
Mια ανεπιθύµητη συνήθεια µπορεί να είναι µια σκέψη ή µια δράση,

που συµβαίνει συχνά και προκαλεί δυσφορία σ’ εµάς ή σε άλλους (η γνώµη και

ευφορία των οποίων µας ενδιαφέρει). Mπορούµε να αποδράσουµε από µια

συνήθεια, που δεν µας ικανοποιεί πλέον;

Tο 1ο βήµα είναι και το σηµαντικότερο: Nα θέλουµε να σταµατήσουµε

αυτή την συνήθεια εµείς οι ίδιοι. Nα αποφασίσουµε στο 100% ότι θέλουµε να

ξεφύγουµε.

Tο 2ο βήµα είναι της υποµονής: χρειάζεται να παρατηρήσουµε πότε
αυτή η συνήθεια εκδηλώνεται. Tί εξωτερικοί παράγοντες υπάρχουν; Tί σκέψεις

κάνουµε; Tί συναισθήµατα υπάρχουν; Έρχονται από τις σκέψεις και τις κρίσεις

που κάνουµε εµείς στον εαυτό µας ή οι άλλοι σ’ εµάς; Tί ικανοποιεί σ’ εµάς

αυτή η συνήθεια (συναισθηµατικά ή πρακτικά); Aπό τί µας προστατεύει;

Tο σηµαντικό εδώ είναι να παρατηρήσουµε πότε εκδηλώνεται αυτή
η έξη. Tί προηγείται και τί έπεται. Θέλει να είµαστε σε επαγρύπνηση

καθηµερινά. Συνήθως σε 1-2 µήνες έχουµε εξιχνιάσει το µυστήριο του πώς και

πότε εκδηλώνεται και τί την ενεργοποιεί. ∆ηλαδή, µεταφορικά, γνωρίζουµε

ποιά είναι η “σκανδάλη”, πού κάνει το όπλο να εκπυρσοκροτεί.
Tο 3ο βήµα είναι να αποφασίσουµε ποια νέα συνήθεια θέλουµε να

βάλουµε στην θέση της αρχικής. Πολλές φορές µου λένε κάποιοι:

“Θέλω να µην έχω το X”. Aν αφαιρέσουµε µια συνήθεια, χρειάζεται να

βάλουµε στην θέση της κάτι άλλο, διαφορετικά θα επανέλθει η ίδια (να γιατί οι

περισσότεροι όταν σταµατήσουν την δίαιτα ξαναπαίρνουν γρήγορα τα κιλά που

έχασαν). Ποιό νέο σχήµα συµπεριφοράς θέλουµε να εγκαταστήσουµε, που να

µας αρέσει;

Tο 4ο βήµα είναι να αντιστεκόµαστε κάθε φορά που µας δίνεται η

ευκαιρία να λειτουργούµε αυτή την συνήθεια. Για να µη γίνει καταπιεστική αυτή η

αντίσταση, χρησιµοποιούµε σαν δικαιολογία τον “ανώτερο στόχο”, που θέλουµε

να βάλουµε. Ποιός είναι αυτός; Mα αυτός που περιγράψαµε στο βήµα 3! Έτσι,

κάθε φορά που παρατηρούµε ότι πάει να ξεκινήσει η νέα συνήθεια, λέµε: “αντι-
στέκοµαι σε αυτή την συνήθεια -αν και θα ήθελα να το κάνω-
διότι επιδιώκω να κερδίσω το X σε σύντοµο χρονικό διάστηµα”.

Πώς αντιστέκοµαι; Όσοι γνωρίζουν την “Tέχνη των Nικητών” έχουν το

“παράθυρο” για να ανοίξουν, ώστε όλο εκείνο το “ΘEΛΩ” να φύγει. Πώς αυτό

µας ωφελεί; Πίσω από το “ΘEΛΩ” υποβόσκει η έλλειψη µιας ανάγκης.
Mόλις φύγει το “ΘEΛΩ”, που καµουφλάρει την ανικανοποίητη ανάγκη, δηµι-

ουργείται σταδιακά µια αίσθηση πληρότητας. Έτσι δεν χρειάζεται πλέον η

συνήθεια αυτή για να καλύψει την ανικανοποίητη ανάγκη. Προοδευτικά, η

αυτοµατοποιηµένη συνήθεια µειώνεται, µέχρι να εξαφανιστεί.

Tο πιο σηµαντικό συστατικό επιτυχίας, εδώ, είναι η υποµονή. Mια

συνήθεια, που χρειάστηκε χρόνια για να δηµιουργηθεί, χρειάζεται και λίγο

χρόνο για να φύγει. Συνεχίστε πεισµατικά, χωρίς ενοχές και ανυποµονησία.

O εκδότης    

∆ηµήτριος Mπούκας

MHNIAIA EºHMEPI¢A - A£HNA - IOY§IO™ 2013 - ETO™ ¢EKATO - API£. ºY§§OY (B) 115- 1,2 ÂéÚÒ

ÂÂ˘̆ËËÌÌÂÂÚÚ››··

✔ ΣHMEIΩMA AΠO TON EK∆OTH 

AΠO∆PAΣTE AΠO MIA ANEΠIΘYMHTH 

ΣYNHΘEIA

✔  H AΞIA TOY ∆IAΛOΓOY

✔ ∆IAΦOPA

✔ TO ΣXOΛEIO THΣ ΦYΣHΣ KAI TΩN 

XPΩMATΩN

✔ H ∆IAXEIPIΣH THΣ AΠOPPIΨHΣ

✔ OXI ΣTA BIAΣTIKA ΣYMΠEPAΣMATA

¶EPIEXOMENA

✍™ËÌÂ›ˆÌ· àfi ÙfiÓ \EÎ‰fiÙË

www.1stepsuccess.com

M ε όλο που ο διάλογος είναι στον
άνθρωπο µια φυσική ανάγκη, της

ίδιας ζωτικής σηµασίας για το πνεύµα
όπως η αναπνοή για το σώµα, υπάρ-
χουν περιπτώσεις όπου η σύνεση επι-
βάλλει την οριστική διακοπή, το τέλος
του. Tότε αισθανόµαστε ότι έχοµε φτά-
σει στο απροχώρητο και πρέπει αµέσως
ν’ αλλάξοµε θέµα ή ν’ αναζητήσοµε
άλλο συνοµιλητή. Γιατί; Oλοφάνερα
γιατί καταλαβαίνοµε ότι ο τρόπος να
συνεννοηθούµε, να συναντηθούµε µε
τον αντιλέγοντα, δεν υπάρχει, και, αν
συνεχίσοµε την αντιδικία, ο διάλογός
µας θα µετατραπεί σε διένεξη µε απρό-
βλεπτες συνέπειες.

T ο “ διαλέγεσθαι” (κατά τους κορυ-
φαίους σοφούς της ελληνικής

αρχαιότητας) είναι αρχή του σύµπαν-
τος, θεµελιωµένη στην σύσταση του
κόσµου, και ταυτόχρονα νόµος του
πνεύµατος, που καθρεφτίζει την δοµή
του. Στήν Φύση τα εναντία: το πλήρες
και το κενό, η κίνηση και η ακινησία, το
φως και το σκοτάδι κ.ο.κ. αναζητούνται
και έλκονται αµοιβαία, για να σµίξουν,
και πάλι να διαχωριστούν και να συγ-
κρουστούν. Aυτός ο δυναµικός διχα-
σµός, που τείνει προς την συναίρεση
και όταν την φτάσει την εγκαταλείπει
για να συνεχιστεί η δηµιουργική δια-
µάχη, είναι και της δοµής του πνεύµα-
τος εικόνα.

συνέχεια στην σελ. 2
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∆ιάφορα... 
�Mπορεί τα νήπια να έχουν την

ικανότητα να χειρίζονται tablets
και “έξυπνα” κινητά τηλέφωνα από

τα πρώτα χρόνια της ζωής τους,

αργούν όµως πολύ να µάθουν να

δένουν τα κορδόνια τους! Πρόσ-

φατη διαδικτυακή έρευνα έδειξε

ότι τα παιδιά µπορούν να αποµνη-

µονεύσουν τα “µονοπάτια” που

πρέπει να ακολουθήσουν όταν

θέλουν να παίξουν ένα παιχνίδι

στον υπολογιστή, αλλά δεν είναι

σε θέση να πραγµατοποιήσουν

απλές πράξεις στην καθηµερινό-

τητά τους, όπως π.χ. να δέσουν τα

κορδόνια τους.

�Παρελθόν φαίνεται να αποτελεί

η παράδοση, που ήθελε τον άνδρα

“κουβαλητή” και την γυναίκα νοι-

κοκυρά του σπιτιού. Σύµφωνα µε

έρευνα του Πανεπιστηµίου του

Oντάριο, στον Kαναδά, πιο ευτυ-

χισµένα και ικανοποιηµένα από

την ζωή τους είναι τα ζευγάρια

που µοιράζονται όλες τις ευθύνες

που έχει ένα σπίτι.

�H µείωση της ηµερήσιας πρόσ-

ληψης θερµίδων βοηθάει την βελ-

τίωση της µνήµης των υπερηλίκων,

σύµφωνα µε έρευνα του Πανεπι-

στηµίου του Mίνστερ στην Γερµα-

νία. Στην έρευνα συµµετείχαν ηλι-

κιωµένοι, κάποιοι από τους οποί-

ους ακολούθησαν ισορροπηµένο

διαιτολόγιο και κάποιοι άλλοι υπο-

βλήθηκαν σε δίαιτα µε 30% λιγώ-

τερες θερµίδες. Mετά από τρεις µή-

νες, τα µέλη της δεύτερης οµάδας

είχαν βελτιώσει την µνήµη τους. 

�Mια πεντάλεπτη βόλτα, κάθε

µισή ώρα, µπορεί να κρατήσει

µακριά τα παραπανίσια κιλά των

διακοπών, ισχυρίζονται Aµερικα-

νοί επιστήµονες. Mετά τις διακο-

πές οι περισσότεροι  άνθρωποι

ζυγίζουν τουλάχιστον µισό κιλό

περισσότερο, κι αυτό γιατί στις

διακοπές το γυµναστήριο µπαίνει

σε δεύτερη µοίρα, ενώ το φαγητό

έχει την τιµητική του. Tο έντονο

περπάτηµα µπορεί να ενεργοποιή-

σει τον µεταβολισµό, ενώ την ίδια

ώρα οι ειδικοί συµβουλεύουν τους

ενήλικες να προσέχουν τις ποσό-

τητες αλκοόλ και ροφηµάτων που

καταναλώνουν.
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Σ’ ένα µικρό χωριό του ορεινού Pε-
θύµνου, τον Φουρφουρά, οι γυιοί

και οι κόρες των 560 µόλις κατοίκων
έχουν την τύχη να εκπαιδεύονται από
έναν άνθρωπο, που αγαπά και τιµά το
επάγγελµά του.

O Άγγελος Πατσιάς διορίστηκε πριν
από λίγα χρόνια στην άκρη του

πουθενά, αλλά, αντί να απογοητευτεί,
αποφάσισε να πειραµατιστεί µε τον
καλύτερο και πιο ευφάνταστο τρόπο,
παρασύροντας στο όνειρό του τους
εκκολαπτόµενους µαθητές του. Xωρίς
καµµία επιδότηση, αλλά µε πολύ προσ-
ωπικό κόπο και κέφι. Kόντρα στις ανε-
πάρκειες του ελληνικού κράτους και
στα προβλήµατα, που αντιµετωπίζει η
παιδεία σε εθνικό επίπεδο, δηµιούρ-
γησε το “Σχολείο της φύσης και των
χρωµάτων”, που ακολουθεί το δικό του
εβδοµαδιαίο πρόγραµµα διδασκαλίας.
Oι µαθητές του µαθαίνουν να τραγου-
δούν, να απαγγέλλουν ποίηση, να παί-
ζουν θέατρο, να χορεύουν, να συναγω-
νίζονται σε “µάχες χορευτικών συγ-
κροτηµάτων”, να καλλιεργούν τα δικά
τους µποστάνια και ν’ αγαπούν τήν φύ-
ση. Aκολούθησαν µαθήµατα γαλλικών
µέσω skype, µαθήµατα σε σκηνές στην
φύση, διαδραστικές διδασκαλίες µε
σχολεία απ’ όλη την Eλλάδα. Kοινώς, η
τεχνολογία και η αυτοοργάνωση στην
υπηρεσία της αληθινής µάθησης.

Έ να από τα επιτεύγµατα του Άγγε-
λου Πατσιά είναι το “Φουρφουράς

Web TV”, το οποίο εισάγει τις νέες
τεχνολογίες στην ζωή των µαθητών του
και αποτελεί έναν δίαυλο επαφής και
επικοινωνίας των παιδιών µε την υπό-
λοιπη Kρήτη, αλλά και ολόκληρη την
Eλλάδα. O ίδιος λέει: “Mέσα από αυτή
την διαδικασία τα παιδιά γίνονται ρε-
πόρτερ, ανοίγονται, αποκτούν φωνή”. 

A νάµεσα στις πρωτοβουλίες του
δασκάλου είναι και ο “Oρεινός

Aγροτικός Συνεταιρισµός”, που έχει
φτιάξει µαζί µε άλλα σχολεία της Kρή-

της, µέσω του οποίου οι µαθητές πω-
λούν τα προϊόντα, που µόνοι τους παρά-
γουν, για να εξασφαλίσουν χρήµατα για
τις ανάγκες των αποµονωµένων σχο-
λείων της Kρήτης. 

Σ την ερώτησή µας αν τον ενοχλεί ο
τρόπος που κάποιοι αντιµετωπί-

ζουν σήµερα τους δασκάλους, ο Άγγε-
λος Πατσιάς απάντησε:
- Nαι,  µε ενοχλεί, Mπορώ να τους κα-
ταλάβω εν µέρει, γιατί µας εµπιστεύ-
ονται ό,τι πιο πολύτιµο έχουν. Nαι, η
θέση µας µπορεί να γίνει θέση “φραπέ”
και “αράγµατος”, αλλά η συντριπτική
πλειονότητα των δασκάλων δεν είναι
έτσι. Mπορεί κάποιος να µπει σε µια
τάξη και να διδάξει; Nα πάρει την ευ-
θύνη για την ψυχική και σωµατική υγεία
όχι ενός, αλλά 25 καµµιά φορά παιδιών;
Nα γίνει ψυχολόγος, εξοµολόγος, µπα-
µπάς, µαµά, παιδαγωγός, γιατρός, οικο-
γενειακός σύµβουλος και άλλα πολλά,
που καλούµαστε να κάνουµε καθηµε-
ρινά; Γυρίζουµε σπίτι και έχουµε την
ένταση µιας ολόκληρης ηµέρας και
συνεχίζουµε να δουλεύουµε για την
επόµενη. Όχι! ∆εν δέχοµαι να κατηγο-
ρείται ένα επάγγελµα, που από την
φύση του είναι λειτούργηµα. Σαφέ-
στατα υπάρχουν άνθρωποι, που δεν θα
έπρεπε να λέγονται δάσκαλοι. Που από
µόνοι τους αναιρούν τον όρο λειτούρ-
γηµα. Aλλά δεν είναι πολλοί. Θα δου-
λεύαµε και χωρίς µισθό πολλοί από
εµάς και το ξέρω. Γιατί τα παιδιά δεν
φταίνε σε τίποτε. Kαι δεν θα το κάνουµε
για κανένα υπουργείο και για καµµιά
κοινή γνώµη. Θα το κάνουµε γιατί αυτό
ορκιστήκαµε να κάνουµε. Για τα πιτσιρί-
κια και µόνο γι’ αυτά. Eίτε το θέλουµε
είτε όχι, οι µαθητές µας κάποτε θά δια-
χειρίζονται τον κόσµο. Aς τους δώσου-
µε εµείς το παράδειγµα της ανιδιοτέ-
λειας. Tο παράδειγµα της πίστης σ’ ένα
σκοπό. Λάθη θα γίνουν πάνω στην
προσπάθεια, αλλά µε ειλικρίνεια και
αγάπη όλα διορθώνονται.  �

συνέχεια από την σελ. 1

Ό ταν ψηλαφούµε την επιφάνεια ενός ζητήµατος ή όταν προσπαθούµε να
εισχωρήσοµε στο βάθος του, “κουβεντιάζοµε” µε τον εαυτό µας αναλύον-

τας ένα-ένα τα ευρήµατά µας, και πότε στεκόµαστε σε µια ερµηνεία, πότε την
αποσύροµε για να την αντικαταστήσοµε µε µια άλλη πιθανότερη, πληρέστερη,
ισχυρότερη. Aν µάλιστα η “κουβέντα” µας γίνεται µ’ έναν οµότεχνο, που έχει τα
ίδια µ’ εµάς ενδιαφέροντα και την ίδια επιµονή να φτάσει στην άκρη του θέµα-
τος, ο διάλογος µαζί του είναι ανεκτίµητος· ανοίγει περισσότερο και φωτίζει τον
δρόµο της έρευνας και, επισηµαίνοντας τις δυσχέρειες, µας οδηγεί ταχύτερα
και ασφαλέστερα στην ζητούµενη λύση, όπου µόνοι µας θα φτάναµε πολύ αργά
ή δέν θα φτάναµε ποτέ...

E. Π. Παπανούτσος “Tο δίκαιο της πυγµής”

το το ΣXOΛEIOΣXOΛEIO τηςτης ΦYΣHΣΦYΣHΣ
και τωνκαι των XPΩMATΩNXPΩMATΩN



Γ ια τους περισσότερους, γυναίκες και άνδρες, το
είδος της εργασίας που κάνουµε ορίζει την ταυτό-

τητά µας, είναι ένας αδιάψευστος χάρτης για την ζωή
µας, που λέει ποιοί είµαστε, πού πάµε, πόσο αξίζουµε.
H απόλυση -συνηθισµένο φαινόµενο πια στην εποχή µας-
είναι το πιο σκληρό είδος κοινωνικής απόρριψης. ∆εν µας
στερεί µόνο τους πόρους για την επιβίωσή µας· πλήττει
την ίδια την ταυτότητά µας.

H απόλυση είναι µια µορφή απόρριψης και µάλιστα µια
απόρριψη, που ουσιαστικά σε ακυρώνει ως χρήσιµο
άνθρωπο. Kαι µπορεί να µην έχει να κάνει µε το πόσο
καλός είσαι στην δουλειά σου, αλλά να είναι καθαρά
προϊόν της κακής οικονοµικής συγκυρίας, κάτι που απλώς
προέκυψε. Γιατί; Γιατί έτσι είναι η ζωή. 

Tελικά όµως, µοιάζει λίγο σαν τον σκύλο που κυνηγά
την ουρά του: η απόλυση σε βυθίζει στην αυτολύπηση και
η αυτολύπηση οδηγεί στην ακινησία και στην απραξία που
κάνουν αδύνατη την προσπάθεια να βρεις µια νέα εργα-
σία. Kαι τί γίνεται τότε;

Mπορεί να µην έχουµε πάντα την δυνατότητα να ελέγ-
ξουµε τις συγκυρίες, είµαστε όµως πάντα ελεύθεροι να
επιλέξουµε το πώς θα µεταφράσουµε αυτές τις συγκυ-
ρίες στο µυαλό µας. Aν εµείς επιλέξουµε να µη δούµε µια
απόλυση ως απόρριψη, τότε δεν θα είναι. Άλλωστε, σε
αυτό ακριβώς διαφέρουν και οι νικητές από τους χαµέ-
νους, στον τρόπο που διαχειρίζονται το µη επιθυµητό απο-
τέλεσµα. Oι πρώτοι, οι νικητές, βλέπουν σ’ αυτό µια νέα
ευκαιρία, οι δεύτεροι, οι χαµένοι, βλέπουν σ’ αυτό την
καταστροφή. Aν απολυθείτε, λοιπόν, µπορεί να θυµώσετε,
να κλάψετε, να πονέσετε, να πέσετε κάτω, επιβάλλεται
όµως να σηκωθείτε, να επιµορφωθείτε, να δικτυωθείτε
και ν’ αρχίσετε να βάζετε τις βάσεις για το επόµενο στά-
διο της ζωής σας. Oι Aµερικανοί λένε “Rejection is
direction”, δηλαδή η απόρριψη είναι κατεύθυνση, εννοών-
τας πως ένα εµπόδιο στον δρόµο µας µπορεί να µας αναγ-
κάσει να ακολουθήσουµε ένα άλλο µονοπάτι. Ένα µονο-
πάτι, που δεν υπήρχε στον χάρτη µας, που δεν είχαµε
σχεδιάσει να περπατήσουµε, αλλά το οποίο µπορεί τελικά
να µας οδηγεί στην επιτυχία και την ευτυχία. 

Ό ταν µας απορρίψουν, το πρώτο βήµα είναι να
καταλάβουµε τί µας οδήγησε να φερθούµε µε

τρόπο, που µας έκανε λιγώτερο επιθυµητούς. Π.χ., πολ-
λές φορές οδηγούµαστε στην απόρριψη, επειδή έχουµε
πάψει να είµαστε αυτό που έκανε τους άλλους να µας

θέλουν. Όταν ζητάµε διαρκώς επιβεβαίωση από τον άλλο
και όχι από τον εαυτό µας, όταν αρχίσουµε και φερόµα-
στε όπως πιθανότατα δεν θα φερόµαστε αν δεν είχαµε
αυτή την σχέση, δηλαδή διαφορετικά απ’ ό,τι επιτάσσουν
οι αξίες µας, η γοητεία µας ξεθωριάζει. Kι αυτό γιατί στην
ουσία παραχωρούµε στον άλλο την δύναµη να ορίζει την
εικόνα µας, και περιµένουµε να δούµε στα µάτια του το
αν είµαστε αξιόλογοι.

Όταν το βρούµε, καλό θα ήταν να το γράψουµε σ’ ένα
χαρτί. Σ’ αυτήν την φάση αυταπάτες και ψέµατα δεν
χωράνε. Aν, π.χ. ο άλλος σου πει “δεν θέλω σχέση”, δεν
σηµαίνει αναγκαστικά πως είναι επιπόλαιος, ανώριµος ή
φοβάται την δέσµευση. Kατά 99% σηµαίνει “δεν θέλω
σχέση µαζί σου τώρα”. 

Tο δεύτερο βήµα είναι να πάψουµε να κατηγορούµε
τον άλλο. Mπορεί να το αξίζει, µπορεί και όχι, όµως σε
έναν χωρισµό, λογικά έχουν και οι δύο κάποιο µερίδιο
ευθύνης. Πρέπει λοιπόν να κάνουµε ειρήνη, και µε τον
εαυτό µας και µε τον άλλο. Nα προσπαθήσουµε να δούµε
την κατάσταση ψύχραιµα µε το βλέµµα του απλού παρα-
τηρητή, να κατανοήσουµε τί µπορεί να δηµιούργησε την
δυναµική του χωρισµού και  να το αποδεχθούµε.

Tο τρίτο βήµα είναι να µην αισθάνεται κάποιος άσχηµα,
επειδή απλώς αισθάνεται άσχηµα. Πολλές φορές λυπό-
µαστε ή θυµώνουµε, και θυµώνουµε διπλά γιατί αισθανό-
µαστε έτσι. Kαι τότε προσπαθούµε να κάνουµε πράγµατα,
που ουσιαστικά δεν νοιώθουµε, π.χ να βγούµε έξω, να
πάµε κάπου όπου τάχα θα περάσουµε καταπληκτικά.
Eίναι λάθος. Όταν νοιώθεις “κάτι” πρέπει να δώσεις σ’
αυτό τό “κάτι” τον χώρο και τον χρόνο του, ώστε να εκτο-
νωθεί όµορφα. Aν στενοχωριέσαι για κάτι που έχασες,
σηµαίνει πως άξιζε όταν το είχες και πως κάτι σου έδωσε.
Mην το υποτιµάς επειδή τελείωσε. Kαι µη νοιώθεις ενοχές
γι’ αυτό.

Πολλές φορές βιώνουµε την απόρριψη ως προσωπική
προσβολή ή ως ντροπή. Aυτό είναι λάθος. Όπως είναι
λάθος να βουλιάζουµε στην απελπισία και να γενικεύ-
ουµε: “∆εν υπάρχει αύριο, δεν αξίζω την αγάπη, όλοι
(άνδρες/γυναίκες) είναι ίδιοι”.

Aς κάνουµε παρέα µε ανθρώπους, που µας κάνουν να
νοιώθουµε ήρεµοι και καλά, µε φίλους και γενικά µε θετι-
κούς ανθρώπους, µε τους οποίους µπορούµε να είµαστε
ο εαυτός µας.

Eίναι σηµαντικό, σιγά-σιγά, όταν περάσει το πρώτο
κύµα της  θλίψης ή του πένθους, ν’ αρχίσουµε να φροντί-
ζουµε τον εαυτό µας. Nα προσέξουµε την διατροφή µας,
να αρχίσουµε µια ήπια γυµναστική και για λόγους υγείας,
αλλά και γιατί οι ενδορφίνες, που εκκρίνονται από τον
οργανισµό µας λόγω της άσκησης, λειτουργούν ως φυ-
σικά αντικαταθλιπτικά, δηµιουργώντας ένα αίσθηµα ευφο-
ρίας.                                                                     �
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A υτό τουλάχιστον µας διδάσκει η παρακάτω συγκινητική ιστορία, την
οποία µας έστειλε ένας αναγνώστης µας.

Mία ηµέρα, ένας γιατρός µπήκε βιαστικός στο νοσοκοµείο όπου εργαζόταν,
γιατί τον είχαν καλέσει για µια επείγουσα επέµβαση. Aλλαξε ρούχα και
πήγε κατ’ ευθείαν στην αίθουσα του χειρουργείου. Έξω απ’ αυτό βρήκε τον
πατέρα του παιδιού, που θα χειρουργούσε. Eκείνος, µόλις είδε τον γιατρό,
τού φώναξε:
- Γιατί έκανες τόση ώρα να έρθεις; ∆εν ξέρεις ότι η ζωή του γυιού µου βρί-
σκεται σε κίνδυνο; ∆εν έχεις καµµία αίσθηση ευθύνης;
- Συγγνώµη που δεν ήµουν στο νοσοκοµείο, αλλά ήρθα όσο πιο γρήγορα
µπορούσα, όταν µε κάλεσαν. Kαι τώρα ηρεµήστε, για να κάνω κι εγώ την
δουλειά µου, του είπε χαµογελώντας ο γιατρός.
- Nα ηρεµήσω; Aν ήταν ο γυιός σας τώρα στη θέση του δικού µου, θα ηρε-
µούσατε; Aν ο γυιός πέθαινε, επειδή καθυστέρησε ο γιατρός, τί θα κάνατε;
συνέχισε ο πατέρας οργισµένος.
O γιατρός χαµογέλασε πάλι και είπε:
- Θα σας έλεγα ότι από την σκόνη ερχόµαστε και στην σκόνη καταλήγουµε,
ευλογηµένο να είναι το όνοµα του Kυρίου. Προσευχηθείτε, και θα κάνουµε
το καλύτερο, µε την βοήθεια του Θεού.
- Nα δίνουµε συµβουλές, όταν δεν µας αφορά κάτι, είναι εύκολο...,  µουρ-
µούρισε ο πατέρας.
Tο χειρουργείο κράτησε κάποιες ώρες. Mετά απ’ αυτό ο γιατρός βγήκε
χαρούµενος. 
- ∆όξα τω Θεώ, ο γυιός σας σώθηκε. Aν έχετε καµµιά απορία, ρωτήστε την
νοσοκόµα, είπε και, χωρίς να περιµένει απάντηση από τον πατέρα, συνέ-
χισε να περπατάει στον διάδροµο.
Λίγα λεπτά αργότερα ο πατέρας ρώτησε την νοσοκόµα.
- Πάντα τόσο αλαζόνας είναι αυτός ο γιατρός; ∆εν µπορούσε να περιµένει
λίγα λεπτά να τον ρωτήσω για την κατάσταση του γιού µου;
Kαι η νοσοκόµα του απάντησε:
- O γυιός του σκοτώθηκε χθές σε τροχαίο ατύχηµα. Όταν τον καλέσαµε για
τον γυιό σας, ήταν στην κηδεία...

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

βρείτε ποια από τις δύο είναι η σωστή:

1) Eκατό τα εκατό - εκατό τοις εκατό. 2) Συµπόνοια - συµπόνια.
3) Συνονθύλευµα - συνοθύλευµα. 4) Στελεχώνω µια επιχείρηση

- επανδρώνω µια επιχείρηση. 5) Παρανοµαστής - παρονοµα-
στής. 6) Παλιρροιακός - παλιρροϊκός. 7) Πιλοτή - πυλωτή. 8)
Πηλίκιο - Πηλήκιο. 9) Kοινοτυπία - Kοινοτοπία. 10) ∆ιελκυ-

στίνδα -διελκυνστίδα.

Mικρές αλλά χρήσιµεςMικρές αλλά χρήσιµες

1) Yπηρετεί ως υπολοχαγός.
2) Πάλεψε σαν θηρίο. 3) Ωρί-
µαση (<ωριµάζω). 4) Ψιθυρί-
ζω. 5) H ψήφος. 6) Tραπεζικός
υπάλληλος. 7) Φυσικοθερα-
πεία. 8) Tόσο πολλοί, τόσο
πολλές. 9) Oδός Στουρνάρη.
10) Στο πλαίσιο.
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��Όχι στα µυτερά παπούτσια:
Oι καλύτεροι πελάτες των ορθοπαιδι-
κών είναι οι γυναίκες που φορούν
µυτερά παπούτσια. Tα παπούτσια αυτά
παραµορφώνουν τα δάκτυλα και προ-
καλούν τα επώδυνα κότσια.
��Ένα ποτηράκι κόκκινο κρασί:
Προσθέστε το στο καθηµερινό σας
γεύµα ή µοιράστε το στα δύο κύρια
γεύµατα της ηµέρας. Tο κόκκινο κρασί
είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικές
ουσίες και έχει αποδεχθεί ότι, σε
µικρές ποσότητες (1-2 µικρά ποτήρια
την ηµέρα), δρα προστατευτικά και
βελτιώνει την λειτουργία της καρδιάς
και όλων των αγγείων.
�� Aγγούρια για τα... κουνούπια:
Tα κουνούπια έχουν ένα πρόβληµα:
σιχαίνονται τα αγγούρια. Aφήστε τη
φλούδα τους κοντά στα µέρη που
συχνάζουν. Eγγυηµένη επιτυχία!!!
�� Πώς φεύγουν οι λεκέδες από µε-
λάνι σε κάποιο ρούχο:
Bάλτε πάνω τους µια γενναία ποσό-
τητα οδοντόκρεµας και αφήστε τη να
στεγνώσει. Mετά πλύντε το ρούχο.
�� Φαγητό σε λαδόχαρτο:
Tο φαγητό, µαγειρεµένο σε λαδόχαρ-
το, είναι πολύ νόστιµο, γεµάτο αρώ-
µατα, αρκεί να τηρήσουµε κάποιους
κανόνες: α) O φούρνος πρέπει να προ-
θερµανθεί. β) Στην διάρκεια του ψησί-
µατος ν’ αυξάνουµε την θερµοκρασία
σταδιακά, γ) Tο φαγητό πρέπει να είναι
καλά κλεισµένο µέσα στο λαδόχαρτο,
γιατί αλλοιώς θα φεύγει ο ατµός.

Aς µη βγάζουµε βιαστικά συµπεράσµαταAς µη βγάζουµε βιαστικά συµπεράσµατα


