας. Γιατί πηγαί-
νετε στον φίλο πεινασµένοι, και τον αναζητάτε για την γαλήνη σας. 

Όταν ο φίλος σας εκφράζει τις σκέψεις του, δεν φοβάστε το
όχι στην δική σας σκέψη, ούτε αποσιωπάτε το ναι. Kαι όταν εκεί-
νος είναι σιωπηλός, η καρδιά σας προσπαθεί ν’ ακούσει την καρδιά
του. Γιατί στην φιλία όλες οι σκέψεις, όλες οι επιθυµίες, όλες οι
προδοκίες γεννιούνται και µοιράζονται χωρίς λέξεις, µε χαρά που
είναι άφωνη. 

Όταν χωρίζεσαι από τον φίλο σου, δεν λυπάσαι. Γιατί αυτό που
αγαπάς πιο πολύ σ’ αυτόν µπορεί να είναι πιο φανερό στην απου-
σία του, όπως ο ορειβάτης βλέπει πιο καθαρά το βουνό από την
πεδιάδα.

Kαι µη βάζεις κανένα σκοπό στην φιλία εκτός από το βάθεµα
του πνεύµατος. Γιατί η αγάπη που γυρεύει κάτι άλλο εκτός από την
αποκάλυψη του δικού της µυστηρίου, δεν είναι αγάπη, παρά ένα
δίχτυ, που ρίχνεται στην θάλασσα, και µόνο το ανώφελο θα πιάσει.
Nα δίνετε τον καλύτερο εαυτό σας στον φίλο σας. Aφού θα γνωρί-
σει την άµπωτη των κυµάτων σας, δώστε του να γνωρίσει και την
παλίρροιά της. 

Eίναι κάτι ο φίλος σας που θα έπρεπε να γυρεύετε όταν έχετε
ώρες που θέλετε να σκοτώσετε; Kαλύτερα να γυρεύετε τον φίλο
σας πάντα όταν έχετε ώρες να ζήσετε. Γιατί έργο του φίλου είναι
να εκπληρώσει τις ανάγκες σας, αλλά όχι να γεµίσει το κενό σας.

Kαι µέσα στην γλύκα της φιλίας κάνετε να υπάρχει γέλιο και
µοίρασµα χαράς. Γιατί στις δροσοσταλίδες των µικρών πραγµάτων
η καρδιά βρίσκει την καινούργια αυγή της και ξανανιώνει.

Xαλίλ Γκιµπράν
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A) O AÏ¤ÍË˜ Â›Ó·È
Â›ÎÔÛÈ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ
ÂÙÒÓ.
B) TÔ ¿ÏÏÔ ·È‰›
Ï¤ÁÂÙ·È M·Ú›·.
°) ™˘ÓÔÏÈÎ¿ ‹Ù·Ó
25 ÎÔ˘ÙÈ¿.

°I
AT

PI
KA

 A
¶O

 T
HN

...
 K

O
YZ

IN
A 

M
A™


