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✔  ΣHMEIΩMA AΠO TON EK∆OTH 

ΠONOΣ, ENA ∆ΩPO ΠOY 

AΠOΦEYΓOYME

✔  ANAZHTEITAI... ΠEPIΣΠΩMENH

✔  ∆IAΦOPA

✔  AΣ XAPOYME THN BOΛTA

✔  H ΓNHΣIA XAPA ΦAINETAI ΣTA 

MATIA

✔  ∆IAXEIPIΣTEITE ∆HMIOYPΓIKA 
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✔  KATI AΠO TA ΠAΛIA...

✔  H TEXNH ΣΩZEI!
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H λογική της ήσσονος προσπάθειας
και η απλοποίηση όλων των

εκφράσεων της ζωής, χωρίς καµµία
ιεράρχηση αναγκών, κατήργησαν την
περισπωµένη και τα πνεύµατα στην
γραφή µας.

H Bουλή σε µια µεταµεσονύκτια
συνεδρία είκοσι (20) βουλευτών

ψήφισε ως τροπολογία σε άσχετο νοµο-
σχέδιο (ως είθισται) την παραπάνω
κατάργηση, χωρίς τον παραµικρό διά-
λογο, χωρίς ένα σοβαρό επιχείρηµα. O
εισηγητής επικαλέστηκε λόγους ιστορι-
κούς, παιδαγωγικούς και οικονοµικούς.
Oι τελευταίοι, εκτός του ότι αφορούν
µόνο στα συγκροτήµατα Tύπου και όχι
το σύνολο του λαού, είναι ντροπή και να
αναφέρονται. 

T ο επιχείρηµα του άσκοπου κόπου
ωθεί τα παιδιά στην α-προσπάθεια

και δεύτερον αποκρύπτει ότι στο Γυµνά-
σιο και το Λύκειο για τα Aρχαία Eλλη-
νικά ο ίδιος κόπος θα καταβληθεί. Tο
ιστορικό επιχείρηµα για την εφεύρεση
των τόνων από τους Aλεξανδρινούς
φιλολόγους αγνοεί ότι έτσι διασώθηκε η
ορθή απαγγελία-ανάγνωση της ελληνι-
κής γλώσσας µέσα στον κυκεώνα της
εποχής.

·fi ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “AÓÙÈÊˆÓËÙ‹˜”
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Συχνά, συµβαίνει σε µας ή σε γνωστούς µας να πονάµε για κάτι. O πόνος

µπορεί να είναι σωµατικός ή συναισθηµατικός. Για τον εγκέφαλό µας και για το

νευρικό µας σύστηµα η διαφορά είναι ελάχιστη, αφού τα συναισθήµατα τα

αισθανόµαστε µε το σώµα µας.

Aν ο πόνος είναι σωµατικός, συνήθως µας ειδοποιεί ότι κάτι δεν πάει καλά

και πρέπει να προσέξουµε. Kάποιος που αθλείται, µόλις νοιώσει πόνο, είναι καλό

να σταµατήσει ή ν’ αλλάξει λίγο τον τρόπο που κάνει την άσκηση, ώστε να µην

καταπονεί το σώµα του. O πόνος είναι ένας αγγελιοφόρος, που φέρνει το

µήνυµα. Xρειάζεται, λοιπόν, να µάθουµε την “γλώσσα”, µε την οποία µας µιλά το

σώµα µας για να µας προστατέψει. Tώρα, κάποιος που έχει προχωρήσει λίγο

στην ηλικία, µπορεί να έχει έναν πόνο, που να προέρχεται από φυσική φθορά

του σώµατος. H αλήθεια είναι ότι αυτός δεν µπορεί να κάνει κάτι για τον πόνο

αυτόν, παρά µόνο να υποµένει. Έτσι, µπορεί να καλλιεργεί την υποµονή (και

άλλες αρετές), που είναι πολύτιµη για να ωφελεί άλλους µε την σύνεση και την

σοφία που συλλέγει µέσα από την υποµονή.

Aν ο πόνος είναι συναισθηµατικός, τότε πάλι µας φέρνει ένα µήνυµα: ότι

έχουµε κάτι να διορθώσουµε στην ζωή µας ή στις σχέσεις µας ή στον τρόπο

σκέψης µας. Tο κακό είναι ότι δεν γίνεται απ’ ευθείας ξεκάθαρο ποιό είναι το

“µάθηµα”.

Aκούµε συχνά ότι τα λάθη οδηγούν στην επιτυχία ή ότι “πρέπει να πάθεις για

να µάθεις”. Όταν κάποιος κάνει λάθη ή “παθαίνει”, συνήθως συνοδός του

λάθους γίνεται και ο πόνος. Παρά το ότι οι λαϊκές παροιµίες θεωρούν το λάθος

και τον πόνο πολύτιµους διδασκάλους, διαπιστώνουµε πως ελάχιστοι καλοδέ-

χονται τον πόνο. Oι περισσότεροι θέλουν να φύγει όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Eίπαµε πιο πάνω πως ο πόνος είναι αγγελιοφόρος. Θα φύγει µόλις πάρουµε

το µήνυµα που µας φέρνει. Aν δεν το πάρουµε, θα επιµένει να φωνάζει δυνατώ-

τερα. Γιατί; Για να µας προστατέψει! O πόνος είναι ένα δώρο... κι εµείς προσπα-

θούµε να τον αποφύγουµε. Aν θεωρούµε τον πόνο πολύτιµο, τότε γιατί δεν χαι-

ρόµαστε που κάποιος άνθρωπος ή κάποια περίσταση µάς τον έκανε “δώρο”;

Θα µας βοηθήσει να συνειδητοποιήσουµε ότι, κάθε φορά που κάτι µας προ-

καλεί πόνο, γίνεται για δύο λόγους: είτε είναι για να µας εκπαιδεύσει και να µας

βοηθήσει να εξελιχθούµε, είτε είναι από την φθορά της φύσεως, που επιτρέπει

να συµβαίνουν και δυσάρεστα πράγµατα. Tο άσχηµο είναι ότι, πολλές φορές, το

“µάθηµα” δεν είναι ξεκάθαρο.

Tί χρειάζεται; H υποµονή! Aυτή µας οδηγεί σε αρετές, αλλά και στο ν’ ανακα-

λύψουµε την βαθύτερη αιτία, που προσήλκυσε τον πόνο στην ζωή µας.Tο γιατί

συµβαίνει κάτι που µας πονά, µπορεί να περάσουν ακόµα και χρόνια για να το

καταλάβουµε. Mπορεί, όµως, και να µην το καταλάβουµε ποτέ! Mε την υποµονή

και την καρτερία που επιδεικνύουµε, γινόµαστε όλο και πιο παρατηρητικοί, όλο

και πιο έµπειροι. Σταδιακά, µπορούµε να βελτιώσουµε την ζωή µας και να βοη-

θήσουµε και άλλους, που βρίσκονται σε παρόµοια κατάσταση µε αυτή στην

οποία βρεθήκαµε εµείς πριν καιρό.

Aς αντιµετωπίζουµε λοιπόν τον πόνο σαν ένα δώρο, που µας δόθηκε για

όφελός µας. Aκόµα κι αν δεν κατανοούµε ακριβώς ποιό είναι το όφελος...

O εκδότης

∆ηµήτριος Mπούκας
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∆ιάφορα... 
�TÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ· Â›Ó·È
·fi ÙËÓ Ê‡ÛË ÙÔ˘ Ï·ÛÌ¤ÓÔ
Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È fi¯È Ó· ·Ú·Ì¤-
ÓÂÈ ·Î›ÓËÙÔ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚÔÓÈÎ¿
‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÂÚÂ˘-
ÓËÙ¤˜ ·fi ÙÔ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ K·Ú-
‰ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ¢È·‚‹ÙË ÙË˜
MÂÏ‚Ô‡ÚÓË˜. K·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó
ˆ˜, Î¿ıÂ ÒÚ· Ô˘ ÂÚÓ¿ÌÂ
‚Ï¤ÔÓÙ·˜ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·˘Í¿ÓÂÈ
ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÚfiˆÚÔ˘ ı·-
Ó¿ÙÔ˘. OÈ Ô·‰Ô› ÙË˜ ÌÈÎÚ‹˜
ÔıfiÓË˜ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ‚¤-
‚·È· ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÙËÏÂfi-
Ú·ÛË, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË
·Ú·Í›·. 
�O Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ÙË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜
NÙ¤˚‚ÈÓÙ NÙ¿ÓÛÙ·Ó ‰ËÏÒÓÂÈ:
“OÈ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ¤˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜
Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘
¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÂ› ÛÙËÓ ÂÔ-
¯‹ Ì·˜, ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó ÙÔ˘˜ ·Ó-
ıÚÒÔ˘˜ Ó· ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó
ÙÔ˘˜ Ì˘˜ ÙÔ˘˜. ¶ÔÏÏ¿ ¿ÙÔÌ·,
Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ËÌ¤Ú·˜,
·ÏÒ˜ ÌÂÙ·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ
ÌÈ· Î·Ú¤ÎÏ· ÛÙËÓ ¿ÏÏË, ‹ ·fi
ÙÔ ·˘ÙÔÎ›ÓËÙÔ ÛÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ·
ÙÔ˘ ÁÚ·ÊÂ›Ô˘ Î·È ·fi ÂÎÂ› ¿ÏÈ
ÌÂ ·˘ÙÔÎ›ÓËÙÔ ÛÙÔÓ Î·Ó·¤
ÙÔ˘ Û·ÏÔÓÈÔ‡, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
Ó· ¯Ù˘¿ÓÂ “ÎfiÎÎÈÓÔ” ÔÈ ÙÈÌ¤˜
ÙË˜ ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏË˜ Î·È ÙÔ˘
Û·Î¯¿ÚÔ˘.
�NÔÈÒıÂÙÂ ˘ÂÚ¤ÓÙ·ÛË Î·È
ı¤ÏÂÙÂ Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂÙÂ; BÚ¿-
ÛÙÂ ÁÈ· 10-15 ÏÂÙ¿ 20 ÁÚ.
¿ÓıË Ù›ÏÈÔ˘ ÛÂ ÌÈ· ÎÔ‡· ÓÂÚfi
Î·È ÈÂ›ÙÂ ÙÔ. M¤Û· ÛÂ Ï›Á·
ÏÂÙ¿ ı· ÓÔÈÒÛÂÙÂ ÙËÓ ËÚÂÌÈ-
ÛÙÈÎ‹ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘.
�M¤¯ÚÈ ÙÔ 2030 ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈ-
ÛÙ¤˜ ı· Â›Ó·È ÂÍ˘ÓfiÙÂÚÔÈ
·fi ÂÌ¿˜. A˘Ùfi ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È Ô
ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ MË-
¯·ÓÈÎ‹˜ ÛÙËÓ Google, ˘ÔÛÙË-
Ú›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· ı·
·Ó·Ù˘¯ıÂ› ÙfiÛÔ ÔÏ‡, Ô˘ ÔÈ
˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ı· Â›Ó·È ÛÂ ı¤ÛË
Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ·ÛÙÂ›·, Ó· Ï¤ÓÂ
ÈÛÙÔÚ›Â˜ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Ó·...
ÊÏÂÚÙ¿ÚÔ˘Ó ÌÂ ÙÔ˘˜ È‰ÈÔÎÙ‹-
ÙÂ˜ ÙÔ˘˜!!!
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H µόνη περίοδος της ζωής µας,
που  µας αρέσει να µεγαλώ-

νουµε, είναι όταν είµαστε παιδιά. Aν
είσαι κάτω από 10 ετών, είσαι τόσο
ενθουσιασµένος που µεγαλώνεις,
που σκέπτεσαι τµηµατικά: “Eίµαι έξι
και µισό”. Ποτέ δεν είσαι όµως τρι-
άντα έξι και µισό. Mπαίνεις στην
εφηβεία και κανείς δεν µπορεί να
σε συγκρατήσει. Πηδάς στον επό-
µενο χρόνο ή ακόµα και µερικά χρό-
νια µπροστά.
“ Πόσων ετών είσαι;”
“Θα γίνω 16”, λες, κι ας είσαι 13.

K αι τότε έρχεται η καλύτερη
ηµέρα της ζωής σου: Γίνεσαι

21!

A λλά γρήγορα “περνάς” στα 30
και µετά “περπατάς” στα 40.

Πριν να το καταλάβεις καλά καλά
φτάνεις τα 50. Aλλά, για περίµενε...
Tα “καταφέρνεις” ώς τα 60. Έχεις
αναπτύξει τόσο µεγάλη ταχύτητα
µάλιστα, που “χτυπάς” τα 70!

M ετά απ’ αυτό η ζωή προχωρά
µέρα µε την µέρα. “Mπαί-

νεις” στα 80 και κάθε µέρα είναι
ένας πλήρης κύκλος: “χτυπάς” το
γεύµα, “περνάς” στο απόγευµα,
“φτάνεις” στην ώρα του ύπνου.

Σ τα 90 σου αρχίζεις να οπισθο-
δροµείς. Aρχίζεις να λες

“κοντεύω τα 91”. Aν καταφέρεις δε
να ξεπεράσεις τα 100 ξαναγίνεσαι
µικρό παιδί: “Eίµαι 100 και µισό”.

M ακάρι να φθάσουµε όλοι υγι-
είς σ’ αυτή την ηλικία. Kαι να

θυµόµαστε πάντα ότι η ζωή δεν
µετριέται από τον αριθµό των ανα-
πνοών που παίρνουµε, αλλά από τις
στιγµές που µας... κόβουν την
ανάσα. Aς ζήσουµε την ζωή µας στο
έπακρο κάθε µέρα. Στο ταξείδι της
ζωής σκοπός δεν είναι να φτάσουµε
στο τέρµα µε ασφάλεια, σ’ ένα
καλοδιατηρηµένο σώµα, αλλά να
ξεγλυστράµε προς όλες τις πλευ-
ρές φωνάζοντας: “Tί βόλτα”!!!

ας χαρούµε τηνας χαρούµε την BOΛTA!BOΛTA!

ΟΟ Γάλλος γιατρός Γκιγιόµ Nτου-
σέν (1806-1875) ανακάλυψε

το µυστικό του χαµόγελου το 1862.
Eξετάζοντας τα πρόσωπα δεκάδων
εθελοντών που έλαβαν µέρος στο
πείραµά του, διαπίστωσε πως, όταν
κάποιος χαµογελούσε ψεύτικα, χρη-
σιµοποιούσε µόνο τον µεγάλο µυ εκα-
τέρωθεν του στόµατος (γνωστό και
ως µείζωνα ζυγωµατικό), ενώ όταν
κάποιος χαµογελούσε πραγµατικά,
χρησιµοποιούσε και τους µυς που
διατρέχουν τα µάτια (τους σφιγκτή-
ρες µυς των βλεφάρων). Tο αποτέλε-
σµα είναι ορατή ρυτίδωση στις
γωνίες των µατιών.

ΣΣ τους ερευνητικούς κύκλους το
γνήσιο χαµόγελο εξακολουθεί

να είναι γνωστό ως “χαµόγελο Nτου-
σέν”, ενώ το ψεύτικο είναι γνωστό ως
“χαµόγελο Pan Am” - απο τις αεροσυ-
νοδούς στις διαφηµισεις της ανενερ-
γούς πλέον αεροπορικής εταιρείας.

ΣΣ ύµφωνα µε τον Nτουσέν, το
ψεύτικο χαµόγελο εκφράζει

απλή ευγένεια ή µπορεί να χρησιµο-
ποιηθεί για πιο µοχθηρούς σκοπούς,

όπως για να καλύψει µια προδοσία.

Σ Σ τα τέλη της δεκαετίας του
1950, 150 φοιτήτριες από το

Πανεπιστήµιο της Kαλιφόρνια συµ-
φώνησαν να λάβουν µέρος σε µια
µακροπρόθεσµη ψυχολογική µελέτη.
Tο 2001 δύο ψυχολόγοι από το Πανε-
πιστήµιο του Mπέρκλεϊ µελέτησαν τις
φωτογραφίες τους καθώς και τις ανα-
φορές που υπέβαλαν εκείνες για την
υγεία τους, την οικογενειακή ζωή, την
καριέρα και την ευτυχία τους όλα
αυτά τα χρόνια. ∆ιεπίστωσαν ότι εκεί-
νες µε το χαµόγελο Nτουσέν είχαν
παντρευτεί, είχαν παραµείνει παντρε-
µένες και ήταν πιο υγιείς στο πέρα-
σµα των χρόνων.

A A υτό το συµπέρασµα ενισχύ-
θηκε ακόµη περισσότερο από

µια µακροχρόνια έρευνα σε Aµερικα-
νούς παίκτες του µπέιζµπολ. Όσοι
χαµογελούσαν ειλικρινά έζησαν, κατά
µέσον όρο, πέντε χρόνια περισσό-
τερα από όσους χαµογελούσαν χωρίς
να πείθουν, και επτά χρόνια περισσό-
τερο απ’ όσους δεν χαµογελούσαν
ποτέ στην κάµερα. 

η γνήσια χαρά φαίνεται στα µάτια
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διδιααχχειριειριστείτεστείτε
δδηµιηµιουρουργικά τγικά τοονν

Eκφράζουµε τον θυµό MONOI µαςEκφράζουµε τον θυµό MONOI µας

∆εν λογοκρίνουµε όσα βγαίνουν από µέσα µας∆εν λογοκρίνουµε όσα βγαίνουν από µέσα µας

∆εν θυµώνουµε ποτέ µε τον εαυτό µας∆εν θυµώνουµε ποτέ µε τον εαυτό µας

““ŸŸ ταν θυµώνω δεν µιλάω, δεν µιλάω, αλλά αν
ανοίξω το στόµα µου....”. Aυτή την φράση µπο-

ρεί να την έχουµε πει σχεδόν όλοι, ειδικά όσοι καταπιέ-
ζουµε τον θυµό µας και δυσκολευόµαστε να τον εκφρά-
σουµε. Kαι τ’ αποτελέσµατα είναι ολέθρια· αποφασίζουµε
να µιλήσουµε για όσα µας θυµώνουν συνήθως όταν
έχουν “µαζευτεί” πολλά, το κάνουµε µε τον χειρότερο
τρόπο, την πιο ακατάλληλη στιγµή, ίσως και στους λάθος
ανθρώπους, και καταλήγουµε να πληγώνουµε τόσο τους
γύρω  µας, όσο και τον εαυτό µας.

MM ετά από κάθε τέτοιο ξέσπασµα, τις περισσότερες
φορές, αντί να νοιώσουµε απελευθερωµένοι από

το συναισθηµατικό φορτίο που µας βάραινε, καταλή-
γουµε να αισθανόµαστε άδειοι ή, ακόµα χειρότερα, ένο-
χοι για το ξέσπασµά µας. 

YY πάρχει τρόπος να εκτονώσουµε τον θυµό µας χω-
ρίς να καταλήγουµε τσακωµένοι µε όσους αγα-

πάµε; Nαι, υποστηρίζει ακράδαντα η Mέλοντι Φλέτσερ,
Γερµανοαµερικανίδα συγγραφέας. Yπάρχει και δηµιουρ-
γικός τρόπος να εξωτερικεύσουµε τον θυµό µας. Όπως
λέει η ίδια: “Tο πιο σηµαντικό δεν είναι να δείξουµε στον
άλλον (όποιος κι αν είναι αυτός) τί έχει κάνει λάθος ώστε
να το διορθώσει. Tο πιο σηµαντικό είναι να καταλάβουµε
ότι δεν είµαστε έρµαιο ούτε των καταστάσεων ούτε οποι-
ουδήποτε ανθρώπου. Όλο αυτό έχει να κάνει µε την από-
φασή µας να µην επιτρέπουµε σε κανέναν και σε τίποτε
να µας χειραγωγεί και να µας δηµιουργεί συναισθήµατα
που δεν θέλουµε. Mπαίνοντας σ’ αυτόν τον τρόπο σκέ-
ψης, τελικά έλκουµε κοντά µας ανθρώπους που δεν
θέλουν ούτε να µας πληγώνουν, ούτε να µας ελέγχουν”.   

™™ ύµφωνα µε την Mέλοντι Φλέτσερ τρεις είναι οι
κανόνες για να εξωτερικεύσουµε τον θυµό µας µε

δηµιουργικό τρόπο:

Όσο υπερήφανοι κι  αν είµαστε για την ψυχραιµία µε
την οποία διαχειριζόµαστε ανθρώπους και καταστάσεις,
δεν υπάρχει περίπτωση να µη θυµώνουµε, πολύ απλά
γιατί ο θυµός είναι ένα ανθρώπινο συναίσθηµα, το οποίο
το έχουµε νοιώσει όλοι µας. Aπλώς, συνήθως, κάποιος
άλλος άνθρωπος αναλαµβάνει να τον... ενεργοποιήσει.
Aυτό βοηθάει να κατευθύνουµε τα βέλη µας προς το
άτοµο που µας έχει προκαλέσει θυµό, αλλά ποτέ δεν
ωφελεί καµµιά από τις δύο πλευρές το να εκφράσουµε
τον θυµό µας όταν ο άλλος είναι παρών. Eίναι προτιµό-
τερο να κλειστούµε σ’ ένα δωµάτιο, να φανταστούµε ότι
βρίσκεται απέναντί µας και να του πούµε όλα όσα
θέλουµε ή ακόµα και να του γράψουµε ένα γράµµα  (το
οποίο δεν θα το δώσουµε ποτέ). 

Aυτό είναι σηµαντικό γιατί, ακόµα κι όταν είµαστε

έξαλλοι, αν ο άλλος είναι παρών, ποτέ δεν λέµε όλα όσα
έχουν µαζευτεί µέσα µας, αφού πάντα έχουµε στο πίσω
µέρος του µυαλού µας ότι δεν θέλουµε να πληγώσουµε
τον άνθρωπο που βρίσκεται απέναντί µας, όσο κι αν
πιστεύουµε ότι θα του άξιζε. Eπιπλέον, σπάνια κάποιος
που δέχεται µια λεκτική επίθεση θα καθήσει µε σταυρω-
µένα χέρια: είτε θα απαντήσει µε περισσότερο θυµό, είτε
θα αποτραβηχτεί έχοντας δεχτεί το λάθος του. Kαι στις
δύο περιπτώσεις όµως αυτό θα µας φρενάρει από το να
πούµε όλα όσα θέλουµε. “Aν θέλετε να τα βγάλετε όλα
από µέσα σας πρέπει να είστε µόνοι”, τονίζει η συγγρα-
φέας. O θυµός είναι ένα τοξικό συναίσθηµα και καλά θα
κάνουµε να βεβαιωνόµαστε ότι διώχνουµε από µέσα µας
ακόµα και την τελευταία του “σταγόνα”. 

O θυµός είναι σαν ένα τοξικό απόβλητο, γι’ αυτό, όπως
κι αν τον εκφράσουµε, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι
όµορφος. Mπορεί να πούµε άσχηµα πράγµατα, να µιλή-
σουµε µε τρόπο που δεν πιστεύαµε ποτέ ότι θα το
κάναµε. Mην λογικρίνετε όµως τον εαυτό σας ούτε
στιγµή. Θυµηθείτε: κανείς δεν είναι εκεί για να σας κρίνει
και κανείς δεν θα το ξέρει. Πρέπει να είµαστε ειλικρινείς
για όσα νοιώθουµε, ώστε να τα βγάλουµε από µέσα µας,
να τα αφήσουµε πίσω και να προχωρήσουµε µπροστά.
Kαι µην ξεχνάτε: το ότι έχετε θυµώσει µε κάποιον δεν
σηµαίνει ότι δεν τον αγαπάτε και ότι δεν νοιάζεστε για
εκείνον!

Oι περισσότεροι πέφτουµε στην παγίδα να τα βάζουµε
µε τον εαυτό µας όταν εκφράζουµε τον θυµό µας, ακόµα
κι όταν δεν είναι κανείς εκεί για να µας κρίνει. Πολύ
συχνά νοιώθουµε ένοχοι επειδή έχουµε θυµώσει και τότε
εξοργιζόµαστε µε τον εαυτό µας ακόµα περισσότερο. Σ’
αυτές τις περιπτώσεις όµως είναι σαν να µη µας επιτρέ-
πουν να νοιώθουµε κάτι, που εξ ορισµού νοιώθουµε
όντας άνθρωποι.

Tο µόνο που καταφέρνουµε µ’ αυτόν τον τρόπο είναι να
“ταΐζουµε” τον θυµό µας µε επιπλέον αρνητικά συναισθή-
µατα και να παγιδευόµαστε σ’ έναν φαύλο κύκλο οργής
και ενοχών.

“Aφού βγάλετε από µέσα σας όλο τον θυµό που νοιώ-
θετε, µπορεί να θέλετε να κλάψετε, να φωνάξετε ή να
κοιµηθείτε”, λέει η Φλέτσερ. “Tιµήστε τα συναισθήµατά
σας κι κάντε ό,τι χρειάζεται. Aργά ή γρήγορα θα νοιώσετε
καλύτερα. Πολλοί θα νοιώσετε µια ψυχική ανάταση την
ίδια κιόλας ηµέρα. Aυτό σηµαίνει ότι έχετε διώξει από
µέσα σας όλον τον αρνητισµό και σηµατοδοτεί το πέρα-
σµά σας σε ένα ανώτερο συναισθηµατικό επίπεδο”.
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HHHH ορµόνη  κορτιζόλη, που σχετίζεται µε το άγχος, µει-
ώνεται µε την ζωγραφική και δεν πειράζει καθόλου

αν δεν µπορούµε να τραβήξουµε ούτε µια ίσια γραµµή. Eίτε
ζωγραφίζουµε σαν τον Bαν Γκόγκ (που σίγουρα δεν είµα-
στε), είτε µας αρέσει να ζωγραφίζουµε σπιτάκια και ουράνια
τόξα, δεν έχει καµµιά σχέση µε το αποτέλεσµα, αφού λίγα
λεπτά καλλιτεχνικής δηµιουργίας την ηµέρα µειώνουν ση-
µαντικά το άγχος.

HHHH σχετική µελέτη, που πραγµατοποίησε το Πανεπιστή-
µιο Nτρέξελ, απέδειξε πως η ζωγραφική και η χειρο-

τεχνία ωφελούν εξ ίσου εκείνους που “πιάνει το χέρι τους”,
αλλά και όσους δεν µπορούν να τραβήξουν ούτε µια ίσια
γραµµή. Oι ειδικοί διεπίστωσαν πως 45 λεπτά εικαστικής
δηµιουργίας την ηµέρα µειώνουν δραστικά τα επίπεδα της
κορτιζόλης, άρα και το άγχος. 

™™  ™™  την µελέτη συµµετείχαν 39 ενήλικες, 18 έως 50
ετών. Tα µέσα που διέθεταν ήταν µαρκαδόροι, χαρτί,

πηλός και υλικά κολλάζ. ∆εν δόθηκαν οδηγίες και ο καθένας
µπορούσε να χρησιµοποιήσει ό,τι υλικό ήθελε για να δηµι-
ουργήσει το “έργο τέχνης” του. Tα επίπεδα κορτιζόλης τους
µετρήθηκαν πριν από το πείραµα και µετά. Oι ερευνητές διε-
πίστωσαν ότι στο 75% των συµµετεχόντων η ορµόνη του
άγχους είχε µειωθεί σηµαντικά µετά το πείραµα.

OOOO επικεφαλής της έρευνας, δρ. Kέιµαλ, προγραµµατί-
ζει να µελετήσει τον τρόπο µε τον οποίο η εικαστική

έκφραση επηρεάζει τους ασθενείς προς το τέλος της ζωής
τους, αλλά και τους φροντιστές τους. “Θέλουµε να εξετά-
σουµε τελικά, πώς οι δηµιουργικές ασχολίες θα µπορούσαν
να βοηθήσουν στην ψυχολογική ευηµερία και, ως εκ τούτου,
στην υγεία των ανθρώπων”, λέει.
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Πώς τα πάτε µε την γραµµατική; ∆οκιµάστε τις γνώσεις σας βρίσκοντας ποιά από τις

παρακάτω λέξεις ή φράσεις είναι η σωστή.
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H  T E X N H  Σ Ω Z E I !Π ριν εκατό χρόνια περίπου οι διά-
φορες περιοχές της Aθήνας και

των προαστείων της είχαν διαφορετικά
ονόµατα απ’ αυτά που ξέρουµε σήµερα. 

Γ ια παράδειγµα στα τέλη του 19ου
αιώνα, όταν ακόµα σχεδιαζόταν η

πλατεία ∆εξαµενής, το Kολωνάκι ωνοµα-
ζόταν Kατσικάδικα, γιατί στα βόρεια της
πλατείας δεν υπήρχαν παρά καλύβες
βοσκών... Πού να ήξεραν τότε οι άνθρω-
ποι πως η περιοχή τους θα γινόταν από
τις πιο ονοµαστές και ακριβές στην
Aθήνα.

M ερικές παλιές ονοµασίες ίσως
τις γνωρίζουν οι περισσότεροι.

Όπως π.χ. ότι η Mεταµόρφωση ωνοµα-
ζόταν Kουκουβάουνες, το ΄Iλιον Λιόσια,
η Φυλή Xασιά, οι Aχαρνές Mενίδι, η
Πεύκη Mαγκουφάνα, ο Άγιος ∆ηµήτριος
Mπραχάµι,  η Παιανία Λιόπεσι.

Y πάρχουν όµως και περιοχές που
σίγουρα οι παλιές ονοµασίες τους

δεν θα σας θυµίζουν τίποτε. Για παρά-
δειγµα το Παγκράτι ωνοµαζόταν Bατρα-
χονήσι, ο  Nέος Kόσµος ∆ουργούτι, ο
Kολωνός Mπύθουλας, η περιοχή Mετς
Παντρεµενάδικα, η ∆άφνη Kατσιπόδι, η
∆ροσιά Pωσσοχώρι, το Eλληνικό Xασά-
νια, η Aµφιθέα Bουρλοπόταµος. 

E πίσης η περιοχή στην συµβολή
της Λεωφόρου Kηφισίας και Aλε-

ξάνδρας ωνοµαζοταν Θων, γιατί εκεί
έµενε ο σύµβουλος του βασιλιά Γεωρ-
γίου A΄, ο Nικόλαος Θων. 

1) γερο-ναυτικός ή γέρο-ναυτικός; 
2) σ’ το είπα ή στο είπα;
3) ως ή ώς;
4) ακολουθήστε ή ακολουθείστε;
5) αλητήριος ή αλιτήριος;
6) αµνηστία ή αµνηστεία;
7) γλιστράω ή γλυστράω;

8) δίκαννο ή δίκανο;
9) διόροφο ή διώροφο;

10) δωσίλογος η δοσίλογος;
11) Eυριπίδης ή Eυρυπίδης;
12) κλήση ή κλίση;
13) πώρωση ή πόρωση;
14) ρώγα ή ρόγα;


