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editorial

ΤΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΣΑΣ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Ενυδατώστε τα μαλλιά σας με τις κα-
τάλληλες μάσκες, ανάλογα τον τύπο 
τους, και χαρίστε τους μεταξένια υφή και 
λάμψη.

Μάθετε την ιστορία του στολισμέ-
νου ελάτου που αποτελεί το βασικό 
σύμβολο των Χριστουγέννων, με πολλές 
εκδοχές για τις ρίζες του ως έθιμο.

Τέλος σας προτείνουμε να επισκεφθεί-
τε την Αράχωβα, τον ιδανικό προορισμό 
για τους λάτρεις του σκι και όχι μόνο.

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ 
ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ MEDI-ΣΥΝ

στε την καθημερινή σας ρουτίνα ομορ-
φιάς, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες 
σας, για να νιώσετε την επιδερμίδα σας 
πιο φρέσκια και νεανική.

Προετοιμαστείτε κατάλληλα για πραγ-
ματικά «μαγικά Χριστούγεννα» και απο-
φύγετε έτσι τους συνηθέστερους κίν-
δυνους των εορτών.

Διαβάστε πώς να διαχειριστείτε την 
απώλεια, η οποία μπορεί σαν έννοια 
να έχει πολλά νοήματα και διαφορετική 
σπουδαιότητα για τον καθένα μας, όπως 
αγαπημένα πρόσωπα που φεύγουν από 
τη ζωή, απώλεια της υγείας, σχέσεις που 
τελειώνουν, κ.ά.

Γνωρίστε τις θρεπτικές και θεραπευτι-
κές ιδιότητες του μελιού και των προϊ-
όντων του και τις ευεργετικές τους δρά-
σεις στον ανθρώπινο οργανισμό.

Μπείτε στο κλίμα των εορτών 
και ζήστε την χριστουγεννιάτικη 
ατμόσφαιρα στολίζοντας το σπίτι 
σας, φτιάξτε μελομακάρονα και 
κουραμπιέδες, συμμετέχετε στις 
εκδηλώσεις της πόλης, δείτε αγα-
πημένους φίλους και συγγενείς 
που έχετε να δείτε καιρό και προ-
σπαθήστε έστω για λίγο να γίνετε 
παιδιά, πιστεύοντας στις μαγικές 
ικανότητες του Αη Βασίλη.

Σε αυτό το τεύχος διαβάστε για το 
πραγματικό νόημα των Χριστουγέν-
νων και ακολουθήστε τις συμβουλές μας 
για να προετοιμαστείτε για να απολαύσετε 
τις φετινές γιορτές.

Ενημερωθείτε για τα αίτια και τα συ-
μπτώματα της δυσανεξίας στη λα-
κτόζη, που αποτελεί ένα συνηθισμένο 
παγκόσμιο πρόβλημα, καθώς και τη θε-
ραπευτική αντιμετώπισή της.

Ανακαλύψτε πόσο σημαντικό για την 
εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού 
είναι το νερό αλλά και γενικότερα τα 
υγρά και υιοθετήστε μερικούς πρακτι-
κούς τρόπους για να αυξήσετε την κατα-
νάλωσή τους.

Χρησιμοποιήστε συνδυασμούς κα-
θημερινής φροντίδας και εξατομικεύ-

Ο χειμώνας,
ημερολογιακά τουλάχιστον, 
είναι εδώ και μαζί του φέρνει

τις ομορφότερες γιορτές
του χρόνου, τα Χριστούγεννα.

Γιορτές!
Καλές
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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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MEDI-ΣYN NEWS στο 
φαρµακείο σας, τηλεφωνήστε 
στο 210 4830291
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Το πραγματικό νόημα
των Χριστουγέννων

των εορτών Προετοιμαστείτε για το κλίμα 
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Στα γιορτινά τραπέζια και τις εξόδους 
ερχόμαστε σε επαφή με φίλους και συγ-
γενείς. Μέσα από αυτές τις συνεστιάσεις 
σε μια βαθύτερη ερμηνεία βλέπουμε την 
ανάγκη για ενσυναίσθηση και ευαι-
σθητοποίηση, διώχνοντας διαφορές, 
μνησικακίες και αρνητικές σκέψεις, δίνο-
ντας τη σκυτάλη για δημιουργία θετικών 
σχέσεων. Ας το δούμε και σαν μια ευκαι-
ρία για προσωπική εξέλιξη.

Άλλη μια ουσιαστική σημασία του 
εορτασμού των Χριστουγέννων είναι 
η θρησκευτική μας ταυτότητα. Πολλοί 
από εμάς νιώθουμε την ανάγκη μέσα από 
την εκκλησία, τη νηστεία και τις ψαλμωδί-
ες να έρθουμε κοντά στην ενανθρώπηση 
του Χριστού. «Σήμερον ο Χριστός γεννά-
ται», ψάλλει η Εκκλησία μας, σπάζοντας 
τα χρονικά και τοπικά όρια και μεταφέρο-
ντας τους πιστούς σε ένα διαρκές παρόν. 

Τα τραπέζια δεν αφορούν μόνο την 
ικανοποίηση της βιολογικής μας ανά-
γκης να φάμε αλλά συμβολικά δίνουν 
«ραντεβού» στην οικογένεια και στους 
φίλους να καλύψουν βαθύτερες ανάγκες. 
Ανέκαθεν στην Ελλάδα, η οικογένεια, οι 
φίλοι, οι συνταξιδιώτες, οι συμπολεμι-
στές, μαζευόντουσαν γύρω από τη φωτιά, 
το τσουκάλι, το τζάκι, το τραπέζι για να 
ζεσταθούν, να τραφούν αλλά και να έρ-
θουν πιο κοντά. Το φαγητό είναι σημείο 
αναφοράς και παραδοσιακά στη χώρα 
μας το Κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι 
έφερνε όλη την οικογένεια κοντά, χτίζο-
ντας γέφυρες μεταξύ γενεών και δίνο-
ντας τη δυνατότητα όλα τα μέλη της να 
γνωριστούν μεταξύ τους σαν μια όμορφη 
μεγάλη παρέα.

τους βαθιά πίσω στο χρόνο. Κάποια εί-
ναι γνωστά, άλλα λιγότερο διαδεδομένα. 
Καλικάντζαροι, φωτιές, γλέντια, παραδο-
σιακά παιχνίδια και γλυκίσματα είναι με-
ρικά από τα πιο χαρακτηριστικά Ελληνικά 
Χριστουγεννιάτικα έθιμα. 

Η αγάπη, η ζεστασιά, η συντροφι-
κότητα, ο ποιοτικός χρόνος στο σπίτι 
με δικούς μας ανθρώπους χαρίζουν 
πέρα από γέλια και χαρές, πολλές 
αναμνήσεις. Τα παιδιά μεγαλώνοντας 
κρατούν εικόνες, μυρωδιές και ακούσμα-
τα που τα συντροφεύουν στην πορεία 
της ζωής τους και θα αναζητούν να τα 
επαναλάβουν όταν πια κάνουν δική τους 
οικογένεια. Δίνοντας ερεθίσματα στα παι-
διά μας, βάζουμε τα θεμέλια για το μέλ-
λον τους και εκείνα νιώθουν προστασία 
και αγάπη, που είναι το μόνο νόημα της 
ύπαρξης της οικογένειας. Κανένα δώρο 
δεν ικανοποιεί περισσότερο ένα παιδί, 
από την αγάπη των πιο δικών του ανθρώ-
πων, που του επιτρέπει να κάνει τις δικές 
του επιλογές, μέσα σε ένα πλαίσιο που 
διαμορφώνεται από τη ζεστή αγκαλιά, 
στοργικών και εκδηλωτικών γονιών.

Το αληθινό νόημα των Χριστου-
γέννων δεν εξαντλείται στα παιχνί-
δια και στα δώρα γι' αυτό, αυτήν την 
εποχή μπορούμε να πράξουμε αλλά 
και να διδάξουμε στα παιδιά μας την 
προσφορά, τη φιλανθρωπία και τον 
εθελοντισμό. Κάποιοι συνάνθρωποί μας 
υπήρξαν λιγότερο τυχεροί και αδυνατούν 
να χαρούν αυτές τις γιορτινές ημέρες. Ας 
βοηθήσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε 
(ρούχα, τρόφιμα, χρήματα κλπ) κάποιον 
που έχει μεγάλη ανάγκη.

Στολισμένα δέντρα, χιλιάδες 
χρωματιστά λαμπάκια σε δρό-
μους, πλατείες, μπαλκόνια και 

βιτρίνες, χριστουγεννιάτικα τραγού-
δια που ακούγονται στο ραδιόφωνο 
δίνουν το έναυσμα της έναρξης των 
Χριστουγέννων. Θέλοντας και μη 
μπαίνουμε στο κλίμα των εορτών 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άλλοι ξο-
δεύουν χρήματα σε άπειρα στολίδια 
και δώρα, άλλοι συναναστρέφονται 
περισσότερο με φίλους, άλλοι βρί-
σκουν την ευκαιρία να δουλέψουν 
περισσότερο και άλλοι απλά χαλα-
ρώνουν στη ζεστασιά του σπιτιού 
τους. Ίσως μερικές φορές να είμαστε 
τόσο απασχολημένοι που ξεχνάμε το 
πραγματικό νόημα των Χριστουγέν-
νων.

Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα 
του τόπου μας είναι ο πρώτος λόγος να 
θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι 
νέοι ώστε να διατηρούμε τις ρίζες μας. 
Το Χριστόψωμο παρασκευάζεται από 
τη νοικοκυρά του σπιτιού την Παραμονή 
των Χριστουγέννων και αποτελεί χριστια-
νικό έθιμο. Παιδιά τραγουδούν τα κάλα-
ντα, παραμονή των εορτών, από σπίτι σε 
σπίτι. Η βασιλόπιτα επίσης, είναι ένα 
έθιμο που συνδέεται άμεσα με τη ζωή και 
το έργο του Μ. Βασιλείου. Το σπασμένο 
ρόδι αποτελεί το πιο γνωστό έθιμο που 
λέγεται πως φέρνει τύχη και ευμάρεια. Το 
στόλισμα του ελληνικού καραβιού, 
συμβολίζει την καινούρια πλεύση του 
ανθρώπου στη ζωή, μετά τη γέννηση του 
Ιησού. Κάθε σημείο της Ελλάδας από τη 
Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα Επτάνησα, 
την Ήπειρο, τη Θράκη, την Πελοπόννησο 
μέχρι την Κρήτη αναβιώνει τα δικά της 
έθιμα και παραδόσεις που έχουν τις ρίζες 

Τίνα Ι. Γιάκα 

BSc, M.Ed.

Ψυχολόγος
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Μερικές ιδέες για

την προετοιμασία

των Χριστουγέννων

Με τα παιδιά: 

 Στολίστε το χριστουγεννιάτικο 

δέντρο ή καράβι σας.

 Δημιουργήστε χειροποίητες 

χριστουγεννιάτικες κατασκευές και 

διακοσμήστε με αυτές το σπίτι.

 Φτιάξτε ένα χριστουγεννιάτικο 

ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης.

 Γράψτε γράμμα στον Άγιο 

Βασίλη.

 Αγοράστε και διαβάστε 

βιβλία με χριστουγεννιάτικες ιστορίες.

 Στείλτε χειροποίητες χριστουγεν-

νιάτικες κάρτες σε συγγενείς και φίλους 

που ζουν μακριά.

 Επισκεφθείτε όποιον έχει ανά-

γκη και χαρίστε τρόφιμα ή ρούχα και 

παιχνίδια, που δεν χρειάζεστε πια.

 Στολίστε με καλή παρέα το σπίτι 
σας.

 Οργανώστε βραδιές κινηματο-
γράφου στο σπίτι σας με φίλους.

 Πηγαίνετε σε κάποια εκδήλωση 
του δήμου της περιοχής σας.

 Φτιάξτε (και μαζί με τα παιδιά) χρι-
στουγεννιάτικα παραδοσιακά γλυκίσματα. 

Γι
α 

εν
ήλ

ικ
ες

:

 Οργανώστε μια εκδρομή πολυήμερη ή μονοήμερη. Ψάξτε για προτά-
σεις προορισμών και πακέτα προσφορών στο διαδίκτυο έγκαιρα. Αν υπάρχουν 
παιδιά, φτιάξτε τους ένα κιτ απασχόλησης για το αυτοκίνητο.

 Βρείτε χρόνο για τον εαυτό σας. Αναζητήστε λίγες ώρες ευχαρίστησης 
και χαλάρωσης για να νιώσετε όμορφα όπως ένα χαλαρωτικό μασάζ ή μπά-
νιο, ξεκουραστείτε και κοιμηθείτε. Καλλωπισμό για τις γυναίκες (κομμωτήριο, 
πεντικιούρ, μανικιούρ), φαγητό, ποτό για τους άνδρες ή και όλα μαζί.

 Κάντε τον προϋπολογισμό σας και φτιάξτε τη λίστα με τα δώρα και τις 
υποχρεώσεις που έχετε για τις γιορτές.

C

M

Y
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Η δυσανεξία στη λακτόζη είναι 
ένα συνηθισμένο παγκόσμιο 
πρόβλημα. Υπολογίζεται ότι 

περίπου 7-20% των ενήλικων υποφέ-
ρουν από τα συμπτώματα.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν, κοι-
λιακό άλγος, διάρροια, βορβορυγμούς, 
μετεωρισμό και αέρια, εμφανίζονται μετά 
από 30 λεπτά έως 2 ώρες από κατανά-
λωση τροφών που περιέχουν λακτόζη, 
κυρίως γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα 
γενικά. 

Οφείλεται στη μειωμένη δρα-
στηριότητα ή στα χαμηλά επίπεδα 

ενός ενζύμου, της λακτάσης είτε ως 
αποτέλεσμα βλάβης του εντερικού 
βλεννογόνου είτε πολύ πιο συχνά 
σε μειωμένη γενετική έκφραση του 
ενζύμου, υδρολάση λακτάσης-φλο-
ριζίνης. Πολλές φορές η δυσανεξία δεν 
είναι μόνο αποτέλεσμα έλλειψης λακτά-
σης.

Η λακτόζη υδρολύεται από την εντε-
ρική λακτάση σε γλυκόζη και γαλακτόζη 
στο βλεννογόνο του εντέρου. Η λακτό-
ζη που δεν απορροφάται από το λεπτό 
έντερο διέρχεται γρήγορα στο παχύ έντε-
ρο, προκαλώντας την παραπάνω συ-
μπτωματολογία.

Δυσανεξία
λακτόζη

Λεμονιά
Π. Παπαδάκη

Παθολόγος, MSc

στη
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Αρχικά, διερευνήστε πόση 

ποσότητα γαλακτοκομικών 

μπορείτε να ανεχτείτε χωρίς 

να παρουσιάζετε ενοχλητικά 

συμπτώματα. Η ανάγκη για 

το διαιτητικό περιορισμό της 

λακτόζης εξατομικεύεται ανά-

λογα με την ανοχή του κάθε 

ατόμου. 

και ασβεστίου και μπορεί να είναι καλά 
ανεκτό από πολλούς ασθενείς με δυσα-
νεξία στη λακτόζη. 

Τα επίπεδα της βιταμίνης D των 
ατόμων με περιορισμένη πρόσληψη γα-
λακτοκομικών προϊόντων θα πρέπει να 
παρακολουθούνται και να χορηγούνται 
συμπληρώματα βιταμίνης D όπου είναι 
απαραίτητο. 

Εν κατακλείδι, πρέπει να αναγνω-
ρίσουμε και να επιβεβαιώσουμε, με τη 
βοήθεια του θεράποντα ιατρού, ότι τα 
συμπτώματα οφείλονται στη δυσαπορ-
ρόφηση της λακτόζης. Να κατανοήσουμε 
ότι είναι μια διαταραχή και όχι ασθένεια 
που με απλές καθημερινές αλλαγές στον 
τρόπο ζωής και στο διαιτολόγιό μας, θα 
διαχειριστούμε με επιτυχία τα ενοχλητικά 
συμπτώματα. 

αποτελέσματα των εξετάσεων, ώστε να 
έχουμε μια ασφαλή διάγνωση και κυρίως 
μια αποτελεσματική θεραπεία.

H δυσανεξία στη λακτόζη δεν εί-
ναι ασθένεια, η θεραπευτική αντιμε-
τώπιση εστιάζει στην εξάλειψη των συ-
μπτωμάτων, βοηθώντας τον ασθενή να 
προσαρμοστεί στη σταδιακή αύξηση της 
πρόσληψης λακτόζης. 

Ο θεράποντας ιατρός θα σας προτείνει 
εναλλακτικές πηγές θρεπτικών ουσιών 
για τη διατήρηση της πρόσληψης ενέρ-
γειας και πρωτεϊνών και στην περίπτωση 
που δεν μπορείτε να καταναλώσετε κα-
θόλου γαλακτοκομικά, συμπληρώματα 
ασβεστίου. Εναλλακτικές πηγές ασβεστί-
ου αποτελούν τα λαχανικά (μπρόκολο, 
σπανάκι, μπάμιες, ρεβίθια), ορισμένα 
θαλασσινά που περιέχουν μαλακά 
κόκαλα που μπορούν να φαγω-
θούν (σολομός, σαρδέλα, 
γαρίδες), ξηροί καρποί 
(αμύγδαλα, καρύδια) και 
το μαλακό τυρί σόγιας 
(Tofu). Επιπλέον υπάρχει 
η δυνατότητα χορήγησης 
ενός εμπορικά διαθέσι-
μου υποκατάστατου εν-
ζύμου, συμπλήρωμα 
λακτάσης κατά τη 
διάρκεια κατανάλω-
σης γαλακτοκομικών 
προϊόντων. Το συ-
μπλήρωμα λακτάσης 
διασπάει τη λακτόζη 
στα τρόφιμα και συ-
νεπώς μειώνει τις πι-
θανότητες εμφάνισης 
συμπτωμάτων.

Το γιαούρτι ζω-
ντανής καλλιέργειας, το 
οποίο περιέχει ενδογενή βή-
τα-γαλακτοσιδάση, αποτελεί 
εναλλακτική πηγή θερμίδων 

Οι αιτίες της δυσαπορρόφησης 
της λακτόζης μπορούν να διαιρεθούν σε 
πρωτοπαθή ανεπάρκεια λακτάσης και 
ανεπάρκεια λακτάσης που προκαλείται 
από υποκείμενη εντερική νόσο.

Στην πρωτοπαθή έχουμε μειωμένη 
παραγωγή ή δραστηριότητα της λακτά-
σης (φυλή, έθνος, συγγενής ανεπάρκεια, 
πρόωρη γέννηση κ.ά.).

Τα δευτεροπαθή αίτια δυσαπορρό-
φησης αφορούν επίκτητους παράγοντες 
(λοιμώξεις του εντέρου, κοιλιοκάκη, 
φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου, φάρ-
μακα, ακτινοβολίες κ.ά.). 

Η διάγνωση, προϋποθέτει τη 
λήψη ιστορικού, κλινικής εξέτασης, ερ-
γαστηριακών απεικονιστικών εξετάσεων 
και ενδοσκοπικού ελέγχου, όπου κρίνε-
ται απαραίτητο. Η επιβεβαίωση γίνεται με 
δυο απλά τεστ: τεστ δυσαπορρόφησης 
της λακτόζης και το τεστ αναπνοής. 

Στο τεστ δυσαπορρόφησης, χο-
ρηγούνται από το στόμα 50 g λακτόζης 
στους ενήλικες (ή 2 g / kg στα παιδιά) και 
παρακολουθούνται τα επίπεδα γλυκόζης 
στο αίμα στα 0, 60 και 120 λεπτά. Η αύ-
ξηση της γλυκόζης αίματος κατά λιγότε-
ρο από 20 mg / dL (1,1 mmol / L) συν 
την ανάπτυξη των συμπτωμάτων είναι 
διαγνωστική, ψευδώς αρνητικά αποτελέ-
σματα έχουμε σε ασθενείς με διαβήτη ή 
βακτηριακή υπερανάπτυξη, με διαταρα-
χές εντερικής κινητικότητας και ακόμα σε 
καταθλιπτικούς ασθενείς.

Καλύτερο σε ευαισθησία και ειδικότη-
τα είναι το τεστ αναπνοής με μέτρηση 
του εκνεόμενου Η2 μετά από λήψη λα-
κτόζης. Πραγματοποιείται χορηγώντας 
λακτόζη και μετρώντας το εκπνεόμενο 
υδρογόνο για λίγες ώρες. Ψευδώς θετι-
κά ή αρνητικά αποτελέσματα μπορούν 
να προκύψουν και με αυτό το τεστ. Σημα-
ντικό ποσοστό ασθενών με συμπτώματα 
δυσανεξίας στη λακτόζη έχουν φυσιολο-
γικές τιμές στα παραπάνω τεστ. 

Για τα βρέφη και τα παιδιά που 
δεν μπορούν να υποβληθούν σε 
άλλες εξετάσεις μπορεί να γίνει έλεγ-
χος κοπράνων για υδατάνθρακες. Το 
αποτέλεσμα της εξέτασης επηρεάζεται 
πολύ από το είδος της διατροφής και το 
μικροβίωμα του εντέρου, ενώ η δυσανε-
ξία και σε άλλους υδατάνθρακες μπορεί 
να δώσει το ίδιο αποτέλεσμα. Σε κάθε 
περίπτωση ο θεράποντας ιατρός θα απο-
κλείσει νοσήματα και θα αξιολογήσει τα 
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Νερό...
η  σημασία                        της   ενυδάτωσης
για τον οργανισμό μας
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Ωστόσο αρκετές μελέτες 

δείχνουν πως μόνο 

το 39% των παιδιών, 

το 25% των εφήβων 

και το 50% των 

ενηλίκων καλύπτουν τις 

συστάσεις για επαρκή 

πρόσληψη νερού από τα 

προσλαμβανόμενα υγρά. 

του οργανισμού μας, καθώς από σχε-
τικές μελέτες φαίνεται πως: 

 Η μακροχρόνια χαμηλή 
πρόσληψη υγρών σχετίζεται με αυ-
ξημένη συχνότητα εμφάνισης ασθενειών 
του ουροποιητικού συστήματος (ουρο-
λιθίαση, λοιμώξεις του ουροποιητικού, 
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, καρκίνο της 
ουροδόχου κύστης και πέτρες στα νεφρά)

 Η συχνή κατανάλωση ρο-
φημάτων με υψηλή περιεκτικότητα σε 
ζάχαρη συνδέεται με το υπερβάλλον βά-
ρος και την παχυσαρκία

 Η κατανάλωση 1 ως 2 ζα-
χαρούχων ροφημάτων ημερη-
σίως αυξάνει ως και 25% τον κίνδυνο 
εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη και ως 
και 15% τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγ-
γειακής νόσου.

Οι ανάγκες μας σε νερό όπως αυτές 
καθορίζονται από τις διεθνείς συστά-
σεις, κυμαίνονται περίπου στο 1ml ανά 
θερμίδα ενεργειακής κατανάλωσης σε 
φυσιολογικές συνθήκες περιβάλλοντος. 
Για παράδειγμα ένα άτομο που κατανα-
λώνει περίπου 2000 θερμίδες ημερησί-
ως θα πρέπει να προσλαμβάνει περίπου 
αντίστοιχα 2000ml, με το ποσό αυτό να 
καλύπτεται τόσο από τα υγρά που προ-
σλαμβάνει και σε μικρότερο βαθμό από 
τα στερεά τρόφιμα.

Οι συστάσεις για πρόσληψη νερού/
υγρών αναλύονται στον ακόλουθο 
πίνακα: 

 Αποτελεί ζωτικής σημασίας 
συστατικό σχεδόν όλων των κυττάρων 
του οργανισμού

 Συμμετέχει στη διαδικασία 
απομάκρυνσης των παραπροϊόντων 
του μεταβολισμού μέσω της διούρησης

 Συμμετέχει στον ομοιοστα-
τικό μηχανισμό θερμορύθμισης του 
ανθρώπινου σώματος

 Ρυθμίζει βασικές λειτουργί-
ες όπως η αρτηριακή πίεση και η πέψη

 Αποτελεί βασικό συστατικό 
τόσο του αίματος όσο και του σκελετού  

 Επειδή το νερό είναι ασυ-
μπίεστο, προστατεύει ιστούς ζωτικής 
σημασίας, όπως ο νωτιαίος μυελός και ο 
εγκέφαλος

 Είναι απαραίτητο για την 
ομαλή λειτουργία των αισθή-
σεων. Τα ακουστικά κύματα μεταφέρο-
νται μέσω υγρού που βρίσκεται στο έσω 
αυτί. Το υγρό του οφθαλμικού βολβού 
συμμετέχει στη διαδικασία αντανάκλασης 
του φωτός για τη σωστή όραση. Για να 
λειτουργήσουν οι αισθήσεις της γεύσης 
και της όσφρησης, οι τροφές και οι ουσίες 
πρέπει να είναι διαλυμένες σε νερό.

Η ποσότητα αλλά και η ποιότητα 
των υγρών που καταναλώνουμε σχε-
τίζεται άμεσα με τους δείκτες υγείας 

To νερό αποτελεί βασικό συ-
στατικό του ανθρώπινου σώ-
ματος, αντιπροσωπεύοντας 

περίπου το 60% του σωματικού βά-
ρους στους ενήλικες άντρες και το 50-
55% στις ενήλικες γυναίκες.

Η διατήρηση της ισορροπίας των 
υγρών στο σώμα είναι συνεπώς κρίσιμη 
για την εύρυθμη λειτουργία του ανθρώ-
πινου οργανισμού. Η Ευρωπαϊκή αρχή 
ασφάλειας τροφίμων (EFSA) συνιστά κα-
θημερινή κατανάλωση νερού 2,5 λίτρα 
για τους ενήλικες άντρες και 2 λίτρα για 
τις ενήλικες γυναίκες, με συγκεκριμένες 
συστάσεις όσον αφορά στα παιδιά, στους 
εφήβους, στις έγκυες και στις θηλάζουσες.

Το νερό συμμετέχει σε μια σειρά 
από βασικές λειτουργίες  του οργανι-
σμού όπως:

 Συμμετέχει σχεδόν σε όλες 
τις μεταβολικές διεργασίες του 
ανθρώπινου σώματος

Kωνσταντίνος Μ. 
Συριάνος 

Κλινικός Διαιτολόγος - 
Διατροφολόγος, BSc
Γεωπόνος Επιστήμης 

Τροφίμων & Διατροφής 
του Ανθρώπου, BSc

1-2 ετών

2-3 ετών

4-8 ετών

9-13
ετών

>14 ετών

Άντρες

Γυναίκες

Αγόρια

Κορίτσια

Παιδιά

Ενήλικες

Ηλικιωµένοι

1,1-1,2

1,3

1,6

2,1

1,9

Οµοίως µε ενήλικες

2,5

2

Οµοίως µε ενήλικες

0,9-1

1

1,3

1,7

1,5

Οµοίως µε ενήλικες

2

1,6

Οµοίως µε ενήλικες

Συνολική επαρκής
πρόσληψη
νερού (L)

Ηλικία
Πρόσληψη

υγρών
(≈80%) (L)
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Υπάρχουν μερικοί πρακτικοί τρό-
ποι για να αυξήσουμε την κατανάλω-
ση υγρών, μερικοί εξ αυτών αναφέρο-
νται παρακάτω: 

 Ξεκινάμε και τελειώνουμε 
τη μέρα μας με ένα ποτήρι νερό

 Φροντίζουμε να έχουμε πά-
ντα μαζί μας ένα μπουκαλάκι 
νερό γιατί στατιστικά είναι πιο πιθανό να 
το καταναλώσουμε από το να το αναζη-
τήσουμε όταν διψάσουμε την τελευταία 
στιγμή 

 Μπορούμε να συνδυάσου-
με το νερό με 1 φέτα λεμόνι ή 
πορτοκάλι κάτι που θα του προσδώσει 
πιο ευχάριστη γεύση

 Στην καφετέρια μπορούμε να 
παραγγείλουμε ένα ανθρακούχο ποτό 
(χωρίς ζάχαρη) αντί για κάποιο αλκοο-
λούχο που μετριάζει προσωρινά το αί-
σθημα της δίψας

 Μπορούμε να βάλουμε 
στυμμένο χυμό πορτοκάλι ή κάποιο 
άλλο φρούτο στις παγοθήκες, φτιάχνο-
ντας έτσι παγάκια από φρούτα τα οποία 
μπορούμε μετά να προσθέτουμε στο 
νερό μας

 Μπορούμε να φτιάχνουμε 
μια σειρά από smoothies ή milk 
shakes με φρέσκα φρούτα εποχής και 
γάλα, τα οποία θα προσφέρουν αρκετή 
ενυδάτωση στον οργανισμό μας.

Είναι ιδιαίτερης σημασίας η κάλυψη 
των αναγκών σε νερό, όσον αφορά σε 
συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού: 

 Οι ηλικιωμένοι επειδή παρου-
σιάζουν μειωμένο αίσθημα δίψας τείνουν 
να εμφανίζουν συχνά προβλήματα έλλει-
ψης

 Οι έγκυες και θηλάζουσες 
παρουσιάζουν αυξημένες ανάγκες κατά 
750-1000ml λόγω των αυξημένων απω-
λειών 

 Στα παιδιά επειδή ο μηχανισμός 
της δίψας δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένος 
τείνουν να είναι πιο επιρρεπή στην αφυ-
δάτωση, οπότε συνιστάται συχνή πρό-
σληψη υγρών ακόμα και πριν διψάσουν.

Το νερό λοιπόν αλλά και γενικότερα 
τα υγρά αποτελούν κρίσιμης σημασίας 
κεφάλαιο για την εύρυθμη λειτουργία 
του οργανισμού. 

Αυτό που πρέπει να καταστεί σαφές 
είναι πως το 80% της ημερήσιας πρό-
σληψης νερού πρέπει να προέρχεται από 
πόσιμο νερό, χυμούς, αναψυκτικά, καφέ, 
τσάι κτλ και το 20% από στερεά τρόφι-
μα, κυρίως από φρούτα και λαχανικά. 
Ουσιαστικά δεν ισχύει πλέον το στε-
ρεότυπο των 8 ποτηριών  την ημέρα 
για όλους, αφού ουσιαστικά και τα μη 
αλκοολούχα ροφήματα συμβάλλουν 
στην ενυδάτωση. Όλα δηλαδή τα πόσιμα 
υγρά όπως το νερό, η σόδα, το γάλα, ο 
καφές και το τσάι πρέπει να αποτελούν το 

βασικό μέσο αναπλήρωσης των 
απωλειών του νερού. 
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Το περιβάλλον (ρύπανση, δια-
τροφή, life style) και η κληρο-
νομικότητα παίζουν σημαντικό 

ρόλο στην εικόνα του δέρματος και οι 
πρώτες ατέλειες έχουν σαν κύριο αίτιο 
τη διαταραχή των ενυδατικών αποθε-
μάτων της επιδερμίδας από εξωγενείς 
ή/και ενδογενείς παράγοντες.

Η αποτελεσματική ενυδατική φροντίδα 
ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό, μειώνει 
το οξειδωτικό stress και προστατεύει από 
τη χαλάρωση.

Η σύγχρονη γυναίκα έχει την επιλογή 
να συνδυάσει προϊόντα φροντίδας και να 
εξατομικεύσει την καθημερινή της ρου-
τίνα ομορφιάς ανάλογα με τις ιδιαίτερες 
ανάγκες της.

Τα δραστικά συστατικά των 
συνδυασμών καθημερινής 
φροντίδας που προτείνονται

 έλκουν το νερό από το περι-
βάλλον, το συγκρατούν και το διοχετεύ-
ουν στο δέρμα, «γεμίζοντας» και πάλι τις 
δεξαμενές υγρασίας του

 συμβάλλουν στην καλή λει-
τουργία του υδρολιπιδικού φραγμού

 προσφέρουν ενυδάτωση και 
θρέψη στην ξηρή επιδερμίδα

 επαναφέρουν την απαλότητα 
και την ελαστικότητά της

 εξουδετερώνουν τις ελεύθερες 
ρίζες

 ενισχύουν τους φυσικούς μηχα-
νισμούς επανόρθωσης των φθορών των 
κυττάρων 

 ενεργοποιούν την παραγωγή 
κολλαγόνου

Συνδυασμοί
ομορφιάς

Χρυσούλα  Γκούσκου
Φαρμακοποιός

Quality & Training Manager  
FREZYDERM ABEE
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Η ώριμη γυναίκα επανορθώ-
νει τις ατέλειες και επενδύει στο 
υγιές και λαμπερό δέρμα

Ενεργοποιείται η παραγωγή των δο-
μικών πρωτεϊνών της επιδερμίδας (κολ-
λαγόνο, ελαστίνη), αντιμετωπίζεται η 
επερχόμενη ορμονική γήρανση (εμμηνο-
παυσιακό δέρμα) και επανέρχεται η επι-
δερμική ισορροπία.

Τι κερδίζει η γυναίκα που 
χρησιμοποιεί συνδυασμούς 
καθημερινής φροντίδας;

 Δέρμα ενυδατωμένο και ελα-
στικό όλη μέρα, κάθε μέρα

 Επιδερμίδα φρέσκια και νεανι-
κή

 Λάμψη και ομοιομορφία χρώμα-
τος 

  χωρίς κηλίδες και «σκιές»

 Προστασία από πρόωρη γήραν-
ση

 Πυκνή συνεκτική επιδερμίδα 

 Προστασία από το οξειδωτικό 
stress

 Ενίσχυση του μηχανισμού επα-
νόρθωσης του δερματικού ιστού

 Πρόληψη και αναστροφή των 
αποτελεσμάτων γήρανσης

Η γυναίκα στα 30 της πρέπει 
να αντιμετωπίσει την περιβαλ-
λοντική επιθετικότητα

Ο επιδερμικός φραγμός ενισχύεται, 
η ελαστικότητα αυξάνει, το δέρμα είναι 
σφριγηλό και φρέσκο,

Και μην ξεχνάτε: το αφυδατωμένο 
δέρμα φαίνεται έως και 10 χρόνια πιο γε-
ρασμένο.

Στα 20 της χρόνια
ο ιδανικός συνδυασμός
είναι

Η αίσθηση δροσιάς και η άμεση 
ανακούφιση από το «τράβηγμα» της 
επιδερμίδας επιβεβαιώνουν τις μελέ-
τες που δείχνουν 25% πιο ενυδατω-
μένη και 30% πιο λεία την επιδερ-
μίδα.

Υπερ
cream

Booster

Ενυδατική 
κρέμα

45+

Υαλουρονικό 
οξύ cream 

Booster

Ενυδατική 
κρέμα

24ωρης 
δράσης

Ελαστίνη 
cream

Booster

Ενυδατική 
κρέμα

30+
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Η Διακόσμηση
του Σπιτιού

Σε περίπτωση που χρειαστεί να χρησι-
μοποιήσετε σκάλα για να κρεμάσετε στο-
λίδια, είτε μέσα στο σπίτι είτε στο μπαλ-
κόνι, φροντίστε να υπάρχει πάντα μαζί 
σας δεύτερο άτομο. Βεβαιωθείτε πως η 
σκάλα είναι τοποθετημένη σωστά και 
σε στέρεο έδαφος. Μην χρησιμοποιείτε 
καρέκλες ή άλλα έπιπλα και μην προ-
σπαθείτε να φτάσετε άδικα κάποιο σημείο 
που βρίσκεται μακριά σας, ριψοκινδυνεύ-
οντας μια πτώση που μπορεί να επιφέρει 
τραυματισμό (από απλές εκδορές, μέχρι 
σοβαρές κακώσεις).

Θεόδωρος Μ. Μαυρίδης

Στρατιωτικός γιατρός,

Ειδικευόμενος νευρολογίας
Πιστοποιημένος εκπαιδευτής 
πρώτων βοηθειών και μέλος 

της εταιρίας ΕΕΚΑΑ

Μαριλίνα Μπακούρη 

Πολιτισμική και Ιατρική 
Αρθρογράφος

Από το χριστουγεννιάτικο στο-
λισμό του σπιτιού, το αναμμέ-
νο τζάκι, έως τα δώρα και το 

γιορτινό τραπέζι, η μαγεία και ο ενθου-
σιασμός των Χριστουγέννων καταφέρ-
νουν κάθε χρόνο να συνεπαίρνουν 
άτομα κάθε ηλικίας. Μέσα στο κλίμα 
των εορτών όμως, ελλοχεύουν κίν-
δυνοι τόσο για την υγεία όσο και την 
ασφάλειά σας και των αγαπημένων 
σας προσώπων. Κι επειδή η καλύτερη 
θεραπεία είναι η πρόληψη, στον παρα-
κάτω οδηγό θα ανακαλύψετε πώς να 
προετοιμαστείτε κατάλληλα, για πραγ-
ματικά «μαγικά Χριστούγεννα» χωρίς 
παρατράγουδα.

εφιάλτης: 
Χριστουγεννιάτικος 

Οι συνηθέστεροι κίνδυνοι των εορτών
και πώς να τους αποφύγετε
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Διακοσμητικά Φωτάκια
Σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας 

του Καταναλωτή, πριν την αγορά βεβαι-
ωθείτε πως τα φωτάκια φέρουν την 
σήμανση «CE». Επιθεωρείστε τόσο και-
νούργια όσο και παλιά για τυχόν χαλαρές 
ενώσεις, κοψίματα, ελεύθερα καλώδια, χα-
λασμένες πρίζες ή άλλες φθορές, προτού 
τα τοποθετήσετε στο δέντρο. Βεβαιωθείτε 
ότι όλοι οι λαμπτήρες είναι ενσωματω-
μένοι, ενώ σε περίπτωση αντικατάστασής 
τους θα πρέπει να αντικαθίστανται πάντα 
με ίδιου τύπου. Αν πρόκειται να στολίσετε 
σε εξωτερικούς χώρους, ακολουθήστε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή, καθώς κάποια 
δεν είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση. 
Για την στερέωσή τους μην χρησιμοποιείτε 
ποτέ καρφιά ή άλλα μεταλλικά είδη που 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας. Σε κάθε περίπτωση φρο-

όπως φτάρνισμα, καταρροή, δακρύρροια, 
συμφόρηση ή αναπνευστικά προβλήματα 
είναι πολύ πιθανό να οφείλεται σε σπό-
ρους μύκητα από το καινούργιο σας δέ-
ντρο. Αντίστοιχα η συσσωρευμένη σκόνη 
λόγω κακής φύλαξης τεχνιτών δέντρων 
και στολιδιών μπορεί να προκαλέσει συ-
μπτώματα από το κατώτερο αναπνευστικό, 
όπως δύσπνοια και βήχας σε άτομα που 
πάσχουν από άσθμα. Ξεσκονίστε λοιπόν 
καλά το τεχνητό σας δέντρο (αλλά και τα 
στολίδια) με ένα νωπό πανί ή ψεκάστε το 
με νερό αν πρόκειται για φρέσκο (ιδανικά 
έξω από το σπίτι) πριν ξεκινήσετε τις διαδι-
κασίες στολισμού. 

Τα Χριστουγεννιάτικα 
Στολίδια

Δεδομένου ότι τα χριστουγεννιάτικα 
στολίδια δεν θεωρούνται παιχνίδια, δεν 
πληρούν απαραίτητα τις οδηγίες για 
την ασφάλεια των παιδιών. Αν έχετε 
μικρά παιδιά ή κατοικίδια, αποφύγετε 
αιχμηρά και εύθραυστα στολίδια ή το-
ποθετήστε τα σε ψηλά σημεία, ώστε να 
αποφεύγεται ο κίνδυνος πνιγμονής αλλά 
και ο κίνδυνος τραυματισμού σε περίπτω-
ση θραύσης. Καλό θα ήταν επίσης να μην 
χρησιμοποιείτε στολίδια που μοιάζουν με 
καραμέλες ή γλυκά αφού αποτελούν δέ-
λεαρ για μικρά παιδιά.

Φυτά όπως Γκι, Ίληξ (γνωστό και ως 
λιόπρινο ή «ου»), Αμαρυλλίς και Κήλα-
στρος είναι τοξικά και δυνητικά δηλη-
τηριώδη για παιδιά και κατοικίδια. Οι βα-
σικότεροι ένοχοι είναι ο Ίληξ και ιδιαίτερα ο 
καρπός του, καθώς μόλις 5 μούρα μπορεί 
να οδηγήσουν σε έμετο και κοιλιακές κρά-
μπες, ενώ ο Κήλαστρος μπορεί να απο-
δειχθεί θανάσιμος. Είτε αποφασίσετε να 
χρησιμοποιήσετε τα εν λόγω φυτά για στο-
λισμό, είτε κάποια πλαστική απομίμηση, 
φροντίστε να τοποθετηθούν σε μη προ-
σβάσιμο από παιδιά ή κατοικίδια σημείο, 
καθώς αποτελούν κίνδυνο πνιγμονής. 

Το Χριστουγεννιάτικο 
Δέντρο

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο αποτε-
λεί χωρίς αμφιβολία το κεντρικό στολίδι 
κάθε σπιτιού. Αν χρησιμοποιείτε τεχνητό, 
φροντίστε να φέρει τη σήμανση πως έχει 
ελεγχθεί και χαρακτηριστεί ως πυράντο-
χο (“fire resistant”). Σε περίπτωση που 
προτιμάτε φυσικό δέντρο, φροντίστε 
να είναι φρέσκο (πράσινα κλαδιά και 
βελόνες που δεν πέφτουν όταν το κου-
νάτε), να ποτίζεται συστηματικά και να 
είναι καλά στερεωμένο στη βάση του. 
Αποφύγετε να τοποθετείτε το δέντρο, 
τεχνητό ή φυσικό κοντά σε εστίες 
φωτιάς. Η ασφαλέστερη απόσταση είναι 
τα 3 μέτρα. Βεβαιωθείτε επίσης πως δεν 
φράζει κάποια πόρτα. 

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε 
στο περιοδικό “Annals of Allergy, Asthma 
and Immunology”, πάνω από 50 είδη 
μυκήτων βρέθηκαν σε δείγματα φυσι-
κών χριστουγεννιάτικων δέντρων. Εάν 
κάποιο μέλος της οικογένειας που πάσχει 
από αλλεργίες παρουσιάσει συμπτώματα 
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γίνεται πάντα με προσοχή. Ψάξετε για 
τη σήμανση «CE» στο παιχνίδι ή στη συ-
σκευασία και διαβάστε προσεκτικά τις προ-
ειδοποιήσεις και τις ηλικίες για τις οποίες 
ενδείκνυται. Μην αγοράζετε παιχνίδια 
με μικρά αποσπώμενα μέρη για παι-
διά ηλικίας κάτω των 3 ετών, τα οποία 
τείνουν να βάζουν τα παιχνίδια στο στόμα 
τους κινδυνεύοντας από πνιγμονή. Μετά 
το άνοιγμα των δώρων, απορρίψτε αμέ-
σως περιτυλίγματα, πλαστικές σακούλες 
και κορδέλες, καθώς μπορούν να προ-
καλέσουν στραγγαλισμό και ασφυξία σε 
μικρά παιδιά ή να προκαλέσουν πυρκαγιά 
αν βρεθούν κοντά σε φλόγα.

επιτήρηση κρίνεται απαραίτητη ώστε να 
αποφευχθούν τυχόν δηλητηριάσεις (αι-
θυλισμός). 

Ταυτόχρονα, ο κίνδυνος εμφράγματος 
είναι κατά 15% αυξημένος τα Χριστού-
γεννα, σε σχέση με δύο εβδομάδες πριν ή 
μετά, ενώ την παραμονή των Χριστουγέν-
νων το ποσοστό φθάνει το 37% κι αυτό 
γιατί πολύ συχνά τα συμπτώματα μπορεί 
να προσομοιάζουν δυσπεψία.

Δώρα & Παιχνίδια
Σίγουρα ο «Άγιος Βασίλης» θα κάνει τα 

πάντα για να ικανοποιήσει κάθε γούστο και 
κάθε ευχή, όμως καλό θα ήταν η επιλο-
γή των δώρων που αφορά παιδιά να 

ντίστε να σβήνετε πάντα τα διακοσμη-
τικά φωτάκια πριν κοιμηθείτε ή πριν 
φύγετε από το σπίτι και επενδύστε σε 
συσκευές με χρονοδιακόπτη. 

Εστίες Φωτιάς
Είτε πρόκειται για μια ζεστή φωτιά στο 

τζάκι, είτε για μυρωδάτα κεριά, γιορτινά 
φωτάκια και σόμπες θέρμανσης, ο κίν-
δυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αυξάνεται 
κατακόρυφα τις ημέρες των γιορτών. Για 
να κρατήστε εσάς και τους αγαπημένους 
σας ασφαλείς, αποφύγετε να υπερ-
φορτώνετε τις πρίζες του σπιτιού και 
μην αφήνετε ποτέ εστίες φωτιάς ή 
θερμότητας (μάτια κουζίνας, κεριά, 
τζάκι) χωρίς επιτήρηση, ειδικά αν έχετε 
παιδιά ή κατοικίδια. Μπορείτε εναλλακτι-
κά και για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυ-
μάτων ή πυρκαγιάς να χρησιμοποιείτε, 
όπου δυνατόν, συσκευές LED που προ-
σομοιάζουν το φως κεριών χωρίς όμως 
τους κινδύνους τους, ειδικά αν βρίσκονται 
κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Πριν τη χρήση 
επιμεληθείτε για τον καθαρισμό τζακιού 
και καμινάδας από ειδικό, φροντίστε να 
παίρνετε τις απαραίτητες προφυλάξεις και 
να διατηρείτε οικιακούς πυροσβεστήρες 
σε κοντινή απόσταση από εστίες φωτιάς. 

To Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι
Η κατανάλωση αλκοόλ είναι επί-

σης ένας από τους συχνότερους «κα-
ταστροφείς» των γιορτών. Είτε πρόκει-
ται για ατυχήματα λόγω οδήγησης υπό 
την επήρεια, είτε για το απεχθές hangover 
της επόμενης μέρας, καλό θα ήταν να γί-
νεται πάντα με μέτρο και με σύνεση, ενώ 
σε περιπτώσεις οικογενειακών τραπεζιών 
που περιλαμβάνουν μικρά παιδιά, η 
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Όλοι καλούμαστε κατά τη 
διάρκεια της ζωής μας να 
αντιμετωπίσουμε τη δύ-

σκολη και πολλές φορές τραυματική 
εμπειρία της απώλειας και εν συνε-
χεία του πένθους.

Κι όμως, παρά τη συνεχή αναμέτρη-
ση με την απώλεια που βιώνουμε όλοι, 
έχουμε εκπαιδευθεί κοινωνικά να προ-
σπερνάμε τα συναισθήματα που αυτή 
μας προκαλεί, είτε εκλογικεύοντάς τα, είτε 
απωθώντάς τα βαθιά μέσα μας. Η απώ-
λεια σαν έννοια έχει πολλά νοήματα 
και διαφορετική σπουδαιότητα για 
τον καθένα μας. Αγαπημένα πρόσωπα 
που φεύγουν από τη ζωή, απώλεια της 
υγείας, σχέσεις που τελειώνουν, ματαίω-
ση ενός οράματος ή ο θάνατος ενός κα-
τοικίδιου. Επίσης, η απώλεια έχει πολύ-
πλοκες επιδράσεις σε διάφορους τομείς 
της ζωής καθώς συμβολίζει έναν αποχω-
ρισμό (separation) από μια πρότερη γνώ-
ριμη κατάσταση και συνεπώς την αναγκα-
στική προσαρμογή σε μια νέα συνθήκη, 
μια διαδικασία που πυροδοτεί αλλαγές 
και συναισθηματικές ανακατατάξεις. 

Μια φυσιολογική και δικαιολογη-
μένη αντίδραση έπειτα από μια απώ-
λεια είναι το πένθος. Ο κάθε άνθρωπος 
πενθεί διαφορετικά το χαμό ενός αγαπη-
μένου προσώπου ανάλογα με τα πρώιμα 
βιώματα απώλειας, την ιδιοσυγκρασία, 
τις ψυχοσυναισθηματικές συνθήκες αλλά 
και τη στήριξη που αντλεί από το περι-
βάλλον του.

Το πένθος δεν περιορίζεται στο 
αίσθημα της απουσίας του αγαπημέ-
νου προσώπου από την καθημερινή 
ζωή. Είναι μια εσωτερική ψυχική διεργα-
σία που μας βοηθά να διαχειριστούμε την 
απώλεια, να κατανοήσουμε τις αλλαγές 
που φέρει σε συναισθηματικό και δια-

   Η
διαχείριση 
  της
απώλειας

Ελευθερία Ελβανίδη 
MSc Κλινική
Ψυχολόγος
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Από μόνη της η διαδικασία μεγαλώματος και εξέλιξης συμβολίζει μια απώλεια, στο μέτρο κατά το οποίο για να προχωρήσουμε μπροστά χρειάζεται πάντα κάτι ν’ αφήσουμε 
πίσω.

θυμός, θλίψη, άγχος είναι όλες φυ-
σιολογικές αντιδράσεις έπειτα ή πριν 
από κάποια απώλεια και υποχωρούν 
με το πέρας του χρόνου. 

Όπως είδαμε, βιώνουμε την απώλεια 
σε πολλές και διαφορετικές περιόδους της 
ζωής μας και το πένθος σαν ψυχική διερ-
γασία δεν ακολουθεί μια συγκεκριμένη 
ροή ή ένταση. Επίσης η ανάμνηση κάποιας 
απώλειας μπορεί να αναβιώσει δύσκολα 
συναισθήματα στο άτομο είτε πυροδοτού-
μενη από κάποιο χωρισμό από αγαπημέ-
νο πρόσωπο είτε από κάποια σημαντική 
αλλαγή (π.χ. μετακόμιση). Το να προχω-
ράμε μπροστά έπειτα από μια απώλεια 
δεν σημαίνει πως δεν θα νοσταλγήσουμε 
ή θυμόμαστε το χαμένο πρόσωπο.

φανταστικές αναστρέψιμες καταστάσεις 
και μπαίνουν σε διαπραγμάτευση. 

Κατάθλιψη: «Δεν μπορώ να κάνω 
τίποτα/δεν υπάρχει κανένα νόημα 
πια».
Καθώς το μη αναστρέψιμο της απώλει-
ας γίνεται συνειδητό δημιουργούνται 
συναισθήματα βαθιάς θλίψης. Συνήθως 
παρατηρούμε απομόνωση, αδυναμία ή 
καταβολή, άγχος ή συναισθηματική απο-
μάκρυνση. Μπορεί να υπάρξουν διατα-
ραχές στον ύπνο, διαταραχές στη διατρο-
φή, βαθιά μελαγχολία μέχρι και σκέψεις 
αυτοκτονίας.

Αποδοχή: «Έχω συμφιλιωθεί με 
αυτό που συνέβη».

Καθώς το γεγονός γίνεται σταδιακά 
αποδεκτό, το άτομο μπαίνει σε φάση αξι-
ολόγησης της τραυματικής εμπειρίας της 
απώλειας και αποδοχής της. 

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως ο 
κάθε άνθρωπος πενθεί διαφορετικά 
ανάλογα με τη φύση της απώλειας 
και το ψυχικό κόστος που προκαλεί, 
επομένως δεν είναι απαραίτητο να 
περάσει από όλα τα παραπάνω στά-
δια προκειμένου να ανακάμψει.

Πολλοί άνθρωποι διαχειρίζονται την 
απώλεια χωρίς να διανύσουν κανένα από 
τα παραπάνω στάδια. Ίσως να νιώθουν 
τον εαυτό τους συναισθηματικά ανάπηρο 
εξαιτίας της δυσκολίας τους να θλίβονται 
και να πενθούν, παρόλα αυτά η θλίψη 
που οφείλεται σε μια απώλεια, βρίσκει 
πάντα μια έκφραση για να επουλωθεί, 
ακόμα κι όταν την εμποδίζουμε να εκδη-
λωθεί. Φόβος, άρνηση, απόγνωση, 

προσωπικό τομέα, να επιτρέψουμε χρόνο 
στον εαυτό μας να βιώσει όλα τα έντονα 
και ανάμεικτα συναισθήματα που την συ-
νοδεύουν, ώστε να μπορέσουμε έπειτα 
να ανακάμψουμε και να επαναπροσδιο-
ρίσουμε τις συναισθηματικές μας επενδύ-
σεις. Σχετικά με το τελευταίο ο Σίγκμουντ 
Φρόυντ (1917) έγραψε: «Το αντικείμενο 
μπορεί να χαθεί, όμως η δυνατότητα αγά-
πης για ένα νέο αντικείμενο έχει διατηρη-
θεί».

Ας εστιάσουμε τώρα στη διαχείριση 
της απώλειας από θάνατο ή της είδησης 
για πιθανό/επικείμενο θάνατο. Το 1969, 
η ψυχολόγος Ελίζαμπεθ Κούμπλερ-Ρος 
εισήγαγε την περιγραφή των πέντε στα-
δίων του πένθους: 

Άρνηση: «Δεν μπορεί να συμβαίνει 
σε εμένα αυτό».
Η πρώτη προσπάθεια των ατόμων να 
αντιμετωπίσουν συναισθηματικά την 
απώλεια χαρακτηρίζεται από άρνηση, συ-
νειδητή ή ασυνείδητη, ως αντίσταση στον 
πόνο που φέρει η απώλεια. H άρνηση 
είναι μια φυσιολογική αντίδραση για τον 
εξορθολογισμό ενός συντριπτικού συναι-
σθήματος. Είναι ένας μηχανισμός άμυνας 
που μας προφυλάσσει από το άμεσο σοκ 
της απώλειας. Όσοι βρίσκονται σε αυτή 
την κατάσταση συνήθως δεν είναι σε 
θέση να μοιραστούν τι αισθάνονται, απο-
μονώνονται και προσωρινά «παίρνουν 
απόσταση» από το δυσάρεστο συμβάν 
για να μπορέσουν να διαχειριστούν τον 
«χείμαρρο» των επώδυνων συναισθημά-
των που τους κατακλύζει.

Θυμός: «Γιατί συνέβη αυτό σε μένα; 
(αναζητώντας τον αποδιοπομπαίο 
τράγο)».
Καθώς η άρνηση υποχωρεί και η απώ-
λεια γίνεται πιο «πραγματική» και συνει-
δητή, οργή και θυμός μπορεί να χαρα-
κτηρίζουν το άτομο και ίσως συχνά να 
αρχίσουν να μετατίθενται ευθύνες από το 
ένα πρόσωπο στο άλλο. 

Διαπραγμάτευση: «Κάνε να μη 
συμβεί αυτό, και (σε αντάλλαγμα) 
εγώ θα...». Αυτή την αντίδραση την πα-
ρατηρούμε συχνά σε ασθενείς / συγγενείς 
ασθενών στους οποίους ανακοινώθηκε η 
είδηση επικείμενου θανάτου. Το άτομο 
τώρα επιζητεί κάποιου είδους συμφωνία 
(συνήθως με θρησκευτικό / προς το Θεό) 
προκειμένου να αναβάλει το αναπόφευ-
κτο. Στο στάδιο αυτό τα άτομα επινοούν 
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ΜΕΛΙ

Το μέλι
και τα προϊόντα του

Αντώνιος Καλής
Φοιτητής Φαρμακευτικής

Είναι γλυκιά, αρωματική ουσία κί-
τρινη έως βαθυκίτρινη, προέρχεται 
από το νέκταρ των φυτών με επεξερ-
γασία από τις μέλισσες.

Οι αρχαίοι Ινδοί και Αιγύπτιοι το χρη-
σιμοποιούσαν συχνά για τις ευεργετικές 
του ιδιότητες. Ακόμα ο Ιπποκράτης και 
ο Αριστοτέλης το πρότειναν για πλήθος 
ασθενειών. Ο Δίας ανατράφηκε με μέλι 
και οι 12 θεοί είχαν ως κύρια τροφή τους 
το νέκταρ και την αμβροσία. Το μέλι πε-
ριέχει βιταμίνες συμπλέγματος Β, C, E, 
σίδηρο, χαλκό, φώσφορο, σέλινο, αμι-
νοξέα, ένζυμα και φαινολικά οξέα. Βοη-
θά στην ενίσχυση του μεταβολισμού και 
της άμυνας του οργανισμού. Βελτιώνει 
την κυκλοφορία δίδεται δε και σε άτομα 
με καρδιολογικά προβλήματα. Έχει αντι-
φλεγμονώδη δράση και δίνει ενέργεια σε 
παιδιά, αθλητές, ενήλικες. Συμβάλλει στη 
ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και είναι 
ωφέλιμο σε πεπτικά έλκη και γαστρίτιδες. 
Επίσης σε αναιμία και σε δυσκοιλιότητα. 
Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται και 
σε αντιβηχικά σιρόπια ευρέως.
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ΓΥΡΗ

Τροφή των νέων μελισσών, τα αρ-
σενικά αναπαραγωγικά κύτταρα των 
φυτών, την συλλέγουν οι μέλισσες 
από τα λουλούδια.

Περιέχει πρωτεΐνες, αμινοξέα, σάκχα-
ρα, φλαβονοειδή, βιταμίνες συμπλέγμα-
τος B, C, E, ένζυμα καροτενοειδή, κάλιο, 
ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδηρο, χαλκό, 
ψευδάργυρο. Από αμινοξέα, αργινίνη, 
γλουταμινικό οξύ, λευκίνη, μεθειονίνη, 
τρυπτοφάνη κ.α. Χρησιμοποιείται σε δερ-
ματικά προβλήματα (έκζεμα, ψωρίαση), 
στις αλλεργίες, σε παθήσεις ουροποιητι-
κού. Βοηθά στην πέψη, σε καρδιαγγειακά 
προβλήματα, στον εγκέφαλο, στη μείωση 
της πίεσης, στην υπογονιμότητα και σαν 
αντικαταθλιπτικό. Έχει αντιοξειδωτικά και 
ενισχύει το ανοσοποιητικό. Κυκλοφορεί 
σε σκόνη-κόκκους και ορισμένες εταιρείες 
τη διαθέτουν και σε κάψουλες. Όταν λαμ-
βάνεται 15 λεπτά προ φαγητού προάγει 
τη μείωση του βάρους, ενώ 10-15 λεπτά 
μετά το φαγητό ενισχύει το μυϊκό σύστη-
μα και την πρόσληψη βάρους. Αρχίζουμε 
με 1 κουταλάκι του γλυκού το πρωί για 
ενήλικες και αυξάνουμε ανά 10 ημέρες 
ως 1 κουταλιά της σούπας για να συνηθί-
σει και το στομάχι.

ΠΡΟΠΟΛΗ

Κολλώδης ουσία που φτιάχνουν 
οι μέλισσες για προστασία και αντι-
σηψία των κυψελών. Έχει χρώμα κί-
τρινο-πράσινο ή πορτοκαλί-πράσινο 
ή καφέ.

Η ετυμολογία της λέξης (προ+πόλις) 
σημαίνει ακριβώς την προστασία και την 
άμυνα που παρέχει η πρόπολη. Περιέ-
χει 50% ρητίνες, 30% κερί, 10% αιθέρια 
έλαια, βιταμίνες, φλαβονοειδή και ιχνο-
στοιχεία. Διεγείρει τον σχηματισμό κυτ-
τάρων και ιστών. Έχει αντιφλεγμονώδη, 
αντιβακτηριακή και αντιϊκή δράση. Χρησι-
μοποιείται σε πεπτικό έλκος, κοιλιακό άλ-
γος, διάρροια, φούσκωμα, σε γυναικολο-
γικά προβλήματα π.χ. κολπίτιδες. Δίδεται 
σε φλεγμονές λάρυγγα-τραχείας, σε ενί-
σχυση του ανοσοποιητικού, μειώνει την 
οδοντική πλάκα, ουλίτιδα και περιοδο-
ντίτιδα. Τη συναντάμε σε κρέμες, σιρόπια, 
σπρέυ για στόμα ή μύτη, σε οδοντόκρε-
μες, διαλύματα, σαμπουάν, σαπούνια.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ

Υποκίτρινη παχύρευστη ουσία 
που φτιάχνουν οι νεαρές εργάτριες 
για τη διατροφή της βασίλισσας μέ-
λισσας.

Πρόκειται για το «μητρικό γάλα» των 
μελισσών. Περιέχει 65% νερό, 15% πρω-
τεΐνες, 3% βιταμίνες, 3% λιπίδια, φλαβο-
νοειδή κ.α. Συγκεκριμένα από βιταμίνες A, 
B1, B2, B6, B12, C, D, E, K και από μεταλλο-
στοιχεία, κάλιο, νάτριο, μαγνήσιο, μαγγά-
νιο, ψευδάργυρο, σίδηρο, ασβέστιο, φώ-
σφορο και επίσης ακετολοχολίνη, DNA, 
ένζυμα, κολλαγόνο, αμινοξέα όπως αργι-
νίνη, αλανίνη, σερίνη και ταυρίνη. Βοηθά 
στην οξυγόνωση των κυττάρων, σε κόπω-
ση, υπέρταση, δίαιτα, στον μεταβολισμό 
και σε σακχαρώδη διαβήτη, πονοκέφαλο. 
Προάγει την ανάπτυξη, αντιγήρανση, μα-
κροζωΐα, μειώνει τη χοληστερόλη και δί-
δεται σε αρθρίτιδα. Κυκλοφορεί σε κρέμα 
που διατηρείται στο ψυγείο, σε αμπούλες 
πόσιμες, σε κάψουλες. Η δοσολογία στην 
κρέμα είναι 1 μικρό κουταλάκι για ενήλι-
κες και μισό μικρό κουταλάκι για παιδιά 
κάθε πρωί λίγα λεπτά προ φαγητού. Για 
τα διάφορα σκευάσματα στη δοσολογία 
συμβουλευόμαστε το φαρμακοποιό μας.

Τέλος να αναφέρουμε ότι υπάρχει 
πευκόμελο, θυμαρίσιο, εσπεριδοει-
δών, ελάτης, βελανιδιάς, καστανιάς, 
τίλιου. Μια κουταλιά σούπας μέλι είναι 
περίπου 60 θερμίδες.

Και μια συμβουλή: όσο πιο παχύ-
ρευστο είναι το μέλι, τόσο καλύτερη είναι 
η ποιότητά του. Το ελληνικό μέλι και τα 
προϊόντα του είναι απ’τα καλύτερα πα-
γκοσμίως.
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Όλες οι γυναίκες όσο πο-
λυάσχολες και αν είμαστε, 
πάντα θα ξεκλέβουμε λίγα 

λεπτά μέσα στην ημέρα ή μέσα στην 
εβδομάδα για να αφιερώνουμε στο 
δέρμα μας, στα μαλλιά μας…, σ’ εμάς.

Συνήθως λοιπόν μιλάμε για την περι-
ποίηση του προσώπου ή του σώματος 
και ξεχνάμε τον σύμμαχό μας στα «δύ-
σκολα», τα μαλλιά μας.

Η τρίχα λειτουργεί ακριβώς σαν 
τον οργανισμό. Χρειάζεται τροφή και 
ενυδάτωση! 

Στην καθημερινή μας χρήση προϊό-
ντων οι περισσότερες από εμάς χρησι-
μοποιούμε το κατάλληλο σαμπουάν για 
τον τύπο τρίχας και έπειτα ένα conditioner 
(μαλακτική), το οποίο ουσιαστικά προ-
σφέρει μόνο λείανση και λάμψη. Για 
βαθύτερο αποτέλεσμα και πιο υγιή 
τρίχα όμως χρειαζόμαστε μια ολο-
κληρωμένη θεραπεία, αναλόγως πά-
ντα τον τύπο μαλλιών μας. Αυτό μας το 
προσφέρουν οι μάσκες.

Οι μάσκες, πλούσιες σε θρεπτικά συ-
στατικά έχουν την ιδιότητα να θρέφουν 
και να ενυδατώνουν τη ρίζα, είναι λοι-

Μαλλιών
Μάσκες

Αλεξάνδρα Χαλκίδη
Αισθητικός
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Χειροποίητη
μάσκα μαλλιών
για κάθε τύπο:
(κύριο συστατικό ΑΒΓΟ)

Το ωμό αβγό: ο κρόκος του, πλούσι-
ος σε λίπη και πρωτεΐνες ενυδατώνει, ενώ 
το ασπράδι λειτουργεί ως αντίπαλος της 
λιπαρότητας εξαιτίας κάποιων βακτηρίων 
που περιέχει, τρεφομένων με ένζυμα.

Χρήση: για κανονικά μαλλιά, χρησιμο-
ποίησε ολόκληρο το αβγό, στα λιπαρά 
άπλωσε μόνο το ασπράδι και χρησιμο-
ποίησε τον κρόκο μόνο στα ξηρά και τα-
λαιπωρημένα μαλλιά.

Χτύπησε καλά το ανάλογο μείγμα που 
ταιριάζει στον τύπο μαλλιών σου (μισό 
φλιτζάνι αρκεί για μεσαίου μήκους κουπ) 
και εφάρμοσε σε νωπά φρεσκολουσμέ-
να μαλλιά. Άφησε το για 20΄, ξέπλυνε με 
δροσερό νερό και λούσου μ’ ένα ήπιο 
σαμπουάν.

Συχνότητα: αρκέσου σε θεραπείες 
με ολόκληρα αβγά ή τους κρόκους μια 
φορά το μήνα και κάθε δεκαπέντε ημέρες 
αν απλώνεις ασπράδια.

Ποιά μάσκα είναι κατάλληλη, 
βάσει του τύπου μαλλιών;

 Λιπαρά μαλλιά: κατάλληλη 
μάσκα με άργιλο, ο οποίος απορροφά τη 
λιπαρότητα και δίνει όγκο.

 Ατίθασα μαλλιά: κατάλληλη 
μάσκα με κερατίνη, η οποία προσφέ-
ρει την απαραίτητη ενυδάτωση, αρκεί η 
εφαρμογή της να είναι 10’.

 Βαμμένα μαλλιά: κατάλληλη 
μάσκα με ρόδι, η οποία διατηρεί το χρώ-
μα ζωντανό και συγχρόνως λαμπερό.

 Σγουρά μαλλιά: κατάλληλη 
μάσκα με αβοκάντο ή έλαιο argan, τα 
οποία έχουν τη δυνατότητα να δαμάζουν 
τις μπούκλες χάριν των θρεπτικών συστα-
τικών που περιέχουν.

Συνεπώς, βρες αυτή που σου ται-
ριάζει καλύτερα και αφιέρωνε λίγα 
λεπτά στα μαλλιά σου, τουλάχιστον 
δύο με τρεις φορές την εβδομάδα. 
Και ναι… εμείς οι γυναίκες ασχολού-
μαστε και με τρίχες!

πόν ότι καλύτερο για τα ταλαιπωρημένα 
μαλλιά, καθώς αναζωογονούν τις τρίχες 
με ξηρές – πολύ ξηρές άκρες, προστα-
τεύοντάς τες συγχρόνως από την ψαλίδα 
και αντιμετωπίζοντας τα αδύναμα μαλλιά 
που είναι επιρρεπή στο να σπάνε.

Οι μάσκες 

μαλλιών βοηθάνε 

επίσης στο φριζάρισμα 

στα κατσαρά μαλλιά, στην 

προστασία του χρώματος στα 

βαμμένα μαλλιά, αλλά ακό-

μα στην προστασία από τη 

θερμότητα που δέχονται 

από το πιστολάκι ή 

την πρέσα.

ΠΡΟΤ
ΑΣΗ!

Δώσε στην τρίχα σου τα καλύτερα θρεπτικά συστατικά και νιώσε πάντα υγιής και λαμπερή.
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Το Χριστουγενννιάτικο δέντρο 
είναι βασικό σύμβολο των Χρι-
στουγέννων και οι εκδοχές για 

τις ρίζες του ως έθιμο είναι πολλές, με 
κάποιους να υποστηρίζουν ότι η προ-
έλευσή του είναι Ευρωπαϊκή και άλ-
λους να πιστεύουν ότι προέρχεται από 
την αρχαία Ελλάδα.

Σχετικά με το στολισμό του Χριστου-

γεννιάτικου δέντρου, ένα από τα πλέον 
παραδοσιακά σύμβολα της πιο λαμπερής 
γιορτής του χρόνου, υπάρχουν πολλές 
εκδοχές σχετικά με την προέλευσή του 
ως εθίμου.

Οι επικρατέστερες αναφέρουν είτε ότι 
οι ρίζες του είναι Βαυαρικές – Γερμα-
νικές, είτε ότι είναι αρχαιοελληνικές 
– βυζαντινές.

Μάλιστα σώζονται ακόμα και σήμερα 

κάποια βυζαντινά χειρόγραφα που πα-
ρουσίαζαν μέσα στους βυζαντινούς να-
ούς, ορειχάλκινα δέντρα στολισμένα με 
διάφορα ασημένια και χρυσά στολίδια. 
Για τους Χριστιανούς, το έλατο μένει 
καταπράσινο και ζωηρό ακόμα και 
μέσα στο καταχείμωνο, δηλώνοντας 
πως κοντά στο Θεό οι δυσκολίες εί-
ναι εύκολο να ξεπεραστούν.

Στη Γερμανία στις 24 Δεκεμβρίου την 

Η ιστορία

ελάτου
του στολισμένου
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Έτσι τα παιδιά περιφερόντουσαν από 
σπίτι σε σπίτι λέγοντας τα κάλαντα και 
κρατώντας ένα στολισμένο κλαδί ελιάς, 
την Ειρεσιώνη.

Η Ειρεσιώνη στολιζόταν με γιρλάντες 
από μαλλί λευκό και κόκκινο και τους 
πρώτους φθινοπωρινούς καρπούς.

Το έθιμο της Ειρεσιώνης διατηρήθηκε 
με μια παραλλαγή στο Βυζάντιο για τα 
Χριστούγεννα, όταν ο έπαρχος της κάθε 
πόλης έδινε διαταγή να στολίζονται στύ-
λοι με δενδρολίβανα, κλάδους μύρτου 
και άνθη εποχής.

Με την τουρκοκρατία το έθιμο αυτό 
καταργήθηκε και επανήλθε τα Χριστού-
γεννα του 1834, όταν στολίστηκε δέντρο 
στην κατοικία του Όθωνα στο Ναύπλιο 
και συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια στο 
παλάτι των Αθηνών.

Όσον αφορά στο στόλισμα του κα-
ραβιού, μετά την επανάσταση του 1821, 
επειδή πρώτη απελευθερώθηκε η νησιω-
τική Ελλάδα, δεν υπήρχαν δένδρα ικανά 
για να κοπούν και να στολιστούν σε να-
ούς ή σε σπίτια, έτσι στόλιζαν το καρα-
βάκι ως το μόνο παραδοσιακά ελληνικό.

Πηγή: in.gr

Οι Γερμανοί άποικοι θα φέρουν τα χρι-
στουγεννιάτικα δέντρα στη Βόρειο Αμε-
ρική στις αρχές του 17ου αιώνα, ενώ 
κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα οι Αμε-
ρικανοί ιεραπόστολοι εισάγουν τα χρι-
στουγεννιάτικα δέντρα στην Κίνα και στην 
Ιαπωνία, όπου επικράτησε η διακόσμησή 
τους με περίπλοκα σχέδια από χαρτί.

Ωστόσο, υπάρχει και μια άλλη εκ-
δοχή, σύμφωνα με την οποία το Χρι-
στουγεννιάτικο δέντρο έχει αρχαιο-
ελληνικές και βυζαντινές ρίζες.

Στην αρχαία Ελλάδα η περίοδος 22 
Σεπτεμβρίου – 20 Οκτωβρίου, ήταν δι-
άστημα για έκφραση ευχαριστίας για τη 
γονιμότητα του λήξαντος έτους.

ημέρα της θρησκευτικής γιορτής του 
Αδάμ και της Εύας, συνήθιζαν να στο-
λίζουν ένα δέντρο με μήλα θέλοντας 
να συμβολίσουν τον Κήπο της Εδέμ. Το 
έθιμο αυτό ήταν γνωστό ως δέντρο του 
Παραδείσου.

Επίσης κατά την περίοδο των Χρι-
στουγέννων στο δωμάτιο υπήρχε και η 
«πυραμίδα των Χριστουγέννων», 
δηλαδή μια ξύλινη τριγωνική κατασκευή 
με ράφια, πάνω στα οποία έμπαιναν δια-
κοσμητικά ειδώλια, κλαδιά, κεριά και ένα 
αστέρι.

Με το πέρασμα των χρόνων τον 16ο 
αιώνα, το «δέντρο του Παραδείσου» και 
η «χριστουγεννιάτικη πυραμίδα» συγχω-
νεύτηκαν και έτσι προέκυψε το Χριστου-
γεννιάτικο δέντρο, παρόμοιο με αυτό που 
ξέρουμε σήμερα.

Τον 19ο αιώνα το χριστουγεννιά-
τικο δέντρο φτάνει και στην Αγγλία 
και ο στολισμός του διαδίδεται χάρη στις 
προσπάθειες του Γερμανού πρίγκιπα Αλ-
βέρτου και της συζύγου του, βασίλισσας 
Βικτωρίας. 

Στο βικτωριανό δέντρο κρεμούσαν 
κορδέλες και χάρτινες αλυσίδες διάφορα 
κεριά, γλυκά και εντυπωσιακά κέικ.
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Στο σκαλί μιας ράχης του ορεινού 
όγκου του Παρνασσού που κα-
τεβαίνει προς την κοιλάδα του 

ποταμού Πλείστου (διαρρέει τον ελαιώνα 
της Άμφισσας), σε υψόμετρο που κυμαί-
νεται μεταξύ 900 και 1.100, βρίσκεται ένα 
φυσικό μπαλκόνι αλλά και ένα από τα 
σπουδαιότερα κέντρα ορεινού τουρισμού 
στη χώρα μας, η φημισμένη Αράχωβα.

Η γραφική κωμόπολη, η Ράχωβα 
όπως ήταν γνωστή έως τα χρόνια της Επα-
νάστασης του 1821, είναι χτισμένη σε μια 
περιοχή που κατοικείται από την απώτατη 
αρχαιότητα.

Η Αράχωβα έχει γνωρίσει αλματώδη 
ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες χάρη 
κυρίως στο γεγονός ότι αποτελεί το κλα-
σικό πέρασμα, αλλά και το συνήθη τόπο 
διαμονής για όσους επισκέπτονται τα χιο-
νοδρομικά κέντρα του Παρνασσού.

Τους επισκέπτες της Αράχωβας, που 

απέχει μόλις 160 χιλιόμετρα από την 
Αθήνα, υποδέχονται προσεγμένα εστι-
ατόρια, στυλάτα καφέ, καταστήματα με 
τοπικά προϊόντα (ξεχωρίζουν η διάσημη 
«φορμαέλα», η φέτα Παρνασσού και 
τα αραχοβίτικα υφαντά), ατμοσφαιρικά 
μπαρ και νάιτ κλαμπ, για τα οποία φημί-
ζεται η κωμόπολη.

Στα σημαντικότερα αξιοθέατα της Αρά-
χωβας συγκαταλέγονται ο Βράχος της 
Ώρας (πάνω στον απόκρημνο βράχο, ο 
πύργος με το ρολόι), το νεοκλασικό του 
δημοτικού σχολείου και η μαρμάρινη 
προτομή του Γεωργίου Καραϊσκάκη 
(στη δυτική έξοδο, προς τον Παρνασσό), 
σε ανάμνηση της μεγάλης νίκης του κο-
ρυφαίου στρατιωτικού ηγέτη της Επανά-
στασης επί των Τουρκαλβανών, το Νοέμ-
βριο του 1826.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, ιστορι-
κό διατηρητέο μνημείο σε περίοπτη θέση, 

στην κορυφή της κωμόπολης.
Στην ευρύτερη περιοχή της Αράχωβας, 

στο οροπέδιο Λιβάδι, βρίσκεται το Κω-
ρύκειο Άντρο (Σαρανταύλι), σπήλαιο με 
πλούσιο σταλακτιτικό και σταλαγμιτικό 
διάκοσμο.

Οι ανασκαφές αποκάλυψαν πολυάριθ-
μα αναθήματα των Αρχαϊκών και Κλασι-
κών Χρόνων (το σπήλαιο ήταν αφιερωμέ-
νο στον Πάνα και τις Κωρύκειες Νύμφες).

Κατά την Ελληνική Επανάσταση το 
Κωρύκειο Άντρο αποτέλεσε ορμητήριο 
του Οδυσσέα Ανδρούτσου.

Ξεχωριστό χρώμα στην Αράχωβα δίνει 
το «Πανηγυράκι», η τριήμερη θρησκευ-
τική και εθνική εορτή προς τιμήν του προ-
στάτη Αγίου Γεωργίου και σε ανάμνηση 
της μάχης του 1826.

Πηγή: in.gr

Αράχωβα, το μπαλκόνι του Παρνασσού
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Αντιθέσεις 55 ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥ

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, μέσα από τον Διαγωνισμό Διηγήματος της Αλυ-
σίδας Πολιτισμού IANOS, δόθηκε η ευκαιρία σε σύγχρονους λογοτέχνες να 
ξεδιπλώσουν το συγγραφικό τους ταλέντο. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής, ο 
Γιάννης Ξανθούλης, ο Διονύσης Μαρίνος και ο Κωνσταντίνος Μπούρας βρά-
βευσαν τα 55 καλύτερα διηγήματα. Σε αυτά πλήθος εικόνων και χαρακτήρων 
σκιαγραφούν την πραγματικότητα και συνθέτουν ένα μωσαϊκό εμπειριών και 
οραμάτων. Άραγε πώς είναι δυνατόν να συνυπάρχουν οι αντιθέσεις; Κι όμως, αρκούν ψυχή και μάτια 
ανοιχτά για να δοθεί η απάντηση.

Τα θέματα κινούνται γύρω από τον άξονα «Αντιθέσεις» και είναι κυρίως τριών τύπων: 1. ερωτικά (ατο-
μικού οράματος), πολλές φορές σε βαθμό ποιητικού-εξομολογητικού παραληρήματος, 2. κοινωνικά 
(σχέσεις-συμβάσεις-θεσμοί), με αντικείμενο το θεσμό της οικογένειας, το προσφυγικό, τη ρύπανση του 
περιβάλλοντος, την κλιματική αλλαγή, τον αποκλεισμό μέσα στις σύγχρονες ασφυκτικές πόλεις, τις καθη-
μερινές κρίσεις και κρισούλες, τον αρχέγονο φόβο του θανάτου και την εγγενή ανημπόρια των γηρατειών, 
3. προφητικά (οραματισμοί για ευτοπίες του μέλλοντος) που προβάλλουν συνήθως ένα τελείως δυσοίωνο 
κι αποτρόπαιο μέλλον προκειμένου να κινητοποιήσουν κοινωνικά αντανακλαστικά κι αμυντικούς μηχανι-
σμούς της Συλλογικής Συνείδησης και του Ασυνειδήτου.

Εκδοτικός Οίκος: ΙΑΝΟΣ - Έκδοση: 2019 - Σελίδες: 152

Κοκκινολαίμης, ο ήρωας των Χριστουγέννων
Βάνα Μαυρίδου

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς καταφέρνουν και φτάνουν όλα τα γράμματα των παιδιών στο εργαστήρι 
του Άγιου Βασίλη; Είναι οι κοκκινολαίμηδες που τα πηγαίνουν! Τα πουλιά των Χριστουγέννων! Φέτος 
όμως, η αποστολή τους κινδυνεύει να αποτύχει. O Ματίς δεν μπορεί να πετάξει. Αν δεν προλάβουν να 
συλλέξουν όλα τα γράμματα, κάποια παιδιά θα μείνουν χωρίς δώρα, και τα Χριστούγεννα θα καταστρα-
φούν. Θα καταφέρουν οι κοκκινολαίμηδες να χαρίσουν χαμόγελα σε όλα τα παιδιά; Υπάρχει τρόπος να 
πετύχουμε τους στόχους μας ακόμη κι αν φαινομενικά υστερούμε από τους άλλους; Μια ιστορία συνερ-
γασίας και ανιδιοτελούς προσφοράς, για μικρά παιδιά που αγαπούν να ονειρεύονται και να πιστεύουν σε 
όσα δεν βλέπουν...

Εκδοτικός Οίκος: ΠΝΟΗ - Έκδοση: 2019 - Σελίδες: 48

Ημερολόγιο Καλοτυχίας 2020 + γούρι  δώρο

Σάρα Φαφούτη

Οι Εκδόσεις Μύρτος με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουν το Ημερολόγιο Καλοτυχίας 2020. Με κάθε 
αντίτυπο δίδεται δωρεάν ένα γούρι – κόσμημα για την καινούργια χρονιά. Τύχη, ευημερία, υγεία, καλή 
ζωή!!! Ακολουθήστε μας σ’ ένα μακρύ, καλότυχο και μαγευτικό ταξίδι στον κόσμο. Σίγουρα αξίζει τον 
κόπο! Επιβιβαστείτε στο ίδιο τρένο και ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα μυστικά της καλής τύχης, θρύλους 
και ιστορίες μακρινών πολιτισμών από τη μια άκρη του πλανήτη ως την άλλη, ταξιδεύοντας σε γνωστούς, 
αλλά και πιο άγνωστους προορισμούς. Σε όλους τους πολιτισμούς την περίοδο των εορτών αναβιώνουν 
έθιμα με ρίζες πανάρχαιες. Έθιμα που κρατούν ζωντανή την παράδοση, φέρνουν την οικογένεια πιο κοντά 
και ενώνουν κοινωνίες. Μα πάνω απ’ όλα, οι άνθρωποι εύχονται και ονειρεύονται παντού και πάντοτε με 
τον ίδιο τρόπο να έχουν υγεία, τύχη και ευημερία. Ας ανεβούμε λοιπόν στο ίδιο βαγόνι για μια ξενάγηση 
στον πολιτιστικό πλούτο κάθε τόπου. Έτσι θα έχετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε στις γιορτές, στις πρακτι-
κές, στις συμβολικές τελετουργίες τους. Θα γοητευτείτε από την αυθεντικότητα των ανθρώπων, την αγάπη 
και την περηφάνια που έχουν για τον τόπο και τις ρίζες τους.

Εκδοτικός Οίκος: ΜΥΡΤΟΣ - Έκδοση: 2019 - Σελίδες: 144

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ

Βιβλίο
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Πώς η παχυσαρκία 
επηρεάζει την 
ανταπόκριση στη γεύση

Η παχυσαρκία συνδέεται με μειωμένη 
ανταπόκριση στην αίσθηση της γεύσης, 
σύμφωνα με νέα έρευνα του Πανεπιστημί-
ου της Νέας Υόρκης Binghampton. Μέχρι 
τώρα ήταν ήδη γνωστό πως ο τρόπος με 
τον οποίο αντιλαμβάνεται κανείς τη γεύση 
τροποποιείται με την παχυσαρκία. Η πα-
ρούσα μελέτη, όμως, είναι η πρώτη που 
διερεύνησε τις νευρωνικές αλλαγές που 
κρύβονται πίσω από αυτή την κατάσταση.

«Είναι εντυπωσιακό το πόσο λίγα ξέ-
ρουμε για το πώς η παχυσαρκία επηρε-
άζει την αίσθηση της γεύσης, αν σκεφτεί 
κανείς ότι η τελευταία καθορίζει τι είναι 
αυτό που θα επιλέξουμε να φάμε», δή-
λωσε η Πατρίσια ντι Λορέντζο, καθη-
γήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο 
Binghampton.

Οι ερευνητές κατέγραψαν τις απαντή-
σεις μεμονωμένων κυττάρων του εγκεφα-
λικού στελέχους αρουραίων που είχαν 
γίνει παχύσαρκοι μετά από μια διατρο-
φή υψηλή σε λίπη. Οι αποκρίσεις του 
εγκεφαλικού στελέχους των αρουραίων 
στα ερεθίσματα γεύσης παρουσιάζονταν 
καθυστερημένα και ήταν μικρότερες σε 
ένταση και διάρκεια συγκριτικά με τους 
αδύνατους αρουραίους.

Μια διατροφή υψηλή σε λίπη δημι-
ουργεί πιο αμβλεία απόκριση γεύσης 
στον εγκέφαλο και μειωμένη αίσθηση 
γεύσης κατά την κατάποση αυτών των 
τροφών. Η ερευνήτρια τονίζει ότι το ζήτη-
μα είναι να βρεθεί αν τα ίδια αποτελέσμα-
τα που παρουσιάστηκαν στους αρουραί-

ους εμφανίζονται και στους ανθρώπους.
Η μέχρι τώρα έρευνα έχει δείξει ότι 

τόσο στους παχύσαρκους αρουραίους 
όσο και στους παχύσαρκους ανθρώπους 
ο αριθμός των γευστικών καλύκων στη 
γλώσσα –κύτταρα που αντιδρούν στα 
διαφορετικά ερεθίσματα: γλυκό, πικρό, 
ξινό, αλμυρό– είναι μειωμένος.

Επομένως, με βάση αυτό το δεδομένο, 
η ντι Λορέντζο ισχυρίζεται ότι η μειωμένη 
ανταπόκριση του εγκεφαλικού στελέχους 
στα ερεθίσματα γεύσης που βρέθηκε στα 
ποντίκια είναι αρκετά πιθανό να παρουσι-
άζεται και στους ανθρώπους.

Πίεση: Προσοχή από 
μικρή ηλικία

Μεγάλη προσοχή στις δύο 
πρώτες δεκαετίες ενηλικίωσης…

Όσοι νέοι ενήλικες εμφάνιζαν υψηλή 
αρτηριακή πίεση και εξίσου υψηλά επίπε-
δα χοληστερόλης στις ηλικίες των 20 και 
30 ετών, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίν-
δυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημά-
των, σύμφωνα με νέα αμερικάνικη έρευνα, 
ανεξάρτητα από το αν τα επίπεδα αυτά επέ-
στρεψαν ή όχι στις φυσιολογικές μονάδες.

Κρίσιμες δεκαετίες
Τα ευρήματα, από το Πανεπιστήμιο Κο-

λούμπια, είναι στοιχεία που αποδεικνύουν 
ότι οι δεκαετίες των 20 αλλά και των 30 
χρόνων αποτελούν μία κρίσιμη περίοδο, 
όπου η υπέρταση και η αυξημένη χολη-
στερίνη είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς ακόμα 
και για τη μελλοντική υγεία του ατόμου. Οι 
ερευνητές χρησιμοποίησαν στοιχεία από 
έξι μεγάλες μελέτες, με δείγμα μεγαλύ-
τερο από 36.000 άτομα, ξεκινώντας από 
την ηλικία των 18 ετών ενώ για την επιστη-
μονική μελέτη διερευνήθηκαν περιστατικά 
καρδιακής ανεπάρκειας και εγκεφαλικών 
επεισοδίων σε περίοδο 17 χρόνων.

Στα πλαίσια της μελέτης, η ερευνη-
τική ομάδα χρησιμοποίησε τα εν λόγω 
δεδομένα για να εκτιμήσει κατά πόσο η 
υψηλή αρτηριακή πίεση και η αυξημένη 
χοληστερίνη – (στην ηλικία 18 έως και 39 
έτη) αλλά και αργότερα (ηλικία άνω των 
40 ετών) – εντείνει τον κίνδυνο εμφάνισης 
της στεφανιαίας νόσου, της καρδιακής ανε-
πάρκειας και του εγκεφαλικού επεισοδίου.

Ισχυροί «προγνωστικοί» παράγοντες
Οι χαμηλές μετρήσεις της αρτηριακής 

πίεσης αλλά και της χοληστερίνης στις 
πρώτες δεκαετίες της ενηλικίωσης, συ-
σχετίστηκαν άμεσα με τις μεταγενέστερες 
εξίσου χαμηλές μετρήσεις.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αυξη-
μένη συστολική αρτηριακή πίεση στους 
νέους αυξάνει κατά 37% τον κίνδυνο 
καρδιακής ανεπάρκειας, ενώ η αυξημένη 
διαστολική πίεση κατά 21%. Παράλληλα 
οι ερευνητές όρισαν τα αυξημένα επίπεδα 
πίεσης ως «ισχυρούς προγνωστικούς πα-
ράγοντες» των εγκεφαλικών επεισοδίων. 

Επιμέλεια: Μαίρη Μπιμπή
Πηγή: in.gr
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Ένα τελευταίο 
δωράκι!

Αχ! ∆ε µου είπες!
Τι ζήτησες από τον 

Άγιο Βασίλη;

Xmas storyXmas story

Τσακ!

Υπομονή!
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Οι Μετρήσεις Μου

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου


