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...M ε καµµιά άλλη πνευµατική
κατάκτηση του ανθρωπί-

νου γένους δεν µπορεί να συγκριθεί
η γλώσσα, το σταθερό δηλαδή ορ-
γανωµένο σύστηµα συµβόλων, µε το
οποίο συλλαµβάνοµε και ανακοινώ-
νοµε τις σκέψεις και τις επιθυµίες, ή
συνειδητοποιούµε και εκ-φράζοµε
τα αισθήµατα και τις διαθέσεις µας. 

...A πό το άλλο µέρος πάλι οι
λέξεις που ακούµε ή διαβά-

ζοµε γίνονται µέσα µας σκέψεις και
αισθήµατα, κινητοποιούν τις νο-ητι-
κές και συγκινησιακές µας δυνάµεις.
Όσο και να αντιδράς θεληµατικά
στην υποβολή, που ασκούν οι
“λέξεις”, είναι αδύνατο να µην υπο-
στείς την επίδρασή τους. Σου µετα-
δίδουν τον κραδασµό, που περιέ-
χουν, και “καρφώνονται” στην σκέ-
ψη και στα αισθήµατά σου. Aυτό τον
µηχανισµό εκµεταλλεύονται όσοι
έργο τους έχουν κάνει την διαφή-
µιση, την προπαγάνδα, την “πλύση
του εγκεφάλου”. 

E. Π. Παπανούτσος
“Tό δίκαιο της πυγµής”
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H οικονοµική κρίση συχνά κατηγορείται ότι ευθύνεται για το ότι συγγε-

νείς, ζευγάρια και φίλοι βρίσκονται σε διαµάχη όλο και περισσότερο.

Yπάρχει τρόπος για να γλιτώσουµε από τις έριδες;

H πρώτη αιτία της διχόνοιας είναι η έλλειψη κατανόησης, που προέρχε-

ται από τον τρόπο που επικοινωνούµε. Όταν συνοµιλούµε, συνήθως υπερ-

γενικεύουµε κάποια πράγµατα, αφαιρούµε πολλές πληροφορίες, ώστε να

µείνει το κύριο νόηµα ή διαστρεβλώνουµε ωρισµένα σηµεία. 

Yπεργενίκευση: είναι όταν θεωρούµε ότι κάτι είναι απόλυτο και

ισχύει πάντα, σχεδόν χωρίς εξαιρέσεις. Π.χ. “ό,τι κάνεις είναι κατα-

στροφή” ή “ποτέ δεν κάνεις λάθος, ούτε τίποτε σωστό”. Άλλες εκφράσεις

είναι το “δεν µπορώ...” ή “πρέπει να γίνει το X”.

Σωστότερο θα είναι να ζητάµε διευκρινήσεις από τον ôλλον, όταν διαπι-

στώνουµε ότι γενικεύει κάτι και µας ενοχλεί ή µας αδικεί. Tο €διο, όταν

µιλάµε εµείς, είναι προτιµότερο να εξειδικεύουµε αυτό που λέµε και όχι να

αναφερόµαστε γενικόλογα και απόλυτα. Π.χ. “αυτό που έκανες πιστεύω

ότι είναι λάθος για τους εξής λόγους...” αντί “όλο λάθη κάνεις”.

Aφαίρεση: είναι όταν λέµε µε µια λέξη κάτι, που για να περιγραφεί

χρειάζεται µια παράγραφο. Aυτό είναι µια αναγκαία διαδικασία για να

συντοµεύσουµε τον λόγο µας και να γίνει ευκολώτερη η επικοινωνία µας.

Στην διαδικασία αυτή, πολλές φορές, χάνονται πολύτιµες πληροφο-
ρίες, που οδηγούν σε σηµαντικές παρανοήσεις. Π.χ. “Mε εκνευρίζεις”, “τα

πράγµατα είναι χάλια” κλπ.

Eίναι καλό, όταν µιλάµε, να διευκρινίζουµε το πού αναφέρεται αυτό που

λέµε. “Tο X, που έκανες, µε εκνευρίζει” αντί “µε εκνευρίζεις”, που υποδη-

λώνει µόνιµη αποδοκιµασία. Kάποιοι µου αναφέρουν: “Mα όντως τον απο-

δοκιµάζω µόνιµα, γιατί πάντα έτσι είναι”. Aν παρατηρήσουµε όµως, αυτή η

αντίληψη προήλθε από πολλές µικρές περιστάσεις, που, από την επα-

νάληψη, φθάσαµε να παρατηρούµε µόνο αυτές και να αγνοούµε όλα

τα άλλα, για τον άνθρωπο απέναντί µας. Για να “ξηλώσουµε” αυτή την

συνήθεια, χρειάζεται να εργαστούµε µε τον αντίθετο τρόπο: να

αναφερόµαστε στις συγκεκριµένες περιστάσεις. Έτσι, και τον άλλον βοη-

θούµε να διορθωθεί και εµείς αρχίζουµε να ηρεµούµε, διαπιστώνοντας ότι

ο άλλος δεν είναι µόνο εκνευριστικός! 

∆ιαστρεβλώσεις: είναι το να αλλάζουµε το νόηµα των λόγων ή των

προθέσεων του συνοµιλητή µας. Πολλές φορές συσχετίζουµε άσχετα πράγ-

µατα “δέν µου κάνεις δώρα - δεν µε αγαπάς”. Άλλοτε θεωρούµε ότι ένας

άλλος είναι υπεύθυνος για το πώς νοιώθουµε. Mερικές φορές θεω-ρούµε ως

δεδοµένο ότι µπορούµε να “διαβάσουµε” τί σκέπτεται και πώς νοιώθει ο

άλλος. Έτσι, αντιδρούµε σύµφωνα µε αυτό, που έχουµε στην
φαντασία µας, αντί να µάθουµε τί πραγµατικά συµβαίνει στον άλλον.

συνέχεια στην σελ. 2
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∆ιάφορα...
�H πρόσληψη σωστού συν-
δυασµού θερµίδων και όχι η
µείωσή τους είναι αυτό, που
παίζει καθοριστικό ρόλο για την
υγιή γήρανση των ανθρώπων,
σύµφωνα µε έρευνα του Iνστι-
τούτου Mαξ Πλανκ στην Kολω-
νία. Mε την χορήγηση συγκε-
κριµένης ποσότητας ιχνοστοι-
χείων στον οργανισµό µπορεί
να επιτευχθεί η επιµήκυνση της
ζωής, χωρίς παρενέργειες σε
άλλους τοµείς, όπως π.χ. η γο-
νιµότητα.

�Tην σηµασία της υγιεινής των
χεριών για την πρόληψη των
λοιµώξεων του γαστρεντερικού
και του αναπνευστικού συστή-
µατος, τονίζουν οι επιστήµο-
νες. Όταν οι ενήλικες τηρούν
τους κανόνες υγιεινής και κα-
θαρίζουν τακτικά τα χέρια τους
µε αντισηπτικό, προκύπτει από
έρευνες ότι προστατεύονται
και τα µικρά παιδιά από τους
µικροοργανισµούς.

�Eπτά καρύδια την ηµέρα, τον
γιατρό τον κάνουν πέρα...,
ισχυρίζονται επιστήµονες από
το Πανεπιστήµιο της Πενσυλ-
βάνια. Ύστερα από έρευνες
πολλών ετών κατέληξαν στο
συµπέρασµα ότι τα αντιοξει-
δωτικά, που περιέχονται στα
καρύδια, ενεργοποιούν τον αν-
θρώπινο µεταβολισµό. 

�Bρεταννοί ερευνητές διαπί-
στωσαν ότι το µικρότερο µέγε-
θος του εγκεφάλου, άρα και ο
χαµηλότερος δείκτης νοηµοσύ-
νης είναι συγκοινωνούντα δο-
χεία µε την προβληµατική
υγεία. Oι ψυχολόγοι, µελετών-
τας τις περιπτώσεις χιλιάδων
βετεράνων του πολέµου του
Bιετνάµ, διαπίστωσαν ότι οι
συµµετέχοντες που είχαν µε-
γαλύτερο εγκέφαλο προστά-
τευαν συνειδητά την υγεία
τους  - δεν κάπνιζαν, αθλούν-
ταν και τρέφονταν υγιεινά.
Aντίθετα, οι λιγώτερο ευφυείς
δεν έκαναν σοφές επιλογές
σχετικά µε την φυσική τους
κατάσταση. 

Έ νας άθεος έκανε την βόλτα
του στο δάσος, θαυµάζοντας

όλα αυτά, που το “ατύχηµα της εξέ-
λιξης” είχε δηµιουργήσει.
- Tί καταπληκτικά δέντρα!
- Tί όµορφα ποτάµια!
- Tί υπέροχα ζώα, αναφωνούσε κά-
θε τόσο.

E νώ περπατούσε κατά µήκος του
ποταµού, άκουσε έναν θό-ρυβο

στους θάµνους. Γύρισε και κοίταξε.
Mια τεράστια αρκούδα ερ-χόταν
προς το µέρος του. 

T ροµοκρατηµένος, άρχισε να
τρέχει. Kοίταξε πίσω του. H

αρκούδα όλο και ζύγωνε. Άρχισε να
τρέχει όσο πιο γρήγορα µπορούσε.
Ήταν τόσος ο φόβος του, που
δάκρυσε. 

E κείνη την στιγµή σκόνταψε.
Έπεσε κάτω και έµεινε εκεί.

Προσπάθησε να σηκωθεί, αλλά η
αρκούδα ήταν ήδη δίπλα του. Mε το
ένα της πόδι τον ακινητοποίησε,
ενώ µε το άλλο της άρχισε να τον
χτυπάει µε δύναµη. 
O άθεος, άθελά του, φώναξε: 
- Θεέ µου!

T ότε ο χρόνος σταµάτησε. H
αρκούδα έµεινε ακίνητη. Στο

δάσος έπεσε σιωπή. Tο ποτάµι
έπαψε κι αυτό να κυλά. Ένα δυνατό
φως έλαµψε στον ουρανό και µια
φωνή ακούστηκε:
- Eδώ είµαι, και µιλώ σ’ εσένα, που
επί χρόνια αρνιόσουν την ύπαρξή
µου κι έλεγες σε όλους ότι όλη η
∆ηµιουργία ήταν ένα “κοσµικό ατύ-
χηµα”. Aν σε βοηθούσα τώρα, θα µε
πίστευες τάχα;
Kι ο άθεος είπε:
- Θά ήταν υποκρισία από µέρους
µου να σου ζητήσω βοήθεια. Ίσως,
όµως, να µπορούσες να κάνεις χρι-
στιανή αυτή την αρκούδα.
- Aς γίνει έτσι, αφού αυτό θέλεις,
ακούστηκε η φωνή από τον ου-
ρανό. 

T ο φως εξαφανίστηκε, το ποτά-
µι ξανάρχισε να κυλά, όλα έγι-

ναν όπως πρίν.
Tότε η αρκούδα σήκωσε το πόδι της
κι ύστερα, κατεβάζοντας µε ορµή το
κεφάλι της, είπε:
- Kύριε, ευλόγησε αυτό το γεύµα
που πρόκειται να φάω. Aµήν.

τοτο “ A T Y X H M A ”“ A T Y X H M A ”
τηςτης ∆ H M I O Y P Γ I A Σ∆ H M I O Y P Γ I A Σ

συνέχεια από την σελ. 1

Eδώ χρειάζονται διευκρινιστικές ερωτήσεις και να προσέχουµε να µη θεω-

ρούµε τίποτε ως δεδοµένο. Για όσους θέλουν πραγµατικά να προσφέρουν
κάτι αξίας στον άλλον άνθρωπο, µπορούν να διατηρήσουν το µυαλό τους

ξυπνητό λίγο παραπάνω από το συνηθισµένο και να παρατηρήσουν τί συµβαίνει,

ώστε οι διευκρινιστικές ερωτήσεις να µη γίνονται κουραστικές και εκνευριστικές.

Πιο αναλυτικές πληροφορίες µπορείτε να βρείτε για όλ’ αυτά στο βιβλίο “H
Tεχνολογία της Aλλαγής: Γνωριµία µε το NLP”, που τα αναλύει διεξο-

δικά και προσφέρει πολλές πρακτικές και παραδείγµατα, ώστε να γίνετε ευέλικτοι

στην επικοινωνία σας.

Mπορείτε να τηρήσετε τα παραπάνω και πιστεύω ότι αυτά τα Xριστούγεννα θα

είναι για εσάς όχι µόνον στολισµένα απ’ έξω µε λαµπρά φωτάκια, όµορφες µπά-

λες και χαρούµενα τραγούδια, αλλά θα είναι στολισµένα και από µέσα µε ηρεµία,

κατανόηση, αγάπη και πραγµατικό, αυθεντικό µοίρασµα!

Eύχοµαι ολόψυχα καλά Xριστούγεννα, µε αγάπη και αισιοδοξία. Mε το

καλό να υποδεχθούµε και τον καινούργιο χρόνο, µε περισσότερη οµόνοια
και οµοψυχία.

^O εκδότης

∆ηµήτριος Mπούκας



H νηστεία αυτών των ηµερών είναι µια καλή
ευκαιρία για να αποτοξινώσουµε τον οργανι-

σµό µας και να µπούµε στον δρόµο της σωστής δια-
τροφής. Συχνά, οι περισσότεροι άνθρωποι δυσ-
κολεύονται να υιοθετήσουν ένα ισορροπηµένο δι-
αιτολόγιο, έχοντας την άποψη ότι η νηστεία έχει να
κάνει µε ασιτία. Kάτι τέτοιο, φυσικά, δεν ισχύει,
διότι η µεσογειακή διατροφή µάς δίνει την λύση για
µια ακόµη φορά.

Θ ερµιδικά, η διατροφή κατά την διάρκεια της
νηστείας δεν φαίνεται να έχει διαφορές από

την διατροφή σε περίοδο µη νηστείας. Ωστόσο, η
διατροφή µας κατά την διάρκεια της νηστείας, χάρη
στα άφθονα λαχανικά και φρούτα, είναι πλούσια σε
βιταµίνες (A, C, E), φυλλικό οξύ, ιχνοστοιχεία,
αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες. Έτσι, µε την αυξη-
µένη κατανάλωση λαχανικών, θωρακίζουµε τον
οργανισµό µας µε β-καροτίνη, βιοφλαβονοειδή και
βιταµίνες, που είναι γνωστά πλέον για την αντιοξει-
δωτική τους δράση και την τόνωση του ανοσοποιη-
τικού µας συστήµατος.

E πίσης, η νηστεία είναι “φτωχή” σε κορεσµένα
ζωϊκά λίπη! Tα όσπρια, µε την σειρά τους,

αποτελούν το “κρέας” της νηστείας. Mας παρέ-
χουν σύνθετους υδατάνθρακες, αλλά και φυτικές
πρωτεΐνες µε µηδαµινό λίπος. Aν συνδυαστούν
σωστά µε δηµητριακά, µας δίνουν πρωτεΐνες ισά-
ξιες του κρέατος. ∆εν θα πρέπει  να ξεχάσουµε
και το ψωµί, που βρίσκεται στην βάση της µεσογει-
ακής διατροφικής πυραµίδας καί, εκτός από σύν-
θετους υδατάνθρακες (βασική πηγή ενέργειας για
τον οργανισµό µας) περιέχει φυτικές ίνες και βιτα-
µίνες B και E. 

Σ υνυπολογίζοντας όλα όσα προαναφέραµε, εί-
ναι λογικό οι ειδικοί να συµφωνούν ότι η νη-

στεία είναι µια φυσική ασπίδα προστασίας από τα
καρδιαγγειακά νοσήµατα και όχι µόνο. Mειώνει τα
επίπεδα χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων στο αί-µα,
καθώς η µείωση του λίπους και ειδικά του κο-
ρεσµένου (που προέρχεται από τα γαλακτοκοµικά
προϊόντα  και το κρέας) πραγµατικά µάς αποτοξινώ-
νει, συµβάλλοντας στην βελ-
τίωση της υγείας µας.

H νηστεία βοηθά στην καλύ-
τερη ρύθµιση του σακχά-

ρου και της αρτηριακής πίεσης κι
ακόµα  ευνοεί την καλύτερη λει-
τουργία του εντέρου. Eίναι γνω-
στό πως οι φυτικές ίνες µειώ-

νουν τα επίπεδα λιπιδίων και γλυκόζης στο αίµα,
συµβάλλουν στην καταπολέµηση της δυσκοιλιότη-
τας και προφυλάσσουν από ωρισµένες µορφές
καρκίνου. 

Ξηροί καρποί
Πρέπει να τρώγονται ωµοί καί ανάλατοι και σε
ελεγχόµενες ποσότητες. Aν κάνετε κατάχρηση της
ηµερησίας ενεργειακής πρόσληψης, θα πάρετε
κιλά.
Xαλβάς
Aποτελεί πηγή “καλών” µονοακόρεστων και πολυ-
ακόρεστων λιπαρών οξέων, χωρίς καθόλου χολη-
στερίνη. Eίναι πλούσιος σε φυτικές πρωτεΐνες και
βιταµίνες (B και E), που βελτιώνουν την καρδιαγγει-
ακή και την εγκεφαλική λειτουργία.
Θαλασσινά και µαλάκια
Tα θαλασσινά (γαρίδες, καλαµάρια, σουπιές, χτα-
πόδι) είναι γενικά αρκετά πλούσια σε χοληστερίνη
γι’ αυτό καλό είναι να µην καταναλώνονται συχνά
και σε µεγάλες ποσότητες από ανθρώπους, που
αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε τα λιπίδια στο αίµα
τους. Παρ’ όλα αυτά, αντίθετα µε το κρέας, η χο-
ληστερίνη, που παίρνουµε από τα θαλασσινά, δεν
µας επιβαρύνει πολύ, επειδή δεν συνοδεύεται  από
κορεσµένα λιπαρά. Tα θαλασσινά είναι επίσης
πλούσια σε νάτρια, γι’ αυτό δεν πρέπει να τα κατα-
ναλώνουν σε υπερβολικό βαθµό οι υπερτασικοί και,
όταν τα µαγειρεύουµε, καλό είναι να χρησιµοιποι-
ούµε όσο λιγώτερο αλάτι γίνεται. 
Mαυροµάτικα φασόλια
Tα µαυροµάτικα συνδυάζουν δυο πολύ σηµαντικές
ιδιότητες. Aπό τη µια πλευρά δεν µας φορτώνουν
µε θερµίδες και από την άλλη είναι πολύ πλούσια
σε θρεπτικά συστατικά. Mια κούπα µαυροµάτικα
καλύπτει το 45% των καθηµερινών µας αναγκών σε

φυτικές ίνες, το 58% σε φυλλικό
οξύ και το 31% σε πρωτεΐνες. Aν
µάλιστα τα φασόλια συνδυα-
στούν µε κάποια δηµητριακά,
όπως ψωµί ή ρύζι, τότε η ποιό-
τητα των πρωτεϊνών πού προκύ-
πτει είναι ισάξια του ψα-ριού και
του κρέατος.
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1) 4100 και όχι 5000.
2) Aφού ο κ. Kόκκινος απάντησε σ’ αυτόν
µε το γαλάζιο κοστούµι, σηµαίνει πως δεν
είναι το ίδιο πρόσωπο. Kαι αφού ο κ. Kόκ-
κινος δεν µπορεί να φοράει κόκκινο κο-
στούµι, σηµαίνει ότι φοράει το πράσινο. O
κ. Γαλάζιος δεν µπορεί να φοράει ούτε το
γαλάζιο ούτε το πράσινο κοστούµι, άρα
φοράει το κόκκινο; Tέλος, για τον κ.
Πράσινο µένει να φοράει το γαλάζιο
κοστούµι.

8

“K άθε χρόνο έχει καθιερωθεί να κάνω στο σπίτι
µου το χριστουγεννιάτικο και το πρωτοχρονιά-

τικο τραπέζι. Aυτό σηµαίνει ότι περνάω τις µισές από
τις ηµέρες, που δεν θα πάω στην δουλειά µου, µέσα
στην κουζίνα”, µάς δήλωσε η αναγνώστριά µας Aικα-
τερίνη T, εκπαιδευτικός. 

Σ ε περίπτωση, που όλα αυτά σας µοιάζουν υπερβο-
λικά, πρόσφατη έρευνα έρχεται να το επιβεβαιώ-

σει: οι Άγιες αυτές Hµέρες προκαλούν στους περισσό-
τερους ανθρώπους υπερβολικό άγχος. Aµερικανοί
ερευνητές ανακοίνωσαν ότι το 75% των ενηλίκων, που
µετείχαν στην έρευνα, ανέφερε ότι τις δύο εβδοµά-
δες των Xριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς χάνουν
τρεις ή και περισσότερες ώρες ύπνου την εβδοµάδα.
Tο 40% λέει ότι έχει τροµερή συναισθηµατική φόρ-
τιση, γιατί θυµάται αγαπηµένους, που έχουν φύγει
από την ζωή. Tο 38% των ερωτηθέν-των σηµειώνουν
ότι η οικονοµική κρίση και η αβεβαιότητα για το αύριο
στον εργασιακό τοµέα τούς κάνουν να στριφογυρνούν
το βράδυ στο κρεββάτι, γιατί σκέπτονται πώς θα τα
βγάλουν πέρα αυτές τις ηµέρες. Tέλος το 37% των
ερωτηθέντων παραδέχεται ότι σηµαντικό ρόλο στις
αϋπνίες του παίζει το γεγονός ότι καλούνται να
κάνουν υπερβολικά πολλά πρά-γµατα σ’ ένα περιωρι-
σµένο χρονικό διάστηµα.
Για να πάρετε µια... ανάσα:
1. Aγοράστε συµβολικά δώρα για τα αγαπηµένα σας
πρόσωπα. Mε όσους έχετε το θάρρος συνεννοηθείτε
εκ των προτέρων, ώστε να κάνουν κι εκείνοι το ίδιο. 
2. Kάντε νωρίς τις αγορές σας και µην περιµένετε την
τελευταία στιγµή. Έτσι θα αισθανθείτε πιο ήρεµοι. 
3. O ρόλος της οικοδέσποινας είναι εξαντλητικός. Γι
αυτό αποφασίστε να διοργανώσετε µόνο ένα τραπέζι,
είτε τα Xριστούγεννα, είτε την Πρωτοχρονιά. Συνεν-
νοηθείτε µ’ ένα άλλο συγγενικό σας πρόσωπο. Έτσι θα
µοιραστείτε και την κούραση και τα έξοδα, που επιβα-
ρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισµό.

ΓPIΦOI
1) Bρίσκεστε σ’ ένα κενό δωµάτιο. Έχετε µπροστά σας δύο
όµοιες µεταλλικές ράβδους, ένα ρολό κολλητική ταινία, ένα
φύλλο χαρτί και ένα µολύβι. Ξέρετε πως η µία από τις δύο
ράβδους είναι µαγνήτης, ενώ η άλλη όχι. Πώς µπορείτε να

προσδιορίσετε ποια από τις δύο είναι ο µαγνήτης; Στο δωµά-
τιο δεν υπάρχουν άλλα µέταλλα, ενώ δεν είναι απαραίτητο να

χρησιµοποιήσετε όλα τα διαθέσιµα αντικείµενα.
2) Kάποιος έχει µια νταµιτζάνα κρασί και θέλει ξεχωρίσει 1 λίτρο.
Πώς µπορεί να το µετρήσει, χωρίς καθόλου από το κρασί να πάει
χαµένο, αν διαθέτει µόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων και ένα των 3

λίτρων;
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λιγώτερη MYΪKH ∆YNAMH
για τα παιδιά των H/Y

Λ ιγώτερη µυϊκή δύναµη διαθέτουν τα νέα παιδιά,
όπως προκύπτει από έρευνα του Πανεπιστηµίου

του Έσσεξ. Oι επιστήµονες διαπίστωσαν ότι παιδιά
ηλικίας µέχρι 10 ετών δεν µπορούν να κρεµαστούν
από το µονόζυγο, ούτε να κάνουν ασκήσεις γυµνα-
στικής, επειδή δεν έχουν συνηθίσει να παίζουν σε
ανοικτούς χώρους και ξοδεύουν πολλές ώρες στο
σπίτι διασκεδάζοντας µε κάθε είδους ηλεκ-τρονικά
παιχνίδια.

O δρ. Γκάβιν Σάντερκοκ, που είναι ειδικός στην
φυσική αγωγή των παιδιών στο Πανεπιστήµιο,

µελέτησε, µαζί µε συνεργάτες του, την µυϊκή δύ-
ναµη 315 παιδιών ηλικίας 10 ετών και τα αποτελέ-
σµατα που προέκυψαν τα συνέκρινε µε αντίστοιχη
µελέτη, που είχε κάνει προ δεκαετίας σε δείγµα 309
παιδιών της ίδιας περιοχής.

Ό πως ανέφεραν οι ερευνητές, ο αριθµός των
ηµικαθισµάτων, που µπορούν να κάνουν τα παι-

διά, µειώθηκε κατά 27,1% µέσα σε µια δεκαετία. H
δύναµη των χεριών τους µειώθηκε κατά 26% και η
δύναµη της χειρολαβής κατά 7%. Eπιπλέον, πριν από
10 χρόνια ένα στα 20 παιδιά δεν µπορούσε να
συγκρατήσει το βάρος του όταν κρεµιόταν από µο-
νόζυγο, ενώ τώρα η αναλογία αυτή έγινε ένα στα 10
παιδιά. “Tο γεγονός ότι το 10% των παιδιών δεν µπο-
ρούσε να κρεµαστεί στο µονόζυγο και ένα άλλο 10%
αρνήθηκε ακόµη και να δοκιµάσει είναι πρα-γµατικά
σοκαριστικό”, ανέφερε ο δρ. Σάντερκοκ. 

H έρευνα απέδειξε ακόµα ότι τα παιδιά και των
δύο ερευνών είχαν τον ίδιο δείκτη µάζας σώµα-

τος, απλώς σήµερα τα παιδιά έχουν στο σώµα τους
περισσότερο λίπος και λιγώτερο µυϊκό ιστό.


