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Emulgel

Καθαρά χέρια

Στοχεύει στα σημεία που πονούν

Εύκολη εφαρμογή
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ΤΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΣΑΣ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ed  t   r  al

Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου που 
φιλοξενεί διεθνώς καταξιωμένους και εγ-
χώριους καλλιτέχνες από τον χώρο του 
θεάτρου, του χορού και της μουσικής.

Τέλος, σας προτείνουμε να επισκε-
φθείτε το Βαθύ την πρωτεύουσα της 
Ιθάκης και να περάσετε αξέχαστες δια-
κοπές!

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ 
ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ MEDI-ΣΥΝ

προφύλαξη και παρακολούθηση από 
τους γιατρούς.

Κάνοντας μια κορύφωση στο πρό-
γραμμα των αστροναυτών, ανακαλύψτε 
γιατί σε καθημερινή βάση επιτάσσεται η 
αναγκαιότητα για γυμναστική, πέρα 
από τα βεβαρυμμένα καθήκοντα και υπο-
χρεώσεις.

Γνωρίστε καλύτερα την κυστική 
ίνωση που αποτελεί τη συχνότερη κλη-
ρονομική νόσο στη λευκή φυλή και 
κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολει-
πόμενο τρόπο, καθώς και τους τρόπους 
θεραπείας της.

Ακολουθήστε τις συμβουλές ομορ-
φιάς μας για το καλοκαίρι και αποκτή-
στε μια περιποιημένη, ενυδατωμένη και 
λαμπερή επιδερμίδα.

Πάρτε μέρος στις εκδηλώσεις του 

Εποχή χαλάρωσης και ανεμελιάς 
αποτελεί την πιο αγαπημένη εποχή 
για μικρούς και μεγάλους.

Φορέστε λοιπόν το καλύτερο 
χαμόγελό σας και αρχίστε να με-
τράτε αντίστροφα τον χρόνο για 
τις διακοπές σας.

Σε αυτό το τεύχος διαβάστε όλες τις 
πληροφορίες για τη βιταμίνη D, σε ποιες 
τροφές θα τη βρείτε, πόση χρειάζεστε ανά 
ηλικία και τι πρέπει να προσέχετε. 

Μάθετε τι ακριβώς σημαίνουν οι όροι 
οξειδωτικό στρες και ελεύθερες ρίζες και 
πώς συσχετίζονται με την υγεία μας, κα-
θώς και τι είναι τα αντιοξειδωτικά και 
ποιες τροφές είναι πλούσιες σε αυτά.

Καλοκαίρι σημαίνει έρωτας και για 
πολλούς είναι η ιδανική εποχή για να 
ερωτευτούν. Πώς λοιπόν οι έρωτες και 
τα φλερτ του καλοκαιριού ανεβάζουν 
την ψυχολογία μας;

Ενημερωθείτε για τους κανόνες ηλι-
οπροστασίας των παιδιών, αφού η 
ηλιοέκθεση κατά τη βρεφική και παιδική 
ηλικία χωρίς  προστασία, προκαλεί σοβα-
ρές  βλάβες  στο  δέρμα.

Επίσης μάθετε όλα όσα πρέπει να 
γνωρίζετε για τον καρκίνο του δέρ-
ματος, ακολουθήστε τις συμβουλές για 

Το καλοκαίρι είναι
πλέον εδώ και μας κλείνει

παιχνιδιάρικα το μάτι!

      Καλό καλοκαίρι!Καλές βουτιές!
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• Tα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους 
και δεν απηχούν απαραίτητα τις θέσεις του περιοδικού. Tα θέµατα υγείας 
έχουν σκοπό την πληροφόρηση και ενηµέρωση του αναγνωστικού 
κοινού και, σε καµµία περίπτωση, δεν αντικαθιστούν την προσωπική 
επαφή του ασθενούς µε το γιατρό. Oποιαδήποτε αναδηµοσίευση ή 
αναπαραγωγή της ύλης επιτρέπεται µόνον έπειτα από έγγραφη συναίνε-
ση της διεύθυνσης του περιοδικού.
•  Η γνώµη σας για το περιοδικό µας MEDI-ΣΥΝ news είναι σηµαντική για µας. 
Βοηθήστε µας να διαµορφώσουµε τα επόµενα τεύχη µας. Μπορείτε να 
επικοινωνήσετε µαζί µας στην ηλεκτρονική δ/νση: mariagkini@medisyn.gr

Eλπίζουµε ότι θα κρατήσετε αυτό το τεύχος στο σπίτι σας 
για πάντα, αλλά αν αποφασίσετε να το αποχωριστείτε, 
παρακαλούµε ανακυκλώστε το.
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Eπιλογή - επιμέλεια ύλης, διόρθωση κειμένων:
Tζένη Mαυρίδη, Kατερίνα Aραβαντινού, Mαρία Γκίνη
Σχεδιασμός - επιμέλεια: Eιρήνη Mατσούκη
Φωτογραφίες: IML Image Group 
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Αγ. Ι. Ρέντη  98 • 182 33  Αγ. Ι. Ρέντης
Tηλ.: 210 4830291 • Fax: 210 4829777
info@medisyn.gr

Αν δεν βρίσκετε το
MEDI-ΣYN NEWS στο 
φαρµακείο σας, τηλεφωνήστε 
στο 210 4830291
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Παραδόξως λίγες τροφές πε-
ριέχουν πολύ βιταμίνη D, 
εκτός και αν έχει προστεθεί 

τεχνητά σε αυτές. 
Αυτό συμβαίνει επειδή το σώμα μας 

είναι φτιαγμένο για να παίρνει βιταμίνη 
D (vitamin D) μέσω του δέρματος (την 
παράγει με την έκθεση στην ηλιακή ακτι-
νοβολία) και όχι από το στόμα (μέσω της 
διατροφής). 

Η βιταμίνη D είναι απαραίτητη για τη 
ρύθμιση του ασβεστίου και του φω-
σφόρου στο σώμα. Επίσης, παίζει σημα-
ντικό ρόλο στη διατήρηση της σωστής 
δομής των οστών. 

Η έκθεση στον ήλιο είναι ένας εύκολος 
και αξιόπιστος τρόπος για τους περισσό-
τερους ανθρώπους ώστε να πάρουν τη 
βιταμίνη D που τους χρειάζεται. Η απευ-
θείας έκθεση του δέρματος στο φως του 
ήλιου δύο έως τρεις φορές την εβδομά-

δα (για χρονικό διάστημα ίσο με το 1/4 
του χρόνου στον οποίο μπορεί να πάθετε 
ήπιο ηλιακό έγκαυμα) είναι αρκετή για να 
παράγει όση βιταμίνη D σας είναι απαραί-
τητη. Ο αναγκαίος χρόνος έκθεσης στον 
ήλιο διαφέρει ανάλογα με την ηλικία, τον 
τύπο του δέρματος, την εποχή, την ώρα 
της ημέρας κ.λπ. 

Υπάρχουν τρεις «σούπερ» διαιτη-
τικές πηγές βιταμίνης D: 

 Σολομός (ιδιαίτερα ο άγριος, που 
αλιεύεται και όχι ο σολομός ιχθυοτρο-
φείου) 

 Σκουμπρί (ιδιαίτερα το άγριο, που 
αλιεύεται) 

 Μανιτάρια (εκτίθενται σε υπεριώ-
δες φως και έτσι έχουν περισσότερη βι-
ταμίνη D) 

Σε ποιες τροφές θα την βρείτε • Πόση 
χρειάζεστε ανά ηλικία • Τι να προσέχετε

Βιταμίνη

Dr Ελευθερία
Π. Κοζανίδου 

Ειδικός Παθολόγος-
Διαβητολόγος 

D
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε 

περίπτωση πρέπει να 

ενημερώνετε τον γιατρό σας 

προτού πάρετε οποιαδήποτε 

απόφαση για συμπλήρωμα 

διατροφής, όπως 

συμπληρώματα βιταμίνης D

ασφαλές επίπεδο πρόσληψης είναι 3.000 
IU/ημέρα. 

 Ηλικία 9-70 ετών: Η επαρκής πρό-
σληψη είναι 600 IU/ημέρα. Το ανώτατο 
ασφαλές επίπεδο πρόσληψης είναι 4.000 
IU/ημέρα. 

 Ηλικία 71+ ετών: Η επαρκής πρό-
σληψη είναι 800 IU/ημέρα. Το ανώτατο 
ασφαλές επίπεδο πρόσληψης είναι 4.000 
IU/ημέρα. 

Οι ειδικοί συνιστούν σε γενικές γραμ-
μές ότι οι υγιείς ενήλικες πρέπει να λαμ-
βάνουν 2.000 IU βιταμίνης D ημερησίως 
ή περισσότερο σε περίπτωση που έχουν 
μικρή ή καθόλου έκθεση στον ήλιο. 

Υπάρχουν στοιχεία ότι οι άνθρωποι με 
πολύ λίπος σώματος χρειάζονται περισ-
σότερη βιταμίνη D από τους πιο αδύνα-
τους ανθρώπους. 

Η λήψη βιταμίνης D για μεγάλες χρο-
νικές περιόδους σε δόσεις υψηλότερες 
από τις 4.000 μονάδες (IU) ημερησίως 
είναι ίσως ανασφαλής και μπορεί να 
προκαλέσει υπερβολικά υψηλά επίπεδα 
ασβεστίου στο αίμα. Κάποιες φορές είναι 
απαραίτητη η πολύ υψηλή δόση (βραχυ-
πρόθεσμα) για τη θεραπεία της ανεπάρ-
κειας της βιταμίνης D. Αυτό το είδος της 
θεραπείας πρέπει να γίνεται ΠΑΝΤΑ υπό 
την επίβλεψη ενός γιατρού! 

Βιταμίνη D: Δοσολογία 

Οι ακόλουθες δόσεις έχουν προκύψει 
από επιστημονικές έρευνες: 

Λήψη από το στόμα: 

 Για την πρόληψη της οστεοπό-
ρωσης και των καταγμάτων: 400-
1000 IU/ημέρα για ενήλικες μεγαλύτερης 
ηλικίας. Ορισμένοι εμπειρογνώμονες συ-
νιστούν υψηλότερες δόσεις της τάξης των 
1000-2000 IU ημερησίως. 

 Για την πρόληψη καταγμάτων 
από πτώση: 800-1000 IU/ημέρα σε 
συνδυασμό με λήψη ασβεστίου 1000-
1200 mg/ημέρα. 

 Για την πρόληψη της Σκλή-
ρυνσης κατά Πλάκας: Μακροχρόνια 
κατανάλωση τουλάχιστον 400 IU ημερη-
σίως, κυρίως με τη μορφή ενός πολυβι-
ταμινούχου συμπληρώματος. 

 Για την πρόληψη όλων των 
τύπων καρκίνου: Λήψη 1400-1500 
mg/ημέρα συν βιταμίνη D3 (χοληκαλσι-
φερόλη) 1100 IU/ημέρα σε μετεμμηνο-
παυσιακές γυναίκες. 

 Για μυϊκό πόνο που προκαλεί-
ται από τη λήψη στατινών: Λήψη 
βιταμίνης D2 (εργοκαλσιφερόλη) ή βιτα-
μίνης D3 (χοληκαλσιφερόλη) σε δοσο-
λογία 50.000 IU μία φορά την εβδομάδα 
ή 400 IU ημερησίως. 

 Για την πρόληψη της 
γρίπης: Λήψη βιταμίνης 
D (χοληκαλσιφερόλη) 
σε δόση 1.200 IU 
ημερησίως. 

Σημείωση: Φάτε μέχρι 340 γραμμά-
ρια/εβδομάδα από μια ποικιλία από ψά-
ρια και οστρακοειδή, που έχουν χαμηλή 
περιεκτικότητα σε υδράργυρο. 

Άλλες τροφές που είναι πλούσιες 
σε βιταμίνη D: 

 Μουρουνέλαιο (προειδοποίη-
ση: το μουρουνέλαιο είναι πολύ πλούσιο 
σε βιταμίνη Α. Η υπερβολική πρόσλη-
ψη βιταμίνης Α μπορεί να είναι κακή για 
εσάς. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας) 

 Τόνος (κονσέρβα σε νερό) 

 Σαρδέλες (κονσέρβα σε λάδι) 

 Γάλα ή γιαούρτι εμπλουτισμένα 
με βιταμίνη D (ανεξάρτητα από το αν είναι 
άπαχα ή με μειωμένα λιπαρά) 

 Συκώτι από βοδινό, ή μοσχάρι 

 Κρόκοι αυγών 

 Τυρί 

Πόση βιταμίνη D
χρειάζεστε; 

Υποθέτοντας ότι το άτομο δεν παρά-
γει καθόλου βιταμίνη D από τον ήλιο -και 
ταυτόχρονα ότι αυτό το άτομο παίρνει 
επαρκείς ποσότητες ασβεστίου- οι ειδικοί 
προτείνουν να παίρνει τις ακόλουθες πο-
σότητες της βιταμίνης D από τη διατρο-
φή ή τα συμπληρώματα διατροφής (Ση-
μείωση: Το ανώτατο όριο στις παρακάτω 
τιμές δεν είναι η συνιστώμενη ποσότητα 
πρόσληψης, αλλά η ποσότητα που θεω-
ρείται το ανώτατο ασφαλές επίπεδο): 

 Βρέφη ηλικίας 0 έως 6 μηνών: 
Η επαρκής πρόσληψη είναι 400 IU/ημέ-
ρα. Το ανώτατο ασφαλές επίπεδο πρό-
σληψης είναι 1.000 IU/ημέρα. 

 Βρέφη ηλικίας 6 έως 12 μηνών: 
Η επαρκής πρόσληψη είναι 400 IU/ημέ-
ρα. Το ανώτατο ασφαλές επίπεδο πρό-
σληψης είναι 1.500 IU/ημέρα. 

 Ηλικία 1-3 ετών: Η επαρκής πρό-
σληψη είναι 600 IU/ημέρα. Το ανώτατο 
ασφαλές επίπεδο πρόσληψης είναι 2.500 
IU/ημέρα. 

 Ηλικία 4-8 ετών: Η επαρκής πρό-
σληψη είναι 600 IU/ημέρα. Το ανώτατο 
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Τι είναι τα αντιοξειδωτικά 

και ποιες τροφές είναι 

πλούσιες σε αυτά;

Πολλές φορές ακούμε τους 
όρους οξειδωτικό στρες και 
ελεύθερες ρίζες, όμως τι ακρι-

βώς σημαίνουν και πώς συσχετίζονται 
με την υγεία μας;

Οι ελεύθερες ρίζες είναι ουσίες που 
απελευθερώνονται στον ανθρώπινο ορ-
γανισμό κατά τη διαδικασία του μετα-
βολισμού των τροφών, αλλά και με την 
έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, με το 
κάπνισμα, με τη μόλυνση του περιβάλ-
λοντος, με την κακή διατροφή, σε κατα-
στάσεις στρες.

Οι ουσίες αυτές είναι βλαβερές γιατί 
καταστρέφουν πρωτεΐνες, λιπίδια και το 

DNA των κυττάρων του οργανισμού. Η 
αυξημένη συγκέντρωση ελευθέρων ρι-
ζών ονομάζεται οξειδωτικό στρες και 
συσχετίζεται με πολλές παθήσεις 
όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο καρ-
κίνος, η νόσος Αλτσχάιμερ, η σκλήρυνση 
κατά πλάκας, η νόσος Πάρκινσον, κ.ά., 
καθώς και με τη γήρανση.

Βέβαια, ο οργανισμός μας έχει συ-
στήματα για να αμυνθεί και να εξου-
δετερώσει τις ελεύθερες ρίζες, αλλά 
και η διατροφή μας μπορεί να μας 
βοηθήσει.

Έτσι, συστατικά των τροφών όπως 
η βιταμίνη C, η βιταμίνη Ε, το σελήνιο, 
τα καροτενοειδή, οι πολυφαινόλες, κ.α. 
συμβάλλουν στη μείωση του οξειδωτι-
κού στρες και στην πρόληψη αυτών των 
παθήσεων.

τροφές Αντιοξειδωτικές 

Αθηνά Μωραΐτη 
Χατζηθάνου

Κλινική Διαιτολόγος - 
Διατροφολόγος, MSc
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Από τα παραπάνω 

καταλαβαίνουμε την αξία 

του να εντάξουμε τρόφιμα 

πλούσια σε αντιοξειδωτικές 

ουσίες στη διατροφή μας!

 Μαύρη σοκολάτα και κα-
κάο: Περιέχουν πολυφαινόλες,φλα-
βονόλες και κατεχίνες, που φαίνεται ότι 
προστατεύουν από την οξείδωση της LDL 
χοληστερίνης, η οποία αποτελεί βασικό 
παράγοντα δημιουργίας της αθηρωματι-
κής πλάκας

 Σουσάμι και Ταχίνι: Το σουσά-
μι είναι πηγή βιταμίνης Ε, σεληνίου και 
αντιοξειδωτικών, όπως η σεσαμίνη και η 
σεσαμινόλη

 Ελαιόλαδο: Περιέχει βιταμίνη Ε 
και πολυφαινόλες όπως η ελαιοευρωπα-
ΐνη και η ελαιοκανθάλη. Το ελαιόλαδο 
έχει συνδεθεί με την προστασία από εκ-
φυλιστικές παθήσεις, όπως η νόσος του 
Αλτσχάιμερ, με την καλή υγεία του καρ-
διαγγειακού συστήματος και με την πρό-
ληψη της πρόωρης γήρανσης 

Όμως δεν θα πρέπει να μείνουμε 
μεμονωμένα σε ένα ή σε μερικά από 
αυτά τα τρόφιμα, αλλά να στραφού-
με σε συνολική αλλαγή στις διατρο-
φικές μας συνήθειες… 

Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο πως το 
μοντέλο της Μεσογειακής Διατροφής με 
την υψηλή κατανάλωση λαχανικών και 
φρούτων, οσπρίων, δημητριακών ολικής 
άλεσης, τη μέτρια κατανάλωση ψαριών, 
τη χρήση του ελαιόλαδου και τη χαμηλή 
κατανάλωση κόκκινου κρέατος και των 
προϊόντων του, είναι αναγνωρισμένο από 
την επιστημονική κοινότητα για την αξία 
του στην πρόληψη της εμφάνισης αλλά 
και στην εξέλιξη πολλών παθήσεων.

 Σταυρανθή λαχανικά: Το 
μπρόκολο, το κουνουπίδι, το λάχανο 
φαίνεται να προστατεύουν από την εμφά-
νιση διαφόρων μορφών καρκίνου λόγω 
των φυτοχημικών ενώσεων (σουλφορα-
φάνη) που περιέχουν

 Ντομάτες: Οφείλουν το έντονο 
κόκκινο χρώμα τους στο λυκοπένιο, το 
οποίο παρουσιάζει έντονη αντιοξειδωτι-
κή δράση. Το λυκοπένιο φαίνεται να έχει 
προστατευτική δράση έναντι διαφόρων 
μορφών καρκίνου και ειδικά του καρκί-
νου του προστάτη. Λυκοπένιο επίσης βρί-
σκουμε και στο καρπούζι

 Εσπεριδοειδή: Τα πορτοκάλια, 
τα μανταρίνια, τα λεμόνια είναι σημαντι-
κή πηγή βιταμίνης C και είναι πλούσια 
σε φυτοχημικά συστατικά (φλαβονοειδή, 
όπως η εσπεριδίνη και λεμονοειδή, όπως 
η λεμονίνη) 

 Χόρτα: Εδώ συναντάμε πληθώρα 
από λαχανικά όπως τα ραδίκια, οι βρού-
βες, το σταμναγκάθι, τα σέσκουλα, κ.α. 
που περιέχουν φλαβονοειδή, πολυφαι-
νόλες, καροτενοειδή, βιταμίνεςC και Ε

 Πράσινο τσάι: Είναι πλούσιο σε 
κατεχίνες και έχει συσχετιστεί με το καρ-
διαγγειακό σύστημα, την προστασία από 
τον καρκίνο και τη μείωση του σωματικού 
λίπους

Ας δούμε λοιπόν τις τροφές 
που είναι πλούσιες σε 
αντιοξειδωτικά συστατικά:

 Φρούτα με κόκκινο και μοβ 
χρώμα: Φρούτα όπως τα δαμάσκη-
να, το ρόδι, οι φράουλες, τα κεράσια, τα 
cranberries και τα βατόμουρα είναι πλού-
σια σε ανθοκυανίνες, τανίνες, ελλαγικό 
οξύ και βιταμίνες Α,C και Ε. Αυτά φαίνεται 
πως βοηθούν στην καλή υγεία του καρδι-
αγγειακού συστήματος

 Φρούτα και λαχανικά με 
πορτοκαλί χρώμα: Τρόφιμα όπως 
τα καρότα, τα βερίκοκα, η κολοκύθα, η 
γλυκοπατάτα είναι πλούσια σε καροτενο-
ειδή (β- καροτένιο, λουτεΐνη και ζεοξανθί-
νη) και βιταμίνη C. Ειδικά, τα καροτενοει-
δή φαίνεται να μειώνουν τον κίνδυνο για 
εμφάνιση ωχράς κηλίδας
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Οι έρωτες
και τα φλερτ 
του καλοκαιριού: 

Πώς ανεβάζουν 
την ψυχολογία μας



11

Το κλειδί για να ζήσουμε 

μια όμορφη καλοκαιρινή 

ανάλαφρη ερωτική ιστορία, 

είναι να μην έχουμε 

περισσότερες προσδοκίες 

από αυτές που πραγματικά 

μπορεί αυτή η κατάσταση 

να προσφέρει. 

Η αυτοπεποίθησή μας ανεβαίνει, μειώνονται οι 

αρνητικές σκέψεις και τα επίπεδα του στρες, γινόμαστε 

λιγότερο επιρρεπείς σε σωματικές ασθένειες ενώ οι 

αντιστάσεις μας και τα συνήθη κριτήρια που βάζουμε 

ως προς την επιλογή συντρόφου κάμπτονται. 

σε μια μελέτη αισθάνθηκαν θετικά για 
ένα άλλο άτομο, είτε σε ρομαντικό είτε σε 
πλατωνικό πλαίσιο. Ωστόσο, οι ερευνη-
τές επισημαίνουν ότι αυτές οι συμπεριφο-
ρές είναι σημαντικές για την οικοδόμηση 
εμπιστοσύνης και την ενίσχυση μιας σχέ-
σης, η οποία μπορεί να εξηγεί γιατί τεί-
νουμε να δείχνουμε αυτές τις συμπεριφο-
ρές όταν γνωρίζουμε κάποιον.

Ο όρος “freckling” περιγράφει 
την τάση των ανθρώπων να είναι 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες πιο 
ανοιχτοί στο φλερτ και στις σχέσεις, 
χωρίς να απαιτούνται υποσχέσεις αιώνι-
ας αγάπης. 

Οι επιλογές μας γίνονται με βάση την 
ανάγκη μας για ανεμελιά, χαλάρωση και 
διασκέδαση κάθε είδους. Κρατάμε τις 
όμορφες στιγμές που ζήσαμε στις διακο-

φλερτ είναι μια κοινωνική συμπεριφορά 
που σχετίζεται με ρομαντικό ενδιαφέρον 
και έλξη. Τέτοιες συμπεριφορές μπο-
ρούν να είναι λεκτικές ή μη λεκτικές, 
ενώ τα στυλ του φλερτ αλλάζουν. Οι 
ψυχολόγοι που μελετούν το φλερτ από 
την εξελικτική σκοπιά, θεωρούν αυτή τη 
συμπεριφορά ως έμφυτη διαδικασία που 
αναπτύχθηκε ως αποτέλεσμα της φυσικής 
επιλογής.

Σύμφωνα με έρευνες, μία από τις πιο 
συνηθισμένες συμπεριφορές φλερτ είναι 
το ανασήκωμα των φρυδιών και η επαφή 
με τα μάτια. Το ανασήκωμα των φρυδιών 
είναι ένα κοινωνικό σήμα που χρησιμο-
ποιείται για να δείξει αναγνώριση και επι-
θυμία ώστε να ξεκινήσει μια κοινωνική 
επαφή, συνήθως το βλέμμα συνοδεύεται 
και από ένα χαμόγελο.

Οι κοινωνικοί ψυχολογοί μελετούν τον 
τρόπο που διαμορφώνεται και μεταβάλ-
λεται η συμπεριφορά και η προσωπικό-
τητα του ανθρώπου και κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι οι συμπεριφορές που 
σχετίζονται περισσότερο με την έλξη είναι 
το χαμόγελο, το γέλιο, η μίμηση, η επα-
φή με τα μάτια και η αυξανόμενη φυσική 
εγγύτητα (άγγιγμα). Αυτές οι συμπεριφο-
ρές παρατηρήθηκαν όταν συμμετέχοντες 

Λίγο ο ήλιος, λίγο η θάλασ-
σα, λίγο οι διακοπές αρκούν 
ώστε μια καλή διάθεση να 

γεννηθεί και γιατί όχι μια καλή ερωτι-
κή διάθεση.

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ορ-
γανώνονται οι διακοπές που όλοι περι-
μένουμε και ο καθένας μας αναζητά ιδα-
νικές συνθήκες, υπέροχα εξωτικά τοπία, 
χαλαρή διάθεση, ξεκούραση και πολλές 
εμπειρίες.

Καλοκαίρι σημαίνει επίσης έρωτας! 
Ο ερωτισμός και η έλξη αυξάνονται το 

καλοκαίρι καθώς τα ποσοστά των ενδορ-
φινών αυξάνονται στον εγκέφαλό μας με 
αποτέλεσμα να υπάρχει μία έντονη επιθυ-
μία για συντροφικότητα.

Το καλοκαίρι θεωρείται η ιδανική 
στιγμή να αφήσουμε τη χαλαρή, αυ-
θόρμητη πλευρά του εαυτού μας να 
φλερτάρει με άτομα όμορφα για εμάς, 
ελκυστικά, με διάθεση για διασκέδαση 
και περιπέτεια. Το ντύσιμό μας αλλάζει, 
γίνεται πιο ελαφρύ, πιο αποκαλυπτικό, με 
αποτέλεσμα να κοιτάμε και να μας κοιτά-
ζουν περισσότερο γύρω μας.

Νιώθουμε πιο ευδιάθετοι και πιο ελεύ-
θεροι να αλληλεπιδράσουμε και να εκτο-
νωθούμε με έναν τρόπο διαφορετικό. Το 

Τίνα Γιάκα
BSc, M.Ed.
Ψυχολόγος -

Συμβουλευτική

Ψυχολόγος



12

Το καλοκαίρι επίσης 

σηματοδοτεί και διάθεση 

αλλαγής στη ζωή μας.

Για πολλούς είναι η ιδανική 

εποχή για να ερωτευτούν, 

να πειραματιστούν 

και να διασκεδάσουν, 

καθώς η χαλαρότητα του 

καλοκαιριού, μοιάζει ιδανική 

για τον στόχο αυτό. 

με παραστάσεις και να ανακτήσουμε τις 
χαμένες ισορροπίες.

Καλό καλοκαίρι!

Σημαντικές αποφάσεις μπορεί να 
παρθούν όπως ένας χωρισμός ή ένα 
διαζύγιο, θέλοντας κανείς να ζήσει ή να 
οδηγήσει τη ζωή του σε κάτι καλύτερο. 
Μέσα από τις εμπειρίες του καλοκαιριού 
κάνουμε και εναν υποσυνείδητο απολο-
γισμό, επιλέγοντας κάθε φορά τι θέλου-
με να κρατήσουμε και τι όχι. 

Τα προβλήματα άλλωστε δεν στα-
ματούν ποτέ, ενώ αλλάζει η δική μας 
σκοπιά προς αυτά και ο τρόπος που τα 
αντιμετωπίζουμε είναι και η λύση τους. 
Η αποστασιοποίηση από τα προβλή-
ματά μας, μας κάνει να βλέπουμε πιο 
καθαρά τις λύσεις που ήταν μπροστά 
μας αλλά δεν τις βλέπαμε λόγω συναι-
σθηματικής φόρτισης.

Πολυήμερες ή ολιγοήμερες διακοπές 
σίγουρα είναι η διέξοδος από την καθη-
μερινότητά μας, η ευκαιρία να αλλάξου-

πές μας και προχωράμε σε επόμενες επι-
λογές με γνώμονα τις ανάγκες που έχου-
με σε κάθε φάση της ζωής μας. Όσο για 
τον καλοκαιρινό έρωτα, αν θέλουμε να 
δώσουμε μια ευκαιρία για να δούμε σε 
τι μπορεί να εξελιχθεί, ας είμαστε προ-
ετοιμασμένοι για εκπλήξεις θετικές 
και αρνητικές.

Η ερωτική μας εικόνα αφυπνάται και 
τόσο η ερωτική διάθεση όσο και η επι-
θυμία εναλλαγής ερωτικών συντρόφων 
είναι φυσική, ίσως και αναμενόμενη. 
Νιώθουμε καλύτερα με τον εαυτό 
μας, θέλουμε να δούμε τα όριά του, 
με την ερωτική μας εικόνα που ήταν ξε-
χασμένη τόσους μήνες μέσα στα άγχη της 
δουλειάς και του γραφείου.
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Η σχέσητου παιδιούμε τον ήλιοείναι πολύσημαντική

Με την έκθεση στον ήλιο συ-
ντίθεται η βιταμίνη D, απα-
ραίτητη για την απορρόφη-

ση του ασβεστίου και την ανάπτυξη 
των οστών.

Αντίθετα η χωρίς προστασία ηλιοέκ-
θεση κατά τη βρεφική και παιδική ηλικία 
προκαλεί βλάβες στο δέρμα και μειώνει 
τη λειτουργικότητα των δερματικών κυτ-
τάρων. 

Σύμφωνα με τους δερματολόγους το 
περιβάλλον, ξεκινώντας από την βρεφική 
ηλικία, επηρεάζει άμεσα την υγεία του 
δέρματος σε όλη τη διάρκεια της ζωής.

Επιλογή του κατάλληλου 
αντιηλιακού

Τα βρεφικά και παιδικά αντιηλιακά 
πρέπει να 

 προστατεύουν από όλο το φά-
σμα της ηλιακής ακτινοβολίας (υπεριώδες 
UVA-UVB, ορατό και υπέρυθρο)

 ενισχύουν τον δερματικό φραγμό 

 ενισχύουν τις λειτουργίες της επι-
δερμίδας

 προστατεύουν από την ατμο-
σφαιρική ρύπανσηήλιο

Παίζοντας
κάτω απ΄τον 

Χρυσούλα  Γκούσκου
Φαρμακοποιός

Quality & Training Manager  
FREZYDERM ABEE
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Τα σύγχρονα αντιηλιακά ικανοποιούν κάθε ανάγκη
 Γαλακτώματα για πρόσωπο και σώμα για βρέφη, νήπια και παιδιά

 Αντιηλιακό με εντομοαπωθητικές ιδιότητες

 Spray κατάλληλο και για βρεγμένο παιδικό δέρμα

 Spray – mist προσώπου και σώματος για όλη την οικογένεια

Κανόνες προστασίας
 Η αποτελεσματική ηλιοπροστασία του παιδιού περιλαμβάνει

 εφαρμογή αντιηλιακού σε όλα τα ακάλυπτα μέρη του σώματος χωρίς να ξεχνάμε 
μύτη, αυτιά, πίσω από τα γόνατα, πέλματα

 τακτική επανάληψη της εφαρμογής ανά 2ωρο

 χρησιμοποιούμενη ποσότητα επαρκή για πλήρη κάλυψη

 καπέλο με πλατύ γείσο και ρούχα χαλαρά πυκνής ύφανσης 

 όχι ηλιοέκθεση τις ώρες υψηλού κινδύνου 11 πμ – 5μμ

 στην παραλία ή στην πισίνα η παραμονή πρέπει να είναι κάτω από  σκιά και 
οπωσδήποτε να μην είναι παρατεταμένη

 Το να μάθει το παιδί να προστατεύεται από τον ήλιο, του εξασφαλίζει δερ-
ματική υγεία, αλλά και το εκπαιδεύει σε μια σωστή συνήθεια και συμπεριφορά 
κατά την ενήλικη ζωή του.

Η 

ηλιοπροστασία 

χρειάζετα
ι 

καθημερινά στην 

βόλτα, στο παιχνίδι, 

στο διάλειμμα, στον 

παιδικό σταθμό, 

στην παιδική 

χαρά
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Το

μελάνωμα

με μια

ματιά

από τον

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες η διάγνωση μελανώματος στους καυκάσιους 
πληθυσμούς έχει αυξηθεί κατακόρυφα, αποτελώντας το 3% του συνόλου 
των διαγνωσμένων καρκίνων. Κι όμως, παρά τις συνεχείς συμβουλές για 

προφύλαξη και παρακολούθηση από τους γιατρούς, πολλοί είναι εκείνοι που θέτουν 
σε κίνδυνο την υγεία τους, είτε από αμέλεια, είτε για χάρη του τέλειου μαυρίσματος.

Παράγοντες κινδύνου εμφάνισης
καρκίνου του δέρματος και μελανώματος

Προστασία

ήλιο: 

Θεόδωρος Μ. Μαυρίδης

Στρατιωτικός γιατρός,

Ειδικευόμενος νευρολογίας
Πιστοποιημένος εκπαιδευτής 
πρώτων βοηθειών και μέλος 

της εταιρίας ΕΕΚΑΑ

Μαριλίνα Μπακούρη 

Πολιτισμική και Ιατρική 
Αρθρογράφος

από τον

Καρκίνος
του δέρματος
και όλα
όσα πρέπει
να γνωρίζετε

Καρκίνος
του δέρματος
και όλα
όσα πρέπει
να γνωρίζετε

Όταν 

το κυνήγι 

για το απόλυτο 

μαύρισμα έρχεται με 

το απόλυτο τίμημα, 

αυτό της υγείας 

σας

 Τα ηλιακά εγκαύματα, 
ιδίως τα σοβαρά (με φυσαλίδες) και 
ιδιαίτερα όταν γίνονται στην παιδική 
ηλικία.

 Άτομα με ανοικτό φωτό-
τυπο δέρματος όπου δεν μαυρίζει 
εύκολα ή εμφανίζει φακίδες.

 Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους μελα-
νώματος ή δυσπλαστικών σπίλων (πολλαπλοί σπί-
λοι >50 και συχνά με διάμετρο >0,5 εκατοστό).

 Άλλοι παράγοντες είναι η έκθεση στο χημι-
κό στοιχείο αρσενικό (το οποίο μπορεί να περιέχεται 
σε παρασιτοκτόνα και άλλα χημικά) και οι αντικαρκι-
νικές θεραπείες, όπως η ακτινοθεραπεία. 

Το μελάνωμα είναι 

μια μορφή καρκίνου 

που αναπτύσσεται από τα 

μελανινοκύτταρα κι αποτελεί 

μια εξαιρετικά επικίνδυνη μορ-

φή καρκίνου καθώς δίνει πολύ 

εύκολα μεταστάσεις και σε άλλα 

όργανα του σώματος μέσω του 

λεμφικού συστήματος ή του 

αίματος (αιματογενής 

διασπορά).

Τα τελευταία χρόνια τα κρούσμα-τα μελανώματος στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί επικίνδυνα, με 400-500 νέες διαγνώσεις ετησίως, αποτελώ-ντας τον 6ο συχνότερο τύπο καρκίνου σε άνδρες και τον 7ο συχνότερο στις 
γυναίκες. 

Στους
άνδρες εμφα-

νίζεται συχνότερα 
στον κορμό, την κεφα-
λή και το λαιμό, ενώ 
στις γυναίκες στους 
βραχίονες και στις 

κνήμες.
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Πρόληψη-διάγνωση
και θεραπεία

Όπως πάντα η πρόληψη είναι η 
καλύτερη θεραπεία. Δεδομένου ότι η 
χώρα μας παρουσιάζει αυξημένη ηλιο-
φάνεια τους περισσότερους μήνες του 
χρόνου πρέπει να λαμβάνουμε προλη-
πτικά μέτρα για προστατεύσουμε το δέρ-
μα μας.

 Η προφύλαξη από την ηλιακή ακτινο-
βολία, τον κυριότερο παράγοντα κινδύ-
νου για την ανάπτυξη μελανώματος, πε-
ριλαμβάνει την αποφυγή έκθεσης στον 
ήλιο κατά τις ώρες υψηλής ηλιοφάνειας 
(12:00-16:00), τη χρήση αντηλιακών 
με υψηλό δείκτη προστασίας και συχνή 
επανάληψη της επάλειψης, καθώς και τη 
χρήση προστατευτικών από τον ήλιο 
(καπέλο, γυαλιά ηλίου με κατάλληλα 
φίλτρα και ομπρέλα). 

Από την άλλη η έγκαιρη διάγνωση 
και θεραπεία αποτελούν κλειδί στην 
εξασφάλιση πλήρους ίασης σε περίπτω-
ση εμφάνισης μελανώματος. Γι’ αυτό το 
λόγο συνιστάται παρακολούθηση των 
ήδη υπαρχόντων σπίλων καθώς και νέων 
που μπορεί να εμφανιστούν από εξειδι-
κευμένο δερματολόγο τουλάχιστον μία 
φορά το χρόνο, ώστε να κρίνει αν απαι-
τείται Δερματοσκόπηση ή Χαρτογρά-
φηση Σπίλων. Μέσω βιοψίας οι σπίλοι 
υψηλής επικινδυνότητας αφαιρούνται και 
εξετάζονται κάτω από το μικροσκόπιο, 
ενώ το επόμενο βήμα είναι να καθοριστεί 
το στάδιο ή η έκταση του όγκου, μέσω 
μέτρησης του πάχους και του βάθους στο 
οποίο έχει φτάσει, ώστε να διερευνηθούν 
πιθανές μεταστάσεις αλλά και να σχεδια-
στεί η κατάλληλη θεραπεία. 

Μύθοι και αλήθειες 
«Μόλις μαυρίσει το δέρμα, δεν 
κινδυνεύει από τον ήλιο»

Μύθος:  Η αυξημένη παραγωγή 
μελανίνης από το δέρμα, οφείλεται στην 
προσπάθειά του να προστατευθεί από 
την υπεριώδη ακτινοβολία, υποδεικνύ-
οντας πως έχει ήδη υποστεί βλάβη από 
αυτήν. Η προστατευτική αυτή δράση εί-
ναι ισοδύναμη με ένα αντηλιακό δείκτη 
SPF αντίστοιχο με 4 (όσο προσφέρει και 
ένα λευκό μπλουζάκι), επομένως μικρή.

ΤΑ 6+1 ΣΗΜΑΔιΑ ΠΟΥ
ΠρΕΠΕι ΝΑ ΣΑΣ θΟρΥΒΗΣΟΥΝ

Ασυμμετρία: Ενός καλοήθης σπίλος είναι συνήθως επίπεδος ή επηρ-
μένος με σχήμα οβάλ ή στρογγυλό. Σπίλοι που εμφανίζουν ασυμμετρίες ή 
ανώμαλα όρια στην περιοχή πρέπει να διερευνώνται εκτενέστερα. 

Περίγραμμα: Σπίλοι με ακαθόριστο σχήμα μπορεί να είναι ενδεικτικοί 
ενός πιθανού μελανώματος.

Χρώμα: Φυσιολογικά το χρώμα ενός σπίλου είναι καφέ σκούρο προς 
μαύρο· παρεκκλίσεις από αυτό το χρώμα ή έλλειψη αυτού (αμελανωτικό 
μελάνωμα) θεωρούνται ύποπτες. Το χρώμα ενός μελανώματος μπορεί 
να ποικίλλει από μαύρο, μπλε, κόκκινο, σκούρο καφέ ή γκρίζο και σε πιο 
προχωρημένες βλάβες είναι δυνατόν να αρχίσει να διογκώνεται και να γίνει 
παχύτερο.

Διάμετρος: Σπίλοι μεγαλύτεροι από 0,5 εκ. χρήζουν παρακολούθησης.

Εξέλιξη: Ο ιατρός πρέπει να γνωρίζει αλλαγές στο σχήμα και το χρώμα ή 
την εμφάνιση κνησμού, αιμορραγίας ή εφελκιδοποίησης.

Εμφάνιση σε «περίεργες» περιοχές: Περιοχές που συνήθως 
δεν έρχονται σε επαφή με τον ήλιο, όπως πέλματα, εσωτερικό στοματικής 
κοιλότητας, ηβική περιοχή καθώς και κάτω από την επιφάνεια των νυχιών 
(με τη μορφή μιας κάθετης σκούρας γραμμής κατά μήκος του νυχιού) είναι 
ύποπτες για κακοήθεια.

Ο δεύτερος συνηθέστερος τύπος μελανώματος είναι ο 
οφθαλμικός και εμφανίζεται συνήθως στο πίσω μέρος του ματιού. Παρ’ 
ότι συνήθως ασυμπτωματικός, μερικά από τα συμπτώματα που πρέπει 
να σας ανησυχήσουν είναι θολή ή «συννεφιασμένη» όραση καθώς και 
η εμφάνιση κάποιας σκούρας κηλίδας στην περιοχή της ίριδας.Το

 ξ
έρ

α
τε

;



18

σε πιο σκούρους τόνους με σφιχτή πλέ-
ξη μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτε-
ρη προστασία από ένα κλασσικό λευκό 
ρούχο, το οποίο παρέχει ήδη μειωμένη 
προστασία ενώ αν βραχεί προσφέρει μη-
δενική.

«Η περιοχή των ματιών είναι ιδι-
αιτέρως ευαίσθητη»

ΑΛΗθΕΙΑ  Το λεπτό δέρμα των 
βλεφάρων είναι συχνό σημείο εμφάνισης 
μελανώματος, ενώ παρατεταμένη έκθε-
ση στον ήλιο μπορεί να συμβάλει στην 
εμφάνιση καταρράκτη. Φροντίστε ώστε 
οι φακοί των γυαλιών ηλίου σας να πα-
ρέχουν 100% προστασία από τις UVA & 
UVB ακτινοβολίες.

«Τα χείλη δεν χρειάζονται κά-
ποια ιδιαίτερη προστασία»

Μύθος:  Η ακτινική χειλίτιδα εί-
ναι μια μορφή ακτινικής υπερκεράτωσης 
και θεωρείται μια από τις συνηθέστερες 
προκαρκινικές μορφές που εμφανίζεται 
σε άτομα, ιδιαίτερα με ανοιχτόχρωμα χα-
ρακτηριστικά, μετά από παρατεταμένη έκ-
θεση στον ήλιο, ενώ μπορεί να εξελιχθεί 
σε ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα. Όσο πε-
ρισσότερες υπερκερατώσεις έχει ένα άτο-
μο, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα 
μετάπτωσης σε καρκίνο του δέρματος. 
Συνιστάται η χρήση ενός lip balm με SPF 
30 και άνω.

στους άντρες αυξάνει τα επίπεδα τεστο-
στερόνης και ενισχύει την υγιή ανάπτυξη 
των σπερματοζωαρίων.

«Οι σκούρες επιδερμίδες δεν 
κινδυνεύουν από εγκαύματα ή 
εμφάνιση μελανώματος»

Μύθος:  Είναι αλήθεια πως παρ’ 
ότι άτομα με μεγαλύτερη συγκέντρωση 
μελανίνης θεωρούνται περισσότερο προ-
στατευμένα από την υπεριώδη ακτινοβο-
λία, δεν είναι απόλυτο ότι θεωρούνται 
«ασφαλή» κι αυτό διότι πολλές κυττα-
ρικές μεταλλάξεις επαγόμενες από την 
υπεριώδη ακτινοβολία είναι συχνότερες 
σε τέτοιου είδους φωτοτύπους.

«Όσο μένω στη σκιά δε χρειάζο-
μαι αντηλιακό»

Μύθος:  Μπορεί η σκιά, τα γυα-
λιά ηλίου και τα κατάλληλα ρούχα να 
προστατεύουν εν μέρει αλλά δεν προστα-
τεύουν απόλυτα κι αυτό λόγω της ανά-
κλασης της ακτινοβολίας σε επιφάνειες 
όπως η άμμος, η θάλασσα αλλά και το 
χιόνι. Επίσης οι ομπρέλες δεν απορρο-
φούν πλήρως την ηλιακή ακτινοβολία. 

«Τα ανοιχτόχρωμα ρούχα προ-
στατεύουν από την ακτινοβο-
λία»

Μύθος:  Για την ακρίβεια, ρούχα 

«Το solarium δεν είναι επικίν-
δυνο για την υγεία και βοηθάει 
στην προστασία του δέρματος 
από τον ήλιο»

Μύθος:  Η έκθεση σε τεχνητή 
υπεριώδη ακτινοβολία (solarium) είναι το 
ίδιο επικίνδυνη με την έκθεση στην ηλια-
κή και συνεισφέρει ενεργά στην εμφάνιση 
μελανώματος. Για την ακρίβεια, σύμφω-
να με τον Διεθνή Οργανισμό Ερευνών 
για τον Καρκίνο, το τεχνητό μαύρισμα, 
μαζί με το κάπνισμα και την ηπατίτιδα Β 
αποτελούν παράγοντες υψηλής επικινδυ-
νότητας για την εμφάνιση καρκίνου του 
δέρματος.

«Η έκθεση στον ήλιο βοηθά-
ει στην παραγωγή βιταμίνης D 
από τον οργανισμό και η βιτα-
μίνη D αυξάνει τη γονιμότητα»

ΑΛΗθΕΙΑ  Η βιταμίνη D είναι απα-
ραίτητη για τη διατήρηση της καλής υγεί-
ας των οστών μας και αποκτάται μέσω 
του ηλιακού φωτός σε συνδυασμό με 
την κατανάλωση συγκεκριμένων τροφών 
(λιπαρά ψάρια, όπως σολομός και σαρ-
δέλα) ή συγκεκριμένων συμπληρωμάτων 
διατροφής. Σύμφωνα δε με πρόσφατες 
μελέτες η βιταμίνη D βοηθά στην αύξη-
ση των επιπέδων της προγεστερόνης και 
της ευαισθησίας στην FSH, υποβοηθώ-
ντας έτσι στη σύλληψη στις γυναίκες, ενώ 

 Απλώστε το αντηλιακό μισή ώρα πριν την έκθεση 
στον ήλιο, ώστε να δώσετε στο δέρμα σας την ευκαιρία να το 
απορροφήσει.

 Μην ξεχνάτε τα τρωτά σημεία: 
λοβούς των αφτιών και χείλη.

 Επενδύστε σε ένα αδιάβροχο αντηλιακό 
και φροντίστε να το ανανεώνετε κάθε 2 ώρες.

 Μην ξεχνάτε το αντηλιακό ακόμα κι αν έχει συννεφιά 
ή αν βρίσκεστε στη σκιά.

 Η συνιστώμενη ποσότητα για το σώμα είναι 2 κουτα-
λιές της σούπας και περίπου ½ με 1 κουταλάκι του γλυκού για το 
πρόσωπο.

 Η ιδανική SPF κάλυψη που προτείνεται είναι 30-50 για 
ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες και 25-30 για πιο σκουρόχρωμες.

Αντηλιακά 

tips:
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Ασκήσου
αστροναύτηςσαν
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Σε ένα περιβάλλον χωρίς 

βαρύτητα, ο οργανισμός 

δεν χρειάζεται μυς, 

με αποτέλεσμα οι μυς 

των αστροναυτών 

να συρρικνώνονται 

και να ατροφούν, 

περιστέλλοντας και την 

πυκνότητα των οστών. 

καθήκοντα και υποχρεώσεις για μελέτες, 
πειράματα, διαστημικούς περίπατους και 
ξεκούραση. 

Γιατί οι αστροναύτες  
στον Δ.Δ.Σ. ασκούνται 
τόσο συστηματικά; 

Η διατήρηση της φυσικής και εν συ-
νέχεια της πνευματικής τους κατάστασης, 
συντελεί στο να διεκπεραιώσουν τις υπο-
χρεώσεις τους στον Δ.Δ.Σ., καταπολε-
μώντας το άγχος και την δυσφορία που 
προκαλείται πολλές φορές από την καθη-
μερινή πίεση εργασίας και της δυσμενούς 
διαβίωσης. Επιπλέον κύρια συνιστώσα 
είναι να επιστρέψουν στη Γη όσο το δυνα-
τόν πιο κοντά στις τιμές που έφυγαν για το 
διάστημα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντι-
κό, όταν επιστρέψουν στη βαρύτητα 
της γης, η φυσική κατάστασή τους να 
έχει διατηρηθεί όσο το δυνατόν καλύ-
τερα. Κάνοντας έτσι μια προσέγγιση στο 

διατροφή, διαταραχές στον ύπνο, καθώς 
και της έκθεσης σε μια επικίνδυνη συνθή-
κη, αυτή της κοσμικής ακτινοβολίας.

Το ανθρώπινο σώμα εξελίχθηκε για 
να ζει στη Γη, σε πεδίο βαρύτητας. Αλλά-
ζοντας λοιπόν τις βαρυτικές συνθήκες και 
διαβιώνοντας μια παρατεταμένη χρονική 
περίοδο στο διάστημα, οι επιδράσεις της 
μικροβαρύτητας, αρχίζουν να εμφανίζουν 
στο σώμα πολλές και περίεργες αλλαγές.

 Αυτό  συμβαίνει γιατί στο διάστη-
μα οι αστροναύτες περνούν μια περίοδο 
που ονομάζεται σκελετική εκφόρτωση, 
στην οποία τα οστά χάνουν την ικανότητα 
να φτιάχνουν νέα κύτταρα οστού και να 
αντικαθιστούν τα παλιά. Έτσι λόγω αυτής 
της αλλαγής, χάνοντας περίπου το 1% της 
μάζας των οστών κάθε μήνα, κατά την επι-
στροφή τους στη γη, είναι πολύ εύκολο να 
υπόκεινται σε κατάγματα, όπως οι άνθρω-
ποι που πάσχουν από οστεοπόρωση.

Για τους παραπάνω λόγους λοιπόν 
παρακολουθήσαμε και είδαμε, κάνο-
ντας μια κορύφωση στο πρόγραμμα των 
αστροναυτών, ότι σε καθημερινή βάση 
επιτάσσεται η αναγκαιότητα για γυ-
μναστική, πέρα από τα βεβαρυμμένα 

Μισός αιώνας ακριβώς έχει 
περάσει από το μέγιστο 
επίτευγμα της ανθρωπότη-

τας, όπου κατάφερε στις 20 Ιουλίου 
του 1969 να προσεληνωθεί με επιτυ-
χία και να πατήσει στο φεγγάρι. Ερχό-
μαστε λοιπόν με αυτό το συλλογισμό 
να αναρωτηθούμε, πώς είναι δυνα-
τόν ο άνθρωπος να μένει στο διάστη-
μα για τόση μεγάλη χρονική περίοδο; 
Πώς εξελίσσεται και προσαρμόζεται 
το ανθρώπινο σώμα κάτω από αυτές 
τις δυσμενείς συνθήκες ζωής;

Το να ζει κανείς σε περιβάλλον μικρο-
βαρύτητας, απέχοντας μερικά εκατοστά 
από την έκθεση στο απόλυτο κενό του 
διαστήματος έχει πολύ μεγάλες συνέπειες 
στο ανθρώπινο σώμα. Σύμφωνα με με-
λέτες οι περισσότεροι αστροναύτες που 
καλούνται να περάσουν αρκετούς μήνες 
στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ύστερα 
από ελέγχους, κατά την επιστροφή τους 
στη Γη, εμφανίζουν ορισμένα στοιχεία, 
τα οποία υποδηλώνουν μυοσκελετικές 
ανωμαλίες, ασθένειες, καθώς και αι-
σθητηριακές διαταραχές.

Αρχικά με την είσοδό τους στον ISS και 
κατά την παραμονή τους τις πρώτες ημέ-
ρες, εμφανίζονται και δημιουργούνται, πέ-
ραν των αισθητηριακών προβλημάτων και 
διαταραχών, επιπτώσεις και στην ψυχο-
λογία των αστροναυτών, εξαιτίας των 
συνθήκων διαβίωσης με δυσκολίες στη 

Σκέντος Θωμάς 
Ελευθέριος

Bachelor of Science 
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Τμήμα Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού 
Ειδικότητα κατεύθυνσης: 

Ειδική Φυσική Αγωγή
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Η απάντηση είναι μια. 

Σαφώς! 

Μπορώ να αντισταθμίσω με το ρόλο της γυμναστικής στην καθημερινότητά μου, αποκτώντας οφέλη στο συναισθηματικό και σωματικό κομμάτι;

Μπορώ να ασκηθώ 

σαν αστροναύτης; 

αρτηρίας και παρατηρείται μείωση του 
κίνδυνου των καρδιαγγειακών παθήσε-
ων. Έτσι λοιπόν συντελεί και βοηθάει το 
σώμα να αντιστέκεται σε μολύνσεις του 
αναπνευστικού συστήματος, αφού αυτό-
ματα αυξάνεται η μέγιστη απορρόφηση 
οξυγόνου από τον οργανισμό με αποτέ-
λεσμα την αύξηση της αντοχής και κατά 
συνέπεια και της δύναμης.

Ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσι-
κής κατάστασης που βρίσκεται ένα σώμα, 
ξεκινώντας την άσκηση, βοηθάει τον 
οργανισμό να διατηρήσει το μυϊκό ιστό 
περισσότερο από έναν αγύμναστο. Έτσι 
λοιπόν αυξάνεται η πυκνότητα των 
συνδέσμων και των τενόντων, κάνο-
ντάς τους πιο ανθεκτικούς στις διάφο-
ρες κακώσεις και στις ρίξεις. Ένα από 
τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπί-
σουν τόσο οι αστροναύτες όσο και οι γήι-
νοι οργανισμοί, είναι η ανθεκτικότητα των 
οστών και η αύξηση της πυκνότητας της 
οστικής μάζας. Μέσα από ένα καθημε-
ρινό πρόγραμμα άσκησης τα οστά και 
γενικά ο σκελετός γίνονται πιο ανθε-
κτικοί, με αποτέλεσμα να επιβραδύνεται 
ο ρυθμός εκφυλισμού των αρθρώσεων, 
αν κάποιοι πάσχουν από οστεοαρθρίτι-
δα. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι μέσα από 
την άσκηση, αυξάνεται η τροφοδοσία με 
αίμα στα αιμοφόρα αγγεία και πέραν των 
ιστών, διαφυλάσσονται καλύτερα και τα 
μαλακά μόρια στο υπόλοιπο ανθρώπινο 
σώμα. 

Πλησιάζοντας λοιπόν προς τους θερι-
νούς μήνες του έτους έρχονται στο μυα-
λό μας δυο tips τα οποία αφορούν το 
μεγαλύτερο αν όχι όλο το ποσοστό των 
ανθρώπων.

Μέσα από την άσκηση 
βελτιώνεται…

 η λειτουργία των αιμοφόρων αγ-
γείων στο δέρμα, ρυθμίζεται πιο εύκολα 
η θερμοκρασία του σώματος και αυξάνε-
ται η αντοχή στη θερμότητα

 η ανοχή στη γλυκόζη αυξάνε-
ται και ο βασικός μεταβολισμός  και δι-
ευρύνεται  το ποσοστό της μυϊκής μάζας 
(μυϊκή υπερτροφία)

Εκτός από τα πολλαπλά οφέλη που 
έχει για το σώμα, η γυμναστική είναι 
επίσης ένας από τους αποτελεσματι-
κότερους τρόπους για να βελτιωθεί η 
ψυχική διάθεση, κάτι που ταλανίζει το 
μεγαλύτερο ποσοστό των ενηλίκων. Έστω 
και η μικρής διάρκειας άσκηση καθημερι-
νά, μπορεί να βοηθήσει ώστε τα άτομα 
να χαλαρώσουν και να αντιμετωπίσουν 
πιο αποτελεσματικά το ημερήσιο άγχος. 
Κατά συνέπεια, η διαδικασία ανάνηψης 
και ξεκούρασης κατά τον βραδινό ύπνο, 
θα είναι πιο εύκολη και πιο ποιοτική.

Επιπλέον μέσω της άσκησης τα άτομα 
οδηγούνται σε μια αυτόβουλη διαδικα-
σία άμβλυνσης των ποσοστών κατάθλι-
ψης αλλά και της διακοπής κατάχρησης 
ουσιών στους χρήστες, με αποτέλεσμα 
να βελτιώνεται και η αυτοπεποίθηση. 
Όσον αφορά στο κομμάτι της πρόσλη-
ψης ατμοσφαιρικού αέρα, του αναπνευ-
στικού συστήματος δηλαδή, μπορούν 
μέσα από την άσκηση να ξεπεραστούν 
καρδιακές προσβολές. Βελτιώνεται ου-
σιαστικά η στεφανιαία κυκλοφορία και 
γενικά η λειτουργία της καρδιάς. Επιπλέ-
ον παρατηρείται μια αύξηση στα επίπεδα 
κυκλοφορίας της HDL και μειώνονται τα 
επίπεδα των τριγλυκεριδίων. Έτσι λοι-
πόν η άσκηση βοηθάει τα άτομα να δια-
τηρήσουν ένα  ιδανικό βάρος, χωρίς να 
μπαίνουν στη διαδικασία για εξαντλητικές 
δίαιτες. Ένας άλλος παράγοντας είναι η 
βελτίωση της βραχυχρόνιας μνήμης στα 
ηλικιωμένα άτομα, καθώς και η μείωση 
του κίνδυνου της ανάπτυξης διαβήτη τύ-
που ιι.

Επιπλέον για τα υπερτασικά άτομα, 
βοηθάει στον έλεγχο της υψηλής πίεσης, 
καθώς  ελαττώνει την ευπάθεια στις διά-
φορες καρδιακές αρρυθμίες. Αυξάνεται 
έτσι μέσα από την άσκηση και διατηρείται 
η ελαστικότητα των αιμοφόρων αγγείων, 
μειώνεται δε η αντίσταση στη ροή του αί-
ματος. Αυξάνεται ουσιαστικά το απόθεμα 
της καρδιακής δύναμης και ο όγκος του 
αίματος που η καρδιά αντλεί σε κάθε 
χτύπο της. Επαγωγικά μειώνεται η ευπά-
θεια σε θρομβώσεις της στεφανιαίας 

εσωτερικό του σταθμού, μπορούμε να 
διακρίνουμε πέρα από εργαστήρια, υπο-
λογιστές και χώρους επισκευής, μηχανή-
ματα και όργανα γυμναστικής όμοια με 
αυτά που χρησιμοποιούμε στη Γη όπως 
ο διάδρομος, το ποδήλατο γυμναστικής 
καθώς και ένα πολύπλοκο όργανο με 
αντιστάσεις, συμβάλλοντας έτσι στη δι-
ατήρηση της κατάστασης των οστών και 
των μυών τους και γενικά της φυσικής 
τους κατάστασης.

Βάσει των παραπάνω, έρχεται η κοινή 
λογική να θέσει το ερώτημα που αφορά 
στο ημερήσιο πρόγραμμα ενός μέσου 
ανθρώπου, με πολλές φορές λιγότερες 
ευθύνες και περισσότερο χρόνο, συνδυ-
αστικά με την προσπάθειά του για καθη-
μερινή άσκηση. 

Εσύ πόσο χρόνο θα διαθέσεις 

για τον εαυτό σου;
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Κυστικήίνωση
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στικές οδοί. Επιπλέον χορήγηση απ’ το 
στόμαή ενδοφλέβια αντιβιοτικών, λήψη 
βλεννολυτικών, βροχγοδιασταλτικών, 
φαρμάκων με παγκρεατικά ένζυμα ώστε 
να διευκολύνουν την πέψη των τροφών 
καθώς και χορήγηση βιταμινών και συ-
μπληρωμάτων διατροφής. Σε κάποιες 
περιπτώσεις απαιτείται οξυγόνο, ιδίως 
κατά τις βραδινές ώρες. Είναι χρήσιμο τα 
νοσούντα άτομα να ακολουθούν σωστή 
διατροφή με δίαιτα υψηλής περιεκτικότη-
ταςσε υδατάνθρακες και λίπη. 

Χρήσιμες πληροφορίες
Συνιστάται να γίνεται προγεννητι-

κός έλεγχος σε άτομα που έχουν γεννή-
σει παιδί που πάσχει, όταν οι δύο γονείς 
είναι φορείς και σε άτομα με χρόνια απο-
φρακτική πνευμονοπάθεια. Πρόκειται 
για πολυσυστηματική νόσο, αφού 
πλήττει πολλά συστήματα του οργα-
νισμού όπως προαναφέραμε. Σε ασθε-
νείς με αναπνευστική ανεπάρκεια η μόνη 
λύση είναι η μεταμόσχευση πνευμόνων, 
εφόσον βέβαια βρεθεί το κατάλληλο μό-
σχευμα. Σε παγκόσμιο επίπεδο ο μέσος 
όρος ζωής για άτομα που νοσούν είναι 
35 - 40 έτη. Στην Ελλάδα είναι λιγό-
τερος για τα γνωστά χρόνια προβλή-
ματα που παρατηρούνται σε επίπεδο 
υγείας και περίθαλψης. Λέγεται πως 
ένα παιδί στα 2.000 - 2.500 παιδιά που 
γεννιούνται νοσεί με κυστική ίνωση. Ας 
ελπίσουμε πως η επιστημονική πρόοδος 
και έρευνα θα επιφέρει κάποια στιγμή τη 
θεραπεία της νόσου και θα δώσει ελπίδες 
στους πάσχοντες σε όλον τον κόσμο.

Τρόπος κληρονομικότητας: 
οι ασθενείς κληρονομούν δύο παθολο-
γικά γονίδια της νόσου, ένα από κάθε γο-
νέα. Ακολουθείται και εδώ ο νόμος του 
Mendel. Δηλαδή, όταν οι δυο γονείς 
είναι φορείς τότε 25% το παιδί θα πά-
σχει, το 50% θα είναι φορέας, το 25% 
εντελώς υγιές (δεν έχει γονίδιο).

Από έναν γονέα που δεν έχει το 
γονίδιο και έναν γονέα φορέα σε πο-
σοστό 50% το κάθε παιδί θα είναι φορέ-
ας.

Από έναν γονέα πάσχοντα και 
έναν γονέα φορέα, 50% το παιδί θα 
πάσχει και 50% θα είναι φορέας. Από 
έναν γονέα που δεν έχει γονίδιο κι 
έναν που πάσχει, 100% όλα θα είναι 
φορείς.

Διάγνωση 
Συνήθως μετράνε το νάτριο και 

χλώριο στον ιδρώτα, όπου ο νοσών 
έχει υψηλά επίπεδα. Γενετικά λαμβά-
νονται κύτταρα από το εσωτερικό του 
μάγουλου, είτε με εξέταση αίματος και 
ελέγχου για το γονίδιο της νόσου. Στα 
βρέφη συνήθως την 6η μέρα από τη 
γέννηση λαμβάνεται δείγμα με τσίμπη-
μα στη φτέρνα. Εξετάζεται εάν η ουσία 
trypsinogenimmunoreactiveείναι σε υψη-
λά επίπεδα, τότε υπάρχει νόσος.

Θεραπεία
 Σε ασθενείς απαιτείται σχεδόν κα-

θημερινά θωρακική φυσικοθερα-
πεία, ώστε να καθαρίζουν οι αναπνευ-

Είναι η συχνότερη κλη-
ρονομική νόσος στη 
λευκή φυλή, κληρονομείται 

με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τρό-
πο. Ένα ελαττωματικό γονίδιο που 
δημιουργεί πρόβλημα στην παραγω-
γή ή τη λειτουργία μιας πρωτεΐνης, 
που ελέγχει τη διέλευση χλωρίου 
διαμέσου των μεμβρανών των επι-
θηλιακών κυττάρων οργάνων του 
σώματος, π.χ. πνευμόνων, παγκρέα-
τος, ιδρωτοποιιών αδένων. Έτσι πα-
ράγεται απ’ το επιθήλιο βλέννα που 
φράσσει τους αδενικούς πόρους, 
όπως στους πνεύμονες που απο-
φράσσει αεραγωγούς με συνέπεια 
συχνές μικροβιακές λοιμώξεις.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Εμφανίζεται στο πρώτο έτος της ζωής 
του ατόμου ή λίγο αργότερα κατά την 
παιδική ηλικία. Στο αναπνευστικό έχουμε 
βήχα, δύσπνοια, θωρακικές λοιμώ-
ξεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγού-
μαστε σε καταστροφή του πνευμονικού 
ιστού και τέλος σε θάνατο.

Οι ιδρωτοποιοί αδένες παράγουν 
αλμυρό ιδρώτα και τελικά προκαλείται 
αφυδάτωση. Στο πάγκρεας εμποδίζεται 
η παραγωγή παγκρεατικών ενζύμων 
που είναι σημαντικά για την πέψη των 
τροφών και μπορεί να φτάσει σε παγκρε-
ατική ανεπάρκεια.

Επίσης μπορεί να εμποδίσει την 
έκκριση χολής στο συκώτι. Άλλα 
συμπτώματα εντοπίζονται στο γαστρε-
ντερικό σύστημα. Επιπλέον δύναται να 
εμφανιστεί μια μορφή διαβήτη, καρδι-
ολογικά προβλήματα, οστεοπόρωση, 
ρινικοί πολύποδες.

Κωνσταντίνος Καλής
Φαρμακοποιός

Τι είναι;
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Αντιηλιακή προστασία

Το να φοράτε αντιηλιακό είναι μια καλή αρχή για αντιηλιακή προστασία. 
Όμως αυτή δεν θα ανταποκριθεί απόλυτα στις απαιτήσεις του ήλιου, αν 
δεν βάζετε αρκετή ποσότητα.

Η κάλυψη του σώματος με ρούχα είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο προστασίας, 
αλλά ένα συνηθισμένο μπλουζάκι προσφέρει προστασία αντίστοιχη με δείκτη SPF 8.

Εφαρμόστε αντιηλιακό σε όλο το σώμα πριν φορέσετε τα ρούχα σας. Ο αριθμός 
SPF δείχνει πόσες φορές περισσότερο μπορεί να μείνει κάποιος κάτω από τον ήλιο χωρίς 
να πάθει έγκαυμα, σε σχέση με το να μην φορούσε αντιηλιακό

Νικολέττα Γαβαλά
Aισθητικός

Συμβουλές 
ομορφιάς 
για το καλοκαίρι
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Περιποίηση επιδερμίδας

Ένα αντιηλιακό με SPF 15 σημαίνει ότι μπορούμε να μείνουμε στον ήλιο, χω-
ρίς ερεθισμό, 15 φορές περισσότερο απ’ ό,τι θα μπορούσαμε χωρίς αυτό.

Όλοι σχεδόν ξεχνάμε ότι και τα αυτιά, τα δάχτυλα των ποδιών, τα σημεία πίσω από 
τα γόνατα, ακόμη και το τριχωτό της κεφαλής μας, χρήζουν και αυτά αντιηλιακής προ-
στασίας.

Μια σταθερή ρουτίνα ενυδάτωσης της επιδερμίδας έχει πολλά ευεργετικά 
οφέλη για την υγεία μας. Η σωστή ενυδάτωση βοηθά στη σωστή λειτουργία του 
οργανισμού, αντίθετα το ξηρό δέρμα είναι επιρρεπές. Εφαρμόστε ενυδατική κρέμα συ-
στηματικά, για να προστατεύσετε την επιδερμίδα σας.

Η απολέπιση βοηθά να διατηρήσετε το βαθύ σας μαύρισμα. Επίσης, βοηθά να 
κρατάτε την επιδερμίδα σας καθαρή, χωρίς φραγμένους πόρους, ώστε αυτή να δέχεται 
καλύτερα τα προϊόντα φροντίδας, αποτελώντας μια καλύτερη βάση για την εφαρμογή 
του μακιγιάζ.

Η αλόη είναι ένα αντιφλεγμονώδες που 
προσφέρει βαθιά ενυδάτωση και παράλ-

ληλα τόνωση και σύσφιξη. Εφαρμόζοντας 
προϊόντα που περιέχουν αλόη, μετά την 

έκθεση στον ήλιο, η επιδερμίδα ανα-
κουφίζεται και ηρεμεί, ενώ μειώνο-

νται οι πιθανότητες να αφυδατω-
θεί λόγω της ζέστης. 

Το καλοκαίρι, δεν πρέπει να παραλείπετε την ενυδά-
τωση μετά από κάθε ντους. Πάρα πολλές εταιρείες έχουν 

αφρόλουτρα και αφροντούς, τα οποία περιέχουν στη 
σύστασή τους έλαια που προσφέρουν ενυδάτωση και 

εξουδετερώνουν τις επιδράσεις αφυδάτωσης από το 
σκληρό νερό. Καθώς μάλιστα η τεχνολογία εξε-

λίσσεται, υπάρχουν πλέον ενυδατικές κρέμες 
που μπορείτε να εφαρμόσετε πριν καν 

σκουπιστείτε με την πετσέτα. 
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Ιούλιος
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Πικάσο και αρχαιότητα.
Γραμμή και πηλός 
20 Ιουνίου - 20 Οκτωβρίου / 
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης]

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ
Αόρατες διαδρομές 
Μια ιδιαίτερη αστική περιήγηση 
με το περιοδικό δρόμου Σχεδία
[2 Ιουνίου - 17 Ιουλίου / Αθήνα]

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Candice Breitz - Love Story 
Βίντεο εγκατάσταση
[30 Μαΐου - 17 Ιουλίου / Πειραιώς 
260 (Α)]

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΑΙΔΙΑ
Το Μουσείο Ελληνικής 
Παιδικής Τέχνης στο 
Φεστιβάλ Αθηνών 
[30 Μαΐου - 17 Ιουλίου / Πειραιώς 
260 (Β)]

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Παύλος Τσάκωνας
Two, Hands 
[30 Μαΐου - 17 Ιουλίου / Πειραιώς 
260]

ΠΑΙΔΙΑ
Μαρκ Χατζηπατέρας
Building Hope 
[30 Μαΐου - 17 Ιουλίου / Πειραιώς 
260]

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ
ΚΕΘΕΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΚΙ 
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
Ιστορίες από μια παράλληλη 
πραγματικότητα / Ηχητικός 
περίπατος για τη ζωή μετά τα 
ναρκωτικά
[23 Ιουνίου - 9 Ιουλίου / Αθήνα]

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ, 
ΘΕΑΤΡΟ
Παντελής Φλατσούσης
Κυψέλη - New Kids on the 
Block 
Παράσταση θεάτρου ντοκουμέ-
ντου βασισμένη σε συνεντεύξεις 
κατοίκων της Κυψέλης
[1 - 4 Ιουλίου / 15ο Λύκειο 
Κυψέλης]

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ, 
ΜΟΥΣΙΚΗ
Young Greek Classics 2019
Αφιέρωμα στο τσέλο 
4 νέοι Έλληνες τσελίστες
[1, 3 - 4 Ιουλίου / Ωδείον Αθηνών]

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΧΟΡΟΣ
«Mitten wir im Leben sind/
Bach6Cellosuiten»
Εργαστήρι χορού με βάση 
το ομώνυμο έργο της Anne 
Teresa De Keersmaeker 
Με τη Femke Gyselinck 
(διευθύντρια προβών των Rosas)
[2 Ιουλίου / Ωδείον Αθηνών]

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ
Ελληνική Εταιρεία 
Περιβάλλοντος και 
Πολιτισμού
«Από την Ομόνοια στο Σύνταγμα: 
στοές και πλατείες» με τον 
καθηγητή Παναγιώτη Τουρνικιώτη 
Αθήνα: Τόποι μνήμης
[2 Ιουλίου / Πλατεία Ομονοίας]

ΘΕΑΤΡΟ
Βασίλης Μαυρογεωργίου
Κόντρα στην ελευθερία 
του Εστέβα Σολέρ
[2 -5 Ιουλίου / Πειραιώς 260]

ΧΟΡΟΣ
Anne Teresa De Keersmaek-
er, Jean-Guihen Queyras / 
Rosas
Mitten wir im Leben sind / 
Bach6CelloSuiten 
Εν τω μέσω της ζωής, 
βρισκόμαστε / 6 Σουίτες για 
τσέλο του Μπαχ
[2 Ιουλίου / Ωδείο Ηρώδου 
Αττικού]

ΜΟΥΣΙΚΗ
Dead Can Dance / Dionysus 
[3 Ιουλίου / Ωδείο Ηρώδου 
Αττικού]

ΘΕΑΤΡΟ
Susanne Kennedy
Αυτόχειρες παρθένοι 
Βασισμένο στο μυθιστόρημα του 
Τζέφρι Ευγενίδη
[4 - 5 Ιουλίου / Πειραιώς 260]

ΧΟΡΟΣ
Κρατική Σχολή Ορχηστικής 
Τέχνης / Growing! 
Ο Γιάννης Μανταφούνης,
ο Χρήστος Παπαδόπουλος,
ο Αντώνης Φωνιαδάκης και
ο Cyril Baldy συναντούν
τους χορευτές της ΚΣΟΤ
[4 -5 Ιουλίου / Πειραιώς 260]

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ
Οι πέτρες μιλούν 
Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών – 
Αττικής και Αργοσαρωνικού
[5 - 6, 12 - 14, 19 - 21, 26 - 28 
Ιουλίου / Βυζαντινό Μουσείο]

ΘΕΑΤΡΟ
Εθνικό Θέατρο - Θεατρικός 
Οργανισμός Κύπρου - 
Στάθης Λιβαθινός
Ικέτιδες 
του Ευριπίδη
[5 - 6 Ιουλίου / Αρχαίο Θέατρο 
Επιδαύρου]

ΘΕΑΤΡΟ
Σοφία Πάσχου -
Patari Project / Θεογονία, 
ένα μεγάλο γλέντι 
Εμπνευσμένο από τη Θεογονία 
του Ησίοδου
[5 - 6 Ιουλίου / Μικρό Θέατρο 
Αρχαίας Επιδαύρου]

ΘΕΑΤΡΟ
Ημερίδα: Οι κριτικοί, το 
θέατρο και η νέα αγορά: 
η ανατομία μιας αβέβαιης 
σχέσης 
Σε συνεργασία με την Ελληνική 
Ένωση Κριτικών Θεάτρου & 
Παραστατικών Τεχνών
[6 Ιουλίου / Πειραιώς 260]

ΜΟΥΣΙΚΗ
Οι Μουσικοί της Καμεράτας 
– Γιώργος Πέτρου
Αλτσίνα 
του George Friderick Händel
[6 & 12 Ιουλίου / Ωδείο Ηρώδου 
Αττικού]

ΘΕΑΤΡΟ
Romeo Castellucci
La vita nuova (Η νέα ζωή) 
[6 - 7 Ιουλίου / Πειραιώς 260]
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ΧΟΡΟΣ
Fondazione Nazionale della 
Danza / Aterballetto
Wolf & BLISS 
Δίπτυχο σε χορογραφία Hofesh 
Shechter και Johan Inger
[10 Ιουλίου / Πειραιώς 260]

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ, 

ΧΟΡΟΣ
Fondazione Nazionale della 
Danza / Aterballetto
In/Finito 
Χορός και φωτογραφικό 
πρότζεκτ για αστικούς, φυσικούς 
ή ιστορικούς χώρους
[11 Ιουλίου / Αρχαία Αγορά]

ΧΟΡΟΣ
Boris Charmatz - Terrain
infini (άπειρο) 
[11 - 14 Ιουλίου / Πειραιώς 260]

ΘΕΑΤΡΟ
Μάνος Καρατζογιάννης
Ξένες πόρτες 
του Μάνου Ελευθερίου
[11 - 15 Ιουλίου / Πειραιώς 260]

ΜΟΥΣΙΚΗ
Μελωδία 99,2
Κασέτα Καλοκαίρι ‘19: 
Ρεμπέτικα / «Οι τέλειες 
ατέλειες» 
Ο Δημήτρης Μυστακίδης καλεί 
τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Ελένη 
Βιτάλη, Γιώτα Νέγκα, Βασίλη 
Παπακωνσταντίνου, Ορφέα 
Περίδης, Διονύσης Σαββόπουλος 
και Ελένη Τσαλιγοπούλου
[11 Ιουλίου / Ωδείο Ηρώδου 
Αττικού]

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ, 
ΧΟΡΟΣ
Γιάννης Μανταφούνης
One One One 
Με τη συμμετοχή χορευτών της 
ΚΣΟΤ
[7 Ιουλίου / Πεζόδρομος Ερμού & 
Αγίων Ασωμάτων]

ΧΟΡΟΣ
Ημέρα χορού 
[8 Ιουλίου / Πειραιώς 260]

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ
Hélène Choquette
Ο Λεπάζ στο Θέατρο του Ήλιου: 
πώς γεννήθηκε το Kanata 
Προβολή ντοκιμαντέρ
[8 Ιουλίου / Γαλλικό Ινστιτούτο]
ΚΕΘΕΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΚΙ 

ΚΕΘΕΑ ΜΟΥΣΙΚΗ
Ravenna Festival -
Oρχήστρα Νέων Luigi
Cherubini – Riccardo Muti
Οι δρόμοι της φιλίας 
The Roads of Friendship
[9 Ιουλίου / Ωδείο Ηρώδου 
Αττικού]

ΜΟΥΣΙΚΗ
Μαρία Φαραντούρη - 
Γιάννης Στάνκογλου -
Ορχήστρα Σύγχρονης 
Μουσικής ΕΡΤ -
Αναστάσιος Συμεωνίδης
Πάμε σινεμά; 
Τραγούδια και μουσική από 
τον παγκόσμιο και τον ελληνικό 
κινηματογράφο
[10 Ιουλίου / Ωδείο Ηρώδου 
Αττικού]

ΘΕΑΤΡΟ
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Οιδίπους Τύραννος 
του Σοφοκλή
[12 - 13 Ιουλίου / Αρχαίο Θέατρο 
Επιδαύρου]

ΧΟΡΟΣ
Ιωάννα Πορτόλου - Ομάδα 
Χορού Grifόn
Kaos 
[12 - 13 Ιουλίου / Μικρό Θέατρο 
Αρχαίας Επιδαύρου]

ΘΕΑΤΡΟ
Θέατρο του Ήλιου – Robert 
Lepage
Kanata - Επεισόδιο 1ο - Η 
διαμάχη 
[13 - 15 Ιουλίου / Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών]

ΜΟΥΣΙΚΗ
Tindersticks 
[13 Ιουλίου / Ωδείο Ηρώδου 
Αττικού

ΘΕΑΤΡΟ
Εν δυνάμει - Ελένη 
Ευθυμίου
Ερωτευμένα άλογα 
[16 - 17 Ιουλίου / Πειραιώς 260]

ΜΟΥΣΙΚΗ
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών 
– Μαξίμ Βενγκέροφ – 
Στέφανος Τσιαλής 
Έργα Μπραμς και Ντβόρζακ
[16 Ιουλίου / Ωδείο Ηρώδου 
Αττικού

ΘΕΑΤΡΟ
ΚΘΒΕ - Γιάννης Καλαβριανός
Ιφιγένεια η εν Αυλίδι 
του Ευριπίδη
[19 - 20 Ιουλίου / Αρχαίο Θέατρο 
Επιδαύρου]

ΘΕΑΤΡΟ
Δημήτρης Μπογδάνος
Δάφνις + Χλόη 
του Λόγγου
[19 - 20 Ιουλίου / Μικρό Θέατρο 
Αρχαίας Επιδαύρου]

ΘΕΑΤΡΟ
Κομεντί Φρανσαίζ / Comé-
die-Française - Ίβο βαν Χόβε
Ηλέκτρα / Ορέστης 
του Ευριπίδη
[26 - 27 Ιουλίου / Αρχαίο Θέατρο 
Επιδαύρου]

ΘΕΑΤΡΟ
Έφη Θεοδώρου / Φαίδρα 
του Ρακίνα
[26 - 27 Ιουλίου / Μικρό Θέατρο 
Αρχαίας Επιδαύρου]

ΜΟΥΣΙΚΗ
Εθνική Λυρική Σκηνή - 
Κωνσταντίνος Ρήγος -
Λουκάς Καρυτινός
Τραβιάτα 
του Τζουζέππε Βέρντι
[27 - 28, 30 - 31 Ιουλίου / Ωδείο 
Ηρώδου Αττικού]

Αύγουστος
ΘΕΑΤΡΟ
Δημήτρης Καραντζάς
Νεφέλες 
του Αριστοφάνη
[2 - 3 Αυγούστου / Αρχαίο Θέατρο 
Επιδαύρου]

ΘΕΑΤΡΟ
Νατάσα Τριανταφύλλη
Οι Δαναΐδες 
του Ανδρέα Κάλβου
[2 - 3 Αυγούστου / Μικρό Θέατρο 
Αρχαίας Επιδαύρου]

ΜΟΥΣΙΚΗ
Εθνική Ορχήστρα της Κίνας 
– Παιδική Χορωδία του 
Σάλτσμπουργκ – Enjott Sch-
neider – Otto Sauter – Ten 
of the Best
Τελετουργία της αρμονίας 
Η μελωδία του παγκόσμιου 
πολιτισμού
[3 Αυγούστου / Ωδείο Ηρώδου 
Αττικού]

ΘΕΑΤΡΟ
ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας -
Σταύρος Τσακίρης
Προμηθέας Δεσμώτης 
του Αισχύλου
[9 - 10 Αυγούστου / Αρχαίο 
Θέατρο Επιδαύρου]
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Φωλιασμένο στο μυχό ενός κλει-
στού όρμου με δαντελωτές 
ακτές, το Βαθύ υποδέχεται 

τους ταξιδιώτες που αποζητούν ένα 
φιλόξενο και ρομαντικό προορισμό, 
σε ένα νησί με εξαίρετο φυσικό ανά-
γλυφο, βαθύ θαλάσσιο διαμελισμό 
και υπέροχες παραλίες. 

ιδανικός τόπος για γαλήνιες διακοπές, 
το Βαθύ, η πρωτεύουσα της θρυλικής 
Ιθάκης, είναι ένας παραδοσιακός οικι-
σμός με μονώροφα ή διώροφα κεραμο-
σκεπή σπίτια και γραφικά σοκάκια, που 
σφιχταγκαλιάζουν το κύριο λιμάνι του 
νησιού.

Το Βαθύ ιδρύθηκε εξ όσων γνωρίζουμε 
κατά τους ρωμαϊκούς Χρόνους, όταν και 
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο ως κέντρο 
ολόκληρου του νησιού και ως ενδιάμεσος 
σταθμός-λιμάνι στην επικοινωνία μεταξύ 
της ελληνικής και της ιταλικής χερσονήσου.

Στην είσοδο του λιμανιού βρίσκονται 
το νησάκι Λαζαρέτο (με το εκκλησάκι 
του Σωτήρα) και τα λείψανα βενετσιάνι-
κου κάστρου (στη θέση «Λούτσα»).

Εντός του οικισμού με τα αξιόλογα αρ-
χιτεκτονικά δείγματα και το μητροπολιτικό 
ναό της Παναγίας (Εισόδια της θεοτόκου), 
το Αρχαιολογικό Μουσείο, με εκθέμα-
τα που χρονολογούνται από τους Προϊ-
στορικούς έως τους ρωμαϊκούς Χρόνους 

και το Ναυτικό – Λαογραφικό Μου-
σείο διαφυλάσσουν την ιστορική και πο-
λιτισμική κληρονομιά του τόπου.

Στην ευρύτερη περιοχή, ο όρμος Δε-
ξιά ή Δεξά (το ομηρικό λιμάνι Φόρκυς), 
όπου άφησαν οι Φαίακες τον ταλαιπωρη-
μένο Οδυσσέα, το σπήλαιο των Νυμ-
φών, όπου έκρυψε ο Οδυσσέας τα δώρα 
των Φαιάκων γυρίζοντας από την Τροία, 
τα ερείπια της ελληνιστικής ακρόπολης 
των Αλαλκομενών στο λόφο του Πίσω 
Αετού (οι Αλαλκομενές, πόλη χτισμένη σε 
θέση στρατηγικής σημασίας, ήταν η πρω-
τεύουσα του νησιού κατά τους ιστορικούς 
Χρόνους) και τα κατάλοιπα ιερού του 
Απόλλωνα στο διάσελο του ίδιου λόφου 
(ιδρύθηκε κατά πάσαν πιθανότητα από 
τους Κορινθίους και λειτούργησε βάσει 
των ευρημάτων από τους Πρωτογεωμε-
τρικούς έως και τους Πρώιμους Κλασικούς 
Χρόνους) φανερώνουν το πλούσιο μυθο-
λογικό και ιστορικό παρελθόν της ιθάκης.

Πηγή: Δήμος Ιθάκης, in.gr/

Βαθύ, η πρωτεύουσα
της θρυλικής Ιθάκης:
Μια ανοιχτή αγκαλιά

καλοκαιρινές 
α π ο δ ρ ά σ ε ι ς
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Πηγή: www.ianos.gr

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ

Βιβλίο

Το ομορφότερο    
τέλος στον κόσμο
Πολυχρόνης Κουτσάκης

Δέκα χρόνια πριν την έχασε. Σήμερα θα ανακαλύψει πως 
είναι ζωντανή. Ο άντρας της θα του ζητήσει να την ξαναβρεί... 
Ο Χρήστος Πάλλης στα είκοσι δύο του δεν είχε κανέναν δίπλα 
του και τίποτα που να τον γεμίζει. Σ’ ένα ταξίδι στα Χανιά γνώ-
ρισε τυχαία τη Μαριάννα Πετράκη, ερωτεύτηκαν τρελά και πέ-
ρασαν δύο μαγικά χρόνια, ώσπου η Μαριάννα σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό. Σήμερα, 
δέκα χρόνια αργότερα, ο Χρήστος είναι –κόντρα στη θέλησή του– πασίγνωστος ιδιωτικός 
ντετέκτιβ. Συγκατοικεί με έναν τεμπέλη σκύλο και με μια έφηβη που έσωσε από πολύ 
δύσκολες συνθήκες και η προσωπική του ζωή είναι ανύπαρκτη – δε θέλησε να την ξα-
ναφτιάξει ποτέ. Του αρκεί να θυμάται τη Μαριάννα. Μέχρι που την πόρτα του γραφείου 
του χτυπάει ο εκπρόσωπος ενός εφοπλιστή. Του δείχνει τη φωτογραφία της γυναίκας του 
αφεντικού του, η οποία έχει εξαφανιστεί. Η γυναίκα στη φωτογραφία είναι η Μαριάννα.

«Οι δρόμοι της Αθήνας αποδεικνύονται εξίσου σκληροί με τους δρόμους του Λος 
Άντζελες του ρέυμοντ Τσάντλερ. Καταπληκτικό νουάρ μυθιστόρημα. Πλοκή αντάξια των 
βιβλίων του Ελρόυ, αλλά ο Κουτσάκης είναι καλύτερος στο να κάνει τις ανατροπές να 
προκύπτουν οργανικά από τους ήρωές του». Publishers Weekly, starred review για το 
Baby Blue.

«Ένας μεγάλος, ξεχωριστός συγγραφέας». Ελένη Γκίκα, Fractal. 

Εκδοτικός Οίκος: ΠΑΤΑΚΗΣ - Έκδοση: 2019 - Σελίδες: 328

Υπόθεση 
εμπιστοσύνης
Γιώργος Πολυράκης

Όταν ο αρχιτέκτονας Αλέξης και 
η ζωγράφος Μαρίνα επιβιβάζονταν 
από το λιμάνι της θεσσαλονίκης στο 
κρουαζιερόπλοιο που θα τους πήγαι-
νε στην Κρήτη, δεν είχαν φανταστεί 
ότι η μοίρα τούς είχε ήδη εμπλέξει σε 

ένα από τα πιο μαεστρικά σχεδιασμένα παιχνίδια της. Οι δυο 
νέοι ερωτεύονται τρελά στη διάρκεια της κρουαζιέρας και καρ-
πός του γάμου τους είναι η πανέξυπνη και ζωηρή Αμαλία. Η 
ζωή της οικογένειας στη θεσσαλονίκη και στη μαγευτική Χαλκι-
δική θα σημαδευτεί ανεξίτηλα από ένα τραγικό γεγονός, που θα 
δοκιμάσει την αγάπη τους και τα αισθήματα εμπιστοσύνης του 
ενός προς τον άλλο, χωρίς ωστόσο το σκληρό, ανελέητο παιχνί-
δι της μοίρας να κατορθώσει να τους λυγίσει. Ένα συναρπαστικό 
μυθιστόρημα, μέσα από τις σελίδες του οποίου αναφύεται το 
αναπάντητο ερώτημα για τον ρόλο που παίζουν ο θεός και η 
μοίρα στη ζωή μας, καθώς και για την ικανότητα του ανθρώπου 
να υπερβαίνει εμπόδια και δυσκολίες.

Εκδοτικός Οίκος: ΨΥΧΟΓιΟΣ - Έκδοση: 2019 - Σελίδες: 320

Περπάτα με  
τον άγγελό σου
Μαίρη Κόντζογλου

Τα περισσότερα όνειρα της Αρε-
τής έχουν ακυρωθεί από αυτούς που 
κανονικά θα έπρεπε να τα προωθή-
σουν. Μοναδικές χαρές στη ζωή της 
ο πιστός Αζόρ, οι μικροί μαθητές της 
και η χορωδία «Σαπφώ». Όλα αυτά 

μέχρι τη στιγμή που Εκεί Πάνω, o Παραδεισάκης, ένας νεοφώτι-
στος άγγελος, παίρνει εντολή να αναλάβει την προστασία της. Ο 
άγγελος δρώντας με υπερβάλλοντα ζήλο σύντομα γίνεται ορα-
τός από την προστατευόμενή του και τότε, στη ζωή της, εκτός 
από τα τραγούδια της χορωδίας, αρχίζουν και τα παρατράγου-
δα. Η Αρετή αλλάζει προσωπικότητα και μαζί τα φώτα όσων την 
υποτίμησαν και, με αβρότητα μπουλντόζας, διεκδικεί όσα της 
στέρησαν. Μια σπαρταριστή ιστορία για «ανθρώπους» και «αγ-
γέλους», για το σεξ που κινεί τα νήματα του κόσμου, τον έρωτα 
σε όλες τις μορφές του και τον τρόμο που προκαλεί. Με όλες τις 
μορφές του. Μια μελωδική ιστορία πλημμυρισμένη με μερικά 
από τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια που γίνονται η αφορμή 
να ανακαλυφθεί μια νέα ήπειρος: η αλήθεια του καθενός. 

Εκδοτικός Οίκος: ΜΕΤΑιΧΜιΟ - Έκδοση: 2019 - Σελίδες: 650
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Ποτέ ξανά καπουτσίνο 
μετά τις 11 το πρωί

Οι Ιταλοί, γνώστες του 
καλού καφέ, απαγορεύουν 
τον καπουτσίνο μετά τις 11 
ή αυστηρώς μετά τη μία το 
μεσημέρι, αλλά γιατί;

Η συνταγή για κάθε επιτυχία δεν είναι 
τίποτα άλλο παρά μία σειρά από κανόνες, 
μεράκι και πολλή αγάπη για το εγχείρημα. 
Οι ιταλοί εδώ και χρόνια έχουν αποδείξει 
το πάθος τους για τον καφέ, δίχως όμως 
να αμελούν τους βασικούς κανόνες.

Στους τελευταίους συμπεριλαμβάνεται 
και εκείνος που απαγορεύει την κατανά-
λωση καπουτσίνο μετά τις έντεκα το πρωί 
ή αυστηρώς μετά τη μία το μεσημέρι. Συ-
γκεκριμένα φημολογείται πως αν κάποιος 
παραγγείλει καφέ με το παραμικρό ίχνος 
γάλακτος, πριν ή κατόπιν ενός κύριου 
γεύματος στην ιταλία, οι αντιδράσεις θα 
είναι ιδιαίτερα αρνητικές.

Αυτές σαφώς, δεν οφείλονται στην 
αγένεια ή σε κάποια εμμονή των ιταλών 
στους κανόνες αλλά πολύ περισσότερο 
στη σωματική υγεία. Η ρίζα του προβλή-
ματος δεν είναι τόσο ο καφές αλλά το 
γάλα.

Ο αστικός μύθος αποδεικνύεται τελικά 
αληθινός, αναλογιζόμενοι πως η κατα-
νάλωση γάλακτος – και μάλιστα ζεστού 
– λίγο πριν ή μετά το φαγητό είναι ό,τι χει-
ρότερο για το στομάχι, καθώς το γάλα όχι 
μόνο δεν βοηθάει την πέψη αλλά μάλλον 
την δυσκολεύει.

Η πέψη, όπως και ο καφές, για τους 

ιταλούς είναι μεγάλο ζήτημα και βρίσκο-
νται διαρκώς στην προσπάθεια βελτίωσής 
της όχι μόνο μέσω των κανόνων αναφο-
ρικά με τον καφέ, αλλά επεκτείνονται και 
στη δράση άλλων τροφίμων.

Γι’ αυτό λοιπόν η κατανάλωση ενός 
καπουτσίνο περιορίζεται στις πρωινές 
ώρες, με τον εσπρέσο ευτυχώς να σώζει 
την κατάσταση.

 

Καλύτερα μακαρόνια 
μετά την αναγνώριση 
του DNA του σκληρού 
σιταριού

Το επίτευγμα θα συμβάλλει 
στη διατροφική ασφάλεια 
του παγκόσμιου πληθυσμού

Μια διεθνής κοινοπραξία επιστημό-
νων ανακοίνωσε ότι αποκωδικοποίησε το 
πλήρες γονιδίωμα του σκληρού σιταριού, 
που αποτελεί την πρώτη ύλη για την πα-
ραγωγή των μακαρονιών και των λοιπών 
ζυμαρικών. Το επίτευγμα θα συμβάλλει 
στη διατροφική ασφάλεια του παγκόσμι-
ου πληθυσμού.

Οι περισσότεροι από 60 ερευνητές 
από επτά χώρες, που έκαναν τη σχετι-
κή δημοσίευση στο περιοδικό γενετικής 
«Nature Genetics», βρήκαν ότι το γονιδί-
ωμα του σκληρού σιταριού είναι περίπου 
τετραπλάσιο σε μέγεθος σε σχέση με το 
ανθρώπινο. Μεταξύ άλλων, ανακάλυψαν 
ένα γονίδιο που είναι υπεύθυνο για τη συ-
γκέντρωση καδμίου -ένα τοξικό βαρύ μέ-
ταλλο- μέσα στο σκληρό σιτάρι. Βρήκαν 
έτσι έναν τρόπο για να μειώσουν σημαντι-
κά τα επίπεδα καδμίου στο σκληρό σιτάρι 
και να βελτιώσουν την ποιότητά του.

Η ανάγνωση (αλληλούχιση) του γονι-
διώματος «θα οδηγήσει σε νέες προδια-
γραφές καλλιέργειας και ασφάλειας του 
σκληρού σιταριού και των προϊόντων 
που παράγονται από αυτό, ανοίγοντας 
το δρόμο για τη δημιουργία ποικιλιών 
σκληρού σιταριού που θα είναι καλύτερα 
προσαρμοσμένες στις κλιματικές προκλή-
σεις και θα έχουν υψηλότερες αποδόσεις, 
μεγαλύτερη διατροφική αξία και βελτιω-
μένη αειφορία», δήλωσε ο συντονιστής 
ερευνητής, Λουίτζι Κατιβέλι, του Συμβου-
λίου Γεωργικής Έρευνας και Οικονομίας 
(CREA) της ιταλίας.

Το σκληρό σιτάρι καθιερώθηκε ως βα-
σική καλλιέργεια αρχικά στην περιοχή της 
Μεσογείου πριν 1.500 έως 2.000 χρόνια. 
Σήμερα καλλιεργείται κυρίως στην Ευρώ-
πη, στον Καναδά, στις ΗΠΑ και στη Νότια 
Ασία. Καθώς τα ζυμαρικά αποτελούν βα-
σική διατροφή του παγκόσμιου πληθυ-
σμού, οι βιομηχανίες τροφίμων ζητούν 
ολοένα περισσότερο, ασφαλέστερο και 
πιο ποιοτικό σκληρό σιτάρι.

Επιμέλεια: Μαίρη Μπιμπή
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, in.gr

ι α τ ρ ι κ έ ς  ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς
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Κοίτα τι ωραίο καπέλο 
που σου πήρα για

τις διακοπές!

Μπορείς τώρα να 
µου δώσεις την 
µάσκα µαλλιών;

Τι µου έδωσες;

...Κλαψ....
Που είναι αυτό 

το καπέλο;

Εδώ!
Ευτυχώς που 

σου πήρα 
σοµπρέρο!

Είναι στο 
ράφι...

Οφού! Αφού ξέρεις πως 
µπερδεύοµαι µε όλα αυτά 
τα γυναικεία παρελκόµενα!

Μαντάρα τα έκανα!

∆εν θέλω!

...α ...αποτριχωτική αντί 
για µάσκα µαλλιών;

Άλλωστε έχω τόσο 
ωραίο τρίχωµα που 

θέλω να το βλέπω να 
λάµπει στον ήλιο!

BubblesBubbles
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Οι Μετρήσεις Μου

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου


