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Tον Iανουάριο είχαµε αναφερθεί στο ότι, πολλές φορές, δεν νοιώ-
θουµε έτοιµοι να εκµεταλλευτούµε µια ευκαιρία που µας παρουσιάζεται.

Eπειδή αυτό είναι ένα θέµα που απασχολεί πολλούς και επιµένει, θα ήθελα να

επιµείνουµε κι εµείς!

Kάθε φορά που δίνεται η ευκαιρία για µια αλλαγή στην ζωή ή στα επαγ-

γελµατικά, µπορεί να αισθανθούµε µια ένταση, ένα άγχος. H δύναµη της
εντάσεως αυτής θα είναι ανάλογη του µεγέθους της ευκαιρίας
που µας παρουσιάζεται. Συνήθως συµβαίνει το εξής:

� Eµφανίζεται µια ευκαιρία και νοιώθουµε ότι “αυτή είναι η σωστή κατεύ-

θυνση για µένα”.

� Mετά έρχεται η φωνή της αµφιβολίας και λέει “αν δεν πετύχει;” ή κάτι

τέτοιο.

� Mετά βλέπουµε στην φαντασία µας όλα τα πιθανά σενάρια του πώς θα

ήταν αν πετύχει και πώς θα ήταν αν δεν θα πάει καλά.

� ∆ηµιουργείται σύγχυση και αγωνία.

Eπειδή η ένταση που δηµιουργείται από την σύγχυση είναι εξαιρετικά

άβολη, µετατρέπεται σε “κραυγή αγωνίας”, που µας πείθει ότι δεν είµαστε έτοι-

µοι ακόµα. Άλλες φορές λέει: “δεν έχω τα χρήµατα, τον χρόνο τώρα, τις γνω-

ριµίες, δεν ξέρω τον τρόπο, χρειάζεται να κάνω το A, το B, το Γ πρώτα...”.

Tί θα κάνετε; Oι περισσότεροι τραβιούνται πίσω, πιεζόµενοι από την

ένταση αυτή, και ασχολούνται µε µικρότερης σηµασίας απασχολήσεις, αντί να

µένουν σταθεροί στον σκοπό τους. Σαν κάποιον που αγγίζει ένα καυτό ποτήρι

και µαζεύεται.

Για όσους κάνουν πίσω, “µαντεύω” ότι οι ηµέρες τους είναι γεµάτες από

πολλές εργασίες, καθώς περιµένουν για το “σωστό σήµα”, που θα τους

πει να προχωρήσουν.

Στην πραγµατικότητα το σήµα ήρθε και είπε “προχώρα µε προσοχή και

τόλµη”, αλλά δεν µετέφρασαν σωστά το σήµα. Tο να γνωρίζει κάποιος τα

πάντα για το πώς να κάνει κάτι νέο στην ζωή του σπάνια συµβαίνει. Συνήθως

χρειάζεται να τολµήσουµε και οι γνώσεις, το ≠πώς” και ό,τι άλλο χρειαστεί

θα έρθουν στην πορεία.

Aκόµη και αν η αρχική µας κατεύθυνση δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, για

κάποιον που τολµά, δοκιµάζει, εξελίσσεται, κάποια στιγµή θα ανοίξει άλλος

δρόµος, πιο ωφέλιµος και ταιριαστός. H δράση φέρνει το καλό αποτέ-
λεσµα.

H δράση κάνει την διαφορά ανάµεσα σε αυτόν που ζει την ζωή του και

εκµεταλλεύεται τις ευκαιρίες, από αυτόν που λέει “το ήξερα”, αλλά δεν έκανε

κάτι γι’ αυτό. Zήστε το! Zητήστε και την βοήθεια του Θεού και σίγουρα το µέλ-

λον θα είναι καλύτερο από το παρόν.

Eυχόµαστε ολόψυχα KAΛH ANAΣTAΣH!
O εκδότης

∆ηµήτριος Mπούκας

✍™ËÌÂ›ˆÌ· ·fi ÙÔÓ EÎ‰fiÙË

O Mέγας Bασίλειος παρέπεµπε
συχνά στα έργα του στον

Hσίοδο και τον Όµηρο για ν’ αποδείξει
την δύναµη της αρετής. Στο έργο του
“¶ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂˆÊÂÏ‹
ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ”
γράφει:

“O ÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÔÈËÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘
OÌ‹ÚÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ÂÁÎÒÌÈÔ ÙË˜

·ÚÂÙ‹˜ Î·È fiÏÔÈ ÙÔ˘ ÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ Û’ ·˘Ùfi
ÙÔÓ ÛÎÔfi ·Ô‚Ï¤Ô˘Ó Î·È Ô‰ËÁÔ‡Ó,
ÂÎÙfi˜ ·fi ÌÂÚÈÎ¿ ÂÚÈÙÙ¿ ÙÌ‹Ì·Ù·.
¶ÚÔ¿ÓÙˆÓ Ì¿ÏÈÛÙ· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜
ÛÙ›¯Ô˘˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ O‰˘Û-
Û¤· Ó·˘·ÁÔÛˆÛÌ¤ÓÔ Î·È Á˘ÌÓfi Î·È ÌÂ
ÌfiÓË ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ÂÌÓ¤ÂÈ
ÚÒÙ· ÙÔÓ ÛÂ‚·ÛÌfi ÛÙËÓ ‚·ÛÈÏÔ-
Ô‡Ï· N·˘ÛÈÎ¿, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È
‰˘ÛÎÔÏ›· Î·È ÓÙÚÔ‹ Ô˘ ‹Ù·Ó
Á˘ÌÓfi˜, ÁÈ·Ù› ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô ÔÈËÙ‹˜ ÙÔÓ
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ï·ÌÚfi ¤Ó‰˘Ì·
ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ Î·È fi¯È Ù· ÚÔ‡¯·. M· ÎÈ
¤ÂÈÙ·, ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔ›Ô˘˜ º·›·ÎÂ˜
ÙfiÛÔ ÔÏ‡ ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ ÙÔÓ ÛÂ‚·ÛÌfi
Î·È ÙÔÓ ı·˘Ì·ÛÌfi ÙÔ˘˜, Ì¤¯ÚÈ ÙÔ
ÛËÌÂ›Ô Ó· ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›„Ô˘Ó ÙËÓ ÙÚ˘-
ÊËÏ‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÎÈ ÂÎÂ›ÓÔÓ ÙÔÓ Í¤ÓÔÓ
Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó Î·È Ó· ÔıÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ
ÌÈÌËıÔ‡Ó”. 

M έσα σ’ αυτούς τους στίχους
σχεδόν φωνάζει ο Όµηρος και

λέει: “την αρετή πρέπει να φροντίζετε
να καλλιεργείτε άνθρωποι, η οποία και
µέσα στο ναυάγιό του συντροφεύει
τον Oδυσσέα και όταν βγαίνει στην
στεριά, παρόλο που είναι γυµνός, τον
παρουσιάζει ανώτερο από τους ευτυ-
χισµένους Φαίακες...”.

η δύναµη τηςη δύναµη της APETHΣAPETHΣ

fiÙÂ ı· Â›ÛÙÂ fiÙÂ ı· Â›ÛÙÂ E TO IMO IETO IMO I ; ; (2Ô)(2Ô)
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∆ιάφορα... 
�™ÙÔ ‰Â›ÓÔ Ô˘ Û·˜ Â›¯·Ó
Î·Ï¤ÛÂÈ ÙÔ˘ ‰ÒÛ·ÙÂ Î·È Î·Ù¿-
Ï·‚Â. EÙÔÈÌ¿˙ÂÛÙÂ Ó· ÎÔÈÌË-
ıÂ›ÙÂ Î·È ÓÔÈÒıÂÙÂ Û·Ó Ó·
¤¯ÂÙÂ Î·Ù·ÈÂ› ¤ÙÚÂ˜! KÔÈÌË-
ıÂ›ÙÂ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿!!! Ÿ¯È
ÌÚÔ‡Ì˘Ù·, Ô‡ÙÂ ·Ó¿ÛÎÂÏ·.
EÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ N. YfiÚÎË
‰ÈÂ›ÛÙˆÛ·Ó, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÂ-
Ï¤ÙÂ˜, fiÙÈ fiÛÔÈ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È ·fi
ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó ·ÏÈÓ‰ÚfiÌËÛË Á·ÛÙÚÈ-
ÎÒÓ ˘ÁÚÒÓ. A˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ
ÁÈ·Ù› fiÙ·Ó ÎÔÈÌfiÌ·ÛÙÂ ·fi ÙËÓ
‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿, ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È ‚Ú›-
ÛÎÂÙ·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ
ÔÈÛÔÊ¿ÁÔ Î·È Ë ‚·Ú‡ÙËÙ· ‰ÂÓ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ˘¤Ú Ì·˜...
�MÂÙ¿ ·fi ÔÏ‡ Î·ÈÚfi ·Ô-
Ê·Û›˙ÂÙÂ Ó· Î¿ÓÂÙÂ Ï›ÁÔ Ù˙fi-
ÎÈÓÁÎ. ™Ù· ¤ÓÙÂ ÚÒÙ· ÏÂÙ¿
ÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹ ÛÔ˘‚ÏÈ¿ ÛÙËÓ ‰ÂÍÈ¿
ÏÂ˘Ú¿ Û¿˜ ‰È·ÂÚÓ¿. HÛ˘¯¿-
ÛÙÂ, ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡ÂÙÂ. A˘Ùfi
Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ó-
ıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Û˘ÓÂ›‰ËÙ·, fi-
Ù·Ó ÙÚ¤¯Ô˘Ó, ÂÎÓ¤Ô˘Ó ÌfiÏÈ˜
ÙÔ ‰ÂÍ› ÙÔ˘˜ fi‰È ·Ù¿ÂÈ ÛÙÔ
¤‰·ÊÔ˜. MÂ ÙËÓ ÂÎÓÔ‹ ·ÛÎÂ›-
Ù·È ›ÂÛË ÛÙÔ Û˘ÎÒÙÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿.
A˘Ùfi Î·ÙfiÈÓ È¤˙ÂÈ ÙÔ ‰È¿-
ÊÚ·ÁÌ· Î·È ÚÔÎ·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ
ÛÔ˘‚ÏÈ¤˜. ¶ÚÔÛ·ıÉÛÙÂ Ó·
ÂÎÓ¤ÂÙÂ Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘ ·-
Ù¿ÙÂ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi
Û·˜ fi‰È. 
�AÓ ·ÈÛı·ÓıÂ›ÙÂ ÙËÓ Î·Ú‰È¿
Û·˜ Ó· ¯Ù˘¿ÂÈ Û·Ó ÙÚÂÏÏ‹,
Ê˘Û‹ÍÙÂ. A˘Ùfi ÚÔÙÂ›ÓÔ˘Ó
ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹-
ÌÈÔ ÙË˜ ¶ÂÓÛ˘Ï‚¿ÓÈ·...  °È· ÙËÓ
·ÎÚ›‚ÂÈ· Ó· ˘Ôı¤ÛÂÙÂ fiÙÈ Ô
·ÓÙ›¯ÂÈÚ¿˜ Û·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÛÙfiÌÈÔ
ÂÓfi˜ ÓÂ˘ÛÙÔ‡ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÔÚ-
Á¿ÓÔ˘ Î·È ÂÛÂ›˜ Ú¤ÂÈ Ó·
Ê˘Û‹ÍÂÙÂ Û·Ó Ó· ·›˙ÂÙÂ. TÔ
ÓÂ˘ÌÔÓÔÁ·ÛÙÚÈÎfi ÓÂ‡ÚÔ, Ô˘
Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ Î·Ú‰È·Îfi ·ÏÌfi,
ÌÔÚÂ› Ó· ÂÏÂÁ¯ıÂ› Ì¤Ûˆ ÙË˜
·Ó·ÓÔ‹˜. ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ Ê˘Û‹-
ÍÂÙÂ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙÔÓ ·ÓÙ›¯ÂÈÚ¿
Û·˜, ÔÈ ¯Ù‡ÔÈ ÙË˜ Î·Ú‰È¿˜ Û·˜
ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙ· Ê˘ÛÈÔÏÔ-
ÁÈÎ¿ Â›Â‰·.
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H κακή διατροφή και οι κακές
επιλογές στον τρόπο ζωής

πλήττουν  την όραση πιο γρήγορα
απ’ ό,τι θα γινόταν από την απλή
διαδικασία της γήρανσης. 

M ε την υιοθέτηση πιο υγιει-
νών για τα µάτια σας συνη-

θειών και διατροφής, είναι εφικτή,
όχι µόνο η καθυστέρηση των προ-
βληµάτων στα µάτια, αλλά ακόµα
και η αντιµετώπισή τους.

1. ∆IATPOΦH

T α σκούρα πράσινα, φυλλώδη
λαχανικά, τα καρότα, οι

κολοκύθες, οι γλυκοπατάτες, οι
κίτρινες πιπεριές και οι κρόκοι
αυγών περιέχουν ισχυρά αντιοξει-
δωτικά, όπως B καροτένιο, λου-
τεΐνη και ζεαξανθίνη, που προστα-
τεύουν από τα προβλήµατα που
οφείλονται στη γή-ρανση και σχε-
τίζονται µε την εκφύλιση της
ωχράς κηλίδας. Eπίσης το να
πίνετε ένα ποτήρι φρέσκο χυµό
καρότου δύο φορές την ηµέρα
είναι µια εξαιρετική συνήθεια, που
προστατεύει σε µεγάλο βαθµό τα
µάτια σας από προβλήµατα. Eπί-
σης τροφές πλούσιες σε θείο,
λεκιθίνη και κυστεΐνη είναι µια
άλλη χρήσιµη προσθήκη στην δια-
τροφή σας. Tέτοιες τροφές είναι
το σκόρδο, τα κρεµµύδια, τα
πράσα, τα καρύδια, τα γαλακτοκο-
µικά, το λάδι καρύδας και τα
όσπρια. Aυτές οι τροφές µειώνουν
ειδικά τον κίδυνο για καταρράκτη. 

T α βατόµουρα, η µαύρη στα-
φίδα και τα gojiberries περιέ-

χουν ανθοκυανίνες, ένα ισχυρό
αντιξειδωτικό και αντιφλεγµονώ-
δες, που βελτιώνει ση-µαντικά την
υγεία των µατιών.

Ψ άρια όπως ο σολωµός, οι
σαρδέλλες και το σκουµπρί,

παρέχουν εν αφθονία απαραίτητα
λιπαρά οξέα, που βοηθούν στην

υγεία των κυτταρικών µεµβρανών
των µατιών.

E πιπλέον, οι βιταµίνες C και E,
µαζί µε τον ψευδάργυρο και

τον χαλκό (µέταλλα), είναι χρή-
σιµα για την διατήρηση της υγιούς
οράσεως. 

T α εσπεριδοειδή, το µπρό-
κολο και τα λαχανάκια Bρυ-

ξελλών είναι επίσης καλές πηγές
βιταµίνης C, ενώ οι ξηροί καρποί
µε κέλυφος (κυρίως τα αµύγδαλα)
είναι πλούσιοι σε βιταµίνη E και
χαλκό. 

2. AΣKHΣEIΣ
α) “Zέσταµα”: Tριψτε τις παλάµες
σας µαζί για να παραγάγουν θερ-
µότητα και στην συνέχεια ακου-
µπήστε τις στα µάτια σας για 15
δευτερόλεπτα. 
Eπαναλάβετε τρεις φορές.
β) “Pολάρετε” τα µάτια σας: Ξεκι-
νήστε κοιτάζοντας ψηλά και στην
συνέχεια κάνετε σιγά-σιγά κυκλι-
κές κινήσεις, κινώντας τα µάτια 10
φορές δεξιόστροφα και άλλες
τόσες αριστερόστροφα. 
γ) Eστίαση: Kρατήστε ένα στυλό
µε το χέρι σας τεντωµένο, εστιά-
στε τα µάτια σας σ’ αυτό και σιγά-
σιγά φέρτε το πιο κοντά, µέχρι  να
απέχει περίπου 15 εκατοστά. Στην
συνέχεια αποµακρύνετέ το σιγά-
σιγά προς τα πίσω, κρατών-τας
πάντα τα µάτια σας εστιασµένα σ’
αυτό. Eπαναλάβετε 10 φορές.
δ. Mασσάζ στους κροτάφους:
Xρησιµοποιώντας τους αντίχειρες,
κάντε µασσάζ στους κροτάφους
σας µε µικρές κυκλικές κινήσεις,
20 φορές προς µια κατεύθυνση
και 20 προς την άλλη. Eπαναλά-
βετε τις ίδιες κινήσεις πάνω από
το σηµείο ανάµεσα στα φρύδια,
στο µέτωπο και µετά κάτω από τα
µάτια και στις δύο πλευρές της
γέφυρας της µύτης.

για ταγια τα MATIAMATIA σας µόνοσας µόνο
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οι XPYΣEΣ Kοι XPYΣEΣ KOOYKKI∆EΣYKKI∆EΣ
O  O  Tζων είχε ζήσει το µεγαλύτερο µέρος της

ζωής του µέσα σε έντονες απολαύσεις. Όταν
το µυαλό του δεν έφτανε να του δείξει τον καλύ-
τερο δρόµο, τον ωδηγούσε η διαίσθησή του. Ένοι-
ωθε σχεδόν όλη την ώρα ήρεµος και ευτυχισµένος,
απλώς µερικές φορές αισθανόταν ότι ασχολιόταν
υπερβολικά µε τον εαυτό του.

E  E  ίχε µάθει να είναι υπεύθυνος για την ζωή του
και αγαπούσε τόσο τον εαυτό του, ώστε να

προσπαθεί να του εξασφαλίζει ό,τι καλύτερο.
Ήξερε ότι κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια να
µη βλάψει τους άλλους, και κυρίως εκείνους που
αγαπούσε. Ίσως γι’ αυτό τον πείραζαν τόσο οι άδι-
κες επικρίσεις, ο φθόνος των τρίτων και οι κατηγο-
ρίες που πολύ συχνά δεχόταν, από γνωστούς και
αγνώστους.

Έ  Έ  φτανε η αναζήτηση της απόλαυσης για να
δώσει νόηµα στην ζωή του; Tο άντεχε ο

ίδιος να ορίζει τον εαυτό του σαν κάποιον που είχε
βάλει στο επίκεντρο της ύπαρξής του την προσω-
πική του ικανοποίηση; Πώς να εναρµονίσει τα
συναισθήµατα αυτά της προσωπικής ευχαρίστησης
µε τις απόψεις του περί ηθικής, µε την θρησκευτική
πίστη, µε όλα αυτά που είχε διδαχθεί; Tί νόηµα είχε
µια ζωή που σήµαινε κάτι µόνο για τον ίδιο; 

E  E  κείνη την ηµέρα οι σκέψεις αυτές τον βάραι-
ναν περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ίσως

θα έπρεπε να φύγει µακριά. N’ αφήσει τα υπάρχον-
τά του σέ άλλους, ώστε ν’ αποτελέσει για κάποιους
- έστω και απών- µια καλή ανάµνηση. Kάπου αλλού,
σε κάποια αλλη χώρα, µε άλλους ανθρώπους θα
µπορούσε να κάνει ένα νέο ξεκίνηµα. Mια διαφορε-
τική ζωή, µια ζωή στην υπηρεσία των άλλων, µια
ζωή µε αλληλεγγύη. 

Έ  Έ  βαλε λοιπόν ο Tζων λίγα πράγµατα σ’ ένα
σακκίδιο και έφυγε µε κατεύθυνση το βουνό.

Kάπου είχε ακούσει ότι ήταν ήσυχα εκεί πάνω και
πως η θέα της εύφορης κοιλάδας σε βοηθούσε να
βάλεις τις σκέψεις σου σε τάξη. Όταν έφτασε στο
ψηλότερο σηµείο του βουνού, γύρισε να κοιτάξει
την πόλη του. Σουρούπωνε και η πόλη φαινόταν
ωραία από ψηλά.
- Ένα δολλάριο για να κοιτάξεις µέσα από το τηλε-
σκόπιο. 

Ή  Ή  ταν η φωνή ενός γέρου, που εµφανίσθηκε
από το πουθενά µ’ ένα µικρό πτυσσόµενο

τηλεσκόπιο στα χέρια. O Tζων του έδωσε τα χρή-
µατα, πήρε το τηλεσκόπιο και κοίταξε. Kατάφερε να
εντοπίσει την γειτονιά του, την πλατεία και απένα-
ντιίτης το σχολείο. Ξαφνικά είδε µια χρυσή κουκ-
κίδα να λάµπει ζωηρά στην αυλή του παλαιού κτι-

ρίου. Σήκωσε τα µάτια του, τα ανοιγόκλεισε µερικές
φορές και ξανακοίταξε. H χρυσή κουκκίδα ήταν
ακόµα εκεί.
- Πολύ περίεργο, είπε.
- Πού είναι το περίεργο, ρώτησε ο γέρος.
- Nα εκεί, η κουκκίδα που λάµπει, είπε ο Tζων, στην
αυλή του σχολείου.
- Aυτά είναι ίχνη, είπε ο γέρος.
- Tί ίχνη; απόρησε ο Tζων.
- Θυµάσαι εκείνη την ηµέρα - πρέπει να ήσουν 7
χρόνων, που ο παιδικός σου φίλος έκλαιγε στην
αυλή του σχολείου γιατί είχε χάσει τα λεφτά που
του είχε δώσει η µητέρα του για ν’ αγοράσει µολύβι;
Θυµάσαι τί έκανες; Έσπασες το καινούργιο σου
µολύβι σε δύο ίσα µέρη, έξυσες το σπασµένο και το
έδωσες στον φίλο σου. 
- Kαι τί σχέση έχει αυτό µε την χρυσή κουκκίδα; 
- O φίλος σου δεν ξέχασε ποτέ εκείνη την χειρονο-
µία και η ανάµνηση αυτή είχε µεγάλη σηµασία στην
ζωή του. Yπάρχουν πράξεις στην ζωή ενός ανθρώ-
που αφήνουν ίχνη στην ζωή των άλλων. Συµβάλ-
λουν στην εξέλιξή τους και αφήνουν σηµάδια σαν
χρυσές κουκκίδες.

O  O  Tζων ξανακοίταξε µέσα από το τηλεσκόπιο
και είδε κι άλλη κουκκίδα να λάµπει σ’ ένα

κοντινό δροµάκι.
- Aυτή είναι για την ηµέρα που βγήκες να υπερα-
σπιστείς τον φίλο σου τον Mάρτιν, θυµάσαι; Γύρισες
σπίτι µε µαυρισµένο το µάτι και σχισµένο το παλτό
σου.

OO Tζων άρχισε να κοιτάζει την πόλη από άκρη
σε άκρη, ανακαλύπτοντας και άλλες κουκκί-

δες.
- Aυτή εδώ στο κέντρο, συνέχισε ο γέρος, είναι η
δουλειά που βρήκες στον κύριο Xένρυ όταν τον
απέλυσαν από το εργοστάσιο και η άλλη, εκεί
δεξιά, είναι το ίχνος εκείνης της φοράς που έδωσες
τα χρήµατα που έλειπαν για την εγχείρηση του παι-
διού της κυρίας Pόζας. Tα ίχνη πάλι εδώ αριστερά
είναι από τότε που γύρισες από ένα ταξείδι γιατί
είχε πεθάνει η µητέρα του φίλου σου του Mάθιου
και ήθελες να είσαι δίπλα του.

OO Tζων έβαλε στην άκρη το τηλεσκόπιο. ∆εν το
είχε πια ανάγκη γιατί, και χωρίς αυτό άρχισε

να βλέπει χιλιάδες χρυσές κουκκίδες διασκορπι-
σµένες σ’ ολόκληρη την πόλη.

M  M  όλις έπεσε ο ήλιος, η πόλη φωτίστηκε ολό-
ληρη από τα χρυσά του ίχνη. Tότε ο Tζων

ένοιωσε ότι µπορούσε να γυρίσει ήσυχος στο σπίτι
του. Θα ξεκινούσε την ζωή του από την αρχή, αλλά
αυτή την φορά από ένα διαφορετικό σηµείο!!!
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TTTT ώρα που ήρθε επιτέλους η Άνοιξη, είναι και-
ρός ν’ απολαύσουµε την Φύση. Mια απλή

βόλτα στο πάρκο ή µια ηµερήσια εκδροµή στο ύπαι-
θρο µπορεί ν’  ανακουφίσει το µυαλό µας και στην
συνέχεια να βελτιώσει τις διάφορες λειτουργίες του
εγκεφάλου µας. Tουλάχιστον σ’ αυτό το συµπέρα-
σµα κατέληξαν πρόσφατα  επιστήµονες από το
Πανεπιστήµιο του Στάνφορντ, µετά από έρευνες
γύρω από τις επιδράσεις που δέχεται ο εγκέφαλός
µας, ακόµη και από µια σύντοµη βόλτα στο φυσικό
περιβάλλον.

TTTT αυτόχρονα, άλλες µελέτες αποδεικνύουν ότι
οι κάτοικοι των πόλεων έχουν επίσης µεγα-

λύτερο κίνδυνο να παρουσιάσουν άγχος, κατάθλιψη
και άλλες ψυχικές ασθένειες, από εκείνους που
ζουν εκτός αστικών κέντρων.

AA  AA  κόµα κι ένας περίπατος 15 λεπτών στην
Φύση προκαλεί αξιόλογες αλλαγές στην

φυσιολογία µας. Iάπωνες ερευνητές έκαναν ένα πεί-
ραµα µε 168 άτοµα. Έστειλαν τα 84 από αυτά να περ-
πατήσουν στο δάσος, ενώ οι υπόλοιποι 84 εθελοντές
περπάτησαν στο κέντρο µιας µεγαλουπόλεως.

OO  OO  ι εθελοντές που περπάτησαν στο δάσος
παρουσίασαν µείωση κατά 16% της κορτι-

ζόλη, της ορµόνης του στρες, µείωση της αρτηρια-
κής πίεσης κατά 2% και πτώση του καρδιακού ρυθ-
µού κατά 4%.

OOOO επικεφαλής της έρευνας, δρ. Mιγιαζάκι, πι-
στεύει ότι το σώµα µας χαλαρώνει σ’ ένα

ευχάριστο, φυσικό περιβάλλον, επειδή έτσι εξελί-
χθηκε χιλιάδες χρόνια τώρα. Oι αισθήσεις µας
έχουν προσαρµοστεί ώστε να ερµηνεύουν πληρο-
φορίες σχετικά µε την βλάστηση, το χώµα, τους χει-
µάρρους, λέει, όχι σχετικές µε τα αυτοκίνητα, τις
πολυκατοικίες και τους κλειστούς χώρους εργασίας. 
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- Ξέρεις κάτι; µου είπε ένας φίλος µου. Προ-
χθές ήµουν 10 ετών και του χρόνου θα γίνω
13!!!
Eίναι δυνατόν να έλεγε την αλήθεια;

H Mαρίνα είναι τέσσερεις φορές µεγαλύτερη
από την Aντωνία, που είναι 4 ετών.
Πόσων ετών  θα είναι η Mαρίνα όταν θα έχει
την διπλάσια ηλικία από την Aντωνία;
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σο κοιµόµαστε, το σώµα µας αφυδατώνε-
ται επειδή χρειάζεται υγρά για να λειτουρ-

γήσει και η µόνη πηγή του εκείνες τις ώρες είναι
τα υγρά που ήδη έχει. Oι ειδικοί συνιστούν να
πίνουµε ένα µεγάλο ποτήρι νερό µόλις ξυπνάµε.
Kι αυτό γιατί:
Eνεργοποιείται ο µεταβολισµός: Ένα µεγάλο
ποτήρι δροσερό νερό αµέσως µόλις σηκωθούµε
από το κρεββάτι αυξάνει τον µεταβολισµό µας
µέχρι και 24%.
Eνυδάτωση του οργανισµού: Mπορεί να µη το
καταλαβαίνουµε άµεσα, αλλά το σώµα µας
“διψάει” µόλις ξυπνάµε, επειδή δεν έχουµε πιεί
νερό για 7-8 ώρες.
Aποτοξίνωση: H πρόσληψη υγρών βοηθά στον
καθαρισµό του σώµατος απο τις τοξίνες. H κατα-
νάλωση νερού αµέσως µετά το ξύπνηµα, ενι-
σχύει αυτή την λειτουργία.
Kαλύτερη εγκεφαλική λειτουργία: O εγκεφαλι-
κός ιστός αποτελείται κατά 75% από νερό. O
εγκέφαλος δεν λειτουργεί πλήρως όταν δεν είναι
σωστά ενυδατωµένος. Σ’ αυτή την περίπτωση
µπορεί να αισθανόµαστε εξαντληµένοι ή να
έχουµε  µεταβολές στην ψυχική µας διάθεση. 
Kαθαρισµός του εντέρου: Tο να πίνουµε ένα
ποτήρι νερό µόλις ξυπνάµε το πρωΐ είναι ένας
εξαιρετικός τρόπος για τον καθαρισµό του
παχέος εντέρου, επιτρέποντας έτσι την καλύτερη
απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. 
Άλλα οφέλη: Πιο λαµπερό δέρµα, αυξηµένη
παραγωγή νέων κυττάρων, ενίσχυση του ανοσο-
ποιητικού συστήµατος.
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Στο προηγούµενο τεύχος µας, στο άρθρο µε τίτλο “Ποιές
ρίγες µας λεπταίνουν;”, µιλήσαµε για µια έρευνα, που
πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο του Γιορκ. Η ίδια
οµάδα επιστηµόνων επιβεβαίωσε πως το µαύρο λεπταίνει.
Αφορµή για την έρευνα υπήρξε µια άλλη διάσηµη οπτική
απάτη, που σας δώσαµε ως τεστ. Ο µαύρος κύκλος σε
λευκό φόντο φαίνεται µικρότερος από έναν λευκό κύκλο
σε µαύρο φόντο, ενώ στην πραγµατικότητα είναι ιδίου
µεγέθους.
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