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Μετά την πανδημία του κορωνοϊού και τα χιλιάδες θύματά της 
σε όλον τον πλανήτη, η καθημερινότητα όλων μας γκρεμίστηκε 
βίαια και τώρα με αργά βήματα προσπαθούμε να συνεχίσουμε 

τις ζωές μας.

Ζήσαμε κάτι πρωτόγνωρο, αλλάξαμε τις συνήθειές μας, αναμετρηθήκαμε με τις δυνάμεις μας 
και ελπίζουμε όλο αυτό να μας κάνει τελικά καλύτερους ανθρώπους.

Να δίνουμε αξία στην κάθε στιγμή μας, να εκτιμάμε τους ανθρώπους γύρω μας, να ξαναθυ-
μηθούμε τις έννοιες της αλληλεγγύης και του αλληλοσεβασμού, να χαμογελάμε περισσότερο, 
να αγαπάμε δυνατά και να το δείχνουμε, να προστατεύουμε τη φύση και να συνεχίσουμε να 
ονειρευόμαστε και να αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας.

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, ήταν πραγματικά μια μεγάλη πρόκληση για εμάς να ανανε-
ώσουμε το περιοδικό MEDI-ΣΥΝ NEWS, μετά από 14 χρόνια επιτυχημένης κυκλοφορίας. 
Πλέον μας συστήνεται με νέο όνομα - ΠΕΙΦΑΣΥΝ NEWS -, περισσότερες σελίδες και πιο 
ελκυστική μορφή. Είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχίσει να αποτελεί έναν πλήρη και έγκυρο 
τρόπο ενημέρωσης των πελατών του φαρμακείου για τις εξελίξεις στον ιατροφαρμακευτι-
κό κυρίως χώρο, για θέματα που αφορούν τα παιδιά και τα κατοικίδια, καθώς και συμβου-
λές ομορφιάς, fitness, διατροφής, ψυχολογίας, κ.ά. 

Το Καλοκαίρι είναι πλέον εδώ και έχουμε πολλούς λόγους να ανυπομονούμε να το ζήσουμε. 
Να αφήσουμε πίσω τις άσχημες στιγμές που βιώσαμε λίγο καιρό πριν και να περάσουμε ανέ-
μελες στιγμές με συντροφιά τον ήλιο και τη θάλασσα.

M
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Σε αυτό το τεύχος ενημερωθείτε για τις ψυχικές επιπτώσεις του κορωνοϊού και ακολου-
θήστε τις πρακτικές συμβουλές μας για να αντιμετωπίσετε τη νέα καθημερινότητα.

Μάθετε πώς οι αλλαγές στον τρόπο διατροφής και ζωής μπορούν να βελτιώσουν τον έλεγχο 
της αρτηριακής πίεσης και να μειώσουν τον κίνδυνο των επιπλοκών που σχετίζονται με την 
υγεία.

Γνωρίστε τους κινδύνους έκθεσης στον ήλιο και πώς μπορείτε να προστατευτείτε, διατηρώ-
ντας βελούδινη επιδερμίδα.

Εάν ψάχνετε για μία διατροφή που θα εστιάζει στην υγεία και καλή λειτουργία της καρδιάς, 
τότε η μεσογειακή διατροφή είναι ιδανική για εσάς… ανακαλύψτε την.

Ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις σχετικά με τη σχέση της διατροφής με τον κορωνοϊό 
και το ανοσοποιητικό σας σύστημα.

Αποκτήστε πιο νεανικό και φρέσκο πρόσωπο και σβήστε τα σημάδια του χρόνου, χωρίς χει-
ρουργικές τομές και ράμματα με την ασφαλή μέθοδο των νημάτων.

Περιποιηθείτε σωστά το σώμα σας και αναζωογονηθείτε ώστε να βγείτε στην παραλία με 
αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε για την προεκλαμψία, γνωστή και ως «τοξιναιμία της κύησης», που αποτελεί μια 
από τις πιο επίφοβες επιπλοκές της εγκυμοσύνης.

Γνωρίστε καλύτερα την εφηβεία, που αποτελεί για τους νέους ανθρώπους μια περίοδο μετα-
βατική σε έναν κόσμο άγνωστο αλλά και ελκυστικό.

Αναγνωρίστε τα χαρακτηριστικά που παρατηρούνται στην ομιλία ενός παιδιού με διαταραχή 
άρθρωσης ή φωνολογική διαταραχή και μάθετε πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Επίσης σας καλωσορίζουμε στον αξιολάτρευτο κόσμο των κατοικίδιων ζώων για να σας 
βοηθήσουμε να τα φροντίσετε ακόμα καλύτερα και να ενισχύσετε την ιδιαίτερη σχέση που 
έχετε μαζί τους. Μάθετε για τη στείρωση των κατοικίδιων ζώων, ένα θέμα αρκετά δια-
χρονικό που απασχολεί μεγάλο αριθμό του πληθυσμού.

Θα εκπλαγείτε πραγματικά από τη δράση του κουρκουμά, του σαμπούκο και του reishi 
στον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς και από τα πλεονεκτήματά τους.

Ακόμη θα προβάλλουμε τους σκοπούς και τις δράσεις διάφορων ανθρωπιστικών οργανώσεων, 
ξεκινώντας με τους Φαρμακοποιούς του Κόσμου, που λειτουργούν αποκλειστικά σε εθε-
λοντική βάση.

Εγκαινιάζουμε μια νέα ενότητα, στην οποία θα μοιραζόμαστε επιλεγμένες συνταγές μαγει-
ρικής και ζαχαροπλαστικής. Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε την υγιεινή και δροσερή σα-
λάτα με κινόα, καρδιές μαρουλιού, σάλτσα αβοκάντο και λιναρόσπορο. 

Προσθέσαμε μια ειδική κατηγορία με τα νέα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά, για 
να είστε πάντα ενημερωμένοι για τις εξελίξεις και τα νέα δεδομένα στον χώρο της υγείας και 
της ομορφιάς.

Εκτός από την αγαπημένη σας ενότητα με επιλογές βιβλίων, προσθέσαμε αυτήν με κουίζ και 
sudoku για να ψυχαγωγηθείτε και να ακονίσετε το μυαλό σας.

Το Καλοκαίρι οι ευκαιρίες για απόδραση είναι περισσότερες και εμείς σας προτείνουμε να επι-
σκεφθείτε την Αγία Άννα, πευκόφυτη τοποθεσία στη Βόρεια Εύβοια.

Η Διοίκηση του ΠΕΙΦΑΣΥΝ

Καλές Διακοπές!
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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 συναίνεση της διεύθυνσης του περιοδικού.

Η γνώμη σας για το περιοδικό μας ΠΕΙΦΑΣΥΝ 
NEWS είναι σημαντική για μας. Βοηθήστε 
μας να διαμορφώσουμε τα επόμενα τεύχη 
μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 
στην ηλεκτρονική δ/νση: info@peifasyn.gr

Eλπίζουμε ότι θα κρατήσετε 
αυτό το τεύχος στο σπίτι σας 
για πάντα, αλλά αν αποφασί-
σετε να το αποχωριστείτε, πα-
ρακαλούμε ανακυκλώστε το.



|  ψυχολογία  |

6  ΠΕΙΦΑΣΥΝ NEWS | Καλοκαίρι 2020

Οι οδηγίες που δίνονται μέσα 
από καθημερινή ενημέρωση 
και οι εξαγγελίες μέτρων είναι 

σαφείς: «Μένουμε σπίτι», «Περιορι-
σμένη κυκλοφορία υπό όρους: ελαχι-
στοποιούμε τις επαφές μας, κρατάμε 
απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου 
από τους άλλους ανθρώπους, απα-
γορεύονται οι συναθροίσεις σε δη-
μόσιους χώρους, ειδικά οι ευπαθείς 
ομάδες καλούνται να περιορίσουν 
έως και να σταματήσουν τις μετακι-
νήσεις, αποφυγή χειραψιών και ενα-
γκαλισμών».

Αυτόματα, στο άκουσμα αυτών 
των αυστηρών μέτρων γεννιέ-
ται ένα φάσμα συναισθηματι-
κών αλυσιδωτών αντιδράσεων. 
Οι σκέψεις γίνονται συναισθήματα και 
τα συναισθήμτα συμπεριφορές. Ανα-
σφάλεια, φόβος, αγωνία, άγχος, πα-
νικός, εκνευρισμός, ανησυχία είτε για 
τον εαυτό μας είτε για τους κοντινούς 
μας ανθρώπους συνθέτουν ένα νέο 
συναισθηματικό προφίλ. Αιφνιδια-
στικά, καλούμαστε να διαχειριστούμε 
πολλές καταστάσεις ταυτόχρονα που 
επηρεάζουν την κοινωνικοσυναισθη-
ματική μας κατάσταση. 

Οι «κακές» ειδήσεις μας έχουν 
περικυκλώσει. Ποικίλες ενημε-
ρωτικές εκπομπές, έκτακτα δελτία 
ειδήσεων και άρθρα υπάρχουν καθη-
μερινά στην τηλεόραση και στα κοι-
νωνικά δίκτυα ενημέρωσης. Σεισμοί, 
απίθανα καιρικά φαινόμενα, φόνοι, 
σκάνδαλα, προσφυγικά ζητήματα και 

τώρα μια νέα φονική γρίπη, είναι με-
ρικά από τα πολλά αρνητικά γεγονότα 
που μας είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
αντιμετωπίσουμε. Οι ψυχολόγοι κα-
τάφεραν να δώσουν ένα όνομα στο 
κόστος που έχει για τον εγκέφαλό μας 
η λήψη όλων αυτών των πληροφορι-
ών, το λεγόμενο «φαινόμενο κό-
πωσης από τις καταστροφές». Η 
Mαίρη Κάσσιλ, καθηγήτρια Ψυχολο-
γίας στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο 
San Antonio, υποστηρίζει ότι «παρα-
τηρούμε ολοένα και περισσότερο το 
«φαινόμενο κόπωσης από τις κατα-
στροφές». Στην  ψηφιακή εποχή που 
ζούμε, είναι δύσκολο να μην αισθανό-
μαστε συντετριμμένοι, όταν σύμφω-
να με μελέτες, 3 στους 4 ανθρώπους 
ελέγχουν το κινητό τους πριν πάνε για 
ύπνο και το ελέγχουν πάλι μόλις ξυ-
πνήσουν το πρωί».

Είναι απόλυτα λογικό λοιπόν 
να μας κυριαρχεί το συναίσθη-

Τίνα Ι. γιάκα
BSc, M.Ed, Ψυχολόγος

COVID-19 
Οι ψυχικές επιπτώσεις

και πρακτικές 
συμβουλές

του



|  ψυχολογία  |

Καλοκαίρι 2020 | ΠΕΙΦΑΣΥΝ NEWS  7

μα του φόβου. Φόβο νιώθουμε, 
όταν απειλούμαστε ή νιώθουμε πως 
θα απειληθούμε, (όχι μόνο σωματι-
κά) σε μια πραγματική κατάσταση. 
Μας αποτρέπουν από το να πάρουμε 
αποφάσεις για τη ζωή μας και ενερ-
γοποιούνται ένστικτα, όπως αυτό της 
αυτοσυντήρησης και της αυτοπρο-
στασίας. Πρόκειται για ένα πρωτόγο-
νο συναίσθημα που μας προειδοποιεί 
για επερχόμενο κίνδυνο ή απειλή της 
ζωής μας. Ένας μηχανισμός θα λέγα-
με που ονομάζεται «πάλης ή φυγής» 
(fight or flight) και σχετίζεται με το 
άγχος του αφανισμού, τον μεγαλύτε-
ρο από όλους τους κινδύνους.

Όταν ο φόβος γίνεται συνήθεια, τότε 
γίνεται φόβος προς την ίδια τη ζωή και 
έναν επικείμενο θάνατο. Όλα τα συ-
ναισθήματα που νιώθουμε, αποτυπώ-
νονται στο σώμα μας με διάφορους 
τρόπους όπως η έξαρση των ψυχο-
σωματικών διαταραχών (δερματικά, 
μυοσκελετικοί πόνοι, αναπνευστικές, 
κυκλοφορικά, γαστρεντερολογικά, 
ενδοκρινικά). O πανικός μάς πα-
ραλύει και μας κάνει άτομα πιο 
ευάλωτα σε διάφορες καταστά-
σεις, αφού έχει αποδειχτεί επιστημο-
νικά ότι οι ορμόνες που απελευθερώ-
νονται σε συνθήκες έντονου άγχους 
αποδυναμώνουν το ανοσοποιητικό 
σύστημα, με αποτέλεσμα να μπορεί 
να αρρωστήσουμε όταν έρθουμε σε 
επαφή με μικρόβια και να χρειαστεί 
περισσότερο χρόνο να το αντιμετωπί-
σουμε και να αναρρώσουμε πλήρως.

Το μυστικό κρύβεται στη μεγαλύτε-
ρη παραγωγή κορτιζόλης από τον 
οργανισμό, μιας ορμόνης που έχει 
χαρακτηριστεί ως η «ορμόνη του 
στρες». Ας φανταστούμε ότι μπρο-
στά στον ιό που κυκλοφορεί σε συν-
δυασμό με τη συνεχή έκθεση στο 
φόβο που μας προκαλούν οι ειδήσεις, 
παράγεται κορτιζόλη σε μεγαλύτερες 
δόσεις από τη συνηθισμένη, με απο-
τέλεσμα να καταστέλλει τα Τ-κύττα-
ρα (απαραίτητα να επιτεθούν στον ιό) 
και τα λευκά αιμοσφαίρια, αποδυνα-
μώνοντας έτσι το ανοσοποιητικό μας. 

Οι λέξεις καραντίνα, απομόνωση, 
κοινωνική απόσταση ηχούν κα-

θημερινά στα αφτιά 
μας και αναμφίβολα 
προκαλούν στενο-
χώρια και θλίψη. Η 
επιδημία ανατρέπει 
την κανονικότη-
τα και τη ρουτίνα 
όλων μας. Παιδιά, 
έφηβοι, ενήλικες 
και ηλικιωμένοι, κα-
λούνται να απομο-
νωθούν μπροστά στο 
φόβο της μόλυνσης, 
του θανάτου, της πιθανής 
απώλειας αγαπημένων. Ο 
αποχωρισμός από τα αγαπημέ-
να μας πρόσωπα είναι νομίζω από 
τα πιο δυσβάστακτα. Η επιβεβλημέ-
νη καραντίνα στις ευάλωτες ομάδες, 
όπως είναι οι ηλικιωμένοι σπάει κάθε 
είδους ισορροπία και συναισθημα-
τικού δεσίματος. Οι παππούδες πια 
δεν μπορούν να δουν τα εγγόνια, να 
τα αγκαλιάσουν και να παίξουν μαζί 
τους. Η ενεργή συμμετοχή των παπ-
πούδων στη ζωή των παιδιών είναι 
κάτι παραπάνω από «φροντίδα», είναι 
εκπαίδευση και μεταλαμπάδευση αξι-
ών. Παύουν επίσης τα καθιερώμενα 
οικογενειακά τραπέζια, τα ραντεβού 
σε κούνιες, πλατείες και καφέ με τους 
φίλους. Έρωτες και φλέρτ που πήγαν 
να γεννηθούν ξαφνικά σταμάτησαν. 
Είναι κομμάτι ζωτικής σημασίας η 
συναισθηματική εγγύτητα ή αλλιώς 
οικειότητα, καθώς απαιτείται για να 
λειτουργεί η σχέση ως ασφαλής βάση 
για τους συντρόφους ώστε να εξελι-
χθούν.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί 
ότι η «έκρηξη» των περιστα-
τικών ενδοοικογενειακής 
βίας είναι μία κατάσταση που 
φαίνεται να επαναλαμβάνε-
ται σε πολλές περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης μεγάλης 
κλίμακας - είτε πρόκειται για 
οικονομική κρίση, είτε για 
διαμάχη - αλλά η καραντί-
να αποτελεί ένα ξεχωριστό, 
ακόμα μεγαλύτερο παράγο-
ντα κινδύνου.

Η υποχρεωτική επί 24ώρου βάσεως 
συνύπαρξη σε ένα τοξικό οικογε-
νειακό περιβάλλον, που έχει επιβα-
ρυνθεί από το στρες της πανδημίας, 
το μειωμένο εισόδημα, ενδεχόμενες 
απολύσεις και άλλα που γεννά η κρί-
ση, δρα ως άτυπος διαμεσολαβητής 
στις ενδοοικο γενειακές συγκρούσεις 
και αναπόφευκτα θα προκαλεί αύξη-
ση των κρουσμάτων της ενδοοικο-
γενειακής βίας.

Για να συνεχίσουμε να έχου-
με όσο μπορούμε μια ισορ-
ροπημένη ψυχική υγεία ας 
επιλέξουμε να αλλάξουμε 
ότι μπορούμε από την καθη-
μερινότητά μας. 

Τακτική αποσύνδεση από τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η 
έκθεσή μας σε αρνητικές και δυσά-
ρεστες ειδήσεις θα περιοριστεί με τη 
μείωση της χρήσης σερφαρίσματος 
στο διαδίκτυο. Μπορούμε να απενερ-
γοποιήσουμε το κινητό μας λίγη ώρα 
πριν πάμε για ύπνο ή αφήνοντάς το σε 
κάποιο άλλο δωμάτιο κατά τη διάρ-
κεια της νύχτας. 

Διαλέγουμε τα πιο ευχάριστα 
νέα. Ίσως δεν έχουμε δώσει σημασία 
σε κάποιο ευχάριστο γεγονός ή εξέ-
λιξη γιατί απλά συνήθισε το αφτί μας 
να ακούει τα αρνητικά. Προσπαθούμε 
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«Κράτα ό,τι κι αν γίνει την 

ηρεμία σου και την γαλήνη 

σου. Τέτοια είναι η ζωή και 

πρέπει να την παίρνεις όπως 

είναι, με γενναιότητα, με όρ-

θιο το κεφάλι, με το χαμό-

γελο στα χείλη μπροστά και 

ενάντια στα πάντα»

(Rosa Luxemburg)

να βρίσκουμε τη θετική πλευρά μίας 
δυσάρεστης κατάστασης για να εστι-
άζουμε.

Φροντίζουμε τον εαυτό μας. Μέ-
νοντας σπίτι είναι μια παγίδα καθώς 
χαλαρώνουμε και ξεχνάμε πολλές 
φορές την υγιεινή και τον καλλωπισμό 
μας. Ας προσπαθήσουμε τακτικά να 
κάνουμε μπάνιο, να φοράμε καθαρά 
άνετα ρούχα, να χτενιζόμαστε και να 
νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας. Θα 
μπορούσαμε να οργανώσουμε θεματι-
κές βραδιές ή να ντυθούμε καλύτερα 
βλέποντας μια ταινία σαν να βγαίναμε 
έξω για σινεμά ή για φαγητό. Με αυ-
τούς τους τρόπους δεν φροντίζουμε 
μόνο εμάς αλλά και τους άλλους.

Σωματική μας υγεία. Τακτική 
άσκηση, σωστός ύπνο, υγιεινή δια-
τροφή/ κατανάλωση με μέτρο. Το 
φαγητό έχει την ιδιότητα της επού-
λωσης συναισθηματικών κενών ειδι-
κά σε περιόδους μεγάλων αλλαγών, 
μοναξιάς και ψυχικού πόνου. Είναι μια 
μορφή διατροφικής και συναισθη-
ματικής διαταραχής που ονομάζεται 
«συναισθηματική υπερφαγία». Χαρα-
κτηρίζεται από μια ακατάσχετη επι-
θυμία για φαγητό που προκύπτει όταν 
υπάρχουν δύσκολες ψυχολογικές κα-
ταστάσεις όπως το στρες, ο θυμός, το 
άγχος, η μοναξιά, η λύπη και η πλήξη. 
Είναι ένας τρόπος διαφυγής ή περι-
σπασμού από το πρόβλημα που απα-

σχολεί το άτομο, 
είναι το γέμισμα 
του κενού που 
αισθάνεται το 
άτομο μέσα 
του (έκφρα-
ση-εκτόνω-

ση). Το φαγητό προκαλεί προσωρινά 
ευχαρίστηση που είναι αντισταθμιστι-
κή στην κακή ψυχολογική κατάσταση 
του ατόμου. Η ερμηνεία τής κατάπο-
σης του φαγητού κλείνει μέσα της και 
την κατάποση όλων των καταστάσε-
ων που ζούμε.

Δωρεάν υπηρεσίες με σκοπό την 
ψυχαγωγία. Υπάρχουν on line θε-
ατρικές παραστάσεις για μικρούς και 
μεγάλους, όπερα, κινηματογράφος, 
ταινίες, ντοκιμαντέρ, βιβλία, παιδικά 
παραμύθια, μουσεία και αρχαιολο-
γικοί χώροι με εικονική περιήγηση. 
Έχουν δημιουργηθεί διαδικτυακές 
ομάδες όπου μαμάδες μοιράζονται 
ιδέες δημιουργικής απασχόλησης με 
τα παιδιά. Επίσης, θα μπορούσαμε να 
ξεκινήσουμε δωρεάν μαθήματα ξέ-
νων γλωσσών.

Βγαίνουμε στο μπαλκόνι ή τον 
κήπο και ασχολούμαστε με τη διακό-
σμηση και την περιποίηση των λου-
λουδιών. Διαβάζουμε ένα βιβλίο, 
ακούμε μουσική, παίζουμε επιτρα-
πέζια παιχνίδια έξω ώστε να αλλά-
ζουμε παραστάσεις.

Ενθαρρύνουμε την επικοινωνία 
είτε μέσω τηλεφώνου είτε με βι-
ντεοκλήσεις κρατώντας ισχυρή 
την επαφή. Σύμφωνα με τη θεωρία 
δεσμού μπορούν να υπάρξουν «επου-
λωτικές» -συναισθηματικά- εμπειρίες 
δίνοντας το αίσθημα της ασφάλειας. 
Μοιραστείτε αυτό που σας συμβαίνει, 
ίσως δείτε αλλιώς αυτό που σας απα-
σχολεί.

Υιοθετούμε τεχνικές χαλάρω-
σης! Η έκθε-
ση του ατόμου 
στο ερέθισμα 
που προκαλεί 
φόβο μπορεί 
να πυροδοτή-
σει κρίση πα-
νικού, αγωνία, 
παράλογη και 
αδ ι κα ιολόγη-
τη ανησυχία ή 
υπερένταση και 
να οδηγήσει σε 
κρίσεις άγχους 
ή πανικού. 

Χαλάρωση. Καθόμαστε αναπαυτικά 
ή ξαπλώνουμε λίγα λεπτά κάθε ημέ-
ρα, κλείνουμε τα μάτια και κάνουμε 
διαφραγματικές αναπνοές, διαδοχική 
χαλάρωση μυών, ενεργοποίηση αι-
σθήσεων και νοερή απεικόνιση δη-
μιουργώντας χαρούμενες εικόνες & 
θετικές σκέψεις.

Απολαμβάνουμε ένα καλό μα-
σάζ που μπορούμε να κάνουμε ο ένας 
στον άλλον.

γελάμε δυνατά! Ένα καλό γέλιο δεν 
μας αποφορτίζει μόνο ψυχικά αλλά 
μειώνει την κορτιζόλη, και αυξάνει τις 
ενδορφίνες οι οποίες βοηθούν τη δι-
άθεσή μας. 

Ακούμε, παίζουμε 
μουσική και τραγουδάμε
Ημερολόγιο καταγραφής συναισθη-
μάτων. Καλούμαστε καθημερινά να 
παρατηρήσουμε τον εαυτό μας την 
ώρα που αισθάνεται δυσάρεστα και 
να καταγράφουμε «τι είναι αυτό που 
φοβόμαστε, πώς νιώθουμε, τι συμ-
βαίνει στο σώμα μας, πώς συμπερι-
φερόμαστε, τι αποφεύγουμε;»

Παρατηρούμε δηλαδή, τον εαυ-
τό μας σε διαφορετικά επίπεδα, 
τα λεγόμενα: «4 Σ: Σκέψη, Συ-
ναίσθημα, Σώμα, Συμπεριφορά».

Μπορεί να διαπιστώσουμε ότι κά-
ποιες σκέψεις είναι επαναλαμβανό-
μενες, υπερβολικές και παράλογες 
και κάθε φορά έρχονται πιο δυνα-
τές. Αν μετατρέψουμε τις σκέψεις 
μας σε ερωτήματα μπορούν να απα-

ντηθούν και να τις 
ελαχιστοποιήσουμε 
τόσο που στο τέλος 
θα εξαφανιστούν. 
Αν όμως νιώθουμε 
ότι δεν μπορούμε 
να διαχειριστούμε 
καταστάσεις ας μη 
διστάσουμε να επι-
κοινωνήσουμε με 
έναν ειδικό που θα 
μπορεί να μας βοη-
θήσει μέσω skype ή 
οποιοδήποτε άλλο 
διαδικτυακό μέσο. 
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Dr Ελευθερία Π. Κοζανίδου
MD, Ειδικός Παθολόγος-Διαβητολόγος

ΥΠΕΡΤΑΣΗ:
Αντιμετώπιση πριν ή χωρίς φάρμακα

υπέρταση ή υψηλή 
αρτηριακή πίεση, 
είναι μία χρόνια πά-

θηση κατά την οποία η πίεση στις 
αρτηρίες είναι αυξημένη. Αυτή η 
αύξηση της πίεσης κάνει την καρδιά 
να εργάζεται πιο εντατικά από το 

φυσιολογικό για να κυκλοφορεί το 
αίμα μέσω των αιμοφόρων αγγείων. 
Η αρτηριακή πίεση περιλαμβάνει δύο 
μετρήσεις, τη συστολική και τη δια-
στολική, που εξαρτώνται από το εάν 
ο καρδιακός μυς συστέλλεται (συ-
στολή) ή χαλαρώνει μεταξύ των παλ-

μών (διαστολή). Η φυσιολογική αρ-
τηριακή πίεση σε κατάσταση ηρεμίας 
κυμαίνεται από 100 έως 140 mmHg 
(η συστολική) και από 60 έως 90 
mmHg (η διαστολική). Υπάρχει υψηλή 
αρτηριακή πίεση εάν είναι μονίμως σε 
επίπεδα 140/90 mmHg ή παραπάνω.

H
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Σημάδια και συμπτώματα 
Η υπέρταση σπάνια εμφανίζει συ-
μπτώματα και η αναγνώρισή της συ-
νήθως γίνεται μέσω προσυμπτωματι-
κού ελέγχου ή όταν το άτομο αναζητά 
φροντίδα για κάποιο άσχετο πρόβλη-
μα υγείας. Μερικά άτομα με υψηλή 
αρτηριακή πίεση αναφέρουν πονοκε-
φάλους (ειδικά στο πίσω μέρος της 
κεφαλής και κατά τις πρωινές ώρες), 
καθώς και ζάλη, ίλιγγο, εμβοές (βουη-
τό ή σφύριγμα στα αυτιά), διαταραχές 
στην όραση ή λιποθυμικά επεισόδια. 

Κατά την αντικειμενική εξέταση μπο-
ρεί κανείς να υποπτευθεί υπέρταση 
όταν εντοπίζεται υπερτασική αμφι-
βληστροειδοπάθεια κατά τον έλεγχο 
του οπτικού βυθού στο πίσω μέρος 
του ματιού με βυθοσκόπηση, όπου 
μπορεί επίσης να μας υποδείξει πόσο 
καιρό έχει υπάρξει ένα άτομο υπερ-
τασικό. 

Η αυξημένη αρτηριακή πίεση αποτελεί 
τον μεγαλύτερο παράγοντα κινδύνου 
για καρδιαγγειακά νοσήματα (εγκεφα-
λικά επεισόδια, στεφανιαία νόσο, ΑΕΕ), 
την καρδιακή ανεπάρκεια, τα ανευρύ-
σματα των αρτηριών (π.χ. ανεύρυσμα 
αορτής), την περιφερική αρτηριακή 
νόσο και τη χρόνια νεφρική νόσο. Όσο 
υψηλότερη είναι η αρτηριακή πίεση 
τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος εμφά-
νισης των παραπάνω νοσημάτων. Επί-
σης έχει αποδειχθεί ότι έστω και μια 

μέτρια αύξηση της πίεσης για μεγάλο 
χρονικό διάστημα σχετίζεται με μειω-
μένο προσδόκιμο επιβίωσης.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη 
πρόοδος στη φαρμακευτική αντιμε-
τώπιση της υπέρτασης. Δεν πρέπει, 
όμως, να υποτιμούνται απλές υγιει-
νοδιαιτητικές οδηγίες στην πρόληψη 
και θεραπεία κυρίως της ιδιοπαθούς 
υπέρτασης, όπου δεν ανιχνεύονται 
συγκεκριμένα αίτια και αποτελεί το 
95% των περιπτώσεων.

Προτού, λοιπόν, καταφύγουμε στη 
λήψη φαρμάκων, ας δούμε πώς μπο-
ρούμε να ρυθμίσουμε την αρτηριακή 
πίεση με φυσικό τρόπο.

‣ Μείωση σωματικού βάρους: Με 
την αύξηση του σωματικού βάρους 
έχουμε και αύξηση της αρτηριακής πί-
εσης. Η παχυσαρκία μπορεί να προκα-
λέσει άπνοιες στον ύπνο, οι οποίες με 
τη σειρά τους μπορούν να αυξήσουν 
την αρτηριακή πίεση. Το αδυνάτισμα 
είναι ένας δραστικός τρόπος για να 
μειώσει κανείς την αρτηριακή πίε-
ση. Χάνοντας 5 kg έχουμε σημαντική 
πτώση της αρτηριακής πίεσης. Μεγά-
λη σημασία έχουν και η κατανομή του 
λίπους και η περίμετρος κοιλιάς.

‣ Σωματική άσκηση: Καθημερινή 
σωματική άσκηση τουλάχιστον 30 
min μπορεί να μειώσει την αρτηρια-
κή πίεση κατά 4-5 mmHg. Είναι ση-
μαντικό να είναι τακτική η σωματική 
άσκηση, διότι η διακοπή της μπορεί 
να αυξήσει πολύ τα επίπεδα αρτηρι-
ακής πίεσης. Αν κάποιος έχει προ-υ-
πέρταση (ΣΑΠ = 120-139 mmHg και 
ΔΑΠ = 80-89 mmHg) μπορεί να μην 

εξελιχθεί σε υπέρταση με την τακτική 
σωματική άσκηση. Τρόποι άσκησης 
είναι το βάδισμα, το τρέξιμο, το ποδή-
λατο, το κολύμπι και ο χορός. Επίσης, 
η σωματική άσκηση προκαλεί μείωση 
και του stress. Επομένως γίνεται κα-
τανοητή η ευεργετική επίδραση της 
σωματικής άσκησης (προσαρμοσμένη 
στις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου).

‣ Υγιεινή διατροφή: Τρώγοντας 
δημητριακά, τροφές πλούσιες σε κά-
λιο (φρούτα – λαχανικά) και γαλα-
κτοκομικά χαμηλού λίπους μπορεί να 
μειώσουμε την αρτηριακή πίεση κατά 
14 mmHg. Στην Ελλάδα η μεσογειακή 
δίαιτα, η οποία είναι πλούσια σε φρού-
τα, λαχανικά και ελαιόλαδο, είναι ιδιαί-
τερα χρήσιμη στην αρτηριακή πίεση.

‣ Δίαιτα πτωχή σε αλάτι: Ακόμα 
και μικρή μείωση του νατρίου που πε-
ριέχεται στο αλάτι μπορεί να μειώσει 
την αρτηριακή πίεση κατά 2-8 mmHg. 
Η ημερήσια πρόσληψη νατρίου κατά 
μέσο Ευρωπαίο ενήλικα κυμαίνεται 
από 2,3 έως 6,9 γραμμάρια, ποσότητα 
μεγάλη για τις πραγματικές ανάγκες 
του. Αν μειώσουμε την πρόσληψη άλα-
τος κατά 2-4 γραμμάρια, πολλές φορές 
επιτυγχάνεται σημαντική πτώση της 
αρτηριακής πίεσης και ελαττώνεται η 
απαιτούμενη δόση διουρητικών ή και 
άλλων αντι-υπερτασικών φαρμάκων. 
Θα πρέπει, λοιπόν, να μην προσθέτου-
με αλάτι στα φαγητά μας. Τα τρόφιμα 
περιέχουν ικανοποιητικές ποσότητες 
αλατιού για τις ανάγκες του οργανι-
σμού. Ας μην ξεχνάμε ότι τα έτοιμα, 
επεξεργασμένα ή προπαρασκευασμέ-
να φαγητά είναι συνήθως πλούσια σε 
αλάτι. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και σε 

Η υπέρταση ταξινομείται είτε ως 
πρωτογενής υπέρταση είτε ως 
δευτεροπαθής υπέρταση. Περί-
που το 90–95% των περιπτώ-
σεων κατηγοριοποιούνται ως 
«πρωτογενής υπέρταση», που 
σημαίνει υψηλή αρτηριακή πίεση 
χωρίς προφανές υποκείμενο ιατρι-
κό αίτιο. Άλλες καταστάσεις που 
επηρεάζουν τα νεφρά, τις αρτη-
ρίες, την καρδιά ή το ενδοκρινικό 
σύστημα προκαλούν το υπόλοιπο 
5–10% των περιπτώσεων (δευτε-
ροπαθής υπέρταση). 
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άλλα συσκευασμένα βιομηχανικά προ-
ϊόντα διατροφής. Γι’ αυτό καλό θα είναι 
να μάθουμε να διαβάζουμε προσεκτικά 
τις ετικέτες των προϊόντων που αγο-
ράζουμε. Με τον τρόπο αυτό θα ξέ-
ρουμε το περιεχόμενό τους σε αλάτι 
και θα κάνουμε τις καλύτερες επιλογές 
για την αρτηριακή μας πίεση. Εναλλα-
κτικά, καλό είναι να χρησιμοποιούμε 
διάφορα μπαχαρικά (π.χ. πιπέρι, κανέ-
λα, ρίγανη) και βότανα για να δίνουμε 
ποικιλία στη γεύση των φαγητών μας.

‣ Περιορισμός του αλκοόλ που 
καταναλώνεται. Σε μικρές ποσότη-
τες το αλκοόλ, 1-2 μερίδες την ημέρα, 
δεν βλάπτει, αλλά μπορεί να βοηθά 
την υγεία. Αν δεν πίνουμε δεν υπάρ-
χει λόγος να αρχίσουμε να πίνουμε. 
Αυτά που δίνει το κρασί μπορούμε να 
τα πάρουμε και από άλλες πηγές, στο 
πλαίσιο της υγιεινής διατροφής.

‣ Διακοπή καπνίσματος: Το ενερ-
γητικό ή παθητικό κάπνισμα βλάπτει με 
πολλούς τρόπους την υγεία. Επιπλέον, 
έχει αποδειχθεί ότι η νικοτίνη αυξάνει 
την αρτηριακή πίεση. Κάθε φορά που 
εισπνέουμε καπνό με οποιοδήποτε 
τρόπο η αρτηριακή πίεση αυξάνεται. Γι’ 
αυτό η αποφυγή κάθε μορφής καπνί-
σματος είναι σημαντική στον έλεγχο 
της αρτηριακής πίεσης.

‣ Περιορισμός στην κατανάλω-
ση καφέ: Οι επιδράσεις της καφεΐ-
νης στην υπέρταση ακόμα είναι υπό 
διερεύνηση. Μετά την κατανάλωση 
καφέ, παρατηρείται μικρή παροδική 
αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Δεν 

είναι γνωστό αν ο καφές αυξάνει συ-
νεχώς την αρτηριακή πίεση, ωστόσο 
συστήνεται να μην καταναλώνεται 
περισσότερο από 2-3 φλιτζάνια την 
ημέρα, δηλαδή όχι περισσότερο από 
200 mgr καφεΐνης την ημέρα.

‣ Καλύτερη διαχείριση του 
stress: Το stress είναι αναπόφευ-
κτο στη ζωή μας. Όταν το διαχειρι-
ζόμαστε σωστά και είναι ελεγχόμενο 
μας βοηθά. Όταν 
είναι χρόνιο και 
ανεξέλεγκτο μας 
φθείρει και, μετα-
ξύ άλλων, αυξά-
νει την αρτηριακή 
πίεση. Χρειάζεται 
να ανακαλύψουμε 
τα αίτια που μας 
προκαλούν stress 
και να μάθουμε να 
το αντιμετωπίζου-
με σωστά. Αν δεν 
μπορούμε, συμ-
βουλευόμαστε τον 
ιατρό μας ή τον 
ψυχολόγο μας.

‣ Ε λ έ γ χ ο υ μ ε 
τακτικά την 
αρτηριακή πίε-
ση: Η αρτηριακή 
πίεση δεν πρέπει 
να μετράται μόνο 
στο ιατρείο ή στο 
νοσοκομείο, αλλά 
και στο σπίτι. Μην 
ξεχνάμε το «σύν-
δρομο της άσπρης 

μπλούζας». Σημαντικός αριθμός 
ανθρώπων μόνο με το γεγονός ότι 
πηγαίνουν στον ιατρό βιώνουν αρ-
κετή αναστάτωση και η αρτηριακή πί-
εση αυξάνεται πολύ. Το γεγονός αυτό 
οδηγεί σε λανθασμένες αποφάσεις. 
Γι’ αυτό οι μετρήσεις της αρτηριακής 
πίεσης στο σπίτι ή με τον ιατρό κάτω 
από ήρεμες συνθήκες προσφέρουν 
σημαντικές πληροφορίες. Η τακτική 

μέτρηση και πα-
ρακολούθηση των 
δ ι α κ υ μ ά ν σ ε ω ν 
της αρτηριακής 
πίεσης από τον 
ίδιο τον ασθενή 
είναι πολύ χρή-
σιμες. Αφού μά-
θει με τη βοήθεια 
του ιατρού ή του 
νοσηλευτή να με-
τράει σωστά την 
αρτηριακή πίεση, 
μπορεί να ελέγχει 
τα αποτελέσμα-
τα των ενεργειών 
του και να λαμ-
βάνει διορθωτικά 
μέτρα.

‣ Η στήριξη από 
οικογένεια, φί-
λους και ομάδες 
αυτοβοήθειας έχει 
καθοριστική ση-
μασία για τη ρύθ-
μιση της αρτηρια-
κής πίεσης.

Οι αλλαγές στον τρόπο δι-
ατροφής και ζωής μπορούν 
να βελτιώσουν τον έλεγχο 
της αρτηριακής πίεσης και 
να μειώσουν τον κίνδυνο των 
επιπλοκών που σχετίζονται 
με την υγεία. Ειδικότερα στην 
ήπια υπέρταση, η μη φαρμα-
κευτική αγωγή συχνά μπορεί 
να ελαττώσει ικανοποιητικά 
την αρτηριακή πίεση. Όμως 
σε άτομα για τα οποία οι 
αλλαγές στον τρόπο ζωής 
είναι αναποτελεσματικές ή 
ανεπαρκείς, συχνά είναι απα-
ραίτητη η λήψη αντι-υπερ-
τασικών φαρμάκων. Πάντως 
ακόμη και στις περιπτώσεις 
όπου κρίνεται απαραίτητη 
η φαρμακευτική αγωγή, τα 
υγειονο-διαιτητικά μέτρα θα 
συμβάλλουν κατά πολύ στη 
μείωση της απαιτούμενης 
δοσολογίας των φαρμάκων.
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Xρυσούλα γκούσκου
Φαρμακοποιός

Quality & Training Manager FREZYDERM ΑΒΕΕ

βελούδινη
προστασία

ο φως του ήλιου δημιουργεί 
πνευματική ανάταση, ευεξία 
και καλή διάθεση και λει-

τουργεί καταλυτικά στη βιοσύνθεση 
της βιταμίνης D, η οποία είναι σημα-
ντική για την ανάπτυξη.

Η ενέργεια βέβαια που μεταφέρουν 
τα φωτόνια έχει και αρνητικές συνέ-
πειες που εξαρτώνται από τη συχνό-
τητα και τη διάρκεια της έκθεσης, την 
ένταση του ηλιακού φωτός και την 
ευαισθησία του δέρματος.

UVA – UVB

Η UVA ακτινοβολία διεισδύει βα-
θύτερα στο δέρμα από την UVB και 
ευθύνεται για φωτογήρανση και φω-
τοδερματίτιδες, καθώς καταστρέφει 
τριχοειδή αγγεία, ινοβλάστες, πρωτε-
ΐνες και λιπίδια και προκαλεί βλάβες 
στο DNA.

Η UVB ευθύνεται για ερύθημα και 
εγκαύματα.

Φωτογήρανση 
Η χρόνια έκθεση στον ήλιο λειτουργεί 
αθροιστικά. Τα φωτόνια αλλοιώνουν 
το DNA των δερματικών κυττάρων 
και υποβαθμίζουν τους μηχανισμούς 
αυτοεπιδιόρθωσής του.

Σταδιακά καταστρέφεται το κολλαγό-
νο, η ελαστίνη και οι ινοβλάστες, ενώ 
υποβαθμίζεται η ανοσοπροστασία 
(μείωση κυττάρων Langerhans).

Έρευνες επισημαίνουν ότι το 80 % 
των σημείων γήρανσης οφείλονται 
στην ηλιακή ακτινοβολία και μόνο το 
20% εξ αυτών σε ενδογενείς παρά-
γοντες.

&

Τ
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Η καινοτομία 
και η απο-
τ ε λ ε σ μ α τ ι -
κότητα της 
FRE Z Y DERM 
SUN SCREEN 
VELVET συν-
δυάζεται με 
τη διασφάλιση 
της ανθρώπι-
νης υγείας και 
την περιβαλ-
λοντική υπευ-
θυνότητα.

FREZYDERM SUN 
SCREEN VELVET
Καινοτομία Second Skin Technology

‣ Αφήνει βελούδινη υφή στην 
επιδερμίδα και την αίσθηση ενός βε-
λούδινου δεύτερου δέρματος

‣ Απαλύνει την όψη των ρυτίδων

‣ Δεν αφήνει λευκή χροιά

‣ Προσφέρει ματ όψη για 6 ώρες, 
απορροφώντας το σμήγμα, χωρίς να 
αφήνει λιπαρότητα και γυαλάδα

‣ Επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει

‣ Παραμένει σταθερό στο νερό και 
την εφίδρωση

‣ Προστατεύει το δέρμα από την 
υπεριώδη, την ορατή και την υπέρυ-
θρη ακτινοβολία

‣ Προσφέρει καλύτερη κατανο-
μή φίλτρων 

‣ Εξασφαλίζει καλύτερη εφαρ-
μογή με ένα απλό άγγιγμα, χωρίς 
τριβή 

Οι δράσεις και οι ιδιότητες της FREZYDERM SUN SCREEN 
VELVET, έχουν τεκμηριωθεί με σειρά μελετών από Έγκυ-
ρους και Πιστοποιημένους Φορείς:

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ 
ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

Τα αντηλιακά φίλτρα:

‣ Παραμένουν αποκλειστικά στην επιδερμίδα 

‣ Δεν διεισδύουν στις βαθύτερες επιδερμικές στοιβάδες 

‣ Δεν επηρεάζουν την ακεραιότητα της κεράτινης 
στοιβάδας 

‣ Δεν παρουσιάζουν συστημική απορρόφηση 

(Πατενταρισμένη Τεχνολογία Sunscreen Velvet Second Skin 
– Μελέτη και Αξιολόγηση Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης) 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ 

ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ των ΑΝΤΗΛΙΑΚωΝ ΦΙΛΤΡωΝ 
ΣΤΟ θΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ 

(Πατενταρισμένη Τεχνολογία Sunscreen Velvet Second Skin 
– Determination of Organic UV filters in Sea Water - QACS)
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Ολυμπία Μαλεβίτη
Κλινική Διαιτολόγος, ΒSc,

Queen Margaret University

άν ψάχνετε για 
μία διατροφή 
που θα εστιά-

ζει στην υγεία και καλή λει-
τουργία της καρδιάς, τότε η 
Μεσογειακή διατροφή είναι 
ιδανική για εσάς.

Η Μεσογειακή διατροφή 
συνδυάζει τις βασικές αρχές 
του υγιεινού τρόπου ζωής με 
τις παραδοσιακές γεύσεις και 
τις μεθόδους μαγειρικής της 
Μεσογείου.

Γιατί να επιλέξουμε τη Μεσογειακή διατροφή;
Tο ενδιαφέρον γύρω από τη Μεσογειακή διατροφή ξεκίνησε τη δεκαετία του ’60 όταν 
παρατηρήθηκε ότι τα καρδιαγγειακά νοσήματα προκαλούσαν λιγότερους θανάτους στις 
χώρες της Μεσογείου, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολι-
τείες και τη βόρεια Ευρώπη. Έρευνες βρήκαν ότι η Μεσογειακή διατροφή συνδέεται με 
μειωμένους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Επιπλέον, έχει αναγνωρισθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως ένα υγιεινό και 
βιώσιμο διατροφικό πλάνο.

Τι είναι πρακτικά η Μεσογειακή διατροφή; 
Είναι ένας τρόπος διατροφής που βασίζεται στην παραδοσιακή κουζίνα χωρών που βρί-
σκονται εντός των ορίων της Μεσογειακής θάλασσας. Δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος 
ορισμός της Μεσογειακής διατροφής, όμως χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη περιεκτι-
κότητα-κατανάλωση λαχανικών, φρούτων, προϊόντων ολικής άλεσης, οσπρίων, ξηρών 
καρπών, σπόρων, καθώς και έξτρα παρθένου ελαιόλαδου.

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Ο θησαυρός της

E
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Τα βασικά συστατικά της Με-
σογειακής διατροφής περιλαμ-
βάνουν:

‣ Καθημερινή κατανάλωση λα-
χανικών, φρούτων, προϊόντων ολικής 
άλεσης και καλών λιπαρών.

‣ Εβδομαδιαία πρόσληψη ψα-
ριού, πουλερικών, οσπρίων και αυγών.

‣ Συντηρητική κατανάλωση γα-
λακτοκομικών προϊόντων.

‣ Περιορισμένη πρόσληψη κόκκι-
νου κρέατος.

Άλλα σημαντικά στοιχεία της Μεσο-
γειακής διατροφής είναι:

‣ Τα γεύματα με την οικογένεια και 
φίλους

‣ Η συντηρητική κατανάλωση 
κόκκινου κρασιού

‣ Η ενσωμάτωση της φυσικής 
δραστηριότητας στο ημερήσιο 
πρόγραμ-
μα

Τα καλά λιπαρά
‣ Τα καλά λιπαρά αποτελούν 
ένα βασικό συστατικό της Μεσο-
γειακής διατροφής, αντικαθιστώ-
ντας τα κορεσμένα και trans λιπαρά 
που μπορεί να οδηγήσουν στην εμ-
φάνιση κάποιου καρδιαγγειακού νο-
σήματος.

‣ Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 
είναι η βασική πηγή καλών λιπα-
ρών στην Μεσογειακή διατρο-
φή. Παρέχει μονοακόρεστα λιπαρά 
οξέα, που βοηθάνε στη μείωση των 
επιπέδων της κακής χοληστερόλης( 
LDL) . Οι ξηροί καρποί και οι σπόροι 
αποτελούν επίσης πολύ καλές πηγές 
καλών λιπαρών.

‣ Επιπλέον, το ψάρι είναι πολύ 
σημαντικό στη Μεσογειακή δι-
ατροφή. Λιπαρά ψάρια όπως ο σο-
λομός, η πέστροφα, ο τόνος, οι σαρ-
δέλες είναι πλούσια σε ω-3 λιπαρά 
οξέα, έναν τύπο πολυακόρεστων λι-
παρών οξέων που βοηθούν στη μείω-
ση των τριγλυκεριδίων, της δημιουρ-
γίας θρόμβων, καθώς και του ρίσκου 
για εμφάνιση εγκεφαλικού επεισοδί-
ου αλλά και καρδιακής ανεπάρκειας.

Κρασί και Μεσογειακή 
διατροφή
Στη Μεσογειακή διατροφή συνήθως 
επιτρέπεται η ελεγχόμενη κατανάλω-
ση κόκκινου κρασιού. Παρόλο που το 
κρασί έχει κατά καιρούς συνδεθεί με 
μειωμένο ρίσκο εμφάνισης καρδιαγ-
γειακών νοσημάτων, μερικές έρευνες 
υποδεικνύουν ότι σε καμία περίπτω-

ση δεν μπορεί να απενοχο-
ποιηθεί πλήρως.

Χρήσιμες συμβουλές 
που θα σας βοηθήσουν 
να ακολουθήσετε τη 
Μεσογειακή διατροφή: 
‣ Καταναλώστε 7-10 μερίδες 
φρούτα και λαχανικά την ημέρα.

‣ Προτιμήστε τα προϊόντα ολι-
κής άλεσης (ψωμί, δημητριακά, ζυ-
μαρικά). 

‣ Προτιμήστε σύνθετους υδα-
τάνθρακες, όπως τα δημητριακά 
(πολύσπορο ψωμί, ολικής αλέσεως 
δημητριακά) και φρούτα – λαχανικά, 
γιατί επιδρούν λιγότερο στα μεταγευ-
ματικά επίπεδα σακχάρου απ’ ότι οι 
απλοί (άσπρο ψωμί, γλυκά).

‣ Χρησιμοποιήστε τα καλά λι-
παρά, όπως το ελαιόλαδο αντί για το 
βούτυρο στο μαγείρεμα.

‣ Καταναλώστε περισσότερα 
ψάρια και θαλασσινά, ιδανικά δύο 
φορές την εβδομάδα.  Αποφεύγουμε 
τα παστά ή τα τηγανισμένα.

‣ Περιορίστε την κατανάλωση 
κόκκινου κρέατος και προϊόντων 
κρέατος (λ.χ. μία φορά τη βδομάδα). 
Αντικαταστήστε τα με ψάρι, όσπρια. 

‣ Τρώμε άπαχα κρέατα και δια-
λέγουμε κρέας που δεν έχει πέτσα, 
όπως το κοτόπουλο, και τα ψήνουμε 
ή τα βράζουμε.

‣ Καταναλώστε γαλακτοκομι-
κά προϊόντα χαμηλών λιπαρών 
(γάλα, γιαούρτι, τυρί).

‣ Βάλτε τα μπαχαρικά στη ζωή 
και τη μαγειρική σας. Με αυτόν 
τον τρόπο θα ενισχύσετε τη γεύση και 
θα περιορίσετε την κατανάλωση αλα-
τιού.
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Kωνσταντίνος Μ. Συριάνος
Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, BSc

Γεωπόνος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, BSc 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΚΟΡΩΝΟΪΟ 

Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ

ΜΕ ΤΟΝ

και το ανοσοποιητικό σύστημα

απροσδόκητη πανδημία 
του κορωνοϊού πλήττει 
την ανθρωπότητα σε 

παγκόσμιο επίπεδο, έχοντας στρέψει 
την προσοχή του κόσμου στο ρόλο 
που διαδραματίζει το ανοσοποιητικό 
μας σύστημα. Αυτό είχε ως συνέπεια 
να πλημμυρίσει το διαδίκτυο από 

συμβουλές «αυτόκλητων ειδικών» οι 
οποίοι διαφημίζουν προϊόντα ή συ-
μπληρώματα διατροφής, τα οποία και 
προβάλλουν είτε ως ενισχυτικά του 
ανοσοποιητικού μας συστήματος είτε 
(πιο προκλητικά ακόμα), ως προϊόντα 
πρόληψης είτε ως προϊόντα αντιμε-
τώπισης του κορωνοϊού. 

Δυστυχώς και επί του παρόντος, 
δεν υπάρχουν γνωστές θεραπεί-
ες για τον COVID-19, αν και διεξά-
γεται έρευνα για την ανάπτυξη σχετι-
κού εμβολίου. Σε παγκόσμιο επίπεδο 
οι αρμόδιοι φορείς καταβάλλουν συ-
νεχείς προσπάθειες ενημέρωσης του 
κοινού για την προστασία του.

H
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Πιο συγκεκριμένα: 

Η Αμερικανική Υπηρεσία Τρο-
φίμων και Φαρμάκων (FDA) πα-
ρακολουθεί και προειδοποιεί τις 
εταιρείες που προβάλλουν προϊόντα 
με τον ισχυρισμό ότι βοηθούν στην 
πρόληψη, τη διάγνωση ή και τη θε-
ραπεία του COVID-19. Για τα προϊόντα 
ή συμπληρώματα που προβάλλονται 
ως κατάλληλα για την πρόληψη ή 
θεραπεία για το COVID-19, όχι μόνο 
δεν έχει επιβεβαιωθεί επιστημονικά 
ο ισχυρισμός αυτός αλλά μπορεί να 
είναι επικίνδυνα και δυνητικά απειλη-
τικά για την ανθρώπινη ζωή. 

Ο Βρετανικός Σύλλογος Διαιτο-
λόγων (BDA) πρόσφατα ανακοίνωσε 
πως δεν μπορούμε να «ενισχύσουμε» 
το ανοσοποιητικό μας σύστημα μέσω 

της διατροφής και κανένα συγκεκρι-
μένο τρόφιμο ή συμπλήρωμα δεν 
θα εμποδίσει από το να μολυνθούμε 
από τον κορωνοϊό. Η ορθή πρακτική 
υγιεινής παραμένει ο καλύτερος και 
ο ασφαλέστερος τρόπος αποφυγής 
μόλυνσης.

Επίσης μέχρι σή-
μερα, η Ευρω-
παϊκή Αρχή για 
την Ασφάλεια 
των Τροφίμων 
(EFSA) δεν έχει 
επιβεβαιώσει κα-
νέναν ισχυρισμό 
τροφίμου ή συστα-
τικού τροφίμων 
ως προστατευτικό 
έναντι μολύνσεων. 

Υπάρχουν πολλά θρεπτικά συ-
στατικά που εμπλέκονται στην 
ομαλή λειτουργία του ανοσο-
ποιητικού μας συστήματος, οπότε 
θα ήταν ωφέλιμο να ενθαρρύνεται η 
διατήρηση μιας ισορροπημένης δια-
τροφής για την υγεία, προκειμένου να 
υποστηριχτεί επαρκώς η ανοσοποι-

ητική λειτουργία 
του οργανισμού 
(ένα ισορροπη-
μένο διαιτολόγιο 
θα πρέπει να πε-
ριλαμβάνει μετα-
ξύ άλλων χαλκό, 
φυλλικό οξύ, σίδη-
ρο, σελήνιο, ψευ-
δάργυρο και βιτα-
μίνες όπως A, B6, 
B12, C και D).

Δεν θα πρέπει να συνιστά-

ται κάποιο τρόφιμο έναντι 

κάποιου άλλου, αλλά αντ’ 

αυτού να ενθαρρύνεται η 

κατανάλωση μιας ποικιλίας 

τροφών ώστε να διατηρείται 

μια ισορροπημένη διατροφή 

για την υγεία.

Στο πλαίσιο λοιπόν μιας ισορροπημένης διατρο-
φής και όσον αφορά στην εύρυθμη λειτουργία του 
ανοσοποιητικού συστήματος, τα κύρια θρεπτικά 
συστατικά που συμβάλλουν σε αυτό, είναι τα 
ακόλουθα: 

Bιταμίνη D
H βιταμίνη D επη-

ρεάζει την κυττα-
ρική διαφοροποίηση, 

τον πολλαπλασιασμό 
και την ανάπτυξη σε μια 

ποικιλία ιστών, όπως και 
στους ιστούς του ανοσοποι-

ητικού συστήματος. Συμβάλλει 
στην παραγωγή των μακροφάγων, τα 

οποία είναι κύτταρα σημαντικά στη φυσική 
ανοσία, στις πρώιμες φάσεις του ξενιστή. Ειδικά η βι-

ταμίνη D έχει απασχολήσει το τελευταίο διάστημα τις ερευνητι-
κές ομάδες καθώς μελέτες δείχνουν πως χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετίζο-
νται με βαρύτερα συμπτώματα στους ασθενείς με COVID-19. Πιο συγκεκριμένα 
και βάσει πρόσφατων δεδομένων από νοσοκομεία της Ασίας, η συντριπτική 
πλειοψηφία των πασχόντων από COVID-19 που εμφάνισαν πολύ σοβαρά συ-
μπτώματα είχαν επίπεδα βιταμίνης D (25ΟΗD)<20 ng/ml, ενώ την ίδια στιγμή 
η συντριπτική πλειοψηφία των πασχόντων από Covid-19 που εμφάνισαν τα πιο 
ήπια συμπτώματα είχαν επίπεδα 25OHD πάνω από 30 ng/ml. Η Βιταμίνη D 
παράγεται κατά κύριο λόγο στο δέρμα όταν εκτιθέμεθα στην ηλιακή ακτινοβο-
λία, παρόλα αυτά κατραγράφονται χαμηλά ποσοστά βιταμίνης D στον ελληνικό 
πληθυσμό, παράδοξο όπως θα περίμενε κανείς για μια ηλιόλουστη χώρα. 

Χαλκός
Ο χαλκός εμπλέκεται καταλυτικά σε 
διάφορες ενζυμικές αντιδράσεις του 
οργανισμού όπως π.χ. συμβαίνει στις 
λοιμώξεις κατά τις οποίες παράγο-
νται ρίζες οξυγόνου οι οποίες πρέ-
πει να εξαλειφθούν, κάτι στο οποίο 
συμβάλλει ως εκ τούτου καταλυτικά 
ο χαλκός. Κύριες πηγές χαλκού είναι 
τα εντόσθια και τα οστρακοειδή, ενώ 
καλές φυτικές πηγές θεωρούνται οι 
ξηροί καρποί, τα όσπρια και τα απο-
ξηραμένα φρούτα.
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Θρεπτικά συστατικά τα οποία επίσης 
συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουρ-
γία του ανοσοποιητικού συστήματος 
και δεν θα πρέπει να απουσιάζουν 
από τη διατροφή, είναι η βιταμίνη C, 
οι βιταμίνες του συμπλέγματος 
B, τα προβιοτικά και ο σίδηρος. 

Όπως τονίστηκε πρόσφατα άλλω-
στε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας, ένας υγιεινός τρόπος ζωής 
συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία 
του ανθρώπινου οργανισμού, συμπε-
ριλαμβανομένης και της ανοσίας. Μια 
υγιεινή διατροφή, πλούσια σε φρούτα 

και λαχανικά, αποτελεί βασικό συστα-
τικό ενός γενικότερα υγιεινού τρόπου 
ζωής και ως εκ τούτου παίζει ζωτικό 
ρόλο στην υποστήριξη ενός ισχυρού 
ανοσοποιητικού συστήματος που θα 
μπορούσε να ανταπεξέλθει καλύτερα 
σε λοιμώξεις και άλλες ασθένειες.

Bιταμίνη Ε
Aποτελεί ισχυρά αντιοξειδω-
τική βιταμίνη που προστατεύει 
τα κύτταρα του ανθρώπινου 
οργανισμού από τις ελεύθερες 
ρίζες και η έλλειψη αυτής έχει 
συσχετισθεί με ευπάθεια σε 
λοιμώξεις. Πλούσιες πηγές βι-
ταμίνης Ε αποτελούν το ελαι-
όλαδο, οι ξηροί καρποί και τα 
πράσινα φυλλώδη λαχανικά.

Bιταμίνη Α
Η βιταμίνη Α διαδραματίζει καίριο ρόλο στη δι-
ατήρηση της φυσικής άμυνας του οργανισμού. 
Προστατεύει το βλεννογόνο των ματιών, των 
πνευμόνων, του εντέρου και των γεννητικών 
οργάνων, ο οποίος και λειτουργεί ως φυσικός 
φραγμός ενάντια σε παθογόνους μικροοργα-
νισμούς. Συμμετέχει επίσης στην παραγωγή 
και στη λειτουργία των λευκοκυττάρων, τα 
οποία εμπλέκονται στην εξουδετέρωση των 
βακτηρίων και άλλων παθογόνων. Οι καλύ-
τερες πηγές βιταμίνης Α είναι το συκώτι, το 
μουρουνέλαιο, ο κρόκος αυγού, το βούτυρο, 
τα λιπαρά ψάρια, τα γαλακτοκομικά, ενώ ση-
μαντικές πηγές β-καροτενίου (προβιταμίνη Α) 
είναι τα φρούτα και λαχανικά (γλυκοπατάτα, 
καρότα, ντομάτα, πιπεριά, πεπόνι κ.α.)

Σελήνιο
Tο σελήνιο ενσωματώνεται σε 
πρωτεΐνες, τις σεληνιοπρω-
τείνες, οι οποίες μεταξύ άλ-
λων βοηθούν στη ρύθμιση της 
λειτουργίας του θυρεοειδούς 
και παίζουν σημαντικό ρόλο 
στο ανοσοποιητικό σύστημα. 
Καλές πηγές σεληνίου θεω-
ρούνται τα εντόσθια, τα θα-
λασσινά, τα δημητριακά και οι 
καρποί, αν και η συγκέντρωση 
του σεληνίου ποικίλλει σε με-
γάλο βαθμό λόγω της μεγάλης 
διακύμανσης που παρατηρεί-
ται στη συγκέντρωσή του στα 
διάφορα εδάφη.

Ψευδάργυρος
O ψευδάργυρος έχει απο-
δειχθεί ότι συμμετέχει σε 
πολυάριθμα ενζυμικά συ-
στήματα (είναι παρών σε 
περισσότερα από 200) τα 
οποία εμπλέκονται μεταξύ 
άλλων στην ακεραιότητα 
του δέρματος, στην κυτ-
ταρική ανοσία και στη συ-
νολική άμυνα του ξενιστή. 
Απαντάται κατά κύριο λόγο 
στο κόκκινο κρέας, στα 
θαλλασινά, στα γαλακτοκο-
μικά, στα δημητριακά ολι-
κής άλεσης και σε ορισμένα 
λαχανικά. 
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α νήματα ανάρτησης προσώπου 
είναι ειδικά χειρουργικά ράμμα-
τα που μπαίνουν στον οργανισμό 

για να βοηθήσουν στην ανανέωση και 
αντιμετώπιση της χαλάρωσης του προ-
σώπου. Ξεκίνησαν πριν από 20 περίπου 
χρόνια, σαν ιδέα ενός Ρώσσου Πλαστικού 
χειρουργού (του Marlen Sulamanidze) και 
σήμερα έχουν εξελιχθεί αρκετά, για να εί-
ναι πλέον πιο ασφαλή και πιο αποδοτικά. 

Σήμερα, αποτελούν μια εναλλακτική 
λύση για άτομα που εμφανίζουν μία 
ήπια χαλάρωση αλλά δεν επιθυ-
μούν να υποβληθούν σε χειρουργι-
κή επέμβαση όπως το face lift.

Το υλικό σύνθεσης των δύο κύριων κατη-
γοριών, ονομάζεται PDO (Polydioxanone) 
και χρησιμοποιείται στη χειρουργική εδώ 
και πολλές δεκαετίες για συρραφή τραυμάτων. Τα νήματα 
PDO είναι 100% βιοαπορροφήσιμα. 

Απλά νήματα (PDO)
Τα απλά νήματα (PDO) τοποθετούνται συνήθως σε 
μεγάλο αριθμό (πολλά μαζί σε σειρές ή σαν πλέγμα) και 

κατά την απορρόφησή τους πα-
ράγουν κολλαγόνο που δίνει μια 
αίσθηση σύσφιξης και ανανέωσης 
στο δέρμα. Εισέρχονται κάτω από 
το δέρμα, μαζί με πολύ λεπτές εν-
σωματωμένες βελόνες, οι οποίες 
όμως, αφαιρούνται αμέσως. Η δι-
αδικασία είναι σχεδόν ανώδυνη και 
γίνεται με τη χρήση μόνο μιας αναι-
σθητικής κρέμας.Τα νήματα PDO 
δεν αναρτούν, αλλά μέσω της 
βιοδιέγερσης βελτιώνουν την 
ποιότητα και τη σφριγηλότη-
τα του δέρματος. Η διάρκεια της 
δράσης τους είναι περίπου 6 μήνες. 
Τα αποτελέσματα των νημάτων PDO 
δεν είναι άμεσα ορατά. Υπάρχει βέ-
βαια με το πέρας της εφαρμογής 
μια αναζωογονημένη εμφάνιση της 

περιοχής, η οποία οφείλεται κυρίως στο οίδημα από τα 
τσιμπήματα εισαγωγής. Τις επόμενες ημέρες αυτό θα 
υποχωρήσει και μετά από δυο εβδομάδες περίπου, θα 
αρχίσει η «απάντηση» του οργανισμού με έναρξη κολλα-
γονογένεσης, παραγωγής δηλαδή κολλαγόνου, σαν αντί-
δραση στο ξένο γι’ αυτόν σώμα. Η διαδικασία αυτή κορυ-

ΝΗΜΑΤΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Δρ. Π. Μάνταλος, MD, PhD
Πλαστικός/Επανορθωτικός και Αισθητικός χειρουργός

Διευθυντής Metropolitan General

Τ Γενικά, υπάρχουν δύο κύριες 
μεγάλες κατηγορίες νημάτων. 
Τα απλά (PDO) και τα νήματα 
ανάρτησης (COG). Βεβαίως 
υπάρχουν και άλλου τύπου 
νήματα, μη βιοαπορροφή-
σιμα, από πολυπροπυλένιο, 
σιλικόνη, ελαστικά, κλπ που 
δεν διασπώνται αλλά παρα-
μένουν στον οργανισμό μό-
νιμα. Σήμερα, τέτοιου τύπου 
νήματα δεν είναι τόσο δημο-
φιλή για λόγους ασφαλείας. 



|  ομορφιά  |

Καλοκαίρι 2020 | ΠΕΙΦΑΣΥΝ NEWS  23

φώνεται στους 3-5 μήνες 
και τα αποτελέσματά της 
είναι εμφανή για περισσό-
τερο από 6 μήνες. Το δέρ-
μα παχαίνει, βελτιώνεται 
σε εμφάνιση, τόνο και οι 
μικρές ρυτίδες μειώνονται 
σημαντικά. Μπορούν να 
εφαρμοσθούν σε κάθε πε-
ριοχή του προσώπου και 
του λαιμού που έχει χα-
λάρωση ή εμβύθιση. Μπο-
ρούν να εφαρμοστούν σε 
ηλικίες 30 ετών και άνω, 
όταν το δέρμα αρχίζει να εμφανίζει ήπια χαλάρωση και 
το κολλαγόνο έχει ξεκινήσει να μειώνεται.

Νήματα ανάρτησης (COG) 
Τα νήματα ανάρτησης (COG) είναι πιο χοντρά από τα 
απλά PDO και είναι και αυτά κατασκευασμένα από απορ-
ροφήσιμα συνήθως, υλικά. Φέρουν ολόγυρά τους ειδικά 
«αγκιστράκια» ή ακίδες ή ειδικούς «κώνους», έτσι ώστε 
να γαντζώνουν στον υποδόριο ιστό και να επιτυγχάνουν 
μια διακριτική ανόρθωση του προσώπου. Τα ανορθωτι-
κά νήματα δίνουν λύση για την αντιμετώπιση τής 
χαλάρωσης στο κατώτερο μέρος του προσώπου, 
στο «οβάλ», στα ζυγωματικά, καθώς και στο λαι-
μό, αλλά και στα φρύδια. Βασίζονται στην ανάρτηση 
ανατομικών μονάδων του προσώπου (παρειές, φρύδια, 
τράχηλος, ζυγωματικά) και αναδιανομή της υπάρχουσας 
χαλάρωσης σε υψηλοτέρα σημεία, ώστε να μην είναι 
τόσο εμφανής στις συνήθεις περιοχές των «ρινοπαρεια-
κών» ή της «θλίψης»! Αυτό γίνεται αναγκαστικά, αφού με 
τα νήματα, η χαλάρωση δεν αφαιρείται, όπως στο χει-
ρουργικό «λίφτινγκ». Αυτό είναι το κλειδί της λειτουργίας 

των νημάτων «ανάρτη-
σης». Συνήθως θα χρεια-
στεί και τοπική αναισθη-
σία γι’αυτού του είδους 
τα ράμματα, τουλάχιστον 
στις εισόδους των βελο-
νών που τα συγκρατούν, 
που είναι σαφώς μεγα-
λύτερες από εκείνες των 
απλών PDO. Η εφαρμογή 
τους είναι βέβαια πολύ 
πιο πολύπλοκη από τα 
απλά ράμματα PDO. Σε 
αυτά, παίζει μεγάλο ρόλο 

και η εμπειρία του Χειρουργού, αφού απαιτείται πιο επι-
θετική τεχνική, που μπορεί να έχει και πιο πολλές επιπλο-
κές, σε άπειρα χέρια. 

‣ Η τεχνική που θα εφαρμοστεί, επιλέγεται από 
τον γιατρό κατά περίπτωση. Ενίοτε μπορεί να γίνει 
συνδυασμός των δύο τύπων νημάτων για βελτιστοποίηση 
του αποτελέσματος και της διάρκειάς του.

‣ Η διαδικασία εφαρμογής διαρκεί 10– 30 λεπτά, 
αναλόγως του αριθμού και του είδους των ραμμάτων που 
θα απαιτηθούν για ένα καλό αποτέλεσμα. 

‣ Τα νήματα προσώπου μπορούν επίσης, να συν-
δυαστούν και με άλλες θεραπείες ομορφιάς για 
να εξασφαλίσουν ακόμη πιο εντυπωσιακό και ολοκληρω-
μένο αποτέλεσμα. Μερικές από αυτές είναι η μεσοθερα-
πεία, το PRP, το botox, το υαλουρονικό οξύ, το fractional 
laser, το χημικό peeling, κ.λπ. 

Τα νήματα εκτός του προσώπου, μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν και για τη βελτίωση της χαλάρωσης και σε άλλα 
σημεία του σώματος, όπως: κοιλιά, βραχίονες, μηροί, γλου-
τοί, κ.λπ.

Μετά τη θεραπεία
Είναι λογικό ο ασθενής αμέσως μετά την εφαρμογή νημάτων προσώπου 
να παρατηρεί κάποιους μικροτραυματισμούς ή μικρούς μώλωπες που διαρ-
κούν για λίγες ημέρες. Σημαντικό είναι, μετά την τοποθέτηση των ανορθωτι-
κών νημάτων, ο ασθενής να τρώει μαλακές τροφές, να μην ανοίγει το στόμα 
του πολύ, να μην κάνει κάποια θεραπεία στον οδοντίατρο και να κοιμάται 
ανάσκελα για 10 περίπου μέρες. Με αυτόν τον τρόπο, θα παραμείνει η τάση 
των νημάτων, όπως είχε σχεδιασθεί και εφαρμοσθεί από τον ιατρό αρχικά, 
μέχρι να γίνει παραγωγή συνδετικού ιστού γύρω από το νήμα και να σταθε-
ροποιηθεί αυτό. Έτσι, αυξάνει και η διάρκεια του αποτελέσματος και μπορεί 
να φτάσει μέχρι και περισσότερο από ενάμισι χρόνο, για τα COGS.

Τα νήματα Silhouette είναι από τα πιο «σύγχρονα» και είναι νήματα που 
φέρουν μεγάλους κώνους και κόμβους, από το ίδιο απορροφήσιμο υλικό. 
Αυτό τα καθιστά σημαντικά δυνατά για να ανορθώνουν ικανοποιητικά τους 
ιστούς του προσώπου. 

Αντενδείξεις εφαρμογής
Η εφαρμογή νημάτων δεν μπορεί 
να λάβει χώρα στις εξής περι-
πτώσεις:

Ενεργός ακμή, ενεργός επιχείλιος 
έρπης ή δερματικός έρπης, οποια-
δήποτε ενεργή φλεγμονώδης 
πάθηση του δέρματος στην προς 
θεραπεία περιοχή, λήψη αντιπη-
κτικών φαρμάκων τις τελευταίες 5 
ημέρες (ασπιρίνη, salospir, Sintrom, 
Plavix, βιταμινη Ε), εγκυμοσύνη/
θηλασμός, αυτοάνοσα νοσήματα, 
αρρύθμιστος Σακχαρώδης Διαβή-
της, ασταθής προσωπικότητα.
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Κάθε γυναίκα έχει τις δικές της 
ανησυχίες για το σώμα της όσο 
νέα και αν είναι, όσο καλλί-

γραμμη κι αν είναι.

Συνδυασμός τριών βασικών βημάτων: 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΑΣΚΗΣΗ -
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ

Όσο πιο γρήγορα ξεκινήσουμε τόσο 
πιο γρήγορα θα έχουμε το αποτέλε-
σμα που επιθυμούμε.

Κάθε ένας από εμάς μπορεί να έχει 

τα δικά του προβλήματα. Πολλά από 
αυτά είναι κοινά για ένα πολύ μεγάλο 
κομμάτι του γυναικείου πληθυσμού, 
όπως είναι η κυτταρίτιδα ή οι ραγάδες 
ή ακόμα κάτι πιο απλό, η ενυδάτωση.

Η κυτταρίτιδα πρέπει να ξέρουμε ότι 
δεν κάνει διακρίσεις. Κληρονομικότη-
τα, καθιστική ζωή, ορμονικά προβλή-
ματα, κακή διατροφή και πολύ άγχος 
είναι βασικοί λόγοι που μπορούν να 
οδηγήσουν στην εικόνα που καμία γυ-
ναίκα δεν θα ήθελε να αντικρίζει στον 
καθρέφτη της.

Τι μπορούμε να 
κάνουμε όμως, ώστε να 
αποτρέψουμε αυτή την 
κατάσταση;
Αποφεύγουμε στη διατροφή μας 
τις τροφές που έχουν γλυκαντι-
κές ουσίες. Ολική παύση στη ζάχαρη 
σε όλες τις μορφές και επίσης απο-
φεύγουμε το αλάτι!

Τα αποτελέσματα θα εμφανιστούν 
πολύ σύντομα, αφού το σώμα απο-
βάλλει τα περιττά υγρά κι εμείς νιώ-

Νικολέττα γαβαλά
Αισθητικός

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑζΟΥΜΕ
το σώμα μας για το καλοκαίρι
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θουμε πως έχουμε κάνει τα πρώτα 
βήματα αποτοξίνωσης.

Ξεκινάμε με πολύ νερό. Το νερό 
είναι ένας παράγοντας πολύ σημαντι-
κός, αφού και από μόνο του μπορεί να 
μας αδυνατίσει. Δεν περιέχει καθόλου 
θερμίδες, οπότε δεν μας παχαίνει. 
Ένας ακόμα λόγος που το νερό είναι 
σημαντικό είναι πως δημιουργεί την 
αίσθηση κορεσμού.

Το καθημερινό μας διατροφο-
λόγιο πρέπει να στηρίζεται σε 
πολλά φρούτα, λαχανικά και 
φρέσκους χυμούς. Επιλέγουμε το 
μέρος του κρέατος που δεν έχει λίπος 
και αφαιρούμε ακόμα το ορατό λίπος 
που υπάρχει. Στο κοτόπουλο επιλέ-
γουμε το στήθος γιατί είναι στεγνό.

Επιλέγουμε ψάρια που δεν είναι λιπα-
ρά. Τα μόνα λιπαρά ψάρια που επιτρέ-
πονται να τρώμε άφοβα είναι τα μικρά 
ψάρια, καθώς έχουν καλά και απαραί-
τητα λιπαρά για τον οργανισμό μας.

Ακολουθούμε ένα καθημερινό 
πρόγραμμα γυμναστικής. Μπο-
ρούμε εκτός από το πρόγραμμα γυ-
μναστικής που θα ακολουθήσουμε να 
προσθέσουμε 3-4 φορές την εβδομά-
δα γρήγορο περπάτημα ή ιδανικότερα 
τρέξιμο σε συνδυασμό με ασκήσεις 
ενδυνάμωσης για όλο το σώμα. Αρκεί 
25-30 λεπτά καθημερινά.

Παράλληλα με αυτά σημαντική 
είναι η εξωτερική περιποίηση. 
Το πρώτο βήμα που θα ακολουθή-
σουμε θα είναι η απολέπιση που θα 
μπορέσει να γίνει με έτοιμα σκευ-
άσματα, αφρόλουτρα, peeling σε 
μορφή κρέμας ή τζέλ με κόκκους ή 
ακόμα ένα άγριο σφουγγάρι «ΛΟΥ-
ΦΑ» και ένα σαπούνι με φύκια που 
θα μπορούμε να το χρησιμοποιούμε 
καθημερινά στο μπάνιο μας.

H απολέπιση θα βοηθήσει τις καλ-
λυντικές θεραπείες να εισχωρήσουν 
στην επιδερμίδα.

Κρέμες, οροί ή τζελ με βασικό πα-
ράγοντα την καφεΐνη, θα δράσουν 

στοχευμένα στο 
πρόβλημα αν τα 
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ -
με τακτικά, δύο 
φορές την ημέρα 
μετά το μπάνιο 
μας.

Παράλληλα ένα 
μασάζ με ανοδικές 
κυκλικές κινήσεις 
μέχρι απορρόφη-
σης των προϊό-
ντων.

Ραγάδες: ένας 
εχθρός που δεν 
έχει ηλικία. Οι ρα-
γάδες είναι βασικό 
πρόβλημα των γυ-
ναικών. Πρόκειται 
για τραυματισμό 
του δέρματος που 
ποτέ δεν μπορεί 
να αποκατασταθεί 
εντελώς. Υπάρ-
χουν επεμβατικές 
μέθοδοι, αλλά και 
η κατάλληλη καλ-
λυντική φροντίδα 
βελτιώνει την όψη 
του προβλήματος.

Τα προϊόντα που μπορούμε να χρη-
σιμοποιήσουμε μπορεί να είναι είτε 
για πρόληψη είτε για βελτίωση των 
ραγάδων. Σημαντικό για την πρόλη-
ψη είναι η αποφυγή απότομης αυξο-
μείωσης βάρους. Η απότομη αλλα-
γή των κιλών μας είναι βασική αιτία 
εμφάνισης ραγάδων. Πρέπει λοιπόν 
τα κιλά που θέλουμε να χάσουμε, να 
μην περιμένουμε να τα χάσουμε στην 
αρχή του καλοκαιριού, καθώς αυτό θα 
επιβαρύνει το δέρμα μας.

Ενυδάτωση του σώματος: Πράγ-
ματι αρκετές φορές δεν δίνουμε την 
ανάλογη σημασία. Πολλές φορές 
όμως η ξηρότητα που δημιουργείται 
από την έλλειψη ενυδάτωσης στερεί 
την ομορφιά στο σώμα μας.

Μια ενυδατωμένη επιδερμίδα είναι 

υγιής, λαμπερή 
και όμορφη ακό-
μα και αν υπάρ-
χουν παραπανί-
σια κιλά, τοπικό 
πάχος ή ακόμα 
και αν διακρίνεται 
κυτταρίτιδα ή ρα-
γάδες.

Κ α θ η μ ε ρ ι ν ή 
ε ν υ δ ά τ ω σ η 
πριν την έκθε-
ση στον ήλιο, 
μετά το μπά-
νιο αλλά και 
σε στιγμές που 
νιώθουμε πως 
το δέρμα μας 
το έχει ανάγκη. 
Η αγορά είναι 
εμπλουτισμένη με 
προϊόντα για κάθε 
τύπο και σε κάθε 
μορφή (κρέμα, 
λάδι, γαλάκτωμα, 
τζελ). Επιλέγου-
με το προϊόν που 
ευχαριστεί τις 
ανάγκες και τις 
αισθήσεις μας. Το 
δέρμα όταν ενυ-
δατώνεται σωστά 

Αυτό που πρέπει να κάνουμε 
εμείς είναι κάθε στιγμή να 
παρατηρούμε το σώμα μας 
και να βελτιώνουμε ότι μας 
ενοχλεί μέχρι αυτό να μας γί-
νει τρόπος ζωής.

Δεν περιμένουμε την τελευ-
ταία στιγμή πριν βγούμε στον 
καλοκαιρινό ήλιο γιατί τότε 
τα αποτελέσματα δεν θα εί-
ναι αυτά που θα επιθυμούμε 
να έχουμε.



|  μητέρα και παιδί  |

26  ΠΕΙΦΑΣΥΝ NEWS | Καλοκαίρι 2020

Μαριλίνα Μπακούρη
Πολιτισμική και Ιατρική Αρθρογράφος

Επιστημονική και συντακτική επιμέλεια: 

θεόδωρος M. Μαυρίδης
Στρατιωτικός γιατρός,

Ειδικευόμενος νευρολογίας,
Πιστοποιημένος εκπαιδευτής πρώτων 

βοηθειών και μέλος της εταιρίας ΕΕΚΑΑ)
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Υπάρχουν περιπτώσεις που η προ-
εκλαμψία μπορεί να εμφανιστεί 
χωρίς πρώιμα συμπτώματα. Η 
υπέρταση μπορεί είτε να αναπτυχθεί 
σταδιακά είτε να εμφανιστεί ξαφνι-
κά. Γι’ αυτό η παρακολούθηση της 
αρτηριακής σας πίεσης είναι σημα-
ντικό μέρος της προγεννητικής φρο-
ντίδας, καθώς συνήθως αποτελεί 
και το πρώτο σημάδι της νόσου.

Αρτηριακή πίεση ≥ των 140/90 mm 
Hg που καταγράφεται σε δύο περι-
πτώσεις με τουλάχιστον τέσσερις 
ώρες διαφορά θεωρείται παθολο-
γική. Άλλα συμπτώματα μπορεί να 
περιλαμβάνουν: 

‣ Υπερβολική ποσότητα πρω-
τεΐνης στα ούρα σας (πρωτεϊνου-
ρία) ή επιπρόσθετα σημάδια νεφρι-
κών προβλημάτων.

‣ Επίμονες και έντονες κεφα-
λαλγίες που δεν περνούν με τα 
συνήθη αναλγητικά

‣ Διαταραχή στην όραση όπως 
παροδική  απώλεια, θόλωση και 
φωτοευαισθησία  

‣ Άλγος στο δεξί άνω τμήμα 
της κοιλιακής χώρας (κάτω από 
τα δεξιά πλευρά)

‣ Ξαφνική ναυτία και έμετος

‣ Μειωμένη ποσότητα ούρων

‣ Μειωμένος αριθμός αιμο-
πεταλίων στο αίμα σας (θρομ-
βοπενία)

‣ Διαταραχή ηπατικής λει-
τουργίας (ηπατικά ένζυμα)

‣ Δύσπνοια, που προκαλείται από 
το υγρό στους πνεύμονες (διάμεσο 
και πνευμονικό οίδημα)

‣ Αιφνίδια πρόσληψη βάρους 
(πάνω από 1 κιλό την εβδομάδα) 
και έντονο πρήξιμο (οίδημα) κυρίως 
στα άκρα και στο πρόσωπο. 

Τι είναι η προεκλαμψία και πώς μπορεί 
να επηρεάσει την κύηση
Η προεκλαμψία, γνωστή και ως «τοξιναιμία της κύησης», 
αποτελεί μια από τις πιο επίφοβες επιπλοκές εγκυμοσύ-
νης και χαρακτηρίζεται από υψηλή αρτηριακή πίεση και 
σημεία βλάβης σε άλλα όργανα-στόχους, συνηθέστερα το 
συκώτι και τα νεφρά. Παρουσιάζεται συνήθως μετά την 
20η  εβδομάδα κύησης, ακόμη  και σε γυναίκες οι οποίες 
δεν είχαν παρουσιάσει μέχρι τότε αρτηριακή υπέρταση. 
Σπανιότερα, η νόσος μπορεί να εμφανιστεί και μετά τον 
τοκετό (επιλόχειος προεκλαμψία).

Συνηθέστερα αίτια εμφάνισης 
προεκλαμψίας
Τα αίτια εμφάνισης προεκλαμψίας δεν έχουν προς το πα-
ρόν διασαφηνισθεί, εντούτοις, σύμφωνα με μελέτες, η πα-
θολογία της νόσου φαίνεται πως σχετίζεται με ατέλειες στο 
σχηματισμό ή τη λειτουργία των αγγείων του πλακούντα.

Πότε να 
απευθυνθείτε 
στον γιατρό 
σας

Παρ’ όλα αυτά, κα-
θώς τα παραπάνω 
συμπτώματα εμφα-
νίζονται και σε υγι-
είς εγκυμοσύνες δεν 
θεωρούνται αξιόπι-
στα σημάδια προε-
κλαψίας. Γι’ αυτό βε-
βαιωθείτε ότι είστε 

συνεπείς στις προγενέθλιες επισκέψεις στον γιατρό σας, 
ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθεί την αρτηριακή σας 
πίεση και επικοινωνήστε άμεσα μαζί του σε περίπτωση που 
εμφανιστεί κάποιο ανησυχητικό σύμπτωμα.

ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑ: 
Η αόρατΗ απειλΗ

Χωρίς την απαραίτητη θερα-

πεία, η προεκλαμψία μπορεί 

να οδηγήσει σε σοβαρές –

ακόμη και μοιραίες– επιπλο-

κές για σας και το μωρό σας, 

εξ ου και κρίνεται απαραίτη-

το να είστε ενημερωμένες και 

να λάβετε όλα τα αναγκαία 

μέτρα.

Ναυτία, πονοκέφαλοι, υπέρταση, πρήξιμο…
Μοιάζουν με απλά συμπτώματα της εγκυμοσύνης. Μήπως όμως είναι κάτι πολύ πιο επικίνδυνο για σας και το μωρό σας;

Ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε
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Τι πιθανότητες έχω να παρουσιάσω 
προεκλαμψία;
Η προεκλαμψία αφορά περίπου το 5 με 14% των κυήσεων 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράγοντες που αυξάνουν τις πι-
θανότητες νόσησης αποτελούν:

‣ Χρόνια υπέρταση

‣ Ιστορικό προεκλαμψίας (ατομικό ή οικογενειακό 
αναμνηστικό) 

‣ Πρώτη εγκυμοσύνη

‣ Νέα πατρότητα: Κάθε κύηση με νέο σύντροφο αυξάνει 
τα ποσοστά εμφάνισης της νόσου σε σχέση με τη δεύτερη 
ή τρίτη εγκυμοσύνη με τον ίδιο σύντροφο. 

‣ Πολύδυμος κύηση

‣ Ηλικία: Εγκυμοσύνες σε μικρή ηλικία  (13-18 χρονών) ή 
σε ηλικία από 37 ετών και άνω.

‣ Παχυσαρκία 

‣ Διάστημα μεταξύ των κυήσεων μικρότερο των δύο 
χρόνων ή μεγαλύτερο των δέκα

‣ Ιστορικό ορισμένων παθήσεων (όπως ημικρανίες, 
σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι και ΙΙ, νεφρική νόσος, συ-
στηματικός ερυθηματώδης λύκος ή προδιάθεση για θρομ-
βώσεις) 

‣ Εξωσωματική γονιμοποίηση

Κίνδυνοι και Επιπλοκές
Μετά τα πρώτα συμπτώματα, περίπου 20% των γυναικών 
ενδέχεται να παρουσιάσει επιπλοκές στην κύηση, γι’ αυτό 
μια έγκαιρη διάγνωση είναι ζωτικής σημασίας για την απο-
φυγή σοβαρών επιπτώσεων για τη μητέρα και το μωρό. 
Μερικές από τις επιπλοκές μπορεί να είναι:

για το βρέφος: Πρόωρος τοκετός, επιβράδυνση της φυ-
σιολογικής ανάπτυξης, αυτισμός, υψηλότερος κίνδυνος 
μελλοντικής καρδιαγγειακής νόσου.

για την εγκυμονούσα: Αποκόλληση του πλακού-
ντα, βλάβες σε ζωτικά όργανα (νεφρά, πνεύμονες, ήπαρ 
και καρδιά), πηκτικές διαταραχές, υψηλότερος κίνδυνος 
μελλοντικής καρδιαγγειακής νόσου, επιληπτικές κρίσεις 
(εκλαμψία), εγκεφαλική αιμορραγία, σύνδρομο HELLP 
[Hemolysis (αιμόλυση), Elevated Liver enzymes (αυξημένα 
ηπατικά ένζυμα) και Low Platelet count (χαμηλός αριθμός 
αιμοπεταλίων)].

Πρόληψη/Προφύλαξη
Καθώς οι παράγοντες κινδύνου είναι τόσοι πολλοί, ο κα-
λύτερος τρόπος πρόληψης είναι ο συνεπής προγεννη-
τικός έλεγχος που συνήθως περιλαμβάνει  τη μέτρηση 
της  αρτηριακής πίεσης της εγκύου σε κάθε ραντεβού και 
τον έλεγχο των ούρων για πρωτεΐνη.  Κλειδί για τη λήψη 
προληπτικών μέτρων αποτελεί επίσης  ο έγκαιρος εντο-
πισμός των γυναικών με υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης προ-
εκλαμψίας. 

Συνιστάται η καταγραφή των συ-
μπτωμάτων σας, ακόμη κι αν θεω-
ρείτε πως είναι απλά φυσιολογικά 
συμπτώματα της εγκυμοσύνης. 
Επίσης, κάντε μια λίστα με όλα τα 
φάρμακα ή συμπληρώματα βιταμι-
νών που παίρνετε, καθώς και τυχόν 
απορίες που μπορεί να έχετε.

Μερικές από τις ερωτήσεις που 
μπορείτε να κάνετε στον γιατρό σας 
σχετικά με τη νόσο και την πορεία 
της εγκυμοσύνης, είναι:

‣ Αν η προεκλαμψία έχει επη-
ρεάσει το έμβρυο

‣ Αν είναι ασφαλής η συνέχιση 
της εγκυμοσύνης

‣ Ποια συμπτώματα θα πρέπει 
να παρακολουθείτε και σε ποιες 
περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητο 
να επικοινωνήσετε μαζί του

‣ Ποια είναι η συχνότητα των 
εξετάσεων και ο τρόπος ελέγχου 
της υγείας του εμβρύου

‣ Ποια θεραπευτική μέθοδο 
θα πρότεινε και ποιες εναλλα-
κτικές

‣ Αν προτείνει κλινοστατισμό 
στο σπίτι ή κάποιο περιορισμό στις 
δραστηριότητές σας

‣ Αν ο τοκετός θα διενεργηθεί 
φυσιολογικά μετά από πρόκλη-
ση ή αν θα χρειαστείτε καισαρική 
τομή

Πριν το ραντεβού με τον γιατρό σας
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Η περίοδος της 
εφηβείας έχει 
πάντα κοινή βάση 

και πολλά κοινά χαρα-
κτηριστικά για όλους 
τους εφήβους, παρά 
τις όποιες διαφορετικές 
κοινωνικές συνθήκες 
της κάθε εποχής. Σύμ-
φωνα με τον επιστημο-
νικό ορισμό, «εφηβεία (επί + ήβη) για 
το ανθρώπινο είδος εννοείται μια δια-
κριτή αναπτυξιακή φάση εξαιτίας των 
ραγδαίων βιωματικών αλλαγών και 

των νέων εξελίξεων» 
και σύμφωνα με τον 
ορισμό του Παγκόσμι-
ου Οργανισμού Υγείας 
(Π.Ο.Υ.), η εφηβεία απο-
τελεί την ηλικία μεταξύ 
11 και 19 ετών. Κατά 
την εφηβική περίοδο ο 
έφηβος μεταβαίνει από 

την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή, 
επιδεχόμενος παράλληλα όλες τις 
σωματικές και πνευματικές αλλαγές 
που απαιτούνται.

Μαρία Τσεκούρα
Φιλόλογος

Αν αναλογιστού-
με την ουσία της 
εφηβείας,θα αντι-
ληφθούμε ότι πρό-
κειται για μια επο-
χή ανακατάταξης.

ΕΦΗ ΒΕΙ Α !
Μια περίοδος μεταβατική

σε έναν κόσμο άγνωστο αλλά και ελκυστικό...
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Στην πράξη αλλάζουν όλα όσα 
γνώριζε μέχρι εκείνη τη στιγμή ο 
έφηβος και καλείται να συμμορφω-
θεί και να συνταχθεί με τα νέα δεδο-
μένα. Οι αλλαγές στο σώμα, οι διαφο-
ρετικές επιθυμίες και τα πολυποίκιλα 
συναισθήματα είναι στοιχεία που αλ-
λάζουν μεμιάς την ταυτότητα του 
εφήβου, προκειμένου αναπτυξιακά να 
ενταχθεί στον κόσμο των ενηλίκων.

Αυτή η καινούρια ταυτότητα 
προκαλεί στους εφήβους συμπε-
ριφορές που είναι άγνωστες και 
σε αυτόν αλλά και στον περίγυ-
ρό του (γονείς, συγγενείς, δάσκα-
λοι). Ξαφνικά ένα φαινομενικά ήσυχο 
παιδί μετατρέπεται σε έναν ανήσυχο, 
νευρικό νέο που δεν επικοινωνεί τις 
ανησυχίες του. Είναι πιο εύκολο για 
τον ίδιο να κλειστεί στον εαυτό του, 
να αντιδράσει απότομα στις δικαιολο-
γημένες ανησυχίες των γονέων του, 
παρά να αναφερθεί στις σκέψεις του. 
Η αντίδραση αυτή δεν είναι σκόπιμη. 
Ο έφηβος δεν μπορεί να ελέγξει 
τις συναισθηματικές και ψυχο-
λογικές μεταβολές που του συμ-
βαίνουν εύκολα και για αυτό δεν 
τις εκφράζει. Άλλοτε νιώθει ντροπή, 
άλλοτε ενοχή, άλλοτε απάθεια, άλλοτε 
εκνευρισμό για όλα αυτά που αισθάνε-
ται, που κατακλύζουν τις αισθήσεις και 
το μυαλό του και δεν μπορεί ακόμα να 
αποκρυπτογραφήσει. 

Εξάλλου, σύμφωνα και με τη νευρο-
ψυχολόγο Deborah Todd-Yurgeluu, ο 
εγκέφαλος του εφήβου λειτουργεί 
διαφορετικά από αυτόν του ενήλικα 
και κατά συνέπεια οι όποιες ασυνεν-
νοησίες και αντιπαλότητες από την 
πλευρά των εφήβων μπορεί και να 
θεωρηθούν δικαιολογημένες. Πιο 
συγκεκριμένα, η περιοχή του 
εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη 
για τα συναισθήματα είναι σχε-
τικά πιο μεγάλη στην εφηβεία σε 
σχέση με την περιοχή που ευθύ-
νεται για την ορθολογική σκέψη. 
Σε αυτήν τη διαφοροποίηση αποδί-
δονται η μελαγχολία, η ευερεθιστι-
κότητα, η ριψοκινδυνότητα, η αντίρ-
ρηση που παρατηρούνται σε έξαρση 
κατά την εφηβική ηλικία. Μόνο προς 
το τέλος της ήβης, οι δύο περιοχές 

του εγκεφάλου γίνονται ξανά ίδιες 
σε μέγεθος. Τότε διαπιστώνεται ότι 
ο έφηβος – ενήλικος πια άνθρωπος 
λειτουργεί πιο ώριμα και ορθολογικά. 

Τα νέα ερεθίσματα που βιώνει ο έφη-
βος του εγείρουν ανησυχίες και ανα-
σφάλειες, που συχνά είναι ανασταλ-
τικές στην πνευματική του ωρίμανση. 
Η πιο μεγάλη ανασφάλεια των 
εφήβων αφορά κατά κύριο λόγο 
στην εικόνα τους. Οι αλλαγές στο 
σώμα, στη φωνή κάνουν τον έφηβο 
να αναρωτιέται αν συνεχίζει να είναι 
ακόμα το όμορφο αγόρι ή το χαρι-
τωμένο κοριτσάκι των παιδικών του 
χρόνων. Αναρωτιέται αν η ανάπτυξή 
του είναι ομαλή, αν οι σωματικές του 
αλλαγές και αναλογίες είναι σωστές 
και ταιριαστές με την εικόνα του. Ταυ-
τόχρονα για πρώτη φορά, οι έφηβοι 
αρχίζουν να ανησυχούν για τη γνώμη 
των άλλων και κυρίως των συνομη-
λίκων τους, αν θα τους αποδεχτούν ή 
θα τους απορρίψουν. Στην αγωνία 
τους αυτή, η ανασφάλειά τους 
τους οδηγεί κάποιες φορές να 
ακολουθήσουν δρόμο που δεν 
είναι καθόλου υγιής για το σώμα 
και το πνεύμα τους. Η νευρική ανο-
ρεξία, η βουλιμία είναι παθογενείς 
συμπεριφορές που ακολουθούν λαν-
θασμένα οι νέοι, θεωρώντας ότι θα 
συμβαδίσουν με εικόνες που δέχονται 
από τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης. 

Μια ακόμη ανασφάλεια των εφήβων 
αφορά στην ίδια την προσωπικότητά 
τους. Θέλουν να είναι «cool», απο-
δεκτοί για τα ενδιαφέροντά τους 
και όχι μόνο για να παίζουν πο-
δόσφαιρο στο διάλειμμα ή για 
χρώματα και κινούμενα σχέδια. 
Προσπαθούν να ενημερωθούν 
για τη μόδα, τη μουσική, τον κινη-
ματογράφο, τα είδωλα της εποχής, 
μιμούμενοι αρκετές φορές τον τρόπο 
ντυσίματος και τη συμπεριφορά τους. 
Στην εφηβική ηλικία ο νέος απαιτεί για 
πρώτη φορά να «βγει» μόνος του. Χω-
ρίς γονείς και εποπτεία. Και στη θέση 
αυτή, το διαφορετικό ντύσιμο και 
στυλ είναι βασικό για αυτόν. 

Τη γενικότερη αλλαγή και δια-
φοροποίηση που βιώνουν οι 
έφηβοι έρχονται να εντείνουν 

και τα πρωτόγνωρα συναισθήματα και 
ερεθίσματα που βιώνουν. Το ερωτικό 
ενδιαφέρον, ο ρομαντισμός είναι φυ-
σιολογικές αντιδράσεις. Όμως στον 
έφηβο είναι πρωτόγνωρες και πολλές 
φορές αδυνατεί να τις διαχειριστεί. 
Εξιδανικεύει το σύντροφο του και 
ενθουσιάζεται εύκολα, απογοητεύ-
εται γρήγορα και οι ρομαντικές του 
σχέσεις διαρκούν λίγο. Η όποια απο-
γοήτευση βιώνεται πιο έντονα και ο 
έφηβος νιώθει ότι ποτέ δε θα ξανα-
αισθανθεί χαρούμενος και αποδεκτός. 
Ευτυχώς όμως… έρχεται η ίδια η ζωή 
και τον διαψεύδει!

Όλες οι παραπάνω ανασφάλειες και 
ακόμα περισσότερες κατακλύζουν τον 
ψυχισμό των εφήβων. γι’ αυτό και η 
συμπαράσταση και η κατανόηση 
από το οικογενειακό περιβάλ-
λον είναι απαραίτητες. Η εφηβεία 
είναι μια μαγική ηλικία μόνο και μόνο 
για το γεγονός ότι σταδιακά ένας 
νέος άνθρωπος μπαίνει στον κόσμο 
των ενηλίκων. Αυτή όμως η μετάβα-
ση πρέπει να χτίζεται από τα παιδικά 
χρόνια ακόμη. Από τα πρώτα κιόλας 
χρόνια της ζωής του παιδιού πρέπει 
να νιώθει πόσο ξεχωριστό, σπουδαίο 
και σημαντικό είναι. Πρέπει να φωτί-
ζονται οι θετικές του πλευρές και στις 
αρνητικές οι γονείς και οι δάσκαλοι 
να στέκονται με διάθεση διαλόγου και 
όχι επίκρισης. Έτσι, τα παιδιά μεγαλώ-
νουν γεμάτα αυτοπεποίθηση, με την 
οποία θα περάσουν μεν από τη φάση 
της αυτοκριτικής στην εφηβεία, αλλά 
πιο ανώδυνα!



|  μητέρα και παιδί  |

32  ΠΕΙΦΑΣΥΝ NEWS | Καλοκαίρι 2020

ΑΡθΡΩΤΙΚΕΣ -

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Φ Ω Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ε Σ
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Ιωάννα Μήτσου
Λογοθεραπεύτρια

ρκετά συχνά ακούμε παιδιά 
να λένε κάποιες λέξεις με 
άλλο τρόπο από τον αναμε-

νόμενο, όπως «ποτήλι» αντί «ποτήρι» 
ή «βέντρο» αντί «δέντρο» και οι γο-
νείς διαπιστώνουν πως τα παιδιά τους δεν 
μιλάνε καλά. Έτσι λοιπόν, όταν ένα παιδί 
αντιμετωπίζει τέτοιου είδους δυσκολίες 
σε ηλικία που θα έπρεπε να έχουν ξεπε-
ραστεί, κάνουμε λόγο για αρθρωτικές 
και φωνολογικές διαταραχές. Πιο συγκε-
κριμένα, όταν ένα παιδί έχει τέτοιες 
διαταραχές της ομιλίας αντιμετωπί-
ζει δυσκολίες στη σωστή παραγωγή 
μιας ομάδας ήχων, οι οποίοι δεν έχουν 
κατακτηθεί ακόμα σύμφωνα με τη χρο-
νολογική ηλικία του παιδιού. Αποτέλεσμα 
αυτού είναι ότι οι ήχοι μπορεί να αντικαθίστανται, να απα-
λείφονται ή να παραμορφώνονται.

Αρθρωτικές διαταραχές
Οι αρθρωτικές διαταραχές συνδέονται με τη δυ-
σκολία που έχει ένα παιδί να παράγει με σωστό 
τρόπο ένα μεμονωμένο ήχο- φώνημα ή περισσότε-
ρους ήχους σε ηλικία που οι δυσκολίες αυτές θα έπρεπε να 
έχουν ξεπεραστεί. Ειδικότερα, οι ήχοι αρθρώνονται λάθος 
από το παιδί με αποτέλεσμα η ομιλία του να αντιστοιχεί σε 
παιδί μικρότερης ηλικίας. Πρόκειται για ένα συχνό φαινό-
μενο που παρατηρείται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης 
σχολικής ηλικίας και τα πιο συχνά αρθρωτικά λάθη που 

γίνονται, είναι η εκφορά του φωνή-
ματος /ρ/ ως /λ/ (λόδα αντί ρόδα) 
όπως και το φώνημα /σ/ που προ-
φέρεται ως /θ/ (θαλάμι αντί σαλάμι). 

Πού μπορεί να 
οφείλονται;
Ο λανθασμένος τρόπος άρ-
θρωσης μπορεί να οφείλεται 
σε πολλούς παράγοντες, όπως 
στη λάθος τοποθέτηση των αρθρω-
τών (των χειλιών, της γλώσσας ή 
των δοντιών), σε μια δομική ανωμα-
λία (όπως είναι η χασμοδοντία ή ο 
κοντός χαλινός, η έλλειψη ή η κακή 
σύγκλιση των δοντιών), σε γλωσσική 

καθυστέρηση, σε επαναλαμβανόμενες ωτίτιδες και άλλα.

Τα χαρακτηριστικά που παρατηρούνται στην ομιλία ενός 
παιδιού με διαταραχή άρθρωσης είναι τα εξής:

‣ Αντικαταστάσεις, στις οποίες ένας ήχος- φώνημα 
αντικαθίσταται από έναν άλλο (ποτήλι αντί ποτήρι)

‣ Παραλήψεις, όταν ένας ήχος ή μια συλλαβή παραλεί-
πεται (όδι αντί ρόδι, καμέρα αντί καλημέρα)

‣ Αλλοιώσεις, στις οποίες ένας ήχος εκφέρεται αλλοιω-
μένος μέσα στη λέξη (γιεμόνι αντί λεμόνι)

‣ Απλοποιήσεις συμπλεγμάτων (πίτι αντί σπίτι, καλέκα 
αντί καρέκλα)

A Στην ηλικία των έξι ετών 

ολοκληρώνεται η κατάκτηση 

όλων των φωνημάτων, οπότε 

οποιαδήποτε δυσκολία υπάρ-

χει μετά από αυτήν την ηλικία 

χαρακτηρίζεται ως διαταρα-

χή της άρθρωσης και καλό 

είναι να αντιμετωπιστεί άμε-

σα από λογοθεραπευτή.
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Φωνολογικές διαταραχές 
Οι φωνολογικές διαταραχές 
έχουν να κάνουν με τη δυσκολία 
στην αντίληψη, στην επεξεργα-
σία και στην οργάνωση των ήχων 
της ομιλίας. Έτσι, ενώ τα παιδιά μπο-
ρούν να παράγουν σωστά μεμονωμέ-
νους ήχους συναντούν δυσκολία όταν 
αυτός ο ήχος βρίσκεται μέσα στη λέξη, 
με αποτέλεσμα η ομιλία τους να είναι 
δυσκατάληπτη. Πιο συγκεκριμένα, μπο-
ρεί ένα παιδί να παράγει σωστά τον ήχο 
/σ/, όμως σε μια λέξη να εκφράζεται δι-
αφορετικά (ταφύλι αντί σταφύλι).

Στις φωνολογικές διαταραχές δεν 
υπάρχει κάποιο νευρολογικό ή ανατομικό πρόβλη-

μα. Οι στοματοπροσωπικές δεξιότητες 
και οι κινήσεις των αρθρωτών εκτε-
λούνται φυσιολογικά.

Οι παρακάτω φωνολογικές διεργασίες 
μπορούν να παρατηρηθούν σε ένα παι-
δί με φωνολογική διαταραχή:

‣ Αντικαταστάσεις φωνημά-
των, το παιδί μπορεί να αντικαθιστά το 
φώνημα /σ/ με το φώνημα /θ/ (θαλάμι 
αντί σαλάμι)

‣ Απλοποιήσεις συμπλεγμά-
των, (βιβίο αντί βιβλίο)

‣ Αντιμεταθέσεις ή αντι-
στροφές φωνημάτων ή συλλαβών σε λέξεις (πακέλο 
αντί καπέλο, σκυπνάω αντί ξυπνάω)

Γενικότερα τόσο οι αρθρω-
τικές όσο και οι φωνολογι-
κές διαταραχές θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται έγκαιρα, 
ώστε να μην δημιουργηθούν 
δυσκολίες στη γραφοφω-
νολογική ενημερότητα και 
κατά συνέπεια δυσκολίες στη 
μάθηση κατά την ένταξη του 
παιδιού στο εκπαιδευτικό 
πλαίσιο.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, 
η διαφορά ανάμεσα στις δύο 
διαταραχές είναι ότι η αρ-
θρωτική διαταραχή έχει να 
κάνει με την ικανότητα του 
παιδιού να γνωρίζει πώς να 
τοποθετεί σωστά τη γλώσσα, 
τα χείλη και το στόμα ώστε 
να δημιουργηθεί ο ήχος, ενώ 
η φωνολογική διαταραχή 
σχετίζεται με την αντίληψη 
του ήχου.

Ο ρόλος του 
λογοθεραπευτή
Σε περίπτωση λοιπόν που το παιδί αντι-
μετωπίζει κάποια από τις παραπάνω 
δυσκολίες συνιστάται η λογοθεραπευ-
τική παρέμβαση. Ο λογοθεραπευτής 
είναι υπεύθυνος για τη διάγνωση 
και τη δημιουργία προγράμματος 
αποκατάστασης αυτών των δια-
ταραχών.

Αρχικά ο λογοθεραπευτής πρέπει 
να συγκεντρώσει όλες τις πλη-
ροφορίες που χρειάζεται από το 
ιατρικό και αναπτυξιακό ιστορικό 
του παιδιού. Μια σημαντική πληροφορία που θα πρέπει 
να δίνεται από τους γονείς είναι εάν έχει γίνει ακοολογικός 
έλεγχος και το επίπεδο ακοής του παιδιού. Έπειτα χρησι-
μοποιεί ειδικές δοκιμασίες αξιολόγησης της άρθρωσης με 
σκοπό να εντοπίσει τις δυσκολίες. Επιπρόσθετα, γίνεται ένας 
στοματοπροσωπικός έλεγχος, ώστε να εξεταστεί η λειτουρ-

γία και η αρτιότητα των οργάνων της 
άρθρωσης (δόντια, γλώσσα, χείλη κ.ά). 
Τέλος, ο λογοθεραπευτής αφού έχει 
συλλέξει όλες τις απαραίτητες πληρο-
φορίες δημιουργεί ένα πρόγραμμα 
αποκατάστασης προσαρμοσμένο 
στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Η 
διάρκεια του λογοθεραπευτικού προ-
γράμματος αποκατάστασης εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες, όπως είναι οι 
αντικειμενικές δυσκολίες του προβλή-
ματος, η ηλικία, τα ατομικά χαρακτηρι-
στικά του παιδιού, η συνεργασία παιδιού 
- λογοθεραπευτή - γονέα και άλλα.

Η λογοθεραπεία συνήθως ξεκινάει σε ηλικία 3,5 – 
4 ετών, συνυπολογίζοντας την αιτία, τις δυσκολίες αλλά 
και το επίπεδο συνεργασίας του παιδιού με τον λογοθερα-
πευτή, εκτός αν υπάρχει άλλη αιτία οπότε μπορεί να ξεκι-
νήσει και νωρίτερα.
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Ηλίας γρούσπας
Κτηνίατρος

ΤΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟΥ ΜΑΣ
ΣΤΕΙΡΩΣΗ

Γιατί, πότε και πώς 

Τα τελευταία χρόνια γί-
νεται έντονη προβολή 
του θέματος της στεί-

ρωσης των σκύλων και των γατών. 
Ειδικά για τα αδέσποτα οι λόγοι της 
στείρωσης είναι προφανείς, αφενός ο 
έλεγχος του πληθυσμού τους και 
αφετέρου ο περιορισμός μετάδο-
σης νοσημάτων μεταξύ των ζώων. 
Αναφορικά όμως με τα δεσποζόμενα 
κατοικίδια συχνά μας υποβάλλονται 
ερωτήματα από τους ιδιοκτήτες για 
τη χρησιμότητα, το χρόνο της επέμ-
βασης καθώς και τις συνθήκες της 
επέμβασης.

Γιατί είναι σημαντικό
να στειρώσω
το κατοικίδιό μου 
Το θέμα αυτό έχει αποτελέσει αντι-
κείμενο πολλαπλών μελετών και είναι 
επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι τα 
στειρωμένα ζώα (αρσενικά και θηλυκά) 
εμφανίζουν μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής σε σχέση με τα μη στειρω-
μένα (ακέραια). Παράλληλα η στεί-
ρωση μεταβάλλει προς το θετικό την 
πορεία ασθενειών και συμβάλλει στον 
καλύτερο έλεγχό τους (π.χ. επιληψία, 
σακχαρώδης διαβήτης). Είναι σημαντι-
κό να διευκρινιστεί ότι τα στειρωμένα 
ζώα επειδή ζουν περισσότερο μπορούν 
να εμφανίσουν μελλοντικά άλλους 
τύπους νεοπλασιών, που συνδέονται 
όμως με τα γηρατειά και δεν έχουν 
σχέση με την καθεαυτή στείρωση.

Αναφορικά με τα θηλυκά ζώα τα πλε-
ονεκτήματα της στείρωσης (ωοθηκυ-
στερεκτομής ή ωοθηκεκτομής) περι-
λαμβάνουν τα ακόλουθα:

Τ
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‣ Καλύτερη προσαρμογή στις 
απαιτήσεις του σύγχρονου τρόπου 
διαβίωσης, με αποφυγή συμπτωμά-
των του οίστρου στο σπίτι και προ-
σέλκυσης αρσενικών στη βόλτα.

‣ Εξάλειψη κινδύνου πυομήτρας 
ή άλλων εκδηλώσεων του γεννητι-
κού, όπως η ψευδοκύηση.

‣ Εξάλειψη νεοπλασμάτων του 
γεννητικού και περιορισμός των νεο-
πλασμάτων του μαστού με βάση την 
ηλικία της επέμβασης. Ο κίνδυνος 
του καρκίνου του μαστού πρακτικά 
εξαλείφεται σε στείρωση πριν την 
εμφάνιση του πρώτου οίστρου και 
ο κίνδυνος αυξάνεται με τον αριθμό 
των οιστρικών κύκλων ως την ηλικία 
των 2,5 ετών.

‣ Περιορισμός στη μεταβίβαση 
κληρονομικών ασθενειών, αφού 
με τη στείρωση δεν θα υπάρξουν 
απόγονοι φορείς αυτών.

Το μειονέκτημα της επέμβασης είναι 
ότι κάποια λίγα στειρωμένα θηλυκά 
μπορεί να εμφανίσουν εξασθένιση του 
σφιγκτήρα της ουρήθρας με επακό-
λουθο ακράτεια ούρου. Σύμφωνα με 
μελέτες ο πληθυσμός των θηλυκών 
στειρωμένων εμφανίζει ελαφρώς με-
γαλύτερη συχνότητα ακράτειας ού-
ρου έναντι των μη στειρωμένων.

Στα αρσενικά ζώα αντίστοιχα τα πλε-
ονεκτήματα είναι:

‣ Μείωση ανταγωνιστικότητας 
με άλλα ζώα.

‣ Περιορισμός ανεπιθύμητης 
σεξουαλικής συμπεριφοράς και 
ανεπιθύμητης ούρησης.

‣ Εξάλειψη κινδύνου καρκίνου 
των όρχεων και υπετροφίας του προ-
στάτη.

Αναφορικά με την προδιάθεση για 
αύξηση του σωματικού βάρους, αυτή 
παρατηρείται και στα δύο φύλα ιδι-
αίτερα κατά τα πρώτα δύο χρόνια 
μετά την επέμβαση. Μέσω όμως της 
κατάλληλης διαχείρισης της διατρο-
φής και της φροντίδας του ιδιοκτήτη, 
η προδιάθεση αυτή καθίσταται ελεγ-
χόμενη.

Πότε 
πρέπει να 
γίνει η 
επέμβαση 
και σε 
ποια 
ηλικία.
Η επέμβαση και 
εφόσον δε συ-
ντρέχει ιατρικός 
λόγος γίνεται 
στα θηλυκά που 
δεν βρίσκονται 
σε οίστρο, ενώ 
στα αρσενικά 
δεν υπάρχει 
κάποιος περιο-
ρισμός.

Σε ότι αφορά 
στην ηλικία της 
επέμβασης στο σκύλο υπάρχουν κά-
ποιες γενικές κατευθύνσεις με βάση 
το αναμενόμενο μέγεθος του σκύλου 
κατά την ενηλικίωση.

‣ θηλυκοί σκύλοι με αναμενόμενο 
βάρος ενηλικίωσης μικρότερο των 20 
κιλών προτείνεται να στειρώνονται 
πριν την εμφάνιση του πρώτου οί-
στρου (συνήθως ηλικία 5-7 μηνών) ή 
κατά άλλους μετά τον πρώτο οίστρο. 
Οι αρσενικοί σκύλοι στην ηλικία 
των 6 μηνών.

‣ θηλυκοί σκύλοι με αναμενόμενο 
βάρος ενηλικίωσης μεγαλύτερο των 
20 κιλών προτείνεται να στειρώνο-
νται μεταξύ 5-15 μηνών. Οι αρσε-
νικοί σκύλοι στην ηλικία των 9-15 
μηνών μετά την ολοκλήρωση της 
ανάπτυξης.

Περαιτέρω όμως για την εκτίμηση 
της κατάλληλης ηλικίας της επέμβα-
σης θα πρέπει 
να λαμβάνονται 
υπόψη κάποιες 
ι δ ι α ι τ ε ρ ό τ η -
τες ορισμένων 
φυλών, καθώς 
και του τρόπου 
ζωής κάθε κα-
τοικίδιου ατομι-
κά. Με τη στάθ-

μιση αυτών 
των δεδομένων 
ο κτηνίατρος 
θα προτείνει 
τελικά την κα-
τα λ λ η λότε ρη 
ηλικία επέμβα-
σης για κάθε 
συγκεκριμένο 
κατοικίδιο.

Πώς 
γίνεται η 
στείρωση
Η στείρωση 
αποτελεί χει-
ρουργική επέμ-
βαση που γίνε-
ται υπό γενική 
αναισθησία.

Πριν από κάθε 
χειρουργείο ακόμη και στα υγιή ζώα 
προηγείται κλινική εξέταση και 
ειδικός προεγχειρητικός αιματολο-
γικός έλεγχος (γενική αίματος και 
βιοχημικά ανάλογα με την ηλικία του 
ζώου). Εφόσον η στείρωση γίνεται σε 
ασθενή ζώα (π.χ. σε πυομήτρα) ενδέ-
χεται να χρειαστούν και πρόσθετες 
εξετάσεις, όπως υπερηχογράφημα, 
ακτινογραφίες κτλ.

Αναφορικά με την αναισθητοποίηση 
του ζώου, η εφαρμογή των σύγχρο-
νων και εκτεταμένα μελετημένων 
πρωτοκόλλων αναισθησίας διασφα-
λίζει αφενός την ασφάλεια του 
ζώου κατά την επέμβαση, ελα-
χιστοποιώντας τους κινδύνους και 
αφετέρου τη διαχείριση του πόνου 
μετεγχειρητικά.

Η επέμβαση πραγματοποιείται κάτω 
από συνθήκες ασηψίας με διάνοιξη 
της κοιλίας στα θηλυκά και αφαίρεση 

των ωοθηκών 
και της μήτρας 
(ωοθηκυστερε-
κτομή) ή μόνο 
των ωοθηκών 
(ωοθηκεκτομή), 
ενώ στα αρ-
σενικά με την 
αφαίρεση των 
όρχεων.

Συνεπώς, η στείρωση είναι μια ση-

μαντική χειρουργική επέμβαση η 

οποία προάγει την υγεία των αγα-

πημένων μας συντρόφων και συμ-

βάλλει αποδεδειγμένα στη βελτί-

ωση του προσδόκιμου ζωής τους.
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Ποώδες, πολυετές φυτό που φτάνει το 1 μέτρο 
ύψος. Λέγεται και χρυσόριζα ή κιτρινόριζα. Oνο-
μάζεται Curcuma longa (turmeric) της οικογένειας 

Zingiberaceae. Φύεται κυρίως στη νοτιανατολική Ασία 
στους 20-30°C και χρειάζεται πολλές βροχές.

Αρχικά το χρησιμοποιούσαν σαν χρωστική. Σή-
μερα εκτός των θεραπευτικών ιδιοτήτων του, το 
συναντάμε στην Ινδική κουζίνα ως καρύκευμα. Σε 
πολλά μέρη στην Ασία τυλίγουν με τα φύλλα του τρόφιμα 
που πρόκειται να μαγειρέψουν. Σε άλλες κουζίνες, όπως 
στη Ν. Αφρική, το προσθέτουν στο λευκό ρύζι για να γίνει 
χρυσαφένιο και να έχει ιδιαίτερη γεύση. Βασικό συστατικό 
του είναι η κουρκουμίνη, η οποία ανήκει στις πολυφαινό-
λες, ουσίες που προάγουν την υγεία του οργανισμού.

Η αντιφλεγμονώδης δράση της κουρκουμίνης 
προσομοιάζει με εκείνη της κορτιζόνης, καθώς 
«πολεμά» ξένους εισβολείς και συγχρόνως βοηθά στην 

αποκατάσταση των ζημιών. Διαθέτει και αντιοξειδωτική 
δράση, αφού εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες που προ-
καλούν προβλήματα και γήρανση.

Ο κουρκουμάς χρησιμοποιείται σε δυσπεψία, πε-
πτικά προβλήματα, τοπικά σε πληγές, εγκαύματα, 
εκζέματα, ακμή. Βοηθά στη μείωση της χοληστε-
ρόλης, σακχάρου, κινδύνου παιδικής λευχαιμίας. 
Είναι ωφέλιμος στην οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρί-
τιδα, στη νόσο Alzheimer, στη μνήμη, στα ηπατικά προβλή-
ματα, στην αναιμία, σε κρυολογήματα και έχει αντικαρκινι-
κή δράση. Κυκλοφορεί κυρίως σε κάψουλες και δισκία και 
καλό θα ήταν να τα προμηθευόμαστε από φαρμακεία, διότι 
θα είναι πιο ασφαλή σαν σκευάσματα και απαιτείται και 
η επιστημονική συμβουλή του φαρμακοποιού μας για τη 
δοσολογία και την προσοχή σε άτομα με πέτρες στη χολή. 
Μια τελευταία συμβουλή, η καύση κουρκουμά διώχνει τα 
κουνούπια.

Κωνσταντίνος Αντ. Καλής
Φαρμακοποιός

Κουρκουμάς

21
ΒΟΤΑΝΑ + 

ΜΑΝΙΤΑΡΙ 
Θ Ω ΡΑ Κ Ι ΖΟΥ Ν  
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ
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Reishi

Είναι μύκητας που συναντάμε κυρίως στην Ασία (Κίνα, 
Ιαπωνία, Κορέα). Ονομάζεται Ganoderma lucidum. 
Λέγεται και «μανιτάρι της αθανασίας» και βασιλιάς 

των μανιταριών και έχει ιστορία 2000 χρόνων.

Το χρησιμοποιούσαν στην Κινέζικη Ιατρική, διότι 
πίστευαν ότι πρόσφερε υγεία, ευημερία, μακρο-
ζωία. Οι Κινέζοι το στέγνωναν, το έκοβαν σε φέτες και 
το μαγείρευαν σαν τσάι ή σούπα. Περιέχει σάκχαρα, βή-
τα-γλυκάνες, φυτικές στερόλες, όξινες οσίες, τα τριτερπέ-
νια. Διαθέτει αντικαρκινική δράση, βοηθά στην ομοι-
όσταση (προσαρμογή) του οργανισμού σε λοιμώξεις του 
αναπνευστικού, αλλεργίες, άσθμα, στην ενίσχυση του ανο-
σοποιητικού, στην υπέρταση, καρδιακά προβλήματα, στη 
μείωση της χοληστερόλης, σε διαταραχές ύπνου, άγχος, 
κατάθλιψη. Είναι ωφέλιμο σε αυτοάνοσα νοσήματα, 
σε έλκος στομάχου, σε φλεγμονές, σε κόπωση, 
στη λειτουργία του ήπατος, σε αποτοξίνωση. Να 
αναφέρουμε τέλος πως οι Κινέζοι το αποκαλούσαν εκτός 
των άλλων «ανώτερο βότανο», δηλαδή βότανο που προ-
άγει την υγεία, τη μακροζωία χωρίς παρενέργειες. Συχνά 
έλεγαν ότι δυναμώνει και θωρακίζει τον οργανισμό και τον 
κάνει αθάνατο. Κυκλοφορεί σε κάψουλες στα φαρμακεία, 
όπου και πάλι ζητάμε τη χρήσιμη συμβουλή του φαρμακο-
ποιού μας.

Σαμπούκος

Μικρός θάμνος 
– δέντρο που 
φτάνει τα 5-10 

μέτρα ύψος. Ονομάζεται 
Sambucus nigra της οικογέ-
νειας Caprifoliaceae. Λέγεται 
και αφροξυλιά, αφροξυλάνθη, ζα-
μπούκο. Φύεται και στην Ελλάδα σε 
δασώδεις περιοχές, έχει έντονη μυρωδιά και 
λευκοκίτρινα άνθη.

Στην αρχαιότητα ήταν γνωστό ως ακταία. Αναφέρεται 
από τον Ιπποκράτη και το Διοσκουρίδη, καθώς με 
τα φύλα του έφτιαχναν τσάι για τα φλέματα και 
καταπλάσματα για τα εγκαύματα. Με τους καρπούς 
του χρωμάτιζαν υφάσματα, δέρματα και αρωμάτιζαν το 
κρασί. Έχει βιταμίνες Α,Β,C, ασβέστιο (Ca), κάλιο (Κ), φώ-
σφορο (P), αμινοξέα, φλαβονοειδή, ανθοκυανίνες, βετου-
λίνη, ρουτίνη, β-καροτίνη. Διαθέτει αντιική και αντιοξει-
δωτική δράση. Οι ανθοκυανίνες αυξάνουν την άμυνα του 
οργανισμού ενώ είναι αποχρεμπτικό και βοηθά σε βρογ-
χίτιδα και άσθμα, στη μείωση της κακής χοληστε-
ρόλης LDL και στην αύξηση της καλής ΗDL. Χρη-
σιμοποιείται επίσης σε γρίπη, καταρροή, βήχα, πονόλαιμο, 
φαρυγγίτιδα. Είναι ωφέλιμο σε πόνους αρθρώσεων, 
σαν διουρητικό, καθαρτικό και στην αποτοξίνωση 
του οργανισμού και όπως προείπαμε στην ενίσχυση του 
ανοσοποιητικού. Κυκλοφορεί σε κάψουλες, βάμμα όπου 
και εδώ τα προμηθευόμαστε απ’ το φαρμακείο μας για 
περισσότερη ασφάλεια και χρήσιμες συμβουλές. Το λικέρ 
από σαμπούκο είναι εξαιρετικά γευστικό, ενώ στο Βέλγιο 
έχουν μπύρα με σαμπούκο, ιδιαίτερα για εκλεπτυσμένους 
ουρανίσκους. 
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Η Προσφορά και ο Εθελοντισμός 
δεν αποτελούν ένα νέο φαινό-
μενο. Όλοι οι αρχαίοι πολιτισμοί 

αλλά και οι εξελικτικές παραδόσεις 
και έθιμα των λαών καταγράφουν 
σκέψεις και θεσπίζουν κανόνες 
για την αντιμετώπιση της αν-
θρώπινης δυστυχίας, ως απόδειξη 
μεταφοράς του αρχέγονου DNA της 
αλληλεγγύης απέναντι στις φυσικές 
δυνάμεις και το μυστήριο της ζωής.

Τέτοια νοήματα άλλωστε αποδόθηκαν 
στο παρελθόν από Χριστιανούς φιλο-
σόφους όπως ο Άγιος Αυγουστίνος 
(5ος μ.Χ. αιώνας), ο θεολόγος-φιλόσο-

φος John Duns Scots (14ος μ.Χ. αιώνας), 
ο μαθηματικός-φυσικός Blaise Pascal 
(17ος μ.Χ. αιώνας), ενώ αργότερα τον 
19ο αιώνα στη μεταφυσική ερμηνεία 
του εθελοντισμού επικεντρώθηκε ο 
Αrthur Schopenhauer. Πάντως, ο καθε-

αυτόν όρος που αφορά εθελοντές και 
τις εθελοντικές Οργανώσεις, πρωτοεμ-
φανίστηκε από την κοινωνική λειτουρ-
γό και εκπαιδεύτρια Ηarriet Naylor, με 
το υποκοριστικό «Hat» το 1968. 

Η λέξη εθελοντισμός στην ελ-
ληνική γλώσσα προέρχεται από 
το αρχαίο ρήμα «Εθέλω» που χα-
ρακτηρίζεται με αρκετές διαφορετι-
κές έννοιες όπως εννοώ, προκαλώ, 
επιθυμώ ειλικρινά κ.α. 

Ο εθελοντισμός σε ανάλυση είναι 
ένας ενεργός και δυναμικός τρό-
πος παρέμβασης ή συμμετοχής 
σε κοινωνικές ανάγκες και οριοθε-

Σπύρος Σερεμίδης
Φαρμακοποιός

π. Πρόεδρος της Ελληνικής Ανθρωπιστικής Οργάνωσης ΜΚΟ «Φαρμακοποιοί του Κόσμου»
Ιδρυτικό Μέλος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNICEF

ΕθΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Η παλιά λατινική λέξη «Voluntas» 
που δίνει τη ρίζα για τον αντίστοι-
χο διεθνή όρο (Voluntarism), είναι 
αυτή που προσδιορίζει φιλοσοφι-
κά τη διάνοια, το συναίσθημα και 
τη βούληση του ατόμου. 
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Οι Φαρμακοποιοί του Κόσμου που ιδρύ-
θηκαν στα τέλη του 1996 και αναγνω-
ρίστηκαν επίσημα ως ανεξάρτητη, 
υγειονομική, ανθρωπιστική Οργά-
νωση στις 27 Νοεμβρίου 1997 αρ-
γότερα και με διεθνές Σήμα, προσπαθούν 
και καταθέτουν διαχρονικά το μερίδιο ευ-
θύνης του κοινωνικού εθελοντισμού και 
της ανθρωπιάς που τους αναλογεί σε κα-
ταστάσεις άμεσης υγειονομικής ανάγκης 
και φυσικών καταστροφών, είτε στην Ελ-
λάδα είτε σε μακρινές χώρες της Αφρικής, 
Ασίας και αλλού.

Σύντομα το δίκτυο εξελίχθηκε σε 
πολλαπλές σημαντικές ανθρωπι-
στικές Αποστολές βοηθείας σε χώρες 
που βρέθηκαν στον κυκλώνα είτε εμπολέμων καταστά-
σεων (πρ. Γιουγκοσλαβία, Λίβανος, Παλαιστίνη κ.ά.), 
είτε προβλημάτων υγείας ή επιδημιών (Μπουργκίνα 
Φάσο, Ζάμπια, Τανζανία, Κένυα, Μαδαγασκάρη κ.ά) ή 
και φυσικών καταστροφών (Τουρκία, Ινδονησία, Πακι-
στάν κ.ά), δημιουργώντας συγχρόνως και Παραρτήμα-
τα εθελοντών της Οργάνωσης στο εξωτερικό (Κύπρος, 
Ζάμπια, Ν. Αφρική). 

Με βλέμμα στο μέλλον, οι Φαρ-
μακοποιοί του Κόσμου κινήθηκαν 
συγχρόνως και σε άλλες κοινωνικές 
ενέργειες και κατευθύνσεις όπως τη 
σωστή διαχείριση ληγμένων φαρμά-
κων, εκπαίδευση εθελοντών, υγειο-
νομική υποστήριξη ελληνικών απομε-
μακρυσμένων περιοχών, δημιουργία 
Κοινωνικών Φαρμακείων, σύσφιξη/συ-
νεργασία επιστημονικών και εθελοντι-
κών Φορέων, πραγματοποίηση επιστη-
μονικών ημερίδων και εκπαιδευτικών 
ομιλιών - παρουσιάσεων σε σχολικές 
Μονάδες και Πανεπιστήμια. 

Μία σειρά διακρίσεων που επι-
δόθηκαν διαχρονικά για το πολ-

λαπλό έργο των Φαρμακοποιών του Κόσμου από 
Δημοτικές Αρχές, Φορείς κ.α καθώς και η ειδική βρά-
βευση από την «Κοινωνία των Πολιτών» μέσω του 
τότε Προέδρου Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπου-
λου, ενδυναμώνουν την υποχρέωση προώθησης του 
ιδεώδους του αγνού εθελοντισμού και τη δέσμευση 
ολοκλήρωσης των κοινωνικών και ανθρωπιστικών 
οραμάτων της Οργάνωσης.

τεί τον τρίτο πυλώνα της οικονομίας, 
παρέχοντας αγαθά ή υπηρεσίες που 
αδυνατεί να προσφέρει το κράτος.

Καθώς τα χρόνια περνούν η παγκό-
σμια εικόνα αλλάζει, οι κοινωνίες 
εκσυγχρονίζονται, η φύση διαφορο-
ποιείται σε αρνητικά επίπεδα και η 
επιστήμη πλημμυρίζει τον σημερινό 
άνθρωπο με παντοειδείς ανακαλύ-
ψεις, άλλοτε θετικές γι’ αυτόν και άλ-
λοτε έτοιμες να τον καταστρέψουν.

Στη μέση της περίεργης αυτής μίξης 
αλληλοσυγκρου-
όμενων αλλαγών 
και καταστάσεων, 
ο άνθρωπος–κύτ-
ταρο πολλές φορές 
στέκεται αμήχα-
νος ή και ανήμπο-
ρος να αντιδράσει. 
Και όμως ο «Άν-
θρωπος» αυτός, 
πρέπει να μείνει 
όρθιος και ακέ-
ραιος, παρών και 
τολμηρός σε ότι 

διαδραματίζεται γύρω του, αλλά και 
συμπαραστεκόμενος εθελοντι-
κά στον Συνάνθρωπο. 

Είναι γνωστόν ότι η προσπάθεια βελ-
τίωσης της ανθρώπινης αξιοπρέπει-
ας, η αναγκαία επίλυση των σοβαρών 
προβλημάτων υγείας και της φυσικής 
επιβίωσης, θα αναμένουν πάντοτε 
την ευαισθησία και την άμεση αντα-
πόκριση από οργανωμένα εθελοντικά 
άτομα, από Κυβερνήσεις κρατών και 
(ΜΚΟ) ανθρωπιστικές Οργανώσεις. 

Καθώς ο εθελοντισμός δεν είναι μία 
απλή φιλανθρωπία, αλλά αποδοχή 
και συνειδητοποίηση ότι η βελτίωση 
του «Eυ ζείν» των συνανθρώπων μας 
επηρεάζει άμεσα και την ύπαρξη και 
την ευτυχία όλων μας συνολικά, αυτό 
υπήρξε η αιτία που ώθησε τα 24 
πρώτα μέλη–φαρμακοποιούς στην 
ανιδιοτελή ίδρυση της εθελοντικής 
Οργάνωσης των «Φαρμακοποιών 
του Κόσμου».

Ξεκινώντας η Ορ-
γάνωση από τις 
πρώτες καταγρα-
φές τοπικών υγειο-
νομικών ελλείψεων 
και προβλημάτων 
δημιούργησε ένα 
μεγάλο δίκτυο συλ-
λογής, ελέγχου και 
ταξινόμησης φαρ-
μάκων και υγειο-
νομικού υλικού για 
προώθηση και τε-
χνική βοήθεια στο 
πεδίο.
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Ο ΣΕΦ
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ...

Χρήστος Κανουλάς
Σεφ κουζίνας

Ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς

ΚΙΝΟΑ ΜΕ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ,
ΣΑΛΤΣΑ ΑΒΟΚΑΝΤΟ & ΛΙΝΑΡΟΣΠΟΡΟ
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Εκτέλεση:

Βράζουμε σε 2 κατσαρόλες νερό, ρίχνοντας αλάτι.

Στη συνέχεια βάζουμε την κάθε κινόα σε ξεχωριστή κατσα-

ρόλα και αφήνουμε να βράσουν για 5’ περίπου.

Μόλις βράσουν τις σουρώνουμε και τις τοποθετούμε κάτω 

από τρεχούμενο κρύο νερό. 

Σε ένα μίξερ βάζουμε τα αβοκάντο καθαρισμένα μαζί με 30 

γρ. λάδι, χυμό από το ένα μοσχολέμονο, αλάτι, πιπέρι και τα 

χτυπάμε μέχρι να γίνει ένα ρευστό μείγμα.

Πλένουμε και καθαρίζουμε τις καρδιές του μαρουλιού, τις 

τοποθετούμε φύλλο φύλλο σε ένα πιάτο και τις μαρινά-

ρουμε με λίγο λάδι και λίγο αλάτι. 

Μαρινάρουμε την κινόα και το αγγούρι (κομμένο σε μικρά 

κομμάτια) με το υπόλοιπο λάδι, τον χυμό από ένα μοσχο-

λέμονο, αλάτι και πιπέρι και την τοποθετούμε πάνω στο 

μαρούλι. 

Τέλος, προσθέτουμε από πάνω τη σάλτσα αβοκάντο και 

τον λιναρόσπορο.

Υλικά:

200 γρ. λευκή κινόα

200γρ. κόκκινη κινόα

2 ώριμα αβοκάντο

50 γρ. ελαιόλαδο

2 μοσχολέμονα

Καρδιές από μαρούλι

200 γρ. αγγούρι 

10 γρ. λιναρόσπορος

Αλάτι

Πιπέρι
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HayMax
Η φυσική αντιμετώπιση των αλλεργιών! 

100% Φυτικό, πιστοποιημένο Bιολογικό προϊόν.
Αποτρέπεται η εμφάνιση των αλλεργικών συμπτωμάτων 
που προκαλούνται από γύρη, σκόνη & κατοικίδια. Είναι κα-
τάλληλο για μικρά παιδιά, έγκυες & θηλάζουσες μητέρες.

• Παγιδεύει τα αλλεργιογόνα
• Χωρίς parabens & χρωστικές
• Πιστοποιημένο ιατροτεχνολογικό προϊόν
• Πάνω από 40 Διεθνή Βραβεία
• Εύκολη & άνετη εφαρμογή χωρίς λιπαρότητα
• Προτείνεται από το Allergy UK

Fixodent ταμπλέτες καθαρισμού
Οι ταμπλέτες καθαρισμού Fixodent, ειδικά σχεδιασμένες 
να προσφέρουν φρεσκάδα που διαρκεί, απομακρύνουν 
αποτελεσματικά τους λεκέδες χωρίς να βλάπτουν την 
τεχνητή οδοντοστοιχία σας.

Αφαιρούν έως και 99,99% των βακτηρίων που 
προκαλούν κακοσμία.
Η προσθήκη ταμπλέτας καθαρισμού στην καθημερινή 
ρουτίνα στοματικής υγιεινής, βοηθάει στην απομάκρυν-
ση των λεκέδων και των υπολειμμάτων τροφής, που δεν 
καταφέρνει να κάνει η χειροκίνητη οδοντόβουρτσα. Δια-
λύοντας τις ταμπλέτες FIXODENT σε νερό και βυθίζοντας 
την τεχνητή οδοντοστοιχία σας μέσα, βοηθάτε στην απο-
μάκρυνση των βακτηριδίων που προκαλούν δυσοσμία.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα προϊόντος

• Αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας που διαρκεί.

• Αφαιρεί έως και 99,99% των βακτηρίων που προκα-
λούν κακοσμία.

• Αφαιρεί αποτελεσματικά του λεκέδες, χωρίς να βλάπτει 
την τεχνητή οδοντοστοιχία σας.

• Αργή διάλυση και βαθύς καθαρισμός.

Ταμπλέτες που περιέχονται στο σετ: 28

UltraMag® Oro 
Για την κάλυψη των αναγκών
του οργανισμού μας σε μαγνήσιο

Την ανεπαρκή πρόσληψη ή τις αυξημένες ανάγκες του 
οργανισμού μας σε μαγνήσιο, έρχεται να τις καλύψει το 
UltraMag® Oro, το μοναδικό σκεύασμα μαγνησίου που 
χρησιμοποιεί τη σουκροσωμική τεχνολογία για τη μετα-
φορά και απόδοση του εν λόγω στοιχείου στον οργανισμό. 

Η σουκροσωμική τεχνολογία είναι μία διεθνώς πατεντα-
ρισμένη τεχνολογία, η οποία βασίζεται στη σουκροσωμική 
δομή και στην ικανότητά της να περνά αναλλοίωτη από 
την πεπτική οδό και να έχει υψηλή απορρόφηση στο έντε-
ρο. 

Το UltraMag® Oro εξασφαλίζει:

• Υψηλή και γρήγορη απορρόφηση του μαγνησίου

• Αποφυγή γαστρεντερικών διαταραχών 

• Χορήγηση ανεξάρτητα από την τροφή 

• Λήψη οποιαδήποτε ώρα της ημέρας

• Απουσία μεταλλικής γεύσης

Διατίθεται σε μορφή σκόνης που διαλύεται απευθείας στο 
στόμα, δεν χρειάζεται νερό και έχει ευχάριστη γεύση
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Ηοmocysteine 
BALANCE
της HealthAid
Ισορροπία
ομοκυστεΐνης

Συνδυασμός τριμεθυλγλυ-
κίνης (βεταΐνη) και βιταμι-
νών Β6, Β12, φολικού οξέος 
και χολίνης. Συμβάλλει στο 
φυσιολογικό μεταβολισμό 
ομοκυστεΐνης, για μείωση 
των επιπέδων της στο αίμα. 
Χαμηλά επίπεδα ομοκυστεΐ-
νης, αποτελούν δείκτη υγεί-
ας και καλής λειτουργίας 
της καρδιάς.

Ταμπλέτες που περιέχονται 
στο σετ: 60

Pregnazon
της HealthAid
Πριν, κατά και μετά
την εγκυμοσύνη

Πλήρης σύνθεση βιταμινών 
και μετάλλων, για όλα τα 
στάδια της εγκυμοσύνης, 
από την προσπάθεια σύλ-
ληψης έως και το θηλασμό. 
Υποστηρίζει διατροφικά 
τόσο την έγκυο, όσο και 
το έμβρυο, προσφέροντας 
ολοκληρωμένη φροντίδα.

Ταμπλέτες που περιέχονται 
στο σετ: 30

Osteozin
της HealthAid
Ενεργά συστατικά 
για δυνατά οστά

Ολοκληρωμένος συν-
δυασμός με ασβέστιο, 
μαγνήσιο, βόριο και 
ψευδάργυρο για την 
υγεία των οστών και 
μυών, ενισχυμένος με 
βιταμίνες D3 και Κ2, 
απαραίτητες για ισορ-
ροπημένα επίπεδα 
ασβεστίου και τη μεί-
ωση του ρυθμού απώ-
λειας οστικής μάζας.

Ταμπλέτες που περιέ-
χονται στο σετ: 90

Ashwagandha της HealthAid
Ολιστική ηρεμία

Τιτλοδοτημένο εκχύλισμα ρίζας σε 5,25% βιοφλαβονο-
ειδή -withanolides-, γνωστό ως Ινδικό Ginseng, με προ-
σαρμοσιογόνο δράση, σε περιπτώσεις που ο οργανισμός 
χρειάζεται ηρεμία, πνευματική και σωματική ενέργεια 
και υποστήριξη του ανοσοποιητικού. Με φυσική βιταμί-
νη Ε για επιπλέον αντιοξειδωτική δράση..

Ταμπλέτες που περιέχονται στο σετ: 60
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Φθαλικές ενώσεις στα 
πλαστικά

Σύμφωνα με δύο σχετικές 
έρευνες, οι οποίες δημο-
σιεύθηκαν στα επιστημο-

νικά περιοδικά Hypertnesion 
και Clinical Endocrinology and 
Metabolism, αυτός ο κίνδυνος 
αφορά τις φθαλικές ενώσεις 
που υπάρχουν στα πλαστικά 

δοχεία και τις πλαστικές μεμβράνες, με τις οποίες σκεπά-
ζουμε ή αποθηκεύουμε τις τροφές.

Παλαιότερες έρευνες έχουν δείξει ότι μία από αυτές τις 
ενώσεις, με τα αρχικά DEHP, ήταν πολύ επικίνδυνη για την 
υγεία του ανθρώπου και έτσι οι κατασκευαστές πλαστικών 
την αντικατέστησαν με δύο άλλες συγγενικές ουσίες, την 
DINP και DIDP. Αυτές χρησιμοποιούνται για να ενισχύ-
σουν την ανθεκτικότητα του πλαστικού.

Ωστόσο, όταν τα πλαστικά θερμαίνονται μέσα στον φούρ-
νο, αυτές οι ουσίες είναι δυνατό να περάσουν από το δοχείο 
προς το φαγητό που εμπεριέχεται σε αυτό και από εκεί φυσι-
κά να φτάσουν και μέσα στον οργανισμό μας όταν το τρώμε.

Έτσι, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι είναι καλύτερο να 
βάζουμε το φαγητό που θέλουμε να ζεστάνουμε στα μι-
κροκύματα, πρώτα στο πιάτο που θα χρησιμοποιήσουμε και 
να το ζεστάνουμε στο πιάτο και όχι στο πλαστικό.

Αυτό αφορά τόσο τα κλασικά πλαστικά δοχεία (τάπερ κλπ) 
όσο και τις πλαστικές μεμβράνες, που είναι ακόμα πιο επι-
κίνδυνες.

Οι περισσότεροι άνθρω-
ποι καθαρίζουν τα αυ-
τιά τους με μπατονέτες. 

Αυτό όμως είναι λάθος και το 
λένε όλοι οι γιατροί. Η χρήση 
της μπατονέτας μπορεί να προ-
καλέσει σοβαρές πληγές στο 
εσωτερικό του αυτιού και να οδηγήσει ακόμα και σε σοβα-
ρή μόλυνση. Επίσης, με τις μπατονέτες στα αυτιά, μπορεί 
να τραυματίσετε το τύμπανο.

Η κυψελίδα είναι ένα χρήσιμο και φυσικό μέρος της άμυ-
νας του οργανισμού σας. Καθαρίζει, λιπαίνει και προστα-
τεύει το κανάλι του αυτιού σας, παγιδεύοντας σε αυτό τη 
βρωμιά και επιβραδύνοντας την ανάπτυξη των βακτηρίων.

Τι μπορείτε να κάνετε
Μαλακώστε το κερί: Ρίξτε μερικές σταγόνες από baby 
oil, αιθέριο έλαιο, γλυκερίνη ή υπεροξείδιο του υδρογόνου 
(οξυζενέ) στο κανάλι του αυτιού σας.

Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό: Μετά από μια ημέρα ή 
δύο, όταν το κερί μαλακώσει, γείρετε το κεφάλι σας, ώστε 
εκείνο το αυτί να «κοιτάει» προς το ταβάνι και ρίξτε προ-
σεκτικά χλιαρό/ζεστό νερό στο αυτί σας. Γείρετε το κεφάλι 
σας από την άλλη και αφήστε το νερό να στραγγίξει.

Στεγνώστε το κανάλι του αυτιού σας: Όταν τελειώ-
σετε, στεγνώστε απαλά το εξωτερικό αυτί σας με μια πε-
τσέτα ή με το πιστολάκι.

Μπορεί να χρειαστεί να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία 
μαλάκυνσης του κεριού και πλυσίματος με νερό μερικές 
φορές πριν να πέσει όλο το επιπλέον κερί από το αυτί.

Αν τα συμπτώματά σας δεν βελτιώνονται μετά από μερικές 
θεραπείες, επισκεφθείτε τον γιατρό σας.

Η χρήση της μπα-

τονέτας μπορεί να 

προκαλέσει σοβαρές 

πληγές.

Οι κίνδυνοι που σχετί-

ζονται με τα πλαστικά 

τάπερ, που βάζουμε 

πολλές φορές στον 

φούρνο μικροκυμά-

των, είναι πολλοί

Μπατονέτες:
Τι κίνδυνος κρύβεται για τα αυτιά

Πλαστικά τάπερ:
Τι πρέπει να προσέχετε απαραίτητα

Πηγή: in.gr
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Δημήτριος γ. Δημηνάς 

Η τελευταία εξομολόγηση

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ δεν είναι μυθιστόρημα. Αποτελεί πιστή κα-
ταγραφή της περιπετειώδους ζωής μιας χαρισματικής έφηβης, που θέ-
λοντας να απελευθερωθεί από τον ασφυκτικό κλοιό του συντηρητικού 

οικογενειακού περιβάλλοντός της, ξεπέρασε κάθε όριο ηθικού και κοινωνικού 
φραγμού και κατέστρεψε με τα ίδια της τα χέρια ένα λαμπρό μέλλον που προ-
διαγραφόταν για εκείνη, ως αριστούχο φοιτήτρια της Ιατρικής Σχολής. Η κακώς 
νοούμενη αυστηρή αγωγή, η έλλειψη κατανόησης και διαλόγου μεταξύ γονιών 
και παιδιών κατά το κρίσιμο στάδιο της εφηβικής ηλικίας, καθώς και η ανεξέλε-
γκτη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών από νέους είναι το πρόβλημα που εξετάζε-
ται με αφορμή τη συγκλονιστική ιστορία της επαναστατημένης και ασυμβίβα-
στης αυτής νεαρής κοπέλας. Η διηγηματική καταγραφή της σύντομης ζωής της 
ηρωίδας βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά, που προέκυψαν από το αρχείο 
του συγγραφέα κατά τη μακρόχρονη θητεία του ως Επιμελητού Ανηλίκων. Το 
βιβλίο μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο οδηγό για γονείς, εκπαιδευτικούς, 
νομικούς, γιατρούς αλλά και για εφήβους στην αντιμετώπιση των πολυδιάστα-
των προβλημάτων της εφηβείας, όπως προλογικά επισημαίνει ο Καθηγητής της 
Εγκληματολογίας Γιάννης Πανούσης.

Σελίδες 416 - Εκδόσεις: ΑΡΜΟΣ

Ελευθερία Κρικέλη 

Από Αύγουστο ...σε Αύγουστο

Μοιραίο, τυχαίο, πεπρωμένο… Παράμετροι που διαγράφουν και καθορί-
ζουν την πορεία της ζωής μας και υλικά που συνθέτουν το σκηνικό του 
θεατρικού έργου της ζωής τού καθενός μας. Πρωταγωνιστές είμαστε 

όλοι εμείς ανεξαιρέτως. Σκηνοθέτης και σεναριογράφος του κάθε έργου είναι 
εκείνος που ορίζει και προσδιορίζει το φινάλε. Η ώρα που ο καθένας από εμάς 
θα βγει στη σκηνή για να παίξει τον ρόλο του άραγε έχει εκ των προτέρων 
προσδιορισθεί και με κάθε λεπτομέρεια μελετηθεί; Πιθανές αναβολές, αν και 
μοιάζουν απρογραμμάτιστες, ίσως να είναι, τελικά, απόλυτα και μοιραία προ-
γραμματισμένες για την εξέλιξη του έργου. Γιάννης, Ντουζόν, Χρύσω… μικροί 
ήρωες, μεγάλοι, όμως πρωταγωνιστές της ζωής, έπαιξαν κορυφαίους ρόλους, 
με μοναδική αυθεντικότητα και επηρέασαν καθοριστικά ανθρώπινες ζωές. Στο 
έργο που λέγεται ζωή δεν υπάρχει εύκολος ή δύσκολος, μικρός ή μεγάλος ρό-
λος. Υπάρχει μόνο ρόλος. Και η ελπίδα; Είναι πάντα εκεί, είναι οι νότες τής πιο 
γλυκιάς και παρήγορης μελωδίας, γραμμένης από την ίδια την ανθρώπινη φύση, 
που ακούγεται ως ευφρόσυνη υπόκρουση σε όλη τη διάρκεια της παράστασης.

Σελίδες 336 - Εκδόσεις: ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ

γιώτα Κ. Αλεξάνδρου

Όταν παίζαμε για τη νίκη, Καραγκιόζη μου

«Διαβατάρικες σκιές στο σεντόνι της ζωής είμαστε.» έλεγε συχνά ο πα-
τέρας. «Ας πορευόμαστε με γέλιο και τραγούδι. Κι όποτε σκοτεινιάζει 
ολότελα, χορό θα στήνουμε με το σκοτάδι. Αβάντι, μαέστρο!» φώναζε 

γελώντας κι άρπαζε την αγαπημένη του φιγούρα… Γινόμουν δώδεκα εκείνη τη 
μέρα του Οκτώβρη που το σεντόνι όλων μας γέμισε ξαφνικά σκιές άγνωστες κι 
απειλητικές. Είναι ακόμα νύχτα όταν οι σειρήνες κλέβουν τον ύπνο μας… «Ξυ-
πνήστε, Κολλητηράκια μου, έχουμε πόλεμο.» Κάπου στην Αθήνα, τον Οκτώβρη 
του 1940, ένα αγόρι συναντά την Ιστορία και πορεύεται μαζί της.

Σελίδες 70 - Εκδόσεις: ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ
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Χτισμένη αμφιθεατρικά σε πευ-
κόφυτη τοποθεσία της Βόρειας 
Εύβοιας, η Αγία Άννα, κεφα-

λοχώρι με παραδοσιακό χρώμα, έχει 
όμορφη θέα στη γύρω περιοχή. Δύο 
αξιόλογα θρησκευτικά μνημεία, η εκ-
κλησία της Παναγίας, αφιερωμένη 
στο Γενέσιο της Θεοτόκου και η εκ-
κλησία της Αγίας Άννας στολίζουν 
το χωριό.

Την προσοχή των επισκεπτών αξίζει, χωρίς καμία αμφιβο-
λία, και το Λαογραφικό Μουσείο, που στεγάζεται σε 
αποκατεστημένο αρχοντικό (άλλοτε κονάκι τούρκου αγά), 
δωρεά της οικογένειας Διονυσίου και Αγγελικής Μαλάμου.

Το Μουσείο, που ιδρύθηκε από τον αείμνηστο δάσκαλο και 
λαογράφο Δημήτρη Σέττα, περιλαμβάνει παραδοσιακές 
ενδυμασίες της Βόρειας Εύβοιας, υφαντά, φωτογραφικό 
υλικό, αγροτικά εργαλεία, οικιακό εξοπλισμό κ.ά.

Ανατολικά – βορειοανατολικά της Αγίας Άννας βρίσκεται 
η παραλία της, η Αγκάλη, σύγχρονο τουριστικό κέντρο. 
Η εκτεταμένη αμμουδιά του οικισμού προσελκύει πολυά-
ριθμους παραθεριστές. Με αφετηρία την Αγκάλη, και ακο-
λουθώντας ένα μονοπάτι (διάρκεια 15’), οι ταξιδιώτες ανα-
καλύπτουν σε μια γραφική ακρογιαλιά το ξωκλήσι του 
Αγίου Βασιλείου.

Όμως, το σπουδαιότερο αξιοθέατο της ευρύτερης περι-

οχής βρίσκεται στην ενδοχώρα, νοτιο-
δυτικά της Αγίας Άννας (απόσταση 2,5 
χλμ μέσω του οικισμού της Παλαιόβρυ-
σης και ακολούθως μονοπάτι 20’), και 
όχι στην παραλιακή ζώνη.

Το φαράγγι του Νηλέα (ποταμού 
που είναι γνωστός και ως Αράπης) εί-
ναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει έντονη 
αίσθηση στους φυσιολάτρες και τους 
περιπατητές, καθώς οι επιβλητικές ορ-

θοπλαγιές, οι θεόρατοι βράχοι, η πλούσια βλάστηση, οι 
βάθρες (λιμνούλες) και τα τρεχούμενα νερά συνθέτουν μια 
περιοχή ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς.

Εξάλλου, όσοι επισκέπτονται το φαράγγι του Νηλέα έχουν 
την ευκαιρία να δουν σε μια πλαγιά του τη σπηλιά και 
το βράχο της Μπολοβίναινας. Σύμφωνα με την τοπική 
παράδοση, τον Ιούλιο του 1823 κάτοικοι της περιοχής, κυ-
νηγημένοι από τους Τούρκους, εγκλωβίστηκαν και βρήκαν 
τραγικό θάνατο μέσα στη σπηλιά. Η θρυλική Μπολοβίναινα 
προτίμησε να πεθάνει ελεύθερη πέφτοντας από γειτονικό 
απόκρημνο βράχο, το «βράχο της Μπολοβίναινας». 
Απέναντι από το βράχο και πάνω από την είσοδο της σπη-
λιάς έχει ανεγερθεί μαρμάρινη αναμνηστική πλάκα για την 
ηρωική Μπολοβίναινα και τους νέους της Αγίας Άννας που 
είχαν κρυφτεί μέσα στη σπηλιά και έχασαν τη ζωή τους το 
καλοκαίρι του 1823.

Πηγή: in.gr

Εύβοια, η Αγία Άννα και ο Νηλέας
Στο φαράγγι του Νηλέα, οι επι-
βλητικές ορθοπλαγιές, οι θεό-
ρατοι βράχοι, η πλούσια βλά-
στηση, οι βάθρες (λιμνούλες) και 
τα τρεχούμενα νερά συνθέτουν 
μια περιοχή ιδιαίτερης φυσικής 
ομορφιάς
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1. Απάντηση: 3 (κόκκινο, πράσινο, μπλε)

2. Απάντηση: 13 γάτες και 17 κότες

3. Απάντηση: 3,5 ευρώ

4. Απάντηση: Σε 13 ημέρες, αφού την τελευταία ημέρα 
θα ανεβεί 5 μέτρα και βγαίνει  έξω, οπότε δεν γλιστράει

Πόσα ποδήλατα έχω, εάν όλα τα 
ποδήλατα που έχω εκτός από 2 εί-
ναι κόκκινα, όλα τα ποδήλατα που 
έχω εκτός από  2 είναι πράσινα και 
όλα τα ποδήλατα που έχω εκτός 
από 2 είναι μπλε;

1

Ένα φιδάκι βρίσκεται σε ένα πηγάδι βάθους 28 μέτρων. Κάθε μέρα 
ανεβαίνει 5 μέτρα και κάθε νύχτα υποχωρεί 3 μέτρα. Πότε θα κα-
ταφέρει να βγει από το πηγάδι;

4

Ο πελάτης στο ταμείο του κουρέα 
ζητά να πληρώσει. Ο κουρέας 
απασχολημένος του λέει: «Άνοιξε 
το συρτάρι, δες πόσα έχω, βάλε 
άλλα τόσα και πάρε 4».

Δεύτερος πελάτης ρωτά και ο 
κουρέας απαντά το ίδιο.

Τρίτος πελάτης ρωτά και ο κου-
ρέας απαντά το ίδιο.

Το βράδυ κάνει ταμείο και στο 
συρτάρι δεν βρίσκει τίποτα. Τι 
είχε στην αρχή;

3

Οι γάτες και οι κό-
τες που έχω, έχουν 
όλες μαζί 60 μάτια 
και 86 πόδια. Πό-
σες γάτες και πό-
σες κότες έχω;

2

ΕΥΚΟΛΟ

ΛΥΣΕΙΣ

ΔΥΣΚΟΛΟ



∆ιακοπές στα χρόνια του κορωνοϊού
Πάµε

παραλία;

Μα δεν
προσέχεις
καθόλου;

Εσύ τι
κουβαλάς;

...και

Κοίτα: αντηλιακό, λοσιόν
και σπρέι, κρέµα a�er sun,

body sun care, στικ
για τα τσιµπήµατα...

Εεεε...  Κουβαδάκια,
φτυαράκι, τσουγκράνα, ψάθα,

καπελάκια, οµπρελίτσα

...µάσκα, οινόπνευµα,
αντισηπτική λοσιόν,

αντισηπτικά
µαντηλάκια...

ΑΑΑ!
Όχι έτσι!

ΟΥΦ!
Πάµε! Θα σε

προσέχω εγώ!

Κοίτα!
Εγώ σε προσέχω

πιο πολύ!

Πάµεεεεε!

ΚΡΑΤΑΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
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