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Η Άνοιξη μας κλείνει το μάτι πονηρά, προσπαθώντας να μας φτιάξει
τη διάθεση. Όμως παρόλο που έχει ήδη κλείσει ένας χρόνος από την
εμφάνιση εκατομμυρίων κρουσμάτων κορωνοϊού παγκοσμίως, δεν
έχουμε καταφέρει ακόμα να ξεφύγουμε από τον κίνδυνο μετάδοσής του και δεν
μπορούμε πια να χαρούμε ξέγνοιαστα όσα πριν μας έδιναν χαρά.

Η φύση ευτυχώς συνεχίζει να αντιστέκεται σθεναρά με τον δικό της τρόπο στη θλίψη, στην
απαισιοδοξία και στην αβεβαιότητα και μας δείχνει περήφανη τα ανοιξιάτικα στολίδια της,
παρασύροντάς μας να γιορτάσουμε την πολύχρωμη γέννησή της. Ας αφεθούμε λοιπόν στη
γοητεία της, σε πείσμα του κορωνοϊού.
Σε αυτό το τεύχος διαβάστε για την αλλεργική επιπεφυκίτιδα, καθώς και τους τρόπους
αποφυγής και αντιμετώπισης της εκδήλωσης της αλλεργίας.
Σας βοηθάμε να επιλέξετε τη σωστή οδοντόβουρτσα με βάση τα χαρακτηριστικά που θα
πρέπει να έχει, ώστε να είναι κατάλληλη αποκλειστικά για εσάς.
Γνωρίστε το φαινόμενο «yo-yo» ή «ανακύκλωση βάρους» που αφορά στα επαναλαμβανόμενα επεισόδια απώλειας και επαναπρόσληψης σωματικού βάρους, καθώς και τα αντίστοιχα
προβλήματα υγείας που προκαλεί.
Πώς μπορείτε να καταναλώσετε τα παραδοσιακά γλυκά του Πάσχα - τσουρέκι και κουλουράκια - χωρίς να επηρεαστεί το βάρος σας; Πόσες θερμίδες περιέχουν και ποια τα θρεπτικά
συστατικά τους;
Δοκιμάστε τον βιολογικό τραχανά που αποτελεί παραδοσιακή τροφή από σίτο και γάλα,
κατάλληλης υφής για βρέφη και παιδιά, υψηλής διατροφικής αξίας και πυκνής ενεργειακά
τροφής.
Ανακαλύψτε τους τρόπους αντιμετώπισης του άγχους στην εποχή της πανδημίας και
κάντε τα απαραίτητα βήματα για τη φροντίδα της ψυχολογικής σας κατάστασης, ώστε να
ανταπεξέλθετε στη στέρηση της κανονικότητας.
Άνοιξη 2021 | ΠΕΙΦΑΣΥΝ NEWS 3

| editorial |
Μάθετε για την εντατική αλληλεπίδραση που δημιουργήθηκε με σκοπό την ανάπτυξη και
την προώθηση των κοινωνικών και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στα άτομα που παρουσιάζουν δυσκολίες στις συγκεκριμένες δεξιότητες.
Αναγνωρίστε τα σημάδια της βαρηκοΐας στα παιδιά, τα αίτια που την προκαλούν και τους
τρόπους με τους οποίους μπορεί να προληφθεί.
Ενημερωθείτε για τις αλλαγές στο σχολικό πρόγραμμα των παιδιών και την υιοθέτηση της
τηλεκπαίδευσης, που επέφεραν η καραντίνα και ο φόβος του κορωνοϊού, αλλάζοντας άρδην
τη ζωή τους.
Διαβάστε για τα συμπληρώματα διατροφής και τις πολυβιταμίνες που μπορεί να χρειάζεστε και ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του οργανισμού σας.
Μάθετε για τη χρόνια κοκκιωματώδη νόσο (Chronic Granulomatous Disease), μια κληρονομική ασθένεια που χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια της οξειδωτικής ικανότητας των φαγοκυττάρων.
Είναι απαραίτητη η διαδικασία της κατάλληλης αλληλεπίδρασης του νέου μέλους της οικογένειας, σκύλου ή γάτας, με το περιβάλλον (ανθρώπους, άλλα ζώα, χώρους, δραστηριότητες)
και ονομάζεται κοινωνικοποίηση .
Ακολουθήστε τις συμβουλές μας για να έχετε νεανικό λαιμό και ντεκολτέ και αποκτήστε
επιδερμίδα αφάνταστα λεία, διατηρώντας την ευλυγισία της και μειώνοντας σημαντικά τις
ρυτίδες.
Σας παρουσιάζουμε την «ηλιαχτίδα» Κέντρο Φιλοξενίας Άρρωστου Παιδιού & Οικογένειας στη Νέα Σμύρνη που φιλοξενεί άπορα παιδιά από την ελληνική επαρχία και Κύπρο, με
σοβαρά προβλήματα υγείας, που πρέπει να μεταφερθούν στα νοσοκομεία της Αθήνας.
Γευθείτε την πρωτότυπη μαγειρίτσα μανιταριών που σας προτείνουμε και φτιάξτε οπωσδήποτε τα υπέροχα ρολάκια κανέλας.
Τέλος, σας προτείνουμε – όταν το επιτρέψουν τα μέτρα – να επισκεφθείτε την Πορταριά, που
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ταξιδιωτικούς προορισμούς ολόκληρης της Μαγνησίας, αλλά και την προφανή επιλογή για τους λάτρεις του πανέμορφου Πηλίου.

Καλό Πάσχα!
Το Δ.Σ του ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ
ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΑΣ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
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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

Mαρία Γκίνη

Eλπίζουμε ότι θα κρατήσετε
αυτό το τεύχος στο σπίτι σας
για πάντα, αλλά αν αποφασίσετε να το αποχωριστείτε, παρακαλούμε ανακυκλώστε το.
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Αλλεργική

Επιπεφυκίτιδα
Τι είναι
αλλεργία;
Ως αλλεργία χαρακτηρίζουμε μια παράδοξη και υπερβολική αντίδραση του
ανοσοποιητικού μας
συστήματος σε κάποια ουσία που την
ονομάζουμε αλλεργιογόνο και που προκαλεί υπερβολικά,
ενοχλητικά και μερικές φορές επικίνδυνα συμπτώματα
στον οργανισμό μας,
ενώ υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα
προκαλούσε.

Dr Βασίλειος Δ. Αχτσίδης
Οφθαλμίατρος
MD, PhD, Febo, MRCOpth

Ποιες είναι οι οφθαλμικές αλλεργίες;
Οι αλλεργικές εκδηλώσεις στα μάτια αφορούν κυρίως την εξωτερική επιφάνεια και κυρίως τον
επιπεφυκότα (το λευκό χιτώνα του ματιού).
Οι αλλεργικές επιπεφυκίτιδες περιλαμβάνουν την εποχιακή αλλεργική επιπεφυκίτιδα (όπως
εαρινή ή ανοιξιάτικη), την κλασική αλλεργική επιπεφυκίτιδα σε κάποιο αλλεργιογόνο (φάρμακα
ή περιβαλλοντικοί παράγοντες) που μπορεί να μας προσβάλει όλο το χρόνο και τη γιγαντοθηλαία επιπεφυκίτιδα που προκαλείται από τη χρόνια χρήση των φακών επαφής.

Πώς εκδηλώνονται οι οφθαλμικές αλλεργίες;
Το πιο κοινό χαρακτηριστικό σημείο είναι η ερυθρότητα ή κοκκίνισμα
των ματιών. Επίσης μπορεί να υπάρχει οίδημα ή πρήξιμο στα βλέφαρα ή ακόμα και στον επιπεφυκότα. Τα μάτια δακρύζουν συνεχώς. Το
πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα της αλλεργικής επιπεφυκίτιδας είναι
η φαγούρα (κνησμός). Είναι τόσο έντονη που δύσκολα μπορούμε να
αντισταθούμε από το να τρίψουμε τα μάτια μας και φυσικά αυτό επιδεινώνει την κατάσταση. Άλλα συμπτώματα είναι τσούξιμο, αίσθηση
ξένου σώματος, αλλά είναι λιγότερο συχνά και συνήθως συνοδεύουν
τη φαγούρα, που είναι το κυρίαρχο σύμπτωμα.
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Πολλές από τις αλλεργικές εκδηλώσεις
των ματιών συνοδεύονται και από αλλεργικές εκδηλώσεις
άλλων
οργάνων,
όπως η μύτη με τη
μορφή της αλλεργικής ρινίτιδας.

| υγεία |
Με ποιο μηχανισμό εκδηλώνεται
η οφθαλμική αλλεργία;
Η αλλεργική επιπεφυκίτιδα ξεκινά με την ευαισθητοποίηση ενός ατόμου σε ένα συγκεκριμένο
αλλεργιογόνο. Η φάση της ευαισθητοποίησης
είναι μια ασυμπτωματκή διαδικασία που «προετοιμάζει» τον επιπεφυκότα για τις επακόλουθες
αλλεργικές απαντήσεις. Όταν ένα άτομο επανεκτεθεί στο αλλεργιογόνο, ξεκινά η αλλεργική απάντηση. Τα μαστοκύτταρα αποδεσμεύουν
ισταμίνη, η οποία συνδέεται με ειδικούς υποδοχείς των νευρικών κυττάρων και προκαλείται ο
κνησμός (φαγούρα), καθώς και με υποδοχείς
των ενδοθηλιακών κυττάρων που οδηγούν σε
οίδημα και ερυθρότητα των βλεφάρων. Άλλοι
μεσολαβητές όπως οι προσταγλανδίνες, λευκοτριένια και κυτταροκίνες προκαλούν αγγειοδιαστολή και φλεγμονή. Τα συμπτώματα εμφανίζονται γρήγορα, μέσα σε περίπου 2 ώρες από την
έκθεση στο αλλεργιογόνο.

Πώς μπορούμε να αποφύγουμε
την εκδήλωση της αλλεργίας;
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τον παράγοντα
που μας προκαλεί αλλεργία. Γνωρίζοντας το
αλλεργιογόνο μπορούμε να το απομακρύνουμε
ή να αποφύγουμε την έκθεσή μας σε αυτό, προστατεύοντας τα μάτια μας από την αλλεργική
εκδήλωση. Το πλύσιμο των χεριών βοηθά στο
να μη μεταφέρονται με το τρίψιμο ουσίες που
προκαλούν αλλεργίες στα μάτια, όπως σκόνη,
γύρη, τρίχες ζώων. Το τρίψιμο επίσης πρέπει να
αποφεύγεται διότι η διαδικασία αυτή εκκρίνει
περισσότερη ισταμίνη και επιδεινώνει τα φαινόμενα. Το μικροκλίμα στο σπίτι και στην εργασία
μπορεί να αποτελεί αιτία αλλεργίας. Η χρήση
ειδικών φίλτρων στα συστήματα κλιματισμού
και η συντήρησή τους βοηθούν στον περιορισμό των αλλεργιογόνων.

Πώς αντιμετωπίζουμε την
αλλεργία στα μάτια;
Οι κρύες κομπρέσες και το πλύσιμο των ματιών
με άφθονο κρύο νερό από τη βρύση μπορεί να
ανακουφίσει τα συμπτώματα και αυτός είναι
ένας απλός τρόπος πρώτης αντιμετώπισης των
συμπτωμάτων.
Επίσης, τα τεχνητά δάκρυα μπορούμε να τα
χρησιμοποιούμε άφοβα και συχνά, ξεπλένοντας
τα μάτια από τα αλλεργιογόνα και προστατεύοντας τον κερατοειδή χιτώνα και ανακουφίζοντας
τα συμπτώματα της αίσθησης ξένου σώματος.
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Θεραπεία
Η χορήγηση φαρμάκων είναι η βασική θεραπεία της αλλεργικής επιπεφυκίτιδας. Υπάρχουν πολλών ειδών σκευάσματα σε
μορφή κολλυρίων που μπορούν να δοθούν για την φαρμακευτική αντιμετώπιση των οφθαλμικών αλλεργιών. Οι κύριες
κατηγορίες φαρμάκων είναι τα αντισταμινικά, οι σταθεροποιητές των μαστοκυττάρων και τα κορτικοστεροειδή (κορτιζόνη). Τα αντισταμινικά αναστέλλουν τη δράση της
ισταμίνης και κατά συνέπεια τη φαγούρα, το πρήξιμο (οίδημα),
το κοκκίνισμα κτλ. Οι σταθεροποιητές των μαστοκυττάρων
δρουν προληπτικά ώστε όταν περάσει η δράση του αντισταμινικού και ξαναεκτεθούμε στο αλλεργιογόνο να μην εμφανιστούν τα συμπτώματα καθόλου ή σε πολύ μικρότερο βαθμό.
Σήμερα υπάρχουν νέα και πολύ αποτελεσματικά αντιαλλεργικά φάρμακα που συνδυάζουν σε ένα κολλύριο και το αντισταμινικό και τον σταθεροποιητή των μαστοκυττάρων. Έτσι με
την χρήση των σταγόνων αυτών 2 φορές την ημέρα έχουμε
μια καταπληκτική βελτίωση των συμπτωμάτων και της κλινικής εικόνας.
Τα παραπάνω φάρμακα και ειδικά οι σταθεροποιητές των μαστοκυττάρων μπορούν να δοθούν προληπτικά λίγο καιρό πριν
ξεκινήσει η εποχή που εμφανίζεται η αλλεργία αν υπάρχει μια
εποχιακή αλλεργική επιπεφυκίτιδα που μας κάνει να υποφέρουμε κάθε χρόνο. Η προληπτική αγωγή βοηθά στο να μην
εκδηλωθεί η αλλεργία όταν εκτεθούμε στο αλλεργιογόνο.
Τα αντισταμινικά από το στόμα σε μορφή χαπιών είναι άλλο
ένα όπλο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι οφθαλμίατροι,
ειδικά σε άλλες μορφές αλλεργίας που αφορούν και άλλα
όργανα όπως η αλλεργική ρινίτιδα. Η δράση των χαπιών αυτών είναι αποτελεσματική και στις αλλεργικές επιπεφυκίτιδες
αλλά είναι λιγότερο αποτελεσματική από την τοπική θεραπεία.
Η τοπική θεραπεία αντίθετα μπορεί να είναι αποτελεσματική
και στην αλλεργική ρινίτιδα που συνοδεύει πολύ συχνά την
αλλεργική επιπεφυκίτιδα καθότι τα κολλύρια περνούν στη
μύτη μέσω του δακρυϊκού πόρου και της δακρυϊκής οδού.
Τέλος, τα κορτικοστεροειδή είναι φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην οξεία φάση και βοηθούν στη μείωση της φλεγμονής
και του οιδήματος και γενικότερα στην άμεση ανακούφιση των
συμπτωμάτων. Όμως δεν έχουν προληπτική δράση και επομένως όταν σταματήσουμε τη χορήγηση, η έκθεση στο αλλεργιογόνο οδηγεί εκ νέου στην εκδήλωση της αλλεργίας. Τα κορτικοστεροειδή μπορούν να έχουν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες,
κατά συνέπεια θα πρέπει να χορηγούνται μόνο με συνταγή του
οφθαλμιάτρου και αφού εξετασθούν κλινικά τα μάτια.
Έτσι λοιπόν, με τη σωστή διάγνωση και την κατάλληλη θεραπεία της οφθαλμικής αλλεργίας οι διαταραχές μπορούν να
αντιμετωπισθούν και να βελτιωθούν σε σημαντικό βαθμό. Τα
αλλεργικά άτομα είναι καλό να επισκέπτονται προληπτικά τον οφθαλμίατρό τους ώστε να προλάβουν και να
θεραπεύσουν έγκαιρα τα συμπτώματά τους πριν αυτά γίνουν
σημαντικά και ενοχλητικά και οδηγήσουν στον περιορισμό της
καθημερινότητας και της ποιότητας της ζωής του ατόμου.
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Μαρία Μουταφίδου
Χειρουργός Οδοντίατρος

Επιλέγοντας
τη σωστή

Σ

οδοντόβουρτσα

Στην εποχή μας, η ποικιλία από είδη στοματικής
υγιεινής είναι τεράστια.
Στα καταστήματα πλέον, υπάρχουν
ξεχωριστοί τομείς πώλησης οδοντικών νημάτων, οδοντοβουρτσών και
άλλων συσκευών οδοντικής υγιεινής
που μπορούν να διχάσουν τον καθένα.
Οδοντόβουρτσες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, άλλες μακρύτερες και άλλες
κοντύτερες.
Η ποικιλία στα χρώματα, επίσης, είναι
μεγάλη, καθώς και στα σχέδια των
τριχών τους. Ακόμη και αν ο σχεδιασμός τους είναι τόσο διαφορετικός, ο

σκοπός τους παραμένει κοινός: η καθαριότητα των δοντιών και της στοματικής κοιλότητας, συνολικά.
Ο σωστός χρόνος αλλαγής μιας
χρησιμοποιούμενης
οδοντόβουρτσας, είναι κατά μέσο όρο
οι 3 μήνες. Ειδικότερα, για άτομα με
παθήσεις των ούλων, η αλλαγή της
θα πρέπει να γίνεται κατά 4 ή 6 βδομάδες, καθώς η συγκέντρωση των
βακτηρίων πάνω στην οδοντόβουρτσα είναι μεγάλη. Για τον ίδιο λόγο, η
αλλαγή της οδοντόβουρτσας ακόμη
και μετά από κάποιο κρύωμα, κρίνεται
απαραίτητη.

Δεν υπάρχει λόγος να νιώθετε τύψεις! Αντικαταστήστε την παλιά
σας οδοντόβουρτσα με μία καινούργια, είναι εύκολο. Η σωστή
επιλογή της καινούργιας όμως,
είναι δύσκολη και θέλει προσοχή.

Γενικές συμβουλές
για τη σωστή
επιλογή κατάλληλης
οδοντόβουρτσας
Θα πρέπει να τονιστεί ότι η επιλογή
της κατάλληλης οδοντόβουρτσας θα
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις
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και της αποτριβής της αδαμαντίνης
κατά το βούρτσισμα.

ανατομικές ιδιαιτερότητες του
κάθε ατόμου και με την ευκολία χειρισμού που παρέχει στον χρήστη της.
Για παράδειγμα, σε άτομα με κάποια
αναπηρία ή δυσκολία ελέγχου των
πάνω άκρων, συνιστάται η χρήση
ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας, ώστε ο
καθαρισμός των δοντιών να φτάνει
σε βάθος και η αποφυγή τραυματισμών κατά τη διάρκεια του καθαρισμού τους να ελαχιστοποιείται.

2 δοντιών. Η μεγάλη κεφαλή είναι πιθανόν να σας δυσκολέψει στον καθαρισμό συγκεκριμένων περιοχών, κυρίως των πλαϊνών και πίσω επιφανειών
των δοντιών, εγκαταλείποντας τροφές και χρωστικές ανάμεσα ή πάνω
στα δόντια .

Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να αναζητάτε για όποια οδοντόβουρτσα και
αν χρησιμοποιείτε (ηλεκτρική ή χειροκίνητη) .

Η λαβή της οδοντόβουρτσάς σας
θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη, έτσι ώστε να εξυπηρετεί όλες τις
κινήσεις καθώς την κρατάτε. Οι οδοντόβουρτσες με λαβές, όπου το λείο
πλαστικό υλικό έχει αντικατασταθεί
από ελαστικό υλικό, έχουν καλύτερο
κράτημα και δεν γλιστράνε από το
χέρι όταν είναι βρεγμένες.

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΡΙΧΩΝ

Η καλύτερη κεφαλή οδοντόβουρτσας είναι αυτή που σας επιτρέπει εύκολη πρόσβαση σε όλες τις επιφάνειες των δοντιών. Το μέγεθος της
κεφαλής τής οδοντόβουρτσας πρέπει
να ταιριάζει στο μέγεθος του στόματός σας και να επιτρέπει να βουρτσίσετε άνετα τα πίσω δόντια. Γενικά, το
μικρότερο μέγεθος κεφαλής διευκολύνει τον καλύτερο καθαρισμό των
πίσω δοντιών και βοηθάει σημαντικά
άτομα με ευαίσθητο αντανακλαστικό
εμέτου. Επίσης η μικρή κεφαλή δεν
επιτρέπει μεγάλου εύρους οριζόντιες
κινήσεις, προστατεύοντας τα δόντια
από αποτριβές λόγω λάθους τρόπου
βουρτσίσματος. Ο γενικός κανόνας
επιτάσσει το μήκος της κεφαλής να
μην είναι μεγαλύτερο από το πλάτος

Τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν
την ποιότητα των ινών μιας οδοντόβουρτσας είναι το υλικό, η σκληρότητα και το στρογγύλεμα του άκρου των
ινών.
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Οι nylon ίνες είναι πιο υγιεινές
χάρη στη λεία τους επιφάνεια, ενώ
οι φυσικές είναι ανώμαλες και έχουν
εγκοπές στις οποίες εύκολα παγιδεύονται και αναπτύσσονται μικρόβια. Οι
φυσικές ίνες επίσης αργούν να στεγνώσουν, βοηθώντας στην ανάπτυξη
μικροβίων.
Για ακόμη περισσότερη προστασία,
φροντίστε οι τρίχες στην οδοντόβουρτσα που επιλέξατε να έχουν
στρογγυλεμένες άκρες για τη μείωση των τραυματισμών των ούλων

Η σκληρότητα των ινών είναι ένα
θέμα το οποίο είχε διχάσει στο παρελθόν τον οδοντιατρικό κόσμο. Η
επικρατούσα σήμερα άποψη
είναι ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται μια μαλακή έως μέτρια
οδοντόβουρτσα, καθώς οι μαλακές ίνες είναι όχι μόνον πιο ασφαλείς αλλά είναι και πιο ευλύγιστες,
εισχωρούν και καθαρίζουν καλύτερα
ανάμεσα στα δόντια και μέσα από τα
ούλα. Ωστόσο, εκείνο που έχει σημασία για την αποτελεσματικότητα του
βουρτσίσματος των δοντιών είναι η
σωστή τεχνική και όχι η σκληρότητα
της οδοντόβουρτσας.
Σήμερα έχει πλέον αποδειχτεί ότι οι
σκληρές οδοντόβουρτσες αυξάνουν
σημαντικά τις αποτριβές των δοντιών
και προκαλούν υφίζηση των ούλων,
αποκάλυψη ρίζας και οδοντικές ευαισθησίες, χωρίς μάλιστα να καθαρίζουν
καλύτερα.
Η
σκληρή οδον τόβουρτσα
συνιστάται
πλέον μόνο
σε ειδικές περιπτώσεις, πχ.
όταν
υπάρχει
υπερπλασία ούλων.

ΣΧΗΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΙΝΩΝ
Κατά γενική ομολογία, η διάταξη των
ινών της κεφαλής δεν έχει ιδιαίτερη
σημασία. Οι εταιρείες παραγωγής,
ωστόσο, υποστηρίζουν πως η ποικιλία υφίσταται για την αντιμετώπιση
συγκεκριμένων προβλημάτων π.χ. για
τον καθαρισμό ανάμεσα στα δόντια ή
για τον καθαρισμό στα πίσω δόντια.
Στην κυκλοφορία βρίσκονται σήμερα
διάφορα μοντέλα που συνδυάζουν
στην κεφαλή τους διαφορετικά ύψη,
διαφορετική κλίση και πυκνότητα των
ινών. Ωστόσο, οι αναμενόμενες διαφορές δεν είναι μεγάλες, επομένως
το κριτήριο είναι να νοιώθετε άνετα
όταν βουρτσίζετε.

| υγεία |
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα

τους στον καθαρισμό των δοντιών.

Για να βεβαιωθείτε
πως η οδοντόβουρτσά
σας έχει υποβληθεί σε
αυστηρούς ποιοτικούς
ελέγχους ζητήστε από
τον οδοντίατρό σας
κάποια σύσταση. (Διαφορετικά ψάξτε γι’
αυτές που έχουν κερδίσει “American Dental
Association Seal of
Approval”).

Οι ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες ανακαλύφθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του ’60 και από
τότε καθιερώθηκαν ως μία εναλλακτική στη
χρήση της χειροκίνητης οδοντόβουρτσας. Ο
τρόπος λειτουργίας τους προσομοιάζει τις
κινήσεις της χειροκίνητης οδοντόβουρτσας
με μεγάλης συχνότητας πλευρικές και περιστροφικές κινήσεις της κεφαλής τους, συχνά
σε συνδυασμό με δονητικές κινήσεις.

‣ Διευκολύνει τα άτομα που υπόκεινται σε ορθοδοντική θεραπεία

Συμπερασματικά,
το καλύτερο που
έχουμε να κάνουμε
πριν
αγοράσουμε
μια οδοντόβουρτσα
είναι να ζητήσουμε τη συμβουλή του
οδοντιάτρου
μας
για το ποια είναι κατάλληλη για εμάς.
Ο οδοντίατρος θα
μας προτείνει ένα ή
περισσότερα μοντέλα οδοντοβουρτσών
που μας ταιριάζουν
ή τουλάχιστον θα
μας δώσει τα κύρια
χαρακτηριστικά που
πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στην επιλογή μας.
Σύμφωνα με την Αμερικανική Οδοντιατρική
Ένωση τόσο η ηλεκτρική όσο και η χειροκίνητη οδοντόβουρτσα
είναι αποτελεσματικές
στην
απομάκρυνση
της οδοντικής πλάκας
που είναι υπεύθυνη
για πολλές ασθένειες
των δοντιών. Κάθε μία
έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Πλεονεκτήματα
‣ Αποτελεσματικότερη στην αφαίρεση την οδοντικής μικροβιακής πλάκας
Σύμφωνα με έρευνες που έχουν δημοσιευτεί οι ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες μειώνουν
περισσότερο την οδοντική πλάκα σε σύγκριση με τις χειροκίνητες. Συγκεκριμένα, αποδείχθηκε ότι μετά από 3 μήνες χρήσης τους,
η οδοντική πλάκα μειώθηκε κατά 21% και η
ουλίτιδα κατά 11%. Ακόμα πιο αποτελεσματικές είναι αυτές που εκτελούν περιστροφικές κινήσεις και όχι μόνο δονητικές.

Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, οι ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες αποδείχθηκαν πιο
αποτελεσματικές στον καθημερινό καθαρισμό των δοντιών σε άτομα με ορθοδοντικές
συσκευές, καθώς έκαναν το βούρτσισμα πιο
εύκολο. Ωστόσο, αυτό φαίνεται να μην επηρεάζει τα άτομα που έχουν μία καλή στοματική υγεία – είτε χρησιμοποιούν ηλεκτρική,
είτε χειροκίνητη οδοντόβουρτσα – και υποβάλλονται σε ορθοδοντικές θεραπείες.
‣ Συμβάλλει στη μείωση αποβλήτων
Όταν έρθει η στιγμή για καινούρια οδοντόβουρτσα, στην περίπτωση της ηλεκτρικής θα
χρειαστεί να αντικαταστήσουμε μόνο την κεφαλή και όχι ολόκληρη την οδοντόβουρτσα.

Μειονεκτήματα
‣ Κόστος

Σε αντίθεση με μία χειροκίνητη οδοντόβουρτσα, η ηλεκτρική εκτελεί από μόνη
της το βούρτσισμα των δοντιών χωρίς να
απαιτεί την κίνηση των χεριών μας. Το μόνο
που πρέπει να κάνουμε είναι να την τοποθετούμε στην επιφάνεια των δοντιών και να
περιμένουμε να κάνει αυτή τη δουλειά της.
Το γεγονός αυτό την καθιστά κατάλληλη για
άτομα που δυσκολεύονται λόγω μειωμένης
κινητικότητας, όπως άτομα με αρθρίτιδα ή
αναπτυξιακές αναπηρίες.

Το κυριότερο μειονέκτημα της ηλεκτρικής
οδοντόβουρτσας είναι το μεγάλο κόστος τους σε σχέση με μία απλή οδοντόβουρτσα. Γενικά, η τιμή της ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας, καθώς και των
ανταλλακτικών κεφαλών τους, είναι
πολλαπλάσια σε σύγκριση με την τιμή
μιας χειροκίνητης οδοντόβουρτσας. Το
γεγονός αυτό κάνει τους καταναλωτές να σκεφτούν αν θα αγοράσουν μία
ηλεκτρική οδοντόβουρτσα, καθώς οι
περισσότερες έρευνες καταλήγουν στο
συμπέρασμα ότι τόσο αυτές όσο και οι
απλές μπορούν να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα στην υγιεινή του στόματος.

‣ Ασφαλής για τα ούλα

‣ Μεταφορά

Δεδομένου ότι η χρήση τους γίνεται σωστά,
οι περισσότερες ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες του εμπορίου διαθέτουν ένδειξη που
ενημερώνει τον χρήστη όταν ασκεί υπερβολική πίεση στα ούλα και στα δόντια, με αποτέλεσμα να μην προκαλεί βλάβες των ούλων
και καταστροφή του σμάλτου των δοντιών.

Ο όγκος της ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας σε συνδυασμό με τη βάση φόρτισης που διαθέτει και απαιτείται για τη
λειτουργία της είναι βασικά χαρακτηριστικά που την καθιστούν πιο δύσκολη
στη μεταφορά, αλλά και στη χρήση.

‣ Χρήσιμη για άτομα με μειωμένη κινητικότητα

‣ Αυξάνει τη συγκέντρωση στη διαδικασία του βουρτσίσματος
Έρευνες έχουν δείξει ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν ηλεκτρική οδοντόβουρτσα τείνουν να είναι πιο συγκεντρωμένα καθόλη
τη διαδικασία, αυξάνοντας έτσι την επίδοσή

‣ Αίσθηση
Πολλοί από αυτούς που προτιμούν την
απλή οδοντόβουρτσα έναντι της ηλεκτρικής είναι γιατί δεν μπορούν να αντέξουν την αίσθηση που προκαλεί στο
στόμα, ενώ συχνά τους θυμίζει τη διαδικασία καθαρισμού στον οδοντίατρο.
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Μήπως η καρδιά σας

δεν αντέχει τα σκαμπανεβάσματα στο βάρος;
Τι είναι το φαινόμενο «yoyo»;

Ολυμπία Μαλεβίτη

Κλινική Διαιτολόγος, ΒSc,
Queen Margaret University

Πόσες φορές έχετε χάσει και αυξήσει
ξανά το βάρος σας; Πόσοι από εσάς
έχετε ακολουθήσει μια στερητική δίαιτα και αισθάνεστε ικανοποιημένοι
που μετά από 2-3 εβδομάδες έχετε
χάσει τα 6-10 kg που σας ταλαιπωρούσαν; Κι ενώ επιτέλους μπήκατε
στα αγαπημένα σας ρούχα, πόσοι από
εσάς βλέπετε τη ζυγαριά να φτάνει
ξανά στα κιλά με τα οποία ξεκινήσατε
ή ακόμη περισσότερα;
Πολλοί θα συμφωνήσετε ότι έχετε
ζήσει το σενάριο αυτό που είναι γνω-
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στό ως το φαινόμενο «yo-yo». Με
τον όρο φαινόμενο «yo-yo» ή
«ανακύκλωση βάρους» περιγράφονται τα επαναλαμβανόμενα
επεισόδια απώλειας και επαναπρόσληψης σωματικού βάρους.
Το φαινόμενο αφορά τόσο τα παχύσαρκα όσο τα υπέρβαρα και τα άτομα
φυσιολογικού σωματικού βάρους.

Τι προβλήματα υγείας
προκαλεί; Επιβαρύνει την
καρδιά;
Η ανακύκλωση βάρους τείνει να γίνει
ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας
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υγείας. Το αν η ανακύκλωση βάρους
προκαλεί μακροπρόθεσμες αρνητικές
επιπτώσεις στην υγεία αποτελεί ζήτημα αμφιλεγόμενο. Η βιβλιογραφία
δείχνει ότι τα άτομα που αυξομειώνουν το βάρος τους διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου
και διαβήτη τύπου ΙΙ σε σύγκριση με
άτομα που διατηρούν σταθερό σωματικό βάρος ακόμη κι αν αυτό είναι
αυξημένο.

Το ανησυχητικό είναι πως από μελέτες έχει φανεί ότι οι αρνητικές
επιπτώσεις στην υγεία (σε μεταβολικούς και παράγοντες καρδιαγγειακού
κινδύνου) είναι περισσότερο έκδηλες
σε άτομα με φυσιολογικό σωματικό
βάρος. Πληθυσμιακές μελέτες έχουν
δείξει ότι άτομα με μεγάλες διακυμάνσεις στο σωματικό βάρος κατά την
ενήλικη ζωή εμφανίζουν αυξημένο
κίνδυνο νοσηρότητας, θνησιμότητας

και καρδιαγγειακής νόσου μετά από
προσαρμογή για το παρόν βάρος και
για προϋπάρχουσα ασθένεια.
Αντίθετα, ανασκοπήσεις έχουν εξάγει
αντιφατικά αποτελέσματα όσον αφορά στις επιπτώσεις της ανακύκλωσης
βάρους στην υγεία πιθανόν λόγω των
διαφορετικών ορισμών που έχουν δοθεί στο φαινόμενο αυτό και υποστηρίζουν πως τα δεδομένα για δυσμενή
επίδραση είναι σποραδικά.

Τι στόχους πρέπει να βάζω πριν ξεκινήσω μια δίαιτα;
Αν είστε υπέρβαρος ή παχύσαρκος, το βέλτιστο για την υγεία σας
είναι να φτάσετε σε ένα φυσιολογικό βάρος και να διατηρήσετε την
απώλεια. Αν δυσκολεύεστε, μην
απογοητεύεστε...εντείνετε την προσπάθεια και οργανώστε τη στρατηγική σας:
1) Ακολουθείστε ισορροπημένη διατροφή!
Μην οδηγείστε σε ακρότητες..και
μην αποκλείετε ολόκληρες ομάδες
τροφίμων. Εφαρμόστε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει 3 κύρια
γεύματα και 2 ενδιάμεσα. Σε κάθε
γεύμα επιλέξτε πηγή υδατανθράκων (π.χ. ζυμαρικά, ρύζι, ψωμί),
πηγή πρωτεϊνών (π.χ. κοτόπουλο,
τυρί, αυγό) και λαχανικά. Τα φρούτα και τα γαλακτοκομικά πρέπει να
περιλαμβάνονται στο καθημερινό
διαιτολόγιο και μπορούν να αποτελέσουν ιδανικές λύσεις για το
πρωινό και τα ενδιάμεσα γεύματα.
2) Πείτε «όχι» στις απαγορεύσεις!
Το μόνο που μπορείτε να καταφέρετε σε αντίθετη περίπτωση είναι
να οδηγηθείτε σε στερήσεις που
θα σας δημιουργήσουν αίσθημα
απογοήτευσης. Μία στο τόσο (2-3
φορές/μήνα) ενδώστε στο αγαπημένο σας φαγητό ή γλυκό και
επιστρέψτε στο διατροφικό
σας πλάνο με ανανεωμένο
ενδιαφέρον.

3) Στοχεύστε σε αργή απώλεια βάρους!
Οπλιστείτε με υπομονή και επιμονή... μην ενθουσιάζεστε με δίαιτες που υπόσχονται ότι
θα χάσετε πολλά κιλά σε σύντομο χρονικό
διάστημα. Το βέλτιστο είναι να χάνετε με
σταθερό ρυθμό 0,5-1k g την εβδομάδα.
4) Ασκηθείτε!
Η άσκηση σε συνδυασμό με ισορροπημένη διατροφή ενισχύει την
απώλεια βάρους και συμβάλλει στη
διατήρηση του μυϊκού ιστού. Στοχεύστε λοιπόν στο να αθλείστε συστηματικά ξεκινώντας βήμα βήμα
με ασκήσεις που ταιριάζουν καλύτερα σε ‘σας. Μια πρακτική λύση
είναι το γρήγορο βάδισμα για 30’
την ημέρα. Η άσκηση είναι ιδανική
και για τη διατήρηση του απωλεσθέντος
σωματικού βάρους.
5) Βρείτε υποστηρικτικό περιβάλλον!
Η οικογένεια ή οι φίλοι σας μπορούν να
σας ενισχύσουν στην όλη προσπάθεια. Για
παράδειγμα, κίνητρο μπορούν να αποτελέσουν τα οικογενειακά γεύματα ή η άθληση
μαζί με κάποιο φίλο.
6) Ελέγχετε τακτικά το σωματικό σας
βάρος!
Να ζυγίζεστε 1 φορά την εβδομάδα ή να
χρησιμοποιείτε κάποιο ρούχο σας ως μεζούρα. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε τον έλεγχο και αν ξεφύγετε θα μπορείτε άμεσα να
ακολουθήσετε ένα πιο αυστηρό διατροφικό
πρόγραμμα.

Άνοιξη 2021 | ΠΕΙΦΑΣΥΝ NEWS 13

| διατροφή |

Αθηνά Μωραΐτη Χατζηθάνου
Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος, MSc

Τσουρέκι &
κουλουράκια:

T

Τα παραδοσιακά γλυκά του Πάσχα

α παραδοσιακά γλυκά του Πάσχα, το τσουρέκι και
τα κουλουράκια, είναι αγαπητά στους περισσότερους! Οι μυρωδιές από τη μαστίχα, τον κακουλέ,
το μαχλέπι και το πορτοκάλι είναι συνδεδεμένες με αυτή
τη μεγάλη γιορτή της άνοιξης και δύσκολα μπορεί κάποιος
να αντισταθεί… Όμως, ποια είναι η διατροφική αξία
τους; Πόσες θερμίδες περιέχουν και ποια θρεπτικά συστατικά; Πώς μπορούμε να τα καταναλώσουμε χωρίς
να επηρεάσουν το βάρος μας; Μπορούμε να κάνουμε
κάτι για να είναι πιο υγιεινά; Σε όλα αυτά τα ερωτήματα θα
προσπαθήσουμε να απαντήσουμε με αυτό το άρθρο!
Αρχικά, για να απαντήσουμε στο ερώτημα σχετικά με τη
διατροφική αξία αυτών των γλυκών πρέπει να σκεφτούμε τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένα. Το αλεύρι, η
ζάχαρη, το βούτυρο, το γάλα και τα αυγά είναι τα υλικά
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που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή και των δύο
αυτών γλυκών. Έτσι, είναι λογικό να αποδίδουν παρόμοιες
θερμίδες και θρεπτικά συστατικά. Πράγματι, όπως φαίνεται και από τον πίνακα που ακολουθεί, 100 γραμμάρια
τσουρέκι (δηλ. 2 μεγάλες φέτες) περιέχουν 386 θερμίδες,
ενώ 100 γραμμάρια πασχαλινά κουλουράκια (δηλ. 2-3
κουλουράκια, ανάλογα το μέγεθός τους) 374 θερμίδες. Το
μεγαλύτερο μέρος αυτών των θερμίδων οφείλεται στους
υδατάνθρακες (και ιδιαίτερα στη ζάχαρη) και στα λιπαρά (ιδιαίτερα στα ζωικά λιπαρά), χωρίς όμως και πάλι να
υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους… Τέλος, βλέπουμε στον πίνακα ότι περιέχουν αρκετή χοληστερίνη…
Όμως, πρέπει να πούμε ότι παράλληλα δίνουν αρκετή
ενέργεια, πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, ασβέστιο
και βιταμίνες Β1, Β2 και Β6.

| διατροφή |
Θρεπτικά Συστατικά /
100 gr τροφίµου
Θερµίδες (kcal)
Υδατάνθρακες (gr)
Πρωτεΐνες (gr)
Λιπαρά (gr)
Κορεσµένα (gr)
Χοληστερίνη (mg)
Ασβέστιο (mg)
Σίδηρος (mg)
Θειαµίνη (mg)
Ριβοφλαβίνη (mg)
Βιταµίνη Β6 (mg)

Πασχαλινά
Τσουρέκι Κουλουράκια

386
63,2
7,4
12,4
4,7
101
100
1,7
0,21
0,14
0,13

374
68,8
10,1
7,7
3,7
99
134
1,9
0,26
0,14
0,14

Πίνακες Σύνθεσης Τροφίµων & Ελληνικών Φαγητών http://www.hhf-greece.gr

Φυσικά, το τσουρέκι και τα κουλουράκια δε γίνεται να λείψουν από το τραπέζι μας αυτές τις ημέρες… Καλό είναι λοιπόν να προσέξουμε την ποσότητα που θα καταναλώσουμε,
ειδικά όσοι έχουν προβλήματα με υψηλή χοληστερίνη και
τριγλυκερίδια, με αυξημένο σάκχαρο, ή προσέχουν το βάρος τους. Ας μην ξεχνάμε πως στο πασχαλινό τραπέζι θα υπάρχουν κι άλλα τρόφιμα με αυξημένα
λιπαρά, χοληστερίνη και θερμίδες… Μάλιστα, είναι
καλύτερα να τα καταναλώσουμε στο πρωινό γεύμα μαζί
με τον καφέ ή το γάλα και όχι στο τέλος του μεσημεριανού,
γιατί με αυτό τον τρόπο αποφεύγουμε να το φορτώσουμε
με επιπλέον θερμίδες… Μην ξεχνάμε ότι αν καταναλώσουμε τσουρέκι με επικάλυψη σοκολάτας ή με γέμιση πραλίνα
και ξηρούς καρπούς, οι θερμίδες, η ζάχαρη και τα λιπαρά που θα καταναλώσουμε θα αυξηθούν κατά πολύ και
γι’αυτό καλό είναι να προτιμήσουμε τα απλά παραδοσιακά
τσουρέκια και κουλουράκια που αναδεικνύουν περισσότερο τη γεύση και το άρωμα από τη μαστίχα, το πορτοκάλι,
τον κακουλέ (κάρδαμο)! Τέλος, μπορούμε να τα φτιάξουμε εμείς στο σπίτι: θα περιέχουν πιο αγνά υλικά
και θα είναι πιο φρέσκα από τα έτοιμα, ενώ είναι μια
καλή ευκαιρία να περάσουμε χρόνο κάνοντας κάτι
μαζί με τα παιδιά μας, αλλά και ωραία ιδέα για
δώρο για τους αγαπημένους μας! Δοκιμάστε τη
συνταγή για τα τσουρέκια με ελαιόλαδο. Αντικαθιστώντας το βούτυρο με ελαιόλαδο, το
τσουρέκι θα είναι πιο υγιεινό!
Καλό Πάσχα σε όλους!
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Τσουρέκι
με ελαιόλαδο

Υλικά:
• 1 και ¾ φλιτζάνι του
τσαγιού χλιαρό νερό
• 1,5 φακελάκι μαγιά ξηρή
• 1 κ.σούπας ζάχαρη
• 1 κιλό αλεύρι για όλες τις
χρήσεις
• ½ φλιτζάνι του τσαγιού
ελαιόλαδο
• 4 αβγά
• ½ φλιτζάνι του τσαγιού
ζάχαρη
• 1 κουταλιά της σούπας αλάτι

Εκτέλεση

• ξύσμα από 3 πορτοκάλια

Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε το χλιαρό νερό και σε αυτό διαλύουμε τη
μαγιά, τη ζάχαρη και τα αφήνουμε για πέντε λεπτά. Προσθέτουμε το λάδι
και ανακατεύουμε καλά. Προσθέτουμε τα αυγά ένα-ένα και ανακατεύουμε
καλά πριν προσθέσουμε το επόμενο. Προσθέτουμε το ξύσμα, τον κακουλέ,
τη μαστίχα, τη ζάχαρη και το αλάτι και τα ανακατεύουμε πολύ καλά. Σιγά
σιγά προσθέτουμε και το αλεύρι. Αδειάζουμε το μείγμα σε καλά αλευρωμένη επιφάνεια και ζυμώνουμε διπλώνοντας και γυρίζοντας τη ζύμη ώστε
να δημιουργηθούν «κλωστές» σε αυτή. Βάζουμε τη ζύμη σε ένα ελαφρά
λαδωμένο μπολ, σκεπάζουμε με μια πετσέτα και αφήνουμε σε ζεστό μέρος
μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο. Όταν διπλασιαστεί σε όγκο, πατάμε τη ζύμη
ελαφρά και την αφήνουμε πάλι στο μπολ, σε ζεστό μέρος, σκεπασμένη
με πετσέτα για μισή ώρα, να φουσκώσει κι άλλο. Χωρίζουμε τη ζύμη σε 6
μπαλάκια, πλάθουμε 6 κορδόνια και φτιάχνουμε 2 τσουρέκια σε πλεξούδες.
Τα βάζουμε στη λαμαρίνα του φούρνου ή σε μεγάλο ταψί (αφού πρώτα
έχουμε στρώσει λαδόκολλα) και τα αφήνουμε για άλλη μια ώρα ακόμα να
φουσκώσουν (σε ζεστό μέρος). Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190ο
C στον αέρα. Αλείφουμε τα τσουρέκια με τον κρόκο και πασπαλίζουμε με
σουσάμι ή με αμύγδαλο. Ψήνουμε για 30-40 λεπτά και αφήνουμε να κρυώσει πάνω σε σχάρα.

• 1/2 κουταλάκι του γλυκού
κακουλέ, τριμμένο (θα
αφαιρέσετε το περίβλημα
και θα χρησιμοποιήσετε τα
σποράκια που έχει μέσα)
• 1/4 κουταλάκι του γλυκού
μαστίχα τριμμένη
• Κρόκος από ένα αυγό
χτυπημένος με λίγο νερό, για
άλειμμα
• Σουσάμι ή αμύγδαλα για τη
διακόσμηση
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Βιολογικός τραχανάς
για βρέφη και παιδιά

Βιολογικός
Τραχανάς με
Βιολογικό Γάλα
Κατσίκας

Xρυσούλα Γκούσκου
Φαρμακοποιός

Quality & Training Manager
FREZYDERM ΑΒΕΕ

Δ Ι ΑΤ Ρ Ο Φ Ι Κ Α Ο Φ Ε Λ Η
‣ Υψηλή θρεπτική αξία

Υ

πάρχουν τέσσερεις λόγοι για τους οποίους τα δημητριακά αποτελούν κατάλληλη τροφή για βρέφη:

‣ Ενίσχυση διατροφικής πρόσληψης
σε ενέργεια,μέταλλα ιχνοστοιχεία, βιταμίνες
‣ Ενίσχυση αποθεμάτων σιδήρου
‣ Προώθηση
χλωρίδας

ωρίμανσης

εντερικής

‣ Ιδανική διατροφή για μετάβαση σε
στερεές τροφές
Ο τραχανάς είναι παραδοσιακή τροφή από
σίτο και γάλα, κατάλληλης υφής για βρέφη
και παιδιά, υψηλής διατροφικής αξίας κυρίως
από την πρόσμιξη και το ζύμωμα γάλακτος
και σίτου (ειδικά αν είναι ολικής άλεσης) και
πυκνή ενεργειακά τροφή σε Βιταμίνες, Πρωτεΐνες, Ασβέστιο, Μαγνήσιo καθώς και Φυτικές ίνες.

Βιολογικός Τραχανάς σημαίνει
‣ Απουσία του οργανοφωσφορικού ζιζανιοκτόνου γλυφοσάτη
‣ Έλεγχος καδμίου έως 48% λιγότερο (είναι
περιβαλλοντικός ρυπαντής)
‣ Αποτελεσματικός τρόπος μείωσης έκθεσης σε οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνα
(4 φορές μικρότερη συγκέντρωση)
Βιολογικό Τραχανά για βρέφη και παιδιά
εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ, βρίσκουμε στα
φαρμακεία σε τέσσερεις τύπους με Βιολογικό
Γάλα Αγελάδας, με Βιολογικό Γάλα Κατσίκας,
με Βιολογικά Λαχανικά, με Βιολογικά Φρούτα.
18 ΠΕΙΦΑΣΥΝ NEWS | Άνοιξη 2021

Βιολογικός
Τραχανάς με
Βιολογικό Γάλα
Αγελάδας

‣ Ισορροπημένο
διατροφικό προφίλ με πυκνή
αναλογία θρεπτικών συστατικών και φυτικών ινών
- Συμβολή στην ωρίμανση
και ανάπτυξη της Εντερικής Χλωρίδας
‣ Υψηλή ευπεπτότητα

Δ Ι ΑΤ Ρ Ο Φ Ι Κ Α Ο Φ Ε Λ Η
‣ Υψηλή θρεπτική αξία
‣ Ισορροπημένο
διατροφικό προφίλ με πυκνή
αναλογία θρεπτικών συστατικών σε σχέση με τη
θερμιδική του απόδοση
(Λιπαρά - Υδατάνθρακες μη
επεξεργασμένοι - Βιταμίνες
- Ιχνοστοιχεία)
‣ Συμβολή στην ωρίμανση και ανάπτυξη της Εντερικής Χλωρίδας
‣ Σημαντική
φυτικών ινών

Βιολογικός
Τραχανάς με
ολόκληρα
Βιολογικά
Λαχανικά (κολοκύθι,

ντομάτα, πιπεριά,
καρότο, μελιτζάνα,
κρεμμύδι, σελινόριζα)

Δ Ι ΑΤ Ρ Ο Φ Ι Κ Α Ο Φ Ε Λ Η
• Σημαντική
παρουσία
φυτικών ινών, μετάλλων,
αντιοξειδωτικών, βιταμινών

παρουσία

Οι
κρέμες με
βάση τον Βιολογικό
Τραχανά είναι
κατάλληλες για όλους
• Βρέφη από 6 μηνών
• Παιδιά • Ενήλικες
• Άτομα τρίτης
ηλικίας
Βοηθούν
άτομα με

Βιολογικός
Τραχανάς με
ολόκληρα
Βιολογικά Φρούτα
(μήλο, αχλάδι, μπανάνα)

Δ Ι ΑΤ Ρ Ο Φ Ι Κ Α Ο Φ Ε Λ Η

• Ήπια δυσκοιλιότητα
• Ήπια προβλήματα
πέψης • Τάση
παχυσαρκίας

‣

Πολύτιμα
μακρο- και μικροθρεπτικά
συστατικά, καθώς και
μη διαλυτοί πολυσακχαρίτες

| ψυχολογία |

Τρόποι αντιμετώπισης

του άγχους
και βήματα για καλή διάθεση
(στην εποχή της πανδημίας)

Γ

ίνεται ολοένα και πιο γνωστό
και, κυρίως αποδεκτό κοινωνικά, πως η διατήρηση της
ψυχικής υγείας και μιας ισορροπημένης συναισθηματικής κατάστασης
είναι εξίσου σημαντικές όπως το να
φροντίζει κάποιος τη σωματική και
φυσική του υγεία και να λαμβάνει όλα
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Ελευθερία Ελβανίδη
Κλινική Ψυχολόγος και
Ψυχοθεραπεύτρια

τα μέτρα πρόληψης και προστασίας
ενάντια σε μια νόσο.
Τον τελευταίο χρόνο διανύουμε μια
εντελώς νέα και άγνωστη συνθήκη
– την πανδημία που επέφερε ο κορωνοϊός, μια κατάσταση που έπληξε την
υγεία πολλών ανθρώπων όπως επί-

σης επέφερε μεγάλες απώλειες και
διακυμάνσεις σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο. Μια τόσο ξαφνική αλλαγή και αναγκαστική προσαρμογή σε
μέτρα εγκλεισμού και απομόνωσης
έχει σίγουρα αφήσει και θα αφήσει το
αποτύπωμά της ψυχικά.

| ψυχολογία |
Το άγχος και η κατάθλιψη, διαταραχές που ήδη έχουν αυξηθεί
σε ποσοστά, εντείνονται από την
αβεβαιότητα και την αίσθηση έλλειψης ελέγχου για το τι μέλλει
γενέσθαι, που συνοδεύουν την
πανδημία.
Επομένως γίνεται ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη για πρόνοια και φροντίδα της ψυχολογικής μας κατάστασης
ώστε να ανταπεξέλθουμε στους περιορισμούς και τη στέρηση μιας κανονικότητας που είχαμε συνηθίσει. Για
κάθε άνθρωπο είναι μοναδικό το πώς
επηρεάζεται η ψυχολογική του κατάσταση από εσωτερικούς ή εξωτερικούς παράγοντες και το πρώτο βήμα
είναι να μπορούμε να αναγνωρίζουμε τα σημάδια του άγχους και
της πτώσης στη διάθεσή μας. Ένας
καλός τρόπος είναι να μπορούμε να
παρατηρήσουμε ποια είναι τα
εναύσματα (triggers) που εντείνουν
την ανησυχία, τα αισθήματα φόβου ή
πανικού, μια αίσθηση ανηδονίας, όλα
χαρακτηριστικά μιας αγχώδους και
μελαγχολικής κατάστασης. Ένα tip
που δίνουμε στους ανθρώπους είναι
να μπορούν να σημειώνουν (πρακτικά ή και νοητικά) τι τους προκαλεί
τα παραπάνω συναισθήματα, π.χ. το
άκουσμα ειδήσεων, η αναγκαστική
τηλεργασία, οι αρνητικές σκέψεις για
το μέλλον. Αυτό βοηθάει στο να αποκτήσουμε περισσότερη επίγνωση του
συναισθηματικού αντίκτυπου που φέρει μια αλλαγή στην καθημερινότητα.
Εφόσον κάνουμε μια ενδοσκόπηση
(self-reflection) θα μπορέσουμε έπειτα να λάβουμε και τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση μιας αγχώδους κατάστασης.

είναι αποτελεσματικές διεξόδοι και
μας δίνουν την αίσθηση ότι δεν είμαστε αποκομμένοι ο ένας από τον άλλο
και πως τα προβλήματα δεν είναι αξεπέραστα.
Πολλές ακόμη μελέτες έχουν δείξει
ότι το περπάτημα στη φύση ωφελεί τη διάθεση. Έρευνα του Πανεπιστημίου του Βερμόντ στις Ηνωμένες
Πολιτείες έδειξε ότι οι επισκέπτες σε
πάρκα, χρησιμοποίησαν πιο αισιόδοξες λέξεις και εξέφρασαν λιγότερη
αρνητικότητα από ότι πριν. Μια βόλτα ακόμα και στο κοντινό πάρκο, το
βουνό ή τη θάλασσα είναι ένας σημαντικός τρόπος ενίσχυσης της καλής διάθεσης και μείωσης του στρες.
Επιπλέον το περπάτημα, όπως
και οποιαδήποτε άλλη μορφή
άθλησης και άσκησης, φέρνει
οφέλη όχι μόνο για τη σωματική
μας υγεία αλλά και την ψυχική.
Οι επιστήμονες στη Σχολή Δημόσιας
Υγείας John Hopkins Bloomberg έδειξαν σε μια έρευνα ότι η τακτική σω-

ματική δραστηριότητα είχε ως συνέπεια αύξηση της καλής διάθεσης και
των επιπέδων θετικής ενέργειας από
την απελευθέρωση σερετονίνης και
ντοπαμίνης. Είναι γνωστό πως η διατροφή είναι ένας παράγοντας που
επηρεάζει την ψυχολογική μας κατάσταση. Σίγουρα όταν αισθανόμαστε
αγχωμένοι μπορεί να έχουμε ανάγκη
από φαγητά πλούσια σε ζάχαρη και
θερμίδες. Σημαντικό είναι να ενδίδουμε σε μικρές απολαύσεις αλλά και να
θυμόμαστε πως παν μέτρον άριστον.

Αντί για την επεξεργασμένη ζάχαρη,
είναι πολλές οι τροφές που μπορούν
να αυξήσουν τα επίπεδα σεροτονίνης,
όπως τα καρύδια, ο λιναρόσπορος, ο
ανανάς, οι μπανάνες, η βρώμη, τα δαμάσκηνα κ.α.

Ως κοινωνικά όντα, είναι πολύ σημαντική η συναναστροφή μας με
άλλους ανθρώπους, φίλους και
οικογένεια, που μας κατανοούν και
μπορούν να μας ενσυναισθανθούν,
ώστε να μειώσουμε το αίσθημα μοναξιάς ή απομόνωσης που μπορεί να
βιώνουμε. Ακόμη και η επαφή μέσω
social media ή οι βιντεοσυναντήσεις
Άνοιξη 2021 | ΠΕΙΦΑΣΥΝ NEWS 21

| ψυχολογία |
Είμαστε τυχεροί γιατί ζούμε σε μια
χώρα με ηλιοφάνεια τον περισσότερο
καιρό. Η έκθεση στον ήλιο, ειδικά
τους χειμερινούς μήνες, μπορεί να
μας αυξήσει τη βιταμίνη B12 αλλά και
να μας φτιάξει τη διάθεση που επηρεάζεται από την έλλειψη φυσικού
φωτός κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Ένας ακόμα πολύ αποτελεσματικός
τρόπος για την ενίσχυση μιας ευδιάθετης ψυχολογίας είναι η δημιουργική έκφραση καθώς εξιτάρει τη
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φαντασία και απομακρύνει αρνητικές
σκέψεις. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να
εκφράσουμε τα συναισθήματά μας
και να τα διοχετεύσουμε δημιουργικά σε μια δραστηριότητα. Ακούστε τα
αγαπημένα σας τραγούδια, ξεκινήστε
να ζωγραφίζετε ή να γράφετε, πειραματιστείτε μαγειρεύοντας νέες συνταγές, φροντίστε τον κήπο σας.
Τέλος, η ψυχοθεραπεία έχει καθιερωθεί τις τελευταίες δεκαετίες ως μια από τις βασικές θε-

ραπευτικές μεθόδους για την
αντιμετώπιση συναισθηματικών
δυσκολιών. Υπάρχουν πλέον εξειδικευμένοι ψυχοθεραπευτές που μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση
και την ενδυνάμωση της ψυχολογικής
κατάστασης, προσφέροντας στο άτομο ένα ασφαλές και ζεστό χώρο όπου
θα μπορέσει να μιλήσει και να κατανοήσει καλύτερα τα βαθύτερα αίτια
μιας συναισθηματικής δυσκολίας.
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Εντατική
Αλληλεπίδραση
– Intensive
Interaction

Η

Νίκη Σταμάτη
Λογοθεραπεύτρια

Εντατική Αλληλεπίδραση είναι μία προσέγγιση που δημιουργήθηκε με σκοπό την ανάπτυξη και την προώθηση των κοινωνικών και
των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στα άτομα που παρουσιάζουν δυσκολίες στις συγκεκριμένες δεξιότητες. Πρόκειται
για μία μέθοδο με μεγάλη ευελιξία, καθώς απευθύνεται
σε ανθρώπους ανεξάρτητα από την ηλικία ή το ποσοστό
δυσκολίας που μπορεί να παρουσιάζουν και υπάρχει η δυνατότητα να προσαρμοστεί στις εξατομικευμένες ανάγκες
του καθενός. Στόχος της προσέγγισης αυτής είναι
η κατανόηση και η ανάπτυξη των βασικών αρχών
της επικοινωνίας.
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Οι βασικές αρχές της επικοινωνίας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης χτίζονται από τη γέννηση του βρέφους και
ιδιαίτερα κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής του. Ο κοινός
παρονομαστής των δυσκολιών στις αναπτυξιακές διαταραχές είναι η μειωμένη κοινωνική επικοινωνία.
Η Εντατική Αλληλεπίδραση ουσιαστικά υποστηρίζει ότι
η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων γίνεται με ένα φυσικό τρόπο μέσω του αλληλεπιδραστικού παιχνιδιού, όπως
ακριβώς κάνουν οι γονείς με τα βρέφη.
Ουσιαστικά, πρόκειται για μία διαδικασία που είναι γενετικά προγραμματισμένη και το βρέφος μπορεί όχι μόνο να
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Θεμελιώσεις αρχές επικοινωνίας
‣ Να απολαμβάνεις να είσαι με κάποιον άλλον
‣ Να μάθεις να εστιάζεις σε ένα άτομο και να αναπτύσσεις δραστηριότητες με τον άλλον
‣ Να μάθεις να προσέχεις και να συγκεντρώνεσαι
‣ Να μάθεις να κάνεις εναλλαγή σειράς σε μία
δραστηριότητα με ένα άτομο
‣ Ανταπόκριση συμπεριφοράς με εναλλαγή σειράς
‣ Να μοιράζεσαι τον προσωπικό χώρο
‣ Χρήση και κατανόηση της βλεμματικής επαφής
‣ Χρήση και κατανόηση των εκφράσεων του
προσώπου

ανάπτυξη επικοινωνιακών ευκαιριών. Τα παιδιά είναι σε
θέση να μάθουν μέσα από τις σχέσεις που αναπτύσσουν
με τους φροντιστές τους, οπότε η δημιουργία ενός χαλαρού και μη απαιτητικού ή επικριτικού περιβάλλοντος θα τα
κάνει να νιώσουν ασφάλεια και να εκφραστούν ελευθέρα.
Μέσα στα πλαίσια αυτά μπορούν να αναπτυχθούν οι θεμελιώδεις αρχές επικοινωνίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, οι οποίες με τη σειρά τους προωθούν τη γνωστική
ανάπτυξη των ανθρώπων.
Τα αποτελέσματα μίας τέτοιας κοινωνικής και επικοινωνιακής προσέγγισης, όπως είναι η Εντατική Αλληλεπίδραση,
είναι συνήθως άμεσα και παρατηρούμε ότι:
‣ Το άτομο μπορεί πιο εύκολα να εντοπίσει, να παρατηρήσει, να εστιάσει την προσοχή του αλλά και να αναζητήσει την προσοχή των άλλων.
‣ Είναι πιο χαρούμενο και απολαμβάνει τις σχέσεις του
με τους άλλους.

‣ Χρήση και κατανόηση της σωματικής επαφής

‣ Προσαρμόζεται στο περιβάλλον και στις αλλαγές πιο
εύκολα.

‣ Χρήση και κατανόηση μη λεκτικής επικοινωνίας (γλώσσα του σώματος και χειρονομίες)

‣ Οι εκφράσεις του προσώπου ή του σώματος και οι φωνοποιήσεις αποκτούν κοινωνικό νόημα.

‣ Χρήση φωνοποιήσεων με νόημα

‣ Συμμετέχει σε νέες δραστηριότητες με δική του πρωτοβουλία, εμπλέκεται περισσότερο στο περιβάλλον και
νιώθει ότι ανήκει κάπου.

‣ Να μάθεις να ρυθμίζεις και να ελέγχεις το επίπεδο εγρήγορσης
‣ Να αναπτύξεις το συναίσθημά σου

Βιβλιογραφικές Αναφορές

‘ζητήσει’ αυτό που χρειάζεται από τους φροντιστές του,
αλλά μπορεί κιόλας να καθοδηγήσει το χτίσιμο της σχέσης
τους. Το βρέφος μέσα από διάφορους τρόπους, όπως είναι
το κλάμα, η βλεμματική επαφή, οι κινήσεις του σώματος
ή οι εκφράσεις του προσώπου, το κοινωνικό χαμόγελο, οι
ήχοι που παράγει κ.α., προσελκύει την προσοχή και μπορεί
έτσι να επιβιώσει και να αναπτυχθεί.

‣ Firth G., Menzies L., Hewett D., (2012). Intensive Interaction Institute
: Ενημερωτικό Εγχειρίδιο για την Εντατική Αλληλεπίδραση (Επιμ. Ι.
Βογινδρούκας, Ε. Ν. Χελάς), Γιάννενα: ΙΕΕΛ.
‣ Hewett D., Firth G., Barber M., Harrison T., (2012). Intensive
Interaction Handbook. London: Sage.
‣ Nind, M. & Hewett D., (2010). Εντατική Αλληλεπίδραση (Intensive
Interaction). Ένας πρακτικός οδηγός για άτομα με επικοινωνιακές
διαταραχές. (Μεταφ. Δ. Μποζινάκη). Αθήνα: Ταξιδευτής.

Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό, εφόσον το βρέφος βρίσκει
ανταπόκριση από το περιβάλλον του, η αλληλεπίδραση
τότε αποκτά μία επικοινωνιακή αξία και το βρέφος κατακτά
σιγά σιγά τη γνώση ότι οι ενέργειες του στο περιβάλλον
είναι σημαντικές και έχουν νόημα για τους άλλους αλλά
και για το ίδιο. Αυτές οι δυαδικές αρχικά σχέσεις προωθούν
τη γενικότερη γνώση του κόσμου καθώς και την ανάγκη
για τη μετέπειτα δημιουργία και ομαδικών σχέσεων για να
μπορέσει ο άνθρωπος να προσαρμοστεί και να ενταχθεί σε
ένα κοινωνικό σύνολο.
Στην Εντατική Αλληλεπίδραση δεν είναι αναγκαία η χρήση κάποιου εξειδικευμένου υλικού, εξοπλισμού ή κάποιου
ενισχυτή. Υποστηρίζει το άτομο με έναν φυσικό και αβίαστο τρόπο μέσα από την παρουσία και τη συνύπαρξη του
θεραπευτή/φροντιστή και του παιδιού, έχοντας ως σκοπό
τη δημιουργία κατάλληλων κοινωνικών συνθηκών και την
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Η βαρηκοΐα
στην παιδική ηλικία
26 ΠΕΙΦΑΣΥΝ NEWS | Άνοιξη 2021

| μητέρα και παιδί |

Ιάκωβος Φυτανίδης

H

MD, MSc
Ωτορινολαρυγγολόγος

Η βαρηκοΐα στα παιδιά

βαρηκοΐα ποικίλλει σημαντικά στα παιδιά
ως προς τον βαθμό αλλά και την αιτιολογία της. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάθε
χρόνο 2 έως 4 νεογνά ανά 1000 γεννήσεις (0,2% - 0,4%)
πάσχουν από βαρηκοΐα. Τα περισσότερα παιδιά μετά τη
γέννησή τους, συνήθως στην προσχολική ηλικία, αντιμετωπίζουν πολλές φορές μια ήπια, προσωρινή απώλεια
ακοής όταν μαζεύεται στο μέσο αυτί υγρό λόγω αλλεργιών, κρυολογημάτων, ή ωτίτιδων. Κάποιες φορές ως αποτέλεσμα της λοίμωξης του αυτιού, το υγρό παραμένει στο
μέσο αυτί και μπορεί να προκαλέσει απώλεια της ακοής
και καθυστέρηση στην ομιλία του παιδιού. Η πάθηση αυτή
λέγεται μέση ωτίτιδα με υγρό και αντιμετωπίζεται επιτυχώς με την τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού πάνω στον
τυμπανικό υμένα του ασθενούς. Η βαρηκοΐα μπορεί να είναι αγωγιμότητας όπως η μέση ωτίτιδα με υγρό ή νευροαισθητήρια όταν πάσχει το ακουστικό νεύρο. Η απώλεια
ακοής στη δεύτερη περίπτωση μπορεί να είναι ηπίου βαθμού (δεν ακούνε το ίδιο καλά όσο εσείς) ή σοβαρού βαθμού (όταν δεν μπορούν να ακούσουν τίποτα απολύτως).

Τι προκαλεί την απώλεια ακοής; Μπορεί
να προληφθεί;
Η απώλεια ακοής μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή
κατά τη διάρκεια της ζωής του ατόμου-από πριν τη γέννηση μέχρι την ενήλικη ζωή. Τα παιδιά που γεννιούνται
πρόωρα, που έχουν χαμηλό βάρος γέννησης ή που είναι εκτεθειμένα σε λοιμώξεις κατά την ενδομήτριο ζωή
(π.χ. λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό) μπορεί να έχουν
απώλεια ακοής, αλλά αυτό μπορεί επίσης να συμβεί σε τελει- Οι λοιμώξεις, οι
όμηνα, με φυσιολογικό βάρος τραυματισμοί, οριβρέφη. Οι γενετικοί παράγοντες σμένα
φάρμακα
αποτελούν αιτία της απώλειας
και οι δυνατοί ήχοι
ακοής σε περίπου 50% των βρεμπορούν να προφών-κάποια από αυτά τα βρέφη
πιθανό να έχουν μέλη της οικο- καλέσουν απώλεια
γένειάς τους που να είναι κωφά της ακοής σε παιδιά και ενήλικες.
ή βαρήκοα από μικρή ηλικία.

Ποια είναι κάποια από τα σημάδια της
απώλειας της ακοής;
Τα σημεία και τα συμπτώματα της απώλειας ακοής είναι
διαφορετικά για κάθε παιδί. Εάν δείτε κάποιο από αυτά τα
σημάδια καλέστε τον γιατρό του παιδιού σας:
‣ δεν γυρίζει στην πηγή του ήχου από τη γέννηση
μέχρι 3 ή 4 μηνών
‣ δεν παράγει μεμονωμένες λέξεις, όπως «μπαμπά»
ή «μαμά» μέχρι 1 έτους
‣ γυρίζει το κεφάλι όταν σας βλέπει και όχι όταν
απλά φωνάζετε το όνομά του: αυτό συνήθως μπερδεύεται με το γεγονός ότι απλά δεν προσέχει ή αγνοεί,
αλλά μπορεί να είναι το αποτέλεσμα μερικής ή πλήρους
απώλειας ακοής
‣ ακούει κάποιους ήχους αλλά όχι όλους
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Κάποιες αιτίες που οδηγούν σε απώλεια ακοής είναι δυνατό να προληφθούν. Για παράδειγμα,
τα εμβόλια προλαμβάνουν λοιμώξεις, όπως η ιλαρά ή η
μηνιγγίτιδα (λοίμωξη του υγρού γύρω από τον εγκέφαλο και τη σπονδυλική στήλη), που μπορεί να προκαλέσουν
απώλεια ακοής. Μια άλλη αιτία που μπορεί να προληφθεί
είναι ένα είδος εγκεφαλικής βλάβης που ονομάζεται πυρηνικός ίκτερος, που προκαλείται από πολύ υψηλά επίπεδα
χολερυθρίνης. Αυτό μπορεί να προληφθεί χρησιμοποιώντας ειδικά φώτα (φωτοθεραπεία) ή άλλες θεραπείες που
αντιμετωπίζουν τον ίκτερο στα βρέφη πριν πάνε από το
νοσοκομείο στο σπίτι.

Τι μπορώ να κάνω εάν πιστεύω ότι το
παιδί μου πιθανόν να έχει απώλεια
ακοής;
Μιλήστε στον γιατρό του παιδιού σας. Εάν εσείς ή ο γιατρός σας ή οποιοσδήποτε άλλος που ξέρει το παιδί σας
καλά, πιστεύει ότι το παιδί σας έχει απώλεια ακοής, ζητήστε να κάνει ένα τεστ ακοής το συντομότερο δυνατό. Για
να μετρηθούν τα ακριβή επίπεδα ακοής του παιδιού σας, επισκεφθείτε έναν ωτορινολαρυγγολόγο που δουλεύει με βρέφη και παιδιά. Εάν το παιδί
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σας είναι λιγότερο από 4 χρονών ή δε συνεργάζεται στην
εξέταση ακοής, μπορούν να γίνουν τεστ, που ονομάζονται
ωτοακουστικές εκπομπές και ακουστικά προκλητά δυναμικά του στελέχους. Αυτά τα τεστ επιτρέπουν στον γιατρό να
ελέγξει την ακοή του παιδιού σας χωρίς να χρειάζεται να
εξασφαλίσει τη συνεργασία του. Το παιδί σας δεν θα πονέσει, τα περισσότερα παιδιά κοιμούνται κατά τη διάρκεια
του τεστ. Αυτό το τεστ γίνεται πολύ συχνά σε νεογέννητα
μωρά.
Η απώλεια ακοής μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα ενός παιδιού να αναπτύξει λόγο, ομιλία και
κοινωνικές δεξιότητες. Όσο πιο έγκαιρα ένα κωφό ή
βαρήκοο παιδί αρχίσει να δέχεται βοήθεια, τόσο πιο πιθανό
είναι να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητές του. Η τεχνολογία μάς δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε κάθε
είδους και κάθε βαθμού απώλεια ακοής, επιτυχώς. Από την
ήπια βαρηκοΐα - τοποθετώντας ακουστικά βαρηκοΐας, έως
την κώφωση - τοποθετώντας κοχλιακά εμφυτεύματα.
Προσαρμογή από το Έντυπο Δεδομένων του Αμερικανικού Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και των Κέντρων για τον Έλεγχο και την
Πρόληψη των Νόσων (CDC, www.cdc.gov/actearly)

ΕΠΟΧΙΚΗ
ΑΛΛ ΡΓΙΚΗ
ΡΙΝΙΤΙΔΑ;
2ης

ΓΕΝΙΑΣ

Φτάρνισµα

Μύτη που "τρέχει"
ή είναι βουλωµένη

Κόκκινα µάτια,
µε φαγούρα
& δακρύρροια

Φαγούρα
στη µύτη

ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΥΠΝΗΛΙΑ
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Συµβουλευτείτε την ΠΧΠ & τις βιβλιογραφικές αναφορές
του Allegra που υπάρχουν στις επόµενες σελίδες

Sanofi-aventis A.E.B.E. Λεωφ. Συγγρού 348, Κτίριο Α’, 176 74 Καλλιθέα,
Τηλ.: 210 90 01 600, Fax: 210 92 49 129, www.sanofi.gr

Boηθήστε να γίνουν τα φάρµακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύµητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρµακα
Συµπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

∆εν απαιτείται ιατρική συνταγή

MAT-GR-2100061 – 1.0 – 02/2021

∆ρα σε 1 ώρα1
∆ιαρκεί όλη µέρα1
∆εν επιδρά στο ΚΝΣ1,5
∆εν αλληλεπιδρά µε το αλκοόλ6
∆ε χρειάζεται τροποποίηση δόσης σε ηλικιωµένους
ή ειδικές οµάδες (π.χ. ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια)1,7
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Η καραντίνα

από τα μάτια ενός μαθητή…

Μ

Μαρία Τσεκούρα
Φιλόλογος

ε την ανατολή του 2020, όλοι οι άνθρωποι ανά τον κόσμο προσδοκούσαν τη νέα
δεκαετία και τις θετικές αλλαγές που θα
έφερνε σε όλους τους τομείς της ζωής. Οι αλλαγές αυτές συντελέστηκαν αλλά και προκλήθηκαν από
τη μεγάλη τομή, την αλλαγή των πραγμάτων και
των συνηθειών που έφερε η πανδημία του κορωνοϊού.
Τώρα… διανύοντας τους πρώτους μήνες του 2021, ακόμα η δυναμική του κορωνοϊού καλά κρατεί, απειλώντας
εκτός από το απόλυτο αγαθό της υγείας και όλους γενικά
τους πυλώνες της ζωής μας.
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Αν
οι
συνέπειες
της πανδημίας, το
lockdown και οι απαγορεύσεις που απαιτούνται είναι αυστηρές για τους ενήλικες,
ας
αναρωτηθούμε
πόσο δύσκολος είναι
αυτός ο ιδιάζων τρόπος ζωής για ένα παιδί
ή και για έναν έφηβο.

Μέσα σε μια μέρα, οι ζωές των
παιδιών σχολικής ηλικίας (517) άλλαξαν εντελώς. Η ελευθερία στο παιχνίδι, η αγκαλιά,
η βόλτα είναι πλέον υπό όρους
και με χρονικό περιορισμό. Μια
αναγκαία συνθήκη που πρέπει
όμως να προσαρμοστούν και
τα ίδια, χωρίς να μπορούν να
καταλάβουν το γιατί, ιδίως αν
πρόκειται για τα παιδιά του
δημοτικού.

| μητέρα και παιδί |
Εκτός όμως από το κομμάτι των κοινωνικών δραστηριοτήτων, η πιο μεγάλη τομή που έγινε είναι στη σχολική
τους ζωή. Κάθε παιδί με τον δικό
του χαρακτήρα, επιθυμεί να πάει
σχολείο είτε γιατί είναι η ώρα που
βλέπει τους φίλους του, είτε για το
παιχνίδι, είτε για τα μαθήματα και τις
συζητήσεις με τους καθηγητές και δασκάλους τους, είτε ακόμη και για την
ανταλλαγή ιδεών και συναισθημάτων
με τους συνομηλίκους τους.
Η καραντίνα και ο φόβος του κορωνοϊού άλλαξε άρδην αυτήν τη συνθήκη
της ζωής των παιδιών. Η έλλειψη
ενός σταθερού προγράμματος
στην καθημερινότητα των παιδιών οδηγεί στην απορρύθμιση
της ψυχολογικής τους ομοιόστασης. Το σχολικό πρόγραμμα και
οι εξωσχολικές δραστηριότητες κάλυπταν εποικοδομητικά τον χρόνο
των παιδιών και ο ελεύθερος χρόνος
ήταν περισσότερο ουσιαστικός. Κατά
τη διάρκεια της καραντίνας, η αίσθηση ότι τίποτα δεν αλλάζει μέσα στην
ημέρα και η συνεχής παραμονή μέσα
στο σπίτι δεν επιτρέπει στο παιδί, ειδικά του δημοτικού, να αντιληφθεί ούτε
καν την εκπαιδευτική δραστηριότητα,
με την τωρινή της μορφή, την τηλεκπαίδευση. Πολλά παιδιά αδυνατούν να προσαρμοστούν σε αυτήν τη διαδικασία, χαλαρώνουν
και δεν συμπεριφέρονται στο
μάθημα με την προσοχή και την
προσήλωση που έδειχναν μέσα
στη σχολική τάξη.

σης σε παιδιά που δυσκολεύονται και
παρουσιάζουν γνωστικά ελλείμματα
ή διάσπαση προσοχής.
Συνδυάζοντας λοιπόν όλες τις αλλαγές στη ζωή των παιδιών είναι
απαραίτητο και οι γονείς αλλά και οι
δάσκαλοι να δράσουν συνεπικουρικά
για την προσαρμογή των μαθητών
στα νέα δεδομένα. Αυτό που πρέπει
αρχικά να γίνει είναι να μπουν οι γονείς στη θέση των παιδιών τους και
να δουν τα πράγματα από τα μάτια
τους. Με αυτόν τον τρόπο θα κατανοήσουν καλύτερα τις σκέψεις και
τα συναισθήματά τους, επιτρέποντας
ταυτόχρονα και στο ίδιο το παιδί να
καταλάβει τη δική τους μεριά.
Συνακόλουθα είναι απαραίτητο τα
παιδιά να μπορούν να εκφράσουν την
απογοήτευσή τους ώστε να μάθουν
ότι είναι φυσιολογικό, υγιές και λογικό να αισθάνονται απογοητευμένα και
ταυτόχρονα να μην κρύβουν τα συναισθήματά τους.

Για να διατηρηθεί η ισορροπία στο
σπίτι βοηθητικό είναι και η δημιουργία ενός προγράμματος για τα
παιδιά, όπως συνήθιζαν να έχουν
προ κορωνοϊού.

Οι μικροί συνοδοιπόροι της καραντίνας νιώθουν έτσι άνετα και αποκτούν
την αίσθηση ελέγχου μέσω της δομής και της οργάνωσης. Παράλληλα
στην εκτόνωση της ενέργειάς τους
θα βοηθήσουν η άσκηση και η καθημερινή δραστηριότητα, ακόμα και
αν είναι στο πλαίσιο της αυλής ή του
δωμάτιου τους. Με αυτόν τον τρόπο
μειώνεται το άγχος που βιώνουν και
χαλαρώνει η διάθεσή τους.
Όμως το σημαντικότερο είναι η
ίδια η οικογένεια να μείνει σταθερά δεμένη και να περνούν όλα τα
μέλη μαζί τον ελεύθερο χρόνο τους
με διασκεδαστικές, επιμορφωτικές
δραστηριότητες - από επιτραπέζια
παιχνίδια έως δραστηριότητες που
βοηθούν την καλλιέργεια της δημιουργικότητας.
Η διαχείριση της νέας πραγματικότητας και των συναισθημάτων
που γεννά δεν είναι φυσικά εύκολα αντιμετωπίσιμη. Οι γονείς,
ωστόσο, μπορούν να διαδραματίσουν
σημαντικό ρόλο στην ανακούφιση και
στήριξη των παιδιών τους, ώστε να τα
βοηθήσουν να δυναμώσουν τον χαρακτήρα τους και να αντεπεξέλθουν
στις απαιτήσεις της πραγματικότητας
της πανδημίας του κορωνοϊού σε όλη
της την έκταση.

Η τηλεκπαίδευση ήρθε για να ενισχύσει την εκπαιδευτική διαδικασία
και να διαφυλάξει ό, τι μπορεί από τη
σχολική φυσιογνωμία. Όμως αυτή η
μορφή εκπαίδευσης δεν μπορεί
εξ’ ορισμού να αντικαταστήσει
για τα παιδιά την προσφορά της
τάξης. Στην ουσία μειώνεται η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και
των δασκάλων, καθώς ο αυθορμητισμός χάνεται κατά το μεγαλύτερο μέρος. Μία ακόμη παράμετρος της τηλεκπαίδευσης είναι και η πιθανότητα
διεύρυνσης των μορφωτικών ανισοτήτων καθώς ο εκπαιδευτικός διαθέτει ελάχιστες δυνατότητες παρέμβαΆνοιξη 2021 | ΠΕΙΦΑΣΥΝ NEWS 31
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Ανδρέας Γκολφίνος
Φαρμακοποιός

Συμπληρώματα διατροφής
και πολυβιταμίνες

O

ι βιταμίνες ανακαλύφθηκαν και άρχισαν να
μελετώνται στα τέλη του 19ου αι. με την
ενοχοποίηση της έλλειψης βιταμίνης C για
την πρόκληση του σκορβούτου. Μέχρι σήμερα έχουμε
αποκτήσει πολλές γνώσεις για τις βιταμίνες και ρυθμίζοντας τα επίπεδά τους στον οργανισμό μας επιτυγχάνουμε
τη φυσιoλογική ανάπτυξη και λειτουργία του.

λές φορές οι υψηλές συγκεντρώσεις ορισμένων βιταμινών
στον οργανισμό μπορούν να προκαλέσουν τοξικότητα.

Οι βιταμίνες παρουσιάζουν δομικές και λειτουργικές διαφορές και διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Στην
πρώτη κατηγορία, αυτή των υδατοδιαλυτών ανήκουν η βιταμίνη C και οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Οι υδατοδιαλυτές βιταμίνες παραμένουν στον οργανισμό για μικρό χρονικό διάστημα καθώς αποβάλλονται με
τα ούρα. Από την άλλη, στις λιποδιαλυτές βιταμίνες
περιλαμβάνονται η βιταμίνη Α, D, K και Ε. Οι τελευταίες αποθηκεύονται στον λιπώδη ιστό και στο ήπαρ και
παραμένουν στον οργανισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Για το λόγο αυτό, η μακροχρόνια λήψη λιποδιαλυτών βιταμινών θέλει παρακολούθηση και επανεξέταση καθώς πολ-

O φαρμακοποιός και ο ιατρός
αποτελούν τα
πλέον κατάλληλα άτομα για
να προτείνουν
το ιδανικό πολυβιταμινούχο
συμπλήρωμα.
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Στην αγορά κυκλοφορούν πλέον πολλά πολυβιταμινούχα
σκευάσματα και ο καταιγισμός διαφημίσεων που τα εμφανίζουν ως απαραίτητα συμπληρώματα διατροφής καθιστούν τις βιταμίνες μέρος του σύγχρονου τρόπου ζωής.
Οι διατροφικές μας συνήθειες, η
λήψη φαρμακευτικής αγωγής και
τυχόν χρόνια νοσήματα είναι μερικοί
από τους παράγοντες που πρέπει να
ληφθούν υπόψη από τον επαγγελματία υγείας πριν τη χορήγηση του
εκάστοτε σκευάσματος. Ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δοθεί στη λήψη
βιταμινών από εγκύους, άτομα με
αλλεργίες, θυρεοειδή, υψηλή πίεση
καθώς και σε άτομα με σακχαρώδη
διαβήτη.
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Συχνά, η έλλειψη βιταμινών εκδηλώνεται με συμπτώματα
κόπωσης, αδυναμία, διαταραχή ύπνου και διάθεσης, διαταραχή της συγκέντρωσης και της ανάπτυξης, τριχόπτωση
καθώς και με την εγκατάσταση διαφόρων παθήσεων. Με
μία απλή εξέταση αίματος μπορούμε να δούμε τα επίπεδα
των περισσότερων βιταμινών στον οργανισμό μας, να διαγνώσουμε τυχόν ανεπάρκεια ή έλλειψη και στη συνέχεια
να δώσουμε μεμονωμένα και σε μεγαλύτερες δόσεις τη βιταμίνη που μας λείπει. Για παράδειγμα, σε άτομο με χαμηλά
επίπεδα βιταμίνης D πρέπει να χορηγηθεί από μόνη της η
εν λόγω βιταμίνη και όχι μέσω μιας πολυβιταμίνης που την
περιέχει μαζί με τις υπόλοιπες σε πολύ μικρότερες συγκεντρώσεις. Τέλος, συμπτώματα που δε δείχνουν βελτίωση
ακόμα και μετά τη λήψη βιταμινών ή πολυβιταμινούχων
συμπληρωμάτων χρίζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Οι περισσότερες
από τις βιταμίνες
περιέχονται
στα
τρόφιμα και μπορούν να ληφθούν
μέσω μιας σωστής
και ισορροπημένης
διατροφής.

Πολλές φορές όμως, η επίτευξη
των ιδανικών επιπέδων βιταμινών μέσω της διατροφής είναι
δύσκολη. Είναι πιθανό ακόμα και
άτομα που ακολουθούν μια πλήρως ισορροπημένη διατροφή να
παρουσιάσουν έλλειψη ορισμένων βιταμινών. Ενδεικτικά, συμπληρώματα βιταμινών φαίνεται
να χρειάζονται περισσότερο οι
παρακάτω κατηγορίες ατόμων:

‣ άτομα με ανεπαρκή διαιτητική πρόσληψη, όπως
οι vegan και άτομα υπό διαιτητική αγωγή, τα οποία συχνά
παρουσιάζουν έλλειψη βιταμίνης Β12 και σιδήρου
‣ άτομα με διαταραχές πέψης, όπως σύνδρομα δυσαπορρόφησης
‣ άτομα με αυξημένες μεταβολικές ανάγκες. Για παράδειγμα, οι αθλητές λόγω των αυξημένων ενεργειακών
αναγκών και της μυϊκής καταπόνησης μπορούν να λαμβάνουν κάποιο πολυβιταμινούχο συμπλήρωμα και μαγνήσιο
‣ καπνιστές στους οποίους συνιστάται η λήψη βιταμίνης C και βιταμινών του συμπλέγματος Β
‣ νέοι που καταναλώνουν αλκοόλ σε μεγάλες ποσότητες μπορούν να λαμβάνουν βιταμίνη
Β1 και Β2
‣ έγκυες οι οποίες έχουν αυξημένες ανάγκες
σιδήρου, φυλλικού οξέος, ασβεστίου και μαγνησίου
‣ άτομα τρίτης ηλικίας πρέπει να λαμβάνουν
περιστασιακά πολυβιταμίνες πλούσιες σε
μέταλλα, ιχνοστοιχεία και βιταμίνες του
συμπλέγματος Β.
Ο φαρμακοποιός σας είναι
πάντα δίπλα σας για να
σας βοηθήσει να
βρείτε το συμπλήρωμα διατροφής
που χρειάζεστε
και
ανταποκρίνεται καλύτερα
στις ανάγκες του
οργανισμού σας.
Συμ βουλευ τείτε
τον!
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Κωνσταντίνος Αντ. Καλής
Φαρμακοποιός

Χρόνια
κοκκιωματώδης
νόσος
Chronic Granulomatous Disease
Τι είναι;
Κληρονομικότητα

Α

ρχικά να αναφέρουμε πως τα
φαγοκύτταρα είναι λευκοκύτταρα του αίματος και ιστών
που χωνεύουν μικροοργανισμούς. Η
CGD είναι κληρονομική νόσος που
χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια της
οξειδωτικής ικανότητας των φαγοκυττάρων. Δηλαδή δεν παράγουν
H2O2 (υπεροξείδιο του υδρογόνου)
και άλλα οξειδωτικά με αποτέλεσμα
να μην μπορούν να πέψουν ορισμένους μικροοργανισμούς.
Το κύτταρο παράγει επίσης Η2Ο2
και άλλα τοξικά οξειδωτικά που διοχετεύονται στο φαγόσωμα. Το Η2Ο2
με τις υπόλοιπες ουσίες «σκοτώνουν»
το μικρόβιο που προκαλεί τη μόλυνση. Να τονίσουμε ότι τα φαγοκύτταρα
ασθενών με CGD μπορούν να αμυν34 ΠΕΙΦΑΣΥΝ NEWS | Άνοιξη 2021

θούν εναντίον κάποιων λοιμώξεων,
όχι όμως σε εκείνων που θέλουν
Η2Ο2 για να αντιμετωπιστούν. Αυτός είναι ο λόγος που οι ασθενείς δεν
αντιμετωπίζουν συνεχώς λοιμώξεις.
Έχουν τα φαγοκύτταρα των ασθενών
κανονική λειτουργία Τ-κυττάρων, δηλαδή μέρος του ανοσοποιητικού είναι
φυσιολογικό. Πρόκειται λοιπόν για
μια γενετικά καθοριζόμενη νόσο και
έχουμε 2 τρόπους μεταβίβασής της.
Μια μορφή προσβάλλει το 75% των
περιπτώσεων και κληρονομείται με
φυλοσύνδετο υπολειπόμενο τρόπο
και 3 άλλες μορφές που κληρονομούνται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο
τρόπο. Το 75% των ασθενών πάσχει
από Χ- φυλοσύνδετο τύπο της νόσου,
ο οποίος οφείλεται σε μεταλλάξεις
του CYBB, του γονιδίου που κωδικοποιεί τη β-υπομονάδα του κυτοχρώματος b558.

Επιδημιολογία
Η νόσος προσβάλλει κυρίως
παιδιά και πιο σπάνια ενήλικες.
Στους πρώτους μήνες ή χρόνια της
ζωής του προκύπτουν βακτηριακές ή
μυκητιασικές λοιμώξεις. Στα παιδιά
είναι συχνές οι δερματικές και οστικές μολύνσεις. Προείπαμε ότι στα 2/3
των νοσούντων η κληρονομικότητα
είναι με Χ - φυλοσύνδετο και στο 1/3
με αυτοσωμικό υπολειπόμενο. Το
85% των περιπτώσεων που νοσούν
αναφέρονται σε άντρες. Η θνητότητα είναι 2-3% κυρίως σε πρώιμη
παιδική ηλικία και ιδίως σε ασθενείς
με Χ- φυλοσύνδετο. Η ασθένεια δεν
έχει φυλετική προτίμηση. Στις ΗΠΑ
1/200.000-250.000 πληθυσμού και
στη Σουηδία 1/250.000-500.000
πληθυσμού νοσεί. Είπαμε πως περισσότερο προσβάλλει τα αγόρια
και η διάγνωση γίνεται στα 3 χρόνια
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τους, ενώ στα κορίτσια στην ηλικία
των 7 ετών.

Διάγνωση
Όταν ο ιατρός εντοπίσει στον
ασθενή συνεχείς λοιμώξεις που
προσβάλλουν το αναπνευστικό,
δέρμα, ήπαρ, οστά, λεμφαδένες,
τότε προτρέπει για γενική εξέταση αίματος όπου αν το άτομο νοσεί έχει αυξημένα λευκά και ΤΚΕ
(καθίζηση). Εν συνεχεία αν ο ασθενής
εμφανίσει πνευμονία και διαπιστωθεί ότι προέρχεται από ασπέργιλλο ή
nocardia και ηπατικό απόστημα από
σταφυλόκοκκο ή οστικές λοιμώξεις,
απαιτείται περαιτέρω έλεγχος για
CGD. Συνήθως γίνεται έλεγχος με
μέτρηση της παραγωγής Η2Ο2 των
φαγοκυττάρων. Το Η2Ο2 που παράγεται από φυσιολογικά φαγοκύτταρα
οξειδώνει την ουσία διυδροροδαμίνη
και την κάνει να φωσφορίζει, οπότε
η ακτινοβολία υπολογίζεται με ειδικό
αναλυτή. Αντίθετα τα άτομα με CGD
δεν παράγουν αρκετό Η2Ο2, ώστε
η διυδροροδαμίνη να φωσφορίζει.
Άλλη δοκιμασία είναι με το NitroBlue-Tetrazolium NBT, σε δοκιμαστικά πλακίδια. Εδώ τα φαγοκύτταρα
που παράγουν οξειδωτικούς παράγοντες γίνονται μπλε και ελέγχονται στο
μικροσκόπιο. Σε όλες αυτές τις ενέργειες θα οδηγηθεί ο θεράπων ιατρός
και με τη χαρακτηριστική συμπτωματολογία της νόσου που θα δούμε ευθύς αμέσως.

Συμπτώματα
Τα συμπτώματα αφορούν δέρμα,
πνεύμονες, λεμφαδένες, ήπαρ,
οστά και κάποιες φορές εγκέφαλο. Το 50% των πνευμονιών σε ασθενείς CGD προκαλούνται κυρίως από
τον μύκητα ασπέργιλλο και παρουσιάζονται κόπωση, βήχας, πυρετός σε
αυτές τις μυκητιασικές πνευμονίες. Οι
βακτηριακές πνευμονίες είναι οξείες με πυρετό και βήχα και απαιτούν
έγκαιρη ιατρική φροντίδα. Απαιτείται
ακτινογραφία θώρακα και αξονική
τομογραφία. Επιπλέον σε ασθενείς
με CGD μπορεί να εμφανιστούν και
ηπατικά αποστήματα με συμπτώ-

ματα: αδιαθεσία, πόνο στο ήπαρ και
στην κοιλιακή χώρα. Ενώ απαιτείται
απεικονιστική τομογραφία και βιοψία
για να εξακριβώσουμε το μικροοργανισμό που προκαλεί το απόστημα.
Συνήθως το 90% των αποστημάτων
οφείλονται σε σταφυλόκοκκο. Ακόμα
μπορεί να έχουμε οστυομελίτιδα (λοιμώξεις οστών) που αφορά σε μικρά
οστά άκρων, αλλά και σπονδυλική
στήλη, ιδιαίτερα σε εξάπλωση πνευμονικής λοίμωξης από ασπέργιλλο
μύκητα. Αρχικά τα βακτήρια και οι μύκητες προσβάλλουν δέρμα και αναπνευστικό και μετά μεταναστεύουν σε
λεμφαδένες και ήπαρ. Αναφέρονται
επίσης πυόδερμα, πυώδης λεμφαδενίτιδα και σηψαιμία. Στις εξετάσεις
που γίνονται παρατηρείται αύξηση
των λευκών αιμοσφαιρίων, χρόνια
αναιμία, αύξηση καθίζησης (TKE) και
συχνά υπεργαμμασφαιριναιμία.

Θεραπεία

για μυκητιασικές λοιμώξεις. Συχνά
χορηγείται ιντερφερόνη –γ (IFN-γ),
φυσικό προϊόν του ανοσοποιητικού
για ενίσχυση της ανοσίας. Κάποιοι δεν
παίρνουν ιντερφερόνη λόγω υψηλού
κόστους και παρενεργειών (πυρετό,
εφιάλτες, αδυναμία συγκέντρωσης).
Εδώ να προσθέσουμε και κάποια
αντιπυρετικά όπως παρακεταμόλη
για το άλγος και τον πυρετό. Συνήθως
χορηγείται από το στόμα καθημερινά
σουλφαμεθοξαζόλη + τριμεθοπρίμη
σε συνδυασμό με intraconazole για
να αντιμετωπιστούν βακτηριακές και
μυκητιασικές λοιμώξεις και 3 φορές
την εβδομάδα ιντερφερόνη.
Η νόσος μπορεί να θεραπευτεί με επιτυχημένη μεταμόσχευση μυελού των
οστών. Στο μέλλον μπορεί να βοηθήσει και η γονιδιακή θεραπεία.

Χρειάζεται γρήγορη διάγνωση
και επιθετική θεραπεία με αντιβιοτικά. Σε σοβαρές λοιμώξεις τα αντιβιοτικά χορηγούνται όχι απ’ το στόμα
αλλά ενδοφλέβια. Ορισμένες φορές δίδονται στα
παιδιά μακροχρόνια αντιβιοτικά για προφύλαξη. Το πιο
αποτελεσματικό αντιβιοτικό
είναι τριμεθοπρίμη και σουλφαμεθοξαζόλη
(bactrimel,
lidaprim) που βοηθούν αρκετά
και δεν επηρεάζουν την εντερική χλωρίδα. Σε κοκκιοματώδεις
εκδηλώσεις συνιστώνται κορτικοειδή. Επίσης δίνεται και το αντιμυκητιασικό intraconazole από το στόμα
Άνοιξη 2021 | ΠΕΙΦΑΣΥΝ NEWS 35

| κατοικίδια |

Κοινωνικοποίηση:

Βασικό εργαλείο για αρμονική συμβίωση

Η

προσθήκη
ενός νέου μέλους, σκύλου
ή γάτας στην οικογένεια,
επιφέρει μια σειρά αλλαγών στην οικογένεια, όπως
η προετοιμασία του χώρου
του, η επιλογή διατροφής
και η επίσκεψη στον κτηνίατρο για την πρώτη κλινική
εξέταση και ενημέρωση για
τη φροντίδα του. Οι πιο σημαντικές αλλαγές όμως
αφορούν το ίδιο το νέο
μέλος το οποίο έρχεται
σε ένα νέο περιβάλλον,
μακριά από τη μητέρα του και τα υπόλοιπα
μέλη της τοκετοομάδας.
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Ηλίας Γρούσπας
Κτηνίατρος

Το νέο μέλος της οικογένειας καλείται να
εγκλιματιστεί στις νέες
συνθήκες σε ένα διαφορετικό περιβάλλον
και συνήθως σε μια
ιδιαίτερα νεαρή ηλικία, ενώ από τη φύση
του αποκτά την ικανότητα ανταπόκρισης σε
κοινωνικά και φυσικά
ερεθίσματα κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων
σταδίων
ανάπτυξης
του νευρικού συστήματος.

Κατά συνέπεια μελλοντικές συμπεριφορές όπως φοβίες
(σε θορύβους ή στις βόλτες), υπέρμετρο γαύγισμα κ.α. σχετίζονται άμεσα με τις εμπειρίες και την ανταπόκριση του σε
ερεθίσματα κατά τις συγκεκριμένες περιόδους.
Η διαδικασία προετοιμασίας του μικρού μας φίλου, για
κατάλληλη αλληλεπίδραση με το περιβάλλον (άνθρωποι,
άλλα ζώα, χώροι, δραστηριότητες), ονομάζεται κοινωνικοποίηση (socialization) και αποδεικνύεται ότι κατέχει
καθοριστική σημασία στη διαμόρφωση των συμπεριφορών του σκύλου ή της γάτας κατά την ενήλικη ζωή.
Ιδανικά η κοινωνικοποίηση θα πρέπει να γίνεται κατά τη
διάρκεια της «ευαίσθητης» περιόδου, η οποία είναι μεταξύ 3 ως 14 εβδομάδων για τον σκύλο και 3 ως 9
εβδομάδων για τη γάτα. Κατά τη διάρκεια της «ευαίσθητης» περιόδου τα ζώα παρουσιάζουν αυξημένη τάση
για παιχνίδι, ανακαλύψεις και απόκτηση νέων εμπειριών
και η τυχόν απομόνωσή τους συνδέεται με ανεπιθύμητες
συμπεριφορές στην ενήλική τους ζωή.

| κατοικίδια |
Ήδη από την ηλικία των 3 εβδομάδων τα κουτάβια είναι
σε θέση να δημιουργούν δεσμούς με τα άλλα ζώα και με
τους ανθρώπους του περιβάλλοντος. Η πρώιμη κοινωνικοποίηση είναι ιδιαίτερα επιθυμητή δεδομένου ότι από την
ηλικία των 8 – 9 εβδομάδων τα κουτάβια είναι επαρκώς
ανεπτυγμένα νευρολογικά και έτοιμα να ανακαλύψουν
ακόμη και ξένα περιβάλλοντα. Έχει αποδειχτεί ότι κουτάβια που στερήθηκαν της πρώιμης κοινωνικοποίησης μέχρι
την ηλικία των 14 εβδομάδων ενώ συμπεριφέρονται καλά
εντός ενός περιορισμένου – γνωστού περιβάλλοντος, παρουσιάζουν φοβίες και ανεπιθύμητες αντιδράσεις σε μη
οικεία – άγνωστα περιβάλλοντα.

5) Ο κηδεμόνας θα πρέπει να διδάξει το κουτάβι να
παραμένει ήρεμο σε διάφορους χειρισμούς μέρους
ή ολόκληρου του σώματος. Να παραμένει ήρεμο όταν
αγγίζονται τα πόδια, τα αυτιά, η ουρά κλπ, προετοιμάζοντάς το για την επαφή σε μελλοντικούς καλλωπισμούς ή
και στην κτηνιατρική εξέταση.

Η κοινωνικοποίηση ξεκινά ήδη από τις 3-5 εβδομάδες της
ζωής τους στο χώρο που γεννήθηκαν, μέσω της επαφής
με τα άλλα ζώα της ομάδας, της επαφής με παιχνίδια διαφόρων υλικών, της αβίαστης επαφής με τους ανθρώπους
και μέσω της ατομικής φροντίδας τους σε ημερήσια βάση.

6) Εφόσον το κουτάβι συνηθίσει τα πρώτα ερεθίσματα μπορεί να ακολουθήσει η εξοικίωση με το
λουρί και τη βόλτα σε κατάλληλα περιβάλλοντα.
Δεδομένου ότι σε αυτήν την ηλικία τα κουτάβια δεν είναι
πλήρως εμβολιασμένα και κατά συνέπεια δεν καλύπτονται
πλήρως έναντι ασθενειών, θα πρέπει να υπάρχει αυστηρή επιλογή των χώρων που θα κυκλοφορήσουν. Θα
πρέπει να αποφεύγονται πλήρως πάρκα και σημεία στα
οποία κυκλοφορούν άλλα ανεμβολίαστα ζώα ή ζώα διαφόρων ηλικιών.

Η κοινωνικοποίηση θα πρέπει να εντείνεται στην
ηλικία των 8-12 εβδομάδων, η οποία είναι και η συνήθης ηλικία κατά την οποία θα βρεθούν στον νέο κηδεμόνα.
Στην ηλικία αυτή το κουτάβι είναι ιδιαίτερα κινητικό και
έχει αυξημένη τάση εξερεύνησης και θα πρέπει να ενθαρρύνεται για θετική αλληλεπίδραση και νέες εμπειρίες.

7) Βόλτα με το αυτοκίνητο και εξοικίωση με το
κλουβί μεταφοράς εφόσον χρειαστεί. Η βόλτα με το
αυτοκίνητο είναι απαραίτητη τόσο για τις μελλοντικές μεταφορές όσο και για την προσαρμογή στους θορύβους της
κυκλοφορίας.

Ειδικότερα:
1) Κάθε νέα εμπειρία θα πρέπει να εκλαμβάνεται
θετικά και σε αυτό συμβάλλει η κατάλληλη ποσότητα
ανταμοιβών (λιχουδιές) ή και τα χάδια. Έτσι το κουτάβι θα
εκλάβει με θετικό τρόπο τη νέα εμπειρία και θα ανυπομονεί για νέες.
2) Η εξοικίωση με νέα ερεθίσματα θα πρέπει
να είναι σταδιακή και να μην υπάρχει υπερέκθεση
σε νέα περιβάλλοντα ή εμπειρίες. Για παράδειγμα
η εξοικίωση με τους ανθρώπους πρέπει να γίνει
πρώτα με τα μέλη της οικογένειας και σταδιακά
θα πρέπει να έρθει σε επαφή και με τρίτους.
3) Το κουτάβι θα πρέπει να βρίσκεται
σε ένα ασφαλές αλλά εμπλουτισμένο
με παιχνίδια, κατασκευές και υλικά
περιβάλλον, όπου θα ενθαρρύνεται να
ανακαλύψει και να παίξει. Νέοι ήχοι, εικόνες, μυρωδιές θα πρέπει να παρουσιάζονται τακτικά, προκειμένου να υπάρχει
νέα ενασχόληση. Ιδιαίτερα βοηθητική είναι η
χρήση παιχνιδιών που περικλείουν τροφή.
4) Θα πρέπει να συμμετέχει όλη η οικογένεια προκειμένου να έρθει σε επαφή με ανθρώπους διαφόρων ηλικιών και των δύο φύλων και να
εξοικιωθεί στην ανθρώπινη επαφή. Κατά τη διάρκεια αυτών των επαφών θα πρέπει να αποφευχθεί ο
φόβος ή η ανησυχία.

8) Στη ηλικία των 3 μηνών, υπό προϋποθέσεις και
κατόπιν συμβουλών του επιβλέποντος κτηνιάτρου
θα μπορούσε να εξεταστεί και η συμμετοχή σε
ομαδικά μαθήματα κοινωνικοποίησης σε κατάλληλους από άποψη υγιεινής χώρους. Στην
περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχει προηγηθεί αποπαρασιτισμός και εμβολιασμός τουλάχιστον επτά ημέρες
νωρίτερα.
Οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι η κοινωνικοποίηση είναι μια επαναλαμβανόμενη και μακράς διάρκειας διαδικασία που θα πρέπει
να συνεχίζεται σταθερά μέχρι
την ηλικία των 9-12 μηνών.
Να λαμβάνεται υπόψη ότι το
κουτάβι μπορεί να παρουσιάζει διαφορετική ανταπόκριση
στα ερεθίσματα με την πάροδο
του χρόνου. Γι’ αυτό το λόγο η κοινωνικοποίηση είναι μια δυναμική
διαδικασία που χρειάζεται συλλογή
πληροφοριών από την πλευρά του
ιδιοκτήτη και πιθανή επανεκτίμηση
προκειμένου να διορθωθούν κατά
το δυνατό νωρίτερα ανεπιθύμητες
συμπεριφορές.
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Συμβουλές για νεανικό
λαιμό και ντεκολτέ
Νικολέττα Γαβαλά
Αισθητικός

Σ

το λαιμό και το ντεκολτέ η γήρανση του δέρματος είναι εμφανέστερη σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα.

‣ Δεν ξεχνάμε τη χρήση αντηλιακού.
‣ Καθαρίζουμε τον λαιμό και το ντεκολτέ σχολαστικά.
‣ Εφαρμόζουμε σε πρόσωπο, λαιμό
και ντεκολτέ την κατάλληλη ενυδατική ανάλογα με την ηλικία μας. Η ενυδάτωση είναι πολύ σημαντική για τη
διατήρηση της ελαστικότητας.
‣ Μετά το ντους κάνουμε ταμποναριστές κινήσεις με την πετσέτα, ώστε
να μη διαταράσσουμε την επιδερμίδα.

Εκεί το δέρμα είναι πιο λεπτό, το υποδόριο λίπος είναι ελάχιστο και έχει
λιγότερους σμηγματογόνους αδένες.
Όμως, παρά το γεγονός ότι η περιοχή
αυτή χρήζει ιδιαίτερης φροντίδας, συνήθως την παραμελούμε.

‣ Αφού σκουπιστούμε, περνάμε με
ένα βαμβάκι τονωτική λοσιόν, φροντίζοντας οι κινήσεις να γίνονται ταμποναριστά.

Η πρόληψη είναι η καλύτερη
φροντίδα! Δεν ξεχνάμε να περιποιούμαστε καθημερινά τον λαιμό και
το ντεκολτέ μας με τους ακόλουθους
τρόπους:

‣ Βρέχουμε μια πετσέτα με ζεστό
νερό και στύβουμε καλά. Στη συνέχεια την τυλίγουμε γύρω από το λαιμό
μας και την απλώνουμε στο ντεκολτέ
για λίγα λεπτά.
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‣ Αφού την αφαιρέσουμε, απλώνουμε την κρέμα περιποίησης. Την
αφήνουμε να δράσει γύρω στα 15’
και στη συνέχεια σκουπίζουμε απαλά
με βαμβάκι.
‣ Επίσης, πρέπει να προσφέρουμε μία με δύο φορές την εβδομάδα και τα θετικά αποτελέσματα της
απολέπισης με ένα απαλό προϊόν, το
οποίο θα εφαρμόζουμε αφού έχουμε
προηγουμένως και απαραιτήτως βρέξει την επιδερμίδα μας για να απομακρυνθεί κάθε πιθανότητα ερεθισμού.
Με τους παραπάνω τρόπους η
επιδερμίδα στο λαιμό και το ντεκολτέ θα γίνει αφάνταστα λεία
και θα διατηρήσει την ευλυγισία
της, ενώ οι ρυτίδες θα μειωθούν
σημαντικά.

| εθελοντισμός |
Ντόρα Κασιμέρη

Πρόεδρος «ηλιαχτίδα» Κέντρο Φιλοξενίας Άρρωστου
Παιδιού & Οικογένειας από επαρχία – Νέα Σμύρνη

«ηλιαχτίδα»
Κέντρο Φιλοξενίας Άρρωστου Παιδιού
& Οικογένειας από επαρχία – Νέα Σμύρνη
Μια μεγάλη ανοιχτή
αγκαλιά για
όλα τα παιδιά που μας
χρειάζονται!

Ιστορία &
σκοπός

Ο Σύλλογος «ηλιαχτίδα» είναι Μη
Κερδοσκοπική
Οργάνωση (ΜΚΟ)
που
ιδρύθηκε
στην αρχή του
2000 στη Νέα Σμύρνη.
Σκοπός του, ν’ ασχοληθεί με το παιδί,
ηθικά, οικονομικά, ψυχολογικά καθώς
και με το οικογενειακό του περιβάλλον.
Επίσης, με την ευαισθητοποίηση και
ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε παιδί και κυρίως, το πολυτιμότερο αγαθό… την υγεία του!
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Όραμά μας;
Να δημιουργήσουμε ένα Χώρο
Αγάπης – έναν Ξενώνα που με
πολλή Στοργή και Φροντίδα, θα
φιλοξενεί άπορα παιδιά από την
Ελληνική επαρχία και Κύπρο, με
σοβαρά προβλήματα υγείας, που
τα αναγκάζουν να μεταφερθούν
στα Νοσοκομεία της Αθήνας.
Προβλήματα υγείας, ως επί το πλείστον, παθήσεις ζωτικών οργάνων (π.χ.
νεφροί, καρδιά, ήπαρ, κλπ.), τα οποία
απαιτούν στις περισσότερες περιπτώσεις άμεση μεταμόσχευση του οργάνου που δυσλειτουργεί.
Μετά από προσπάθειες 10 ετών τα
καταφέραμε!

Τον Μάρτιο του 2010, με άπειρη χαρά
και ιδιαίτερη ικανοποίηση, ανοίξαμε
μια Ζεστή Γωνιά, στην Κεντρική Πλατεία Νέας Σμύρνης και ξεκινήσαμε τη
λειτουργία του πρώτου Κέντρου Φιλοξενίας Άρρωστου Παιδιού και Οικογένειας στην Ελληνική Περιφέρεια,
με έδρα τη Νέα Σμύρνη.

Ο αγώνας σκληρός για
διατήρηση!
Οι Νεοσμυρνιώτες και πολύς άλλος
κόσμος από τους όμορους δήμους
απ’ την αρχή στάθηκαν δίπλα μας. Οι
στόχοι μας ευοδώθηκαν.
Αν και οι προσπάθειες συνεχείς και
δύσκολες, το Διοικητικό Συμβούλιο,
σαν μια γροθιά από την αρχή της

| εθελοντισμός |
ίδρυσης του Συλλόγου, δίνει καθημερινά τη μάχη του.
Για μας, το Παιδί είναι το Μέλλον, η
Εξέλιξη, η Επιτυχία μιας κοινωνίας. Είναι η ηλιαχτίδα και η χαρά της ζωής
μας, ο πλούτος κάθε οικογένειας!

την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών
(Ο.Η.Ε.), ως εκπρόσωπος της Ελλάδας
από το 2012.
Τέλος, συνεργάζεται με τα νοσοκομεία:
‣ Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτης & Αγλαΐα Κυριακού»

Όλοι μαζί, ας προσπαθήσουμε να του
εξασφαλίσουμε μια καλύτερη ζωή,
ενάντια στη σημερινή χωρίς αξίες και
οράματα κοινωνία!

‣ Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

Η «ηλιαχτίδα» τώρα πια για μας,
είναι Σκοπός, είναι το Φως, η
Ελπίδα, η Αφοσίωση, η απέραντη Αγάπη για το Παιδί!

‣ «Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης»

Κάθε προσπάθειά μας, έχει σημείο
αναφοράς την επέκταση και βελτίωση
του χώρου και των προσφορών προς
κάθε παιδί που μας χρειάζεται, χωρίς
καμία οικονομική επιβάρυνση, όπως
συμβαίνει μέχρι σήμερα.

‣ «Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο»

Και τα Πανεπιστήμια:
‣ Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών
και Πολιτικών Σπουδών / Τμήμα Ψυχολογίας
‣ Πανεπιστήμιο Πειραιά / Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
‣ The University of London

Πιστοποιήσεις &
Συνεργασίες

‣ City University, Reading University

Η «ηλιαχτίδα» κατέχει την Ειδική Πιστοποίηση του Ν.Π.Ι.Δ. ως Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
(Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Δράσεις

Είναι Τακτικό μέλος του Διεθνούς Δικτύου Οργανώσεων, «Eurochild», με
έδρα τις Βρυξέλλες από το 2008 και
Τακτικό μέλος του Διεθνούς Συνασπισμού OP3CRC International Coalition
για τα δικαιώματα του Παιδιού, υπό

‣ University of Wolver Hampton.

Η «ηλιαχτίδα» έχει πραγματοποιήσει
και συνεχίζει να πραγματοποιεί μια
σειρά από δράσεις που σχετίζονται με
την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για σημαντικά κοινωνικά ζητήματα!
Κορωνίδα των δράσεών της, είναι η Πανελλήνια Εκστρατεία
Ενημέρωσης σχετικά με τη Δωρεά Οργάνων - Μεταμοσχεύσεων, σε Λύκεια της Αττικής.

Ενημερώσαμε εκατοντάδες μαθητές
Λυκείων για τις βασικές έννοιες που
αφορούν στη Μεταμόσχευση, δώσαμε την εικόνα που επικρατεί στη χώρα
μας για το θέμα αυτό και μιλήσαμε
για όλες τις «σκοτεινές πλευρές» -που
λόγω της ημιμάθειας- υπάρχουν σχετικά με τη Δωρεά Οργάνων.
Επίσης, πραγματοποιεί ομιλίες, ημερίδες, διαλέξεις σχετικά με το σημαντικό αυτό θέμα της Δωρεάς Οργάνων
- Μεταμόσχευσης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην ψυχολογία,
την κοινωνία, την υγεία, την οικογένεια και το παιδί.
Κάθε χρόνο πραγματοποιεί παζάρια
και γιορτές τόσο για την προώθηση
ισχυρών μηνυμάτων (όπως ο εθελοντισμός, η ψυχική υγεία, η αποδοχή
της διαφορετικότητας), όσο και για να
γιορτάσει βασικές έννοιες (όπως ισότητα, αποδοχή κοινωνικά ευάλωτων
ομάδων, δικαιώματα των παιδιών).
Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε και το ουσιαστικό της έργο
πάνω στη συνεισφορά στον ευάλωτο συνάνθρωπο. Συνεισφορά
τόσο ηθική, όσο και υλική. Πραγματοποιεί επισκέψεις σε Άρρωστα Παιδιά μέσα σε νοσοκομεία, επισκέψεις
σε φυλακές, καθώς και επισκέψεις
σε τόπους που υπάρχουν πληγέντες
συνάνθρωποί μας από κάποια φυσική
καταστροφή.
Επιπλέον, μεγάλη βοήθεια έχει δοθεί και συνεχίζει να δίνεται, σε μετανάστες που ζουν στη χώρα μας και
χρειάζονται άμεση βοήθεια, ηθική και
υλική.
Η «ηλιαχτίδα» δεν γνωρίζει σύνορα, χρώματα, έθνη, θρησκεία,
γλώσσα…
Το μόνο που γνωρίζει καλά, είναι πως
όταν υπάρχει ανάγκη για βοήθεια και
ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αβοήθητα
παιδιά, η «ηλιαχτίδα» είναι πάντα εκεί!
Πάντα πρόθυμη και έτοιμη να κάνει το
καλύτερο δυνατό, ώστε όλα τα παιδιά
να έχουν τα ίδια δικαιώματα και να
απολαμβάνουν τις χαρές της ζωής!
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| συνταγές |

Ο ΣΕΦ

ΙΝΕΙ...
Ε
Τ
Ο
Ρ
Π

Χρήστος Κανουλάς

Σεφ κουζίνας
Ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς

Ρολάκια
κανέλας

Υλικά:

Εκτέλεση:

100 γρ. βούτυρο σε
θερμοκρασία δωματίου

• Κόβουμε το τσουρέκι σε φέτες 1 εκ. πάχος και με ένα πλάστη τα πατάμε λιγάκι να μειωθεί το πάχος τους (αν θέλουμε βγάζουμε και την κόρα).
• Κάνουμε ένα μείγμα το βούτυρο, την καστανή ζάχαρη και την κανέλα
και αλείφουμε τις φέτες μας και τις ρολάρουμε με το μείγμα προς τα
μέσα. Το κάθε ρολάκι το κόβουμε στη μέση και το τοποθετούμε σε ταψί,
που έχουμε βουτυρώσει στον πάτο, το ένα δίπλα στο άλλο και ψήνουμε
σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 για 10 με 12 λεπτά.
• Μέχρι να ψηθούν ανακατεύουμε την άχνη, το γάλα και τη βανίλια για
να κάνουμε ένα γλάσο με το οποίο θα αλείψουμε τα ρολάκια μας, αφού
κρυώσουν.
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1 Τσουρέκι

20 γρ. ζάχαρη καστανή
10 γρ. κανέλα
200 γρ. ζάχαρη άχνη
30 γρ. γάλα
Λίγο εκχύλισμα βανίλιας

| συνταγές |

Μαγειρίτσα μανιταριών
Εκτέλεση:
• Πλένουμε όλα τα λαχανικά μας και τα χορταρικά. Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο (το κάνουμε πολτό με
την πίσω μεριά από το μαχαίρι μας ), κόβουμε σε ροδέλες
το πράσο και κόβουμε τα μανιτάρια μας στο ίδιο μέγεθος
περίπου 1 εκ.. Τα φύλλα από το μαρούλι και το σέσκουλο
τα πλένουμε και τα χοντροκόβουμε. Αντιθέτως τα μυρώνια
και τον άνηθο τα ψιλοκόβουμε. Έχουμε έτοιμο το ξύσμα
και το χυμό από το λεμόνι.

• Ταυτόχρονα σε ένα μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι με τον
χυμό λεμόνι σε πηχτό μείγμα. Μετά τα 20 λεπτά βγάζουμε
από τη φωτιά την κατσαρόλα και με μια κουτάλα παίρνουμε λίγο ζουμί και προσθέτουμε στο μπολ με το αλεύρι και
το λεμόνι και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει ένα και όλο το
μείγμα από το μπολ το γυρνάμε στην κατσαρόλα, ανακατεύοντας με προσοχή να μην μας πήξει απότομα η σούπα
στην κατσαρόλα.

• Παίρνουμε μια κατσαρόλα ανοιχτή που να χωράει τα
υλικά μας (ίσα ίσα να τα χωράει - δεν μας πειράζει, γιατί
θα μειωθεί ο όγκος τους στη διάρκεια του μαγειρέματος ),
προσθέτουμε το λάδι και όταν κάψει ξεκινάμε να σοτάρουμε τα μανιτάρια μας.

• Περνάμε από τη φωτιά την σούπα μας να πάρει μια βράση και να φτάσει στην επιθυμητή πυκνότητα (μπορεί να
χρειαστεί να προσθέσουμε λίγο νερό ανάλογα την επιθυμία μας). Φτιάχνουμε τη γεύση με αλάτι και πιπέρι και όταν
είναι έτοιμη προσθέτουμε το ξύσμα και τα μυρωδικά μας
για να μας δίνουν το άρωμά τους φρέσκο.

• Όταν έχουν ξεκινήσει να μαλακώνουν τα μανιτάρια μας
βάζουμε τα κρεμμυδάκια,το σκόρδο και το πράσο σε μέτρια φωτιά για να μην πάρουν καθόλου χρώμα αλλά να
μελώσουν. Σε αυτό το σημείο μπορεί να χρειαστεί να προσθέσουμε λίγο έξτρα λάδι. Όταν είναι έτοιμο σβήνουμε με
την σόγια.
• Μόλις εξατμιστεί όλη η σόγια προσθέτουμε το μαρούλι
και το σέσκουλο για να μαραθούν για μισό λεπτό, ανακατεύοντας συνέχεια και προσθέτουμε νερό για να καλύψουμε τα μανιτάρια μας 2 δάχτυλα, προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι
και αφήνουμε να μαγειρευτούν για 20 λεπτά σε σιγανή
φωτιά, ίσα ίσα να βράζει.

Υλικά:
1 κρεμμύδι φρέσκο
2 σκελίδες σκόρδο
1 πράσο
100 γρ. ελαιόλαδο
5 κ.σ. σως σόγιας
800 γρ. μανιτάρια (διάφορα)
Φύλλα από 1 μαρούλι
½ ματσάκι σέσκουλα
½ ματσάκι άνηθο
½ ματσάκι μυρώνια
2 κ.σ. αλεύρι
Χυμό από 2 λεμόνια
Ξύσμα από 1 λεμόνι
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| νέα προϊόντα |
Brand Clearblue
Τεστ Εγκυμοσύνης Clearblue, Δείκτης Σύλληψης,
Το Ψηφιακό Τεστ Εγκυμοσύνης Clearblue με Δείκτη Σύλληψης είναι το πρώτο και μοναδικό τεστ που είναι τόσο ακριβές όσο ένα υπερηχογράφημα στη χρονολόγηση της
εγκυμοσύνης (1). Ο ευφυής διπλός αισθητήρας του, όχι μόνο σας δείχνει στην ψηφιακή
οθόνη εάν είστε έγκυος ή όχι, αλλά σας δείχνει επίσης πόσες εβδομάδες – οι εβδομάδες
από τη σύλληψη εμφανίζονται ως 1-2, 2-3 ή 3+. (2) Με αυτό το κιτ τεστ εγκυμοσύνης
για χρήση κατ’ οίκον, μπορείτε να κάνετε το τεστ 5 ημέρες πριν από την καθυστέρησή
σας (το οποίο είναι 4 ημέρες πριν από την αναμενόμενη περίοδό σας). 65% των αποτελεσμάτων Έγκυος μπορούν να ανιχνευτούν 5 ημέρες πριν την καθυστέρησή σας.
Εάν κάνετε το τεστ πριν την αναμενόμενη περίοδό σας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε
τα πρώτα ούρα της ημέρας για ένα ακριβές αποτέλεσμα Δείκτη Σύλληψης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το προϊόν, οι σύμβουλοι της γραμμής εξυπηρέτησης είναι στη διάθεσή σας στο 210 300 1827, 09:00-17:00 Δευτέρα-Παρασκευή.
(1) Αποτέλεσμα εβδομάδων σύμφωνο κατά 97% με υπερηχογράφημα προσδιορισμού ηλικίας κύησης σε μεταγενέστερο χρόνο. Με βάση μελέτες 187 γυναικών που
σύγκριναν το αποτέλεσμα με το υπερηχογράφημα προσδιορισμού ηλικίας κύησης..

Artelac Ectoin Nasal Spray
Το Artelac® Nasal Ectoin® χρησιμοποιείται για την
πρόληψη και την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων
της αλλεργικής ρινίτιδας.

στατευτικά κατά των βλαβερών επιδράσεων των
αλλεργιογόνων. Διευκολύνει την ανάπλαση του ευαίσθητου ρινικού βλεννογόνου. Το Artelac® Nasal
Ectoin® δεν περιέχει συντηρητικά και είναι κατάλληλο για παιδιά. Διάλυμα 20 mL.

Το Artelac® Nasal Ectoin® είναι ένα ιατροτεχνολογικό σκεύασμα που περιέχει Ectoin®, ένα φυσικό
συστατικό που δρα προστατευτικά για τα κύτταρα,
με ιδιότητες που μειώνουν τη φλεγμονή και σταθεροποιούν την κυτταρική μεμβράνη. Συνήθη συμπτώματα όπως η ρινική καταρροή και ο κνησμός,
η ρινική συμφόρηση και το φτάρνισμα μπορούν να
μειωθούν σημαντικά. Το Artelac® Nasal Ectoin®
είναι ένα ελαφρώς υπέρτονο διάλυμα και δρα προ-

Χρήση: Πάντα χρησιμοποιείτε το Artelac® Nasal
Ectoin® σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν
ξεκινήσετε να το χρησιμοποιείτε αν δεν είστε σίγουροι. Εφόσον δεν έχει συνταγογραφηθεί διαφορετικά
από τον γιατρό σας, εφαρμόστε 1 - 2 ψεκασμούς σε
κάθε ρουθούνι αρκετές φορές την ημέρα. Σε παιδιά
ηλικίας 10 ετών και κάτω πρέπει να παρέχεται βοήθεια κατά την εφαρμογή του Artelac® Nasal Ectoin®.

ZzzQuil
ZzzQuil
NATURA
Συμπλήρωμα
διατροφής με
Μελατονίνη,
60 ζελεδάκια

ZzzQuil
NATURA
Συμπλήρωμα
διατροφής με
Μελατονίνη,
30 ζελεδάκια
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Χαρακτηριστικά: Το Νέο ZzzQuil NATURA είναι συμπλήρωμα διατροφής με Μελατονίνη, Βιταμίνη Β6 και ένα συνδυασμό βοτάνων από Χαμομήλι, Λεβάντα και
Βαλεριάνα. Η Μελατονίνη σας βοηθάει να αποκοιμηθείτε γρήγορα και επομένως
να ξυπνάτε αναζωογονημένοι, χωρίς υπνηλία την επόμενη ημέρα! Η Βιταμίνη Β6
συμβάλλει στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης καθώς και στη φυσιολογική
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Το νέο ZzzQuil NATURA ρυθμίζει τον
ύπνο με φυσικό τρόπο και σας βοηθά να απολαμβάνετε τα οφέλη του ύπνου.
Χρήση: Η μελατονίνη συμβάλλει στη μείωση του χρόνου που χρειάζεται κανείς για
να κοιμηθεί. Πάρτε 1 ζελεδάκι 30 λεπτά πριν τον ύπνο και αφήστε ένα διάστημα τουλάχιστον 6 ωρών για ύπνο. Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας
δόσης. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ποικίλης και ισορροπημένης διατροφής και ενός υγιεινού τρόπου ζωής.
Να φυλάσσεται μακριά από τα μικρά παιδιά. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την
πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας: εάν αντιμετωπίζετε μακροχρόνιες δυσκολίες στον ύπνο, πριν πάρετε αυτό
το συμπλήρωμα διατροφής εάν είστε έγκυος, προσπαθείτε να μείνετε έγκυος ή θηλάζετε, εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα υγείας, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή
ή πάσχετε από χρόνια νόσο, εάν παίρνετε άλλα υπνωτικά.

| νέα προϊόντα |
Plac Away

Allegra®

ΝΕΟ Plac Away
Fresh Breath 250ml

Το Allegra® είναι ένα νέο
αντιισταμινικό 2ης γενιάς
(ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.), σε μορφή δισκίων των 120mg, για την ανακούφιση των συμπτωμάτων
της εποχικής αλλεργικής ρινίτιδας, όπως το φτάρνισμα,
ο κνησμός στη μύτη, η ρινική
καταρροή ή συμφόρηση, καθώς και τα κνησμώδη, ερυθρά και υγρά μάτια.
Το Allegra® δεν προκαλεί υπνηλία, δρα σε 1 ώρα και διαρκεί όλη μέρα.
Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών.

•
Αποτελεσματικό
από την 1η εφαρμογή
• Συμβάλλει στην
εξουδετέρωση των
βακτηρίων που προκαλούν κακοσμία
• Με γεύση FROZEN
δυόσμου
• ΧΩΡΙΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ

Το Υπουργείο Υγείας και ο Ε.Ο.Φ. συνιστούν: ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ Ή ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ
ΣΑΣ. ΝΑ ΜΗ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ.

Χλωρεξιδίνη 0,06%
Γαλακτικός Ψευδάργυρος 0,15%
97% φυσικά συστατικά

Laxaney
Το Laxaney macro είναι πόσιμο διάλυμα
Macrogol 4000 με ευχάριστη γεύση ροδάκινο. Το Laxaney macro μαλακώνει τα
κόπρανα και ανακουφίζει φυσικά από τη
δυσκοιλιότητα.

Plac Away Fresh Breath στοματικό διάλυμα για καθημερινή
προστασία.
Με αντιμικροβιακή & αντιβακτηριακή
δράση, συμβάλλει:
• στην εξουδετέρωση των πτητικών
ενώσεων που ευθύνονται για την κακοσμία του στόματος
• στη μείωση των βακτηρίων που ευθύνονται για την οδοντική πλάκα και
πέτρα
• στην προστασία από τα μικρόβια
που ευθύνονται για την τερηδόνα
• στην προστασία από ουλίτιδα & περιοδοντίτιδα
• στην ενίσχυση του σμάλτου των δοντιών

Το Laxaney Macro είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν με καθαρτική δράση. Χάρη στην
ικανότητά του να δεσμεύει νερό, το Laxaney
Macro, μαλακώνει τα κόπρανα διευκολύνοντας την αφόδευση. Δεν απορροφάται, δεν
ερεθίζει το βλεννογόνο και αποβάλλεται με
τα κόπρανα αναλλοίωτο. Δεν περιέχει γλουτένη ούτε ζάχαρη και είναι κατάλληλο για άτομα που ακολουθούν διατροφή χαμηλή σε νάτριο.
Δοσολογία: Παιδιά μεταξύ 2 και 3 ετών: 8-16ml/ηµέρα (ισοδυναμούν µε
4-8g Macrogol). Παιδιά μεταξύ 4 και 7 ετών:16-32ml/ημέρα (ισοδυναμούν
με 8-16g Macrogol). Ενήλικες και παιδιά άνω των 8 ετών: 20-40ml/ημέρα
(ισοδυναμούν με 10-20g Macrogol). Η ημερήσια δόση να λαμβάνεται κατά
προτίμηση εφάπαξ το πρωί.. Η χρήση από παιδιά κάτω των 12 ετών με την
συμβουλή γιατρού.
Κάθε φιάλη των 250 ml περιέχει 125 g macrogol 4000.

• Για ενήλικες και παιδιά άνω των 6
ετών

Salonpas-FX

• Προϊόν συμβατό με ομοιοπαθητική

Έμπλαστρο φαρμακούχο για τοπική εφαρμογή.

Χρήση: Χρησιμοποιήστε 15ml αδιάλυτου προϊόντος (μισό καπάκι- άνω
εσωτερική γραμμή) κάνοντας στοματοπλύσεις για περίπου 1 λεπτό.
Συστήνεται η χρήση του 2 φορές την
ημέρα, μετά το βούρτσισμα.

Για τη συμπτωματική ανακούφιση του πόνου
στους μυς και στις αρθρώσεις που σχετίζεται
με θλάσεις και διαστρέμματα.

ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΤΑΠΙΝΕΤΕ

Φαρμακούχο έμπλαστρο χρώματος καφέ ανοικτού, με εύκαμπτο στρώμα υποστήριξης. Η αυτοκόλλητη πλευρά καλύπτεται από πλαστική
μεμβράνη.
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| ιατρικές εξελίξεις |

Το πράσινο τσάι
μετά το περπάτημα
κάνει θαύματα

Β

Επιτυχύνει
την καύση
θερμίδων
και όχι
μόνο

Αυτό σημαίνει ότι το πράσινο τσάι, μπορεί να μας βοηθήσει να ανακάμψουμε γρηγορότερα μετά από έντονο
περπάτημα.

ραζιλιάνοι επιστήμονες μας προτρέπουν εδώ και
χρόνια να πίνουμε πράσινο τσάι μετά το περπάτημα, μετά από χρόνια ερευνών τους σχετικά με το
θέμα. Όσοι συμμετέχοντες κατανάλωναν τρία φλιτζάνια
πράσινου τσαγιού κάθε μέρα για μια εβδομάδα, είχαν
λιγότερους δείκτες κυτταρικής βλάβης που προκαλείται
από την αντίσταση στην άσκηση.

Στη δεύτερη μελέτη, οι επιστήμονες επέλεξαν διαφορετικούς συμμετέχοντες, που συνδύασαν μια καθημερινή συνήθεια με 4-5 φλιτζάνια πράσινου τσαγιού και μια προπόνηση
25 λεπτών για 12 εβδομάδες. Αυτοί έχασαν κατά μέσο όρο
δύο επιπλέον κιλά από όσους ασκήθηκαν αλλά δεν έπιναν
τσάι. Οι τρίτοι συμμετέχοντες που πήραν μέρος και στις
δύο δοκιμές, έχασαν έως και 4,5 κιλά σε μια εβδομάδα!
Αξίζει πραγματικά να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τα οφέλη
από το πράσινο τσάι, πίνοντάς το μετά το περπάτημα για
τουλάχιστον 7 συνεχόμενες ημέρες, γιατί όχι και πριν.
Είναι, δε, και άριστο υποκατάστατο του καφέ.

Γυναίκες:
Αυτό είναι το
«μυστικό» που
εξηγεί γιατί
το δέρμα τους
γερνάει πιο
γρήγορα από
των ανδρών
Το δέρμα των ανδρών
διατηρείται πιο σφριγηλό,
από των γυναικών παρά το
γεγονός ότι οι περισσότεροι
δεν χρησιμοποιούν κρέμες
Οι άνδρες φαίνεται να…
γερνάνε πιο αργά
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Ο

ι περισσότεροι άνθρωποι
πολεμούν τα γεράματα με
πολλούς και διαφορετικούς τρόπους.
Τέτοιοι μπορεί να είναι ειδικές
ενυδατικές κρέμες, ειδικοί οροί
για το δέρμα κλπ. Όμως κάτι που
παρατηρείται είναι το γεγονός ότι
το ανδρικό δέρμα φαίνεται να μη
γερνά με τον ίδιο ρυθμό που γερνά το γυναικείο.

Οι γυναίκες είναι αυτές που προσπαθούν με κάθε τρόπο να καθυστερήσουν την γήρανσή τους, οι
άντρες είναι αυτοί που το καταφέρνουν τελικά και μάλιστα χωρίς
καμία απολύτως προσπάθεια. Ούτε κρέμες χρησιμοποιούν (οι περισσότεροι), ούτε ανησυχούν ιδιαίτερα για την εικόνα τους.
Οι γυναίκες από την άλλη ανησυχούν διότι θέλουν να κρατήσουν την
ομορφιά που κάποτε τις χαρακτήριζε ακόμα και όταν τα χρόνια έχουν
περάσει. Φυσικά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτό. Γιατί
όμως το δέρμα των αντρών γερνά με πιο αργούς ρυθμούς;
Η απάντηση αφορά άμεσα το γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν πολύ
πιο μειωμένη παραγωγή κολλαγόνου στο δέρμα, το οποίο κάνει το
δέρμα πιο λαμπερό και πιο «νεανικό».
Γι’ αυτό μια καλή λύση σε αυτό είναι να τρώμε πολλά φρούτα και
λαχανικά που βοηθούν τόσο στη γενικότερη υγεία του οργανισμού
μας, όσο και στην παραγωγή του κολλαγόνου.
www.in.gr/health

| βιβλία |
Ελοΐσα Τζέιμς

Γ

Το τέλειο λάθος

ια την Ολίβια Λίτον, ο αρραβώνας της με τον δούκα του Κάντεργουικ είναι περισσότερο κατάρα παρά ευλογία. Τουλάχιστον όμως, η κοινωνική του
τάξη θα βοηθήσει τη δίδυμη αδελφή της Τζορτζιάνα να παντρευτεί τον γοητευτικό Τάρκιν, δούκα του Σκονς. Για την Τζορτζιάνα είναι ο ιδανικός σύζυγος για
όλους τους λόγους... εκτός από έναν: Ο Τάρκιν είναι ερωτευμένος με την Ολίβια
Μπορεί η Τζορτζιάνα να είναι η ιδανική νύφη και απόλυτα έτοιμη να γίνει μια
δούκισσα, αλλά η φλογερή και δυναμική Ολίβια του προκαλεί έναν ανεξήγητο
πόθο. Καθώς κανένας από τους δύο δεν μπορεί να αντισταθεί, κινδυνεύουν να
διαλύσουν τα πάντα: τον αρραβώνα της Ολίβια, τη δυνατή σχέση με την αδελφή
της, αλλά και τη δική τους εύθραυστη αγάπη. Θα παραδοθούν στον έρωτά τους;
Υπάρχει ένα και μοναδικό πράγμα που μπορεί να τους σώσει και σε αυτό κρύβονται οι πιο καθοριστικές αποφάσεις για τη ζωή όλων. Μια ανατρεπτική και συνάμα
υπέροχη παραλλαγή του παραμυθιού «Η Πριγκίπισσα και το Μπιζέλι».

Σελίδες 472 - Μετάφραση: ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - Εκδόσεις: ELXIS

Δημήτρης Κωστόπουλος

Η κιμωλία

Σ

τις 18 Απριλίου του 1938, Δευτέρα του Πάσχα για τους Ιταλούς, Μεγάλη
Δευτέρα για τους Έλληνες, στην κεντρική πλατεία της Λέρου, ένας ψαράς ο
Αποστόλης Νταλλαρής μαχαιρώνει χωρίς φανερό λόγο τον υπολοχαγό Σαλβατόρε Μπονάνο. Μοιάζει με «αστυνομικό», αλλά δεν είναι. Οι ερωτικές ιστορίες
είναι συνήθως προφορικές, μόνον αυτές της λογοτεχνίας παραμένουν ανεξίτηλες
– το μελάνι και το χαρτί, το άρωμα των λέξεων. Παλιές εφημερίδες και τυπωμένες
φωτογραφίες με τα απολιθωμένα μυστικά τους είναι αυτές που στο τέλος βγάζουν
νόημα. Η Ιστορία είναι γενικά ευρύχωρη, απλώνεται πάνω από θάλασσες και κράτη, αλλά καμιά φορά μπορεί να στριμωχτεί και σε ένα μικρό νησί όπως η Λέρος.
Όλα εκεί, μέσα στα ίδια κτίρια. Δύο πόλεμοι, ο ένας Παγκόσμιος, ένας Εμφύλιος,
μια Δικτατορία, το Ψυχιατρείο, και τώρα οι πρόσφυγες. Η ιστορία ενός δύσκολου
αιώνα. Εκεί στη Λέρο καταλήγουν τελικά και οι δύσκολες διαδρομές του έρωτα
και της ιστορίας, οι χαρές και οι λύπες των πρωταγωνιστών αυτής της αφήγησης.
Σελίδες 240 - Εκδόσεις: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Μαρία Παπαγιάννη

Ξ

Χρυσά κουπιά

αφνικά η ζωή τους ήρθε τα πάνω κάτω. Η Λήδα και η Ηρώ πρέπει να περάσουν όλο το καλοκαίρι σ΄ ένα χωριό που βρίσκεται στη μέση του πουθενά
μέσα στα βουνά και χωρίς θάλασσα. Κι όμως πολύ γρήγορα τα κορίτσια
άρχισαν να δένονται με το χωριό. Έμαθαν μαζί και τις ιστορίες των ανθρώπων
που το κατοικούσαν. Ανακάλυψαν ένα παλιό ημερολόγιο της μαμάς τους και
μέσα από τις σελίδες του γνώρισαν το σκοτεινό παρελθόν της οικογένειας που
αγνοούσαν. Η ιδιοκτήτρια ενός βιβλιοπωλείου τους αποκάλυψε τον θρύλο για
μια μαγική βελανιδιά που τη λέγανε καράβι και οι παλιοί τη λατρεύανε γιατί είχε
μαγικές ιδιότητες. Για να φτάσουν όμως εκεί έπρεπε να διασχίσουν τον «απαγορευμένο τόπο» ένα δύσβατο φαράγγι. Η Ηρώ ορκίστηκε πως θα πήγαινε ακόμα και μόνη της. Ένα μυθιστόρημα για ένα καλοκαίρι σ΄ ένα μυστηριώδη τόπο
όπου οι άνθρωποι πιστεύουν σε θρύλους και δεν ταράζουν τα φαντάσματα του
παρελθόντος. Μια παρέα παιδιών θα ανακαλύψουν τη δύναμη της φιλίας, της
αγάπης, της θυσίας και θα τολμήσουν να ξυπνήσουν το δέντρο βασιλιά γιατί
καταλαβαίνουν πως αν είναι μαζί θα το καταφέρουν, γιατί, καμιά φορά, το «μαζί»
είναι όλες οι γλώσσες κι όλοι οι καιροί.

Σελίδες 176 - Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗΣ
Άνοιξη 2021 | ΠΕΙΦΑΣΥΝ NEWS 47

| αποδράσεις |

Πορταριά:

Η γοητεία του Πηλίου

Ο

νομαστό κεφαλοχώρι με παραδοσιακό
χρώμα και αξιόλογη τουριστική υποδομή, η Πορταριά αποτελεί έναν από
τους σημαντικότερους ταξιδιωτικούς προορισμούς ολόκληρης της Μαγνησίας, αλλά και
την προφανή επιλογή για τους λάτρεις του πανέμορφου Πηλίου.

Ένας από τους σημαντικότερους ταξιδιωτικούς προορισμούς
ολόκληρης της Μαγνησίας

Το θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον, τα πετρόχτιστα αρχοντικά, τα σπίτια με την εξαίρετη πηλιορείτικη αρχιτεκτονική,
τα γραφικά καλντερίμια, οι βρύσες με τα τρεχούμενα νερά,
τα μονοπάτια, αλλά και η υπέροχη θέα στη γειτονική Μακρινίτσα, τον Βόλο και τον Παγασητικό κόλπο, μαγεύουν
τους επισκέπτες.
H Πορταριά, τόπος καταγωγής του Αλεξίου Αθανασάκη,
δωρητή του Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου, γνώρισε μεγάλη ακμή τον 18ο και τον 19ο αιώνα χάρη στη βιοτεχνική
(υφαντική και βυρσοδεψία) και εμπορική δραστηριότητα
των κατοίκων της.
Στο χωριό εδρεύει γυναικείος αγροτουριστικός συνεταιρισμός, που παρασκευάζει τοπικά προϊόντα (γλυκά κουταλιού και ταψιού, μαρμελάδες, λικέρ, ζυμαρικά).
Στολίδι της Πορταριάς είναι η όμορφη πλακόστρωτη πλατεία της, με εντυπωσιακά πλατάνια, βρύσες και καφέ –
εστιατόρια.
Ξεχωριστό χρώμα δίνουν στο χωριό τα αποκατεστημένα
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αρχοντικά (στο αρχοντικό Ζούλια στεγάζεται μουσείο λαϊκής τέχνης), η εκκλησία
του Αγίου Νικολάου (με χρυσοποίκιλτο
τέμπλο και ωραίο καμπαναριό) και το εκκλησάκι της Παναγίας Πορταρέας
(σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, σε
αυτό οφείλει την ονομασία του το χωριό).

Στην είσοδο της Πορταριάς είναι χτισμένη η δισυπόστατη
εκκλησία της Αγίας Μαρίνας - Παναγίας, ενώ δίπλα
στο ξενοδοχείο «Ξενία Παλάς» βρίσκονται η εκκλησία του
Αγίου Ταξιάρχη και πλακόστρωτη πλατεία με μαγευτική
θέα στη Μακρινίτσα, το Βόλο και τον Παγασητικό κόλπο.
Τους φυσιολάτρες και τους περιπατητές προσελκύουν,
προπάντων, το μονοπάτι των Κενταύρων, που συνδέει
την Πορταριά με τα Χάνια, η Αδάμενα, περιοχή με τρεχούμενα νερά, πλατάνια και πλακόστρωτη πλατεία, και ο
καταρράκτης Κάραβος (τα νερά του προέρχονται από τη
γειτονική πηγή Μάνα).
Θρησκευτικά μνημεία που αξίζουν την προσοχή των επισκεπτών είναι η μονή της Παναγίας της Οδηγήτριας,
στη διαδρομή από την Πορταριά προς τη Μακρινίτσα, και η
εκκλησία του Αγίου Ιωάννη (άλλοτε καθολικό μονής),
λίγο ψηλότερα από την πηγή Μάνα.
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
https://www.in.gr/diakopes/

| κουίζ |
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Ο Πέτρος και η Μαρία ζουν μαζί με τα 12 παιδιά τους.
Κάποια από αυτά είναι από τον προηγούμενο γάμο
του Πέτρου και κάποια από τον προηγούμενο γάμο
της Μαρίας. Ο καθένας τους συνδέεται άμεσα με 9
από τα παιδιά αυτά. Πόσα παιδιά απέκτησαν μαζί;

Τέσσερις άνδρες μπορούν να φτιάξουν τέσσερις βάρκες σε
τέσσερις ημέρες. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να φτιάξει
ένας άνδρας μία βάρκα;
A: 16 ημέρες Β: 4 ημέρες Γ: 8 ημέρες

A: 7 Β: 8 Γ: 9 Δ: 4 Ε: 6

4
Ένα μπουκαλάκι νερό και μια σοκολάτα κάνουν 11 ευρώ.
Η σοκολάτα κοστίζει 10 ευρώ περισσότερα από το νερό.
Πόσο κοστίζει το νερό;

2
Αν τρεις γάτες πιάνουν 3 ποντίκια σε 3 λεπτά, πόσες
γάτες το ίδιο ικανές και γρήγορες με αυτές που πιάνουν τα 3 ποντίκια σε 3 λεπτά, θα χρειαστούν για να
πιάσουν 100 ποντίκια σε 100 λεπτά;

5
Ο πατέρας μου είναι αδερφός της αδερφής σου. Τι συγγένεια έχουμε; Είμαι ξάδερφος, ανιψιός, γιος ή θείος σου;

A: 3 Β: 100 Γ: 50 Δ: 30
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1. Απάντηση: Σωστό το E. Μαζί απέκτησαν 6 παιδιά. Τρία είχε ο Πέτρος
από τον πρώτο γάμο του και τρία η Μαρία.
2. Απάντηση: Σωστό το A. Οι ίδιες 3 γάτες . Πιάνουν και στις δύο περιπτώσεις 1 ποντίκι το λεπτό.
3. Απάντηση: Σωστό το Β
4. Αυτή η σπαζοκεφαλιά μπορεί να λυθεί με την εξής εξίσωση:
х + х + 10 = 11 ➔ 2 х = 1 ➔ х = 0.5
Άρα, το νερό κοστίζει 0,50 λεπτά και η σοκολάτα 10.50 ευρώ.
5. Είμαι ανιψιός σου
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| κόμικ |

Οι ήρωές µου
ΣΕΝΑΡΙΟ - ΣΧΕΔΙΟ: ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΤΣΟΥΚΗ

Οι δικοί µου ήρωες...
µετρούσαν την αγωνία µου, τον πυρετό µου, το οξυγόνο µου,
έµπαιναν στον θάλαµο τραγουδώντας,
ντυµένοι σαν αστροναύτες ...και χόρευαν! Έκαναν πλάκα!
Με ρωτούσαν «γιατί δεν τρως όλο σου το φαγητό;»
Σε άλλους έλεγαν: «θέλετε να σας βοηθήσω να φάτε;»
Οι δικοί µου ήρωες δεν παραπονέθηκαν ποτέ!
Κι ας φορούσαν διπλές µάσκες κάτω από την προσωπίδα.
Κι ας φορούσαν διπλά γάντια...

Τα µάτια τους πάντα µου γελούσαν!

Βλέπεις...

∆εν φορούν όλοι
οι ήρωες κάπα!

χε τ ε!
έ
σ
ο
ρ
Ν α π Π ά σ χ α!
Κα λό
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