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ο καλοκαίρι έφτασε!
...και όλοι το αναμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία ελπίζοντας ότι λόγω
των εμβολιασμών, που προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα και θα ζήσουμε μοναδικές στιγμές, τηρώντας τα τελευταία, λίγα μέτρα που έχουν απομείνει. Ας αφήσουμε πίσω τις δυσκολίες που
βιώσαμε και ας χαρούμε τον ήλιο και τη θάλασσα.

Σε αυτό το τεύχος διαβάστε για την ουρολοίμωξη που αποτελεί τον μεγάλο εχθρό του καλοκαιριού και ακολουθήστε τις πολύτιμες συμβουλές μας για να την αποφύγετε.
Η χρήση αντιηλιακών σκευασμάτων είναι επιβεβλημένη, με ένα μεγάλο ερωτηματικό
όμως σχετικά με την επίδρασή τους στην υγεία του ανθρώπου και την ισορροπία του
περιβάλλοντος.
Ανακαλύψτε τις πρακτικές και τη διατροφή που πρέπει να ακολουθήσετε ώστε η διακοπή του
καπνίσματος να μην είναι αλληλένδετη με την αύξηση του βάρους σας.
Ένα από τα καλύτερα διατροφικά δώρα που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας είναι να εντάξετε στην καθημερινή σας διατροφή άφθονες σαλάτες λόγω των πολλαπλών οφελών που
έχουν για την υγεία σας.
Ενημερωθείτε για τη συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) που αναφέρεται στην ικανότητα
αντίληψης, ελέγχου και αξιολόγησης των δικών μας συναισθημάτων, αλλά και των άλλων.
Μάθετε τι συνέβη στις οικογενειακές, φιλικές και συντροφικές μας σχέσεις μετά από την
παρατεταμένη συμβίωση ή την «προστατευτική» απομάκρυνσή μας λόγω της πανδημίας.
Εάν είστε έγκυος και διανύετε την καλύτερη περίοδο της ζωή σας θα βρείτε ιδιαίτερα χρήσιμο
τον οδηγό διατροφής και άσκησης στη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
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Γνωρίστε τι σημαίνει ο όρος κοινωνική επικοινωνία που χρησιμοποιείται για να περιγράψει
με σαφήνεια τη δυσκολία των ατόμων με αυτισμό στα διαγνωστικά κριτήρια του DSM 5.
Κατανοήστε καλύτερα τον όρο «φυτοφαρμακοεπαγρύπνηση» που είναι η επιστήμη που
αξιολογεί τον κίνδυνο που σχετίζεται με την χρήση φυτικών φαρμάκων (είτε αυτά λαμβάνονται
παράλληλα με κάποια φαρμακευτική αγωγή ή και όχι ).
Μάθετε περισσότερα για την κύστη του κόκκυγα, ένα καλόηθες μόρφωμα που αναπτύσσεται στο δέρμα και στον υποδόριο ιστό στο σημείο που τελειώνει η σπονδυλική στήλη, καθώς
και για τους τρόπους αντιμετώπισής της.
Εάν είστε κάτοχοι σκύλων σίγουρα θα έχετε αντιμετωπίσει το πρόβλημα της προσβολής τους
από τους κρότωνες, τα πασίγνωστα σε όλους μας τσιμπούρια και τα μέσω αυτών μεταδιδόμενα νοσήματα.
Ενισχύστε την ομορφιά και την υγεία του δέρματός σας, με σκευάσματα και καλλυντικά με
πρόπολη και βασιλικό πολτό, συμβάλλοντας έτσι στη νεότητα και στη μακροβιότητά του.
Μέχρι να πετάξουμε εντελώς τις μάσκες, υιοθετήστε το μακιγιάζ που σας προτείνουμε και
είναι περισσότερο επικεντρωμένο στην περιοχή των ματιών.
Σας συστήνουμε το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», ενός μη-κερδοσκοπικού φορέα
που δραστηριοποιείται από το 1998 στην ευρύτερη περιοχή των ελληνικών θαλασσών και της ΒΑ Μεσογείου.
Γευθείτε την υπέροχη σαλάτα με μαύρες φακές, κινόα,
σταφύλια και κατίκι Δομοκού και φτιάξτε απολαυστικά
pancakes αβοκάντο με κρέμα ανθότυρου και καπνιστό
σολομό.
Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε, έστω και για λίγες
ημέρες, την Κάρυστο - τη γραφική κωμόπολη στο νότιο
άκρο της Εύβοιας που αποτελεί έναν πολύ ενδιαφέροντα ταξιδιωτικό προορισμό κοντά στην Αθήνα.

Καλό και ασφαλές Καλοκαίρι!
Το Δ.Σ του ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ
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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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Dr Ελευθερία Π. Κοζανίδου
Ειδικός Παθολόγος-Διαβητολόγος

Ουρολοίμωξη:
ο μεγάλος εχθρός
του καλοκαιριού

H

λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος
(ουρολοίμωξη) είναι
μία λοίμωξη που μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιοδήποτε μέρος του ουροποιητικού σας συστήματος (νεφροί,
ουρητήρας, ουροδόχος κύστη και
ουρήθρα). Οι περισσότερες λοιμώξεις
αφορούν στο κατώτερο ουροποιητικό
σύστημα, δηλαδή στην ουροδόχο κύστη και στην ουρήθρα.

12

συμβουλές
για να την
αποφύγουμε:

Όλοι μπορούμε να λαμβάνουμε ορισμένα μέτρα, που βελτιώνουν την
υγεία της κύστης και μας προστατεύουν από τις ουρολοιμώξεις.
Να πίνετε άφθονα υγρά,
κυρίως νερό
Η επαρκής ενυδάτωση είναι απαραίτητη για υγιή ουροδόχο κύστη και
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Η ουρολοίμωξη που περιορίζεται
στην κύστη μπορεί να είναι επώδυνη
και ενοχλητική. Ωστόσο, τα πράγματα
γίνονται πιο σοβαρά, αν η ουρολοίμωξη εξαπλωθεί στους νεφρούς.

Ουρολοίμωξη: Τύποι
Η ουρολοίμωξη κατηγοριοποιείται,
ανάλογα με το ποιο μέρος του ουροποιητικού σας συστήματος έχει μολυνθεί.

προστασία από την ουρολοίμωξη.
Ο οργανισμός φυσιολογικά παράγει
κάτι λιγότερο από 1,5 λίτρα ούρα την
ημέρα. Έχει επίσης μεγάλες απώλειες
σε υγρά μέσω της αναπνοής και της
εφίδρωσης. Επομένως οι περισσότεροι υγιείς άνθρωποι χρειάζονται
καθημερινά 6-8 ποτήρια υγρών (των
230 ml το καθένα), αναλόγως βέβαια
και με το επίπεδο της δραστηριότητάς
τους και την εποχή του χρόνου.
Το νερό είναι η καλύτερη επιλογή.

‣ Μόλυνση στους νεφρούς: Πόνος στο πάνω μέρος της πλάτης και
τα πλευρά, υψηλός πυρετός, ρίγη,
ναυτία, εμετός
‣ Μόλυνση στην ουροδόχο κύστη: Πίεση στην πυελική περιοχή, δυσφορία στο κάτω μέρος της κοιλιάς,
συχνή και επώδυνη ούρηση, αιματουρία (αίμα στα ούρα)
‣ Μόλυνση στην ουρήθρα: Αίσθημα καψίματος κατά την ούρηση

Αρκετές ποσότητες υγρών όμως τις
λαμβάνουμε και από τη διατροφή,
κυρίως όταν τρώμε άφθονα φρούτα,
λαχανικά, όσπρια και σούπες.
Οι πάσχοντες από ορισμένα προβλήματα υγείας (π.χ. νεφρική ανεπάρκεια,
καρδιοπάθεια) μπορεί να χρειάζονται
λιγότερα υγρά. Επομένως, αν έχετε
χρόνια προβλήματα υγείας ρωτήστε
τον γιατρό σας πόσα υγρά πρέπει να
καταναλώνετε καθημερινά.

Περιορίστε αλκοόλ και
καφεΐνη
Οι ουσίες αυτές ασκούν διεγερτική
δράση και μπορεί να αυξήσουν την
ανάγκη για ούρηση ή να επιδεινώσουν τυχόν ουρολογικά προβλήματα.
Γι’ αυτό είναι σημαντικό να πίνετε και
να τρώτε με μέτρο οτιδήποτε περιέχει
αλκοόλ ή καφεΐνη. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται ποτά, καφές, τσάι,
σοκολάτες, αναψυκτικά τύπου κόλα,
ισοτονικά ροφήματα κ.λπ.
Να θυμάστε ακόμα ότι και μερικά όξινα φρούτα και φρουτοχυμοί μπορεί
να δράσουν διεγερτικά στην κύστη.
Όξινα είναι, λ.χ., τα πορτοκάλια, τα
γκρέιπφρουτ, τα λεμόνια, τα μοσχολέμονα κ.λπ.
Ο περιορισμός της κατανάλωσης αυτών των φρούτων μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την υγεία της ουροδόχου κύστης.
Μην καπνίζετε
Τα προβλήματα της κύστης είναι πιο
συχνά στους καπνιστές, οι οποίοι διατρέχουν και αυξημένο κίνδυνο για
καρκίνο της κύστης.
Να φοράτε βαμβακερά
εσώρουχα και άνετα ρούχα
Τα βαμβακερά, άνετα εσώρουχα επιτρέπουν καλό αερισμό της περιοχής
των γεννητικών οργάνων. Έτσι μένει στεγνή η περιοχή γύρω από την
ουρήθρα.
Αντιθέτως, τα νάιλον ή συνθετικά
εσώρουχα και τα στενά παντελόνια
παγιδεύουν υγρασία στην περιοχή, διευκολύνουν την ανάπτυξη βακτηρίων
και ευνοούν την ουρολοίμωξη. Για τον
ίδιο λόγο οι σερβιέτες και τα σερβιετάκια που φορούν οι γυναίκες πρέπει
να είναι βαμβακερά.
Καταπολεμήστε τη
δυσκοιλιότητα
Η δυσκοιλιότητα μπορεί να οδηγήσει
σε συσσώρευση κοπράνων στο έντερο, με συνέπεια να πιέζει το έντερο
την κύστη και να την εμποδίζει να διασταλεί.

Για να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα,
να τρώτε άφθονα τρόφιμα πλούσια
σε φυτικές ίνες (φρούτα, λαχανικά,
όσπρια, δημητριακά ολικής κ.λπ.). Να
πίνετε επίσης πολύ νερό και να είστε
σωματικά δραστήριοι.
Διατηρήστε υγιές σωματικό
βάρος
Τα περιττά κιλά κυρίως στην περιοχή
της κοιλιάς ασκούν πρόσθετες πιέσεις
στην ουροδόχο κύστη. Μελέτες έχουν
δείξει πως με το σωστό αδυνάτισμα
μπορεί να βελτιωθεί έως και κατά
50% η λειτουργία της.
Να γυμνάζεστε καθημερινά
Η συχνή άσκηση συμβάλλει στην
πρόληψη των προβλημάτων της κύστης, καθώς και της δυσκοιλιότητας.
Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να
αποκτήσετε υγιές σωματικό βάρος.
Μην διακόπτετε την ούρηση
Η διακοπή της ούρησης (επειδή π.χ.
βιάζεστε) επίσης είναι μεγάλο λάθος.
Δυστυχώς, όταν διακόπτεται η ούρηση, η ουροδόχος κύστη δεν αδειάζει
εντελώς από τα ούρα. Τα ούρα που
λιμνάζουν, όμως, δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη βακτηρίων και μπορεί να οδηγήσουν σε
ουρολοίμωξη.
Να κάνετε ασκήσεις του
πυελικού εδάφους
Περισσότερες από μία στις τέσσερις
γυναίκες, συνήθως στις ηλικίες πάνω
από 40 ετών, πάσχουν από δυσλειτουργία του πυελικού εδάφους. Το
πυελικό έδαφος είναι το μυϊκό στρώμα που καλύπτει εσωτερικά το κάτω
τμήμα της πυέλου.
Για να είναι γερό αυτό το στρώμα και
να λειτουργούν ομαλά τα όργανα που
στηρίζονται πάνω του (όπως η ουροδόχος κύστη) φροντίστε να κάνετε
καθημερινά ειδικές ασκήσεις (λέγονται ασκήσεις Kegel). Μελέτες έχουν
δείξει πως με την ενδυνάμωσή του
περιορίζεται η διαφυγή ούρων όταν
φταρνίζεστε, βήχετε, σηκώνετε βαριά
αντικείμενα, γελάτε ή νιώθετε επιτακτική ανάγκη για ούρηση.

Να πηγαίνετε στην τουαλέτα
όποτε νιώθετε την ανάγκη
Η ουροδόχος κύστη πρέπει να αδειάζει αμέσως μόλις δημιουργείται η
ανάγκη για ούρηση. Είναι μεγάλο
λάθος να προσπαθεί κάποιος να κρατηθεί γιατί θέλει να τελειώσει πρώτα
κάτι που κάνει.
Η συγκράτηση των ούρων εξασθενεί τους μυς της κύστης και αυξάνει
τον κίνδυνο για ουρολοίμωξη. Άλλες
πιθανές συνέπειες είναι η ακράτεια
ούρων ή ακόμα και η βλάβη των νεφρών. Ο υγιής άνθρωπος που πίνει
αρκετά υγρά πρέπει να ουρεί περίπου
6 φορές τις ώρες που είναι ξύπνιος.
Προσέξτε πώς σκουπίζεστε
Οι γυναίκες πρέπει πάντοτε να σκουπίζονται από εμπρός προς τα πίσω.
Αυτό συνιστάται για να μην εισβάλλουν βακτήρια του εντέρου στην
ουρήθρα και προκαλέσουν ουρολοίμωξη.
Να αδειάζετε την κύστη μετά
το σεξ
Άνδρες και γυναίκες πρέπει να ουρούν σύντομα μετά το σεξ, για να
αποβάλλουν βακτήρια που μπορεί να
εισήλθαν στην ουρήθρα στη διάρκειά
του. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να
αποφύγουν την ουρολοίμωξη.

Επειδή τα συμπτώματα της λοίμωξης του ανώτερου ουροποιητικού
μιμούνται εκείνες άλλων παθήσεων, πρέπει σίγουρα να επικοινωνήσετε σε κάποια στιγμή με τον
γιατρό σας, εάν υπάρχει υποψία
λοίμωξης του ουροποιητικού συστήματος. Μία εξέταση ούρων θα
επιβεβαιώσει πιθανή μόλυνση.
Σε γενικές γραμμές ο γιατρός σας θα
σας δώσει μια θεραπεία με αντιβιοτικά, την οποία πρέπει να ολοκληρώσετε, ακόμα και αν έχετε γίνει καλύτερα
προτού τελειώσουν τα χάπια.
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| υγεία |

Ηλιοπροστασία:
άνθρωπος και περιβάλλον

T

ο φως του ήλιου δημιουργεί ευεξία και καλή διάθεση, βελτιώνει την ψυχολογία μας και λειτουργεί καταλυτικά στην
βιοσύνθεση της βιταμίνης D, η οποία είναι σημαντική για
την ανάπτυξη

Xρυσούλα
Γκούσκου

Φαρμακοποιός
Quality & Training
Manager
FREZYDERM
ΑΒΕΕ

Η ηλιακή
α κ τ ινο β ο λία βέβαια
έχει και μια
αρνητική
διάσταση
που συνδέεται με:

FREZYDERM SUN
SCREEN VELVET
Η καινοτομία FREZYDERM SUN
SCREEN VELVET TECHNOLOGY
δημιούργησε Μονοφασικά Άνυδρα αντιηλιακά που απωθούν
το νερό και αγκιστρώνονται
ισχυρά στο δέρμα προσφέροντας
‣ βελούδινη υφή στην επιδερμίδα και την αίσθηση ενός βελούδινου δεύτερου δέρματος
‣ απάλυνση ρυτίδων

‣ Φωτογήρανση καθώς έρευνες επισημαίνουν ότι
το 80% των σημείων γήρανσης οφείλονται στην ηλιακή ακτινοβολία και μόνο το 20% εξ αυτών σε ενδογενείς παράγοντες
‣ Καρκίνο του δέρματος που αποτελεί πλέον ένα
από τα 10 είδη καρκίνων που εμφανίζονται συχνότερα στους Ευρωπαϊκούς πληθυσμούς με ετήσια αύξηση του αριθμού των νέων περιστατικών έως και 8%.

FREZYDERM SUN
SCREEN VELVET και
Δέρμα 1
Τα αντιηλιακά φίλτρα
‣ Παραμένουν αποκλειστικά και μόνο στην επιδερμίδα
και δεν επηρεάζουν την ακεραιότητά της
‣ Δεν διεισδύουν στις βαθύτερες επιδερμικές στοιβάδες
‣ Δεν παρουσιάζουν συστημική απορρόφηση

‣ απουσία λευκής χροιάς
‣ ματ όψη για 6 ώρες, απορροφώντας το σμήγμα, χωρίς να
αφήνει λιπαρότητα και γυαλάδα
‣ σταθερότητα στο νερό και
την εφίδρωση

FREZYDERM SUN
SCREEN VELVET και
Περιβάλλον 2
Τα αντιηλιακά φίλτρα

‣ άριστη κατανομή φίλτρων

‣ Δεν ανιχνεύονται στο θαλασσινό νερό

‣ εφαρμογή με ένα απλό άγγιγμα χωρίς τριβή

‣ Έχουν Αρνητικό Περιβαλλοντικό αποτύπωμα
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Η χρήση Αντηλιακών
είναι η ισχυρή ασπίδα
προστασίας από όλο
το εύρος της ηλιακής
ακτινοβολίας, με ένα
μεγάλο ερωτηματικό
όμως σχετικά με την
επίδραση των αντηλιακών σκευασμάτων
στην υγεία του ανθρώπου και την ισορροπία
του περιβάλλοντος.

Οι δράσεις και
οι ιδιότητες της
FREZYDERM SUN
SCREEN VELVET έχουν
τεκμηριωθεί με σειρά
μελετών από Έγκυρους
και Πιστοποιημένους
Φορείς

Η καινοτομία και η
αποτελεσματικότητα της
FREZYDERM SUN SCREEN
VELVET συνδυάζονται
με την διασφάλιση της
ανθρώπινης υγείας και
την περιβαλλοντική
υπευθυνότητα
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Πατενταρισμένη Τεχνολογία Sunscreen
Velvet Second Skin - Μελέτη Διαδερμικής
Διαπερατότητας και Αξιολόγηση Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2. Πατενταρισμένη Τεχνολογία Sunscreen
Velvet Second Skin - Determination of
Organic UV filters in Sea Water - QACS

| διατροφή |

Διακοπή
καπνίσματος

και απώλεια βάρους;

M
Ολυμπία Μαλεβίτη

Κλινική Διαιτολόγος, ΒSc,
Queen Margaret University
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πορεί η διακοπή
καπνίσματος να
αυξήσει, ή να
μειώσει το βάρος σας; Μπορεί η
αποχή από το κάπνισμα να οδηγήσει
σε απώλεια βάρους; Μήπως ένας
από τους σημαντικούς λόγους μη διακοπής του καπνίσματος για μερικούς
ανθρώπους είναι η αύξηση του σωματικού τους βάρους;

Κι
όμ ω ς
γίνετ
αι!

Για να δούμε τι έχουν δείξει διάφορες έρευνες και ποιοι μηχανισμοί εμπλέκονται σε αυτό.
Ο εθισμός στη νικοτίνη είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο η διακοπή του
καπνίσματος είναι μία δύσκολη και
χρονοβόρα διαδικασία. Τα οφέλη της
διακοπής, όμως, είναι σημαντικά και
άμεσα, όπως η φυσιολογική αρτηριακή πίεση μετά από μόλις 20 λεπτά!

| διατροφή |
Η διακοπή του
καπνίσματος αυξάνει το
βάρος;
Σύμφωνα με έρευνες ο μέσος όρος
κιλών που παίρνει κάποιος άνθρωπος, όταν σταματήσει το κάπνισμα
είναι 4-5 κιλά. Φυσικά αυτό δεν είναι
κανόνας! Μπορείτε να σταματήσετε
το κάπνισμα χωρίς να αυξηθεί το σωματικό σας βάρος.

Πώς η διακοπή καπνίσματος
σχετίζεται με αύξηση βάρους;
Οι μηχανισμοί που συνδέουν τη διακοπή του καπνίσματος με το αυξημένο σωματικό βάρος δεν είναι πλήρως κατανοητοί, περιλαμβάνουν όμως την αυξημένη
ενεργειακή πρόσληψη, σε συνδυασμό με τη μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση
και τη χαμηλή φυσική δραστηριότητα.

1. Το κάπνισμα αυξάνει παροδικά το μεταβολισμό
Συνεπώς, ένας συστηματικός καπνιστής μπορεί να έχει ως και 200 θερμίδες
περισσότερες καύσεις από έναν μη καπνιστή ημερησίως. Η διακοπή, επομένως,
μειώνει την ενεργειακή κατανάλωση με αποτέλεσμα τα άτομο να «καίει», άρα
και να χρειάζεται, λιγότερες θερμίδες μέσα στη μέρα.

2. Οι πρώην καπνιστές τείνουν να τρώνε συχνότερα από πριν
Λόγω του εθισμού στη νικοτίνη, της μεταβολής της όρεξης τους και προκειμένου να καταπολεμήσουν τα αρνητικά συναισθήματα από την έλλειψη νικοτίνης.
Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τη μειωμένη ικανότητα και όρεξη για άσκηση, μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένο βάρος.

3. Η δύναμη της συνήθειας
Αυξάνονται τα τσιμπολογήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας αφού ο καπνιστής ψάχνει να αντικαταστήσει το συνήθειο του καπνίσματος με κάτι άλλο
που πάλι να χρειάζεται να κάνει την ίδια κίνηση π.χ. μετακίνηση του χεριού στο
στόμα.

4. Αύξηση της όρεξης
Το κάπνισμα μπορεί να μειώσει την όρεξη, οπότε η διακοπή του οδηγεί σε αντίθετα αποτελέσματα.

5. Οξείδωση του οργανισμού
Ένα άλλο χαρακτηριστικό του καπνίσματος είναι η οξείδωση του οργανισμού,
μέσω της αυξημένης παραγωγής ελεύθερων ριζών, προκαλώντας φθορά και
πρόωρη γήρανση στα κύτταρα. Ο μηχανισμός αυτός καθιστά το κάπνισμα έναν
σημαντικό παράγοντα για την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων και καρκίνου του πνεύμονα.

6. Μεταβολές στη γεύση
Πολλές φορές το φαγητό αρχίζει να έχει καλύτερη γεύση μετά τη διακοπή του
καπνίσματος με αποτέλεσμα ο πρώην καπνιστής να αναζητά όλο και περισσότερα φαγητά προς κατανάλωση.
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| διατροφή |
Πώς θα αποφύγετε την αύξηση βάρους
μετά τη διακοπή καπνίσματος;
Η ισορροπημένη διατροφή αποτελεί «κλειδί» για την πρόληψη της
αύξησης του βάρους και την αναζωογόνηση του οργανισμού μας.

Αν, λοιπόν, σκέφτεστε σοβαρά να κόψετε αυτή τη βλαβερή συνήθεια, αλλά σας
απασχολεί ενδεχόμενη αύξηση βάρους,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Υγιεινά ενδιάμεσα γεύματα

2. Μικρά και συχνά γεύματα

4. Οργανώστε τα γεύματά σας

Αν αισθάνεστε πείνα κατά τις περιόδους της ημέρας που στο παρελθόν
θα κάνατε ένα τσιγάρο αντικαταστήστε τη συνήθεια, με υγιεινά ενδιάμεσα γεύματα χαμηλών θερμίδων, όπως
για παράδειγμα:

Η κατανάλωση μικρών και συχνών
γευμάτων μπορεί επίσης να βοηθήσει την ενίσχυση του μεταβολισμού.
Οπότε καλό θα ήταν να αποφύγουμε
τα μεγάλα γεύματα και να τρώμε πιο
συχνά μέσα στη μέρα.

• φρέσκα φρούτα εποχής,

3. Διαχωρίστε την πείνα

Οργανωθείτε από την προηγούμενη
μέρα! Προγραμματίστε για το τι θα
καταναλώσετε στα γεύματα και τα
σνακ σας, ούτως ώστε να αποφύγετε τα επεισόδια υπερφαγίας και ανεξέλεγκτης κατανάλωσης τροφίμων
υψηλών σε θερμίδες.

• αποξηραμένα φρούτα,
• ξηρούς καρπούς,
• μπάρες δημητριακών,
• γιαούρτι,
• κομμένα λαχανικά (καρότο, σέλινο,
αγγουράκι, μπρόκολο, πιπεριές).
Μπορείτε ακόμα να εφοδιαστείτε
με καραμέλες χωρίς ζάχαρη, ούτως
ώστε να κρατάτε το στόμα σας απασχολημένο. Αποφύγετε τα σνακ πλούσια σε ζάχαρη και λίπος, καθώς αυξάνουν το βάρος.
Επιπλέον, τα φρούτα και τα λαχανικά, εκτός από λίγες θερμίδες, είναι
πλούσια σε αντιοξειδωτικές βιταμίνες, όπως οι βιταμίνες Α (καρότο, ντομάτα), C (εσπεριδοειδή,
φράουλα, πιπεριά, μπρόκολο)
και φυλλικό οξύ (πράσινα
φυλλώδη λαχανικά).
Η βιοδιαθεσιμότητα των βιταμινών αυτών είναι μειωμένη στους καπνιστές
λόγω του οξειδωτικού
στρες που προκαλεί το
κάπνισμα. Άλλες αντιξειδωτικές
ουσίες
είναι οι πολυφαινόλες, που βρίσκουμε
στα σταφύλια, το
κρασί και το τσάι,
ιδιαίτερα το πράσινο που είναι πλούσιο σε κατεχίνες.
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Διαχωρίστε την πραγματική από τη
συναισθηματική πείνα και καταναλώστε φαγητό μόνο στην πρώτη περίπτωση. Για τη συναισθηματική πείνα,
προτιμήστε το νερό ή μασήστε μία
τσίχλα χωρίς ζάχαρη.

5. Φυσική δραστηριότητα
Ενισχύστε την υγεία σας με 30 λεπτά
καθημερινό περπάτημα, ελαφρύ τρέξιμο ή ασκήσεις αντιστάσεων, που θα βοηθήσουν στην πρόληψη αύξησης του
βάρους, θα βελτιώσουν τη διάθεση, θα
σας κάνουν να ξεχάσετε την ανάγκη για
κάπνισμα και θα γεμίσουν τη μέρα σας.
Πολλαπλά, επομένως, τα οφέλη.

Συμπερασματικά
Να είστε επιεικείς με τον εαυτό σας
αν βάλετε κάποια κιλά. Η διακοπή του
καπνίσματος θα ενισχύσει σημαντικά
την υγεία σας. Άλλωστε θα πρέπει
να αυξήσετε το βάρος σας κατά
40 κιλά (!) για να έχετε τον ίδιο
κίνδυνο για κάποιο καρδιαγγειακό νόσημα με αυτόν
που προκαλείται από το
κάπνισμα. Με καλές
πρακτικές και μια
ισορροπημένη
διατροφή η αύξηση βάρους δεν
είναι αλληλένδετη με την διακοπή
του καπνίσματος!

| διατροφή |

Kωνσταντίνος Μ. Συριάνος

Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, BSc
Γεωπόνος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, BSc

Σαλάτα
T

ένας σύμμαχος στην υγεία μας

α κάναμε σαλάτα, λέει ο λαός
μας εννοώντας πως τα ανακατέψαμε τα πράγματα. Η
παρεξηγημένη λοιπόν αυτή κατηγορία
της διατροφής μας, αποτελεί ή τουλάχιστον θα έπρεπε να αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, λόγω των πολλαπλών οφελών που έχει για την υγεία
μας, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να είναι
πολύ χρηστική στη διατροφή μας.
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Τα οφέλη που προκύπτουν από
την κατανάλωση σαλάτας είναι
μεταξύ άλλων:
‣ Η υψηλή κατανάλωση λαχανικών
μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου της στοματικής κοιλότητας,
του οισοφάγου, του στομάχου και
πιθανώς του παχέος εντέρου και του
ορθού. Η προστατευτική επίδραση
των λαχανικών αποδίδεται στις πε-

ριεχόμενες σε αυτά αντιοξειδωτικές
ουσίες, όπως οι φυτικές ίνες, οι βιταμίνες C, E, το φυλλικό οξύ, μεταλλικά
στοιχεία όπως το σελήνιο, φυτοχημικές ουσίες όπως τα καροτενοειδή, τα
φλαβονοειδή κ.α.
‣ Αποτελούν βασικό συστατικό της
Μεσογειακής Διατροφής, διατροφικό
μοντέλο το οποίο έχει συσχετιστεί με
καλύτερους δείκτες υγείας ως προς

| διατροφή |
τα βασικά νοσήματα που πλήττουν
την υγεία μας, όπως είναι τα καρδιααγγειακά νοσήματα (σύμφωνα με μελέτες μια κούπα σαλάτας ή φρούτου
την ημέρα μειώνει κατά 4% τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου)
‣ Ακριβώς επειδή είναι πλούσιες σε
φυτικές ίνες, δημιουργούν καλύτερο
αίσθημα πληρότητας με συνέπεια η
συστηματική και καθημερινή κατανάλωσή τους να βοηθά στην καλύτερη
διαχείριση του βάρους μας. Ταυτόχρονα η συχνή πρόσληψη φυτικών
ινών βοηθάει στην αντιμετώπιση της
δυσκοιλιότητας
‣ Όταν προστίθεται μια μορφή πρωτεΐνης στη σαλάτα τότε αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα κύριο γεύμα,
απαλλάσσοντάς μας πολλές φορές
από το καθημερινό άγχος για το τι θα
φάμε
‣ Αποτελούνται σχεδόν κατά 90%
από νερό, άρα συμμετέχουν στην ενυδάτωση του οργανισμού μας και ταυτόχρονα επιδρούν καταλυτικά στην
ισορροπία υγρών και ηλεκτρολυτών
Μερικά πράγματα που θα πρέπει
να έχουμε στο μυαλό μας.. για να
μην τα κάνουμε σαλάτα.. όταν
κάνουμε σαλάτα, είναι τα εξής:
‣ Η βασική σύσταση από τους επίσημους φορείς υγείας είναι καθημερινή
κατανάλωση φρούτων και λαχανικών
τουλάχιστον 400γρ (τουλάχιστον δηλαδή 3 μερίδες φρούτου και 2 μερίδες σαλάτα σε καθημερινή βάση)
‣ Η προστατευτική δράση των φρούτων και των λαχανικών μπορεί τελικά
να είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού θρεπτικών συστατικών που τα
συναντάμε φυσικά περιεχόμενα μέσα
σε αυτά, οπότε θα πρέπει να δίνουμε βαρύτητα στην κατανάλωση φρέσκων φρούτων και λαχανικών και όχι
να προσπαθούμε να προσλάβουμε τις
αντιοξειδωτικές ουσίες αυτών μέσα
από συμπληρώματα διατροφής και
χαπάκια (ο υγιής ενήλικας μπορεί να
καλύψει τις ανάγκες του μέσα από τα
φυσικά τρόφιμα με εξαίρεση σε αυτό,
τους ασθενείς και ειδικές ομάδες του
πληθυσμού, πχ έγκυες, αθλητές κτλ)

‣ Καταναλώνουμε λοιπόν σε καθημερινή βάση τουλάχιστον 3 φρούτα και
2 μερίδες σαλάτα
‣ Βάζουμε χρωματική ποικιλία στις
επιλογές μας. Όσο πιο χρωματιστά είναι τα φρούτα και λαχανικά που καταναλώνουμε, τόσο περισσότερα θρεπτικά συστατικά θα προσλαμβάνουμε
‣ Επιλέγουμε φρέσκα φρούτα και
λαχανικά, ανάλογα με την εποχή έτσι
ώστε να αποφεύγουμε τα συντηρητικά που ενδέχεται να περιέχονται σε
φρούτα και λαχανικά εκτός εποχής,
ενώ ταυτόχρονα τα φρούτα και λαχανικά εποχής είναι πιο οικονομικά
‣ Μια σαλάτα για να είναι πλήρες γεύμα θα πρέπει να περιέχει μια μορφή
πρωτεΐνης όπως είναι το κοτόπουλο,
η γαλοπούλα, το ψάρι, τα αυγά και το
άπαχο μοσχάρι. Αν θέλουμε να αποφύγουμε τα ζωικά λίπη και εν γένει τα
ζωικά προϊόντα μπορούμε να προσθέσουμε στη σαλάτα μας όσπρια. Επίσης
η προσθήκη ξηρών καρπών και ελαιολάδου στη σαλάτα την εμπλουτίζει
με τα λεγόμενα καλά λιπαρά οξέα, τα
μονοακόρεστα λιπαρά οξέα.

‣ Μια ιδανική αναλογία για το πιάτο μας αν θα μπορούσαμε να το φανταστούμε νοερά όταν πρόκειται να
φάμε, θα ήταν το μισό από αυτό να
αποτελείται από σαλάτα (αμιγώς λαχανικά/φρούτα), το ¼ από πρωτεΐνη
και ¼ από υδατάνθρακα. Ακόμα και σε
περιπτώσεις κοινωνικών εκδηλώσεων μπορούμε να έχουμε την αναλογία
αυτή στο μυαλό μας επιτυγχάνοντας
έτσι τις λιγότερες στατιστικά θερμίδες
που θα προσλάβουμε από οποιονδήποτε άλλον τρόπο γεμίσουμε το πιάτο
μας.
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‣ Όταν θέλουμε η σαλάτα να είναι
σύμμαχος στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας, θα πρέπει να έχουμε
στο μυαλό μας ότι η προσθήκη σαλάτας στο καθημερινό μας διαιτολόγιο
θα πρέπει να γίνεται σταδιακά και με
ταυτόχρονη αύξηση του νερού που
καταναλώνουμε. Στην περίπτωση που
αυξήσουμε απότομα και σε μεγάλες
ποσότητες τις φυτικές ίνες που προσλαμβάνουμε, μπορεί να επιτείνουμε
το πρόβλημα της δυσκοιλιότητας.
‣ Το ότι μια σαλάτα είναι υγιεινή
επιλογή δεν συνεπάγεται πάντα ότι
θα είναι και ελαφριά επιλογή ειδικά
στην περίπτωση που προσθέσουμε
μέσα μια μορφή πρωτεΐνης ή ξηρούς
καρπούς όπως αναφέρθηκε. Όταν
τίθεται θέμα πρόσληψης θερμίδων
και διαχείρισης του βάρους μας, θα
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το
περιεχόμενο μιας σαλάτας, όμως δεν
παύει πάντα να αποτελεί μια άκρως
υγιεινή επιλογή και σαφώς καλύτερη
από πολλά άλλα πράγματα που καταναλώνουμε καθημερινά.

Η σαλάτα παραδοσιακά τοποθετούνταν στο κέντρο του τραπεζιού της
οικογένειας. Αυτή θα πρέπει να είναι
η θέση της, δηλαδή στο κέντρο της
διατροφής μας, ακριβώς επειδή ο
οργανισμός μας χρειάζεται τη μεγαλύτερη δυνατή ποικιλία βιταμινών και
μετάλλων για να λειτουργεί εύρυθμα.
Ένα πιάτο λοιπόν με άφθονη και
πολύχρωμη σαλάτα σε καθημερινή βάση είναι ένα από τα καλύτερα διατροφικά… δώρα στον
εαυτό μας.
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Τίνα Ι. Γιάκα

M.Ed., BSc, Ψυχολόγος

Συναισθηματική

Η

νοημοσύνη

συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) αναφέρεται στην ικανότητα αντίληψης, ελέγχου
και αξιολόγησης των συναισθημάτων. Είναι
ένα σύνολο δεξιοτήτων που μας βοηθούν να αναγνωρίζουμε και να κατανοούμε τα δικά μας αλλά και τα συναισθήματα των άλλων, όπως επίσης και να χειριζόμαστε
αποτελεσματικά τόσο τα συναισθήματά μας όσο και τις
διαπροσωπικές μας σχέσεις.

Η ικανότητα έκφρασης
και ελέγχου των συναισθημάτων μας είναι
τόσο απαραίτητη όσο
και η ικανότητα κατανόησης, ερμηνείας και
απόκρισης των συναισθημάτων των άλλων.

Ας φανταστούμε έναν κόσμο στον οποίο δεν θα
μπορούσαμε να καταλάβουμε πότε ένας φίλος μας
ένιωθε λυπημένος ή πότε
ένας συνάδελφός μας ήταν
θυμωμένος. Οι ψυχολόγοι
αναφέρονται σε αυτήν την
ικανότητα ως συναισθημα-
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τική νοημοσύνη και ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι μπορεί
να είναι πιο σημαντική νοημοσύνη από το IQ στη συνολική
επιτυχία της ζωής μας, την προσωπική και την επαγγελματική, την διαπαιδαγώγηση των παιδιών, τις σχέσεις, τις
επιχειρήσεις, την υγεία και σε πολλά ακόμη.
Οι έρευνες έδειξαν τέσσερα διαφορετικά επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της συναισθηματικής αντίληψης, της ικανότητας λογικής χρήσης
συναισθημάτων, της ικανότητας κατανόησης συναισθημάτων και της ικανότητας διαχείρισης συναισθημάτων.

1.

Αντίληψη συναισθημάτων: αφορά στην ικανότητα
να εντοπίζει κανείς και να αποκωδικοποιεί συναισθήματα
που αντιλαμβάνεται σε πρόσωπα, εικόνες, φωνές και άλλα
στοιχεία (γλώσσα του σώματος και οι εκφράσεις του προσώπου) όπως και το να αναγνωρίζει τα δικά του συναισθήματα.
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2.

Λογική χρήση των συναισθημάτων (αιτιολογία): είναι η ικανότητα να συνδυάζει κανείς διάφορες
γνωστικές ικανότητες π.χ. λογική σκέψη, επίλυση προβλημάτων κτλ. με τα συναισθήματα. Η επιτυχία στις κοινωνικές
σχέσεις μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση της συναισθηματικής νοημοσύνης, η οποία βοηθά στην ανίχνευση της συναισθηματικής κατάστασης των άλλων, στην προσαρμογή,
στην οπτική των άλλων, στην ενίσχυση της επικοινωνίας
και στη ρύθμιση της συμπεριφοράς.

3. Κατανόηση των συναισθημάτων: τα συναισθήμα-

τα που αντιλαμβανόμαστε μπορούν να έχουν μια μεγάλη
ποικιλία νοημάτων. Εάν κάποιος για παράδειγμα εκφράζει
θυμωμένα συναισθήματα, ο παρατηρητής πρέπει να ερμηνεύσει την αιτία του θυμού του ατόμου και τι θα μπορούσε
να σημαίνει. Για παράδειγμα, εάν το αφεντικό μας ενεργεί
θυμωμένος, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι είναι δυσαρεστημένος με τη δουλειά μας.

4.

Διαχείριση συναισθημάτων: η ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης συναισθημάτων είναι ένα κρίσιμο
μέρος της συναισθηματικής νοημοσύνης και του υψηλότερου επιπέδου. Ο συναισθηματικά ευφυής άνθρωπος μπορεί να καταπιαστεί ακόμα και με αρνητικά συναισθήματα
και να καταφέρει να τα χρησιμοποιήσει με έναν τρόπο που
εξυπηρετεί την επίτευξη των στόχων του. Αποδέχεται όλα
του τα συναισθήματα και όλα τα θεωρεί χρήσιμα καθώς
δεν υπάρχουν «καλά» ή «κακά» συναισθήματα.
Η συναισθηματική νοημοσύνη μαθαίνεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς διαφορετικούς
τρόπους στην καθημερινή μας ζωή αρκεί να την
εξασκήσουμε.
Μια μελέτη που ερεύνησε τη σχέση μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης και της διαδικασίας του στρες έδειξε ότι οι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη
ήταν λιγότερο πιθανό να επηρεάζονται αρνητικά από την
παρουσία ψυχοπιεστικών παραγόντων.

Τι μπορούμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε τη δική μας
κοινωνική και συναισθηματική νοημοσύνη ώστε να ζήσουμε μια πιο χαρούμενη και ικανοποιητική ζωή;

Ακρόαση
Αν θέλουμε να καταλάβουμε τι νιώθουν οι άλλοι, το πρώτο βήμα είναι να δώσουμε προσοχή. Αφιερώνουμε χρόνο
να ακούσουμε τι προσπαθούν να μας πουν οι άνθρωποι,
λεκτικά και μη λεκτικά. Η γλώσσα του σώματος παίζει σημαντικό ρόλο. Όταν αισθανόμαστε ότι κάποιος αισθάνεται
με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ας σκεφτούμε τους διαφορετικούς παράγοντες που μπορεί να συμβάλουν σε αυτό το
συναίσθημα (εξωτερικά ερεθίσματα για παράδειγμα).

Ενσυναίσθηση
Η αντίληψη συναισθημάτων είναι κρίσιμη, αλλά πρέπει
επίσης να είμαστε σε θέση να βάλουμε τον εαυτό μας στα
παπούτσια κάποιου άλλου για να κατανοήσουμε πραγματικά την άποψή του. Φανταζόμαστε δηλαδή πώς θα αισθανόμασταν ή πώς θα σκεφτόμασταν στην κατάστασή του.
Ωστόσο, η ενσυναίσθηση αποτελεί μια βασική ικανότητα
ατόμων που είναι ανεκτικοί και ανοικτοί στη διαφορετικότητα.

Καθρέπτισμα
Η ικανότητα συλλογισμού με συναισθήματα είναι ένα σημαντικό μέρος της συναισθηματικής νοημοσύνης. Πώς τα
δικά μας συναισθήματα επηρεάζουν τις αποφάσεις και τις
συμπεριφορές μας; Όταν σκεφτόμαστε πώς αντιδρούν οι
άλλοι, αξιολογούμε τον ρόλο που παίζουν τα συναισθήματά τους. Γιατί αυτό το άτομο αισθάνεται έτσι; Υπάρχουν
αόρατοι παράγοντες που μπορεί να συμβάλουν σε αυτά
τα συναισθήματα; Πώς διαφέρουν τα συναισθήματά μας
από αυτά;

‣ Ικανότητα αποδοχής κριτικής και ευθύνης
‣ Να προχωράμε μετά από ένα λάθος
‣ Να λέμε όχι όταν χρειάζεται
‣ Να μοιραζόμαστε τα συναισθήματά μας με άλλους
‣ Να λύνουμε προβλήματα με τρόπους που λειτουργούν
για όλους
‣ Ενσυναίσθηση για άλλους ανθρώπους
‣ Δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης
‣ Επίγνωση των πράξεων μας
‣ Κίνητρα, αφοσίωση και επικέντρωση στους στόχους
‣ Να μην κρίνουμε τους άλλους

«Ο καθένας μπορεί να θυμώσει. Είναι πολύ εύκολο. Αυτό που
δεν είναι και τόσο εύκολο είναι το να θυμώσει με το σωστό άτομο, τη σωστή στιγμή, για τη σωστή αιτία και στο σωστό βαθμό.»
-Αριστοτέλης-
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Ελένη Α. Καραχοντζίτη

Ψυχολόγος-MSc Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
Εκπαιδευθείσα στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική
Ψυχοθεραπεία (CBT)
Στέλεχος Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων &
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Θησέας Κυκλάδων»

&

Σχέσεις
Συνδέσεις

Μ

ια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις
που αντιμετωπίζουμε την περίοδο της πανδημίας -εκτός
από τον ίδιο τον ιό- είναι η επιβάρυνση της ψυχικής μας υγείας.
Εκτός από τον φόβο της νόσησης
και της αβεβαιότητας που βιώνουμε,
ο παρατεταμένος εγκλεισμός με
τα μέτρα απομάκρυνσης που πάρθηκαν για τη μείωση της διασποράς του
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εν καιρώ Πανδημίας
ιού, επιδείνωσαν τα προβλήματά μας.
Όμως, η επαφή και γενικότερα η
συναναστροφή μας, έστω και με
έναν κλειστό κύκλο ανθρώπων,
φάνηκε να λειτουργεί ευεργετικά στη βελτίωση της ψυχικής
μας υγείας, αλλά και στην ενδυνάμωσή μας απέναντι στην αβεβαιότητα
αυτής της περιόδου.
Είμαστε κοινωνικά όντα από τη φύση
μας, έχουμε ανάγκη την αλληλεπί-

δραση με τους άλλους, γιατί εκτός
από τη χαρά που μας δίνει η επαφή
αυτή, ενδυναμωνόμαστε ψυχικά,
κερδίζοντας ευεξία και μακροζωία. Την περίοδο του εγκλεισμού, για
κάποιους, αυτός ο κύκλος επαφής
ήταν μέλη της οικογένειας που συμβιώνουν, σύντροφοι ή κοντινοί φίλοι
που επιλέχθηκαν να αποτελέσουν τη
«φωλιά» τους καθ’ όλη τη διάρκεια
του εγκλεισμού.
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Δυστυχώς όμως, υπήρχαν και αρκετοί που έμειναν εντελώς μοναχοί όλο
αυτό το διάστημα, ίσως
από επιλογή ή επειδή
αναγκάστηκαν να βρίσκονται μακριά από αγαπημένους τους, επιβαρύνοντας περαιτέρω την
ψυχική τους υγεία.
Τι συνέβη όμως στις οικογενειακές,
φιλικές και συντροφικές μας σχέσεις
μετά από την παρατεταμένη συμβίωση ή την «προστατευτική» απομάκρυνσή μας από αυτούς; Τι συνέβη
έναν ολόκληρο χρόνο που έχουμε
αποκοπεί γενικά από τόσους ανθρώπους, φίλους, γνωστούς και από ομάδες ανθρώπων που ήμασταν προηγουμένως ενεργοί;
Πώς θα συνδεθούμε πάλι στη
νέα πραγματικότητα;
Η πανδημία έδωσε τη δυνατότητα σε
αρκετά ζευγάρια-οικογένειες να περάσουν περισσότερο χρόνο μαζί στο
σπίτι. Βέβαια, όταν ζεις και εργάζεσαι μέσα στο σπίτι ταυτόχρονα με τον/τη σύντροφό σου ή τα
παιδιά σου, δεν είναι πάντα τόσο
εύκολο, ιδιαίτερα αν χωροταξικά το
σπίτι είναι μικρό, με λίγα δωμάτια και
χωρίς δυνατότητα να απομονωθείς.
Έρευνες λοιπόν που διεξήχθησαν
κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού σε
Ευρώπη και Αμερική έδειξαν ότι η
πλειοψηφία των ατόμων που παρέμεινε στο σπίτι, ένιωσε πολλές φορές
να αποδιοργανώνεται, να εκνευρίζεται και να χάνει τον έλεγχο σε επίπεδο
προσωπικού προγράμματος και ρουτίνας. Ωστόσο, οι περισσότεροι εστίασαν στον χρόνο που τους έδωσε ο
εγκλεισμός να εμβαθύνουν τη σχέση
τους και να νιώσουν περισσότερο ικανοποιημένοι μεταξύ τους, σε αντίθεση
με την προ πανδημίας εποχή. Από την
άλλη πάλι, κάποιοι, λόγω πανδημίας
δεν είχαν τη δυνατότητα να παραμείνουν σπίτι μαζί με τους αγαπημένους
τους για να προστατευτούν. Αντιθέτως, αυξήθηκαν οι ώρες εργασίας

τους, όπως και ο κίνδυνος έκθεσής
τους στον ιό. Στις περιπτώσεις αυτές και οι δύο πλευρές παρουσίασαν
συγκριτικά αυξημένο άγχος, καθώς
η αβεβαιότητα, δίχως τη μεταξύ τους
επαφή, βιωνόταν ως περισσότερο
τρομακτική.
Το να έχεις λοιπόν τον/την σύντροφό
σου, δίπλα σου σε όλο αυτό το τρομακτικό διάστημα που διανύουμε,
λειτουργεί σίγουρα ενισχυτικά σε επίπεδο ψυχικής υγείας. Όταν βιώνεις
κάτι τόσο απειλητικό μαζί με
κάποιον άλλο, σε φέρνει πιο κοντά, δημιουργώντας μεταξύ των
πλευρών το αίσθημα ομάδας.
Όμως αυτό ισχύει μόνο σε περιπτώσεις που υπάρχει ήδη μία δεμένη σχέση και θετικά διακείμενη. Σε έρευνα
που έγινε σε ζευγάρια διερευνώντας
την ποιότητα της σχέσης τους και την
αλληλεπίδρασή τους στον εγκλεισμό,
φάνηκε ότι τα ζευγάρια που ήταν σε
δυνατές σχέσεις βίωσαν περισσότερο θετικά συναισθήματα στη μεταξύ
τους διάδραση εν μέσω εγκλεισμού,
ενώ γι’ αυτούς που βίωναν ήδη σχέσεις με χαμηλή δέσμευση, έγινε ξεκάθαρη η ανάγκη τους για αλλαγή.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως καταλαβαίνετε, μία τέτοια δυσλειτουργική
συμβίωση έχει μεν σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική μας υγεία, σίγουρα
όμως είναι αρκετά βοηθητική σε επίπεδο ξεκαθαρίσματος προσωπικών
αναγκών και αποφάσεων ζωής.
Παρόμοια ανάγκη ξεκαθαρίσματος παρατηρήθηκε και σε επίπεδο φιλικών αλλά και άλλου είδους σχέσεων.
Πέρσι στην αρχή
της πανδημίας,
κάποιοι άνθρωποι
τηρούσαν
ευλαβικά τα μέτρα, ενώ κάποιοι
άλλοι όχι και
άλλοι πάλι τηρούσαν κάποια,
ενώ άλλα όχι.
Έτσι, με αυτό το
κριτήριο αρχίζουμε πλέον να επιλέγουμε με ποιους

Ο ιός φάνηκε
να τεστάρει τις
σχέσεις, ιδιαίτερα λόγω διαφορετικής άποψης
και διαχείρισης
της
ατομικής
ευθύνης
του
καθενός.

θα κάνουμε παρέα, θα ερχόμαστε σε
επαφή και με ποιους όχι. Υπό φυσιολογικές συνθήκες προ πανδημίας,
όταν κάποιοι π.χ. γνωρίζονταν διαδικτυακά, προσπαθούσαν πολύ γρήγορα να βρεθούν από κοντά με ό,τι
αυτό συνεπάγεται για τον καθένα,
ενώ τώρα είναι επίφοβο. Όπως φάνηκε από έρευνες σε καινούργιες διαδικτυακές γνωριμίες, οι άνθρωποι,
εν μέσω πανδημίας, έδειξαν να
χρειάζονται περισσότερο χρόνο
για να γνωριστούν διαδικτυακά,
να νιώσουν ασφάλεια και εμπιστοσύνη, μέχρι να πάρουν το πιθανό ρίσκο
να βρεθούν από κοντά.
Αρχίσαμε
να
θέτουμε ερωτήματα
στον
εαυτό μας, που
προηγουμένως
μπορεί να μην
μπαίναμε
καν
στη διαδικασία
να τα σκεφτούμε, όπως: Είναι
αυτός κάποιος
που θα ήθελα
στη ζωή μου; Είναι κάποιος που
αξίζει την προσπάθειά μου για
να τον δω με ασφάλεια; Είναι κάποιος
που θέλω να εντάξω στους σημαντικούς-κοντινούς μου ανθρώπους; Ή
γιατί η σχέση μας έμεινε αδρανής όλο
αυτό το διάστημα; Ήταν όντως η απόσταση που μας χώρισε και ο κίνδυνος του ιού ή είναι κάτι πιο βαθύ που
πρέπει να το διερευνήσουμε; Ερωτήματα που η απάντησή τους μόνο να
μας προστατέψει και να μας εξελίξει
μπορεί.

Μέσα απ’ όλη
αυτήν την κατάσταση λοιπόν,
φαίνεται
να
μπήκαμε σ’ ένα
αναγκαίο ξεκαθάρισμα αναγκών και ανθρώπων γύρω
μας, φτιάχνοντας περισσότερο ουσιαστικές σχέσεις.
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Μερικοί τρόποι που μπορούν να μας βεβαιώσουν
ότι οι σχέσεις μας θα είναι υγιείς, υποστηρικτικές
και ωφέλιμες για την ψυχική υγεία όλων μας:
‣ Δώστε χρόνο: δημιουργήστε χρόνο για να συνδεθείτε με φίλους
σας και ανθρώπους της οικογένειάς σας. Μην παραμένετε μόνοι, όσο
ελκυστικό και αν είναι, επιβαρύνοντας την ψυχική σας υγεία.
‣ Αφήστε ανοικτά τα κανάλια επικοινωνίας: μετά από μία δύσκολη μέρα, μπορεί να είναι πολύ ελκυστικό να απομονωθούμε στους
εαυτούς μας, αλλά η επικοινωνία με άλλους είναι ζωτικής σημασίας για
την ψυχική μας υγεία. Αναζητήστε επικοινωνία.

Όπως καταλαβαίνετε η πανδημία, μας αλλάζει ριζικά σε πολλά επίπεδα.
Όλη αυτή η περίοδος απώλειας, φόβου, σύγχυσης, θυμού και απομόνωσης έχει επηρεάσει και θα συνεχίσει
να επηρεάζει τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας και προσεγγίζουμε τις σχέσεις μας. Οι επανασυνδέσεις, μετά τον εμβολιασμό, γίνονται
σιγά-σιγά πραγματικότητα και μπαίνουμε συλλογικά σε μια νέα φάση
ζωής. Όμως σίγουρα οι αλληλεπιδράσεις μας όπως ήταν προηγουμένως
θα αργήσουν πολύ να επανέλθουν...
χρειάζεται χρόνος. Στο μεσοδιάστημα έχουμε αρχικά να υπενθυμίζουμε
στον εαυτό μας ότι είναι εντάξει να
κατεβάσουμε τον πήχη των προσδοκιών μας και να θυμηθούμε ότι είμαστε ακόμη εν μέσω πανδημίας.
Αυτός ο χρόνος
έχει επιβραδύνει τα πάντα.
Έχουμε λοιπόν
να κατεβάσουμε
τους ρυθμούς
μας, τώρα που
είναι ευκαιρία.
Κάνοντας μια στάση, χαμηλώνοντας
ταχύτητα, μπορούμε καλύτερα να
αφουγκραστούμε πώς νιώθουμε,
πού πάμε και τι θέλουμε και με καθαρό μυαλό να αξιολογήσουμε, ποιες
σχέσεις μας ικανοποιούν και πώς
μπορούμε να τις ενισχύσουμε.

Η ζωή μας είναι
εντελώς διαφορετική τώρα,
από αυτήν που
είχαμε προ πανδημίας.
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‣ Να είστε παρόντες και ενεργοί: σίγουρα όλοι μπαίνουμε στον
πειρασμό να ελέγχουμε το κινητό μας συνέχεια, όταν είμαστε με την
οικογένειά μας ή με φίλους. Χωρίς να είμαστε ουσιαστικά εκεί συνέχεια
μαζί τους. Προσπαθήστε να είστε παρόντες στη στιγμή με τους αγαπημένους σας. Απομακρύνετε λοιπόν, το κινητό και ευχαριστηθείτε τους.
‣ Ακούστε: ακούστε πραγματικά τι σας λένε οι άλλοι, χωρίς κριτική και
συγκεντρωθείτε στις ανάγκες τους τη δεδομένη στιγμή.
‣ Μοιραστείτε: πείτε ειλικρινά πώς νιώθετε, αφήστε την ανάγκη σας
να ακουστεί για να λάβετε υποστήριξη. Δε χρειάζεται να κρύβεστε αν
δυσκολεύεστε, πείτε το σε κάποιον.
‣ Βάλτε όρια: Οι σχέσεις, ιδιαίτερα οι συντροφικές, είναι πιο υγιείς
όταν οι άνθρωποι έχουν τον χώρο και τον χρόνο να αναπνεύσουν και
να διατηρήσουν συνδέσεις με φίλους και οικογένεια. Επιπλέον, έχουμε
ανάγκη να αφιερώνουμε χρόνο με τον εαυτό μας- μόνοι μας. Όσο σημαντικό είναι να μοιραζόμαστε χρόνο με τα αγαπημένα μας πρόσωπα,
είναι εξίσου σημαντικό να βρούμε χρόνο για τα ατομικά μας ενδιαφέροντα και την ανάπτυξή μας. Δώστε χρόνο λοιπόν στις ανάγκες σας και
συζητήστε τις.
‣ Αναγνωρίστε δυσλειτουργικές-τοξικές σχέσεις: Προτιμήστε να
περιτριγυρίζεστε από θετικούς ανθρώπους που σας κάνουν να νιώθετε
όμορφα, αξιολογώντας βέβαια αν θέλουν το καλό σας. Δεν είναι μόνο ο
αριθμός των φίλων που έχουμε ή αν είμαστε ή όχι σε μια σχέση. Σημασία
έχει η ποιότητα των σχέσεων που μας περιβάλλουν. Κάντε ξεκαθαρίσματα. Το να ζούμε μέσα σε συγκρουσιακές και τοξικές σχέσεις είναι πιο
επιζήμιο από το να είμαστε μόνοι.
‣ Ελάτε σε επαφή: Εάν έχετε χάσει την επαφή με κάποιον κοντινό
φίλο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε τη σχέση σας. Εάν αξιολογήσετε ότι πραγματικά αξίζει, επικοινωνήστε με αυτό το άτομο, μην το αφήνετε για αύριο. «Αύριο μπορεί να
είναι αργά», όπως λέει και ο σοφός λαός μας.
‣ Περαιτέρω βοήθεια: Οι φίλοι και οι σύντροφοι σίγουρα είναι βοηθητικοί όταν αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Όμως, είναι εξίσου σημαντικό και σωτήριο πολλές φορές να καταλαβαίνουμε πότε έχουμε ανάγκη από περαιτέρω βοήθεια. Εάν δυσκολεύεστε λοιπόν εσείς ή κάποιος
από τους αγαπημένους σας αναφορικά με τη σχέση σας ή έχετε κάποια
ψυχικά συμπτώματα που σας ανησυχούν, είναι καλή ιδέα να ζητήσετε
βοήθεια από κάποιον ειδικό.

Φυτικά

εντομοαπωθητικά

Pre Bite
After Bite

Το After Bite είναι ένα απόλυτα φυτικό προϊόν
(94% φυσικά συστατικά), χωρίς αμμωνία,
το οποίο αποδεδειγμένα καταπραΰνει τον
ερεθισμό και το πρήξιμο από τσιμπήματα

Περιέχει:

Κλινικά αποτελέσματα:
Κλινικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι τα φυτικά
συστατικά του After Bite καταπραΰνουν άμεσα
το πρήξιμο και τη φαγούρα. Δραστικό και σε
τσιμπήματα μέλισσας, σφήκας ή τσούχτρας.

Ribes Nigrum Seed Oil
(φραγκοστάφυλο) πλούσιο σε Ω3 και
Ω6 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα που
ενισχύουν την άμυνα της επιδερμίδας
Aloe vera
Γνωστή σε όλους για την κατευναστική,
ανακουφιστική, ενυδατική και
επουλωτική της δράση
Balloon Vine Extract (ποικιλία αμπελιού)
η φυτική εναλλακτική στην υδροκορτιζόνη,
με αντιφλεγμονώδη και αναλγητική
δράση, ανακουφίζοντας από τη
φαγούρα και τον ερεθισμό
Tea Tree Oil (τεϊόδεντρο) με
τερπενοειδή με αντισηπτική, αντιμυκητιακή και αντιμικροβιακή
δράση. Με αναπλαστικές
ιδιότητες για μείωση ουλών
Sunower Oil (ηλίανθος)
πλούσιο σε φυτοστερόλες,
τοκοφερόλες και άλλες
βιταμίνες, που επουλώνουν
την ερεθισμένη επιδερμίδα

Εφαρμογή
After Bite

Καμία εφαρμογή

Placebo

και για πριν
το τσίμπημα
alco

ή

με 6 αιθέρια έλαια,
Προβιταμίνη Β5 και
ευχάριστο άρωμα

Προστασία

2σε1
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Οδηγός

διατροφής & άσκησης
στην εγκυμοσύνη

Η

Νάντια Μαρνέρου
Διαιτολόγος-Διατροφολόγος (Β.Sc)
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

εγκυμοσύνη αποτελεί μια φυσιολογική κατάσταση για τη ζωή της γυναίκας. Η υγεία
και η ανάπτυξη του εμβρύου εξαρτάται από
τη διατροφική κατάσταση της γυναίκας. Είναι πολύ σημαντικό συνεπώς η γυναίκα να τρέφεται υγιεινά και ισορροπημένα, να λαμβάνει όλα τα θρεπτικά συστατικά και να
αποφεύγει λιπαρές τροφές και τροφές με ζάχαρη για να
ενισχύσει τη σωστή ανάπτυξη του εμβρύου και να θωρακίσει την υγεία της.
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Οι θερμιδικές ανάγκες και το βάρος
στην εγκυμοσύνη
Στην περίοδο της εγκυμοσύνης το βάρος της γυναίκας και
οι θερμίδες που πρέπει να καταναλώνει αυξάνονται σταδιακά ώστε να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη του εμβρύου και να
ανταπεξέλθει το σώμα της γυναίκας στις απαιτήσεις της
εγκυμοσύνης. Σε μια φυσιολογική κύηση η αύξηση του βάρους κυμαίνεται μεταξύ 10-17 κιλά και σχετίζεται άμεσα
με το βάρος που είχε η γυναίκα πριν τη σύλληψη.
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Η γυναίκα θα πρέπει να αποφύγει
να πάρει υπερβολικό βάρος για να
μην θέσει σε κίνδυνο την υγεία του
βρέφους αλλά και τη δική της.

Αλλαγές στη θερμιδική πρόσληψη της γυναίκας υπάρχουν στο 2ο τρίμηνο (+ 340 kcal
ημερησίως) και στο 3ο τρίμηνο (+ 450 kcal
ημερησίως) της κύησης.

Συμβουλές διατροφής στην εγκυμοσύνη
‣ Είναι σημαντικό να τονιστεί πως εκτός από την ποσότητα σημαντικό ρόλο έχει
η ποιότητα της διατροφής, η ποικιλία και η συχνότητα των γευμάτων που καταναλώνει η γυναίκα.
‣ Η γυναίκα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν πρέπει να παραλείπει το πρωινό γεύμα για να μπορεί να ελέγχει την όρεξή της κατά τη διάρκεια της ημέρας.
‣ Υγιεινές διατροφικές επιλογές στα ενδιάμεσα γεύματα είναι γαλακτοκομικά
και γιαούρτια χαμηλών λιπαρών, κατανάλωση φρέσκων φρούτων και ανάλατοι
ξηροί καρποί.
‣ Συνιστάται υγιεινός τρόπος μαγειρέματος δηλαδή βραστός, ψητός ή στον ατμό.
‣ Να προτιμάται το σπιτικό μαγειρεμένο φαγητό.
‣ Να αποφεύγονται οι μεγάλες ποσότητες τροφής ειδικά τις βραδινές ώρες.
‣ Αποφυγή της ζάχαρης και των γλυκών.

Η
προετοιμασία
του φαγητού
πρέπει να γίνεται
με τον παρακάτω
τρόπο:
‣ Καθαρά σκεύη,
χέρια, πάγκοι.
‣
Προετοιμάστε
τα ωμά τρόφιμα
μακριά από τα μαγειρεμένα, μην τα αναμιγνύετε.
‣ Μαγειρέψτε τα
τρόφιμα με επιμέλεια και εκτενώς,
μην αφήνετε άψητες
περιοχές.
‣ Επιµελές πλύσιµο των ωµών λαχανικών και φρούτων πριν από την
κατανάλωση.

Ποιες τροφές
πρέπει να
αποφεύγονται
στην
εγκυμοσύνη
και πώς
πρέπει να
προετοιμάζεται
το φαγητό;
Για την αποφυγή μολύνσεων και δηλητηριάσεων η έγκυος
πρέπει να αποφεύγει
κάποιες τροφές, να
μαγειρεύει σωστά και
να προσέχει την υγιεινή όταν προετοιμάζει το φαγητό.
Σχετικές
οδηγίες
αναφέρονται παρακάτω:
‣ Αποφυγή κατανάλωσης µη παστεριωμένου γάλακτος
και γαλακτοκομικών
προϊόντων προερχόμενων από µη παστεριωμένο γάλα.
‣ Επιµελές µαγείρεµα των ωµών
τροφών ζωικής προέλευσης (βοδινό, χοιρινό, πουλερικά).
‣ Να αποφεύγονται ωμά θαλασσινά, όπως, καπνιστά
µύδια /στρείδια.
‣ Να αποφεύγονται ωμά ή «μελάτα»
αυγά.
‣ Να αποφεύγονται µαλακά τυριά,
όπως µπρι, καµαµπέρ, ρικόττα.
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Επιτρέπεται
η γυναίκα να
πίνει καφέ στην
εγκυμοσύνη;
Στην εγκυμοσύνη η γυναίκα πρέπει να είναι πολύ
προσεχτική στην κατανάλωση καφεΐνης. Υψηλή
κατανάλωση
καφεΐνης
μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα το χαμηλό βάρος
γέννησης για το βρέφος
που μπορεί να αυξήσει
τον κίνδυνο προβλημάτων υγείας στη μετέπειτα
ζωή του και για τη γυναίκα
αυξημένο κίνδυνο αποβολής. Η καφεΐνη βρίσκεται
φυσικά σε πολλά τρόφιμα,
όπως καφές, τσάι και σοκολάτα και προστίθεται σε
αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά. Μια ασφαλής
κατανάλωση καφεΐνης θεωρείται 200 mg καφεΐνη.
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Περιεκτικότητα
καφεΐνης σε
ροφήματα και
τροφές
‣ 1 κούπα (250-300
ml) στιγμιαίου καφέ:
100mg
‣ 1 κούπα καφέ φίλτρου: 140mg
‣ 1 κούπα τσάι: 75mg
‣ αναψυκτικό τύπου
cola: 40mg
‣ ενεργειακό ποτό:
έως 80mg

H άσκηση στην εγκυμοσύνη
Ήπια άσκηση 30’ καθημερινά κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης ενισχύει τη φυσική κατάσταση της
γυναίκας και δεν βλάπτει την υγεία του εμβρύου.
Γυναίκες που γυμνάζονται κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης έχουν μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης
προεκλαμψίας και διαβήτη της κύησης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η γυναίκα να γυμνάζεται στην εγκυμοσύνη είναι να πάρει
την έγκριση του ιατρού της και να προσέχει τα παρακάτω :
‣ Πάντοτε να κάνει προθέρμανση και αποθεραπεία
πριν και μετά από κάποιο πρόγραμμα άσκησης.
‣ Να ενυδατώνεται.

‣ 50 γραμμάρια
απλής
σοκολάτας:
έως 50 mg

‣ Να μην εξαντλείται.

‣ 50 γραμμάρια σοκολάτας γάλακτος:
έως 25mg

‣ Να μην κάνει δραστηριότητες που μπορούν να
προκαλέσουν τραυματισμούς και πτώσεις (π.χ. ποδήλατο).

‣ Να μην κάνει άσκηση στη ζέστη.

ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Doc_Autan_KTX_3_21

Autan Defense
Plant Based

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Προϊόν SC Johnson διανέμεται στα φαρμακεία από τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας,14564
15ο χλμ. Εθνικής Οδού
Κηφισιά,
Αθηνών-Λαμίας,14564
ΤΗΛ.: 210 6294600,
Κηφισιά,
FAX.: 2106294610
ΤΗΛ.: 210 6294600, FAX.: 2106294610
Για παραγγελίες: ΤΗΛ.: 210Για
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παραγγελίες:
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Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ
Συνδεθείτε
ΛΙΛΛΥ με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ
στα κοινωνικά δίκτυα
στα κοινωνικά δίκτυα
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Κοινωνική
Επικοινωνία
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Νίκη Σταμάτη

H

Λογοθεραπεύτρια

κοινωνική επικοινωνία είναι η ικανότητα που έχει το άτομο να χρησιμοποιεί
τις επικοινωνιακές του δεξιότητες με σκοπό να αλληλοεπιδράσει με τους άλλους ανθρώπους και
όχι μόνο για καλύψει τις ανάγκες του. Το παιδί κατά την
εξέλιξή του δε μαθαίνει απλά τι είναι αυτό που πρέπει να
πει, αλλά και το πώς, πού, σε ποιον και κάτω από ποιες
συνθήκες. Αυτό είναι δηλαδή που ορίζουμε ως κοινωνική
επικοινωνία.
Οι δυσκολίες στην κοινωνική επικοινωνία συναντώνται σε
όλο το φάσμα των αναπτυξιακών διαταραχών, αλλά σε
μεγαλύτερη κλίμακα και με μεγαλύτερη συχνότητα, παρατηρούνται στα άτομα που εμπίπτουν στις διαταραχές
του φάσματος του Αυτισμού και στα άτομα με διαταραχή
κοινωνικής επικοινωνίας – πραγματολογίας. Ο όρος αυτός
χρησιμοποιείται πια για να περιγράψει με σαφήνεια τη δυσκολία των ατόμων με αυτισμό στα διαγνωστικά κριτήρια
του DSM 5 και έχει στρέψει την αντίληψη της αυτιστικής
διαταραχής όχι στην ύπαρξη ή μη, γνωστικών ή/και γλωσσικών δεξιοτήτων, αλλά στη χρήση των όποιων γνωστικών ή/και γλωσσικών δεξιοτήτων για κοινωνική αλληλεπίδραση και κοινωνική επικοινωνία.
Η επικοινωνία δεν αποτελείται μόνο από την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση της πληροφορίας που μεταφέρεται. Η επικοινωνία αποτελείται από επικοινωνιακές λειτουργίες που είτε εμπεριέχουν κοινωνικό νόημα είτε όχι,
δηλαδή από τις λειτουργίες που ο ομιλητής έχει πρόθεση να
επιτελέσει κατά τη συγκεκριμένη επικοινωνιακή κατάσταση.
Ως επικοινωνιακές λειτουργίες μπορούν να θεωρηθούν η
άρνηση, η αίτηση, η διαπραγμάτευση, η ερώτηση, η απάντηση, ο σχολιασμός, το χιούμορ, το πείραγμα, η απειλή, κ.λ.π.
Το ζητούμενο λοιπόν είναι όχι εάν κάποιος έχει
διαταραχή επικοινωνίας, μιας και μάλλον δεν υπάρχει
κανένας άνθρωπος στον κόσμο που να παρουσιάζει ολοκληρωτική διαταραχή στην επικοινωνιακή ανάπτυξη, αλλά
στην ανάπτυξη του σε ποιό είδος επικοινωνιακών
λειτουργιών παρατηρείται δυσκολία.
Όταν κανείς ανακοινώνει σε γονείς παιδιών με αυτισμό
ότι παρατηρείται στο παιδί τους διαταραχή στην επικοινωνία, πολύ συχνά βρίσκεται αντιμέτωπος με σχόλια από

την πλευρά των γονιών, οι οποίοι πιστεύουν, και έτσι είναι,
ότι το παιδί επικοινωνεί μαζί τους. Η αιτία αυτής της παρεξήγησης είναι ότι οι επικοινωνιακές λειτουργίες χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, η πρώτη αφορά στις
επικοινωνιακές λειτουργίες που χρησιμοποιούνται για
την εξυπηρέτηση των αναγκών και η δεύτερη για την
προώθηση και διατήρηση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Με άλλα λόγια, υπάρχουν επικοινωνιακές
λειτουργίες για επικοινωνία με στόχο την εξυπηρέτηση
των αναγκών και επικοινωνιακές λειτουργίες με στόχο την
κοινωνική επικοινωνία.
Στα βασικά διαγνωστικά κριτήρια του
αυτισμού αναφέρεται ο όρος διαταραχές στην κοινωνική επικοινωνία
ακριβώς για να τονίσει το γεγονός,
ότι δεν είναι εξ ολοκλήρου διαταραγμένη η επικοινωνία στα άτομα με αυτισμό. Ο όρος λοιπόν αυτός θα πρέπει
να χρησιμοποιείται και να διευκρινίζεται στα άτομα που συμβιώνουν με άτομα με αυτισμό, για
να τους είναι κατανοητή η φύση της διαταραχής αναφορικά με τον τομέα της επικοινωνίας. Επιβάλλεται να αναφερόμαστε σε διαταραχή στην κοινωνική επικοινωνία και όχι
γενικά σε διαταραχή στην επικοινωνία, γιατί ακριβώς αν
παρατηρήσουμε άτομα που εμπίπτουν στο φάσμα του
αυτισμού θα δούμε ότι οι επικοινωνιακές λειτουργίες που είναι διαταραγμένες αφορούν σε αυτές
που χρησιμοποιούνται για την αλληλεπίδραση με
τους άλλους ανθρώπους.

Ο όρος κοινωνική επικοινωνία είναι ο όρος
«κλειδί» στην
αυτιστική διαταραχή.

Συνήθως όλα τα παιδιά με αυτισμό ζητούν και αρνούνται
με τους δικούς τους τρόπους, άρα όλα τα παιδιά με αυτισμό έχουν δύο βασικές επικοινωνιακές λειτουργίες. Δεν
είναι όμως εύκολο να παρατηρήσουμε σε παιδί με αυτισμό
επικοινωνιακές λειτουργίες που να σχετίζονται με τον κοινωνικό σχολιασμό, με την απειλή, με τη διαπραγμάτευση,
με το χιούμορ, με το υπονοούμενο, με τη διευκρίνιση κ.λ.π.
και για αυτό το λόγο αναφερόμαστε σε διαταραχή της κοινωνικής επικοινωνίας.
Πηγή: Βογινδρούκας, I. (2019). Εγχειρίδιο Αναπτυξιακού Προφίλ Κοινωνικής Επικοινωνίας (ΑΠΚΕ)-Το μοντέλο των Κύκλων. Θεσσαλονίκη.
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Θέμις Τεντολούρη
Φαρμακοποιός

Φυτοφαρμακοεπαγρύπνηση:

T

η νέα έννοια που μας αφορά όλους

α σκευάσματα που αναγνωρίζονται γενικά ως
φυτοθεραπευτικά περιέχουν φαρμακευτικά
φυτά ή αλλιώς βότανα, παράγωγα αυτών αλλά
και χημικά συστατικά με βιολογική δραστικότητα.
Στους μη μυημένους, αλλά μερικές φορές ακόμα και μεταξύ των φορέων που ασχολούνται με τα φυτικά προϊόντα,
είναι ευρέως διαδεδομένη η άποψη ότι τα φαρμακευτικά
βότανα είναι στην ουσία αβλαβή και αθώα. Πόσες φορές
έχουμε οι ίδιοι πει: «Πάρε λίγο βαλσαμόχορτο να ηρεμήσεις, φυτικό είναι!»;
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Τα
φυτικά
σκευάσματα
λανθασμένα
μπορούν να
χρησιμοποιηθούν
ως
μορφή αυτοθεραπείας.

Μάλιστα, όπως συχνά παρατηρείται, οι
ασθενείς που τα λαμβάνουν δεν θεωρούν απαραίτητο να ενημερώσουν τον
θεράποντα ιατρό τους ή τον φαρμακοποιό τους για την παράλληλη λήψη φυτικών σκευασμάτων με εκείνα της φαρμακευτικής δοθείσας αγωγής τους. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται οι
κίνδυνοι πιθανών αλληλεπιδράσεων μεταξύ φυτικών και συνθετικών
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σκευασμάτων που λαμβάνονται για
οξείες ή χρόνιες ασθένειες προκαλώντας συχνά διάφορες ανεπιθύμητες
ενέργειες, αντενδείξεις ακόμα και αλλεργικά επεισόδια.

Σε τί οφείλονται όμως
αυτά τα ανεπιθύμητα
περιστατικά;
Τα προϊόντα φυτικής προέλευσης
μπορούν να έχουν τη δική τους φαρμακοτοξικολογική δράση, καθώς και
τα ίδια περιέχουν δραστική ουσία και
συνεπώς αλληλεπιδρούν με τα συνθετικά κλασσικά φάρμακα ενισχύοντας ή μειώνοντας τα αναμενόμενα
αποτελέσματα δράσης αυτών.
Η φυτοφαρμακοεπαγρύπνηση
λοιπόν, είναι η επιστήμη που
αξιολογεί τον κίνδυνο που σχετίζεται με τη χρήση φυτικών
φαρμάκων (είτε αυτά λαμβάνονται
παράλληλα με κάποια φαρμακευτική αγωγή ή και όχι) και βοηθά στον
καθορισμό της ασφάλειας αυτών των
προϊόντων, παρακολουθώντας τη συχνότητα εμφάνισης των ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδέχεται να σχετίζονται με τη θεραπεία από βότανα.
Στη βιβλιογραφία εντοπίζουμε κλινικές περιπτώσεις αντιδράσεων σχετιζόμενων με την ταυτόχρονη χρήση
φυτικών και συνθετικών φαρμάκων,
που όπως αναφέρθηκε παραπάνω
μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές
ανεπιθύμητες ενέργειες. Μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα είναι χρήσιμα για την κατανόηση της έκτασης
των κινδύνων:
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Η αλληλεπίδραση μεταξύ του κόκκινου μύρτιλλου με την αντιπηκτική
βαρφαρίνη έχει μελετηθεί ότι μπορεί
να προκαλέσει ακόμα και θάνατο έπειτα από αιμορραγικές επιπλοκές. Επίσης, η δράση του υπέρικου( ή αλλιώς
βαλσαμόχορτου ή St' John s wort) μαζί
με την κυκλοσπορίνη έχει οδηγήσει
σε πολλές περιπτώσεις σε απόρριψη
οργάνων λόγω μείωσης του επιπέδου
του ανοσοκατασταλτικού στο πλάσμα
του αίματος. Συχνή είναι δε, η ενοχοποίηση του υπέρικου και για πλήθος
αλληλεπιδράσεων με γνωστά αντικαταθλιπτικά (σετραλίνη ή παροξετίνη),
καθώς δύναται να προκαλέσει μέχρι
και θανατηφόρο σεροτονινεργικό σύνδρομο (μυϊκές συσπάσεις, νευρικότητα,
αρρυθμίες) στους ηλικιωμένους. Συν
τοις άλλοις, όσον αφορά στον υπέρικο,
έχουν παρουσιαστεί αλληλεπιδράσεις
και με τη δραστική ουσία της αλπραζολάμης αλλά και της ομεπραζόλης και
της διγοξίνης, καθώς μειώνει τα επίπεδα των φαρμάκων αυτών στο αίμα και
κατ’ επέκταση της θεραπευτικής τους
δράσης. Τέλος, έχουν παρατηρηθεί
αντενδείξεις μεταξύ φυτικών σκευασμάτων με βάση το σκόρδο με την παρακεταμόλη καθώς και σκευασμάτων
με βάση τη γόμμα guar με τη μετφορμίνη ή με την παρακεταμόλη, οι οποίες
ομοίως με τον υπέρικο, μειώνουν τα
επίπεδα του φαρμάκου στο αίμα.
Συνεπώς, είναι επιτακτική η
ανάγκη ανάπτυξης ενός δικτύου
φυτοφαρμακοεπαγρύπνησης, το
οποίο επί του παρόντος δεν υπάρχει.

Το δίκτυο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει πληθώρα συναφών με τον ιατροφαρμακευτικό τομέα ειδικοτήτων και
εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο να
λειτουργεί οριζόντια και ταυτόχρονα,
ώστε να ενημερώνει για τους πιθανούς κινδύνους και να προλαμβάνει
ανεπιθύμητες ενέργειες από την παράλληλη χρήση συνθετικών και φυτικών φαρμάκων.
Για την καλύτερη λειτουργία αυτού
του δικτύου αλλά κυρίως στο πλαίσιο
της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης
των επαγγελματιών υγείας για τη
φυτοφαρμακοεπαγρύπνηση, θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα σύστημα
αντίστοιχο με εκείνο της Κίτρινης
Κάρτας για τη φαρμακοεπαγρύπνηση.
Υπενθυμίζεται ότι η Κίτρινη Κάρτα
είναι ένα εργαλείο συλλογής πληροφοριών σχετικά με τις ανεπιθύμητες
ενέργειες των φαρμάκων (και των εμβολίων). Ειδικότερα, οι Eπαγγελματίες
Yγείας (ιατροί, φαρμακοποιοί, νοσηλευτές) έχουν την υποχρέωση και οι
Aσθενείς έχουν το δικαίωμα να συμπληρώνουν την Κίτρινη Κάρτα κάθε
φορά που υποψιάζονται ότι ένα φάρμακο (ή ένα εμβόλιο) μπορεί να έχει
προκαλέσει μία ανεπιθύμητη ενέργεια, ενώ τα δεδομένα αποστέλλονται
και στον Ε.Ο.Φ. Συνεπώς θα ήταν πολύ
χρήσιμο να εκδοθεί και να χρησιμοποιηθεί ευρέως και μία δεύτερη, συμπληρωματική Κίτρινη Κάρτα η οποία
θα αφορά στα φυτικά σκευάσματα.
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κόκκυγα

Κύστη

Η

Κατερίνα Χατζηχριστοδούλου
Φαρμακοποιός

κύστη του κόκκυγα ή τριχοφωλεακό συρίγγιο είναι ένα καλόηθες μόρφωμα που
αναπτύσσεται στο δέρμα και στον υποδόριο ιστό στο σημείο που τελειώνει η σπονδυλική στήλη,
στη λεγόμενη ουρά. Είναι μια κοιλότητα που καλύπτεται
από επιθήλιο και μπορεί να περιέχει ορρώδεις εκκρίσεις,
τρίχες, χνούδι από ρούχα, αλλά και πυώδεις εκκρίσεις αν
υπάρξει φλεγμονή και απόστημα.
Συνήθως απασχολεί νεαρά άτομα με τριχοφυΐα ή/και
παχυσαρκία, ωστόσο μπορεί
να την συναντήσουμε και σε
λεπτόσαρκα άτομα χωρίς ιδιαίτερη τριχοφυΐα. Η συχνότητα
της πάθησης είναι μεγαλύτερη
σε ηλικίες 16-20 ετών, ενώ
κατά κανόνα μετά τα 35 έτη
μειώνεται ραγδαία. Όσον αφορά στον παιδικό πληθυσμό, η
εν λόγω πάθηση σπανίζει.

Παρότι η ακριβής αιτιολογία της νόσου δεν
είναι γνωστή, σήμερα αξιολογούνται ως
βασικοί παράγοντες
για την εμφάνισή της
η καθιστική ζωή, το
υπέρβαρο, η έντονη
τριχοφυΐα, η κακή υγιεινή της περιοχής κ.α.

Η περιοχή, λόγω ανατομίας, είναι επιρρεπής σε
φλεγμονές. Απόφραξη των στομίων του δέρματος μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό κύστης και στη συνέχεια
σε δημιουργία συριγγίου. Κάποιοι ασθενείς μπορεί να
παραμένουν ασυμπτωματικοί για χρόνια χωρίς καμία ενόχληση ή πόνο παρά μόνο ένα μικρό πρήξιμο στη
μεσογλουτιαία σχισμή.
Η πλειονότητα των ασθενών μπορεί να αναφέρει έναν αδιευκρίνιστο πόνο ή ενόχληση στην περιοχή του κόκκυγα,
ενώ αρκετοί διαπιστώνουν εκροή οροαιματηρού ή και δύσοσμου πυώδους υγρού από το στόμιο του συριγγίου, το
οποίο δημιουργεί δερματίτιδα και έντονο κνησμό.
Μικρόβια που ούτως ή άλλως υπάρχουν στην περιοχή μπορούν να επιμολύνουν το περιεχόμενο της
κύστης, η κύστη να διογκωθεί και σιγά σιγά να μετατραπεί
σε απόστημα. Το απόστημα μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα και εκδηλώνεται με πόνο και πρήξιμο της περιοχής
που δυσκολεύουν τη ζωή του ασθενούς, το κάθισμα γίνεται
κοπιώδες και επώδυνο, εκροή υγρού, εμφάνιση πυρετού,
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καταβολή δυνάμεων και αύξηση των δεικτών φλεγμονής.
Σε αυτή τη φάση χρειάζεται άμεση χειρουργική
αντιμετώπιση με διάνοιξη του τοιχώματος της κύστης
και παροχέτευση του πυώδους περιεχομένου, χρήση αντιβιοτικών και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων και αποφυγή
άσκησης πίεσης στην περιοχή. Αυτό βέβαια δεν προσφέρει
οριστική θεραπεία και συνήθως ξαναδημιουργείται.
Οριστική θεραπεία προσφέρει η αφαίρεση του
τοιχώματος της κύστης και του περιεχομένου της
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κατ’ επέκταση. Η κλασική χειρουργική αντιμετώπιση
(«ανοιχτή μέθοδος») αφήνει μεγάλο χειρουργικό τραύμα,
το οποίο αφήνεται να κλείσει κατά δεύτερο σκοπό. Χρειάζεται καθημερινές αλλαγές για ένα διάστημα που κυμαίνεται από 45 ημέρες μέχρι 2-3 μήνες έως ότου το τραύμα
επουλωθεί και επιπρόσθετα περιορίζει τους ασθενείς σε
σημαντικό βαθμό από τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Τα ποσοστά επιτυχίας κυμαίνονται από 80 έως 85%,
ενώ είναι πιθανό σε λίγους μήνες να επανεμφανιστεί και να
χρήζει εκ νέου χειρουργικής αντιμετώπισης.
Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται και η μέθοδος θεραπείας με laser, η οποία είναι μια
ελάχιστα επεμβατική, αναίμακτη
και ανώδυνη θεραπευτική προσέγγιση. Στη συγκεκριμένη μέθοδο
χορηγείται τοπική αναισθησία και
χρησιμοποιείται ένας καθετήρας
laser, ο οποίος μετά τον πλήρη
καθαρισμό της κύστης προκαλεί
φωτοθερμική αποδόμηση και σύγκλειση της κύστης. Στην τεχνική
αυτή δεν τοποθετούνται ράμματα,
το τραύμα δεν χρήζει καθημερινών
αλλαγών και δεν σχηματίζονται
μετεγχειρητικές ουλές. Επίσης οι
ασθενείς μπορούν να επανέλθουν
πολύ γρήγορα στις ατομικές και
επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Όσο για την αποτελεσματικότητά της, είναι συγκρίσιμη με
αυτήν της ανοιχτής χειρουργικής
μεθόδου
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Μου ‘γινες
τσιμπούρι!
Τι πρέπει να ξέρουμε…

Έ

Δημοσθένης Μιχαλοδημητράκης
Κτηνίατρος

να διαχρονικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι κάτοχοι σκύλων, είναι η προσβολή των ζώων τους από τους κρότωνες, τα πασίγνωστα σε όλους μας τσιμπούρια και τα
μέσω αυτών μεταδιδόμενα νοσήματα.
Δια του παρόντος, θα επιχειρηθεί να δοθούν απαντήσεις
στα πιο συχνά ερωτήματα, που αφορούν τόσο στις ασθένειες, όσο και στους τρόπους πρόληψης της παρασίτωσης
των ζώων.

1. Τι είναι οι κρότωνες (τσιμπούρια);
Είναι αρθρόποδα που μυζούν αίμα από τα ζώα και τον άνθρωπο. Έχουν 4 ζευγάρια πόδια και μέγεθος 2-6mm τα
αρσενικά και 3-15mm τα θηλυκά (εικ. 1).
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2. Πώς είναι και πώς διατρέφονται;
Μπορούμε να ξεχωρίσουμε το φύλο τους από το γεγονός
ότι η ράχη των αρσενικών είναι όλη σκουρόχρωμη, ενώ
των θηλυκών σκούρο χρώμα
έχει μόνο το μπροστινό τμήμα
της ράχης (εικ.1). Μέσω μιας
αγκαθωτής λόγχης στη βάση
της οποίας βρίσκεται το άνοιγμα
του στόματός τους, τα τσιμπούρια προσκολλώνται στο δέρμα
του ζώου και μυζούν αίμα για
πολλές ώρες ή και μέρες ακόμα,
δίνοντας την εικόνα μιας κρεατοελιάς που μεγαλώνει (εικ.2).
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3. Πού ζουν και πώς αναπτύσσονται;
Το θηλυκό τσιμπούρι, μετά την ολοκλήρωση της απομύζησης, εγκαταλείπει το ζώο ή τον άνθρωπο, πέφτει στο
έδαφος όπου μπορεί να γεννήσει έως 15.000 αυγά, σε
ρωγμές και εσοχές τοίχων, κάτω από ξύλα, πέτρες ή χόρτα και ύστερα πεθαίνει. Από τα αυγά βγαίνουν προνύμφες
(μικρά τσιμπούρια), τα οποία προσπαθούν να γαντζωθούν
σε σώμα διερχόμενου ζώου ή ανθρώπου, πάνω στο οποίο
θα εξελιχθούν σε νύμφες και σε διάστημα 10 -18 εβδομάδων, σε ενήλικα αρσενικά ή θηλυκά, αφού πέσουν προηγουμένως στο έδαφος.

4. Πότε κινδυνεύουν περισσότερο τα

ζώα και ο άνθρωπος;

Οι ιδανικές συνθήκες για να μολυνθούν άνθρωπος και
ζώα επικρατούν την άνοιξη και το φθινόπωρο εποχές με
αυξημένη υγρασία και θερμοκρασίες 15°C -20°C. Στην
Ελλάδα τα τσιμπούρια βρίσκονται συνήθως στα βοοειδή,
αιγοπρόβατα, σκύλο, αλεπού, λαγό, πτηνά και σποραδικά
στον άνθρωπο.

5. Τι προκαλούν τα τσιμπούρια στον

άνθρωπο και στα ζώα;

Στον άνθρωπο τοπικά στο σημείο προσκόλλησης μπορεί
να παρατηρηθεί ερυθρότητα χωρίς κνησμό και σπανίως
να αναπτυχθεί βακτηριακή μόλυνση. Στα συστηματικά νοσήματα, περιλαμβάνονται η νόσος του Lyme και η κροτωνογενής εγκεφαλίτιδα, με τα περιστατικά όμως στη χώρα
μας να είναι πολύ σπάνια. Στα ζώα μεταδίδονται συστηματικά νοσήματα με κυριότερο την ερλιχίωση του σκύλου και
άλλα λιγότερο συχνά, όπως η μπαμπεσίωση και η μπορελλίωση (νόσος του Lyme).

7. Πώς μπορούμε να αποτρέψουμε τη
μόλυνση από τσιμπούρια;

Αποφεύγοντας την είσοδο σε βοσκοτόπια μολυσμένων
βοοειδών, μιας και πάνω στα χόρτα βρίσκονται οι προνύμφες και οι νύμφες των κροτώνων, που γαντζώνονται στο
παντελόνι ή στο φόρεμα μας. Επίσης επιλέγουμε ανοιχτόχρωμα ρούχα με μακριά μανίκια και μπατζάκια και χρησιμοποιούμε εντομοαπωθητικά spray ή λοσιόν. Κάθε φορά
που ο σκύλος μας επιστρέφει στο σπίτι από τη βόλτα του,
φροντίζουμε κατά το δυνατόν να μην έχει τσιμπούρια, γιατί αν κάποιο θηλυκό από αυτά πέσει στη φλοκάτη ή στη
μοκέτα και γεννήσει (έως και 15.000 αυγά) πολύ δύσκολα
αντιμετωπίζονται πλέον οι προνύμφες που εκκολάπτονται
και διασκορπίζονται σε όλο το σπίτι!
Πολύτιμα όπλα που διαθέτουμε, είτε για την αποτροπή
ανόδου του τσιμπουριού στο σώμα είτε για τη θανάτωσή του μετά την αγκίστρωσή του σε αυτό, αποτελούν τα
αντιπαρασιτικά περιλαίμια, οι αμπούλες, τα spray
και τα χάπια που μπορούμε να δώσουμε στα ζώα μας.
Αποκλειστικός υπεύθυνος να συμβουλεύει και να υποδείξει το κατάλληλο μέσον προστασίας, είναι ο κτηνίατρός
μας, που θα συνυπολογίσει όλες τις παραμέτρους, όπως
είναι το φυσικό περιβάλλον διαβίωσης του ζώου μας, το
παρασιτικό φορτίο της περιοχής διαμονής του και η ευαισθησία του στα διάφορα συστατικά των σκευασμάτων.
Βιβλιογραφία: Σ.Θ Χαραλαμπίδης (Εργαστήριο Παρασιτολογίας Α.Π.Θ)
Maggie Fisher – John McGarry (Focus on small animal dermatology)

6. Πώς απομακρύνουμε
ένα τσιμπούρι από
το σώμα;

Στάζουμε επάνω του λίγες σταγόνες λάδι ή
οινόπνευμα για να κλείσουμε τις οπές από τις
οποίες αναπνέει, με αποτέλεσμα σε λίγα λεπτά της
ώρας να αποσύρει την αγκαθωτή του λόγχη και να απομακρύνεται μόνο του από το σώμα. Δεν πρέπει να αποσπάμε βιαίως το τσιμπούρι από το δέρμα, γιατί υπάρχει
κίνδυνος να αποκοπεί και να παραμείνει εντός του η λόγχη,
προκαλώντας σοβαρή πληγή που μπορεί να επιμολυνθεί
.Εάν ο αριθμός των τσιμπουριών είναι πολύ μεγάλος, καλό
είναι η απομάκρυνσή τους να γίνεται με ψεκασμούς ή λουτρά.
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Προστασία
απ’ τον ήλιο

με πρόπολη και βασιλικό πολτό

Τ
Δήμητρα Τσαντίδου

Αισθητικός- Σύμβουλος Ομορφιάς
& Ευεξίας
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ο ηλιακό φως αποτελεί μια
σημαντική πηγή ενέργειας και
ζωής για τον άνθρωπο και τον
πλανήτη. Η δράση του πολλαπλή
τόσο στις βιολογικές διαδικασίες του
οργανισμού, όσο και σε ψυχικό επίπεδο. Η μακροχρόνια και αλόγιστη,
όμως, έκθεση επιφέρει σταδιακά
σημαντικές, αθροιστικές αλλοιώσεις
στο δέρμα.

Η δράση του ήλιου στο
δέρμα
Η μέτρια έκθεση στον ήλιο έχει
ευεργετικές συνέπειες στο δέρμα:
‣ Διεγείρει την κυκλοφορία του αίματος στο χόριο, αυξάνοντας την οξυγόνωση και τη θρέψη στα κύτταρα.
‣ Ενεργοποιεί την προβιταμίνη 7-δεϋδροχοληστερόλη που βρίσκεται
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στην επιδερμίδα, μετατρέποντάς
τη σε βιταμίνη D3.
‣ Αυξάνει την παραγωγή της μελανίνης, στην οποία οφείλεται το
μαύρισμα της επιδερμίδας, δηλαδή τη φυσική προστασία στην
ακτινοβολία.
‣ Προκαλεί πάχυνση της κεράτινης στιβάδας, κάνοντας το δέρμα
πιο ανθεκτικό στα ηλιακά εγκαύματα.
‣ Έχει ευεργετική επίδραση σε
ορισμένες δερματικές ασθένειες,
όπως η ψωρίαση, ενώ μειώνει
την ευαισθησία σε διάφορες μολύνσεις, λόγω της ξήρανσης της
επιφάνειας του δέρματος.
Επίσης και το
χρώμα
του
δέρματος, η
πυκνότητα
της μελανίνης, η αιμάτωση και η
ποσότητα του
υποδόριου
λίπους, επηρεάζουν την αντοχή του δέρματος.

Η αντοχή του
δέρματος ποικίλλει ανάλογα με το πάχος
του, την απόχρωσή του και
την κατάσταση
της υγείας του.

Η επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας είναι συσσωρευτική στο χρόνο. Η UVA προξενεί
οξειδωτικές αλλοιώσεις στους
ιστούς και μακροπρόθεσμα φωτογήρανση, ενώ η UVB προκαλεί
ερυθρότητα, εγκαύματα και βλάβες στο DNA.
Η μεγάλη και μακροχρόνια έκθεση στην ηλιακή ή στην τεχνητή
ακτινοβολία προκαλεί ξηρότητα,
λέπτυνση της επιδερμίδας, αποδόμηση του κολλαγόνου, καταστροφή των τριχοειδών αγγείων και
δημιουργία πανάδων και ρυτίδων.
Ως αποτέλεσμα, οι οξειδωτικές
δράσεις της ακτινοβολίας οδηγούν σε ηλιακά εγκαύματα,
φωτογήρανση,
φωτοδερματοπάθειες, ακμή, κάποιες
δερματικές διαταραχές και
στον καρκίνο του δέρματος.

Πρόληψη και αντιμετώπιση μέσα από την κυψέλη
Η πρόπολη είναι ένα από τα προϊόντα της κυψέλης που χρησιμοποιείται από
την ιατρική και την κοσμητολογία για τις αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και
αντικαρκινικές της ιδιότητες.
Η σύστασή της αποτελείται από φαινολικά οξέα, φλαβονοειδή, τερπένια, αλκοόλες, μεταλλικά στοιχεία, ένζυμα κ.α.
Η πρόπολη προστατεύει από τη UV ακτινοβολία, κυρίως
απ’ τη UVB, απορροφώντας το φως της εξαιτίας της παρουσίας του καφεϊκού, του κουμαρικού και του φερουλικού οξέος.
Γι’ αυτό και χρησιμοποιείται ως προσθετικό σε αντιηλιακά
προϊόντα δρώντας ως προστατευτικό φιλμ με αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και αναπλαστικές ιδιότητες.
Η φωτοπροστατευτική της ιδιότητα έχει να κάνει επίσης και
με την προστασία και επαναφορά του δέρματος από τις συνέπειες της
δράσης σ’ αυτό. Δηλαδή συντελεί στην ανάπλαση των κυττάρων, στην κολλαγονογένεση και συνολικά στην αντιγήρανση.
Σε συγκέντρωση 5–20%, η πρόπολη έχει αναπλαστική και αναγεννητική
δράση. Ο αυξημένος πολλαπλασιασμός των ινοβλαστών συνεπάγεται και αυξημένη παραγωγή κολλαγόνου Ι, αυξάνοντας παράλληλα και τη συσσώρευση του
κολλαγόνου ΙΙΙ, το οποίο επιταχύνει την αναπλαστική διαδικασία.
Ο ρόλος της πρόπολης στην αντιγήρανση είναι σημαντικός λόγω της παρουσίας
των φαινολικών ενώσεων και των φλαβονοειδών, τα οποία εξουδετερώνουν την
περίσσεια των ελευθέρων ριζών στο δέρμα. Επίσης, κλινικές έρευνες έδειξαν ότι η
πρόπολη προστατεύει το δέρμα από οιδήματα εγκαυμάτων, χάρη στο αιθανολικό
εκχύλισμα, ενώ μειώνει τα επίπεδα παραγόντων φωτο-ανοσοκαταστολής,
Συμπερασματικά, διαπιστώθηκε ότι η πρόπολη διατηρεί ισχυρά ωφέλιμες, προστατευτικές ιδιότητες έναντι των φωτο-βλαβών και της ανάπτυξης του
δερματικού καρκίνου στους ανθρώπους.
Ο βασιλικός πολτός χρησιμοποιείται ευρέως στην κοσμητολογία για την περιποίηση και τη φροντίδα της υγείας και
της ομορφιάς. Περιλαμβάνει πεπτίδια, πρωτεΐνες, ένζυμα,
υδατάνθρακες, σάκχαρα, λιπίδια βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία και φαινολικές ενώσεις.
Επιστημονικές έρευνες απέδειξαν τη δύναμή του στη θωράκιση του δέρματος
έναντι της UV ακτινοβολίας σε επίπεδο προστασίας της ελαστικότητάς του
και σε επίπεδο καταστολής της υπερμελάγχρωσης. Το 10-υδροξυ-2-δεκενοϊκό οξύ (10-H2DA) έχει αντικαρκινική και αντιβακτηριακή δράση και την
ικανότητα να ενεργοποιεί την παραγωγή του κολλαγόνου, αυξάνοντας το προκολλαγόνο I και τον αυξητικό παράγοντα TGF-β1. Επιπρόσθετα, ελέγχει την παραγωγή της μελανίνης, αναστέλλοντας μια πρωτεΐνη και την τυροσινάση που εμπλέκονται στη διαδικασία.
Παράλληλα, επηρεάζει θετικά τη συγκράτηση της υγρασίας στην κεράτινη στιβάδα, ενώ ενισχύει τη θρέψη του δέρματος, συμβάλλοντας στη θεραπεία της ξηροδερμίας και ιδιαίτερα σε συνδυασμό με την πρόπολη.
Συμπερασματικά, τα δερματικά σκευάσματα και τα καλλυντικά με πρόπολη και βασιλικό πολτό ενισχύουν την ομορφιά και την υγεία του δέρματος, συμβάλλοντας
στη νεότητα και στη μακροβιότητά του.χρησιμοποιείται ευρέως στην κοσμητολογία για την περιποίηση και τη φροντίδα της υγείας και της ομορφιάς. Περιλαμβάνει
πεπτίδια, πρωτεΐνες, ένζυμα, υδατάνθρακες, σάκχαρα, λιπίδια βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία και φαινολικές ενώσεις.
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Νικολέττα Γαβαλά
Αισθητικός

Η

υποχρεωτική χρήση μάσκας
γεννά μια σειρά από ερωτήματα, λιγότερο ή περισσότερο
κρίσιμα, για το πώς θα κάνετε το μακιγιάζ πριν βγείτε έξω ή ενώ είστε έξω,
καθώς και πώς μπορείτε να κάνετε διορθωτικές κινήσεις χωρίς κίνδυνο να
λερώσετε τη μάσκα ή να μολυνθείτε
από Covid-19.

Τα περισσότερα βλέμματα λόγω
της μάσκας
είναι επικεντρωμένα
στην περιοχή των ματιών.

Προτιμήστε
να
εστιάσετε
την
προσοχή σας στο
πάνω βλέφαρο
και στα φρύδια και
όχι στο κάτω βλέφαρο, το οποίο μπορεί πολύ εύκολα να
λερώσει ή να λερωθεί από τη μάσκα.

Να έχετε στην
τσάντα σας μια πούδρα, ώστε να
μπορείτε να κάνετε γρήγορο και εύκολο ρετουσάρισμα στα σημεία εκτός
μάσκας κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Όσο για εσάς που δεν βάφατε μέχρι
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Μακιγιάζ
την εποχή της μάσκας
λόγω της Covid-19
πρότινος έντονα τα μάτια σας, σας δίνουμε τη συμβουλή να αλλάξετε λίγο
τις συνήθειές σας και να δώσετε έμφαση στα έντονα μάτια ώστε να τραβάτε τα βλέμματα. Τα μάτια γίνονται
το κέντρο της προσοχής, δίνοντάς
σας το ελεύθερο να πειραματιστείτε
με ιδιαίτερα σχήματα. Τώρα είναι η
ευκαιρία να δοκιμάσετε eyeliners σε
έντονα χρώματα, όπως και smokey
eyes.
Την ίδια προσοχή αξίζουν όμως
και τα φρύδια, τα οποία πρέπει να
γίνονται πιο έντονα από ποτέ με τη
χρήση brow gels. Συνήθως τα συναντάμε σε μορφή μάσκαρας που διαμορφώνουν τα φρύδια και τα σταθεροποιούν, χωρίς να τα σκληρύνουν.
Επίσης οι τεχνικές του μόνιμου τατουάζ δίνουν ένα άρτιο αποτέλεσμα.
Καθώς η μάσκα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του προσώπου, η βάση θα
μπορούσε να θεωρηθεί περιττή. Καλύπτουμε με concealer τους μαύρους
κύκλους και τα σπυράκια ή χρησιμο-

ποιούμε ένα make up ανθεκτικό στις
προκλήσεις της ημέρας, που θα σας
χαρίσει ομοιόμορφο τόνο στο πρόσωπο.
Τα σπρέι ιαματικού νερού αποτελούν πλέον αναπόσπαστο
κομμάτι του γυναικείου νεσεσέρ, καθώς με λίγους μόνο ψεκασμούς μπορούν να δροσίσουν και να
ενυδατώσουν την επιδερμίδα, αλλά
και να ανανεώσουν το μακιγιάζ σου
κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Για όλα τα παραπάνω πρέπει αυστηρά και σε κάθε περίπτωση να
ακολουθείτε τους κανόνες υγιεινής που επιβάλλονται λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Δεν
κάνετε ποτέ ανταλλαγές καλλυντικών
και ειδών μακιγιάζ. Δοκιμάζετε μόνο
με μεγάλη προσοχή και εφόσον αυτό
είναι πολύ αναγκαίο προϊόντα από
tester, εφόσον πριν έχουν απολυμανθεί με τα κατάλληλα μέσα. Πρέπει να
παραμένουμε όλοι υγιείς και να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή της ζωής.
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Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας

«Αρχιπέλαγος»
Τ

ο Ινστιτούτο Θαλάσσιας
Προστασίας
«Αρχιπέλαγος» είναι ένας μη-κερδοσκοπικός φορέας που δραστηριοποιείται
από το 1998 στην ευρύτερη περιοχή
των ελληνικών θαλασσών και της ΒΑ
Μεσογείου. Η δράση του Ινστιτούτου
«Αρχιπέλαγος» συνδυάζει την πολύ-επίπεδη επιστημονική έρευνα με
δράσεις προστασίας που υλοποιούνται σε στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες. Έτσι δημιουργούνται
στρατηγικές βάσεις που επιτρέπουν
στο «Αρχιπέλαγος» να δρα σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με
στόχο την προστασία και την άμυνα
της πλούσιας βιοποικιλότητας της ΒΑ
Μεσογείου από τις αυξανόμενες ανθρωπογενείς απειλές.
Με ερευνητικές βάσεις στη Σάμο
και στους Λειψούς, τέσσερις ερευνητικούς σταθμούς σε άλλα νησιά του
ανατολικού Αιγαίου και τρία σκάφη
εξοπλισμένα με σύγχρονο ερευνητικό
εξοπλισμό, οι δράσεις του Ινστιτού-

40 ΠΕΙΦΑΣΥΝ NEWS | Καλοκαίρι 2021

του «Αρχιπέλαγος» στελεχώνονται
από μία διεθνή διεπιστημονική ομάδα
ερευνητών και επαγγελματιών πολλών ειδικοτήτων.
Ένας από τους βασικούς άξονες
της δράσης του «Αρχιπελάγους»
είναι να συμβάλλει στο να καλυφθούν
τα μεγάλα κενά γνώσης αναφορικά με
τα σημαντικά θαλάσσια είδη και οικο-

συστήματα, καθώς η γνώση αποτελεί
προϋπόθεση για την προστασία. Επίκεντρο αποτελούν τα προστατευόμενα είδη (τα δελφίνια, οι φυσητήρες, οι
φάλαινες, οι μεσογειακές φώκιες, οι
θαλάσσιες χελώνες και τα καρχαριοειδή, η εκτίμηση της κατάστασης των
ιχθυαποθεμάτων, καθώς και τα «δάση
των θαλασσών μας»: τα θαλάσσια

Κόλπος του
Καταφυγίου
Θαλάσσιας
Ζωής Αιγαίου
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λιβάδια Ποσειδωνίας και τα κοραλλιογενή ενδιαιτήματα. Παράλληλα
όμως η έρευνα επεκτείνεται και στα
σπάνια νησιωτικά είδη, όπως τα χρυσά τσακάλια, οι μεσογειακοί χαμαιλέοντες, αλλά και τα περισσότερα από
200 είδη πτηνών που μεταναστεύουν
ή ζουν σε μόνιμους πληθυσμούς στα
νησιά.

Καταφύγιο Θαλάσσιας
Ζωής Αιγαίου
Προτεραιότητα αυτή την περίοδο αποτελεί η ολοκλήρωση της δημιουργίας
του «Καταφυγίου Θαλάσσιας Ζωής Αιγαίου» στο νησί των Λειψών από μία
διεθνή ομάδα ειδικών επιστημόνων.

Το Καταφύγιο Θαλάσσιας Ζωής
Αιγαίου θα λειτουργήσει παράλληλα και ως ένα διεθνές ερευνητικό
κέντρο για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και ειδών
και ως κέντρο σπουδών για φοιτητές
και επιστήμονες, κέντρο διαδικτυακής εκπαίδευσης/ ευαισθητοποίησης
για σχολεία και
π α ν ε π ισ τ ή μια, καθώς
και για το
ευρύ κοινό.

Η διαδικασία κατασκευής του βρίσκεται σε εξέλιξη και όταν ολοκληρωθεί
θα αποτελέσει το πρώτο στο είδος
του παγκοσμίως κέντρο περίθαλψης
για θαλάσσια θηλαστικά και χελώνες,
με υψηλά πρότυπα ευζωίας ζώων. Θα
προσφέρει δυνατότητα περίθαλψης
σε ειδικά εξοπλισμένο κτηνιατρείο,
αλλά και σε ένα φυσικό θαλάσσιο
χώρο. Παράλληλα θα αποτελέσει και
το πρώτο παγκοσμίως κέντρο αποκατάστασης για δελφίνια που ελευθερώνονται από την αιχμαλωσία.

Βραχύρυγχο κοινό
δελφίνι που δυστυχώς
στις μέρες μας είναι
ιδιαίτερα σπάνιο
Σπάνια είδη
προσπαθούν να
επιβιώσουν στις
ελληνικές θάλασσες,
αντιμετωπίζοντας
τις αυξανόμενες
ανθρωπογενείς
απειλές

Η δράση για την προστασία των θαλασσών μας
συνεχίζεται και την εποχή της πανδημίας
Παρόλη τη δύσκολη συγκυρία που όλοι
βιώνουμε, η 40μελής ερευνητική
ομάδα του Ινστιτούτου Θαλάσσιας
Προστασίας «Αρχιπέλαγος» παραμένει τον τελευταίο χρόνο στην ερευνητική βάση που διατηρεί στο νησί των
Λειψών, συνεχίζοντας τη δράση για την
προστασία των ελληνικών θαλασσών.
Τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα
μέτρα ασφαλείας, αξιοποιεί κάθε ευκαιρία που δίνουν οι καιρικές συνθήκες
ώστε η παρουσία των ερευνητών στη
θάλασσα να είναι συνεχής, όσο αυτό είναι εφικτό. Στόχος είναι η συλλογή δεδομένων στο ανοιχτό πέλαγος τόσο για την
κατάσταση των πληθυσμών των θαλάσσιων θηλαστικών, όσο και για την κατα-

Το ερευνητικό
σκάφος
Aegean
Explore

γραφή ωκεανογραφικών παραμέτρων,
αλλά και για τη συλλογή δειγμάτων με
στόχο την ανάλυση της έκτασης της πλαστικής ρύπανσης.
Αυτή η ιδιαίτερη περίοδος όπου η ανθρώπινη όχληση βρίσκεται στο ελάχιστο,
μπορεί να προσφέρει γνώση που θα είναι
πολύτιμη για τη μελλοντική εφαρμογή διαχείρισης στα θαλάσσια οικοσυστήματα.
Ας θυμίσουμε όμως για άλλη μία φορά
ότι η προστασία του περιβάλλοντος
δεν είναι υπόθεση λίγων, αλλά
υποχρέωση όλων, τουλάχιστον όλων
όσοι αντιλαμβάνονται ότι ο πλανήτης
μας πρέπει να παραμείνει βιώσιμος. Αυτό
είναι προϋπόθεση για να επιβιώσουμε
εμείς και οι επόμενες γενιές.

Παρακολουθείστε τις
δράσεις του Ινστιτούτου
«Αρχιπέλαγος»
για την προστασία των
θαλασσών μας. Μάθετε περισσότερα για το
πώς μπορείτε να στηρίξετε και να γίνετε μέρος αυτής της δύσκολης προσπάθειας!
www.archipelago.gr
Facebook:
Archipelagos - Institute
of Marine Conservation
Instagram:
#archipelagos
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Ο ΣΕΦ

ΙΝΕΙ...
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Μάνος Σιακήρ

Executive chef
https://mycookstories.gr/

Σαλάτα με
μαύρες φακές,
κινόα, σταφύλια
και Κατίκι Δομοκού
Εκτέλεση:
ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΤΣΑ
Βάζουμε όλα τα υλικά της σάλτσας σε ένα σέικερ και χτυπάμε καλά μέχρι
να ομογενοποιηθούν. Διατηρούμε τη σάλτσα στο ψυγείο. Εύκολη σάλτσα
που μπορούμε να τη βάζουμε σε πολλές και διαφορετικές σαλάτες.
ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΑΤΑ
Βράζουμε τις φακές και την κινόα σε διαφορετικά κατσαρολάκια, ακολουθούμε τις οδηγίες που γράφει η κάθε συσκευασία για το βράσιμό τους.
Προτείνω να τα βράζουμε 3 λεπτά λιγότερο από αυτό που αναγράφεται
για να είναι πιο τραγανά. Σουρώνουμε καλά και αφήνουμε στην άκρη να
κρυώσουν. Παίρνουμε μία μπασίνα και βάζουμε τις φακές, την κινόα, τις
πιπεριές, τις σταφίδες κομμένες στην μέση, τον μαϊντανό και τον δυόσμο.
Προσθέτουμε τη μισή ποσότητα από τη σάλτσα και ανακατεύουμε καλά
να πάει παντού. Μοιράζουμε τη σαλάτα σε δύο πιάτα και βάζουμε από
πάνω το κατίκι, περιχύνουμε με λίγη σάλτσα ακόμα και είναι έτοιμες.
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Υλικά (ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ)
ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΤΣΑ
90 γρ. ελαιόλαδο
30 γρ. βαλσάμικο ξύδι
1 κουτ. σούπας μέλι
1 κουτ. σούπας μουστάρδα
Αλάτι
Πιπέρι
ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΑΤΑ
200 γρ. φακές μαύρες (beluga)
50 γρ. κινόα
150 γρ. σταφύλια (σταφίδα)
100 γρ. πιπεριά κόκκινη
κομμένη σε φέτες
200 γρ. Κατίκι Δομοκού
1/2 χούφτα μαϊντανό
χοντροκομμένο
1/2 χούφτα δυόσμο
χοντροκομμένο

| συνταγές |

Pancakes αβοκάντο

με κρέμα ανθότυρου και καπνιστό σολομό
Εκτέλεση:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ ΑΝΘΟΤΥΡΟΥ
Βάζουμε σε ένα μπολ το ανθότυρο και το λιώνουμε με ένα
πιρούνι, μόλις το λιώσουμε βάζουμε και τα υπόλοιπα υλικά μαζί. Παίρνουμε ένα σύρμα και χτυπάμε καλά μέχρι να
ενσωματωθούν τα υλικά μας και να πάρουν μία κρεμώδη
υφή. Βάζουμε στο ψυγείο να παγώσει η κρέμα πριν τη χρησιμοποιήσουμε.
ΓΙΑ ΤΑ PANCAKES
Καθαρίζουμε και βάζουμε τα αβοκάντο σε ένα βαθύ μπολ,
τα σπάμε με ένα πιρούνι, δεν τα λιώνουμε τελείως, τα αφήνουμε με μικρά κομματάκια. Προσθέτουμε μέσα το γάλα,
το βούτυρο, τους κρόκους και το αλάτι, χτυπάμε καλά με
ένα σύρμα μέχρι να ενσωματωθούν. Στη συνέχεια ρίχνουμε το αλεύρι και το μπέικιν πάουντερ, ανακατεύουμε καλά
να ομογενοποιηθούν. Ζεσταίνουμε ένα τηγανάκι και το
βουτυρώνουμε ελαφρώς, ρίχνουμε λίγο μείγμα (περίπου
4 κουταλιές της σούπας) για το κάθε pancake , ψήνουμε
μέχρι να ροδοκοκκινίσουν και από τις δύο πλευρές. Μόλις
ψηθούν βάζουμε από πάνω την κρέμα ανθότυρου και τον
καπνιστό σολομό.στην κατσαρόλα.

Υλικά (ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ ΑΝΘΟΤΥΡΟΥ
150 γρ. ανθότυρο
150 γρ. κρέμα τυριού
60 γρ. κρέμα γάλακτος
25 γρ. λεμόνι χυμό
1 κουτ. σούπας άνηθο
ψιλοκομμένο
10 γρ. ζάχαρη άχνη
70 γρ. νερό
Αλάτι
ΠιπέριΓΙΑ ΤΑ PANCAKES
2 αβοκάντο
500 γρ. γάλα φρέσκο
300 γρ. αλεύρι για όλες τις
χρήσεις κοσκινισμένο
80 γρ βούτυρο λιωμένο
2 κρόκους αυγών
15 γρ. μπέικιν πάουντερ
Αλάτι
4 φέτες καπνιστό σολομό
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| νέα προϊόντα |
Pharmaton® Geriatric® Immunity
Το Pharmaton® Geriatric® Immunity είναι ένα Συμπλήρωμα Διατροφής που περιέχει ΟΛΕΣ*
τις ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ & ΜΕΤΑΛΛΑ που υποστηρίζουν τη φυσιολογική λειτουργία του ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ: Βιταμίνη C, Βιταμίνη D, Ψευδάργυρος, Βιταμίνη Β12, Βιταμίνη Α, Βιταμίνη Β6,
Φολικό Οξύ, Χαλκός, Σελήνιο, Σίδηρος.
*Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 432/2012
Χρήση: Nα μην γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης. Τα συμπληρώματα
διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μίας ισορροπημένης δίαιτας. Να φυλάσσεται μακριά από τα μικρά παιδιά. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την
πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε
έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας. Αριθμός γνωστοποίησης ΕΟΦ: 5878/22-01-2021. Ο αριθμός γνωστοποίησης δεν επέχει
θέση άδειας κυκλοφορίας.

Fixodent Professional
Fixodent Professional Η Καλύτερη Τεχνολογία Fixodent για την Προστασία
των Ούλων
Στερεωτική Κρέμα για Τεχνητή Οδοντοστοιχία 40g
Η Fixodent Professional είναι η καλύτερη στερεωτική κρέμα της σειράς
μας. Μειώνει την κίνηση και την τριβή της τεχνητής οδοντοστοιχίας, ενώ
τη σταθεροποιεί καλύτερα στα ούλα
σας από ό,τι η Fixodent Original. Βοηθά στην προστασία από βακτήρια
που συνδέονται με την κακή αναπνοή. Εξοπλισμένη με 75% πιο λεπτό
στόμιο, δημιουργεί ασπίδα κατά των
τροφίμων, εμποδίζοντας τη διείσδυση
τροφών κάτω από την τεχνητή οδοντοστοιχία σας. Με σωστή χρήση, το
σωληνάριο της Fixodent Professional
θα διαρκέσει για τουλάχιστον 4 με 5
εβδομάδες.
Χαρακτηριστικά:
• Μειώνει την κίνηση και τριβή της τεχνητής οδοντοστοιχίας στα ούλα για
σημαντικά λιγότερους ερεθισμούς
από την 1η μέρα**.
**σε σύγκριση με τη μη χρήση στερεωτικής κρέμας όταν καταναλώνονται
σκληρά τρόφιμα.
• Δημιουργεί ασπίδα κατά των τροφίμων, εμποδίζοντας τη διείσδυση
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τροφών κάτω από την τεχνητή οδοντοστοιχία σας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 4 ΕΥΚΟΛΑ ΒΗΜΑΤΑ

• Βοηθά στην προστασία από βακτήρια που συνδέονται με την κακή αναπνοή

1. ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ & ΣΤΕΓΝΩΣΤΕ την τεχνητή οδοντοστοιχία πριν εφαρμόσετε τη στερεωτική κρέμα

• Χάρη στο λεπτό στόμιο μπορείτε να
εφαρμόζετε εύκολα τη στερεωτική
κρέμα σε συνεχόμενες λεπτές γραμμές.

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ τη στερεωτική κρέμα
σε λεπτές συνεχόμενες λωρίδες όπως
απεικονίζεται στις οδηγίες χρήσεως ή
λιγότερο. Μπορεί να χρειαστούν κάποιες προσπάθειες για να βρείτε την
κατάλληλη ποσότητα για τη δικιά σας
τεχνητή οδοντοστοιχία.

• Απαλή γεύση μέντας
• Κατάλληλη για ολικές και μερικές
τεχνητές οδοντοστοιχίες
• Με σωστή χρήση, το σωληνάριο
θα διαρκέσει για τουλάχιστον 4 με 5
εβδομάδες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά. Να μη χρησιμοποιείτε περισσότερη ποσότητα από όσο
αναφέρουν οι οδηγίες. Με σωστή
χρήση, το σωληνάριο θα διαρκέσει
για τουλάχιστον 4 με 5 εβδομάδες.
Διαβάστε το φυλλάδιο με τις οδηγίες
πριν τη χρήση.

3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ την τεχνητή οδοντοστοιχία & ΚΡΑΤΗΣΤΕ την στη θέση
της για μικρό χρονικό διάστημα. Έαν
το προϊόν ξεχειλίζει από την τεχνητή
οδοντοστοιχία στο στόμα σας, αυτό
σημαίνει ότι χρησιμοποιείτε περισσότερη ποσότητα από όσο πρέπει.
4. Για να ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ την τεχνητή
οδοντοστοιχία, ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ το στόμα σας με χλιαρό νερό και κουνήστε
απαλά την τεχνητή οδοντοστοιχία μέχρι να χαλαρώσει.

| νέα προϊόντα |
Paranix
Protection Boy
Paranix
Protection Girl
To Paranix #1 αντιφθειρικό προϊόν σε Ελλάδα και
Ευρώπη* είναι ο απόλυτος
σύμμαχος σας και στην πρόληψη κατά των φθειρών, με
τα νέα προιόντα Paranix
Protection Spray Boy & Girl,
σε περιόδους έξαρσης των
φθειρών στο σχολείο ή την
κατασκήνωση.

Το Paranix Protection Spray έχει διπλή δράση: Προστατεύει από τις φθείρες και διευκολύνει το styling
των μαλλιών. Χάρη στην αποκλειστική του σύνθεση
με Έλαιο τσαγιού, Έλαιο καρύδας και Διμεθικόνη, το
Paranix Protection Spray διασφαλίζει τη φροντίδα και
την προστασία των παιδικών μαλλιών. Το ‘Ελαιο Τσαγιού και το Έλαιο Καρύδας είναι φυσικά συστατικά
που είναι παραδοσιακά γνωστά για τις αντιφθειρικές
τους ιδιότητες. Η Διμεθικόνη διευκολύνει το styling
των μαλλιών. Λειτουργεί ως conditioner, προστατεύοντας τα μαλλιά από εξωτερικούς παράγοντες ενώ
παράλληλα παρέχει απαλότητα και λάμψη.
Χρήση από 3 μηνών
ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΑΤΟΠΙΚΟ ΔΕΡΜΑ - ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ

Arterin®
Το Arterin® είναι ένα αποτελεσματικό και καλά ανεκτό
συμπλήρωμα διατροφής που δημιουργήθηκε για άτομα
που θέλουν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα επίπεδα της χοληστερόλης τους ως μέρος ενός υγιεινού
τρόπου ζωής. Το Arterin®έχει 3πλή δράση: Mε φυτικές
στερόλες που έχει αποδειχθεί ότι ΜΕΙΩΝΟΥΝ/ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ του αίματος¹.
Με βιταμίνη C:
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΙΜΟΦΟΡΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ²
- ΓΙΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΚΗ ΔΡΑΣΗ²
Το Arterin® περιέχει υψηλής ποιότητας φυσικά εκχυλίσματα Περγαμόντου, Αγκινάρας και Φυτοστερολών,
καθώς και Βιταμίνη C, τα οποία λειτουργούν συνεργικά
για να παρέχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα.
ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ARTERIN® ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΥΓΙΕΙΝΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΧΟΛΕΣΤΕΡΟΛΗ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ!

XL-S CONTROL
Υπάρχουν υπέροχες στιγμές στην καθημερινή ζωή
που είναι δύσκολο να
πούμε ΟΧΙ.. το οικογενειακό κυριακάτικο τραπέζι,
το barbeque με την παρέα, τα parties, ένα γεύμα
έξω με φίλους, τα snacks
με την ταινία…

¹Η υψηλή χοληστερόλη αποτελεί παράγοντα κινδύνου για
την ανάπτυξη στεφανιαίας νόσου. Το ευεργετικό αποτέλεσμα
επιτυγχάνεται με ημερήσια πρόσληψη 1,5-3 g φυτικών στερολών για τη μείωση της χοληστερόλης. Κατώτατο όριο 0,8
g φυτικών στερολών για τη συντήρηση της χοληστερόλης.
²Η βιταμίνη C συμβάλλει στο φυσιολογικό σχηματισμό κολλαγόνου για τη φυσιολογική λειτουργία των αιμοφόρων
αγγείων και στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.

Το XLS κάνει τη διατήρηση του βάρους εύκολη υπόθεση με
το Νέο XLS Control, ένα αποτελεσματικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα που βοηθάει στον έλεγχο
των επιπλέον κιλών. Για χρήση κατά τη διάρκεια ή αμέσως
μετά από ένα βαρύ (πλούσιο σε θερμίδες) γεύμα.
H μοναδική του φόρμουλα με CARBOLYTE® συμβάλλει στο
φυσιολογικό μεταβολισμό των μακροθρεπτικών συστατικών (υδατάνθρακες & λιπαρά). Είναι διαθέσιμο σε διακριτική συσκευασία, για να το έχετε πάντα μαζί σας.
Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 114197/9-11-2020. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
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| βιβλία |
Λένα Μαντά

Τ

Το πράσινο φόρεμα

ο πράσινο φόρεμα, μικρό μου, είναι το ρούχο της ευτυχισμένης μας ψυχής… είναι η τρέλα που έρχεται μόνο μία φορά στη ζωή μας… είναι το
επίσημο ένδυμα του ασυγκράτητου, παθιασμένου, ανείπωτου έρωτα, που
ωστόσο εντός σου αφουγκράζεσαι πως σηματοδοτεί κάτι πολύ παραπάνω: το
ίδιο το πεπρωμένο!… Και το φοράς μόνο μία φορά!
Η γιαγιά Μάγδα οργανώνει το τέλειο σκηνικό, προκειμένου να αποτρέψει τον
γάμο της εγγονής της μ’ έναν άντρα που η ίδια δεν εγκρίνει. Ξεδιπλώνει όλη την
ιστορία αγάπης που κρύβεται πίσω από το πράσινο φόρεμα, με μοναδικό σκοπό
να διώξει τον Λίνο από τη ζωή της Κοραλίας. Η προσπάθειά της αυτή θα ανοίξει
τον ασκό του Αιόλου. Παλιές ιστορίες, σκοτεινές και απειλητικές, αναδύονται
καθώς το χθες σμίγει εκρηκτικά με το σήμερα. Ο μυστηριώδης Άρης Αλαβάνος
και ο γοητευτικός πιλότος Κωνσταντίνος Θαλάσσης έρχονται στο προσκήνιο με
δραματικό τρόπο, με μόνο τους κοινό στόχο να σώσουν τη ζωή της Κοραλίας…
Για ποιον από τους τρεις θα φορέσει εκείνη το πράσινο φόρεμα;.

Σελίδες 448 - Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Ρένα Ρώσση - Ζαΐρη

Ολίβια

Μ

ικρούλα ήταν η Ολίβια όταν οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον πατέρα της
και τον έκλεισαν στη φυλακή. Ένας απ’ αυτούς τη λυπήθηκε. Και την υιοθέτησε. Για χάρη του μεταμορφώθηκε σε άγγελο δικαιοσύνης, έγινε κι
εκείνη αστυνομικός. Στα μάτια του Αντώνη συνάντησε τον έρωτα. Τον δυνατό, τον
σαρωτικό. Ώσπου ήρθε αντιμέτωπη με τα κρυμμένα μυστικά της ζωής της, αλλά
και με την Ελεάννα και την εκδικητική της μανία. Και τότε ήταν που την κατηγόρησαν για ανθρωποκτονία! Υπάρχουν αλήθειες αμείλικτες, που δεν πρέπει να
λέγονται; Μήπως είναι προτιμότερα τα ψέματα; Κι είναι άραγε η αγάπη το μόνο
αληθινό μας ταξίδι; Ένα μυθιστόρημα που πλημμυρίζει τη λέξη «έρωτα» με φως.

Σελίδες 512 - Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Ντίνος Κουμπάτης

Μ

Τα λουλούδια ανθίζουν στο χιόνι

πορούν πράγματι τα όνειρα να «ανθίσουν» στο χιόνι; Μπορεί άραγε το
όμορφο και παγωμένο κρυσταλλικό στοιχείο της φύσης να εμποδίσει ένα
σπάνιο λουλούδι να ανοίξει τα πέταλά του και να βγει στο φως του χειμερινού ήλιου; Ο ήρωας του Ντίνου Κουμπάτη, ο Γιωργής, είναι ένα τέτοιο σπάνιο
είδος ανθρώπου που παρά το νεαρό της ηλικίας του πασχίζει να αναδείξει τα πιστεύω και τις ικανότητές του. Να ορθώσει ανάστημα ενάντια στο παλιό κατεστημένο αλλά και στα νέα αδηφάγα συμφέροντα, ώστε να δώσει στον τόπο του την
αξία που του αξίζει. Λάτρες του θεάτρου και της μουσικής, κυνηγοί των ονείρων
τους, όσο μεγάλα κι αν φαίνονται, οι πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας δεν σταματούν να επιδιώκουν την εκπλήρωσή τους. Βάζοντας τον πολιτισμό στο ύψιστο
σημείο, ο συγγραφέας περιγράφει τις αγωνίες τους, τα πάθη τους, την προσπάθειά τους για ένα καλύτερο αύριο. Αυτό το μυθιστόρημα αποτελεί μια απεικόνιση
της ζωής μιας πανέμορφης ορεινής γωνιάς της χώρας μας, άλλοτε ρεαλιστική
και άλλοτε ουτοπική. Με τα αρνητικά και τα θετικά της. Μιας μικρής «πατρίδας»
που πασχίζει να κρατήσει την αγνότητά της απέναντι στη ραγδαία επέλαση του
τουρισμού. Πάντα με την προσδοκία να έχουμε κοινωνίες απαλλαγμένες από συμφέροντα, διαφθορά και πολιτικές σκοπιμότητες. Μια κοινωνία που θα βοηθά κάθε
«ανήσυχο» και θαρραλέο λουλούδι να ανθίσει ακόμα και μέσα στο χιόνι…

Σελίδες 300 - Εκδόσεις: ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ
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| ιατρικές εξελίξεις |

To απόλυτο
μυστικό για να
αποδίδει στο
μάξιμουμ η
γυμναστική σας
Διαβάστε τι συμπέρανε
μια μελέτη για
το βασικότερο
χαρακτηριστικό
της φυσικής
άσκησης

Όλοι αναζητούν τρόπους
να γυμνάζονται με αποτε λεσματικό
τρόπο, ώστε
να
πιάνουν
τόπο ο κόπος
και ο ιδρώτας.

Ο

ι άνθρωποι που αποζητούν τα μέγιστα
από τη φυσική άσκησή τους πρέπει να
έχουν ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό:
τη συνέπεια.
Με όποιον τρόπο και αν έχουμε επιλέξει να γυμναζόμαστε, η συνέπεια και η σταθερότητα είναι το μεγάλο κλειδί για να δούμε τα καλύτερα
δυνατά αποτελέσματα.
Σε αυτό κατέληξε συστηματική μελέτη του
2019 του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας, που ανέλυσε αντίστοιχες πανεπιστημιακές
έρευνες και δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση
«Sports Medicine».

Οι ακαδημαϊκοί βρήκαν ότι οι άνθρωποι που γυμνάζονταν με συνέπεια από 2-4 φορές τη βδομάδα είδαν κατά μέσο όρο αύξηση της
τάξης του 3,3% στη μυϊκή μάζα και αύξηση 25% στη σωματική
δύναμη σε μια μέση περίοδο 15 εβδομάδων. Ανεξαρτήτως του
τρόπου άσκησης.
Όπως κι αν γυμναζόμαστε λοιπόν, το μυστικό είναι να
το κάνουμε με σταθερότητα και συνέπεια, αυξάνοντας
προοδευτικά το επίπεδο δυσκολίας ή τον κύκλο
των επαναλήψεων.
Χτίζοντας γερά θεμέλια
και επιμένοντας, τα πρώτα
καλά αποτελέσματα δεν
θα αργήσουν να φανούν…

Λευκά ή καφέ
αβγά; Οι
διαφορές και
η διατροφική
αξία
Και λευκά και
καφετιά βγάζουν
νόστιμη ομελέτα.
Σε κάτι, όμως,
διαφέρουν...

Τ

ο χρώμα του αβγού συνήθως εξαρτάται από το χρώμα της
κότας, από την οποία προέρχεται. Με άλλα λόγια, οι άσπρες
κότες κάνουν αβγά με άσπρο τσόφλι και οι κοκκινωπές αβγά
με καφέ τσόφλι.
Υπάρχουν βέβαια και οι εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα. Για παράδειγμα, η ράτσα Araucana, που έχει κοκκινωπά φτερά, συχνά
κάνει…μπλε αβγά, ενώ άλλες φορές κάνει πράσινα, ροζ ή ακόμη και
λιλά (!), σύμφωνα με την ΜΚΟ, Aviculture Europe.

Γιατί τα καφέ αβγά είναι συνήθως πιο ακριβά;
Η πιο υψηλή τιμή τους δεν έχει καθόλου να κάνει με τη διατροφική
τους αξία. Τα καφέ αβγά είναι πολλές φορές πιο ακριβά εξαιτίας
του μεγέθους της κότας που τα κάνει.
Οι κότες με κοκκινωπά φτερά τείνουν να ζυγίζουν περισσότερο
από εκείνες με άσπρα. Καθώς λοιπόν χρειάζονται περισσότερο φαγητό και γη για να αναπτυχθούν και να μείνουν υγιείς, κοστίζουν
περισσότερο στον κτηνοτρόφο, με αποτέλεσμα και τα αβγά τους
να έχουν πιο υψηλή τιμή στο σούπερ μάρκετ.
Η διατροφική αξία λευκών και καφετιών αβγών είναι ισάξια.
Εσείς διαλέξτε όποια θέλετε!
Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ – ΜΠΕ / in.gr
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| αποδράσεις |

Κάρυστος:

Διαδρομές στον χώρο και στον χρόνο

Η

Κάρυστος, η γραφική κωμόπολη που
απλώνεται στον μυχό του ομώνυμου
όρμου, στο νότιο άκρο της Εύβοιας,
αποτελεί έναν πολύ ενδιαφέροντα ταξιδιωτικό
προορισμό.
Στην Κάρυστο μπορείτε να φθάσετε είτε οδικώς μέσω Χαλκίδας είτε ακτοπλοϊκώς από τη
Ραφήνα (ακτοπλοϊκή σύνδεση Ραφήνα-Μαρμάρι και στη συνέχεια οδικώς).

Τόπος με μακρά ιστορική διαδρομή (πολιτικό, θρησκευτικό και
εμπορικό κέντρο της
Καρυστίας κατά την
αρχαιότητα)

Την Κάρυστο στολίζουν ωραίες πλατείες, φαρδιοί δρόμοι (βάσει του πολεοδομικού σχεδιασμού της εποχής του
Όθωνα), νεοκλασικά κτίρια, ο μητροπολιτικός ναός του
Αγίου Νικολάου, το Γιοκάλειο Πνευματικό Ίδρυμα (εδώ
στεγάζεται το αξιόλογο Αρχαιολογικό Μουσείο της
Καρύστου) και το Μπούρτζι, βενετσιάνικη οχύρωση του
13ου αιώνα, κοντά στο λιμάνι.
Εκδρομικά και ταχύπλοα σκάφη, αλιευτικά και βάρκες δένουν στο λιμάνι της ευβοϊκής κωμόπολης με την ενδιαφέρουσα τοπική κουζίνα (χειροποίητα ζυμαρικά ή «κουρκουμπίνες», αμυγδαλωτά, γλυκά ταψιού και κουταλιού κ.ά.).
Στα σημαντικότερα αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής της
Καρύστου συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:
• Το Κοκκινόκαστρο (Castello Rosso), χτισμένο στις
αρχές του 13ου αιώνα, κοντά στους Μύλους (μονοπάτι
15’), χωριό με πυκνή βλάστηση, τρεχούμενα νερά και παραδοσιακές ταβέρνες.
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• Το ρωμαϊκό λατομείο μαρμάρου («Κύλινδροι» ή «Κολόνες»), με εντυπωσιακούς
μονολιθικούς κίονες, πάνω από τους Μύλους (μονοπάτι 45’). Τα λατομεία του τοπικού πρασινόλευκου μαρμάρου (Καρυστίας
λίθου) γνώρισαν μεγάλη ανάπτυξη κατά
τους Ρωμαϊκούς Αυτοκρατορικούς Χρόνους (1ος αιώνας π.Χ.-2ος αιώνας μ.Χ.) και
κατέστησαν την περιοχή της Καρυστίας
γνωστή στον ρωμαϊκό κόσμο.

• Το ορεινό συγκρότημα της Όχης, με έντονο ανάγλυφο, μοναδικούς γεωλογικούς σχηματισμούς, τρεχούμενα
νερά, σπάνια χλωρίδα και ορνιθοπανίδα, αρχαιολογικές
θέσεις, πυκνό δίκτυο περιπατητικών μονοπατιών.
• Το ορειβατικό καταφύγιο της Όχης (σε υψόμετρο
1.030 μ.) και, σε μικρή απόσταση, ο Καστανόλογγος, περιοχή με υπεραιωνόβιες καστανιές.
• Το πετρόχτιστο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία,
κοντά στην ομώνυμη, ψηλότερη κορυφή της Όχης (υψόμετρο 1.399 μ.).
• Το Δρακόσπιτο της Όχης, μεγαλιθική κατασκευή, σε
μικρή απόσταση από το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία (μονοπάτι 90’ από το ορειβατικό καταφύγιο της Όχης).
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
https://www.in.gr/life/diakopes/
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ΛΥΣΕΙΣ
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1. Tα δύο τούβλα ζυγίζουν 4 κιλά. Επειδή ένα τούβλο ζυγίζει ένα κιλό και
μισό τούβλο, άρα αν αφαιρέσουμε μισό τούβλο από το κάθε δίσκο της
ζυγαριάς, θα βρούμε πως το μισό τούβλο ζυγίζει ένα κιλό , οπότε τα δύο
τούβλα ζυγίζουν 4 κιλά.
2. Δεν γίνεται γιατί 4 μονοί αριθμοί δίνουν άθροισμα ζυγό αριθμό.
3. Διαβάζονται το ίδιο, εάν τους αναποδογυρίσεις
4. Ένα τριαντάφυλλο, ένα γαρίφαλο και μία μαργαρίτα
5. Αν 3 κοτόπουλα έκαναν 3 αυγά σε 3 ημέρες, αυτό σημαίνει ότι 1 κοτόπουλο κάνει 1 αυγό κάθε τρεις ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι σε 15 ημέρες,
θα κάνει 5 αυγά. Έτσι, 15 κοτόπουλα θα κάνουν 75 αυγά.
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ΔΥΣΚΟΛΟ
Ένας κύριος είχε 3 κοτόπουλα που έκαναν 3 αυγά σε
3 ημέρες. Μια μέρα ήθελε να πάρει περισσότερα αυγά,
έτσι αγόρασε άλλα 12 κοτόπουλα. Πόσα αυγά θα έχει ο
κύριος σε 15 ημέρες;

Τι κοινό έχουν οι αριθμοί 11, 69 και 88;

3

5

Βρες 4 μονούς αριθμούς που δίνουν άθροισμα 19

2
1

4

Ένα τούβλο ζυγίζει ένα κιλό και μισό τούβλο. Πόσα κιλά
ζυγίζουν τα δύο τούβλα;

Έχω ένα μπουκέτο με λουλούδια. Όλα τα λουλούδια είναι τριαντάφυλλα εκτός από δύο, όλα είναι γαρίφαλα
εκτός από δύο και όλα είναι μαργαρίτες εκτός από δύο.
Πόσα λουλούδια απ’ το κάθε είδος έχει το μπουκέτο;

| κουίζ |

| κόμικ |

ΣΕΝΑΡΙΟ - ΣΧΕΔΙΟ: ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΤΣΟΥΚΗ

∆ιακοπές στον Άρη
ΩΧ!

Πόσα κιλά πήρα
κατά τη διάρκεια
της καραντίνας!

Πώς θα βγώ
έτσι στην
παραλία;

Κιλά και
κοιλιά!

...µη στεναχωριέσαι!
Σου έχω
ευχάριστα
νέα!

Θα πάµε σ’ ενα µέρος
που θα είµαστε
µονάχα οι δυό µας!

Η πιο
τέλεια ιδέα για
διακοπές!

∆ιακοπές που σε
απογειώνουν!

Αχ!

Υπάρχει µόνο ένα
µικρό προβληµατάκι!

ΠΛ ΑΝ ΗΤ ΗΣ

ΑΡΗΣ
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Ε.... δεν
πειράζει!

Τις καλές µέρες
έχει µόνο
-20 βαθµούς!
Αλλά θα ζυγίζεις
όσο ένα
πούπουλο!

ΦΩΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΑΤΟΜΑ ΕΥΑΛΩΤΑ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΑΚΡΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑΣ

Intense Protect 50+
ΠΡΟΣΤΑ ΣΙΑ ∙ U VB-U VA ∙ ΜΠΛΕ ΦΩ Σ ΥΨ Η Λ Η Σ Ε ΝΕ ΡΓΕ ΙΑΣ

NEO
∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
UVB + UVA
ΜΕΙΩΣΗ
ΚΑΤΑ
+ µπλε φως

95 %

*

ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ DNA
ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΜΠΛΕ
ΦΩΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Intense Protect 50+
*In vitro δοκιμή. Τοπική
εφαρμογή (2 mg/cm²). Μετρήσεις
που πραγματοποιήθηκαν σε
ανακατασκευασμένη επιδερμίδα.
Στρες : έκθεση στο μπλε φως.
Ποσοτικοποίηση των οξειδωτικών
βλαβών του DNA με
ανοσοϊστοχημική ανάλυση.

150 ml

Ιατροτεχνολογικό προϊόν ρινικής έκπλυσης για χρήση από άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω. Χρησιμοποιείστε στα πρώτα σημάδια του κρυολογήματος ή κατά την έκθεση σε ιό του κρυολογήματος

*

*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. Αρ. Γνωστ.
ΕΟΦ:87839/3-9-2020. Ο αριθµός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. ΠΡΟΚΤΕΡ&ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ, Αγ. Κωνσταντίνου 49, Μαρούσι 15124, Αττική.

