
Πολλές φορές ακούγεται στο πίσω µέρος του µυαλού µας µια

φωνή που κριτικάρει και αµφιβάλλει για ό,τι κάνουµε. Mπορεί να είναι

η φωνή ενός γονέα, ενός δασκάλου, ενός µεγαλύτερου αδελφού...

Πάντα αρνητική, επικριτική και καθόλου υποστηρικτική, µας κάνει να

αµφιβάλλουµε για τον εαυτό µας και τις επιλογές µας. 

Eίναι σαν ένας διαρκής εσωτερικός διάλογος, που µας αποσπά την

προσοχή όταν προσπαθούµε να συγκεντρωθούµε σε κάτι που κά-

νουµε: “τί έκανες!”, “τί θα πει ο κόσµος;”, “κοίτα, κανείς δεν σε

θέλει...”, “πάλι έκανες βλακεία”, “µην κάθεσαι έτσι”... Σε αυτό το

άρθρο θα επεξεργαστούµε έναν τρόπο ώστε να µπορούµε να ησυχά-

σουµε αυτή την φωνή. 

Aρχικά καταγράψτε όλα όσα θα µπορούσατε να κάνετε αν αυτή η

φωνή της κατάκρισης και του “δεν µπορώ” δεν υπήρχε.

Mετά σκεφθείτε πόσο σκληρά έχετε προσπαθήσει και πόσο κόπο

έχετε κάνει ώστε να φτάσετε µέχρι εδώ που φτάσατε. Σκεφθείτε τις

θυσίες, τον χρόνο που περάσατε σε εργασίες ή µπροστά από έναν

υπολογιστή αντί σε διακοπές ή µε φίλους. Σκεφθείτε πόσες ευκαιρίες

αφήσατε να περάσουν, επειδή η... “φωνούλα” σάς έπεισε ότι δεν µπο-

ρείτε να τις έχετε.

Πώς θα ήταν αν µπορούσατε να έχετε όλα τα πράγµατα της πρώτης

λίστας χωρίς τόσους κόπους, τόσες θυσίες και εκνευρισµούς από την

δευτερη λίστα; Θα άξιζε λίγη συγκεντρωµένη, µεθοδική εργασία για

µικρό χρονικό διάστηµα, ώστε να το πετύχετε αυτό; Γι’ αυτούς που

λένε “ναι”, τότε:

Mάθετε στην “Tέχνη των νικητών”, πώς να κάνετε το αφήνειν

(αν δεν έχετε παρακολουθήσει το σεµινάριο και δεν µπορείτε

να το παρακολουθήσετε, τότε αποκτήστε τα 2 CD, “Eισαγωγή” και

“^Πώς να πετυχαίνεις έναν στόχο µε την Tέχνη των Nικητών”).

Aφιερώστε περίπου 10-30 λεπτά την ηµέρα να γράφετε πρά-

γµατα, για τα οποία κακολογείτε τον εαυτό σας κατά την διάρ-

κεια της ηµέρας: αποτυχίες, δυσκολίες, λάθος χειρισµοί κλπ.

Mετά ρωτήστε: “Για ποιό λόγο κακολογώ τον εαυτό µου γι’

αυτό;”, “Tί µου στερεί το ότι έκανα αυτό το λάθος;”, “Mήπως

ήθελα να πάρω αποδοχή, να έχω τον έλεγχο σε κάποιον ή κάτι, ή να

νοιώθω ασφαλής;”.

Mετά εφαρµόστε το “αφήνειν”, δηλαδή αφήστε το να θέλετε

να ικανοποιήσετε αυτή την επιθυµία, την ανάγκη.

Eφαρµόστε τα ανωτέρω για 30 ηµέρες και η επικριτική φωνή θα µει-

ωθεί έως και θα σιγήσει τελείως. H αυτοπεποίθησή σας θα αυξηθεί,

όπως και η διάθεσή σας για να εργαστείτε µε ενθουσιασµό, να δοκι-

µάσετε νέα πράγµατα και να κάνετε τα όνειρά σας πραγµατικότητα.

O εκδότης    

∆ηµήτριος Mπούκας
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Πώς νΠώς να ηα ησυχάσσυχάσουµε τηουµε τηνν

EΣΩEΣΩTEPIKH ΦΩNHTEPIKH ΦΩNH ππου µαου µαςς KAKATTAKPINEIAKPINEI

Θανάσιµο...e-mail
Έ να ζευγάρι από την Aλάσκα

αποφάσισε να πάει στην Φλό-
ριντα για διακοπές, για να ξεφύγουν
από το χιόνι και το κρύο. Eίχαν
κανονίσει να µείνουν στο ίδιο ξενο-
δοχείο που πέρασαν και τον µήνα
του µέλιτος. Eπειδή όµως και οι δύο
είχαν δουλειές κανόνισαν ο άντρας
να φτάσει Tετάρτη και η γυναίκα
Πέµπτη. 

M όλις έφτασε στο ξενοδοχείο ο
άντρας βλέπει πως στο δωµά-

τιο υπάρχει laptop µε σύνδεση στο
Internet και αποφασίζει να στείλει
ένα µήνυµα στην γυναίκα του. Kατά
λάθος όµως το στέλνει σε άλλη
διεύθυνση.

Σ το Xιούστον µια χήρα, γυρίζον-
τας από την κηδεία του άντρα

της, τσεκάρει τα mail που της έχουν
στείλει φίλοι και συγγενείς. Mόλις
διαβάζει το πρώτο, πέφτει λιπόθυµη
στο πάτωµα. Tο mail έγραφε:
Προς την αγαπηµένη µου γυναίκα:
Mόλις έφτασα. Ξέρω πως εκπλήσ-
σεσαι που παίρνεις mail από µένα.
Όµως εδώ έχουν πλέον laptop και
µπορείς να στείλεις µήνυµα όπου
θέλεις. Mόλις έφτασα και µπήκα
µέσα. Όλα είναι έτοιµα και για σέ-
να, που θα έρθεις αύριο. Aνυποµο-
νώ να σε δω. Eλπίζω να έχεις το
ίδιο καλό ταξείδι µ’ εµένα.
Y.Γ.: ΠOΛΛH ZEΣTH E∆Ω KATΩ
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∆ιάφορα... 
�H φροντίδα των παιδιών είναι

γυναικεία δουλειά και οι άντρες

δεν πρέπει να ανακατεύονται µε

το τάισµα ή το άλλαγµα, λένε

επιστήµονες από το Πανεπιστή-

µιο του Oχάϊο... Σε αντίθετη

περίπωση, η σχέση  τους µε την

σύντροφό τους αναµένεται να

δεχτεί πλήγµα, αφού η πλειονό-

τητα των ζευγαριών τσακώνεται

για την καθηµερινή φροντίδα των

παιδιών. H “συνταγή” της επιτυ-

χίας είναι, σύµφωνα µε τους ειδι-

κούς, οι µπαµπάδες να αφιερώ-

νουν χρόνο παίζοντας µε τα παι-

διά τους και οι µαµάδες να

κάνουν όλες τις υπόλοιπες δου-

λειές!

�Σύµφωνα µε τους ειδικούς, τα

τελευταία 20.000 χρόνια ο αν-

θρώπινος εγκέφαλος συρρικνώ-

νεται σταδιακά. “O όγκος του εγ-

κεφάλου, τόσο στους άνδρες ό-

σο και στις γυναίκες, µειώθηκε

από τα 1.500 κ. εκ. στα 1.350.

Aυτό σηµαίνει ότι έχουµε χάσει

ένα κοµµάτι µυαλού ίσου µεγέ-

θους µε µια µπάλλα του τέννις”,

δηλώνει ο καθηγητής Tζον Xόκς

τονίζοντας όµως ότι, αν και

µικρότερος, ο εγκέφαλός µας

είναι εντυπωσιακά αποδοτικός.

�Πολυετής έρευνα της Iατρικής

ΣχολÉς του Πανεπιστηµίου του

Σινσινάτι στις HΠA απέδειξε ότι,

όσο µεγαλύτερη δόση µολύβδου

απορροφά ένα παιδί ή ένα έµ-

βρυο, τόσο µικρότερη ανάπτυξη

έχει το µετωπιαίο τµήµα του εγ-

κεφάλου του, όπου γίνεται η δια-

χείριση της ικανότητας του ατό-

µου να κρίνει και να ελέγχει τα

συναισθήµατα και τις παρορµή-

σεις του.

�H υπερβολική κατανάλωση

κρέατος προκαλεÖ 45.000 θανά-

τους κάθε χρόνο, ισχυρίζονται

επιστήµονες από το Πανεπιστή-

µιο της Oξφόρδης. Σε περίπτωση

που οι άνθρωποι περιορίζονταν

σε τρεις µερίδες κόκκινου κρέα-

τος την εβδοµάδα, τότε ο αριθµός

των καρδιακών επεισοδίων, των

εγκεφαλικών, αλλά και ωρισµέ-

νων µορφών καρκίνου θα µειω-

νόταν σηµαντικά.
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Φ τωχότερο γίνεται χρόνο µε τον
χρόνο το λεξιλόγιο της γενιάς

του διαδικτύου, των τάµπλετ και των
κινητών τηλεφώνων. H παράδοση της
µεταφοράς της γλώσσας από την µια
γενιά στην άλλη έχει αρχίσει να...
χάνεται.

O ι ειδικοί από το πανεπιστήµιο
Kινγκ του Λονδίνου αναφέρουν

ότι οι εκπρόσωποι της γενιάς του iPad
και του iPhone περνούν πολλές ώρες
µαθαίνοντας µπροστά σε µια οθόνη
υπολογιστή και πλέον δεν αντιδρούν
τόσο πολύ στα ηχητικά ερεθίσµατα. Mε
λίγα λόγια, παιδιά και έφηβοι δεν
δίνουν σηµασία σ’ αυτά που λένε οι
γονείς και οι δάσκαλοί τους και, µ’ αυτό
τον τρόπο, χάνουν την ευκαιρία να
αντλήσουν όχι µόνο σηµαντικές πλη-
ροφορίες, αλλά και να εµπλουτίσουν
το λεξιλόγιό τους.

O ανθρώπινος εγκέφαλος έχει µά-
θει να “αποθηκεύει” νέες λέξεις

και έννοιες, όταν τις ακούει να χρησι-
µοποιούνται σε καθηµερινές συζητή-
σεις. 

Γ ια τις ανάγκες της έρευνάς τους
οι επιστήµονες “επιστράτευσαν”

127 εθελοντές, από τους οποίους
ζήτησαν να αποµνηµονεύσουν λέξεις,
που δεν υπάρχουν. Παρατήρησαν λοι-
πόν ότι η ακοή, και στην συνέχεια η
λεκτική αναπαραγωγή µιας άγνωστης
λέξης ήταν απαραίτητο συστατικό για
την κατανόησή της. Mε αυτή την διαδι-
κασία, το λεξιλόγιο ενός ανθρώπου
εµπλουτίζεται από τα πρώτα κιόλας
γενέθλιά του µέχρι την ενηλικίωσή

του. Yπολογίζεται ότι ένας µέσος
άνθρωπος φτάνει να γνωρίζει περίπου
30.000 διαφορετικές λέξεις. 

O Mάρκο Kατάνι, επικεφαλής της
έρευνας, αναφέρει: “Eµείς οι εν-

ήλικες έχουµε λιγώτερο χρόνο να
µιλήσουµε ο ένας στον άλλο και ακόµα
λιγώτερο να επικοινωνήσουµε µε τα
παιδιά µας. Όλα τα παιδιά έχουν πλέον
πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε ταµπλέ-
τες ή υπολογιστές και κινητά τηλέ-
φωνα. Tα ερεθίσµατα που δίνουν όµως
αυτές οι συσκευές είναι οπτικά και όχι
ηχητικά. Έτσι οι νεώτερες γενιές θα
έχουν πιο φτωχό λεξιλόγιο από τις
προηγούµενες”.

O ι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι ίδιοι
γονείς πρέπει να θέσουν όρια

στα παιδιά τους και να προσπαθούν να
επικοινωνούν περισσότερο µαζί τους.
Kαι φυσικά να µη δίνουν το κακό παρά-
δειγµα περνώντας πολλές ώρες στο
διαδίκτυο ή σε σελίδες κοινωνικής
δικτύωσης και, την ίδια ώρα, να χρησι-
µοποιούν τα διάφορα γκάζετ ως “νταν-
τάδες” και να “παρκάρουν” τα παιδιά
τους µπροστά από µια οθόνη. 

Σ την Eλλάδα το ποσοστό των νοι-
κοκυριών, που σερφάρουν στο

διαδίκτυο, είναι ακόµα χαµηλό σε
σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες της
E.E. Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα
του Πανεπιστηµιακού Iνστιτούτου Ψυ-
χικής Yγιεινής, το 24,3% των εφήβων
περνούν τουλάχιστον 3 ώρες την ηµέ-
ρα µπροστά στον H/Y τις καθηµερινές,
ενώ το Σαββατοκύριακο το ποσοστό
αυτό αυξάνεται σε 41%!

το το ΛEΞIΛOΓIO ΛEΞIΛOΓIO της νέας της νέας ΓENIAΣΓENIAΣ
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OTAN OI MAΘHTEΣ EXOYN KEΦIA...



X ωρίς τους άλλους δεν µπορούµε να ζήσουµε. Mας
βοηθούν να καταλάβουµε τον εαυτό µας, να µη νοιώ-

θουµε µόνοι και να είµαστε ψυχικά υγιείς. Eνώ, όµως η
αγάπη και η φιλία είναι εξαιρετικά σηµαντικές, οι σχέ-
σεις παραµένουν δύσκολες και, συχνά, µας γεµίζουν
άγχη και προβλήµατα. 
Tα χαρακτηριστικά µιας υγιούς σχέσης:
- H επικοινωνία είναι ανοιχτή και ειλικρινής.
- Oι προσδοκίες και οι απαιτήσεις, που έχει ο ένας από
τον άλλον, είναι ρεαλιστικές.
- O καθένας ενδιαφέρεται να είναι καλά ο άλλος.
- O καθένας είναι ο εαυτός του.
Aυτές οι τέσσερεις προϋποθέσεις αναπτύσσουν τις σχέ-
σεις µας και µάς εµπλουτίζουν συναισθηµατικά. Πολλοί
από εµάς, όµως, βάζουµε άλλες προτεραιότητες, πιθα-
νόν γιατί  η αυτοεκτίµησή µας δεν βρίσκεται σε καλά επί-
πεδα. Έτσι, κάποιες φορές γινόµαστε σκληροί µε τον
εαυτό µας, αλλά και µε τους άλλους.
Tα λάθη που κάνουµε:
- Yποτιµούµε τις αλλαγές που πρέπει να κάνουµε στον
εαυτό µας, ενώ πιέζουµε τους άλλους να αλλάξουν.
- Kαθώς δεν είµαστε ευχαριστηµένοι από τον εαυτό µας,
δεν µας αρέσουν ούτε οι άλλοι.
- H ντροπή και η συστολή εµποδίζουν την οικειότητά µας.
- Παίζουµε “παιχνίδια”, που αποµακρύνουν τους άλλους.
Tί παιχνίδια παίζουµε µε τους άλλους;
Σίγουρα πολλές ανάγκες µας θα καλύπτονταν αν είχαµε
σχέσεις που µας γέµιζαν αγάπη, ασφάλεια, οικειότητα και
ικανοποίηση. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί ψυχολόγοι αναφέ-
ρουν ότι υπάρχουν τρεις ανεπιθύµητες (ασυνείδητες) α-
νάγκες, που έχουν σαν αποτέλεσµα τα “παιχνίδια” µεταξύ
των ανθρώπων.
- H έκφραση εχθρότητας.
- H έκφραση µίσους για τον εαυτό µας και η αυτοκριτική.
- H ενίσχυση του “εγώ” µας.
Kάθε “παιχνίδι” έχει τρία στάδια:
1. Tην αρχική αλληλεπίδραση µε τον άλλο, που µοιάζει
να είναι άµεση. Aυτή είναι η “βιτρίνα” πίσω από την οποία
κρύβεται ο πραγµατικός στόχος του παιχνιδιού.
2. O µυστικός απώτερος στόχος -η καταστροφική ανάγκη.
3. Ένα παιδιάστικο “κέρδος”, το οποίο συνήθως υποβιβά-
ζει το ίδιο το άτοµο, που στήνει το παιχνίδι.

Kατά βάθος είµαι καλύτερος
Kάποιος ζητά τήν βοήθεια ενός άλλου για νά λύσει ένα
πρόβληµα. Όταν ο άλλος προσπαθεί να τον βοηθήσει, η
απάντηση που παίρνει είναι “Nαι, αλλά δεν θα µπορούσα
να κάνω κάτι τέτοιο”, “Προσπάθησα, αλλά τα έκανα χει-
ρότερα”. Kάθε πρόταση απορρίπτεται. Στόχος είναι να
αποδείξουµε ότι κανείς δεν µπορεί να µας πει τί να
κάνουµε, να ελέγξουµε τον διάλογο, να παίξουµε τον
ρόλο του αθώου/δυστυχισµένου θύµατος µιας άλυτης
κατάστασης ή να δείξουµε ότι είµαστε ανώτεροι.
Άν δεν ήσουν εσύ...
Kάποιος, που συνήθως βιώνει µια µακροχρόνια προβλη-
µατική κατάσταση, θέλει να εξηγήσει τον λόγο για τον
οποίο συµβαίνει αυτό. Ένας φοιτητής µε µέτριες επιδό-

σεις π.χ. λέει: “Oι γονείς µου δεν ενδιαφέρονταν για
µένα όταν πήγαινα σχολείο και δεν µε πίεζαν να µελετώ”.
Ένας µεσήλικας λέει: “Θα µπορούσα να είχα πετύχει
πολλά στην ζωή µου αν δεν είχα να φροντίζω  την
γυναίκα µου και τα παιδιά µου”. Eδώ ο στόχος είναι να
αρνηθούµε κάθε ευθύνη για την ζωή µας, να ρίξουµε το
φταίξιµο στους άλλους. 

Aπόρριψέ µε, εγκατάλειψέ µε
Όταν νοιώθουµε ανασφαλείς, είναι πιθανόν να µειώ-
νουµε τον εαυτό µας και έµµεσα να ζητάµε από τους
άλλους να µας απορρίψουν. Eπικρίνουµε τον εαυτό µας ή
κάνουµε τους άλλους να ασφυκτιούν, καθώς αγκιστρω-
νόµαστε επάνω τους. O στόχος είναι να νοιώσουµε
άσχηµα! Ότι δεν µας αγαπούν, ότι µας πληγώνουν. Έτσι
αποφεύγουµε να περιµένουν οι άλλοι από εµάς να είµα-
στε ικανοί, κερδίζουµε τον οίκτο τους. 
Tο “ξύλινο πόδι”
“Παράτησα το σχολείο, επειδή οι γονείς µου ήταν φτω-
χοί”, “∆εν πέτυχα στην δουλειά µου, επειδή δεν ήµουν
δικτυωµένος”, “∆εν έγινα σταρ του κινηµατογράφου γιατί
κουτσαίνω”. O στόχος σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι να
αρνούµεθα την ευθύνη της ζωής µας. Έτσι δεν µπορεί
κάποιος να έχει απαιτήσεις από εµάς, δεδοµένου ότι
έχουµε αυτό το “ξύλινο πόδι”.

Eίµαι ανώτερος
Tο παιχνίδι της ανωτερότητας είναι πολύ επικίνδυνο. Kαλό
είναι να µην µπούµε στην διαδικασία του ανώτερου-κατώ-
τερου, γιατί οι δύο αυτοί πόλοι δεν υπάρχουν πραγµατικά.
Kάθε άνθρωπος έχει την δική του, µοναδική αξία.
Aναµέτρηση δυνάµεων 
∆ύο άνθρωποι (σύντροφοι, συνεργάτες, γονέας-παιδί)
προσπαθούν να εντυπωσιάσουν ο ένας τον άλλο ή να
αναγκάσουν τον άλλον να κάνει κάτι. Στόχος είναι να
υποχρεώσουµε τον άλλον να υποταχθεί στην άποψή
µας.

Για να σταµατήσετε ένα παιχνίδι, πρέπει να δείτε πρα-
γµατικά αυτό που συµβαίνει. ∆εν είναι εύκολο, αλλά
µπορείτε να αναρωτηθείτε αν κάποιο από τα προαναφε-
ρόµενα παιχνίδια σάς είναι  οικείο.
Συνειδητοποιήστε, αν δηµιουργείτε εσείς τέτοιες κατα-
στάσεις, ότι όλοι κάποιες φορές είµαστε απογοητευµέ-
νοι/θυµωµένοι. Zητήστε από τον ενήλικο εαυτό σας να
αποκτήσει κάποια επαφή µε τα υποσυνείδητα µέρη σας
(το απροσάρµοστο παιδί, τον επικριτικό γονέα κλπ). 
Όταν κάποιος παίζει παιχνίδια µαζί σας, µη µπείτε στο
παιχνίδι του. Aν προσπαθεί να σας µειώσει, αρνηθείτε
την κατηγορία και εγκαταλείψτε τον. Nα θυµάστε ότι
αυτός, που παίζει παιχνίδι, µπορεί να γίνει έξαλλος αν
δεν τον ακολουθήσετε. Aυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι
εσείς πρέπει ν’ ασχοληθείτε µε το πρόβληµά του!
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A πό σοβαρές διατροφικές διαταραχές πάσχουν οι µισοί πρω-
ταθλητές, σύµφωνα µε έρευνα του Πανεπιστηµίου της Bιέν-

νης στην Aυστρία.

O ι επιστήµονες, εξετάζοντας την κατάσταση της υγείας
αθλητών, που λαµβάνουν µέρος µε τις εθνικές τους οµάδες

σε διάφορα αγωνίσµατα, διαπίστωσαν ότι βαρειά ψυχοσωµατικά
νοσήµατα είχαν επηρεάσει την καρδιακή τους λειτουργία, κα-
θώς και ολόκληρο το κυκλοφορικό τους σύστηµα.

H µελέτη των ερευνητών, µάλιστα, δείχνει ότι πολλά από
αυτά οδηγούν ακόµα και στον θάνατο, ιδιαίτερα όταν το

πρόβληµα δεν έχει γίνει αντιληπτό από το περιβάλλον του
ασθενούς, ώστε να χορηγηθεί άµεσα στον αθλητή η απαραίτητη
ιατρική αγωγή και βοήθεια.

O ι αυξηµένες απαιτήσεις και η πίεση, που δέχονται οι πρωτα-
θλητές από τους προπονητές, τους γονείς, τους κριτές

αλλά και τους συναθλητές τους, µπορεί να είναι η πρωταρχική
και πιο σοβαρή αιτία για την εκδήλωση µιας τέτοιας διαταραχής.
Γι’ αυτό, όπως αναφέρουν και οι επιστήµονες στην έρευνά τους,
ο τρόπος µε τον οποίο διαχειρίζεται τέτοια σχόλια ένα παιδί,
που ασχολείται µε κάποιο άθληµα από µικρή ηλικία (σε επίπεδο
πρωταθλητισµού), διαδραµατίζει τεράστια σηµασία στην εξέλιξη
των επιδόσεων και της υγείας του.

O ι διατροφικές διαταραχές είναι και ένας από τους λόγους
που οι περισσότεροι πρωταθλητές κάνουν χρήση αναβολι-

κών ουσιών για να βελτιώσουν την εικόνα και τις αντοχές τους. 

Γ ια τον λόγο αυτό, στο µέλλον, θα κρίνεται απαραίτητη η
επανεξέταση διαφορετικών αθληµάτων, που έχουν άµεση

σχέση µε το σωµατικό βάρος, µε στόχο την δηµιουργία µιας βά-
σης δεδοµένων, που θα βοηθά στην καλύτερη δυνατή αξιολό-
γηση των αθλητών, αλλά και στην πρόληψη τέτοιων διαταραχών.

ΓPIΦOI
1) Ένας διάσηµος µάγος ανακοίνωσε πως θα κατάφερνε να

περπατήσει πάνω σε µια λίµνη χωρίς να χρησιµοποιήσει κανένα
απολύτως βοήθηµα και τα κατάφερε. Πώς;

2) Ένας άνδρας από την Aθήνα έχει κάνει ως τώρα 43 γάµους.
Aπό τις 43 γυναίκες µόνο µια έχει πεθάνει και 3 απ’ αυτές

έχουν πάρει διαζύγιο. Ωστόσο, αυτός ο άνδρας δεν έχει παρα-
βεί κανέναν νόµο. Πώς γίνεται;

3) Mπορείτε να βάλετε ένα βιβλίο στο πάτωµα ενός άδειου
δωµατίου έτσι ώστε να µην µπορεί να πηδήξει κανείς από πάνω;

Aναστεναγµός και...Aναστεναγµός και...
επανεκκίνηση της αναπνοήςεπανεκκίνηση της αναπνοής

1) Aηδόνι. 2) Aλαζονεία (γιατί προέρχε-
ται από το ρήµα αλαζονεύοµαι). 3)
Aνεύρυσµα (από το ρήµα ανευρύνω =
διαστέλλω). 4) Kαι τα δυο (δίστυλος =
µε δυο στύλους, δίστηλος = µε δυο
στήλες). 5) Γαύρος. 6) Bρόµη. 7)  Λίθος
επί λίθον. 8) Πού την κεφαλήν κλίνη. 9)
Παρά πόδα.
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T α αίτια ενός αναστεναγµού δεν
είναι µόνον η οικονοµική κρίση ή

ένας χαµένος έρωτας. Σύµφωνα µε
Bέλγους επιστήµονες η κύρια αιτία
είναι το αναπνευστικό µας σύστηµα
και η διατήρησή του στους επιθυµη-
τούς ρυθµούς, όταν αυτό τείνει να
“ξεφύγει”. Mε άλλα λόγια, ο αναστε-
ναγµός είναι για την αναπνοή το ισο-
δύναµο της επανεκκίνησης του υπο-
λογιστή.

T ο αναπνευστικό είναι ένα δυνα-
µικό σύστηµα και µάλιστα ιδιαί-

τερα χαοτικό. ∆ιάφοροι εσωτερικοί
και εξωτερικοί παράγοντες επηρεά-
ζουν την ποσότητα του οξυγόνου που
χρειαζόµαστε και διατηρούν τους
πνεύµονές µας υγιείς. Γι’ αυτού του
είδους τα συστήµατα χρειάζεται ένας
παράγοντας θορύβου για να ανταπο-
κριθούν µε επιτυχία σε δύσκολες πε-
ριπτώσεις. Ένας αναστεναγµός µπο-
ρεί να επαναφέρει το σύστηµα. 

Σ ε στιγµές στρές, όταν οι ρυθµοί
της αναπνοής µας αλλάζουν ξα-

φνικά, ο αναστεναγµός αδειάζει τις
κυψελίδες από τον αέρα. Xρειάζεται
προσοχή όµως, καθώς οι συνεχείς
αναστεναγµοί έχουν το αντίθετο α-
ποτέλεσµα, απροπροσανατολίζοντας
το αναπνευστικό σύστηµα. 

ο ι  β λ α β ε ρ έ ς  σ υ ν έ π ε ι ε ς  τ ο υο ι  β λ α β ε ρ έ ς  σ υ ν έ π ε ι ε ς  τ ο υ
Π P Ω T A Θ Λ H T I Σ M O YΠ P Ω T A Θ Λ H T I Σ M O Y


