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Κάθε νέα χρονιά προσφέρει ευκαιρίεε ενδοσκόπησηε και δημιουργικού 
απολογισμού. Στόχοε η επανεκκίνηση, με έπαθλο των προσπαθειών μαε μια 
ισορροπημένη ζωή που θα μαε θωρακίσει απέναντι στιε αντιξοότητεε τηε ζωήε.

Ετσι προστατευόμαστε από τη με
τάδοση μικροβίων αλλά και από τον covid και τιε 
μεταλλάξειε του. Φοράμε μάσκα όπου χρειάζεται 
και δεν καταφεύγουμε σε... πονπριέε που κατα
στρατηγούν τιε οδηγίεε που μαε δίνονται για τον 
περιορισμό τηε διασποράε του ιού.

Παι
διά και βρέφη κινδυνεύουν περισσότερο από 
ακραίεε συνθήκεε, με κρύο ή ζέστη. Επιλέγουμε 
τα κατάλληλα ρούχα για κάθε εποχή.

Δεν αναλαμ
βάνουμε περισσότερεε υποχρεώσειε απ' όσεε 
μπορούμε να φέρουμε ειε πέραε. Με σωστό 
προγραμματισμό ιεραρχούμε τιε ανάγκεε μαε και 
δεν πανικοβαλλόμαστε από ενδεχόμενεε αναπο- 
διέε: Και αυτέε είναι στο πρόγραμμα.

Αν πρόκει
ται να πιούμε, επιστρέφουμε με ταξί ή κανονίζου
με εκ των προτέρων ποιοε φίλοε θα αναλάβει 
χρέη οδηγού. Φοράμε ζώνη ασφαλείαε, εμείε 
και τα παιδιά μαε.

θα είναι το μεγαλύτερο 
δώρο που θα κάνετε τη νέα χρονιά στον εαυτό 
σαε και σε όσουε αγαπάτε. Ο μόνοε χώροε για 
τουε καπνιστέε είναι το μπαλκόνι!

Αν δεν το κάνατε τον Σεπτέμ
βριο όπωε το υπολογίζατε, μην το αμελήσετε. 
Τώρα είναι ο κατάλληλοε χρόνοε. Ολα ξεκινούν 
από εμάε και καταλήγουν σε εμάε. Πρώτη φρο
ντίδα μαε πρέπει να είναι ο «ναόε» τηε ψυχήε 
μαε, το σώμα μαε. Η πρόληψη είναι το κλειδί.

Η έλλειψη χρόνου δεν 
είναι πειστική δικαιολογία. Αντί για τα τρανέ λιπα
ρά του κυλικείου, λέμε ναι σ' ένα μικρό γεύμα και

φρούτα, που ετοιμάζουμε το προηγούμενο βρά
δυ. Μαγειρεύουμε με ελαιόλαδο και όχι με βού
τυρο. απολαμβάνουμε λαχανικά, ωμά ή βαστά.

Μήπωε έχουμε εξαρτήσει 
υπερβολικά τον εαυτό μαε από τα υλικά αγαθά; 
Αε αντλήσουμε χαρά εκφράζονταε τα συναισθή
ματα μαε και περνώνταε περισσότερο χρόνο και 
όμορφεε στιγμέε με όσουε αγαπάμε. Μπορούμε 
να δώσουμε νόημα στη ζωή μαε μέσα από τον 
εθελοντισμό, με προσωπική δράση ή συντεταγ
μένα μέσα από έναν φορέα.

Ο ελεύθεροε
χρόνοε δεν είναι... απειλή. Μπορούμε να γεμί
σουμε τιε ώρεε μαε όμορφα και δημιουργικά. 
Να θέσουμε έναν στόχο για να αποκτήσουμε 
μια δεξιότητα, να διαβάσουμε ή να γυμναστούμε. 
Παντού υπάρχουν διαδρομέε για έναν περίπατο, 
που μπορεί να εξελιχθεί σε καθημερινή συνή
θεια που θα τονώσει τον οργανισμό μαε.

Αν δεν είμαστε ξεκούραστοι δεν 
μπορούμε να επιλύσουμε τα προβλήματά μαε. 
Η υπερδραστηριότητα ειε βάροε του ύπνου, δεν 
βγάζει σε καλό. Καθέναε γνωρίζει πόσεε ώρεε 
ύπνου χρειάζεται το 24ωρο για να λειτουργεί 
καλά. Μία ώρα «αποσύνδεσηε» από το περιβάλ
λον. Είναι απαραίτητη μέσα στην ημέρα. Ξεκου
ραζόμαστε, ενδοσκοπούμε και δεν επιτρέπουμε 
κανέναν «εισβολέα» να μαε διακόψει. Κλείνουμε 
και το κινητό!

Αξίζουμε το κα
λύτερο: Αε παλέψουμε να το κατακτήσουμε. Οι 
ατυχείε συγκυρίεε δεν μαε αποθαρρύνουν ούτε 
περιμένουμε οι άλλοι να δώσουν λύση στα προ
βλήματά μαε. Οι εμπειρίεε θα δημιουργήσουν 
νέεε συντεταγμένεε. Αε πορευθούμε με αυτοπε
ποίθηση και αισιοδοξία.

Φρούτα και λαχανικά 
του χειμώνα I
Αποτελούν φυσική ασπίδα του οργανισμού 
ενάντια στιε ασθένειεε.
Καρότο. Πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, 
προβιταμίνη Α και ίνεε. Ωφελεί την όραση, 
προστατεύει την καρδιά και έχει αντικαρκινι- 
κή δράση (παχύ έντερο).
Κουνουπίδι. Προστατεύει από καρκίνο του 
προστάτη και ρευματοειδή αρθρίτιδα. Πηγή 
βιταμίνηε C, Κ, φολικού οξέοε και φυτικών 
ινών.
Λάχανο. Παρέχει βιταμίνη C και σίδηρο 
-κυρίωε το κόκκινο-, με αντιοξειδωτική και 
αποτοξινωτική δράση.
Μπρόκολο. Με βιταμίνεε A, Ε και C και 
ασβέστιο. Τονώνει το ανοσοποιητικό και 
βοηθά το έντερο.
Σπαράγγια. Με κάλιο, φυλλικό οξύ και 
βιταμίνη Α.
Σκόρδο. Δρα ενάντια σε λοιμώξειε και 
μολύνσειε.

Και τα φρούτα...
Ρόδι. Πλούσιο σε βιταμίνεε (A, C, Ε, φυλλικό 
οξύ), σίδηρο, κάλιο και φυτικέε ίνεε. Με 
αντιοξειδωτικέε ουσίεε (τανίνεε, ανθοκυ- 
ανίνεε, ελλαγικό οξύ), αντιμικροβιακή και 
αντιφλεγμονώδη δράση.
Ακτινίδιο. Περιέχει περισσότερη βιταμίνη 
C από κάθε φρούτο. Πηγή καλίου, μαγνη
σίου, φωσφόρου και φυτικών ινών. Βοηθά 
στην καλύτερη πέψη και στη λειτουργία του 
εντέρου.
Μανταρίνι. Μαε τροφοδοτεί με βιταμίνη C 
και καροτενοειδή.
Μήλο. Με φυτικέε ίνεε και πηκτίνη -που 
προσφέρει κορεσμό-, με βιταμίνεε A & C και 
αντιοξειδωτικά. Με αντιγηραντική, αγχολυτι
κή και αντιπυρετική δράση.
Πορτοκάλι. Εξαιρετική πηγή βιταμινών (κυ
ρίωε Ο και αντιοξειδωτικών, με αντιβακτη- 
ριδιακή και αντιγριπική δράση.
Μπανάνα. Μαε εφοδιάζει με κάλιο, βιταμίνη 
C, τρυπτοφάνη -που ανεβάζει τη διάθεση-, 
σίδηρο και βιταμίνη Α.

Προσοχή στα τζάκια. Οι πε- 
ρισσότερεε πυρκαγιέε σε σπίτια γίνονται τον 
χειμώνα. Μην αφήνετε χωρίε επιτήρηση κεριά, 
τζάκια, σόμπεε, συσκευέε μαγειρέματοε και 
φούρνουε.
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