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εκέμβριος, ο πρώτος μήνας του χειμώνα, ο μήνας των γιορτών! ότι τα 
κρούσματα του κορωνοϊού συνεχώς αυξάνονταν. Φέτος όμως όλα 
είναι διαφορετικά, με λιγότερα χαμόγελα και αγκαλιές, χωρίς πολλά 

στολίδια και λαμπιόνια αφού η πανδημία του κορωνοϊού δεν αφήνει πολλά πε-
ριθώρια για αισιόδοξα μηνύματα.

Νομίζουμε όμως ότι τελικά το πνεύμα των Χριστουγέννων θα κάνει το θαύμα του και θα κατα-
φέρουμε να προσθέσουμε έστω και μια μικρή νότα ευτυχίας στην πραγματικά δύσκολη καθη-
μερινότητα που όλοι βιώνουμε.

Σε αυτό το τεύχος ενημερωθείτε πώς μπορείτε να αναγνωρίσετε έγκαιρα τα συμπτώματα ενός 
αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου που πρέπει 
να προσέξετε.

Διαβάστε τα τρέχοντα δεδομένα για τον COVID-19 και την επιπεφυκίτιδα, που συμβαίνει 
όταν ο ιός μολύνει έναν ιστό που ονομάζεται επιπεφυκότας, ο οποίος καλύπτει το λευκό μέρος 
του ματιού σας ή το εσωτερικό των βλεφάρων σας. 

Μάθετε περισσότερα για τον υποθυρεοειδισμό (υπολειτουργία του θυρεοειδούς) όπου ο 
θυρεοειδής αδένας δεν παράγει αρκετή ποσότητα ορισμένων σημαντικών ορμονών, καθώς 
επίσης και τα συμπτώματα ανάλογα με την ηλικία.

Στολίστε το σπίτι σας με χριστουγεννιάτικα στολίδια, φτιάξτε παραδοσιακά γλυκά, ακούστε 
γιορτινά τραγούδια για να ξεφύγετε από τις αρνητικές σκέψεις και να αισθανθείτε έστω για 
λίγο τη μαγεία των γιορτών.

Το δέρμα μας στην ωριμότητα χαρακτηρίζεται από μείωση ρυθμού κυτταρικής ανανέωσης 
και παραγωγής κεραμιδίων, κολλαγόνου και ελαστίνης. Αποκτήστε νεανικό δέρμα σε αυ-
τήν την περίοδο της ζωής σας, ακολουθώντας τις συμβουλές μας.

Δ
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Εξασφαλίστε στον εαυτό σας τη λάμψη και την ευεξία που χρειάζεται για την περίοδο 
των εορτών, γιατί αν και τα φετινά Χριστούγεννα είναι τόσο ιδιαίτερα, δεν σημαίνει ότι 
δεν θα τα γιορτάσουμε, έστω πιο περιορισμένα και με λιγότερες συναναστροφές.

Ενημερωθείτε για την εργογόνο δράση της καφεΐνης που αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδο-
μένα μέσα που χρησιμοποιούν επαγγελματίες αθλητές αλλά και αθλούμενοι για να αυξήσουν 
την απόδοσή τους. 

Γιορτές σημαίνει αφθονία γλυκών και ζάχαρης! Απενοχοποιήστε την επιθυμία σας για γλυκό 
αφού είναι ένα φυσιολογικό εγγενές ανθρώπινο χαρακτηριστικό και δεν θα πρέπει να αφορί-
ζεται ως πράξη όταν δεν συνοδεύεται από την υπερβολή.

Αν είστε έγκυες ή θηλάζουσες σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού, διαβάστε για όλους τους πιθανούς κινδύνους και ακολουθήστε πιστά τις σχετικές 

οδηγίες και τα μέτρα πρόληψης.

Σας δίνουμε ιδέες για όμορφες γιορτές στη νέα πραγματικότητα που επιβάλλει 
την κοινωνική αποστασιοποίηση. Πρέπει απλά να πάρετε την κατάσταση στα 
χέρια σας και να φέρετε τις γιορτές στα μέτρα σας! 

Μάθετε περισσότερα για την πνευμονία που αποτελεί μία λοίμωξη που προσβάλλει το κα-
τώτερο αναπνευστικό σύστημα και εντοπίζεται στους πνευμονικούς λοβούς στον έναν ή και 
στους δύο πνεύμονες.

Γνωρίστε καλύτερα μια σειρά από ιούς που έχουν εμφανιστεί σε διάφορες χρονικές περιό-
δους καθώς επίσης και τα συμπτώματά τους, τους τρόπους μετάδοσης και αντιμετώπισής τους.

Ξανασκεφθείτε εάν θέλετε φέτος τα Χριστούγεννα να κάνετε δώρο κάποιο pet, έχοντας 
στο νου σας ότι η δέσμευση για την ευζωία και την υγεία ενός ζωντανού πλάσματος πρέπει να 
κρατά για όσο χρόνο προορίζεται από τη φύση του να ζήσει.

Ενημερωθείτε για τη δράση της «Κιβωτού του Κόσμου», ενός εθελοντικού, μη κερδο-
σκοπικού οργανισμού ειδικής μέριμνας και προστασίας μητέρας και παιδιού που στηρίζει μο-
νογονεϊκές, άπορες οικογένειες και παραμελημένα παιδιά από τη βρεφική ηλικία μέχρι και την 
ενηλικίωσή τους.

Δώστε ξεχωριστό χρώμα στο γιορτινό σας τραπέζι και ετοιμάστε για τους αγαπημένους σας υπέ-
ροχη σούπα βελουτέ κολοκύθας με κάστανο και μπράουνι με κακάο και κολοκύθα.

Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τη Δίρφυ στην Εύβοια, όταν επιτραπεί η μετακίνηση στην 
επαρχία, που προσφέρεται για περιπατητικές διαδρομές σε σηματοδοτημένα μονοπάτια και 
θα εντυπωσιαστείτε από το φυσικό κάλλος τής οροσειράς και το παραδοσιακό χρώμα των 
οικισμών της. 

Καλές Γιορτές!
Το Δ.Σ του ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΑΣ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
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Tα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους και δεν απηχούν απα-
ραίτητα τις θέσεις του περιοδικού. Tα θέματα υγείας έχουν σκοπό την πληροφόρηση και 
ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού και, σε καμμία περίπτωση, δεν αντικαθιστούν την προ-
σωπική επαφή του ασθενούς με τον 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.
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Αγγειακό 
Εγκεφαλικό 
Ε π ε ι σ ό δ ι ο :

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)
Πώς μπορείτε να αναγνωρίσετε έγκαιρα τα συμπτώματα ενός εγκεφα-
λικού και ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου που πρέπει να προσέξετε

Μάθετε να το αναγνωρίζετε
και πώς να το προλάβετε
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Παράγοντες Κινδύνου
Πώς μπορείτε να ελαττώσετε 
την πιθανότητα ενός αγγεια-
κού εγκεφαλικού επεισοδίου 
και τι πρέπει να προσέξετε.

Όσο σημαντική είναι η ορθή 
και έγκαιρη αναγνώριση των 
συμπτωμάτων ενός ΑΕΕ, άλλο 
τόσο σημαντικό είναι η πρόλη-
ψή του. Οι παράγοντες που ευ-
θύνονται για την πλειονότητα 
των εγκεφαλικών χωρίζονται σε 
τροποποιήσιμους και μη τροπο-
ποιήσιμους. 

Τι είναι
Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 
(ΑΕΕ), ή κοινώς εγκεφαλικό, είναι 
μια νευρολογική δυσλειτουργία που 
οφείλεται στην απότομη διακοπή ή 
σημαντική ελάττωση της ροής του 
αίματος στον εγκέφαλο. Σύμφωνα με 
έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας έχει παρατηρηθεί πως ο εκτι-
μώμενος μέσος όρος παγκόσμι-
ου κίνδυνου εγκεφαλικού επει-
σοδίου για άτομα ηλικίας άνω των 
25 ετών έχει αυξηθεί κατά 24,8%. 
Αξιοσημείωτο είναι επίσης πως σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της τελευταίας 
δεκαετίας το εγκεφαλικό παραμένει 
η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου 
παγκοσμίως, με 5,5 εκατομμύρια 
θανάτους να αποδίδονται σε αυτή το 
2016. 

Τα ΑΕΕ διακρίνονται σε δύο τύπους: 
Το Ισχαιμικό Αγγειακό Επεισό-
διο και το Αιμορραγικό Αγγειακό 
Επεισόδιο.

Τα Ισχαιμικά Αγγειακά Εγκεφα-
λικά Επεισόδια, τα οποία απαντώ-
νται και συχνότερα, αναφέρονται 
στην αναστολή της κυκλοφορίας του 
αίματος σε μεγαλύτερη ή μικρότερη 
περιοχή του εγκεφάλου (ανάλογα με 
το αγγείο που προσβάλλεται) από κά-
ποιο θρόμβο. Αντίθετα ως Αιμορρα-
γικό Αγγειακό Επεισόδιο εννοού-
με την αιμορραγία εντός ή γύρω του 
εγκεφαλικού ιστού που προκαλείται 
από ρήξη κάποιου αγγείου. 

Συμπτώματα
Από ποια συμπτώματα μπορείτε να 
αναγνωρίσετε ή να υποψιαστείτε ένα 
εγκεφαλικό επεισόδιο;

Ο τύπος των συμπτωμάτων εξαρτά-
ται από την περιοχή του εγκεφάλου 
στην οποία εντοπίζεται η βλάβη. Λι-
γότερο σοβαρά επεισόδια μπορούν 
να περάσουν ακόμη και απαρατήρητα 
για αρκετές ημέρες, ενώ σοβαρότερα 
μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμέ-
νη παράλυση ή και απώλεια ικανό-

τητας ομιλίας. Τα συμπτώματα αυτά 
συνήθως εμφανίζονται ξαφνικά και 
τις περισσότερες φορές επηρεάζουν 
μόνο τη μια πλευρά του σώματος. Η 
αιφνίδια διαταραχή ομιλίας και 
άρθρωσης, το μούδιασμα, η αιφνίδια 
αδυναμία των μυών του χεριού 
και του ποδιού και το στράβωμα 
του στόματος αποτελούν τυπικά 
συμπτώματα ΑΕΕ. Επίσης η δυσκολία 
κατάποσης, η σύγχυση, η ξαφνική 
ζάλη, ναυτία και αστάθεια με δυσκο-
λία στη στάση και τη βάδιση, οι δι-
αταραχές όρασης και σε ορισμένες 
περιπτώσεις αιφνίδιος και εξαιρετικά 
έντονος πονοκέφαλος είναι επιπλέ-
ον συμπτώματα που μπορεί να σημα-
τοδοτούν την εγκατάσταση ισχαιμικού 
ή αιμορραγικού αγγειακού εγκεφαλι-
κού επεισοδίου, ενώ αν η περιοχή του 
εγκεφάλου που επηρεάζεται είναι 
μεγάλη, τότε η πίεση που ασκεί το 
οίδημα που δημιουργείται μπορεί να 
προκαλέσει μέχρι και απώλεια των 
αισθήσεων (κώμα) με σαφή κίνδυνο 
για τη ζωή του ασθενούς.

Μη τροποποιήσιμοι παράγοντες:

‣ Ηλικία: Παρ’ ότι ένα εγκε-
φαλικό επεισόδιο μπορεί να 
εμφανιστεί και σε άτομα νεα-
ρότερης ηλικίας, είναι γνωστό 
πως με την αύξηση της ηλικίας, 
αυξάνεται και ο κίνδυνος του 
εγκεφαλικού.

‣ Φύλο: Σύμφωνα με έρευνες έχει 
παρατηρηθεί πως ενώ οι άντρες πα-
θαίνουν πιο συχνά ΑΕΕ, οι γυναίκες καταλή-
γουν συχνότερα από αυτό. Στην ηλικία κάτω των 35 ετών φαίνεται να 
υπερισχύει το γυναικείο φύλο. Αξίζει να σημειωθεί εδώ πως επιπρόσθε-
τοι παράγοντες κινδύνου θεωρούνται η λήψη αντισυλληπτικών φαρμά-
κων καθώς και η εγκυμοσύνη.

‣ Εθνικότητα και κληρονομικότητα: Άτομα με οικογενειακό ιστορι-
κό αγγειακού εγκεφαλικού, καθώς και εθνικότητες ασιατικής, αφρικανι-
κής και ισπανόφωνης καταγωγής. 

‣ Ιστορικό προηγηθέντος ΑΕΕ: Μετά από ένα Αγγειακό Εγκεφαλικό 
Επεισόδιο, οι πιθανότητες επανεμφάνισής του αυξάνονται.

‣ Ιστορικό ημικρανίας: Άτομα τα οποία πάσχουν από ημικρανία έχουν 
αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης ΑΕΕ σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.
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Τροποποιήσιμοι παράγοντες:

‣ Υψηλή αρτηριακή πίεση: Ίσως ο σημαντικότε-
ρος παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση εγκε-
φαλικού επεισοδίου, καθώς αποτελεί την κύρια 
αιτία ΑΕΕ. Γι’ αυτό το λόγο η παρακολούθησή της 
με ετήσια check-up θεωρείται ουσιώδης για τη μεί-
ωση των πιθανοτήτων ενός εγκεφαλικού. Εάν οι τι-
μές της υπερβαίνουν το 120/80mmHg, ζητήστε την 
καθοδήγηση του γιατρού σας ώστε να μειώσετε τις 
αυξημένες τιμές στα φυσιολογικά πλαίσια.

‣ Κάπνισμα: Οι σοβαρές βλάβες που προκαλεί το 
κάπνισμα, είτε ενεργητικό είτε παθητικό στα αιμοφό-
ρα αγγεία οδηγούν σε αυξημένη εκδήλωση θρόμβων, 
οι οποίοι προκαλούν Ισχαιμικά ΑΕΕ.

‣ Σακχαρώδης Διαβήτης: Ο διαβήτης είναι ένας 
από τους παράγοντες που υπερδιπλασιάζουν τον 
κίνδυνο ενός εγκεφαλικού επεισοδίου. Αν πάσχετε 
από διαβήτη απευθυνθείτε στον γιατρό σας για τη 
ρύθμισή του.

‣ Υψηλή χοληστερίνη: Οι υψηλές τιμές LDL χολη-
στερόλης στο αίμα προάγουν την αθηροσκληρυντική 
νόσο, η οποία με τη σειρά της δημιουργεί βλάβες σε 
μεγάλα (καρωτίδα) και μικρά αγγεία προκαλώντας 
εγκεφαλικά και εμφράγματα.

‣ Παχυσαρκία και έλλειψη άσκησης: Η φυσι-
κή αδράνεια και η παχυσαρκία είναι παράγοντες που 
οδηγούν σε υψηλή αρτηριακή πίεση, υψηλή χολη-
στερόλη, σακχαρώδη διαβήτη, στεφανιαία νόσο και 
αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. Συνιστάται μια μέ-
τριας έντασης αερόβια άσκηση (γρήγορο περπάτημα, 
κολύμβηση, ποδηλασία) για 20-30 λεπτά, 4 ή 5 φορές 
την εβδομάδα. 

‣ Παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο: Ένα παροδικό 
εγκεφαλικό έχει τα συμπτώματα εγκεφαλικού επει-
σοδίου χωρίς όμως τις μόνιμες βλάβες του. Εντού-
τοις αυτό δεν το καθιστά λιγότερο επικίνδυνο, καθώς 
πολλές φορές λειτουργεί ως προάγγελος ενός ΑΕΕ. 
Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η με-
τάβαση σε νοσοκομείο για άμεση αντιμετώπιση και 
παρακολούθηση κρίνονται απαραίτητες. 

‣ Κολπική μαρμαρυγή ή άλλη καρδιακή νό-
σος: Ο κίνδυνος εκδήλωσης εγκεφαλικού πενταπλα-
σιάζεται σε άτομα που πάσχουν από νόσο κολπικής 
μαρμαρυγής. Αυτό συμβαίνει γιατί κάποιες από τις 
κοιλότητες της καρδιάς (κόλποι) δεν συσπώνται σω-
στά με αποτέλεσμα τη δημιουργία θρόμβων, οι οποίοι 
εάν εισέλθουν στο κυκλοφορικό μπορεί να καταλή-
ξουν στον εγκέφαλο.

‣ Ορισμένες αιματολογικές και γενετικές δια-
ταραχές: Οι αυξημένες ποσότητες ερυθρών αιμο-
σφαιρίων στο αίμα (όπως στη δρεπανοκυτταρική αναι-
μία) συχνά ευθύνονται για τη δημιουργία θρόμβων.

‣ Αλκοόλ: Η καθημερινή κατανάλωση αλκοόλ μπο-
ρεί να προκαλέσει αύξηση της αρτηριακής πίεσης πυ-
ροδοτώντας ένα εγκεφαλικό επεισόδιο.

‣ Ναρκωτικές ουσίες: Η ενδοφλέβια χρήση ναρ-
κωτικών ουσιών, η κοκαΐνη και οι αμφεταμίνες ενέ-
χουν υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης αγγειακών εγκεφα-
λικών επεισοδίων. Ακόμη και η πρώτη φορά μπορεί 
να αποβεί μοιραία.

‣ Υπνική άπνοια: Η εν λόγω αναπνευστική διατα-
ραχή ύπνου αυξάνει επίσης την πιθανότητα εμφά-
νισης ενός ΑΕΕ. Η αντιμετώπισή της με τη βοήθεια 
ενός ειδικού κρίνεται αναγκαία.
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Dr Βασίλειος Δ. Αχτσίδης
MD, PhD, Febo, MRCOpth

νέος κορονοϊός SARS-CoV-2 είναι το αίτιο της 
πανδημίας που συνήθως προκαλεί αναπνευ-
στική ασθένεια, που ονομάζεται COVID-19. 

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματά του είναι πυρετός, βή-
χας, ανοσμία και αναπνευστικά προβλήματα (πνευμονία). 
Σπάνια, μπορεί επίσης να προκαλέσει λοίμωξη των ματιών, 
που ονομάζεται επιπεφυκίτιδα. Ευτυχώς, η επιπεφυκίτιδα 
αφορά στην πλειοψηφία ασθενείς που έχουν ήδη εκδηλώ-
σει τη νόσο COVID-19. 

Συμπτώματα
Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, οι γιατροί πι-
στεύουν ότι το 1% -3% των ατόμων με COVID-19 
θα πάσχουν από επιπεφυκίτιδα. Συμβαίνει όταν ο ιός 

COVID-19 
και 

οφθαλμός 

Ο μολύνει έναν ιστό που ονομάζεται επιπεφυκότας, ο οποίος 
καλύπτει το λευκό μέρος του ματιού ή το εσωτερικό των 
βλεφάρων. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν: κόκκινο μάτι, 
με οίδημα (πρησμένο), φαγούρα (κνη-
σμός) και συνήθως με εκκρίσεις (τρέχει 
δάκρυα το μάτι). 

Εάν έχετε λοιπόν επιπεφυκίτιδα, 
αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι 
έχετε ενεργή λοίμωξη αναπνευ-
στικού COVID-19. Ευτυχώς, οι πιο πι-
θανές αιτίες είναι οι πολλοί διαφορετικοί 
ιοί (κυρίως ο αδενοϊός, σπανιότερα ο ιός 
του απλού έρπητα ή του έρπητα ζωστή-
ρα), βακτήρια, χημικά και αλλεργιογόνα 

Πολλές μορ-
φές επιπε-
φ υ κ ί τ ι δ α ς 
ε ξ α φ α ν ί -
ζονται με 
ειδικές θε-
ραπείες σε 
περίπου 1-2 
εβδομάδες.

Τρέχοντα δεδομένα και
πρόληψη επιμόλυνσης
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που μπορούν να ερεθίσουν τα μάτια σας.

Πριν χρησιμοποιήσετε κάποιο 
θεραπευτικό κολλύριο, θα πρέ-
πει να σας δει ο οφθαλμία-
τρος.

Αλλά, προσοχή, εάν έχε-
τε επίσης πυρετό, βήχα ή 
δύσπνοια, ρωτήστε τον 
γιατρό σας τι πρέπει να 
κάνετε. Καλέστε πριν 
κατευθυνθείτε σε νοσο-
κομείο ή ιατρικό κέντρο 
για να δείτε εάν είναι 
ασφαλές να επισκε-
φθείτε και για τυχόν 
οδηγίες για την άφιξή 
σας.

Πώς 
εξαπλώνεται 
η μόλυνση – τι 
χρειάζεται για 
πρόληψη
Ο νέος κορονοϊός, που ονομάζε-
ται SARS-CoV-2, μεταδίδεται κυ-
ρίως μέσω σταγονιδίων από βήχα ή 
φτάρνισμα. Αυτά τα σωματίδια εισέρ-
χονται συχνότερα από τη μύτη ή το στόμα 
σας, καθώς και από τα μάτια σας. Είναι επίσης 
δυνατό να πιάσετε τον ιό εάν αγγίξετε έναν μολυ-
σμένο πάγκο, πόμολο ή άλλες επιφάνειες. Αλλά αυτός 
δεν φαίνεται να είναι ο κύριος τρόπος εξάπλωσης του ιού.

Εάν έχετε επιπεφυκίτιδα από το COVID-19, αν και 
σπάνιο, ενδέχεται να μολύνετε τους άλλους με 
SARS-CoV-2 εάν αγγίξετε τα μάτια σας και στη συνέ-
χεια αγγίξετε άτομα ή επιφάνειες, χωρίς να πλύνετε ή να 
απολυμάνετε τα χέρια σας. Αποφύγετε λοιπόν να αγγίξετε 
το πρόσωπό σας, ειδικά τους βλεννογόνους στο στόμα, τη 
μύτη και τα μάτια σας. 

Βλέποντας τον γιατρό σας
Νωρίτερα στην πανδημία, πολλοί γιατροί έκλεισαν προ-
σωρινά τα ιατρεία τους εκτός από την επείγουσα περίθαλ-
ψη. Καλέστε τον ΕΟΔΥ στο τηλέφωνο 1135 για οδηγίες. 
Εάν υπάρχει πιθανότητα μόλυνσης πρέπει να κάνετε τεστ 
COVID σε ειδικό εργαστήριο. Θα πρέπει να επικοινωνή-
σετε με τον γιατρό σας εάν παρατηρήσετε συμπτώματα 
των ματιών, ειδικά εάν έχετε κόκκινα μάτια με εκκρίσεις. 
Στα ιατρεία λαμβάνονται μέτρα κατά της εξάπλωσης της 
πανδημίας με απολύμανση μηχανημάτων, χρήση μάσκας / 
γαντιών, εξέταση με ραντεβού, όχι πάνω από ένας συνο-
δός κλπ.

Πώς να προστατεύσετε τα μάτια σας
1) Όπως όλοι, φροντίστε να πλένετε συχνά τα χέρια 
σας και να μένετε σπίτι όποτε μπορείτε. Εάν βγαί-
νετε έξω, κρατήστε 2 μέτρα απόσταση, μακριά από τους 
άλλους και φορέστε μάσκα. 

2) Φακοί επαφής: Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η χρήση 
φακών θέτει σε μεγαλύτερο κίνδυνο για COVID-19 από ότι 
τα γυαλιά.

3) Γυαλιά μυωπίας / ηλίου: Οι φακοί των γυαλιών σας 
μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία των ματιών σας 
από τυχόν αναπνευστικά σταγονίδια. Εάν δεν φοράτε γυα-
λιά, δοκιμάστε να φορέσετε γυαλιά ηλίου.

4) Μην τρίβετε τα μάτια σας. Οι ενυδατικές σταγόνες 
δηλ. τα τεχνητά δάκρυα, λιπαίνουν το μάτι και μπορούν 
να βοηθήσουν στη μείωση του κνησμού. Εάν νιώθετε ότι 
πρέπει να τρίψετε το μάτι σας, πλύνετε τα χέρια σας για 
20 δευτερόλεπτα πριν το κάνετε. Εάν πρέπει να αγγίξετε 
τα μάτια σας, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό χαρτομάντηλο 
αντί για τα δάχτυλά σας. Ρωτήστε τον οφθαλμίατρο ή τον 
φαρμακοποιό σας και χρησιμοποιήστε τεχνητά δάκρυα 
πριν βγείτε από το σπίτι.
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Υποθυρεοειδισμός
Αυτά είναι τα συμπτώματα 

ανάλογα με την ηλικία 

υποθυρεοειδισμός 
(υπολειτουργία του 
θυρεοειδούς) είναι 

μια κατάσταση κατά την οποία ο θυ-
ρεοειδής σας αδένας δεν παράγει 
αρκετή ποσότητα ορισμένων σημα-
ντικών ορμονών. 

Ο υποθυρεοειδισμός αναστατώ-
νει τη φυσιολογική ισορροπία 
των χημικών αντιδράσεων στο 
σώμα σας. Οι γυναίκες, ιδίως όσες 
είναι άνω των 60 ετών, είναι πιο πιθα-
νό να έχουν υποθυρεοειδισμό. 

Σπανίως προκαλεί συμπτώματα στα 
αρχικά του στάδια, αλλά, με την πά-

O

Dr Ελευθερία Π. Κοζανίδου
MD, Ειδικός Παθολόγος-Διαβητολόγος

ροδο του χρόνου και εφόσον δεν 
αντιμετωπιστεί, ο υποθυρεοειδισμός 
μπορεί να προκαλέσει μια σειρά από 
προβλήματα υγείας, όπως παχυσαρ-
κία, πόνο στις αρθρώσεις, στειρότητα 
και καρδιοπάθειες. 

Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν ακρι-
βείς εξετάσεις λειτουργίας του θυρε-
οειδούς για τη διάγνωση του υποθυ-
ρεοειδισμού, του οποίου η θεραπεία 
με συνθετικές ορμόνες του θυρεοει-
δούς είναι συνήθως απλή, ασφαλής 
και αποτελεσματική, μόλις ο γιατρός 
σας βρει τη σωστή δόση για εσάς. 

Υποθυρεοειδισμός: 
Συμπτώματα 
Τα σημάδια και τα συμπτώματα του 
υποθυρεοειδισμού ποικίλλουν, ανά-
λογα με τη σοβαρότητα της ανεπάρ-
κειας ορμόνης. Αλλά σε γενικές γραμ-
μές, όλα τα προβλήματα έχουν την 
τάση να αναπτύσσονται αργά, συχνά 
επί σειρά ετών. 

Αρχικά, μόλις και μετά βίας θα προσέ-
ξετε συμπτώματα του υποθυρεοειδι-
σμού, όπως η κόπωση και η αύξηση 
βάρους που μπορεί απλά να τα απο-
δώσετε στο πέρασμα του χρόνου και 
τη φυσιολογική γήρανση.
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Εάν η δόση της Τ4 
δεν επαρκεί ή αν 
κάποιος συχνά ξε-
χνάει να την πά-
ρει θα συνεχιστεί 
ο υποθυρεοειδι-
σμός. Ακόμα κι αν 
ο υποθυρεοειδι-
σμός είναι τόσο 
ήπιος, ώστε να μην 
προκαλεί έντονα 
συμπτώματα ίσως 
αναπτυχθεί σε με-
γαλύτερα άτομα 
υπέρταση, αύξηση 
της χοληστερίνης 
και καρδιακή ανε-
πάρκεια.

Αλλά, καθώς ο μεταβολισμός σας 
συνεχίζει να επιβραδύνει, μπορεί να 
αναπτύξετε πιο εμφανή συμπτώματα. 
Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν: 

‣ Κούραση 

‣ Αυξημένη ευαισθησία στο κρύο 

‣ Δυσκοιλιότητα 

‣ Ξηρό δέρμα 

‣ Ανεξήγητη αύξηση του σωμα-
τικού βάρους 

‣ Πρησμένο πρόσωπο 

‣ Βραχνάδα 

‣ Μυϊκή αδυναμία 

‣ Αυξημένα επίπεδα χοληστερό-
λης στο αίμα 

‣ Μυϊκοί πόνοι 

‣ Πόνος, δυσκαμψία ή πρήξιμο 
στις αρθρώσεις σας 

‣ Πιο έντονη από το κανονικό ή 
ακανόνιστη έμμηνος ρύση 

‣ Αραίωση μαλλιών 

‣ Μειωμένος καρδιακός ρυθμός 

‣ Κατάθλιψη 

‣ Εξασθενημένη μνήμη 

Αν ο υποθυρεοειδισμός δεν αντιμετω-
πιστεί καθόλου, τα συμπτώματα μπο-
ρεί σταδιακά να γίνουν πιο σοβαρά. Η 
συνεχής διέγερση του θυρεοειδή αδέ-
να, για να απελευθερώσει περισσότε-
ρες ορμόνες μπορεί να οδηγήσει σε 
μια διόγκωση του θυρεοειδούς (βρογ-
χοκήλη). Επιπλέον, μπορεί να έχετε 
προβλήματα μνήμης, η διαδικασία της 
σκέψης σας μπορεί να επιβραδυνθεί ή 
μπορεί να αισθάνεστε κατάθλιψη. 

Ο υποθυρεοειδισμός σε προχωρη-
μένο στάδιο, γνωστός και ως μυ-
ξοίδημα, είναι σπάνιος αλλά όταν 
συμβεί, μπορεί να είναι απειλητικός 
ακόμα και για τη ζωή σας. Τα συμπτώ-
ματα σε αυτή την περίπτωση περιλαμ-
βάνουν χαμηλή αρτηριακή πίεση, μειω-
μένη αναπνοή, μειωμένη θερμοκρασία 
σώματος, απάθεια, ακόμα και κώμα. 
Σε ακραίες περιπτώσεις, το μυξοίδημα 
μπορεί να αποβεί θανατηφόρο. 

Υποθυρεοειδισμός στα 
βρέφη 
Αν και ο υποθυρεοειδισμός επηρεάζει 
πιο συχνά μεσήλικες και ηλικιωμέ-
νους ανθρώπους (κυρίως γυναίκες), 
ο καθένας μπορεί να αναπτύξει την 
ασθένεια, συμπεριλαμβανομένων και 
των βρεφών. Αρχικά, τα μωρά που 
γεννιούνται χωρίς θυρεοειδή αδένα 
ή με έναν αδένα που δεν λειτουργεί 
σωστά μπορεί να έχουν κάποιες πρώ-
ιμες ενδείξεις και συμπτώματα.

Όταν τα νεογνά έχουν προβλήματα με 
υποθυρεοειδισμό, αυτά τα συμπτώ-
ματα μπορεί να περιλαμβάνουν: 

‣ Κιτρίνισμα του δέρματος και 
του λευκού των ματιών (ίκτε-
ρος). Στις περισσότερες περιπτώσεις, 
αυτό συμβαίνει όταν το ήπαρ ενός 
μωρού δεν μπορεί να μεταβολίσει μια 
ουσία που ονομάζεται χολερυθρίνη, 
η οποία κανονικά σχηματίζεται, όταν 
το σώμα ανακυκλώνει παλιά ή κατε-
στραμμένα ερυθρά αιμοσφαίρια 

‣ Συχνά επεισόδια πνιγμού 

‣ Μεγάλη σε μέγεθος, προεξέ-
χουσα του στόματος, γλώσσα 

‣ Γενικό πρήξιμο στο πρόσωπο 

Καθώς η νόσος εξελίσσεται, τα βρέ-

φη είναι πιθανό να έχουν προβλήματα 
σίτισης και ενδέχεται να μην μεγαλώ-
σουν και να αναπτυχθούν κανονικά. 

Έτσι, μπορεί επίσης να παρουσιάσουν 
τα ακόλουθα: 

‣ Δυσκοιλιότητα 

‣ Μειωμένη μυική ανάπτυξη 

‣ Υπερβολική υπνηλία 

Όταν ο υποθυρεοειδισμός στα νεο-
γνά δεν αντιμετωπιστεί, ακόμα και οι 
ήπιες περιπτώσεις μπορεί να οδηγή-
σουν σε σοβαρή σωματική και διανο-
ητική καθυστέρηση. 

Υποθυρεοειδισμός σε 
παιδιά και εφήβους 
Σε γενικές γραμμές, τα παιδιά και οι 
έφηβοι που αναπτύσσουν υποθυρε-
οειδισμό έχουν τα ίδια σημάδια και 
συμπτώματα όπως οι ενήλικες, αλλά 
μπορεί να εκδηλώσουν και τα ακό-
λουθα: 

‣ Κακή ανάπτυξη, με αποτέλε-
σμα το κοντό ανάστημα 

‣ Καθυστερημένη ανάπτυξη των 
μόνιμων δοντιών 

‣ Καθυστερημένη εφηβεία 

‣ Κακή ψυχική ανάπτυξη

Η θεραπεία του υποθυρεοειδισμού σήμε-
ρα, βασίζεται στη χορήγηση χαπιών συν-
θετικής θυροξίνης (Τ4) υψηλής καθαρό-
τητας. Η δόση της Τ4 πρέπει να χορηγείται με 
μεγάλη προσοχή και εξαρτάται από την ηλικία, 
τη μάζα του σώματος, αν παίρνει κανείς και άλλα 
φάρμακα και αν υπάρχουν και άλλες επιπρόσθε-
τες ασθένειες εκτός από τον υποθυρεοειδισμό. 
Συνήθως, μια δόση Τ4 σε 1 με 2 μικρογραμμά-
ρια ανά χιλιόγραμμο βάρους αρκεί για να υπο-
καταστήσει τις ανάγκες του οργανισμού σε θυ-
ρεοειδικές ορμόνες. Λήψη Τ3 σπάνια απαιτείται 
γιατί ο φυσιολογικός θυρεοειδής παράγει κυρίως 
θυροξίνη και η περισσότερη Τ3 στον οργανισμό 
παράγεται κυρίως στο συκώτι, όπως και σε άλλα 
όργανα από την αφαίρεση ενός ατόμου ιωδίου 
από την Τ4. Έτσι, χορηγούμε Τ4 και αφήνουμε το 
σώμα να παράγει φυσιολογικά όση Τ3 χρειάζεται. 
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Πολλές καταστάσεις μπο-
ρούν να οδηγήσουν στην 
απελευθέρωση αυτών των 
νευροδιαβιβαστών, αλλά 
αντί να περιμένουμε να απε-
λευθερωθούν μόνες τους 
μπορούμε να προκαλέσου-
με εμείς οι ίδιοι την παρα-
γωγή τους.

Πώς; Λόγω των καταστάσεων που 
βιώνουμε φαίνεται πως η Χριστου-
γεννιάτικη διακόσμηση που ξεκινάει 
πολύ νωρίς, ακόμα και τέλη Οκτωβρί-
ου, μας φτιάχνει τη διάθεση και μας 

κάνει να ξεφεύγουμε από τις αρνητι-
κές σκέψεις.

Τείνουμε να συσχετίζουμε τα 
συναισθήματα των Χριστουγέν-
νων με χαρούμενες αναμνήσεις 
του παρελθόντος όπως οικογενει-
ακές στιγμές, δώρα, Άγιος Βασίλης, 
μπισκότα και έτσι μπορεί να μας θυμί-
ζουν όλες αυτές τις χαρούμενες παι-
δικές μνήμες. Η νοσταλγία μάς βοηθά 
να συνδεθούμε με το παρελθόν και 
να κατανοήσουμε την ταυτότητά μας. 
Η επιστροφή μας στην παιδικότητα 
αφορά στην επαφή και έκφραση του 
εαυτού μας, όπως όταν ήμασταν παι-
διά. Να γελάμε όταν είμαστε χαρού-
μενοι και όχι όταν νιώθουμε αμηχανία 

Πώς η γιορτινή διακόσμηση αλλάζει

την ψυχολογία μας

α Χριστούγεννα, είναι επί-
σημα η πιο λαμπερή γιορτή 
του χρόνου σε ολόκληρο 

τον κόσμο. Οι χριστουγεννιάτικες δι-
ακοσμήσεις, τα λαμπάκια, τα παρα-
δοσιακά γλυκά, οι μυρωδιές, τα δώρα 
και οι διακοπές προκαλούν στον 
εγκέφαλο συναισθήματα χαράς, 
ευφορίας, διασκέδασης, διάθεση για 
προσφορά και αγάπη και φυσικά χα-
λάρωση. 

Οι γιορτές πυροδοτούν τις «ορ-
μόνες της χαράς» όπως είναι η ντο-
παμίνη, η σεροτονίνη, η ωκυτοκίνη και 
οι ενδορφίνες οι οποίες είναι νευροδι-
αβιβαστές και είναι υπεύθυνες για την 
ευτυχία μας.

T
Τίνα Ι. Γιάκα

BSc, M.Ed, Ψυχολόγος
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‣ Βγάλτε από την αποθήκη το 
δέντρο ή το καράβι και ξεκινήστε 
το στόλισμα.

‣ Αν βαρεθήκατε τα παλιά στο-
λίδια, ώρα να φτιάξετε χειρο-
ποίητα. Υπάρχουν βιντεάκια στο 
διαδίκτυο με αμέτρητες ιδέες και με υλικά που έχουμε 
ήδη στο σπίτι μας (κάλτσες, βαμβάκι, κλωστές, υφά-
σματα κλπ).

‣ Βάλτε πολύχρωμα λαμπάκια στο μπαλκόνι και 
στα παράθυρα.

‣ Φτιάξτε χειροποίητες ευχετήριες κάρτες και 
στείλτε τις σε αγαπημένα πρόσωπα (όλοι έχουμε έναν 
συγγενή στην Αμερική ή στην Αυστραλία).

‣ Φτιάξτε παραδοσιακά γλυκά ή μπισκότα
και μοιράστε τα στους γείτονες.

‣ Ακούστε χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

‣ Φτιάξτε χειροποίητα δώρα 
και βάλτε τα κάτω από το δέντρο ή 
το καράβι.

‣ Φτιάξτε σπιτικά αρωματικά 
χώρου, χρησιμοποιώντας πορ-
τοκάλι, λεμόνι, βανίλια, κανέλα, 

γαρύφαλο και αφήστε την μυρωδιά να αγκαλιάσει 
το σπίτι.

‣ Οργανώστε βραδιές με
χριστουγεννιάτικες ταινίες.

ή επειδή θέλουμε να καλύψουμε ένα 
κενό. Να στεναχωριόμαστε επειδή το 
νιώθουμε και όχι να χρησιμοποιού-
με το μυαλό και τη σκέψη για να μας 
πείσουμε ότι δεν πρέπει να στεναχω-
ριόμαστε. Η πρόωρη διακόσμηση 
φαντάζει μια άγκυρα ή ένα μο-
νοπάτι για εκείνα τα παλιά μαγι-
κά συναισθήματα ενθουσιασμού 
της παιδικής ηλικίας. Τα Χριστού-
γεννα είναι επίσης μια ευκαιρία να 
δημιουργήσουμε καινούριες κοινές, 
όμορφες αναμνήσεις με τους αγαπη-
μένους μας ανθρώπους που θα μας 
κρατάνε συντροφιά σε ό,τι κι αν μας 
φέρει η ζωή.

Ως ενήλικες έχουμε την ανάγκη 
για μια παύση από την καθημερι-
νότητα και η εποχή ενδείκνυται 
ώστε να πατήσουμε το κουμπί 
τη παύσης σε έναν πολυάσχολο 
τρόπο ζωής. Η γιορτή των Χριστου-

γέννων δίνει από μόνη της ισχυρά 
κίνητρα για θετικές σκέψεις και συ-
ναισθήματα, με αποτέλεσμα οι περισ-
σότεροι να θέλουν να βάλουν θετική 
ενέργεια μέσα στο σπίτι τους στολίζο-
ντάς το. Σύμφωνα με μια έρευνα που 
δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal 
of Environmental Psychology, όταν οι 
άνθρωποι περνούν έξω από ένα σπί-
τι με χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, 
τείνουν να έχουν πιο φιλική, κοινωνι-
κή και εξωστρεφή διάθεση που βοηθά 

στην κοινωνική ένταξη σε σχέση με 
τους γείτονες. Αυτό θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε καλύτερες διαπροσωπι-
κές σχέσεις και συμμετοχή σε κοινω-
νικές δραστηριότητες.

Ωστόσο, για μερικούς τα Χρι-
στούγεννα είναι μια υπενθύμιση 
κάποιων δυσάρεστων αναμνή-
σεων από το παρελθόν. Ίσως να 
έχουν χάσει ένα αγαπημένο πρόσωπο 
και οι γιορτές να υπενθυμήσουν τις 
ευτυχισμένες στιγμές που είχαν με 
αυτό το άτομο στο παρελθόν. Ας σκε-
φθούμε ότι είναι προσωρινά συναι-
σθήματα άγχους ή κατάθλιψης λόγω 
πένθους που μπορεί να σχετίζονται 
με μη ρεαλιστικές προσδοκίες ή ακό-
μα και αναμνήσεις που συνοδεύουν 
αυτήν την περίοδο, το μυστικό λοιπόν 
είναι να μην τα περνάτε μόνοι.

Τι και αν η καραντίνα μάς 
απέκλεισε από τον έξω κό-
σμο; Εμείς θα βρούμε τρόπο 
να αισθανθούμε τη μαγεία 
των γιορτών. 
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ΑΒΕΕ

τη διπλή έλικα του DNA βρίσκονται κωδικοποιη-
μένες όλες οι γενετικές πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες για την καλή λειτουργία ενός οργανισμού 

(γονίδια), όμως το μόριο αυτό από μόνο του είναι εξαιρετικά 
αδρανές. Μόνο αν βρεθεί στο κατάλληλο μικροπεριβάλ-
λον και ενεργοποιηθεί καταφέρνει να «εκφραστεί». Σε αυτό το 
σημείο υπεισέρχονται οι επιγενετικοί μηχανισμοί που τροπο-
ποιούν και ρυθμίζουν την έκφραση των γονιδίων. Ισχυρή επίδρα-
ση στους επιγενετικούς μηχανισμούς ασκούν οι περιβαλλοντικές 
παράμετροι όπως ακτινοβολίες, ρύπανση, διατροφή, stress.

Σ Η εφαρμογή της Επιγε-
νετικής γνώσης στην 
Κοσμητολογία στοχεύ-
ει στη ρύθμιση της έκ-
φρασης των γονιδίων με 
στόχο την ανανέωση, την 
άμυνα και τη λειτουργι-
κότητα του δέρματος.

Ώριμο δέρμα
Χαρακτηρίζεται από μείωση ρυθμού 
κυτταρικής ανανέωσης και παραγω-
γής κεραμιδίων, κολλαγόνου και ελα-
στίνης.

Η σύγχρονη καταναλώτρια απαιτεί:

‣ Ολοκληρωμένη 360ο περι-
ποίηση του δέρματος που αντλεί 
έμπνευση από τις θεραπείες αναζω-
ογόνησης και τις δερματικές επεμβά-
σεις της Αισθητικής Δερματολογίας

‣ Σύγχρονες στοχευμένες λύσεις 
οι οποίες αντιμετωπίζουν τις αιτίες 
γήρανσης, εστιάζουν στην αναγέννη-
ση των κυττάρων και ενισχύουν τους 
διορθωτικούς μηχανισμούς του δέρ-
ματος

‣ Άριστη ποιότητα εικόνας στην 
ώριμη ηλικία (Stay Young As You Age)

Μια καινοτόμα σειρά Ενυδάτωσης 
και Αντιγήρανσης για το ώριμο δέρ-
μα στηρίζεται σε βασικές καινοτομίες 
όπως:

Needle Free Skin Refining 
‣ Βελτιστοποίηση δέρματος χω-
ρίς βελόνες και επεμβάσεις

‣ Αίσθηση ενυδάτωσης και άμε-
σης βελτίωσης δερματικής υφής

Epigenetic Rejuvenation 
Technology
‣ Ανανέωση δέρματος βασισμένη 
στη γνώση επιγενετικών μηχανισμών

‣ Ρύθμιση δερματικής λειτουργί-
ας συστατικών επιλογής

Για την αναζωογόνηση και βέλτιστη 
λειτουργικότητα του ώριμου δέρμα-
τος  απαιτούνται 4 βασικά βήματα:

1. Ενυδατική φροντίδα

2. Αντιγηραντική περιποίηση

3. Στοχευμένη αντιρυτιδική θε-
ραπεία

4. Ενεργός καθαρισμός

Η ενυδατική φροντίδα μεταφράζεται σε 

‣ Ενίσχυση δικτύου κολλαγόνου

‣ Αύξηση πολλαπλασιασμού 

‣ Ενδυνάμωση / αναδόμηση / 
προστασία επιδερμικών κυττάρων

‣ Διατήρηση ενυδάτωσης δέρ-
ματος

‣ Αντιρυτιδική δράση

Η αντιγηραντική περιποίηση στοχεύει 
σε

‣ Άμεση σύσφιγξη

‣ Ταχεία εξάλειψη ρυτίδων

‣ Ενίσχυση μηχανισμών ενυδά-
τωσης

‣ Ισχυρή δερματική πυκνότητα

Η στοχευμένη αντιρυτιδική θεραπεία 
επικεντρώνεται σε

‣ Μείωση ρυτίδων λόγω ηλικίας ή 
έκφρασης

‣ Σύσφιγξη, δερματική πυκνότη-
τα, ελαστικότητα

‣ Ενίσχυση μηχανισμών ενυδά-
τωσης

Ο ενεργός καθαρισμός ιδανικά στη-
ρίζεται στην Advanced Micellar Water 
Technology και αποσκοπεί σε

‣ Απομάκρυνση μακιγιάζ , σμήγ-
ματος, ατμοσφαιρικών σωματιδιακών 
ρύπων

‣ Ενίσχυση μηχανισμών ενυδά-
τωσης και αντιγήρανσης, σφρίγος και 
πυκνότητα ώριμης επιδερμίδας, ανα-
δόμηση δερματικού ιστού 

‣ Δερματική άνεση και ευεξία 

‣ Προστασία δέρματος από περι-
βαλλοντικούς ρύπους

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Bernstein et al- The Mammalian Epigenome- 
Cell. 128 (4) December 2011

Νεανικό δέρμα
στην ωριμότητα
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Νικολέττα Γαβαλά
Αισθητικός

Προετοιμασία
για να είμαστε

όμορφες
στις γιορτές

διαίτερη σημασία έχει να δεί-
χνουμε ξεκούραστες και λαμπε-
ρές τις γιορτινές ημέρες. Για το 

λόγο αυτό χρησιμοποιούμε τη 
σωστή κρέμα βάση primer κάτω 
από το μακιγιάζ. Έτσι, η επιδερμίδα 
μας θα παραμείνει ενυδατωμένη για 
αρκετές ώρες κάτω από το make-up.

I



|  ομορφιά  |

Χειμώνας 2020-2021 | ΠΕΙΦΑΣΥΝ NEWS  19

Ο 
ύπνος είναι 

η καλύτερη πηγή 
ομορφιάς, εξοικονομού-

με χρόνο για να κοιμηθούμε. 
Επίσης δεν το παρακάνουμε 

με τα γλυκά. Η ζάχαρη 
γερνάει το δέρμα μας 

και τον οργανισμό 
μας.

Ενισχύ-
ουμε την κρέμα 

μας με ένα booster για 
πιο άμεσα και ορατά αποτε-

λέσματα. Επιλέγουμε ένα που είναι 
εμπλουτισμένο με υαλουρονικό οξύ, βιτα-

μίνη C και βιταμίνη Α. Με αυτό τον τρόπο θα 
βελτιώσουμε άμεσα την όψη της επιδερμίδας 

μας και αναστρέφουμε τους μηχανισμούς 
γήρανσης του δέρματος. Μια αγωγή 
αντιγηραντικής δράσης θα ενισχύσει 
την καθημερινή μας φροντίδα και θα 

χαρίσει στην επιδερμίδα μας τα 
αποτελέσματα που επι-

θυμούμε.

Όταν 
επιστρέφουμε 

στο σπίτι δεν ξεχνάμε 
να καθαρίζουμε απαλά 
την επιδερμίδα μας με το 

σωστό προϊόν καθαρισμού, ώστε 
να αφαιρείται τέλεια το μακιγιάζ, η 
σκόνη και οι ρύποι. Δεν ξεχνάμε 

πως ένα δέρμα που έχει κα-
θαριστεί σωστά μπορεί να 

δείχνει φρέσκο και ξε-
κούραστο.

Δια-
λέγουμε 

το σωστό για εμάς 
foundation που αφήνει το 

δέρμα να αναπνέει και προσφέρει 
φυσική κάλυψη, ενυδάτωση και λάμ-
ψη όλη μέρα. Επίσης επιλέγουμε ένα 
υποαλλεργικό make-up με συστατικά 

που περιποιούνται απαλά την επι-
δερμίδα και προσφέρουν φυσική 

κάλυψη και λάμψη, χωρίς να 
δημιουργούν εφέ μά-

σκας.

Ένα 
μασάζ αν 

συνδυαστεί με 
θρεπτικά έλαια, 

πλούσια σε λιπαρά οξέα 
και βιταμίνες, θα φέρει 
αποτελέσματα που θα 

μας εντυπωσιά-
σουν.

Ακο-
λουθούμε 

αυτές τις συμβου-
λές και εξασφαλίζου-
με στον εαυτό μας τη 
λάμψη και την ευεξία 

που χρειάζεται για 
την περίοδο των 

εορτών.
Οι μάσκες 

μάς προσφέ-
ρουν μια άμεση 

δόση περιποίησης και 
πολλά θρεπτικά συστατικά. 
Επίσης φροντίζουν για άμε-

ση ενυδάτωση, λάμψη, 
αναζωογόνηση και 

σύσφιξη.

Επίσης επιλέ-
γουμε ένα συμπλήρω-

μα διατροφής για υποστήρι-
ξη του δέρματος. Χρησιμοποιούμε 
συμπληρώματα πλούσια σε βιταμίνες, 
μέταλλα, αμινοξέα και αντιοξειδωτικά 

συστατικά. Αν είμαστε κάτω των 30 επιλέ-
γουμε μια πολυβιταμίνη με θρεπτικά συ-

στατικά για υγιές δέρμα, μαλλιά και νύχια. 
Σε περίπτωση που είμαστε άνω των 30 
ιδανική επιλογή είναι οι αντιγηραντικές 

φόρμουλες, με συστατικά όπως 
το κολλαγόνο, βιταμίνη C, E, 

ωμέγα 3 και 6. 

Επιλέ-
γουμε ένα 

αντιοξειδωτικό 
serum για αντιγήραν-
ση, λείανση και λάμψη, 
όπως και ορούς πλούσι-

ους σε βιταμίνες και 
αντιοξειδωτικά συ-

στατικά.
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Μαρία Δεσινιώτη
Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
MSc στην Αθλητική Διατροφή

εργογόνος δράση της 
καφεΐνης είναι γνωστή 
εδώ και χρόνια. Αποτε-

λεί ένα από τα πιο διαδεδομένα μέσα 
που χρησιμοποιούν επαγγελματίες 
αθλητές αλλά και αθλούμενοι για να 
αυξήσουν την απόδοσή τους.

Αυτό συμβαίνει γιατί μπορούν να τη 
βρουν εύκολα είτε με τη μορφή συ-
μπληρώματος είτε ως συστατικό 
μέσα σε διάφορα ροφήματα, αλλά και 
προσλαμβάνοντάς τη μεμονωμένα 
με την κατανάλωση ενός φλιτζανιού 
καφέ, μια κοινή συνήθεια στην καθη-
μερινότητα πολλών ατόμων.

Ποια είναι τα οφέλη που παρατηρούνται 
γενικά από την κατανάλωση καφεΐνης;

Τα φημισμένα οφέλη από την κατανάλωση μέτριας ποσό-
τητας καφεΐνης περιλαμβάνουν βελτιώσεις:

‣ στη σωματική αντοχή

‣ στη γνωστική λειτουργία, ιδιαίτερα
στην εγρήγορση και στην επαγρύπνηση

‣ στη διάθεση 

‣ στην αντίληψη της κόπωσης

‣ μπορεί να ενισχύσει την ανασύνθεση
γλυκογόνου κατά την αποκατάσταση

Καφεΐνη
και η επίδρασή της

στην αθλητική απόδοση

H   
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Ποιο εύρος κατανάλωσης 
καφεΐνης θα 
μεγιστοποιούσε τα οφέλη 
και θα ελαχιστοποιούσε 
τους κινδύνους για τη 
γνωστική λειτουργία, τη 
διάθεση, τη σωματική 
απόδοση και την 
ενυδάτωση;
Οι περισσότερες μελέτες αναφέρουν 
πως το εύρος της πρόσληψης καφε-
ΐνης που φάνηκε να μεγιστοποιεί το 
όφελος και να ελαχιστοποιεί τον κίν-
δυνο είναι από 38 έως 400 mg ανά 
ημέρα, δηλαδή χαμηλή έως μέτρια 
πρόσληψη. Το συγκεκριμένο εύρος 
ισοδυναμεί με 1 έως 8 φλιτζάνια τσάι 
την ημέρα ή 0,5 έως 4 φλιτζάνια καφέ 
την ημέρα. Οι διαθέσιμες μελέτες 
για την ενυδάτωση διαπίστωσαν 
ότι με πρόσληψη καφεΐνης έως 
400 mg ανά ημέρα δεν παρου-
σιάστηκε αφυδάτωση, ακόμη 
και σε άτομα που αθλούνται.

Σε ποια μορφή και σε 
ποιο χρονικό διάστημα 
σε σχέση με την άσκηση 
θα ήταν ιδανικό να 
προσλαμβάνουμε καφεΐνη, 
ώστε να έχουμε το 
βέλτιστο αποτέλεσμα στην 
ενίσχυση της αθλητικής 
απόδοσης;
‣ Η καφεΐνη είναι πιο ισχυρή 
όταν καταναλώνεται σε άνυδρη 
μορφή (κάψουλα/ταμπλέτα, σκόνη) 
συγκριτικά με τον καφέ.

‣ Πρωτόκολλο χρήσης: Όσον 
αφορά στο χρονικό διάστημα που 
πρέπει να καταναλώνεται έχει φανεί 
πως με την πρόσληψη 3-6 mg/ ανά kg 

σωματικού βάρους 
60 λεπτά πριν 

από την προ-
πόνηση εξα-
σφ α λ ί ζ ε τα ι 
η βέλτιστη 
απορρόφη-
ση. Έχει απο-

δειχθεί επίσης 
ότι μικρότερες 

δόσεις καφεΐνης (< 3 mg/ ανά kg σω-
ματικού βάρους, περίπου 200 mg) 
που καταναλώνονται πριν και κατά τη 
διάρκεια της προπόνησης, μαζί με κά-
ποια πηγή υδατανθράκων, βελτιώνει 
την απόδοση. 

Τα οφέλη στην απόδοση 
από την κατανάλωση 
καφεΐνης εμφανίζονται 
σε όλα τα αθλήματα ή σε 
συγκεκριμένα; 
Όχι δεν εμφανίζονται σε όλα τα αθλή-
ματα οφέλη στην απόδοση από την 
κατανάλωση καφεΐνης. Τα αθλήματα 
στα οποία φαίνεται να ενισχύεται η 
απόδοση από την πρόσληψή της είναι:

‣ τα αθλήματα αντοχής

‣ τα αθλήματα μέτριας έως με-
γάλης διάρκειας που περιλαμβά-
νουν επαναλαμβανόμενες περιόδους 
υψηλής δραστηριότητας, διακεκομ-
μένες από περιόδους χαμηλής έως 
μέτριας ενεργητικής ανάκαμψης ή 
παθητικής ανάπαυσης (π.χ., ομαδικά 
αθλήματα)

Παρακάτω θα δούμε ενδεικτικά την 
ποσότητα καφεΐνης που περιέχουν κά-
ποια είδη καφέ και κάποια ροφήματα

Είδος Περιεκτικότητα
ροφήματος σε καφεΐνη (mg)

1 coca cola (375 ml) 49

1 φλ. τσάι (250 ml)  27 (9 – 51)

1 Red Bull (250 ml) 80

1 Monster 160

Στιγμιαίος καφές
(250 ml) 60 (12 – 169)

Γαλλικός καφές
(250 ml) 80 (40 – 110)

Espresso 107 (25 – 214)

Ελληνικός καφές
(50 ml) 40 

*Η περιεκτικότητα καφεΐνης στο τσάι και 
στον καφέ ποικίλλει ανάλογα με τη μάρκα, 
τον τρόπο παρασκευής και το μέγεθος της 

κούπας ή του φλιτζανιού. 
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‣ τα αθλήματα που περιλαμβά-
νουν συνεχή δραστηριότητα 
υψηλής έντασης που διαρκεί από 
1-60 λεπτά (π.χ., κολύμπι, κωπηλασί-
ας και τρέξιμο).

Πιο συγκεκριμένα κάποια παραδείγ-
ματα αθλημάτων στα οποία η κατανά-
λωση καφεΐνης πριν από την άσκηση 
φαίνεται να βελτιώνει:

‣ την παρατεταμένη αντοχή 
στην ποδηλασία και στο τρέξιμο 
(3 έως 13 mg/kg)

‣ τον χρόνο στην κολύμβηση 
1500 m (6 mg/kg)

‣ τον χρόνο σε βραχυπρόθε-
σμες δοκιμές ποδηλασίας και 
κωπηλασίας (4 έως 8 λεπτά, 5 
έως 6 mg/kg)

Παρατηρούνται 
παρενέργειες από την 
υψηλή πρόσληψη 
καφεΐνης;
Υπάρχουν ανησυχίες ότι η υπερβολική 
πρόσληψη αυξάνει τον κίνδυνο αφυ-
δάτωσης, άγχους, κεφαλαλγίας και 
διαταραχών του ύπνου.

Μέχρι ποια ποσότητα 
θεωρείται ασφαλής η 
πρόσληψή της;
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφά-
λεια των Τροφίμων (EFSA) κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι η συνήθης κατα-
νάλωση καφεΐνης έως 400 mg ημερη-
σίως δεν προκαλεί ανησυχίες για την 
ασφάλεια των μη εγκύων ενηλίκων.

Καφεΐνη και Doping. 
Θεωρείται η καφεΐνη 
απαγορευμένη ουσία;
Μεταξύ του 1984 και του 2004 η 
καφεΐνη ήταν απαγορευμένη ουσία 
στον αθλητισμό. Ο Παγκόσμιος Ορ-
γανισμός Κατά του Ντόπινγκ (WADA) 
αποφάσισε να αφαιρέσει την καφεΐνη 
από τον κατάλογο των απαγορευμέ-
νων ουσιών με ισχύ από την 1η Ιανου-
αρίου 2004 και τη μετέφερε στο λε-
γόμενο πρόγραμμα παρακολούθησης.
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ι γευστικοί κάλυκες στον άνθρωπο είναι 
πλήρως λειτουργικοί τη στιγμή της γέννη-
σής του. Ήδη από τη δέκατη πέμπτη εβδο-

μάδα της εγκυμοσύνης, έχουν αναπτυχθεί πλήρως στο 
έμβρυο οι γευστικοί και οσφρητικοί νευρώνες. Η έρευνα 
μάς επιβεβαιώνει ότι η προτίμηση στη γλυκιά γεύση και 
ταυτόχρονα η αποστροφή στην πικρή γεύση είναι ανθρώ-
πινα εγγενή χαρακτηριστικά.

Πιο παλιά θεωρούνταν ότι η επιθυμία για γλυκό 
είναι ένας εξελικτικός μηχανισμός επιβίωσης που 
ενεργοποιείται τη στιγμή της πρώτης κατανάλωσης του 
μητρικού γάλακτος, που είναι πλούσιο στον δισακχαρίτη 
λακτόζη. Οι μελέτες όμως έδειξαν μια εγγενή αναγνώρι-
ση της γλυκιάς γεύσης στον άνθρωπο. Πιο συγκεκριμένα, 
έδωσαν σε νεογέννητα μωρά να δοκιμάσουν, πριν ακόμα 
θηλάσουν, τις βασικές γεύσεις του γλυκού, του αλμυρού, 
του ξινού και του πικρού. Παρατηρήθηκε η έκφραση της 
ευχαρίστησης όταν δοκίμασαν τη γλυκιά γεύση, η έκφραση 
της αποστροφής στο ξινό και στο πικρό, ενώ είχαν ουδέ-
τερη έκφραση στη γεύση του αλμυρού. Φάνηκε λοιπόν 

πως είναι «περασμένη» στο γονιδίωμά μας η ανα-
γνώριση της γλυκιάς γεύσης, κάτι το οποίο μπορεί να 
συνδέεται με το αρχέγονο ένστικτο της επιβίωσης του αν-
θρώπου, μιας και η γλυκόζη είναι βασική πηγή ενέργειας. 
Από την άλλη η αποστροφή στην πικρή γεύση ομοίως μπο-
ρεί να θεωρηθεί ότι είναι κωδικοποιημένη στο DNA μας, 
καθόσον τα δηλητή-
ρια στη φύση είναι 
επίσης πικρά, άρα και 
εδώ επαληθεύεται ο 
εγγενής μηχανισμός 
επιβίωσης. Τέλος, η 
ουδέτερη έκφραση 
στην αλμυρή γεύση 
υποδηλώνει πως μα-
θαίνουμε να μας αρέ-
σει το αλμυρό στην 
πορεία της ζωής μας 
καθώς ερχόμαστε σε 
επαφή με αυτό. 

Ζάχαρη...
είναι τελικά ο μεγαλύτερος εχθρός της υγείας μας;

O
Kωνσταντίνος Μ. Συριάνος

Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, BSc

Γεωπόνος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, BSc 

Τη σημερινή εποχή και δη 
στις δυτικές κοινωνίες, στις 
οποίες ο νόμος της προ-
σφοράς και της ζήτησης έχει 
ελαχιστοποιήσει το κόστος 
της ζάχαρης, παρατηρείται 
υπερκατανάλωση αυτής ως 
και έξι φορές περισσότερο 
από την συνιστώμενη ποσό-
τητα που θα έπρεπε να κα-
ταναλώνουμε σε ημερήσια 
βάση.
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Η γλυκόζη άλλωστε είναι το βασικό καύσιμο που χρησι-
μοποιεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος για να λειτουργήσει και 
φαίνεται πως παρουσιάζει μια εξαρτησιογόνο σχέση με 
αυτή. Όσο δηλαδή μεγαλύτερες ποσότητες γλυκών κατα-
ναλώνουμε, τόσο περισσότερο παράγεται ένας νευροδια-
βιβαστής, ονόματι ντοπαμίνη, ο οποίος προκαλεί ευφορία 
και οδηγεί τον οργανισμό να αποκτά όλο και περισσότερο 
ανοχή θέλοντας να παράγει όλο και περισσότερο, καταλή-
γοντας ουσιαστικά σε έναν φαύλο κύκλο. 

Η υπερκατανάλωση όμως ζάχαρης και εν γένει πρόσθετων 
σακχάρων συνδέεται σήμερα με αυξημένο κίνδυνο εμφά-
νισης αρκετών παθήσεων όπως αυτό υπογραμμίζεται από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ως πρόσθετα σάκχαρα 
θεωρούμε τη γλυκόζη, τη φρουκτόζη και τη σακχαρόζη 
που προστίθενται σε τρόφιμα και ποτά καθώς και τα φυσι-
κά περιεχόμενα σάκχαρα στα σιρόπια, στο μέλι και στους 
χυμούς φρούτων. Ο όρος δεν ισχύει για τα σάκχαρα που 
απαντώνται φυσικά στα φρέσκα φρούτα, στα λαχανικά και 
στο γάλα. Η υπερβολική λοιπόν πρόσληψη σακχάρων σχε-
τίζεται, μεταξύ άλλων, με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 

Αρκεί όμως αυτό για να θεωρήσουμε τα γλυκά ως 
τον μεγαλύτερο εχθρό της υγείας ή με διαφορετι-
κά λόγια δαιμονοποιώντας τη ζάχαρη μήπως δί-
νουμε το άλλοθι σε οτιδήποτε άλλο κακό συνο-
δεύει τη διατροφή μας;

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο γράφων έχει ακούσει ιδί-
οις ωσίν την πρωινή παραγγελία αρκετών «ένα μέτριο 
εσπρέσσο με ζαχαρίνη και μια τυρόπιτα..». Η παραγγελία 
αυτή από τη μια αποτυπώνει την άγνοια του κόσμου (αν 
όχι την υποκρισία) για το τι είναι τελικά υγιεινή διατροφή, 
από την άλλη επαληθεύει τους δραματικούς δείκτες υγεί-
ας στη χώρα μας.

Τις τελευταίες δεκαετίες άλλωστε καταγράφεται μια συ-
νεχής απομάκρυνση από το πλέον αναγνωρισμένο υγιεινό 
διατροφικό πρότυπο, τη Μεσογειακή Διατροφή, ενώ ταυ-
τόχρονα αυξάνονται οι δείκτες νοσηρότητας.

Σαφώς και η υπερκατανάλωση ζάχαρης και εν γένει γλυ-
κών μόνο κινδύνους μπορεί να εγκυμονεί για την υγεία μας.

‣ υπερβάλλοντος βάρους και παχυσαρκίας. Η υπερ-
κατανάλωση σακχάρων οδηγεί στην πρόσληψη παραπάνω 
κιλών, είτε άμεσα λόγω δημιουργίας θετικού ενεργειακού 
ισοζυγίου είτε έμμεσα λόγω διαταραχής της ανταπόκρισης 
του οργανισμού στην ορμόνη λεπτίνη που είναι υπεύθυνη 
για τη μείωση της όρεξης. 

‣ καρκίνου. Όπως αναφέρθηκε η υπερβολική κατανά-
λωση ζάχαρης σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 
παχυσαρκίας και διαβήτη, νόσοι οι οποίες αυξάνουν τον 
κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. 

‣ καρδιαγγειακών παθήσεων. Μια δίαιτα πλούσια σε 
απλούς υδατάνθρακες σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμ-
φάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων. 

‣ σακχαρώδους διαβήτη τύπου ΙΙ. Είναι προφανής η 
θετική συσχέτιση της κατανάλωσης ζάχαρης με τον αυξη-
μένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη, καθόσον οι υδατάνθρα-
κες είναι το κύριο μακροθρεπτικό συστατικό, η κατανάλω-
ση των οποίων επηρεάζει τη μεταβολική ομοιοστασία του 
σακχάρου στο αίμα. 

‣ Κακή στοματική υγιεινή και ανάπτυξη τερηδόνας

Όλα τα προηγούμενα συνηγορούν στην παραδοχή 
ότι η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης έχει αρνη-
τικό αντίκτυπο στην υγεία μας.

Αν 

όμως θέλουμε 

να προσεγγίσουμε 

ολιστικά το ζήτημα της 

διατροφής και το πώς αυτή 

μπορεί να συμβάλει στην 

υγεία μας, θα πρέπει να λά-

βουμε υπόψη μας το σύνολο 

των «κακών» που κάνουμε 

και τω
ν «καλών» που δεν 

κάνουμε, σε ποσότητα 

και συχνότητα. 

Ο περιορισμός ας πούμε της κατανάλωσης ζάχαρης δεν 
δύναται από μόνος του να προασπίσει την υγεία μας όταν 
ταυτόχρονα υπερκαταναλώνουμε αλάτι, «κακά» λίπη δη-
λαδή κορεσμένα και trans λιπαρά οξέα, κόκκινο κρέας, κα-
πνίζουμε και δεν αθλούμαστε. Στον αντίποδα, όταν ένας 
άνθρωπος τρέφεται Μεσογειακά, δηλαδή καταναλώνει σε 
εβδομαδιαία βάση όσπρια, μη επεξεργασμένα δημητριακά, 
κυρίως λευκό κρέας, φρούτα και λαχανικά καθημερινά, σα-
φώς και μπορεί να καταναλώσει κάποιο γλυκό μέσα στην 
εβδομάδα, στο πλαίσιο του μέτρου. Εν κατακλείδι λοιπόν, 
η επιθυμία μας για γλυκό είναι ένα φυσιολογικό εγγενές 
ανθρώπινο χαρακτηριστικό και δεν θα πρέπει να αφορίζε-
ται ως πράξη όταν δεν συνοδεύεται από την υπερβολή. Ας 
μην διυλίζουμε τον κώνωπα ενώ καταπίνουμε την κάμηλο. 

Καλές γιορτές με υγεία!
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Σοφία Μελαχροινού
Βιολόγος, B.Sc, MSc

«Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική»
και «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία - 

Διατροφή»

και
κορονοϊός

Κύηση

νόσος COVID-19 πρω-
τοεμφανίστηκε στα τέλη 
του 2019 και είναι μια νέα 

μολυσματική ασθένεια που προκαλείται 
από τον ιό SARS-CoV-2, έναν κορονο-

ϊό με γονιδίωμα μονόκλωνου RNA. 
Όπως και με τις άλλες αναπνευ-

στικές λοιμώξεις, η λοίμωξη από 
τον νέο κορονοϊό 2019–nCoV 

μπορεί να προκαλέσει ήπια 
συμπτώματα, όπως καταρ-
ροή, πονόλαιμο, πυρετό 
και βήχα. Μυικοί πόνοι, 
ανοσμία, κεφαλαλγία και 
διάρροια είναι λιγότερo 
συχνά.

H
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‣ Κρατήστε τον οργανισμό σας 
ενυδατωμένο και σε καλή φυ-
σική κατάσταση με μέτρια σω-
ματική άσκηση για να μειώσετε τον 
κίνδυνο θρόμβων στο αίμα κατά την 
εγκυμοσύνη. Μια υγιεινή ισορροπη-
μένη διατροφή και συμπληρώματα 
φυλλικού οξέος και βιταμίνης D εί-
ναι βοηθητικά στην υποστήριξη μιας 
υγιούς εγκυμοσύνης.

‣ Πραγματοποιήστε κανονικά 
όλες τις εξετάσεις εγκυμοσύνης 

και τα προγεννητικά ραντεβού 
σας, εκτός εάν σας συμβουλεύσει ο 
γυναικολόγος σας να μην το κάνετε. 
Να είστε σε συνεχή επικοινωνία με 
τον γιατρό και τη μαία σας εάν έχε-
τε ανησυχίες σχετικά με την έκβαση 
της εγκυμοσύνης σας και φυσικά να 
τους ενημερώσετε εάν έχετε συ-
μπτώματα κορονοϊού. Εάν αισθάνε-
στε ότι τα συμπτώματά σας επιδει-
νώνονται ή εάν δεν γίνετε καλύτερα, 
αυτό μπορεί να είναι ένα σημάδι ότι 

αναπτύσσετε μια πιο σοβαρή λοίμω-
ξη που απαιτεί εξειδικευμένη φρο-
ντίδα.

‣ Οι έγκυες γυναίκες άνω των 
35 ετών, εκείνες με ΔΜΣ 30 ή 
περισσότερο και όσες είχαν προ-
ϋπάρχοντα ιατρικά προβλήμα-
τα, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση 
και ο διαβήτης, έχουν υψηλότερο 
κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής ασθέ-
νειας και απαιτούν εισαγωγή στο 
νοσοκομείο.

Βασικές συμβουλές για τις έγκυες 

Ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να εμφανίσουν σοβα-
ρές εκδηλώσεις, όπως πνευμονία, δυσκολία στην 
αναπνοή ή σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο. 
Σπάνια, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. Ηλικιωμένοι και άτο-
μα με υποκείμενα νοσήματα (όπως σακχαρώδης διαβήτης 
και καρδιαγγειακά νοσήματα) είναι περισσότερο ευάλωτοι 
στην εμφάνιση σοβαρής νόσου.

O ιός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, μέσω ανα-
πνευστικών σταγονιδίων τα οποία παράγονται κατά τη δι-
άρκεια του βήχα, του φταρνίσματος ή της ομιλίας. Επίσης, 
μπορεί να μεταδοθεί μέσω επαφής με επιφάνειες πρόσφα-
τα μολυσμένες με σταγονίδια, αν δεν τηρούνται τα μέτρα 
υγιεινής των χεριών. Από την ημέρα της έκθεσης έως την 
εμφάνιση συμπτωμάτων (χρόνος επώασης) μεσολαβούν 2 
έως 14 ημέρες (συχνότερα 4-5 ημέρες).

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής δημοσιευμένες ανα-
φορές σχετικά με τον κίνδυνο λοίμωξης των εγκύ-
ων γυναικών από τον νέο κορονοϊό SARS-CoV-2 
συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό. Είναι γνωστό 
όμως, ότι οι αλλαγές στο ανοσοποιητικό σύστημα των εγκύ-

ων γυναικών τις καθιστούν πιο ευαίσθητες στις λοιμώξεις 
του αναπνευστικού συστήματος από ιογενή αίτια, συμπερι-
λαμβανομένου του SARS-CoV2. Επίσης, δεν μπορεί να απο-
κλειστεί το ενδεχόμενο εμφάνισης σοβαρής νόσου καθώς 
και αυξημένης νοσηρότητας και θνητότητας των εγκύων σε 
σχέση με τον γενικό πληθυσμό, σύμφωνα με τα διαθέσιμα 
δεδομένα από περιπτώσεις λοιμώξεων από άλλους κορο-
νοϊούς ή ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος 
με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη γρίπη.

Μετά τα σημερινά δεδομένα, οι έγκυες γυναίκες 
δεν φαίνεται να είναι πιο πιθανό να αρρωστήσουν 
σοβαρά από κορονοϊό. Όπως στον υπόλοιπο πληθυσμό, 
θα πρέπει να ακολουθούν τις τελευταίες οδηγίες σχετικά με 
την κοινωνική αποστασιοποίηση, τη χρήση μάσκας, την υγι-
εινή των χεριών ενώ πρέπει να είναι πιο προσεκτικές στην 
επαφή τους με άτομα που εμφανίζουν ακόμη και ήπια συ-
μπτώματα κρυολογήματος. Στο τρίτο τρίμηνο (κύηση άνω 
των 28 εβδομάδων) οι γυναίκες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικές στην κοινωνική αποστασιοποίηση.
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Εάν διαγνωστώ με τη μόλυνση;
Αν και η βιβλιογραφία σχετικά με τα μαιευτικά περιστατικά 
παραμένει περιορισμένη, μέχρι τώρα δεν φαίνεται να παρα-
τηρείται κάθετη μετάδοση της λοίμωξης δηλ. μετάδοση από 
τη μητέρα στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 

Υπάρχουν αναφορές που δείχνουν ότι ορισμένα 
μωρά γεννήθηκαν πρόωρα από γυναίκες που είχαν 
σοβαρή λοίμωξη. Δεν είναι σαφές όμως εάν ο κορονοϊός 
προκάλεσε αυτές τις πρόωρες γεννήσεις ή αν συνιστάται τα 
μωρά τους να γεννιούνται νωρίς προς όφελος της υγείας 
των γυναικών ώστε να τους επιτρέψουν να ανακάμψουν. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του ΠΟΥ, ο ιός δεν έχει ανιχνευθεί 
σε δείγματα αμνιακού υγρού και μητρικού γάλακτος πασχό-
ντων μητέρων. Ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού από τη μητέ-
ρα στο νεογνό κατά το μητρικό θηλασμό φαίνεται να σχετί-
ζεται με τη στενή επαφή μητέρας-νεογνού και τη μετάδοση 
μέσω των σταγονιδίων του αναπνευστικού συστήματος.

Για όσες πάσχουσες μητέρες θελήσουν να θηλά-
σουν πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις, όπως 
αυστηρή υγιεινή χεριών πριν αγγίξετε το μωρό και χρή-
ση μάσκας προσώπου ενώ θηλάζετε. Λαμβάνοντας όμως 
υπόψη ότι τα στοιχεία για τη νέα λοίμωξη αλλάζουν σχε-
δόν σε καθημερινή βάση, η απόφαση για τη διαδικασία του 
μητρικού θηλασμού εξατομικεύεται λαμβάνοντας υπόψη τα 
οφέλη του θηλασμού και τους δυνητικούς κινδύνους. Μια 
εναλλακτική λύση είναι η άντληση μητρικού γάλακτος με 
τήρηση των κανόνων αποστείρωσης του εξοπλισμού και η 
ενδεχόμενη χορήγησή του στο νεογνό από άλλο άτομο. 

Προς το παρόν, δεν υπάρχει θεραπεία γι’ αυτήν την 
ασθένεια και είμαστε αντιμέτωποι με την προοπτι-
κή συνύπαρξης με τον νέο κορονοϊό μέχρι να βρε-
θεί μια αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή. Το 
μέλλον είναι πραγματικά αχαρτογράφητο έδαφος και είναι 
εξαιρετικά σημαντικό όλες οι γυναίκες να λαμβάνουν την 
απαραίτητη φροντίδα σε αυτές τις ασυνήθιστες στιγμές.

https://el.wikipedia.org/wiki/COVID-19

https://eody.gov.gr/

Clinical update on COVID-19 in pregnancy: A review article. Ryan GA, 
Purandare NC, McAuliffe FM, Hod M, Purandare CN.J Obstet Gynaecol 

Res. 2020 Aug;46(8):1235-1245. doi: 10.1111/jog.14321. Epub 2020 Jun 
4.PMID: 32500549
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Μάρθα Μασγάλα
Νηπιαγωγός

Χρισ τούγεν να
και κοινωνική
α π ο σ τ α σ ι ο π ο ί η σ η

Αυτή τη χρονιά θα ζήσουμε τη 
μαγεία των Χριστουγέννων με 
διαφορετικό τρόπο!

Οι συνθήκες της εποχής και η νέα 
πραγματικότητα που επιβάλλει την κοι-
νωνική αποστασιοποίηση δεν θα κατα-
φέρουν να μας πτοήσουν και να σβή-
σουν το χριστουγεννιάτικο πνεύμα μας!

Ιδέες για 
απίθανες 
γιορτές 
στην εποχή 
του social 
distancing:

Τα παιδιά πλέ-
ον περνούν πε-

ρισσότερο χρόνο στο σπίτι, οπότε 

Θα πρέπει απλά 
να πάρουμε την 
κατάσταση στα 
χέρια μας και 
να φέρουμε τις 
γιορτές στα μέ-
τρα μας! 
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είναι ευκαιρία να ξεκινήσουμε 
τις προετοιμασίες και τους στο-
λισμούς νωρίτερα από το προ-
καθορισμένο. Έτσι η διάθεσή μας 
θα φτιάξει και το σπίτι μας θα είναι 
πιο ζεστό. Κάθε βράδυ μπορεί να 
είναι διαφορετικό και οι δρα-
στηριότητές μας να δώσουν μια 
διαφορετική νότα στις φετινές 
γιορτές.

Μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα 
να επισκεφτούμε παππούδες και συγ-
γενείς, ούτε να μετακινηθούμε στους 
αγαπημένους μας προορισμούς, αλλά 
αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν 
άλλοι τρόποι να διασκεδάσουμε στις 
γιορτές και να περάσουμε καλά με την 
οικογένειά μας. 

Η πρώτη μας επιλογή για να μειώ-
σουμε την απόσταση και να επικοι-
νωνήσουμε με τους αγαπημένους μας 
που βρίσκονται μακριά είναι φυσικά 
η τεχνολογία. Μπορούμε όμως να 
καταφύγουμε σε πιο δημιουρ-
γικούς τρόπους για να μεταφέ-
ρουμε τις ευχές μας. Όλα τα μέλη 
της οικογένειάς μας μπορούν να κα-
τασκευάσουν ευφάνταστες χριστου-
γεννιάτικες κάρτες και να γράψουν 
ευχές που να έχουν πιο προσω-
πική χροιά. Η χαρά της δη-
μιουργίας θα είναι τέτοια, 
όση και η χαρά αυτών 
που θα τις παραλάβουν 
χωρίς να τις περιμένουν!

Αν θέλουμε να γίνουμε πιο 
δημιουργικοί μπορούμε να 
προσθέσουμε στις κάρτες φω-
τογραφίες της οικογένειάς μας με 
γιορτινή διάθεση.

Η συμμετοχή όλης της οικογέ-
νειας στις χριστουγεννιάτικες 
ετοιμασίες και η συναισθηματική 
σύνδεσή της είναι ακραίας σημα-
σίας στις φετινές γιορτές. Γι’ αυτό 
και καθαρά γιορτινές δραστηριότητες, 
όπως οι στολισμοί και η ετοιμασία χρι-
στουγεννιάτικων λιχουδιών είναι ιδα-
νικό να γίνονται με πλήρη συμμετοχή! 
Υπάρχουν άπειρες συνταγές, εύκολες 
και διασκεδαστικές για λιχουδιές και 
κουλουράκια που μπορούν να βοηθή-
σουν και οι μικρότερες ηλικίες. 

Εφόσον η εποχή αυτή είναι συ-
νώνυμη με τα δώρα, ευκαιρία 
είναι λοιπόν να κάνουμε ξεκα-
θάρισμα των παιχνιδιών και 
αντικειμένων που δεν χρειαζό-
μαστε πια. Όλος αυτός ο θησαυρός 
που για μας πια δεν είναι απαραίτη-
τος, μπορεί να κάνει τη διαφορά σε 
αυτούς που τον χρειάζονται. Τι κα-
λύτερο λοιπόν, η οικογένειά μας να 
δωρίσει αυτά που δεν χρειάζεται σε 
ιδρύματα και οικογένειες που δυσκο-
λεύονται. Δεν πρέπει να ξεχνάμε να 
ενισχύουμε το πνεύμα της αγάπης και 
της ανιδιοτέλειας που προσδιορίζουν 
τα Χριστούγεννα.

Κάνοντας ένα βήμα παρακάτω, 
μπορούμε να δωρίσουμε με τα 
παιδιά μας μικρές λιχουδιές ή 
χειροποίητα δωράκια στους αν-
θρώπους που μας στηρίζουν με 
την εργασία τους αυτήν την εποχή, 
όπως τους διανομείς, τους υπαλλή-
λους των επιχειρήσεων της γειτονιάς 
μας, ακόμη και τους γείτονες.

Εφόσον η κυκλοφορία μας είναι περι-
ορισμένη μπορούμε μια βόλτα με το 

αυτοκίνητο να την 
εμπλουτίσου-

με, μεγα-
λώνοντας 
τη δια-

δρομή και χαζεύοντας τους χριστου-
γεννιάτικους στολισμούς. Μπορούμε 
ακόμη να βαθμολογήσουμε και τους 
αγαπημένους μας!

Φυσικά δεν μπορούμε να παρα-
λείψουμε την παρακολούθηση 
αγαπημένων χριστουγεννιάτι-
κων ταινιών συντροφιά με τις 
αγαπημένες μας λιχουδιές. Άλ-
λες βραδιές μπορούν να γεμίσουν με 
οικογενειακά επιτραπέζια και λεκτικά 
παιχνίδια, εμπλουτισμένα με γιορτινές 
λεπτομέρειες. Επιπλέον η ανάγνωση 
παραμυθιών κάτω από το δέντρο γί-
νεται ακόμη πιο διασκεδαστική ανα-
παριστώντας τις σκηνές, φτιάχνοντας 
μια μικρή θεατρική παράσταση.

Τέλος ποια καλύτερη ιδέα για 
να απασχοληθεί όλη η οικογέ-
νεια από το μεγαλύτερο κυνήγι 
θησαυρού σε εσωτερικό χώρο; 
Εκμεταλλευόμενοι όλο το χώρο του 
σπιτιού κρύβουμε ένα χριστουγεν-
νιάτικο αντικείμενο ή και περισσό-
τερα και «χτίζουμε» στοιχεία για τα 
παιδιά ώστε να τα ανακαλύψουν. 
Ανάλογα με τις οδηγίες μπορούμε να 
το «τραβήξουμε» μέρες για ατελείω-

τη αγωνία.

Μπορεί οι γιορτές να είναι 
διαφορετικές αυτή τη 

χρονιά, όμως τίποτε 
δεν θα μας εμποδίσει 

να περάσουμε καλά 
και οικογενειακά.

Άλλωστε ας μην 
ξεχνάμε πως το 
νόημα των γιορ-
τών κρύβεται 
στην αγάπη, την 
ανιδιοτέλεια και 

τις οικογενειακές 
στιγμές!

Καλές γιορτές!
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πνεύμονας είναι το όργανο του αναπνευστι-
κού συστήματος στο οποίο ανταλλάσσεται 
το διοξείδιο του άνθρακα του αίματος με το 

οξυγόνο του εισπνεόμενου αέρα. O δεξιός και ο αριστερός 
πνεύμονας χωρίζονται σε δύο και τρεις λοβούς αντίστοιχα. 
Βρίσκονται εντός του θώρακα και ανάμεσά τους βρίσκεται 
το περικάρδιο, η καρδία, οι βρόγχοι και τα μεγάλα αγγεία 
του θώρακα (αορτή και πνευμονικά αγγεία). Οι πνεύμονες 
λαμβάνουν μη οξυγονωμένο αίμα από την πνευμονική αρ-
τηρία, η οποία εκφύεται από τη δεξιά κοιλία της καρδιάς. 
Οι πνευμονικές φλέβες 
μεταφέρουν το οξυγονω-
μένο αίμα πίσω στην καρ-
διά (αριστερό κόλπο) και 
από εκεί το αίμα κυκλο-
φορεί μέσω του κυκλο-
φορικού συστήματος σε 
όλο το σώμα οξυγονώνο-
ντας όλους τους ιστούς. 

Ενδέχεται να εμφανιστεί σαν ήπια νόσος που μπο-
ρεί να αντιμετωπιστεί κατ’ οίκον ιδίως σε νεαρά άτομα, 
μέχρι πολύ σοβαρή λοίμωξη με υψηλή θνητότητα και 
θνησιμότητα. Εμφανίζεται κυρίως τους χειμερινούς μήνες 
και όταν παρουσιάζεται μαζί με βρογχίτιδα ονομάζεται 
βρογχοπνευμονία. Παρά τη μεγάλη εξέλιξη της ιατρικής, 
παραμένει μία από τις βασικές αιτίες θανάτου παγκοσμίως.

Αίτια
Η πνευμονία οφείλεται συνήθως σε βακτήρια (π.χ. 
σταφυλόκοκκος, στρεπτόκοκκος, πνευμονιόκοκκος, μυκό-
πλασμα, αιμόφιλος της ινφλουέντσα), ιούς (π.χ. γρίπης, 
αναπνευστικός συγκυτιακός ιός, αδενοϊός, ιός ανεμοβλο-
γιάς) ή σπανιότερα σε μύκητες. Αναλόγως με τα μικρό-
βια που την προκαλούν και βάσει του τόπου όπου μολύνε-
ται ο ασθενής, χωρίζεται σε πνευμονία κοινότητας(πιο 
συχνή) και ενδονοσοκομειακή. Η δεύτερη κατηγορία 
συμβαίνει κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σε νοσοκομείο ή 
τα πρώτα 24ωρα μετά την έξοδο ενός ασθενούς και είναι 

O
Η πνευμονία είναι μία λοί-
μωξη που προσβάλλει το 
κατώτερο αναπνευστικό 
σύστημα και εντοπίζε-
ται στους πνευμονικούς 
λοβούς στον έναν ή και 
στους δύο πνεύμονες.

Μαρία Κακοδήμου
Φαρμακοποιός

Πνευμονία 
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πιο βαριάς μορφής επειδή τα ενδονοσοκομειακά μικρόβια 
είναι πολύ πιο ανθεκτικά στις αντιβιώσεις. Υψηλότερο κίν-
δυνο διατρέχουν άτομα τα οποία βρίσκονται υπό μηχανική 
αναπνευστική υποστήριξη και άτομα με χρόνια νοσηλεία.

Η πνευμονία μη λοιμώδους αιτιολογίας, μπορεί να εμφανι-
στεί μετά από εισπνοή δηλητηρίων ή καυστικών χημικών 
ουσιών. Τέλος, η πνευμονία από εισρόφηση, οφείλεται σε 
είσοδο τροφής, υγρών ή σάλιου στους πνεύμονες.

Οι πιο ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες είναι αυτές με 
ασθενές ή επιβαρυμένο ανοσοποιητικό σύστημα, όπως 

τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι 
ανοσοκατεσταλμένοι, όσοι 
πάσχουν από χρόνιες ανα-
πνευστικές παθήσεις (π.χ. 
ΧΑΠ), οι διαβητικοί, οι καπνι-

στές, οι αλκοολικοί, οι νεφροπαθείς και οι καρκινοπαθείς.

Οι υγιείς άνθρωποι που προσβάλλονται από πνευμονία εί-
ναι πολύ πιθανό να ιαθούν πλήρως, ενώ οι υπόλοιπες κατη-
γορίες ασθενών μπορεί να εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές 
και να χρειαστούν νοσοκομειακή νοσηλεία.

Τρόποι μετάδοσης
Οι βασικοί τρόποι με-
τάδοσης είναι η ει-
σπνοή σταγονιδίων 
ενός μολυσμένου φο-
ρέα (μέσω ομιλίας, βήχα, 
φτερνίσματος), η χρήση 
κοινών αντικειμένων, οι 
μολυσμένες επιφάνειες 
και ο συγχρωτισμός πολ-
λών ανθρώπων. Θα πρέ-
πει να επισημανθεί ότι οι 
ιογενείς πνευμονίες μετα-
δίδονται πολύ πιο εύκολα 
από τις μικροβιακές.

Θεραπεία
Η θεραπεία της πνευμονίας εξαρτάται από το υπεύθυνο 
αίτιο. Σε περίπτωση βακτηριακής πνευμονίας η θεραπεία γίνεται 
στο σπίτι με χορήγηση από του στόματος αντιβιοτικής αγωγής και 
αντιπυρετικών, που μειώνουν τη δυσφορία από τα συμπτώματα 
της πνευμονίας. Είναι πολύ σημαντικό η θεραπεία να ξεκινά 
άμεσα καθώς μειώνεται κατά 30% η θνητότητα και κατά 
πολύ οι επιπλοκές από τη νόσο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δοθεί στην καλή ενυδάτωση του οργανισμού. Σε περίπτωση 
που τα συμπτώματα δεν υποχωρούν ή επιδεινώνονται χρειάζεται 
νοσηλεία στο νοσοκομείο για χορήγηση ενδοφλέβιας αντιβίωσης. 
Τότε απαιτείται ταυτοποίηση του υπεύθυνου μικροβίου για την 
επιλογή του καταλληλότερου αντιβιοτικού σχήματος. Ορισμένες 
φορές χορηγείται και συμπληρωματικά οξυγόνο καθώς και ορός 
για επαρκή ενυδάτωση,ενώ σε σοβαρότερες περιπτώσεις ο ασθε-
νής μεταφέρεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Εάν η πνευμονία 
είναι σοβαρής μορφής μπορεί να οδηγήσει και σε θάνατο. Σε περί-
πτωση που το αίτιο είναι ιός, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη θε-
ραπεία, γι’ αυτό και είναι συχνότερες οι επιπλοκές. Τότε, χορηγείται 
αντιικό φάρμακο και συνιστάται ξεκούραση και λήψη υγρών μέχρι 
ο ιός να κάνει τον κύκλο του. 

Πρόληψη
Η καλύτερη πρόληψη έναντι της 
πνευμονίας είναι το εμβόλιο του 
πνευμονιόκοκκου. Ο εμβολιασμός 
εφαρμόζεται με το 23-δύναμο πολυ-
σακχαριδικό εμβόλιο (επαναληπτική 
δόση στα 5 χρόνια) και το νεότερο 
13-δύναμο συζευγμένο πνευμονιοκοκ-
κικό εμβόλιο (εφάπαξ ή επανάληψη 
μόνο σε ειδικές κατηγορίες π.χ. ανο-
σοκατεσταλμένους). Στο εθνικό πρό-
γραμμα εμβολιασμού συνιστάται να 
εμβολιάζονται τα παιδιά και τα άτομα 
υψηλού κινδύνου ενώ οι νεότερες τά-
σεις υποστηρίζουν τον εμβολιασμό και 
σε άτομα που δεν πάσχουν από χρόνια 
νοσήματα αλλά είναι άνω των 50 ετών 
και στους καπνιστές. Επίσης συνιστάται 
σε ετήσια βάση ο εμβολιασμός κατά της 
εποχικής γρίπης από όλες τις ευπαθείς 
ομάδες.

Διάγνωση
Ο πνευμονολόγος με τη βοή-
θεια στηθοσκοπίου εντοπίζει 
χαρακτηριστικά ακροαστι-
κά ευρήματα. Στη συνέχεια 
θα επιβεβαιώσει τα στοιχεία 
αυτά με ακτινογραφία (τυ-
πική εικόνα πύκνωσης σε ση-
μεία του πνεύμονα λόγω της 
ύπαρξης υγρού), με αξονική 
θώρακος (όποτε κρίνεται 
απαραίτητη) και εργαστη-
ριακές εξετάσεις (όπου 
εμφανίζονται υψηλές τιμές 
των λευκοκυττάρων και του 
δείκτη φλεγμονής CRP).

Συμπτώματα 
Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα 
της πνευμονίας περιλαμβάνουν 
πυρετό (συνήθως υψηλός), παρα-
γωγικό βήχα, ρίγος, εφίδρωση, 
πτύελα με κιτρινοπράσινο χρώμα, 
πιθανώς με αίμα, πόνο στο στήθος, 
δύσπνοια, μυαλγίες, αρθραλγίες, 
ανορεξία, ναυτία, εμετό, διάρροι-
ες. Σε ηλικιωμένους ασθενείς ενδέχε-
ται να εμφανιστεί και πτώση του επιπέ-
δου συνείδησης. Η πνευμονία μπορεί να 
παρουσιάσει σοβαρές επιπλοκές όπως 
πλευρίτιδα, σήψη, πνευμονικό απόστη-
μα, οξεία αναπνευστική δυσχέρεια και 
μυοκαρδίτιδα.
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Κωνσταντίνος Αντ. Καλής
Φαρμακοποιός

Ιοί
και αντιμετώπισή τους

Εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 
2009 και περιέχει γονίδια από 
τον ιό της γρίπης των χοίρων 

για αυτό και ονομάζεται ευρέως ως 
γρίπη των χοίρων.

Η νόσος μεταδίδεται από άν-
θρωπο σε άνθρωπο όπως όλες 
οι ιώσεις μέσω σταγονιδίων 
βήχα ή φταρνίσματος ή και κατά 
την ομιλία, πρόκειται για άμεση 
επαφή. Επίσης με έμμεση επαφή με επιφάνειες 
π.χ. πόμολα, πληκτρολόγια όπου υπάρχουν στα-
γονίδια του ιού, ο οποίος επιβιώνει στις επιφά-
νειες 2-8 ώρες. Μεταδίδεται και με την επαφή με 
χέρια, μύτη, στόμα, μάτια. Τα συμπτώματα είναι 
υψηλός πυρετός, ρίγη, ανορεξία, βήχας, μυαλ-
γία, αρθραλγία, καταρροή, διάρροια, εμετός, δύ-
σπνοια, αναπνευστικά προβλήματα, βαριά πνευ-
μονία με αποτέλεσμα μέχρι και το θάνατο.

Η περίοδος μεταδοτικότητας μετά την εμ-
φάνιση συμπτωμάτων είναι 1-7 μέρες. Συ-

νήθως ανιχνεύεται σε ρινικά ή φαρυγ-
γικά επιχρίσματα. Για τη διάγνωσή του 
απαιτείται ανοσολογικός ή μοριακός 
έλεγχος. Ο πρώτος είναι καταλληλό-
τερος εφόσον είναι πιο αξιόπιστος, πιο 
γρήγορος και οικονομικότερος.

Οι ομάδες υψηλού κινδύνου για το 
συγκεκριμένο ιό είναι οι ακόλουθες:

Α) παιδιά κάτω των 2 ετών και 
ενήλικες άνω των 65 ετών

Β) έγκυες γυναίκες

Γ) άτομα με αναπνευστικά, καρδιαγγειακά 
νοσήματα, σακχαρώδη διαβήτη, ηπατικά 
και νεφρικά προβλήματα και ανοσοκατα-
σταλμένα (π.χ. σε μεταμοσχεύσεις).

Για τη θεραπεία του χορηγούνται oseltamivir 
(tamiflu) από το στόμα ή εισπνοές zanamivir 
(Relenza) με αρκετά καλά αποτελέσματα. Τέλος 
συνιστάται ιδίως για τις ευπαθείς ομάδες εμβο-
λιασμός.Ιό
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Ονομάστηκε έτσι διότι ανακαλύφθηκε 
για πρώτη φορά το 1976 σε ένα χω-
ριό κοντά στον ποταμό Έμπολα στο 

Κονγκό.

Η νόσος προσβάλλει ανθρώπους, πιθή-
κους, γορίλες, χιμπατζήδες. Μεταδίδε-
ται και αυτός άμεσα με αίμα, εκκρίσεις, 
σάλιο, ούρα, κόπρανα, σπέρμα μολυ-
σμένων ατόμων ή και έμμεσα από επα-
φή με αντικείμενα πχ πετσέτες, σεντό-
νια που έχουν μολυνθεί.

Πιστεύεται ότι ο ιός ξεκίνησε από νυχτερίδες 
που ενδημούν στην Αφρική. Δε μεταδίδεται 
μέσω αέρα όπως η γρίπη και η φυματίωση, 
ενώ τα συμπτώματα εμφανίζονται συ-
νήθως σε 8-12 μέρες και είναι: πυρετός, 
πονοκέφαλος, ατονία, κόπωση, πονό-
λαιμος, εμετός, διάρροια, ηπατικά και 
νεφρικά προβλήματα. Κάποιοι ασθενείς 
εμφανίζουν αιμορραγίες στη μύτη, στα ούλα, 
στο δέρμα, στα κόπρανα και τέλος πολυορ-
γανική ανεπάρκεια. Δεν υπάρχει εμβόλιο ή 
φάρμακο για τον ιό Έμπολα αν και οι γιατροί 
χορηγούν κάποια θεραπευτικά σχήματα. Έως 
σήμερα έχει στερήσει τη ζωή αρκετών χιλιά-
δων ανθρώπων κυρίως στη Δυτική Αφρική. 
Σε περιπτώσεις που κάποιος ταξιδεύει σε 
τέτοιες χώρες απαιτείται προσοχή και καλή 
υγιεινή φροντίδα, χρήση σαπουνιών, οινο-
πνεύματος, αντισηπτικών. 

Ιός Έμπολα

Πρόκειται όπως και η προ-
ηγούμενη για γρίπη τύ-
που Α. Κυριάρχησε την 

περίοδο 2017-2018, λέγεται και 
αυστραλιανή γρίπη επειδή το 
συγκεκριμένο στέλεχος προκά-
λεσε τεράστια προβλήματα στον 
πληθυσμό της Ωκεανίας.

Μεταδίδεται και σε αυτήν 
την περίπτωση με ομιλία, 
βήχα, φτάρνισμα όπου ο ιός διασπείρε-
ται στον αέρα μέσω των σταγονιδίων 
και επιπλέον και από επιφάνειες όπως 
προαναφέρθηκε και στον Η1Ν1.

Τα συμπτώματα είναι βήχας, πονοκέφαλος, κό-

πωση, καταρροή, διάρροια, πυρε-
τός, πόνος στο σώμα, ρίγη, ανα-
πνευστικά προβλήματα, θάνατος. 
Στις ομάδες υψηλού κινδύνου εί-
ναι τα παιδιά και οι ενήλικες άνω 
των 65 ετών, άτομα σε ανοσοκα-
ταστολή, άτομα με πνευμονολο-
γικά και καρδιακά προβλήματα, 
νεφρικά, ηπατικά και άτομα με 
σακχαρώδη διαβήτη.

Οι στατιστικές δείχνουν πως ο ιός Η3Ν2 την 
περίοδο 2014-2015 προκάλεσε παγκόσμια το 
θάνατο 18.000 ανθρώπων. Και εδώ ο εμβο-
λιασμός αποτελεί την καλύτερη προστασία 
απέναντι στον συγκεκριμένο ιό. 
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Εμφανίστηκε στα τέλη του 2019 
στην πόλη Wuhan, επαρχία 
Hubei στην Κίνα. Αναγράφεται 

(2019- nCoV). Ανήκει στην ίδια οι-
κογένεια όπως ο ιός (SARS –nCoV), 
που προκαλεί αναπνευστικά προ-
βλήματα, όμως δεν είναι ο ίδιος.

Πιθανόν να μεταδόθηκε από κά-
ποιο ζώο π.χ μοσχογαλές ή άλλο σε 
αγορές ζώων που ευδοκιμούν στην 
Κίνα. Τίποτα ακόμα δεν είναι απολύτως βέβαιο 
για το πώς προήλθε ο φονικός αυτός ιός. Μετα-
δίδεται μέσω σταγονιδίων βήχα ή φταρνί-
σματος, σάλιου ή της ρινικής κοιλότητας. 

Τα συμπτώματα είναι: πονόλαιμος, καταρ-
ροή, βήχας, υψηλός πυρετός, ρίγη, αδυνα-
μία, μυαλγία και πιο σοβαρά όπως δυσχέ-
ρεια στην αναπνοή, βαριά πνευμονία και 
σε κάποιες περιπτώσεις θάνατος. Ομάδες 
υψηλού κινδύνου αποτελούν τα ηλικιωμένα άτο-
μα και εκείνα με καρδιαγγειακά αναπνευστικά 
προβλήματα και σακχαρώδη διαβήτη. Η επώαση 
του ιού διαρκεί 5 ημέρες και αν κάποιος βρεθεί 
θετικός στον ιό απαιτείται απομόνωση, «καραντί-
να» για 14 μέρες.

Ο συγκεκριμένος κορωνοϊός εξα-
πλώνεται εκθετικά γί  αυτό και μιλά-
με για χιλιάδες θανάτους σε πολλές 
χώρες Κίνα, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία. 
Απαιτείται καλό και τακτικό πλύσιμο 
χεριών, χρήση οινοπνεύματος και 
αντισηπτικών πιστοποιημένων από 
το φαρμακείο, χρήση μάσκας, λυγί-
ζουμε αγκώνα όταν φταρνιζόμαστε 
και τηρούμε απόσταση 1 έως 2 μέ-

τρα ο ένας από τον άλλο. Τα μέτρα που ελήφθη-
σαν από το ελληνικό κράτος και τον ΕΟΔΥ ήταν 
οπωσδήποτε στη σωστή κατεύθυνση. Όλοι μας 
τηρούμε το τρίπτυχο:

1. Δεν φοβόμαστε

2. Προστατευόμαστε

3. Μένουμε σπίτι μας

Τέλος αναμένουμε την παραγωγή του κατάλλη-
λου εμβολίου και σχήματος φαρμάκων για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του κορωνοϊού. 
Σχήματα που δίδονται χωρίς έως τώρα να είμα-
στε σίγουροι είναι το ανθελονησιακό φάρμακο 
χλωροκίνη μαζί με αζιθρομικίνη. 

Αναφερθήκαμε εκτός των άλλων στους 
ιούς Η1Ν1 και Η3Ν2. Η επίσημη ονομα-
τολογία τους είναι Α/duck/Alberta/35/76 

(H1N1) για ιό που απομονώθηκε από πάπια και Α/
Perth/16/2009 (Η3Ν2) για ιό που απομονώθηκε 
από άνθρωπο. 

‣ Τα τελευταία χρόνια υπολογίζονται 5 
εκατομμύρια περιπτώσεις γρίπης στην Ευ-
ρώπη.

‣ Περίπου 200.000 έως 1,2 εκατ. νοσηλεύ-
ονται σε νοσοκομεία ανά έτος.

‣ Οι εμβολιασμοί παιδιών μειώνουν τις επι-
πτώσεις από τη γρίπη σε ποσοστό 60-90%.

‣ Επιπλέον γύρω στα 10 εκατ. ευρώ είναι το 
ευρωπαϊκό οικονομικό φορτίο εξαιτίας των 
ιών της γρίπης. 

Να αναφέρουμε ότι στην Ελλάδα το 2013-2014 

το 100% των νοσούντων περίπου νόσησε από 

ιούς γρίπης Α, ενώ το 2015-2016 91% από τύπο 

Α και 9% από τύπο Β. Προαναφέραμε ότι στους 

ασθενείς χορηγούνται σε κάποιες περιπτώσεις 

αναστολείς νευραμινιδάσης όπως oseltamivir 

(tamiflu) από στόμα, εισπνοές Zanamivir (relenza) 

και ενδοφλέβια peramivir & Rapivab. 

Να μη ξεχνούν όσοι ανήκουν σε ευαίσθη-
τες και ευπαθείς ομάδες (παιδιά 6 μηνών-5 
ετών), άτομα άνω των 65, άτομα με υπο-
κείμενα νοσήματα τον εμβολιασμό τους 
πάντα σε συνεννόηση με τους επιστήμο-
νες υγείας ιατρούς και φαρμακοποιούς.
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Ηλίας Γρούσπας
Κτηνίατρος

Οδηγός απόκτησης 

ζωντανού δώρου 

α Χριστούγεννα είναι η 
γιορτή των δώρων και 
κάθε χρόνο τόσο στην Ευ-

ρώπη όσο και στις ΗΠΑ παρατηρείται 
ότι συχνή επιλογή αποτελεί η απόκτη-
ση κάποιου pet. 

Βασική προϋπόθεση για την επιλογή 
του συγκεκριμένου «δώρου» είναι η 
αποδοχή από τον μελλοντικό κηδεμό-
να μιας δέσμευσης. 

«Αποδεχόμαστε τη δέσμευση για 
την ευζωία και την υγεία ενός 
ζωντανού πλάσματος για όσο 
χρόνο προορίζεται από τη φύση του να ζήσει.»

Αρχικά πρόκειται για μια δέσμευση που έχει αντίκτυπο 

Τ αφενός μεν στον τρόπο ζωής του 
νέου κηδεμόνα και της οικογένειας 
του και αφετέρου στο νέο μέλος pet.

Προκειμένου λοιπόν να διευκολυν-
θούμε στην απόφαση γι’ αυτή τη δέ-
σμευση και στην επιλογή του είδους 
του pet που θα αποκτήσουμε, θα 
μπορούσαμε να ταξινομήσουμε τις 
σκέψεις μας με βάση τα εξής:

1) Με βάση τον τωρινό και κυρί-
ως τον μελλοντικό τρόπο ζωής 
μας, τι δυνατότητες φροντίδας μπο-

ρούμε να παρέχουμε στο νέο μας σύντροφο, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτός θα βρίσκεται αρκετά χρόνια μαζί μας. Ου-
σιαστικά προχωρούμε σε μια δέσμευση προς τον νέο σύ-

Ειδικά φέτος με τις συνθήκες του 
social distancing που βιώνουμε 
όλοι μας, λόγω του COVID -19, 
διαπιστώνεται ακόμη μεγαλύτε-
ρη στροφή του πληθυσμού στην 
απόκτηση ενός pet συντρόφου 
που θα καλύψει τις ανάγκες για 
επαφή, συντροφικότητα και θα 
προσφέρει μια νότα αισιοδοξίας 
και χαράς.
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ντροφό μας, ότι, ακόμη και σε μελλοντικές 
αλλαγές της ζωής μας, θα παραμείνουμε 
υπεύθυνοι για τη φροντίδα και τη ζωή του. 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να λαμβάνουμε 
υπόψη ότι, τα διάφορα ζωικά είδη (γάτες, 
σκύλοι, κουνέλια κτλ) καθώς και οι διαφο-
ρετικές φυλές τους, έχουν διαφορετικές 
απαιτήσεις για φροντίδα και διαφορετική 
διάρκεια ζωής π.χ. οι μικρόσωμες φυλές 
ζουν περισσότερα χρόνια από τις μεγαλό-
σωμες. 

2) Είναι η οικογένειά μας έτοιμη να εντάξει ένα 
νέο μέλος και να ανταπεξέλθει στις ιδιαίτερες 
απαιτήσεις του, κυρίως όταν είναι μικρό σε ηλι-
κία; Έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε το δικό 
του ασφαλή χώρο και να αποδεχτούμε τις αλλαγές που 
θα επιφέρει στον τρόπο ζωής μας; Έχουμε συμφωνήσει 
τους «κανόνες ανατροφής και χειρισμού» που θα ακολου-
θήσουμε και είναι οι κανόνες αυτοί συμβατοί με την ευζωία 
του νέου συντρόφου μας; Είναι χρήσιμο να διευθετηθούν 
απλοί κανόνες όπως αν θα ανεβαίνει στα κρεβάτια, αν θα 
μπορεί να βγαίνει τακτική βόλτα, κτλ. Έτσι θα επιλέξουμε 
ένα μικρόσωμο ή μεγαλόσωμο, ένα μακρύτριχο ή κοντό-
τριχο, ένα ενεργητικό ή λιγότερο ενεργητικό σύντροφο. 

3) Στην περίπτωση κατά την οποία απουσιάζουμε 
πολλές ώρες ή ταξιδεύουμε συχνά θα πρέπει να υπάρχει 
διαθέσιμο άτομο, το οποίο δεν θα ασχολείται μόνο με την 
παροχή τροφής αλλά και με τη γενικότερη φροντίδα του 
pet μας. Υπάρχουν φυλές που χρήζουν αυξημένης φροντί-
δας και που απαιτούν μεγαλύτερη επαφή με τον ιδιοκτήτη.

4) Πρέπει να καταλήξουμε στα επιθυμητά χαρα-
κτηριστικά του pet που θα θέλαμε να έχουμε. Να 
αναρωτηθούμε αν προτιμάμε μια χνουδωτή αγκαλιά, έναν 
φύλακα, έναν ενεργητικό σύντροφο στις δραστηριότητές 
μας κτλ. Αν ψάχνουμε για ένα δραστήριο σύντροφο θα 
πρέπει να διερευνήσουμε εάν έχουμε τον χώρο π.χ. αυλή ή 
εάν η περιοχή στην οποία ζούμε προσφέρεται για μεγάλες 
βόλτες και διαθέτει πάρκα.

5) Στην περίπτωση που έχουμε ήδη κάποιο άλλο 
pet θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το ήδη υπάρχον 
pet θα αποδεχτεί τη συμβίωση με το νέο μέλος της οι-
κογένειας.

6) Τέλος θα πρέπει να έχουμε προϋπολογίσει και 
αποδεχτεί την οικονομική επιβά-
ρυνση που θα επιφέρει ο νέος μας 
σύντροφος. Θα πρέπει να λάβουμε 
υπόψη τις ανάγκες για τροφή, παιχνί-
δια, ατομικά είδη, grooming, κτηνια-
τρική φροντίδα, αποπαρασιτισμούς 
και ενδεχόμενη εκπαίδευση.

Με βάση αυτόν τον «οδηγό» θα μπορέ-
σουμε να καταλήξουμε στην απόφαση 

για το ποιο είδος pet σκύλος, γάτα, κουνέλι, πουλιά ή και 
διάφορα εξωτικά είδη, είναι εκείνο το πλέον κατάλληλο.

Ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία καταλήξουμε σε 
σκύλο ή σε γάτα θα πρέπει να διερευνήσουμε και τα επι-
μέρους επιθυμητά χαρακτηριστικά που θα θέλαμε, πολλές 
φορές με τη βοήθεια κτηνιάτρων. Μεταξύ των χαρακτηρι-
στικών αυτών περιλαμβάνονται:

1) Καθαρόαιμα ή Ημίαιμα 

Τα καθαρόαιμα πλεονεκτούν στο ότι τα χαρακτηριστικά 
τους όπως μέγεθος, χαρακτήρας, απαιτήσεις φροντίδας 
είναι κοινά μεταξύ των ατόμων της φυλής, καθορισμένα 
και πλέον προβλέψιμα. Ανάλογα με τη φυλή υπάρχουν 
όμως προδιαθέσεις σε διάφορα προβλήματα υγείας και 
μπορεί να υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις ιατρικής φροντί-
δας. Επιπλέον υπάρχει και σημαντικό κόστος απόκτησης. 

Τα ημίαιμα ζώα χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλομορ-
φία εμφάνισης και μικρότερη προβλεψιμότητα χαρακτη-
ριστικών και θεωρητικά λόγω της φυσικής επιλογής από 
λιγότερα γενετικά προβλήματα. Επιπλέον κερδίζουν μια 
ευκαιρία επιβίωσης και καλύτερης ποιοτικά ζωής. 

2) Φύλο αρσενικό ή θηλυκό

Τα αρσενικά εκδηλώνουν εντονότερη σεξουαλική συμπε-
ριφορά. Τα θηλυκά για λόγους ελέγχου της αναπαραγω-
γής αλλά και για λόγους υγείας θα πρέπει να στειρώνονται 
στην κατάλληλη για κάθε φυλή ηλικία. 

3) Νεαρό ή ενήλικο

Σύμφωνα με τους κανόνες κοινωνικοποίησης τα μικρά κου-
ταβάκια κάτω των 12-14 εβδομάδων και τα γατάκια κάτω 
των 9 εβδομάδων μπορούν να προσαρμοστούν ευκολότε-

ρα στο νέο περιβάλλον. Ταυτόχρονα 
όμως έχουν υψηλότερες απαιτήσεις 
φροντίδας και απαιτούν περισσότερο 
διαθέσιμο χρόνο για εκπαίδευση.

Τα ενήλικα ζώα, εφόσον έχουν μεγα-
λώσει σε ένα αρμονικό περιβάλλον, 
είναι ήδη εκπαιδευμένα σε κάποιο 
βαθμό και συνήθως εγκλιματίζονται 
πιο εύκολα σε ένα νέο σπίτι.

Η ορθή κρίση και επιλογή με 
βάση τα παραπάνω κριτήρια θα 
εξασφαλίσει την αρμονική μας 
συμβίωση με το νέο μέλος της 
οικογένειας και θα αποφευχθεί 
το δυσάρεστο φαινόμενο της 
εγκατάλειψης.
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Η Κιβωτός του Κόσμου, (www.
kivotostoukosmou.org), εθε-
λοντικός, μη κερδοσκοπικός 

οργανισμός ειδικής μέριμνας και προ-
στασίας μητέρας και παιδιού, στηρίζει 
μονογονεϊκές, άπορες οικογένειες και 
παραμελημένα παιδιά από τη βρεφική 
ηλικία μέχρι και την ενηλικίωσή τους.

Αποβλέπει από τη μία στην πρόληψη 
με την ενίσχυση του οικογενειακού 
δεσμού και την ενδυνάμωση και στή-
ριξη γονέων και παιδιών, πρόγραμμα 
«υιοθεσίας της οικογένειας» και από 

την άλλη στη θεραπεία του τραύμα-
τος της παιδικής ψυχής και όχι μόνο 
στη στέγη, τροφή και εκπαίδευσή 
τους με την δημιουργία σπιτιών φιλο-
ξενίας.

Διαθέτει σπίτια ολοήμερης (κλειστής) 
φιλοξενίας παιδιών, όπου μένουν 230 
παιδιά κατόπιν εισαγγελικής εντο-
λής κι ανάθεσης της επιμέλειας, στην 
Αθήνα, στην Άνοιξη Αττικής, στον Πει-
ραιά, στην Πωγωνιανή και Κόνιτσα 
Ηπείρου, στον Βόλο, στη Χίο και στην 
Καλαμάτα.

Επίσης, στο κέντρο ημέρας της Αθή-
νας εξυπηρετεί 310 οικογένειες - 
400 παιδιά με σίτιση, ψυχολογική, 
νομική υποστήριξη, ιατροφαρμακευ-
τική περίθαλψη, εκπαίδευση, οικο-
νομική ενίσχυση και κατάρτιση, με 
στόχο την κινητοποίηση των γονέων 
να αναλάβουν υπεύθυνα τον γονεϊκό 
ρόλο τους. 

Στον άξονα της πρόληψης ο γονέας 
και το παιδί συμμετέχουν στα εξής 
προγράμματα με αποτελέσματα ετησί-
ως. Η Κιβωτός του Κόσμου έχει έναν 
μεγάλο αριθμό προγραμμάτων με τα 
οποία στηρίζει παιδιά και γονείς και γι’ 

αυτά έχει αναγνωριστεί πανελληνίως 
αλλά και διεθνώς με τελευταία την 
βράβευσή του πατρός Αντωνίου με το 
Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη που 
παραλάβαμε στις 9/10/2018 στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλες. 
Στα προγράμματά της στηρίζονται 400 
παιδιά και εκατοντάδες οικογένειες.

Αναλυτικά:

Μέριμνα και Φροντίδα 
Μητέρας και Παιδιού 
«Υιοθεσία της 
Οικογένειας».
Πρόγραμμα πρόληψης:
‣ Σχολές Γονέων (2 φορές τον 
μήνα)

‣ Ατομικές Συναντήσεις [710 συ-
νεδρίες (παιδιά και γονείς) με Κοινω-
νικούς Λειτουργούς]

‣ Ψυχολογική Στήριξη (343 ατομι-
κές συνεδρίες, 41 ομαδικές συνεδρί-
ες) (παιδιά και γονείς)

‣ Νομική υποστήριξη (εξυπηρετή-
θηκαν 39 υποθέσεις γονέων, κυρίως 
μητέρων που εκρεμούσαν)
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Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη 
2018 στον π. Αντώνιο και την 
Κιβωτό του Κόσμου για την 
κοινωνική τους προσφορά

‣ Στην Αθήνα Βρεφοκομείο και σπί-
τι φιλοξενίας προσχολικής ηλικίας 15 
παιδιά

‣ Στην Άνοιξη Αττικής σπίτι φιλο-
ξενίας αρρένων δυνατότητας φιλοξε-
νίας 15 παιδιών

‣ Στον Πειραιά σπίτι φιλοξενίας θη-
λέων με δυνατότητα φιλοξενίας 30 
παιδιών 

‣ Επιπλέον στην ακριτική Πωγωνια-
νή Ιωαννίνων, στην Ήπειρο στην 
επιμεθώριο 800 μέτρα από τα Ελλη-
νοαλβανικά σύνορα, όπου το Δεκέμ-
βριο του 2013 δημιουργήθηκε η Κιβω-
τός της Ηπείρου, ένα κέντρο παιδικής 
προστασίας όπου φιλοξενούνται 40 
παιδιά, μία γεωργική σχολή, τυροκο-
μείο και μελισσοκομείο και φάρμα. 

‣ Στην ανατολική άκρη του Αιγαίου,-
στην αγιοτόκο Χίο, δημιουργήθηκε 
ανάλογη δομή παιδικής μέριμνας, η Κι-
βωτός του Αιγαίου,η οποία λειτουργεί 
από το Σεπτέμβριο του 2014 με 40 παι-
διά. Η δομή εξυπηρετεί παιδιά από όλο 
το Αιγαίο. Με την έξαρση του προσφυ-

γικού φιλοξενήθηκαν 220 ασυνόδευτα 
προσφυγόπουλα.

‣ Στον Βόλο από τον Νοέμβριο του 
2016 λειτουργεί ο Αγροτικός παράδει-
σος της Κιβωτού του Κόσμου με 35 
παιδιά. Στον χώρο αυτό λειτουργούν 
γεωργική σχολή με 13 εργαστήρια 
που έχουν να κάνουν με την επεξερ-
γασία του πρωτογενούς τομέα, φάρμα 
με ζώα, φυτώρια και αμπέλια. 

‣ Το 2017 άνοιξε και το Σπίτι Φιλοξε-
νίας στην Κόνιτσα όπου φιλοξενού-
νται 30 κορίτσια όλων των ηλικιών και 
αγόρια έως την ηλικία των 12.

‣ Τον Αύγουστο του 2020 άνοιξε το νέο 
σπίτι φιλοξενίας στον  Άνω Βόλο όπου 
φιλοξενούνται 10 αγόρια έως 12 ετών.

‣ Την ίδια περίοδο άνοιξε το νέο σπίτι 
της Κιβωτού του Κόσμου στην Κα-
λαμάτα «Κωνσταντίνος Κ. Καρέλιας» 
ευγενική δωρεά των κυριών Μίνας 
Σπυροπούλου-Καρέλια και της κόρης 
της Ιωάννας Καρέλια. Εκεί φιλοξε-
νούνται 10 αγόρια από 6 έως και 18 
χρονών. 

‣ Στήριξη σε τρόφιμα (123.320 τε-
μάχια και 75.112 κιλά)

‣ Στήριξη σε είδη ρουχισμού 
(1847 τεμάχια ένδυσης, υπόδησης)

‣ Ιατρική και φαρμακευτική πε-
ρίθαλψη (475 οικογένειες με παιδιά, 
4571 ραντεβού σε γιατρούς, 7342 τε-
μάχια φαρμάκων) 

‣ Εκπαιδευτικά προγράμματα 
επαγγελματικού προσανατολισμού. 
Ένταξη ανειδίκευτων μητέρων σε 
σχολές, ΙΕΚ για να σπουδάσουν ένα 
επάγγελμα που θα τους βοηθήσει 
στην επαγγελματική τους αποκατά-
σταση. (Το 2019, 23 γονείς παρακο-
λούθησαν σχολές)

‣ Οδοντιατρική Μονάδα της Κι-
βωτού του Κόσμου (320 παιδιά έκα-
ναν μια ολοκληρωμένη οδοντιατρική 
θεραπεία)

‣ Στέγη για τη μητέρα και το παι-
δί (70 διαμερίσματα – 70 οικογένειες, 
100 επιδόματα ενοικίων – 100 οικο-
γένειες)

‣ Παιδικός Σταθμός (35 παιδιά)

‣ Κέντρο Ημέρας Αθήνας (300 
παιδά), Κέντρο Ημέρας Χίου 60 παιδιά

‣ Ενισχυτική διδασκαλία (300 
παιδιά)

‣ Εκμάθηση Ελληνικών σε προ-
σφυγόπουλα (35 παιδιά)

‣ 25 τμήματα δραστηριοτήτων 
(αθλητικών, καλλιτεχνικών και εικα-
στικών) (300 παιδιά)

‣ Ομάδα καλαθοσφαίρισης (Αν-
δρικό, Παιδικό, Εφηβικό και Κορασί-
δων) (54 παιδιά)

‣ Θεατρική Ομάδα (25 παιδιά)

‣ Χορωδία (62 παιδιά)

‣ Τμήματα ξένων γλωσσών (9 
τμήματα Αγγλικών και Γαλλικών)

‣ Λογοθεραπείες, εργοθεραπείες και 
παιγνιοθεραπείες σε συνεργασία με 
επιστημονικούς συνεργάτες σχολών 
και κολεγίων

‣ Βιωματικό Σχολείο

‣ Εκπαιδευτικές εκδρομές και 
εξορμήσεις (40) 

‣ Κατασκηνωτικό πρόγραμμα 
(320 παιδιά σε 3 περιόδους)

‣ Νέο Πρότυπο Κέντρο πρόνοι-
ας, διάσωσης και σωτηρίας μητέρας 
και παιδιού στον Κολωνό.

Στον άξονα της θεραπείας
λειτουργεί τα σπίτια φιλοξενίας:

Το έργο στηρίζεται απο-
κλειστικά στην αγάπη του 
κόσμου. Ελπίζουμε και ευ-
χόμαστε να συνεχίζεται και 
στο μέλλον για να μπορεί να 
συνεχίζει το ταξίδι της αγά-
πης και προσφοράς στα χα-
ρακώματα της κοινωνίας και 
να ανακουφίζει γονείς και 
παιδιά που το έχουν ανάγκη.

Ενισχύστε τον σκοπό μας με 
κλήση στο 19828 (2,60€/κλή-
ση με ΦΠΑ & τέλος σταθερής 
τηλεφωνίας) ή με κλήση ή μή-
νυμα στο 19828 από όλα τα 
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 
(2,48€/κλήση ή sms με ΦΠΑ) 
(Εφαρμόζεται επιπλέον τέλος κινητής τη-
λεφωνίας 12% ή 15% ή 18% ή 20% ανά-
λογα το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού.)
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Εκτέλεση:

Βάζουμε το λάδι και το βούτυρο στη φωτιά μέχρι να πάρει μία θερμο-
κρασία.

Κατόπιν βάζουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο και τα τσιγαρίζουμε. 

Μόλις μαλακώσουν τα κρεμμύδια προσθέτουμε την κολοκύθα κομμένη 
σε κυβάκια και ανακατεύουμε μέχρι να μαλακώσει και αυτή. 

Προσθέτουμε τα κάστανα βρασμένα και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε.

Βάζουμε νερό στην κατσαρόλα μέχρι να υπερκαλύψει το υλικό μας. 

Δυναμώνουμε τη φωτιά έτσι ώστε να φτάσει στο σημείο βρασμού και 
να μαγειρευτούν όλα μαζί. 

Κατεβάζουμε από τη φωτιά και σιγά-σιγά προσθέτουμε την κρέμα γά-
λακτος, πολτοποιώντας τα υλικά μας είτε με ραβδομπλέντερ, είτε σε 
μπλέντερ μέχρι να πάρει μια ωραία βελούδινη υφή.

Υλικά:
800 γραμμάρια κολοκύθα 
καθαρισμένη

200 γραμμάρια βρασμένο 
κάστανο

50 γραμμάρια κρεμμύδι 
ψιλοκομμένο

3 σκελίδες σκόρδο

100 gr κρέμα γάλακτος light

30 γραμμάρια ελαιόλαδο

30 γραμμάρια βούτυρο

αλάτι

πιπέρι

Ο ΣΕΦ
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ...

Χρήστος Κανουλάς
Σεφ κουζίνας

Ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς

Σούπα βελουτέ 
κολοκύθας με κάστανο  
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Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στον αέρα στους 180 βαθμούς.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι, το κακάο, τη ζάχαρη, το μοσχοκά-
ρυδο και τη βανίλια. 

Προσθέτουμε τα αυγά και το λάδι καρύδας και ανακατεύουμε με σύρμα 
ή σε μίξερ. 

Περνάμε ένα ταψί 20*20 με λίγο λάδι καρύδας και βάζουμε το μείγμα του 
Μπράουνι. 

Από πάνω προσθέτουμε τον πουρέ κολοκύθας και το βάζουμε στο φούρνο 
για 30 λεπτά. 

Μπράουνι
με κακάο και κολοκύθα

Υλικά:

480 γρ αλεύρι βρώμης (ή 
βρώμη αλεσμένη)

5 αυγά

120 ml λάδι καρύδας

120 γρ κακάο χωρίς ζάχαρη

440 γρ ζάχαρη καρύδας

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

1 κ.γ. μοσχοκάρυδο

300 ml πουρέ κολοκύθας 
(κολοκύθα στον ατμό και 
αλεσμένη)
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Otrimer breathe clean
Η ΝΕΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ & ΦΥΣΙΚΗ 
λύση που
βοηθά στην επαναφορά της υγιούς 
λειτουργίας της μύτης

Με Aloe Vera, γνωστή για τις κατα-
πραϋντικές και ενυδατικές της ιδιό-
τητες
OTRIMER! Καθημερινά & φυσικά, 
ελεύθερη αναπνοή!

First Defence 
Το ρινικό εκνέφωμα  First Defence βοηθά αποδεδειγμένα να σταματήσει το 
κρυολόγημα στα πρώτα σημάδια! Είναι εδώ για να σας βοηθήσει να καταπολε-
μήσετε τους ιούς του κοινού κρυολογήματος.  

Το First Defence δρα στοχευμένα στο πίσω μέρος της μύτης και το πάνω μέρος 
του λαιμού, δηλαδή στα κύρια σημεία όπου προσκολλάται ο ιός και ξεκινά την 
ανάπτυξή του. 

Έχει τριπλή δράση που βοηθά να παγιδεύει, να αδρανοποιεί και να απομακρύνει 
τους ιούς του κρυολογήματος πριν αυτό αναπτυχθεί πλήρως. 

Ξεκινήστε τη χρήση εντός 36 ωρών αφότου αισθανθείτε τα πρώτα σημάδια του 
κρυολογήματος - όπως το γαργάλημα στο πίσω μέρος του λαιμού ή το φτέρ-
νισμα - για να μειώσετε τον κίνδυνο πλήρους ανάπτυξής του. Χρησιμοποιήστε 
το έως και 4 φορές τη μέρα έως ότου τα συμπτώματα υποχωρήσουν. Μπορείτε 
να αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε ακόμη κι όταν αισθάνεσθε ότι κινδυνεύετε 
να εμφανίσετε κρυολόγημα. Χρησιμοποιήστε έως και 4 ημέρες και στην πε-
ρίπτωση που εμφανιστούν συμπτώματα, συνεχίστε τη χρήση έως ότου αυτά 
υποχωρήσουν.
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Lysospray®
Το  Lysospray® είναι ένα προϊόν ΜΗ.
ΣΥ.ΦΑ, από τους δημιουργούς του 
Lysopaine®, σε μορφή στοματικού εκνε-
φώματος, για την ανακούφιση του πόνου 
σε περιπτώσεις οξέος πονόλαιμου.

Έχει αντιφλεγμονώδη και τοπική αναι-
σθητική δράση, ενώ δρα γρήγορα και 
στοχευμένα.

Το Υπουργείο Υγείας και ο Ε.Ο.Φ. συ-
νιστούν: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ 
ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ  Ή ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΑΣ. 
Για βραχυχρόνια χρήση. Αντενδείκνυται 
σε παιδιά κάτω των 12 ετών.

Health Aid
Vitamin C 1000mg
ECONOMY

Στις 100 ημέρες αγωγής, 
δωρεάν οι 30 ημέρες

Acerola, Rosehips & Βιο-
φλαβονοειδή. Φιλικό στο 
στομάχι, εύκολη απορρό-
φηση, βραφείας αποδεύ-
σμευσης.

Health Aid
Vitamin C 1500mg
ECONOMY

Στις 100 ημέρες αγωγής, 
δωρεάν οι 15 ημέρες

Ενίσχυση του ανοσοποιη-
τικού. Φιλικό στο στομάχι, 
βραφείας αποδεύσμευσης.

Νέα Ασπιρίνη
COMPLEX Cold & Flu
Η Bayer Ελλάς κυκλοφόρησε τη Νέα Ασπιρίνη COMPLEX Cold 
& Flu σε μορφή κοκκίων, με τη δύναμη του συνδυασμού δύο 
δραστικών συστατικών, του ακετυλοσαλικυλικού οξέος και της 
ψευδοεφεδρίνης, για να προσφέρει γρήγορη ανακούφιση από 
τη ρινική συμφόρηση και τα συμπτώματα κοινού κρυολογήμα-
τος και γρίπης (πόνος, πυρετός).

Ενδείκνυται για την αντιμετώπιση τόσο της ρινικής συμφόρη-
σης, όσο και των άλλων συμπτωμάτων κοινού κρυολογήματος, 
και/ή τύπου γρίπης όπως πονόλαιμος, πονοκέφαλος, πόνοι στις 
αρθρώσεις, πυρετός.  

Η ASPIRIN COMPLEX Cold & Flu διαλύεται σε ένα ποτήρι νερό 
πριν από τη λήψη. Το προκύπτον εναιώρημα έχει γεύση πορτο-
κάλι. Κυκλοφορεί σε συσκευασία των 10 φακελλίσκων.
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ρου στο αίμα μετά το φαγητό, οι οποίες τελικά κάνουν πιο 

έντονο το αίσθημα της πείνας.

Αντίθετα, όσοι έτρωγαν λαχανικά πλούσια σε φυτικές ίνες, 

όπως η λαχανίδα και τα φασολάκια, το βρήκαν πιο εύκολο 

να χάσουν βάρος

Μετά την ηλικία των 5 ετών, το γάλα σταματά να αποτελεί 
για τους περισσότερους από εμάς κομμάτι της καθημερινής 
διατροφής, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματή-

σουμε να λαμβάνουμε το πολύτιμο ασβέστιο που παρέχει.

Χρησιμότητα
Το ασβέστιο είναι απαραίτητο για την υγεία των δοντιών και των 
οστών και συμβάλλει στην πρόληψη της οστεοπόρωσης. Το μέταλλο 
αυτό εμπλέκεται επίσης στη λειτουργία του μυϊκού συστήματος και 
στη ρύθμιση της πήξης του αίματος, στη μεταφορά σημάτων μέσω 
του νευρικού συστήματος και στον έλεγχο των παλμών της καρδιάς.

Οι ενήλικες 19-50 ετών χρειάζονται περίπου 1.000 mg ασβεστίου 
την ημέρα, ενώ οι γυναίκες που θηλάζουν και τα άτομα άνω των 50 
χρειάζονται 1.200 mg την ημέρα. Σημειώστε ότι  ένα ποτήρι γάλα 
παρέχει περίπου 300 mg ασβεστίου.

Πηγή: womenshealthmag.com

www.in.gr/health

Ένα ποτήρι γάλα 
παρέχει περίπου 
300 mg ασβεστίου.

Αυτό είναι το πιο παχυντικό λαχανικό
Δεν είναι όλα τα λαχανικά τόσο... αθώα

Ασβέστιο: Τόση είναι η απαραίτητη 
ημερήσια ποσότητα

Υπάρχουν ορισμένοι μύθοι γύρω από αυτό

Δύσκολα θα βρει κανείς κάποιον διατροφολόγο που 
να μην συμφωνεί ότι τα λαχανικά είναι ό,τι πιο υγιει-
νό μπορείς να προσθέσεις κάθε μέρα στο πιάτο σου. 

Μια έρευνα του Χάρβαρντ ωστόσο υποστηρίζει πως καλό 
είναι να αποφεύγουμε ένα συγκεκριμένο λαχανικό, καθώς 
αυξάνει το σωματικό βάρος.

Το... δαιμόνιο αυτό λαχανικό είναι λοιπόν το… καλαμπόκι!

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα, οι οποίοι 
έτρωγαν μεγάλες ποσότητες από αμυλούχα 
λαχανικά, όπως καλαμπόκι, πατάτες και αρακά 
έπαιρναν περισσότερα κιλά σε βάθος χρόνου 
από όσους προτιμούσαν τα πράσινα φυλλώδη.

Ο λόγος;
Τα λαχανικά αυτά έχουν υψηλότερο γλυκαι-
μικό φορτίο, προκαλώντας πιο συχνές και 
έντονες αυξήσεις της ποσότητας του σακχά-
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Φωτεινή Τσαλίκογλου, Τασούλα Επτακοίλη

Με βλέπεις;

Με βλέπεις; Προσπαθώ να με βρω σε ασπρόμαυρες φωτογραφίες, μα-
θαίνω ξανά την πόλη, ανακαλύπτω νέους θορύβους, βλέπω εφιάλτες, 
τρέμω τον θάνατο, χάνω το θάρρος μου και το ξαναβρίσκω, άλλοτε 

βουλιάζω στην αδράνεια κι άλλοτε στύβω την πέτρα, κάνω όνειρα, ελπίζω. Με 
βλέπεις; Δυο γυναίκες παρατηρούν τους άλλους και τους εαυτούς τους, κάνουν 
βουτιές στο μέσα τους, συλλογίζονται, εξομολογούνται – και συνομιλούν. Με 
βλέπεις; Ένα πλάσμα που θυμάται είναι ο άνθρωπος. Υποκλίνεται σε ό,τι έχει 
χαθεί. Αλλιώς δεν υπάρχει αύριο.

Σελίδες 146 - Εκδόσεις: ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

Έλενα Ακρίτα 

Το Σκισμένο Τούλι

Λάθος νύφες σε λάθος γάμο. «Σκισμένα τούλια» τις αποκαλούσε η Νένα, 
το πρώτο πιστολάκι του συνοικιακού κομμωτηρίου, τις γυναίκες αυτές. 
«Πάει, σκίστηκε κι αυτηνής το τούλι», σκεφτόταν όταν έβλεπε στον λουτή-

ρα πελάτισσα να ξεφυλλίζει περιοδικά σιγοκλαίγοντας τον άντρα που της βγή-
κε σκάρτος. Στην Αθήνα του σήμερα, πέντε γυναίκες ενώνουν τις τεθλασμένες 
γραμμές τους και σχηματίζουν μια ραγισμένη καρδιά. Η Νένα θα γνωρίσει τον 
άντρα της ζωής της τη μέρα που παντρεύεται έναν άλλον. Ο βιασμός της Μάρως 
οδηγεί σε μια πολύκροτη δικαστική διαμάχη που θ’ αφήσει εποχή. Η Σολφέζ και 
η Μιράντα θα περάσουν από φωτιά και σίδερο μέχρι να βγουν στο φως. Η Ιοκά-
στη στα χρόνια της δύσης της θα ζήσει έναν εφηβικά παράφορο έρωτα. Πέντε 
γυναίκες προχωρούν πιασμένες χέρι χέρι αδιαφορώντας για ηλικίες, τάξεις και 
γενιές. Πέντε γυναίκες πετάνε τα σκισμένα τούλια από πάνω τους και διεκδικούν 
τη ζωή τους από την αρχή. Πέντε γυναίκες μέσα από την αγάπη, τη βία, το γέλιο 
και το δάκρυ αγωνίζονται για το δικό τους «μαζί». Σε μια εποχή που τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα πνίγονται στις κραυγές των αρνητών τους, η Έλενα Ακρίτα με 
χιούμορ και συγκίνηση αφηγείται μια δυνατή ιστορία, ενώ η πένα της γίνεται 
αγωγός για να ακουστεί η κρυφή φωνή που ξεκινάει από μέσα μας.

Σελίδες 408 - Εκδόσεις: ΔΙΟΠΤΡΑ

Μαρία Γαβριελάτου

Μυστική δαντέλα

Η οδύσσεια μιας γυναίκας που άφησε την καρδιά της να μιλήσει μέσα από 
τα πάθη της. Λίγο πριν τη μικρασιατική καταστροφή, ο άρχοντας Λέαν-
δρος Βραχνός επιστρέφει μόνιμα στον τόπο του. Στόχος του, να παντρευ-

τεί και να κάνει απογόνους. Θύμα του η Ελισσώ, ένα κορίτσι που η ζωή την 
ανάγκασε να γίνει γυναίκα. Μια γυναίκα που μόνο απώλειες είχε να θρηνήσει. Η 
ζωή της Ελισσώς μαζί του ήταν ένα συνεχές βασανιστήριο. Το μόνο που ήθελε ο 
Βραχνός ήταν να του χαρίσει έναν γιο, γι’ αυτό και οι καθημερινοί βιασμοί ήταν ο 
μόνιμος ακόλουθός της. Προδομένη, παραδίνεται και βαδίζει μόνη το δρόμο που 
της χάραξε η μοίρα. Όμως, όταν το ημερολόγιό της πέφτει στα χέρια του άντρα 
της, η τιμωρία της είναι χειρότερη από το θάνατο. Η Ελισσώ θα καταφέρει να το 
σκάσει εγκαταλείποντας ό,τι αγαπούσε περισσότερο. Με την ψυχή και το κορμί 
της λεηλατημένα, θα βρεθεί χαμένη ανάμεσα στο πλήθος των προσφύγων, που 
καταφτάνουν ξεριζωμένοι από τη Σμύρνη, στο λιμάνι του Πειραιά. Με καινού-
ρια ταυτότητα, ο δρόμος της θα την οδηγήσει στα μπορντέλα, να πλένει και να 
καθαρίζει τα σπίτια με τα κόκκινα φανάρια. Έτσι άρχισε να υφαίνεται η μυστική 
δαντέλα της ζωής της… Μια αληθινή ιστορία ανιδιοτελούς αγάπης και αυταπάρ-
νησης μιας γυναίκας που δεν θέλησε ποτέ να φυλακίσει τα όνειρά της.

Σελίδες 576 - Εκδόσεις: ΕΞΗ
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Στην καρδιά της Εύβοιας δεσπόζει το ψη-
λότερο βουνό της, η Δίρφυς (κορυφή 
Δέλφι, υψόμετρο 1.743 μ.). 

Η οροσειρά της Δίρφυος έχει έντονο ανάγλυ-
φο και αξιόλογη χλωρίδα και ορνιθοπανίδα. 
Έλατα, δρύες, καστανιές, πλατάνια, φυλλοβό-
λα, σπάνια αγριολούλουδα, ρεματιές με τρε-
χούμενα νερά στολίζουν τις πλαγιές της. Ανα-
φέρεται ότι κατά την αρχαιότητα υπήρχε στην 
κορυφή της Δίρφυος ιερό της Διρφύας Ήρας.  
Οι επισκέπτες της Δίρφυος, που προσφέρεται 
για περιπατητικές διαδρομές σε σηματοδοτημένα μονοπά-
τια, εντυπωσιάζονται από το φυσικό κάλλος της οροσει-
ράς και το παραδοσιακό χρώμα των οικισμών της. 

Η Στενή είναι χτισμένη σε επιβλητική ρεματιά με τρεχούμε-
να νερά και πλατάνια. Το αισθητικό καστανόδασος, η πυκνή 
βλάστηση, το παραδοσιακό χρώμα και οι ταβέρνες της Στε-
νής προσελκύουν πολυάριθμους εκδρομείς όλες τις εποχές 
του χρόνου. Πάνω από τη Στενή, στη θέση «Λειρί» (υψό-
μετρο 1.120 μ.), βρίσκεται το καταφύγιο του Ελληνικού 
Ορειβατικού Συλλόγου Χαλκίδας «Μιχάλης Νικολάου». 

Οι Στρόπωνες είναι ένα παραδοσιακό χωριό, αμφιθεα-
τρικά χτισμένο, σε περιοχή με άφθονα τρεχούμενα νερά 
και αναβαθμίδες με καλλιέργειες. Την όμορφη πλατεία του 
χωριού στολίζουν βρύση με τρεχούμενο νερό, πλάτανος, 
κυπαρίσσια και μουριές. 

Κοντά στον Άγιο Αθανάσιο, χωριό χτι-
σμένο στους πρόποδες της Δίρφυος, 
βρίσκεται το φαράγγι της Αγγάλης, 
ξεχωριστής φυσικής ομορφιάς, με ξύλινα 
γεφυράκια, λιμνούλες, τρεχούμενα νερά 
και επιβλητικές ορθοπλαγιές. 

Σε μικρή απόσταση από τους Καθενούς, 
χωριό με παραδοσιακά πετρόχτιστα σπί-
τια και όμορφες εκκλησίες, βρίσκονται τα 
Έρια, θαυμάσια περιοχή με άφθονα νερά, 

πλατάνια και τη βυζαντινή εκκλησία της Θεοτόκου Μονο-
μερίτισσας – Υπαπαντής. 

Η πυκνή βλάστηση και τα τρεχούμενα νερά συνθέτουν το 
ωραίο φυσικό περιβάλλον στα Καμπιά. Πάνω από το χω-
ριό υψώνεται το Ξεροβούνι, όρος με εντυπωσιακό ανά-
γλυφο. Στην ευρύτερη περιοχή των Καμπιών και των Κάτω 
Καμπιών έχουν έρθει στο φως σημαντικά παλαιοντολογι-
κά ευρήματα. 

Στολίδια της Λούτσας, χωριού που απλώνεται κοντά στους 
πρόποδες της Δίρφυος, είναι οι πέτρινες βρύσες, η πλακό-
στρωτη πλατεία και οι αξιόλογες εκκλησίες (Παναγία, Αγία 
Παρασκευή και, σε μικρή απόσταση, Άγιος Δημήτριος).

Βαγγέλης Στεργιόπουλος

https://www.in.gr/diakopes/

Δίρφυς:
Στην καρδιά της Εύβοιας

Έλατα, δρύες, καστα-
νιές, πλατάνια, φυλ-
λοβόλα, σπάνια αγρι-
ολούλουδα, ρεματιές 
με τρεχούμενα νερά 
στολίζουν τις πλαγιές 
της οροσειράς της Δί-
ρφυος
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1. Απάντηση: Σωστό το Β

2. Απάντηση: Σωστό το Δ

3. Απάντηση: Σωστό το Ε

Εάν ένα ρολόι σταματά για ένα λεπτό κάθε δέκα λεπτά, 
πόσα λεπτά θα χρειαστούν για να ολοκληρώσει ο λεπτο-
δείκτης μία πλήρη περιστροφή;

A: 55  Β: 65   Γ: 70   Δ: 75   Ε: 80

1

Ένα αντρόγυνο γύριζε από ψώνια στο Σούπερ Μάρκετ 
φορτωμένο με τσάντες. Ο άντρας άρχισε να διαμαρτύρε-
ται στην γυναίκα του ότι οι τσάντες που κουβαλάει είναι 
πολύ βαριές. «Τι διαμαρτύρεσαι;» του λέει εκείνη. «Αν μου 
έδινες μία από τις τσάντες σου, θα είχα τις διπλάσιες απ’ 
ότι εσύ, ενώ αν σου έδινα εγώ μία δικιά μου, θα είχαμε τις 
ίδιες». Πόσες τσάντες κρατούσε ο καθένας;

A: 2 και 4   Β: 6 και 9   Γ: 7 και 9   Δ: 4 και 6   Ε: 5 και 7

3

Ένας κλέφτης μπαίνει σε ένα χωράφι και κλέβει ένα 
πανέρι με πορτοκάλια. Στον δρόμο τον βλέπει ένας 
χωρικός και του λέει πως για να μην τον καρφώσει θα 
πρέπει να του δώσει τα μισά από τα πορτοκάλια που 
έχει στο πανέρι του και μισό πορτοκάλι ακόμα. Ο κλέ-
φτης συμβιβάζεται και φεύγει. Παρακάτω τον στα-
ματάει κι άλλος χωρικός και του λέει το ίδιο πράγμα: 
θέλει τα μισά από τα πορτοκάλια που του έχουν απο-
μείνει και μισό πορτοκάλι ακόμα. Ο κλέφτης τα δίνει 
και αυτά, αλλά παρακάτω πέφτει και σε τρίτο χωρικό 
ο οποίος του λέει πάλι το ίδιο. Όταν ο κλέφτης δίνει 
και σ’ αυτόν τα πορτοκάλια που του ζητούσε, κοιτάζει 
μέσα στο πανέρι και βλέπει πως του έχει απομείνει 
μόνο ένα πορτοκάλι. Πόσα είχε κλέψει αρχικά;

A: Τριάντα ένα   Β: Σαράντα οκτώ   Γ: Δώδεκα    
Δ: Δεκαπέντε   Ε: Είκοσι τρία

2

ΜΕΤΡΙΟ

ΛΥΣΕΙΣ

ΔΥΣΚΟΛΟ



Ο ∆ούκας και η Μία πάνε βόλτα
Θα πάω
βόλτα!

...µα
έχουµε

καραντίνα!
Εδώ

τριγύρω

...και

Μα....

Μάσκα...

Ναι
αλλά...

Μήνυµα... Έτοιµη!

ΩΩΩ!
Για που στολίζεσαι;

Τι ναι αλλά;

Αφού έχω σκύλο!
Πάµε ∆ούκα!
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