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Έ Έφτασε ο Δεκέμβριος και αποχαιρετούμε άλλη μία δύσκολη χρο-
νιά, στην οποία έχουν αλλάξει οι ζωές όλων μας. Και φέτος θα 
γιορτάσουμε δυστυχώς εντελώς διαφορετικά απ’ ό,τι συνηθίζαμε 

στο παρελθόν, όμως ελπίζουμε ότι πλησιάζει το τέλος της πανδημίας και θα 
πάρουμε πίσω τις ζωές μας.
Ας νιώσουμε λοιπόν έστω και για λίγο τη μαγεία των Χριστουγέννων, μοιράζο-
ντας πλατιά χαμόγελα, δίνοντας ολόθερμες ευχές στους γύρω μας και προσφέ-
ροντας απλόχερα βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη.

Σε αυτό το τεύχος ενημερωθείτε για τους τύπους των διαταραχών που σχετίζονται με τη 
γλουτένη, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης των συμπτωμάτων.

Μάθετε πώς μπορείτε να πετύχετε τον συνδυασμό σούπας, που θα σας δώσει όλα τα απα-
ραίτητα μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά στοιχεία που χρειάζεστε, με τις λιγότερες δυνατές 
θερμίδες και τα λιγότερα μη θρεπτικά συστατικά.

Σας δίνουμε απάντηση στο ερώτημα εάν είναι τελικά βλαβερή η ζάχαρη των φρούτων 
και ποια είναι η ιδανική ποσότητα που μπορείτε να καταναλώνετε κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αντιμετωπίστε την ξηρότητα στο δέρμα σας, που είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο λόγω 
πολλών ενδογενών και εξωγενών παραγόντων. 
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Ανακαλύψτε την ομορφιά και την υγεία του δέρματός σας, βασιζόμενοι στην καθοδήγη-
ση των ειδικών και στην υιοθέτηση κατάλληλου τρόπου και στάσης ζωής.

Η ομορφιά δεν έχει ηλικία, γι’αυτό περιποιηθείτε σωστά το δέρμα σας ώστε να έχετε όμορφο 
και λαμπερό δέρμα στην ώριμη ηλικία.

Προτρέψτε τα παιδιά σας να παίζουν ανέμελα σε ανοιχτό περιβάλλον και να μην μένουν 
«εγκλωβισμένα» μπροστά σε μία οθόνη. 

Ακολουθήστε τις πολύτιμες συμβουλές μας για να καταφέρετε να επιβιώσετε με το νεογέν-
νητο μωρό σας, που μόλις φέρατε σπίτι.

Τι είναι αυτή η «εγκεφαλική ομίχλη» που αναφέρουν όλο και περισσότεροι ασθενείς που 
νόσησαν με COVID-19 ακόμη και μήνες μετά και πώς αντιμετωπίζεται; 

Η νέα χρονιά είναι προ των πυλών και ιδανικά είναι η στιγμή να αναθεωρήσετε τι λειτούρ-
γησε και τι όχι την προηγούμενη χρονιά, να κλείσετε λογαριασμούς με τον εαυτό σας και να 
πάρετε κάποιες μεγάλες αποφάσεις.

Σε ποιες τροφές θα βρείτε τη βιταμίνη D -γνωστή και ως «βιταμίνη του ηλίου»- και ποια τα 
οφέλη της για την υγεία μικρών και μεγάλων; 

Γίνετε ευτυχισμένοι… δωρεάν, γνωρίζοντας τις ορμόνες της ευτυχίας και τους τρόπους 
που μπορείτε να τις ενεργοποιήσετε φυσικά. 

Θα ήταν καλό να ελέγξετε αυτήν την εποχή προληπτικά τον σκύλο σας για τη λεϊσμανίαση, 
ένα λοιμώδες νόσημα, πολύ διαδεδομένο στις μεσογειακές χώρες.

Γνωρίστε την Greenpeace τη διεθνή, μη κυβερνητική, περιβαλλοντική οργάνωση που έχει ως 
σκοπό να ρίξει φως στα πιο σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα.

Ετοιμάστε ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο γεύμα, εντάσσοντας στο μενού σας πανσέτα σι-
γομαγειρεμένη με μπαχαρικά και γλάσο και μωσαϊκό με κρέμα καφέ και κάστανο.

Σας προτείνουμε να γνωρίσετε από κοντά τις αξε-
πέραστες ομορφιές του Μαίναλου στην Αρκαδία 
και να επισκεφθείτε το γραφικό χωριό Λιμποβίσι, 
χτισμένο στα 1.200 μέτρα υψόμετρο, γενέτειρα 
του Κολοκοτρώνη. 

Καλές Γιορτές!

Το Δ.Σ του ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΑΣ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
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Tα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους και δεν απηχούν απα-
ραίτητα τις θέσεις του περιοδικού. Tα θέματα υγείας έχουν σκοπό την πληροφόρηση και 
ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού και, σε καμμία περίπτωση, δεν αντικαθιστούν την προ-
σωπική επαφή του ασθενούς με τον γιατρό. Oποιαδήποτε αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή 
της ύλης επιτρέπεται μόνον έπειτα από έγγραφη συναίνεση της διεύθυνσης του περιοδικού.

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

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

Δυσανεξία 
στη γλουτένη

Η δυσανεξία στη γλουτένη είναι ένας γενικός όρος που ενσωματώνει 
τρεις κύριους τύπους διαταραχών που σχετίζονται με τη γλουτένη:

1. Αυτοάνοση κοιλιοκάκη (CD),
2. Αλλεργία στο σιτάρι και
3. Ευαισθησία - δυσανεξία στη γλουτένη (Non Celiac Gluten 
 Sensitivity NCGS)

Αν και αυτές οι διαταραχές έχουν παρόμοια συμπτώματα, που περιλαμβάνουν 
φούσκωμα (μετεωρισμὀ), κοιλιακό άλγος, έμετο, διάρροια, κόπωση, πονοκέ-
φαλο και άγχος, έχουν επίσης και βασικές διαφορές στην παθογένεια που τις 
ξεχωρίζει.
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Η ευαισθησία στη γλουτένη φαίνεται
να είναι πραγματικό ιατρικό πρόβλημα.  
Ο αριθμός των ατόμων που διαγιγνώσκονται με δυσανεξία στη γλουτένη αυξά-
νεται. Επομένως, υπάρχει ανάγκη για πιο αποτελεσματικές και νέες προσεγγί-
σεις για τη θεραπεία αυτής της διαταραχής.

Οι διαταραχές που σχετίζονται με τη γλουτένη συχνά μιμούνται το σύνδρομο 
ευερέθιστου εντέρου (IBS) λόγω των παρόμοιων συμπτωμάτων όπως κοιλιακό 
άλγος, φούσκωμα, ανωμαλίες στη συνήθεια του εντέρου (είτε διάρροια είτε 
δυσκοιλιότητα). Πράγματι και τα δύο μπορούν να συνυπάρχουν ανεξάρτητα, 
χωρίς να μοιράζονται απαραίτητα μια κοινή παθοφυσιολογική βάση. Ορισμένες 
μελέτες υποδεικνύουν ότι ένα μικρό ποσοστό ασθενών με IBS έχουν δυσανε-
ξία στη γλουτένη.

Η σύνθεση της μικροχλωρίδας του εντέρου και το 
μεταβολικό προφίλ, μπορούν να επηρεάσουν την 
απώλεια της ανοχής στη γλουτένη και την επακό-
λουθη εμφάνιση δυσανεξίας σε γενετικά ευαίσθητα 
άτομα. Το κλειδί για την αντιμετώπιση θα μπορούσε 
να βρίσκεται στο μικροβίωμα του εντέρου και η ανά-
πτυξη βιοδεικτών στο μέλλον μπορεί να βοηθήσει 

στην περαιτέρω οριοθέτηση του NCGS και του IBS.

Αν έχετε παρατηρήσει ότι αντιδράτε άσχημα στη γλουτένη, με συμπτώ-
ματα όπως διάρροια, στομαχικές διαταραχές, κοιλιακό άλγος και φούσκωμα.

Αν νομίζετε ότι μπορεί να έχετε κοιλιοκάκη, το μεγαλύτερο λάθος είναι 
να ξεκινήσετε μια δίαιτα χωρίς να έχετε εξεταστεί. Επισκεφτείτε τον γιατρό σας 
ώστε να σας κατευθύνει και εφόσον κρίνει απαραίτητο, κάνετε εξετάσεις για 
κοιλιοκάκη.

Κάντε το πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε δίαιτα χωρίς γλουτένη.

Τι είναι η γλουτένη;
Η γλουτένη είναι ένα μίγμα πρω-
τεϊνών που υπάρχουν στους σπό-
ρους των δημητριακών, όπως το σιτά-
ρι, η σίκαλη, το κριθάρι και η βρώμη.

Είναι μια πρωτεϊνικής φύσης κολλώ-
δης ύλη του ενδοσπερμίου των δημη-
τριακών, αποτελείται από τις πρωτεΐ-
νες γλοιαδίνη και γλουτελίνη.

Τι γίνεται αν δεν βγείτε 
θετικός για κοιλιοκάκη αλλά 
παρόλα αυτά αντιδράτε 
άσχημα στη γλουτένη;

Τα άτομα με ευαισθησία στη γλουτένη 
μπορεί να έχουν συμπτώματα τόσο σοβα-
ρά με αυτά της κοιλιοκάκης. Εκτός από τα 
γαστρεντερικά συμπτώματα έχουν συχνά 
κόπωση και πονοκεφάλους.

Η παθογένεση του NCGS είναι ασαφής 
και δεν υπάρχει γνωστός βιοδείκτης ή 
διαγνωστική ιστολογική βλάβη γι’ αυτήν 
την πάθηση.

Η κοιλιοκάκη είναι μια αυ-
τοάνοση εντεροπάθεια που 
προκαλείται από γενετικούς 
και περιβαλλοντικούς παρά-
γοντες, με εκτιμώμενο παγκό-
σμιο επιπολασμό περίπου 1%.

Η αλλεργία στο σιτάρι, 
βασίζεται συχνότερα στην 
ευαισθητοποίηση στα αλ-
λεργιογόνα της πρωτεΐνης 
του σίτου, εμφανίζεται μέσα 
σε λίγες ώρες και δεν προ-
καλεί μόνιμη βλάβη στο 
γαστρεντερικό ή σε άλλα 
όργανα.

Όταν όμως για τα συμπτώμα-
τα δεν ευθύνεται η αυτοἀνο-
ση κοιλιοκάκη ούτε η αλλερ-
γία στο σιτάρι, μιλάμε για μια 
κατάσταση ευαισθησίας- 
δυσανεξίας που ονομά-
ζεται Non Celiac Gluten 
Sensitivity (NCGS).

Περίπου το 10% του 
γενικού πληθυσμού 
παγκοσμίως, εκτιμά-
ται ότι έχει ευαισθησία 
στη γλουτένη (NCGS).

Περιγράφεται στα τέλη της δεκαετίας 
του 1970 και χαρακτηρίζεται από την 
ανάπτυξη εντερικών και έξω-εντε-
ρικών συμπτωμάτων μετά τη βρώση 
γλουτένης. Διαγιγνώσκεται συχνότε-
ρα σε ενήλικες παρά σε παιδιά. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, το NCGS 
εμφανίζεται λίγες ώρες μετά την 
πέψη.

Ομοίως με τους ασθενείς με CD, οι 
ασθενείς με NCGS υποφέρουν από 
διατροφικές ελλείψεις, συνυπάρχου-
σα αυτοανοσία και μειωμένη οστική 
πυκνότητα σε σύγκριση με τον γενικό 
πληθυσμό.

Το μικροβίωμα μπο-
ρεί επίσης να παίζει 
ρόλο στην παθογέ-
νεση του NCGS.
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Είναι σημαντική η προσέγγιση των ασθενών με υποψία NCGS να γίνει κατόπιν 
συνεργασίας του γιατρού πρωτοβάθμιας περίθαλψης, γαστρεντερολόγου, πα-
θολόγου και διατροφολόγου.

Επιπλέον, οι ασθενείς θα πρέπει να εκπαιδεύονται 
σχετικά με τις διατροφικές επιπτώσεις της 
μακροχρόνιας διατροφής χωρίς γλουτένη.
Η δημοτικότητα των διατροφών χωρίς γλουτένη, ακόμη και μεταξύ ατόμων χω-
ρίς ευαισθησία στη γλουτένη ή κοιλιοκάκη, μπορεί να σας κάνει να αναρωτιέστε 
εάν η γλουτένη είναι κακή για εσάς.

Πολλοί πιστεύουν ότι μια δίαιτα χωρίς γλουτένη θα βοηθήσει να χάσουν βάρος, 
θα βελτιώσει τον μεταβολισμό τους και γενικά την υγεία τους.

Ωστόσο, δεν υπάρχει έρευνα που να υποστηρίζει αυτούς τους ισχυρισμούς.

Αυτά τα τρόφιμα έχουν επίσης συχνά λιγότερα θρεπτικά 
συστατικά όπως σίδηρο, ασβέστιο και φυτικές ίνες και 
περισσότερη ζάχαρη και λίπος. Επιπλέον τα περισσότερα 
τρόφιμα χωρίς γλουτένη έχουν υψηλότερη τιμή.

Τα οφέλη από τις δίαιτες χωρίς γλουτένη, σε καταστάσεις 
που δεν σχετίζονται με κοιλιοκάκη είναι περιορισμένα 
και οι μακροπρόθεσμες συνέπειες αυτής της πρακτικής 
μπορoύν να διαταράξουν το μικροβίωμα του εντέρου με 
αρνητικές συνέπειες για όλο τον οργανισμό.
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Μερικές μελέ-
τες έχουν δείξει 
ότι τα άτομα 
που ακολου-
θούν δίαιτα 
χωρίς γλουτένη 
τείνουν να πα-
χαίνουν.
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σούπα είναι ένα γεύμα 
που προτιμούμε κυρίως 
κατά τη χειμερινή περίο-

δο είτε ως ορεκτικό είτε ως κυρίως 
γεύμα. Στο συγκεκριμένο άρθρο δεν 
θα επικεντρωθούμε στα τόσα δια-
φορετικά είδη σούπας που υπάρ-
χουν αλλά στο πώς μπορούμε να πε-
τύχουμε τον συνδυασμό σούπας, που 
θα μας δώσει όλα τα απαραίτητα μα-
κροθρεπτικά και μικροθρεπτικά στοι-
χεία που χρειαζόμαστε με τις λιγότε-
ρες δυνατές θερμίδες και τα λιγότερα 
μη θρεπτικά συστατικά.

Ησούπας
και οι σωστοί 

συνδυασμοί

Η διατροφική 
αξία της

Μαρία Δεσινιώτη
Διαιτολόγος Διατροφολόγος
MSc στην Αθλητική Διατροφή
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Ενυδάτωση
Το μεγαλύτερο μέρος της 

κάθε σούπας αποτελείται από 
νερό. Η ποσότητα του νερού μπο-
ρεί να φτάσει μέχρι και το 80% 
του όγκου της, κάτι το οποίο 

συμβάλλει σημαντικά στην 
ενυδάτωση του ορ-

γανισμού. 

Υδατάνθρακες
Το κύριο μακροθρεπτικό συστατικό 

που περιέχεται στη σούπα είναι ο υδατάν-
θρακας με τη μορφή λαχανικών τις περισσό-

τερες φορές και κάποιες φορές με τη μορφή 
πατάτας, ρυζιού ή ζυμαρικών. Προτιμούμε την 
προσθήκη μεγαλύτερης ποσότητας λαχανικών 
και μικρότερης ποσότητας πατάτας, ρυζιού ή 
ζυμαρικών λόγω της μεγαλύτερης περιε-

κτικότητας των λαχανικών σε φυτικές 
ίνες, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά 

και λόγω της χαμηλής τους 
θερμιδικής αξίας.

Πρωτεΐνες
Οι σούπες με κοτόπουλο, ψάρι ή 

κόκκινο κρέας όπως π.χ. μοσχάρι περι-
έχουν πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας. 

Ενώ οι σούπες με όσπρια όπως π.χ. οι φακές 
περιέχουν πρωτεΐνη χαμηλής βιολογικής αξίας. 
Μπορούμε να κάνουμε τις σούπες με πρωτεΐνη 
χαμηλής βιολογικής αξίας να αποκτήσουν πρω-
τεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας, κάνοντας τους 
σωστούς συνδυασμούς. Αυτό γίνεται συνδυ-

άζοντας τα όσπρια με κάποια μορφή υδα-
τάνθρακα, όπως π.χ. φακές με ρύζι ή 

με κάποιο γαλακτοκομικό όπως 
π.χ. ρεβίθια με τυρί. 

Φυτικές 
Ίνες

Οι σούπες είναι πολύ καλή πηγή 
φυτικών ινών λόγω της μεγάλης 
τους περιεκτικότητας σε λαχανικά και 
αποτελούν ιδανική επιλογή για την 
καλύτερη λειτουργία του εντέρου, 

συμβάλλοντας θετικά στη διαδι-
κασία της πέψης και αυξά-

νοντας τον κορεσμό.
Αντιοξειδωτικά 

Οι σούπες επίσης λόγω της μεγά-
λης τους περιεκτικότητας σε λαχανι-

κά αποτελούν πολύ καλή πηγή αντιο-
ξειδωτικών τα οποία προστατεύουν 
τον οργανισμό από τις ελεύθερες 

ρίζες, οι οποίες ευθύνονται για 
την εμφάνιση διάφορων 

χρόνιων νοσημάτων. 

Θερμιδική 
αξία

Οι σούπες συνήθως έχουν χαμηλή 
θερμιδική αξία. Μία σούπα λαχανικών 
περιέχει περίπου 100-200 θερμίδες. Εάν 
προσθέσουμε αμυλούχα τρόφιμα όπως 
πατάτες ή ρύζι αυξάνεται η θερμιδική 

της αξία, όπως και αν προσθέσου-
με μεγάλη ποσότητα λιπαρών 

π.χ. ελαιόλαδο ή κρέμα 
γάλακτος. 

Η σούπα ως
 πλήρες γεύμα

Η σούπα μπορεί να αποτελέσει ένα 
πλήρες γεύμα εάν περιέχει τη γνωστή 
ως «τριάδα» από μακροθρεπτικά, δη-
λαδή ένα είδος πρωτεΐνης (μοσχάρι, 
κοτόπουλο, ψάρι, αυγό, τυρί ή γάλα), 
ένα είδος υδατάνθρακα (λαχανικά, 
πατάτες, ρύζι, ζυμαρικά) και ένα είδος 
λίπους (ελαιόλαδο, βούτυρο, κρέμα 
γάλακτος) και να μας παρέχει έτσι 
όλα τα απαραίτητα μακροθρεπτικά 
και μικροθρεπτικά συστατικά, βιταμί-
νες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία.

Λίπος
Κάθε σούπα για να γίνει 

χρειάζεται μια λιπαρή ουσία. 
Εμείς πρέπει να αποφύγουμε τη χρή-

ση βουτύρου, κρέμας γάλακτος, μπεσα-
μέλ που περιέχουν κορεσμένο λίπος και 
να τα αντικαταστήσουμε με εξαιρετικά 
παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο περιέχει 
καλά λιπαρά. Επίσης αντί για κρέμα 

γάλακτος μπορούμε να χρησιμο-
ποιήσουμε φυτικό γάλα ή 

γάλα με χαμηλά λιπα-
ρά. 
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Πόσο μας βλάπτει 

η ζάχαρη
των φρούτων;
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αύξηση των ποσοστών 
παχυσαρκίας τα τελευ-
ταία χρόνια και ασθενει-

ών που σχετίζονται με την παχυσαρ-
κία έχει οδηγήσει τους ειδικούς να 
συστήνουν μείωση της κατανάλω-
σης των τροφών που περιέχουν 
ζάχαρη με αποτέλεσμα να έχει δημι-
ουργηθεί σύγχυση αν όλες οι τροφές 
που περιέχουν ζάχαρη, όπως και τα 
φρούτα, μπορεί να μας βλάψουν.

Τι λέει όμως η επιστήμη;

Είδη ζάχαρης (ή 
σάκχαρα): φυσική & 
προστιθέμενη
Η ζάχαρη ή σάκχαρα είναι ένα συ-
στατικό που συναντάμε συχνά στις 
τροφές σε δύο μορφές σε φυσική 
μορφή (φρούτα, λαχανικά, γαλακτο-
κομικά) αλλά και σε προστιθέμενη 
μορφή (γλυκά, αναψυκτικά, σιρόπια). 
Προστιθέμενη είναι η ζάχαρη δηλαδή 
που προστίθεται στα τρόφιμα κατά 
την παρασκευή τους για να κάνει τη 
γεύση τoυς πιο ευχάριστη και άρα πιο 
θελκτική στους καταναλωτές. 

Η

Νάντια Μαρνέρου
Διαιτολόγος - Διατροφολόγος (B.Sc.) 
& Καθηγήτρια φυσικής αγωγής και 

αθλητισμού

Ο καταναλωτής μπορεί να μην έχει 
την ικανότητα να ξεχωρίσει τη διαφο-
ρά μεταξύ των φυσικών και επεξερ-
γασμένων σακχάρων καθώς και στις 
δύο περιπτώσεις θα νιώσει γλυκιά 
γεύση, θα πάρει ενέργεια και το ίδιο 
θερμιδικό περιεχόμενο (4 kcal/gr).

Αυτό σημαίνει 
πως τα φυσικά 
σάκχαρα αφο-
μοιώνονται πιο 
σωστά από τον 
οργανισμό και 
οι τροφές που 
περιέχουν φυ-
σικά σάκχαρα, 
όπως και τα 
φρούτα, προ-
σφέρουν πε-

ρισσότερα οφέλη υγείας.

Είναι τελικά βλαβερή η 
ζάχαρη των φρούτων;
Η απάντηση είναι όχι για τους παρα-
κάτω λόγους:

‣ Tα φυσικά σάκχαρα των φρούτων 
όταν καταναλωθούν πέπτονται με πιο 

αργό ρυθμό και χρειάζονται περισ-
σότερο χρόνο για να εισέλθουν στο 
αίμα. Δηλαδή θα είμαστε χορτάτοι 
για περισσότερο χρόνο και θα έχουμε 
καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου μας. 
Σε αντίθεση με τα προστιθέμενα σάκ-
χαρα που περνάνε πολύ πιο γρήγορα 
από το στομάχι και το λεπτό έντερο, 
προκαλώντας απότομη αύξηση σακ-
χάρου και μεγαλύτερη απελευθέρω-
ση ινσουλίνης. 

‣ Τα φρούτα είναι πιο ολοκληρωμένη 
τροφή καθώς εκτός από τα φυσικά 
σάκχαρα θα μας δώσουν βιταμίνες 
και φυτικές ίνες.

‣ Τα φρούτα σε αρκετές περιπτώσεις 
έχουν μικρότερη περιεκτικότητα σε 
ζάχαρη (ανά 100 γρ.) συγκριτικά με τη 
ζάχαρη των γλυκών.

Συμπέρασμα:
Επιλέξτε να καταναλώσετε φρούτα 
κατά τη διάρκεια της ημέρας ακολου-
θώντας τις συστάσεις των ειδικών 
(2-3 φρούτα την ημέρα) ως ενδιάμε-
σο μικρογεύμα ή όταν έχετε την επι-
θυμία για κάποιο γλυκό πειρασμό!

H μεγάλη διαφο-
ρά των φυσικών 
και προστιθέμε-
νων σακχάρων 
είναι στον τρόπο 
πέψης τους από 
τον οργανισμό 
και στη θρεπτι-
κότητά τους.
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Η ξηρότητα στο δέρμα είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο και ο οποιοσ-
δήποτε από εμάς το έχει βιώσει ή θα μπορούσε να το βιώσει, λόγω 
πολλών ενδογενών και εξωγενών παραγόντων. Το ξηρό και πολύ 

ξηρό δέρμα είναι από τη φύση του εύθραυστο, εύκολα ευερέθιστο 
και μπορεί να προκαλέσει καθημερινά αισθήματα δυσφορίας όπως 
σφίξιμο, κνησμό, ξεφλούδισμα (απολέπιση), απώλεια ελαστικότητας... 

Οι ιατρικές ονομασίες για το ξηρό δέρμα είναι ξη-
ρότητα, ξηροδερμία ή ιχθύαση που είναι και η πιο 
σοβαρή μορφή.

Οι εξωτερικοί παράγοντες που ευνοούν την ξηρό-
τητα του δέρματος είναι η έκθεση στο κρύο ή τη 
ζέστη, η ποιότητα του νερού, η ένδυση με συ-
γκεκριμένες ποιότητες συνθετικών ρούχων, 
η χρήση επιθετικών προϊόντων καθαρισμού 
(τα οποία καταστρέφουν την «ασπίδα του δέρμα-
τος», το υδρολιπιδικό φιλμ).

Η μαλακτική κρέμα Dexeryl είναι ειδικά σχεδιασμέ-
νη να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ξηρού δέρματος όλης της 
οικογένειας, είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που ενδείκνυται ως κρέμα 
προστασίας του δέρματος για τη θεραπεία σημείων και συμπτωμάτων ξηρό-
τητάς του, ειδικά σε ορισμένες δερματικές παθήσεις (όπως ατοπική δερμα-
τίτιδα, ιχθύαση...). Χάρη στη νέα, απαλλαγμένη από parabens, βελτιωμένη 
σύνθεσή του, το Dexeryl ενυδατώνει αποτελεσματικά κι επανορθώνει το δέρ-
μα σε πρόσωπο και σώμα, για άμεση αίσθηση ανακούφισης. Dexeryl κρέμα 
φροντίδας του ξηρού δέρματος όλης της οικογένειας, από τη γέννηση. Μια 
λιτή, καλά ισορροπημένη σύνθεση, με αποδεδειγμένη και αναγνωρισμένη 
σύνθεση αποτελούμενη από 3 βασικά συστατικά. 

Ξηρό δέρμα: 
ένα πολύ κοινό 

πρόβλημα δέρματος

Το δέρμα που έχει 
αφυδατωθεί για με-
γάλο χρονικό διά-
στημα τείνει να γερ-
νάει πιο γρήγορα και 
δυνητικά μπορεί να 
πυροδοτήσει άλλες 
δερματικές παθολο-
γίες, όπως έκζεμα.

ΓΛΥΚΕΡΟΛΗ: Ενυδατι-
κή δράση. Δεσμεύει τα 
μόρια του νερού για να 
ενυδατώσει τα στρώμα-
τα της επιδερμίδας. Ένα 
υδροσκοπικό μόριο που 
προάγει την κίνηση του 
νερού στην επιδερμίδα.

Η μαλακτική κρέμα Dexeryl διατίθεται σε 2 συσκευασίες, 
σωληνάριο των 250gr και φιαλίδιο με αντλία για εύκολη 
εφαρμογή στα 500gr. Η προσιτή της τιμή ευνοεί τη μακρο-
χρόνια χρήση. Η ποιότητα και η καθαρότητα των συστα-
τικών είναι ειδικά ελεγμένη, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Φαρμακοποιία, η οποία αποτελεί μία συλλογή προτύπων 
που εξασφαλίζουν την ποιότητα των συστατικών που χρη-
σιμοποιούνται στις φαρμακευτικές θεραπείες.

ΛΕΥΚΗ ΜΑΛΑΚΗ ΠΑΡΑΦΙ-
ΝΗ ΚΑΙ ΥΓΡΗ ΠΑΡΑΦΙΝΗ: 
Προστατευτική δράση. Δη-
μιουργούν ένα προστατευ-
τικό φιλμ στο δέρμα, έναν 
προστατευτικό φραγμό που 
μειώνει τη μη αντιληπτή δια-
δερμική απώλεια νερού.
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Αισθητική 
& Δερματολογία



|  ομορφιά  |

Χειμώνας 2021-2022 | ΠΕΙΦΑΣΥΝ NEWS  17

Η κοσμετολογία εξελίσσεται γοργά. 
Το ίδιο και η δερματολογία, κλασική 
και επεμβατική.

Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν κα-
λείται ο καταναλωτής να επιλέξει τα 
προϊόντα για τη φροντίδα του δέρμα-
τός του.

Αυτό σημαίνει 
σωστή διά-
γνωση από 
εξειδικευμένο 
π ρ ο σ ω π ι κ ό 
ώστε να προ-
ταθεί η σω-
στή ρουτίνα 
περιποίησης 

και τα κατάλληλα προϊόντα, δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή σε τυχόν ύπαρξη ή 
εμφάνιση αλλεργιών που χρήζει ιδιαί-
τερης προσοχής!

Το πρώτο βήμα έγινε λοιπόν, στη 
συνέχεια απαιτείται από τον κατανα-
λωτή να ακολουθεί το προτεινόμενο 
πρωτόκολλο κάνοντας σωστή χρήση 
του προϊόντος, φροντίζοντας τη δια-
τήρησή του και την καθαριότητα.

Είναι επίσης γνωστό τοις πάσι 
πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η 
διατροφή μας, η άσκηση, ο ποι-
οτικός ύπνος και η έλλειψη κα-
πνίσματος στην όψη και στην 
υγεία του δέρματος.

Θα ήθελα όμως να δώσω έμφαση 
στη σημασία και στην ανάγκη της ψυ-
χικής ηρεμίας προκειμένου να έχουμε 
ένα υγιές δέρμα. 

Hομορφιά είναι κάτι που 
επιθυμούν όλες οι γυ-
ναίκες από τα πολύ πα-

λιά χρόνια. Σήμερα γίνεται όλο και πιο 
επιθυμητή καθώς η γυναίκα δεν περι-
ορίζεται πια στο σπίτι.

Κάθε άνθρωπος λοιπόν, κάθε πρόσω-
πο μπορεί να έχει γοητεία, αρκεί να 
λαμβάνει την κατάλληλη φροντίδα.

Έχει τη δύνα-
μη να επηρεά-
ζει και να με-
ταβάλλει την 
α ν θ ρ ώ π ι ν η 
ζωή. Σε συν-
δυασμό με τη 

δερματολογία, στέκονται η μια δίπλα 
στην άλλη και ασχολούνται και οι δυο 
με το δέρμα.

Το δέρμα είναι και αυτό ένα ζωτικό 
όργανο του σώματός μας το οποίο 
χρήζει – όπως όλα τα ζωτικά μας όρ-
γανα- ιδιαίτερης φροντίδας.

Π λ η θ ώ ρ α 
προϊόντων κα-
τακλύζουν την 
αγορά, πολλές 
νέες τεχνολο-
γίες ενσωμα-
τώνονται στα 
κα λ λυν τ ι κά . 
Νέες φόρ-
μουλες, συ-
στατικά, υφές, 
μ υ ρ ω δ ι έ ς , 
ρουτίνες περι-
ποίησης κ.λπ.

Ένας βασικός κα-
νόνας στην επιλο-
γή, αφού τα προ-
ϊόντα είναι πάρα 
πολλά, είναι η 
εξατομίκευση του 
καθενός.

Να προσπαθούμε 
να ζούμε σε μια 
αρμονία γιατί η 
ομορφιά είναι αρ-
μονία εξ ορισμού. 

Η αισθητική λοι-
πόν, ως αντίλη-
ψη, ενώ παρα-
πέμπει σε πρώτη 
ανάγνωση στην 
ομορφιά, ασχο-
λείται καταρχήν 
με την υγεία του 
δέρματος δεδο-
μένου ότι η δεύτε-
ρη είναι προϋπό-
θεση της πρώτης.

Στην εποχή μας η 
αισθητική έχει μια 
τεράστια εξέλιξη 
και έχει κάνει απί-
στευτα άλματα. 

Η όποια διατάραξη της ψυχικής μας 
υγείας επηρεάζει άμεσα τον οργανι-
σμό μας και συνεπώς το δέρμα μας.

Η βασικότερη συμβουλή όλων αλλά 
και προϋπόθεση συνάμα ώστε να 
λειτουργήσουν όλα σωστά είναι η 
συμφιλίωση με τον εαυτό μας και την 
εμφάνισή μας. 

Σ υ ν ο ψ ί ζ ο -
ντας λοιπόν, 
μπορούμε να 
πούμε ότι η 
ομορφιά και 
η υγεία του 
δέρματος εί-

ναι ένας συνδυασμός εξωτερικής 
φροντίδας με τη βοήθεια και τα εργα-
λεία της κοσμετολογίας και δερματο-
λογίας πάντα με την καθοδήγηση των 
ειδικών, ιατρών και αισθητικών αφε-
νός και αφετέρου του τρόπου και της 
στάσης ζωής του κάθε ατόμου. 

Φροντίζουμε επίσης να προμηθευό-
μαστε τα καλλυντικά μας μόνο από 
πιστοποιημένους φορείς, όπως τα 
φαρμακεία και κέντρα αισθητικής. 

Η αποτυχία του αποτελέσματος και 
ίσως κάποιες φορές η βλάβη αντί 
για την ωφέλεια προκύπτει από την 
κακή χρήση των καλλυντικών και την 
κακή διατήρησή τους. Αυτός είναι και 
ο λόγος που επιμένουμε στη συμβου-
λευτική από ειδικό πριν την αγορά 
οποιουδήποτε καλλυντικού.

Φροντίστε λοιπόν το δέρμα σας 
ολιστικά και αυτό θα σας το 
ανταποδώσει!

Μαργαρίτα Καραμίχα
Ειδικός εφαρμογών αισθητικής

Απόφοιτη ΙΕΚ Vita ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΥΓΕΙΑ»
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Η Ενυδατική φροντίδα με-
ταφράζεται σε 

‣ ενίσχυση δικτύου κολλαγό-
νου και ελαστίνης 

‣ ενδυνάμωση /αναδόμηση 
/προστασία επιδερμικών κυτ-
τάρων

‣ διατήρηση ενυδάτωσης 
δέρματος

‣ αντιρυτιδική δράση

Η Αντιγηραντική περιποίη-
ση στοχεύει σε

‣ άμεση σύσφιγξη

‣ ταχεία εξάλειψη ρυτίδων

‣ ενίσχυση μηχανισμών ενυ-
δάτωσης

‣ ισχυρή δερματική πυκνότητα

Η Στοχευμένη αντιρυτιδική θερα-
πεία με ορό επικεντρώνεται σε

‣ μείωση ρυτίδων λόγω ηλικίας ή έκ-
φρασης

‣ σύσφιξη, δερματική πυκνότητα, ελα-
στικότητα

‣ ενίσχυση μηχανισμών ενυδάτωσης

Η καλλυντική φροντίδα που σχεδι-
άστηκε για το ώριμο δέρμα απευθύ-
νεται σε ηλικίες 60+ αλλά και σε γυναί-
κες που διαπιστώνουν μεγάλη δερματική 
φθορά και με συστηματική χρήση προ-
σφέρει έως και 1 

‣ αύξηση ενυδάτωσης δέρματος 30%

‣ μείωση ρυτίδων 36%

‣ αύξηση ελαστικότητας δέρματος 24%

‣ μείωση τραχύτητας δέρματος 30%

1. (Active ingredients – Technical Data)

Xρυσούλα 
Γκούσκου

Φαρμακοποιός
Quality & Training 

Manager
FREZYDERM 

ΑΒΕΕ

Πλάτωνας ισχυριζόνταν ότι όλες οι αναπτυξιακές διαδικασίες ήταν 
προκαθορισμένες και εκτυλίσσονταν με την πάροδο του χρόνου (θεωρία 
του προσχηματισμού που πλέον την ονομάζουμε Κληρονομικότητα).  Ο 

Αριστοτέλης μίλησε πρώτος για «αυθόρμητες» (de novo) αλλαγές του οργανισμού 
μετά τη γέννηση, σαν απάντηση στην επίδραση της φύσης (τις γνωρίζουμε σαν περι-
βαλλοντικό αποτύπωμα).

O

Νεανικό 
δέρμα

 στην ωριμότητα

Το ώριμο δέρμα διαμορφώ-
νεται κυρίως από το περι-
βάλλον και δευτερευόντως 
από την κληρονομικότητα 
και η φροντίδα του απαιτεί 
καινοτόμες λύσεις, όπως

‣ Ολοκληρωμένη 360ο 
περιποίηση του δέρμα-
τος που αντλεί έμπνευση 
από τις θεραπείες αναζωο-
γόνησης και τις δερματικές 
επεμβάσεις της Αισθητικής 
Δερματολογίας

‣ Σύγχρονες στοχευ-
μένες λύσεις οι οποίες 
αντιμετωπίζουν τις αιτίες 
γήρανσης, εστιάζουν στην 
αναγέννηση των κυττάρων 
και ενισχύουν τους διορ-
θωτικούς μηχανισμούς του 
δέρματος

‣ Άριστη ποιότητα ει-
κόνας στην ώριμη ηλικία 
(Stay Young As You Age)
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Από το κρυφτό… 
κρυμμένοι
σε μια οθόνη

ανάπτυξη της τεχνολογίας 
αποτελούσε πάντοτε έναν καθορι-
στικό παράγοντα που αναμενόμενα 

θα έφερνε αλλαγές στην ανθρωπότητα αλλά και 
σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου. 
Από τις γενιές του χθες μέχρι και σήμερα και σε 
όλες τις ηλικίες η τεχνολογία επιδρά, έχοντας 
είτε θετικό είτε αρνητικό αντίκτυπο. Αρ-
κεί να δούμε από τη δεκαετία του ’80 
που ξεκίνησε η έκρηξη των ηλε-
κτρονικών υπολογιστών που σιγά 
σιγά κάθε σπίτι ήταν εξοπλισμένο, 
μέχρι τη σημερινή εποχή με την τα-
χύτατη εξέλιξη του διαδικτύου, την 
ανακάλυψη του facebook αλλά και 
τα τεχνολογικά επιτεύγματα του 
Bill Gates που έκαναν δημοφιλή 
την τεχνολογία αλλά και τις κον-
σόλες παιχνιδιών από τις αρχές 
της δεκαετίας του 2000.

Σήμερα η αστυφιλία έχει 
παίξει σημαντικό ρόλο 
στην αποξένωση των παι-
διών και στην απομάκρυνση 
από την αλάνα γιατί οι γονείς 

H φοβούμενοι να αφήσουν τα παιδιά 
τους ελεύθερα έστω για μία βόλτα με 
το ποδήλατο ή το παιχνίδι σε ένα πάρ-
κο, προτιμούν να τους κρατήσουν σπίτι 
και να παίξουν με κάποιο ηλεκτρονικό 
παιχνίδι ή να περάσουν κάποιες ώρες 

μπροστά στον υπολογιστή. Κάτι 
τέτοιο έχει ως αποτέλεσμα 
την εσωστρέφεια, τη σφυ-
ρηλάτηση και τη θωράκιση 
ενός παθογενούς χαρακτήρα 
του παιδιού και με αυτό τον 
τρόπο γίνεται δέσμιο της 
οθόνης, δεν κοινωνικοποιεί-
ται δεν αποκτά φιλίες και δεν 

μαθαίνει να διεκδικεί τη ζωή 
του. Εύκολα μπορούμε να πα-

ρατηρήσουμε και τις διαφορές των 
παιδιών του σήμερα σε σχέση με τα 
παιδιά προηγούμενων γενεών. 

Ωστόσο δεν θα πρέπει να πα-
ραλείψουμε και τα θετικά 

της τεχνολογίας, όπου σε 
αντίθεση με το παρελθόν μάς 
βοηθάει να είμαστε περισσό-

Χριστόφορος Σκέντος
Πανεπιστήμιο Πατρών 

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστημών

Παιδαγωγικό τμήμα
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τερο ενημερωμένοι. Ένα από τα θετικά στοιχεία είναι να 
μαθαίνει τους νέους να είναι εξοικειωμένοι με τις μηχανές 
αλλά επιπλέον τους βοηθάει, διότι μεγαλώνουν σε έναν 
κόσμο που έχουν περισσότερες ευκαιρίες.

Συχνά αναρωτιόμαστε πώς θα 
ήταν η ζωή των ανθρώπων σή-
μερα χωρίς το διαδίκτυο. Ίσως οι 
άνθρωποι να επικοινωνού-
σαν περισσότερο, να υπήρ-
χαν περισσότερες φιλίες και 
αλληλοβοήθεια και να μην 
ήταν όλα τόσο απρόσωπα. 
Βλέποντας πίσω στο παρελθόν, 
όταν ξεκινούσαν οι διακοπές του 
σχολείου για να περάσουμε το 
μικρό διάλειμμα των Χριστου-
γέννων, του Πάσχα και φυσικά τις 

ξέγνοιαστες διακοπές του καλοκαιριού, η εικόνα ήταν δι-
αφορετική σε σχέση με το σήμερα. Το πρώτο πράγμα που 
περιμέναμε σαν παιδιά κάθε φορά με ανυπομονησία ήταν 
να συναντήσουμε όλους τους φίλους μας αλλά και τους 
συγγενείς μας και με την πρώτη ευκαιρία να ξεκινήσου-
με το παιχνίδι. Από τις ατελείωτες ώρες παιχνιδιού είχαμε 

πάντα χτυπημένα τα πόδια και τα χέρια μας αλλά ήταν κάτι 
το οποίο δεν μας απασχολούσε γιατί νιώθαμε ελεύθεροι, 
νιώθαμε παιδιά, χωρίς να είμαστε εγκλωβισμένοι στο σπί-
τι παίζοντας με ηλεκτρονικά παιχνίδια, με τα κινητά, τους 
υπολογιστές και τις ταμπλέτες. 

Κάνοντας μία σύγκριση από την άλλη εντοπίζου-
με μια τελείως διαφορετική εικόνα, κάτι το οποίο 
μας προκαλεί μεγάλη δυσαρέσκεια, βλέποντας τα 
σημερινά παιδιά να είναι προσκολλημένα για πολλές ώρες 
μπροστά σε μία οθόνη. Παρατηρούμε ότι το παιχνίδι όπως 
το κρυφτό, το κυνηγητό, η αμπάριζα και ο κρυμμένος θη-
σαυρός έχουν αντικατασταθεί από διάφορα παιχνίδια 
όπου τα παιδιά συνδέοντας το κινητό ή τις ταμπλέτες τους 
παίζουν μαζί αλλά και πολλές φορές επικοινωνούν μέσα 
από το παιχνίδι με μηνύματα. Αυτό συνάμα αποτελεί 
ένα μείζον θέμα, διότι τόσο η επικοινωνία όσο και 
το παιχνίδι μέσα από το διαδίκτυο εγκυμονεί δι-
άφορους κινδύνους. Παρόλα αυτά μένοντας μόνο σε 
μία οθόνη χάνουν την υπόλοιπη μαγεία γιατί τα παιχνίδια 
και ένα διαφορετικό περιβάλλον είναι πολύ δύσκολα να 
βρεθούν στα κέντρα και στις μεγαλουπόλεις.

Είναι, λοιπόν, ευθύνη όλων των 
φορέων αλλά και του κάθε ατό-
μου ξεχωριστά να προσπαθή-
σει είτε μέσω έργων υποδομής 
είτε από κάποιους χώρους να 
δώσουμε κίνητρο στα παιδιά να 
νιώσουν ελεύθερα, ξεκινώντας 
να παίζουν στο ανοιχτό πε-
ριβάλλον και να μην μένουν 
«εγκλωβισμένα» μπροστά σε 
μία οθόνη. Υπάρχει κίνδυνος ότι 
θα δημιουργήσουμε παιδιά τυπο-

ποιημένα ή ανθρώπους ρομπότ που θα βάζουν σε καλούπι 
το τι κάνουν και το τι σκέφτονται, όπως ακριβώς συμβαί-
νει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να είναι αποδεκτοί 
από τον περίγυρό τους, αδιαφορώντας για το αν θα είναι 
χαρούμενοι με αυτό το οποίο έχουν χτίσει οι ίδιοι.

Έχοντας έτσι τη 
γνώση της τεχνο-
λογίας και κάνο-
ντας σωστή χρήση 
και όχι κατάχρηση 
του διαδικτύου 
μπορούμε να έχου-
με χιλιάδες αποτε-
λέσματα σε ελάχι-
στα δευτερόλεπτα.

Συμπερασματικά, 
α να ρ ωτ ιό μ ασ τ ε 
εάν η εποχή και 
ο αιώνας της τε-
χνολογίας και της 
εξέλιξης, μας ωθεί 
στην ξεγνοιασιά 
και στη χαρά ή στη 
λύπη και στην κα-
τάθλιψη.
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Σταυρούλα Αμάη
Μαία

δη από την στιγμή που μαθαίνει μια γυναί-
κα ότι είναι έγκυος, αρχίζει σιγά - σιγά να 
προετοιμάζεται, κυρίως ψυχολογικά, για την 

άφιξη του μωρού της. Ωστόσο, καμία δεν είναι ουσια-
στικά προετοιμασμένη γι' αυτό. Πάντα θα υπάρχουν ανά-
μεικτα συναισθήματα, μαζί με τη χαρά και την προσμονή 
για τηνγέννηση του μωρού, θα υπάρχει ο φόβος και 
το άγχος για το τι πρόκειται να συμβεί, αν όλα θα 
πάνε καλά..

Το μωράκι από τη στιγμή που θα γεννηθεί, θα αρχίσει να 
δημιουργεί τον χαρακτήρα του. Μέρα με τη μέρα κι ώρα 
με την ώρα, θα αλλάζει τη συμπεριφορά του ανάλογα με 

Ή το τι του συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, αν πεινάει, αν είναι 
χαρούμενο, αν νυστάζει, αν ζεσταίνεται, αν κρυώνει. Από 
τις πρώτες κιόλας μέρες θα προσπαθεί να μάθει τον χώρο 
γύρω του, το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, ποιοι πε-
ριτριγυρίζουν, ποιοι το περιποιούνται. Και οι γονείς του 
επίσης θα προσπαθούν να εγκλιματιστούν στην καινού-
ρια κατάσταση που έχουν βρεθεί, ειδικά αν είναι το πρώτο 
παιδάκι της οικογένειας. Από τις πρώτες στιγμές της 
γέννησης, από τη στιγμή που το μωρό τοποθετηθεί 
στην αγκαλιά της μαμάς του, δημιουργείται ένας 
άσπαστος δεσμός μαζί της, από το πρώτο βλέμμα που 
ανταλλάσσουν, από το πρώτο άγγιγμα. 

τις πρώτες 
στιγμές

με το μωρό μας

Τι κάνουμε
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Δεν μπορεί να δει και να καταλάβει τα 
χαρακτηριστικά του ατόμου που βλέπει. 
Η αίσθηση που είναι αρκετά ανεπτυγ-
μένη είναι η όσφρηση, γι' αυτό και το 
πρώτο πράγμα που προσπαθεί να κάνει 
το μωράκι, εκτός από το να αγγίξει, εί-
ναι να μυρίσει το δέρμα αυτού που το 
έχει αγκαλίτσα. Και κάθε φορά που 

το παίρνει ο ίδιος άνθρωπος αγκαλιά, το μωράκι 
θυμάται τη μυρωδιά του, του είναι οικεία, αισθάνεται 
ασφάλεια και ηρεμεί. 

Το μωρό αισθάνεται ασφάλεια στην αγκαλιά της 
μαμάς του, προσπαθεί να την αισθανθεί, να ξεχωρίσει τη 
μυρωδιά της, να ακούσει τον χτύπο της καρδιάς της. Ο χτύ-
πος αυτός του είναι τόσο οικείος, είναι αυτός που άκουγε 
κυρίως όσο ήταν στην κοιλιά της μαμάς του. 

Σιγά - σιγά αρχίζει να προσθέτει κι άλλες 
ανάγκες, τις οποίες αρχίζει να κατανοεί. 
Καταλαβαίνει ότι κρυώνει, οπότε θέλει 
να ζεσταθεί. Καταλαβαίνει ακόμη και τη 
μοναξιά που μπορεί να αισθανθεί, οπότε 
θέλει κάποιον να το πάρει αγκαλίτσα. Το 
μωρό δεν έχει άλλο τρόπο να εκ-
φραστεί, παρά μόνο το κλάμα του. 
Στην αρχή, για τους γονείς, θα φαίνεται 
ότι κλαίει με τον ίδιο τρόπο για όλες του 
τις ανάγκες. Όμως, αυτό δεν ισχύει. Tο 
μωράκι έχει διαφορετικό κλάμα για δια-
φορετική του ανάγκη, προσπαθεί κι εκεί-
νο με τον τρόπο του να το καταλάβουν. 
Όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο εύκολο 

θα γίνεται από τους γονείς να καταλάβουν το κλάμα του 
και να ξεχωρίζουν τις ανάγκες του.

Όλες σχεδόν οι μαμάδες αγχώνονται πάρα πολύ με το πώς 
θα ταΐσουν το μωράκι τους, αν θα τα καταφέρουν με αυτό 
το κομμάτι, γιατί ουσιαστικά είναι το πιο σημαντικό κομμάτι 
για να μπορέσει να ζήσει. Ξεκινούν δειλά δειλά, με τον τρό-
πο που έχουν επιλέξει, να ταΐζουν το μωράκι τους. Είναι 
αρκετά σημαντικό να καταλάβουν ότι όλες τους 
οι κινήσεις πρέπει να είναι απαλές και ήρεμες. Ό,τι 
κι αν κάνουν έχει σκοπό να ηρεμήσει το μωράκι, όχι να το 
στρεσάρει παραπάνω. Τις πρώτες μέρες συνήθως αρκεί 
μόνο να το πάρεις αγκαλίτσα, και ηρεμεί. Σιγά σιγά όμως 
αρχίζει το μωράκι να έχει περισσότερες «απαιτήσεις», δεν 
του αρκεί μόνο η αγκαλιά, χρειάζεται και κάτι παραπάνω, 
μια πιπίλα, μια βόλτα. Θα είναι αρκετά αγχωτική αυτή η δι-
αδικασία, αλλά σιγά σιγά θα βελτιωθεί η κατάσταση, αρκεί 
να υπάρχει υπομονή από τους γονείς και γενικά από όποιον 
ασχολείται με το μωράκι. 

Οι γονείς, ειδικά αν είναι η πρώτη τους φορά που 
γίνονται γονείς, στην αρχή τα βλέπουν όλα δύ-
σκολα και πελαγώνουν. Όμως, όσο περνάει ο καιρός 
και δένονται με το μωράκι τους, τόσο πιο πολύ εξοικειώ-

Το μωράκι 
στην αρχή 
δεν βλέπει 
καθαρά, ξε-
χωρίζει μόνο 
φιγούρες.

Τις πρώτες 
μέρες αυτά 
που χρειάζε-
ται το μωρό 
είναι συ-
γκεκριμένα 
π ρ ά γ μ ατα : 
να τρώει, 
να του αλ-
λάζουν την 
πάνα του και 
να κοιμάται. 

νονται με όλα, με τον τρόπο που το κρατάνε αγκαλίτσα, με 
τον τρόπο που το ταΐζουν, με όλα. 

Είναι αρκετά σημαντικό να κατανοήσουμε ότι όλα τα συ-
ναισθήματα που έχει η μητέρα, τα αισθάνεται το μωρό. Αν 
η μητέρα είναι αγχωμένη, τότε και το μωρό θα είναι ανή-
συχο. Αν η μαμά είναι ήρεμη, τότε και το μωρό θα είναι 
χαλαρό. 

Θα δημιουργηθούν κώδικες 
επικοινωνίας μεταξύ των γο-
νέων και του μωρού. Και τότε 
όλα θα γίνονται πολύ φυσικά, 
σαν να γνωρίζονται από πάντα 
και ξέρει ο καθένας τις ανά-
γκες του άλλου. Και στο τέλος 
όλα θα πάνε καλά! 

Πρέπει πάντα να σκε-
φτόμαστε ότι μπορεί 
να χρειαστεί να πε-
ράσει αρκετός καιρός 
μέχρι να μπουν τα 
πράγματα σε μια σει-
ρά, αλλά θα μπουν.
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Η νόσος Coronavirus 2019 (COVID-19), που οφείλεται στον 
ιό SARS-CoV-2, πρωτοεμφανίστηκε με τη μορφή τοπικής 
επιδημίας τον Δεκέμβριο του 2019 στην πόλη Wuhan 

της Κίνας. Η ραγδαία πανδημική επέκτασή της παρέλυσε την 
υφήλιο τα τελευταία δύο έτη καθώς έως την 1η Οκτωβρί-
ου του 2021 περισσότερα από 235.000.000 επιβεβαιωμένα 
κρούσματα έχουν καταγραφεί σε όλο τον κόσμο. Με βάση τα 
πρώτα καταγεγραμμένα περιστατικά, η νόσος περιεγράφηκε ως μία 
νεοεμφανισθείσα άτυπη πνευμονία, πλέον όμως έχει αναγνωριστεί 
ως μία πολυσυστηματική νόσος με ευρύ φάσμα εκδηλώσεων.

Αν και η βασική και αρχικά γνωστή λοίμωξη από SARS-CoV-2 είναι 
κατά βάση λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος, είναι πλέον 
γνωστό ότι προκαλεί βλάβες και συμπτώματα σχεδόν σε 
όλα τα συστήματα, μεταξύ αυτών και στον εγκέφαλο.

«Ομίχλη» εγκεφάλου  
και COVID-19

Μαριλίνα Μπακούρη
Πολιτισμική και Ιατρική Αρθρογράφος

Επιστημονική και συντακτική επιμέλεια: 

Theodoros M. Mavridis
MD Neurologist, MSc, PhD(c)

Scientific Associate at 1st Neurology 
Department, Eginition Hospital,

Medical School, National & Kapodistrian 
University of Athens

Σύγχυση, αδυναμία συγκέντρωσης, αφηρημάδα, 
έλλειψη διαύγειας, αίσθημα ψυχικής κόπωσης 
και αργής αντιληπτικής αντίδρασης. Τι είναι αυτή 
η «εγκεφαλική ομίχλη» που αναφέρουν όλο και 
περισσότεροι ασθενείς που νόσησαν με COVID-19 
ακόμη και μήνες μετά και πώς αντιμετωπίζεται;
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Τι συμβαίνει όμως αν τα συμπτώματα 
αυτά διαρκούν περισσότερο από την 
περίοδο της λοίμωξης;

Τα προκαλούμενα νευρολογικά συ-
μπτώματα και συγκεκριμένα οι δια-
ταραχές μνήμης και συγκέντρωσης 
συχνά υποεκτιμώνται καθώς εντο-
πίζονται ακόμα και σε νεότερους 
ασθενείς με ήπιας μορφής λοίμω-
ξη από COVID-19, που χωρίς την 
κατάλληλη νευρολογική εξέταση 
μπορεί να μην ανιχνευθούν. 

Ακόμα και ήπιες αρχικές εκ-
δηλώσεις, όπως η υποσμία, 
μπορεί να συνδέονται με μα-
κροχρόνιες διαταραχές της 
λειτουργίας του νευρικού συ-
στήματος. Σε μελέτη 3μηνης πα-
ρακολούθησης ασθενών στη φάση 

αποκατάστασης μετά από λοίμωξη με COVID-19, διαπιστώ-
θηκαν μικροδομικές μεταβολές στον ενδορρινικό φλοιό, 
άμεσα σχετιζόμενες με παρουσία υποσμίας. Παράλληλα, 
καταταγράφηκαν διαταραχές μνήμης που συσχετίστηκαν 
με στοιχεία αναδιαμόρφωσης του φλοιού του ιππόκαμπου 
(μέρος του εγκεφάλου που σχετίζεται με τη μνήμη). 

Αν και αυτά θεωρούνται συμπτώ-
ματα του ανώτερου αναπνευστικού 
συστήματος, στην πραγματικότητα 
πρόκειται για εκδήλωση βλαβών 
από τη διείσδυση του ιού στο 
νευρικό σύστημα (νευροτροπι-
σμός) και μάλιστα στον οσφρητι-
κό βλεννογόνο και στα οσφρητικά 
κύτταρα του οσφρητικού βολβού 
που αποτελεί μέρος του νευρικού 
συστήματος.

Πέρα λοιπόν από τα συμπτώματα και τις επιπλοκές που 
μπορούν να εμφανιστούν από την ενεργό COVID-19 λοί-
μωξη (κατά τη διάρκεια της ενεργού νόσησης) και οι 
οποίες μπορεί να κυμαίνονται από παρατεταμένη υπο-
ξυγοναιμία μέχρι σύνδρομο αναπνευστικής δυ-
σχέρειας, εγκεφαλικά επεισόδια, εγκεφαλίτιδα και 
πολλά άλλα, υπάρχουν συμπτώματα που ταλαιπωρούν 
τους ασθενείς καιρό μετά την αρχική λοίμωξη και συχνά 
διαλάθουν προσοχής.

Τα νευρολογικά και ψυχιατρικά συμπτώματα που εμφανί-
ζονται λόγω λοίμωξης από SARS-CoV-2 εντάσσονται στις 
εκδηλώσεις «neuro-COVID», με συχνά ύπουλη έναρξη 
και πιθανότατα μακροχρόνια πορεία.

Ένα από τα χα-
ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά 
συμπτώματα της 
COVID-19 λοίμω-
ξης είναι η διατα-
ραχή της όσφρη-
σης (ανοσμία) και 
γεύσης (αγευσία).

Η επίπτωση των 
ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν 
n e u r o - C O V I D 
ποικίλει στις επι-
μέρους μελέτες, 
από 4,1% έως 
57,4% ενώ τα πο-
σοστά είναι ακό-
μα μεγαλύτερα 
σε ασθενείς με 
σύνδρομο οξείας 
αναπνευσ τ ι κής 
δυσχέρειας, φτά-
νοντας το 84%.

Συμπτώματα, όπως κεφαλαλγία, έντονη κόπω-
ση, αϋπνία, διαταραχή στη συγκέντρωση και 
την προσοχή, προβλήματα μνήμης και προσα-
νατολισμού είναι πιο συχνά από ότι φανταζό-
μαστε και αρκετές φορές ακόμα και οι ασθε-
νείς δεν τους δίνουν τη δέουσα σημασία.

Τι είναι όμως η λεγόμενη «ομίχλη του 
εγκεφάλου» ή Brain Fog;
Ας ξεκινήσουμε προσπαθώντας να κατανοήσουμε τον 
όρο Brain Fog. Η «εγκεφαλική ομίχλη» ή brain fog 
δεν είναι ακριβώς ιατρικός ή επιστημονικός όρος. 
Χρησιμοποιείται κυρίως για να περιγράψει συμπτώματα 
όπως διαταραχής της σκέψης και της νοητικής λει-
τουργίας.

Όλοι έχουμε βιώσει παρόμοια συμπτώματα κατά καιρούς, 
συνήθως κατά τη διάρκεια μιας γριππώδους συνδρομής ή 
ακόμα και από τη λήψη υπναγωγών ή κατασταλτικών φαρ-
μάκων. Ακόμα και σε περιόδους έντονης κόπωσης 
(σωματικής ή μη) μπορεί να νιώσουμε ότι δεν σκε-
φτόμαστε «καθαρά» και οι «νοητικές αντιδράσεις» 
μας είναι αρκετά αργές.
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Ποια είναι τα 
συνηθέστερα 
συμπτώματα
του brain fog;
Αν εντοπίσετε κάποια από τα πα-
ρακάτω συμπτώματα, είναι σημα-
ντικό να επισκεφτείτε ειδικό Νευ-
ρολόγο ή τον προσωπικό σας ιατρό 
και να τα μοιραστείτε μαζί του. Τα 
συνηθέστερα από αυτά είναι:

‣ Κεφαλαλγία

‣ Διαταραχή 
συγκέντρωσης και 
προσοχής

‣ Διαταραχή μνήμης

‣ Διαταραχή 
προσανατολισμού

‣ Δυσκολία στον ύπνο 
(αϋπνία)
καθώς και άλλα νευρολογικά 
συμπτώματα (όπως αδυναμία, 
προβλήματα κινητικότητας, μού-
διασμα, μυρμήγκιασμα, απώλεια 
όσφρησης ή γεύσης), αλλά και 
προβλήματα όπως δύσπνοια, αί-
σθημα παλμών και μη φυσιολογική 
ούρηση ή αφόδευση.

Υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσετε 
την «ομίχλη» εγκεφάλου; 
Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν ακόμη αρκετές 
μελέτες συγκεκριμένα για το brain fog, αλλά παρα-
κάτω θα βρείτε μέτρα και δραστηριότητες που είναι 
γνωστό ότι βοηθάνε στη βελτίωση των νοητικών λει-
τουργιών.

‣ Μεσογειακή Διατροφή
Σύμφωνα με έρευνες η ισορροπημένη διατροφή που 
περιλαμβάνει φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά 
ολικής άλεσης και ελαιόλαδο, βοηθάει στη μνήμη 
και γενικότερα στην καλή υγεία και λειτουργία του 
εγκεφάλου. 

‣ Αποφύγετε βλαβερές συνήθειες

 Η καθημερινή καταπόνηση του μυαλού μπορεί να εί-
ναι αναπόφευκτη, όμως συνήθειες όπως το κάπνισμα, 
η κατανάλωση αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών καθυ-
στερούν την επούλωση του εγκεφάλου και μπορεί να 
επιταχύνουν την εκφύλισή του.

‣ Αερόβια Άσκηση
Ακόμη κι αν δεν θεωρείτε τον εαυτό σας αθλητικό 
τύπο ή έχετε χρόνια να γυμναστείτε, ποτέ δεν είναι 
αργά. Ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να ξεκινήσετε με 
μερικά λεπτά περπάτημα την ημέρα τα οποία θα αυ-
ξάνετε σταδιακά. Παρ’ ότι δεν υπάρχει «ενδεδειγμένη 
δοσολογία» θεωρείται πως ακόμη και 30 λεπτά την 
ημέρα 5 φορές την εβδομάδα αρκούν. 

‣ Ξεκούραση και σωστό ωράριο ύπνου
Ο ύπνος είναι μια απαραίτητη διαδικασία ξεκούρασης 
και επούλωσης όλου του σώματος και δη του εγκε-
φάλου, κατά τη διάρκεια της οποίας διενεργείται η 
εγχάραξη νέων μνημών. Τα άστατα ωράρια, οι λίγες 
ώρες ύπνου και ο διαλειμματικός ύπνος το βράδυ θε-
ωρούνται επιζήμια για την υγεία του εγκεφάλου σας.

‣ Συμμετοχή σε κοινωνικές 
δραστηριότητες
Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ον. Η απομόνωση, το 
στρες, η ακινησία και η καταστολή σε συνδυασμό με 
τη σωματική καταπόνηση μετά από μια λοίμωξη, είναι 
παράγοντες που εντείνουν τη γνωστική εξασθένηση. 
Η ευχάριστη διάδραση και κοινωνικοποίηση, δεν μας 
φτιάχνει μόνο τη διάθεση, αλλά σύμφωνα με έρευ-
νες βοηθάει ταυτόχρονα στη συγκέντρωση και την 
ενίσχυση της μνήμης
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ΣΥΜΒΑΛΛEI ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

& 
ENIΣΧΥΕΙ THΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

No1

• Το μόνο με 4 φωσφολιπίδια

• Με Βιταμίνες Β1, Β12, Β6, C, E

• Και με άλλα 8 φυσικά συστατικά

Yπερήφανος Χορηγός της Alzheimer Hellas για 4η συνεχόμενη χρονιά!

Το MemoVigor2, φυσικό σκεύασμα της Bionat αποτελεί αρωγό στην 
προσπάθεια ευαισθητοποίησης της κοινότητας σχετικά με το Αλτσχάιμερ 

και την υλοποίηση των δράσεων της Alzheimer Hellas.  
Με κάθε αγορά MemoVigor2, μέρος των εσόδων χορηγείται στην 

Ελληνική Εταιρεία Alzheimer, προσφέροντας ανακούφιση και φροντίδα 
στους ασθενείς και τις οικογένειες τους.
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Στόχοι 
για τη νέα χρονιά
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Ας ξεκινήσουμε με την 
αυτό-ομιλία!
Το πώς μιλάμε στον εαυτό μας είναι 
η αρχή κάθε αλλαγής. Αν οι μεγάλες 
μας αποφάσεις ξεκινούν με «ποτέ 
δεν θα», «πάντα», «δεν πρόκειται να» 
και «πρέπει να», οι πιθανότητες είναι 
μικρότερες και αποθαρρυντικές και 
μαρτυρούν έλλειψη αυτοπεποίθησης. 
Η δύναμη των λέξεων έχουν επιρροή 
πάνω μας και πόσο μάλλον οι θετι-
κές γεμάτες ενέργεια λέξεις όπως 
«μπορώ», «θέλω», «επιλέγω», «θα 

νέα χρονιά είναι προ των πυλών και ιδανικά 
είναι η στιγμή να αναθεωρήσουμε τι 
λειτούργησε και τι όχι την προηγού-

μενη χρονιά, να κλείσουμε λογαριασμούς με τον εαυτό 
μας και να πάρουμε κάποιες μεγάλες αποφάσεις. Ο Ιανου-
άριος ο οποίος πήρε το όνομά του από τον Ιανό, θεό κάθε 
αρχής στη ρωμαϊκή μυθολογία, είναι ο μήνας που σύμ-
φωνα με έρευνες είναι κατά 10 φορές πιο πιθανό 
να επιτευχθούν στόχοι σε σχέση με άλλους μέσα 
στο χρόνο. Οι νέοι στόχοι συνήθως έχουν να κάνουν με 
μεγάλες αλλαγές στην καθημερινότητά μας, στον τρόπο 
σκέψης μας, των συνηθειών και των συμπεριφορών μας, 
ωστόσο ενώ είμαστε πρόθυμοι να τις υλοποιήσουμε δεν 
γίνονται ποτέ πράξη. Οι λόγοι είναι πολλοί και πολυδιά-
στατοι. Ας αναλογιστούμε αν πραγματικά οι στόχοι 
που θέτουμε είναι πρώτα από όλα ρεαλιστικοί και 
αν οι προσδοκίες για τον ίδιο μας τον εαυτό είναι υψηλές. 

Η Α π α ι τ ο ύ μ ε 
πολλά από 
τον εαυτό 
μας, συνή-
θως πέρα 
των δυνά-
μεών μας, 
με αποτέλε-
σμα να δη-
μ ιουργε ίται 
μια αίσθηση 
α π ο τ υ χ ί α ς , 
απογοήτευ-
σης και τέλος 
παραίτησης.

Οι πρωτοχρονιάτι-
κες αποφάσεις επι-
κεντρώνονται στον 
εαυτό μας και στόχο 
έχουν να επιφέρουν 
υγιείς αλλαγές σε δι-
άφορους τομείς της 
ζωής μας. 

Ας σκεφτούμε επίσης αν οι στόχοι που 
θέτουμε είναι πραγματικά δικοί μας. Θα 
πρέπει να συμβάλουν στην προσωπική 
μας ανάπτυξη, εξέλιξη και ισορροπία και 
όχι να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τις 
πτυχές της ζωής των άλλων.

Ένας άλλος λόγος είναι ότι οι 
στόχοι που θέτουμε είναι γενι-
κοί και αφηρημένοι. Μήπως μας 
κρατάει κάτι πίσω; Όλοι αυτοί οι προ-
βληματισμοί είναι απαραίτητοι να απα-
ντηθούν ώστε να σταματήσουμε να 
απογοητευόμαστε και να ξεκινήσουμε 
να πετυχαίνουμε κάποιους από αυτούς 
θωρακισμένοι με υπομονή, επιμονή και 
στρατηγικά βήματα. 

Τίνα Γιάκα
BSc, M.Ed. Ψυχολόγος

ξαναπροσπαθήσω», «τα καταφέρνω». 
Όταν νιώθουμε άγχος, έχουμε την 
τάση να προσδοκούμε τα χειρότερα 
για κάθε κατάσταση. Αυτό συμβαίνει 
επειδή επικεντρωνόμαστε στις αρ-
νητικές σκέψεις. Υπάρχουν πολλά 
πράγματα στη ζωή που δεν μπο-
ρούμε να ελέγξουμε, αλλά το μο-
ναδικό πράγμα στο οποίο έχουμε τον 
απόλυτο έλεγχο είναι οι σκέψεις μας 
και η αυτό-ομιλία μας.

Μια μικρή
αλλαγή
φέρνει

μια
μεγάλη!

Αν ξεκινήσουμε από μικρότερους στό-
χους, είναι πιο εύκολο να τους πραγ-
ματοποιήσουμε και σταδιακά να προ-
χωρήσουμε και σε δυσκολότερους. Η 
επίτευξη κάθε στόχου μας δίνει μια 
αίσθηση επιτυχίας, η οποία δυναμώ-
νει τη διάθεσή μας να συνεχίσουμε 
προς το νέο στόχο. Ένα ελάχιστο βήμα 
αλλαγής στη δική μας συμπεριφορά, 
μπορεί να αλλάξει όλη μας τη στάση 
στη ζωή, ακόμα και τις σχέσεις μας. «Η 
αρχή, το ήμισυ του παντός», έλεγαν οι 
αρχαίοι Έλληνες.
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Έναν τη φορά!
Η αλλαγή δεν είναι απαραίτητο να 
επέλθει σε όλους τους τομείς της 
ζωής μας ταυτοχρόνως. Όσο περισ-
σότερους στόχους αλλαγής θέτουμε 
τόσο αυξάνουμε την πιθανότητα απο-
τυχίας.

όσο νοσηρό κι αν είναι ενώ αποφεύ-
γουμε το άγνωστο, το υγιές, γιατί μας 
φοβίζει. Αυτό που θα βοηθήσει 
στην υλοποίηση είναι η ικανό-
τητα να θέτουμε μικρότερους 
επιμέρους στόχους και να τους 
κατακτάμε σταδιακά. Το σημαντικό εί-
ναι να επιβραβεύουμε τον εαυτό μας 
κάθε μέρα που συνεχίζουμε να προ-
σπαθούμε.

Νέες συνήθειες!
Για να αλλάξουμε τις παλιές μας συ-
νήθειες θέτουμε νέες πιο λειτουρ-
γικές, τις καταγράφουμε και δεν 
ξεχνάμε να τις υπενθυμίζουμε στον 
εαυτό μας καθημερινά. Τα post-it 
είναι ένας έξυπνος τρόπος να 
μας υπενθυμίζουν την αλλαγή 
που επιθυμούμε, τοποθετώντας τα 

μικρά χαρτάκια στο πορτοφόλι μας, 
στον καθρέφτη μας, στο ψυγείο μας. 

Ρεαλισμός!
Οι προσδοκίες δημιουργούνται από 
το υποσυνείδητο και είναι αναπόφευ-
κτες, το κακό είναι όταν οι προσδοκίες 
αυτές είναι υψηλές και δημιουργούν 
μια ψευδαισθησιακή πραγματικότητα 
με αποτέλεσμα να μένουμε κολλημέ-
νοι σε αυτές και να μην ζούμε τη ζωή 
μας. Οι μη ρεαλιστικές προσδο-
κίες προέρχονται από τη βαθιά 
πεποίθηση ότι δεν είμαστε αρ-
κετά καλοί ή έχουμε υιοθετήσει μια 
πεποίθηση που δεν είναι δική μας. Οι 
ρεαλιστικοί, προσγειωμένοι στόχοι θα 
μας βοηθήσουν να ωριμάσουμε ώστε 
να απολαμβάνουμε τη ζωή και τον 
σκοπό μας.

Άσκηση-Βήματα για τον καθορισμό των στόχων:

1. Επιθυμία (κατονομάστε τον στόχο σας) ..................................................................................................................................................

2. Γράψτε τον στόχο (όσο πιο συγκεκριμένα) ............................................................................................................................................

3. Πίστη (η δυνατότητα να πετύχετε τον στόχο) ......................................................................................................................................

4. Γράψτε 2 λόγους για τους οποίους θέλετε να πετύχετε τον στόχο σας ....................................................................................

5. Με ποιο τρόπο θα ωφεληθείτε με την επίτευξη του στόχου .........................................................................................................

6. Γράψτε μια λίστα με τα πλεονεκτήματα που θα απολαμβάνετε ...................................................................................................

7. Προθεσμία ..........................................................................................................................................................................................................

8. Προσδιορίστε τη γνώση που θα χρειαστείτε ώστε να πετύχετε τον στόχο σας ....................................................................

9. Προσδιορίστε τους ανθρώπους που με τη συνεργασία και τη βοήθεια τους θα μπορέσετε να πετύχετε τον στό-

χο σας .........................................................................................................................................................................................................................

10. Κάντε μια σαφή διανοητική εικόνα του στόχου σας στην οθόνη του μυαλού σας .............................................................

Είναι ευκολότερο να 
θέσουμε στόχους για 
ένα ή δύο πράγματα 
που θέλουμε να αλλά-
ξουμε και να αφοσιω-
θούμε σε αυτά. 

Οι άνθρωποι είμαστε όντα της συνή-
θειας και δύσκολα «ξεβολευόμαστε». 
Τείνουμε να αποζητούμε το γνωστό 
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1. Τι είναι η βιταμίνη D
Η βιταμίνη D γνωστή και ως «βιταμίνη 
του ηλίου» είναι μια ομάδα λιποδιαλυτών 
(σεκο)στεροειδών που είναι απαραίτητα για 
την εντερική απορρόφηση μετάλλων όπως 
το ασβέστιο, το μαγνήσιο και o φωσφόρος, 
καθώς και για πολλές άλλες βιολογικές λει-
τουργίες.

Στους ανθρώπους, οι πιο σημαντικές ενώσεις 
αυτής της ομάδας είναι η βιταμίνη D3 (γνω-
στή και ως χοληκαλσιφερόλη) και η βιταμίνη D2 (γνωστή ως εργοκαλσιφερόλη) 
- η οποία ωστόσο θα πρέπει να μεταλλαχθεί σε καλσιτριόλη (τη μορφή δραστικής 
ορμόνης). Η κύρια φυσική πηγή βιταμίνης D αποτελείται από την ενδογενή παρα-
γωγή χοληκαλσιφερόλης (βιταμίνη D3) στο δέρμα, ξεκινώντας από τη χοληστερό-
λη, μέσω μιας χημικής αντίδρασης που εξαρτάται από την έκθεση στο ηλιακό φως 
(ιδίως από την ακτινοβολία UVB). 

Θέμις Τεντολούρη
Φαρμακοποιός

6πράγματα
που πρέπει να
γνωρίζουμε για
τη βιταμίνη D
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2. Ποια η σχέση της
 με τη διατροφή μας
Η χοληκαλσιφερόλη και η εργοκαλσιφερόλη μπο-
ρούν να ληφθούν με τη διατροφή και τα συμπλη-
ρώματα, αλλά μόνο λίγες τροφές μπορούν να θε-
ωρηθούν καλές πηγές βιταμίνης D. Οι διατροφικές 
συστάσεις για τη βιταμίνη D έχουν μεγάλο περι-
θώριο ασφάλειας και γενικά δεν λαμβάνουν υπό-
ψη την έκθεση στον ήλιο, βασιζόμενες αποκλειστι-
κά στη διατροφική πρόσληψή της. Αυτό οφείλεται 
στο γεγονός ότι λόγω της μεταβλητότητας που 
συνδέεται με τα διαφορετικά γεωγραφικά πλάτη 
(ώρες φωτός και σκότους που παρατηρούνται στις 
σκανδιναβικές χώρες) η πρόσληψη των ακτίνων 
UVB στον πληθυσμό είναι μάλλον μεταβλητή. Οι 
πιο πλούσιες τροφές σε βιταμίνη D είναι: το συκώ-
τι, το ιχθυέλαιο, θαλάσσια ψάρια (όπως ρέγ-
γα, σολομός, σαρδέλα) και κρόκος αυγού ενώ 
μικρότερες ποσότητες υπάρχουν στα μανιτάρια. 

Υπάρχουν λίγες πληροφορίες για την επίδραση 
της διατήρησης των τροφίμων (δράση οξυγόνου, 
φωτός, pH κ.λπ.) στην περιεκτικότητα σε βιταμίνη 
D, ωστόσο είναι βέβαιο ότι η παροχή αυτού του 
θρεπτικού συστατικού μειώνεται με το μαγείρεμα. 
Υπολογίζεται ότι τα βραστά, τηγανητά και ψητά 
τρόφιμα διατηρούσαν περίπου το 69-89% της αρ-
χικής βιταμίνης D.

4. Σημάδια και συμπτώματα 
 περίσσειας βιταμίνης D
Η υπερβιταμίνωση (υπερβολική βιταμίνη D) προκαλεί αυξημένη 
εντερική απορρόφηση και επαναρρόφηση στα οστά του ασβε-
στίου, με επακόλουθη υπερασβεστιαιμία, η οποία αναγνωρίζε-
ται εύκολα από την αύξηση της ούρησης και της δίψας. Αν δεν 
αντιμετωπιστεί, η υπερασβεστιαιμία οδηγεί σε υπερβο-
λικές εναποθέσεις ασβεστίου σε μαλακούς ιστούς και 
όργανα όπως τα νεφρά, το συκώτι και η καρδιά, προκαλώντας 
πόνο και βλάβες οργάνων.

5. Γιατί είναι σημαντική η Κ2;
Σύμφωνα με μελέτες που έχουν εξετάσει τη σχέση της βιταμί-
νης Κ με τα οστά, έχει παρατηρηθεί ότι κυρίως σε γυναίκες 
η συμπληρωματική χορήγηση βιταμίνης Κ σε συνδυ-
ασμό με βιταμίνη D3 βελτίωσε την οστική πυκνότητά 
τους. Όπως φαίνεται η χαμηλή συγκέντρωση βιταμίνης Κ στον 
οργανισμό σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο κατάγματος σε δια-
φορετικές ηλικιακές ομάδες ενώ η συμπληρωματική χορήγηση 
με τη βιταμίνη D3 μειώνει τον κίνδυνο αυτό. Συνεπώς, φαίνεται 
ότι πέρα από τις πιο γνωστές δράσεις του ασβεστίου και της 
βιταμίνης D3 στη βελτίωση της οστικής μάζας, η συμπληρωμα-
τική χορήγηση με βιταμίνη Κ κρίνεται εξίσου σημαντική.

Ταυτόχρονα έχει παρατηρηθεί ότι η βιταμίνη Κ διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην καρδιαγγειακή υγεία. Πιο συγκεκριμένα, 
μειώνει την ασβεστοποίηση των αγγείων, ενεργοποιώντας μια 
πρωτεΐνη που αναστέλλει την εναπόθεση ασβεστίου στις αρ-
τηρίες. Αυτό έχεις ως επακόλουθο τη συσσώρευση ασβεστίου 
που οδηγεί σε μείωση της ελαστικότητας των αγγείων (αύξηση 
του κινδύνου για στεφανιαία νόσο). Σε μελέτη παρέμβασης, πα-
ρατηρήθηκε ότι σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες μετά από 3 
χρόνια συμπληρωματικής χορήγησης βιταμίνης Κ2 βελτιώθηκε 
η αρτηριακή δυσκαμψία και η ελαστικότητα της καρωτίδας.

6. Βιταμίνη D και
 αυτοάνοσα νοσήματα 
Έχει αποδειχθεί ότι η ανεπάρκεια της βιταμίνης D επι-
φέρει σημαντικές επιπτώσεις στην επικράτηση των 
αυτοάνοσων. Σημαντικές συσχετίσεις έχουν παρουσιαστεί 
για τη σκλήρυνση κατά πλάκας, τη θυρεοειδίτιδα Hashimoto, 
την ψωρίαση, την κοιλιοκάκη, τη νόσο Crohn, τη ρευματοειδή 
αρθρίτιδα και τον σακχαρώδη διαβήτη. Όχι μόνο η επίπτωση, 
αλλά και οι εξάρσεις των αυτοάνοσων εντείνονται όταν τα επί-
πεδα της βιταμίνης D στο αίμα είναι χαμηλά. Είναι ενδιαφέρον 
το γεγονός ότι η βιταμίνη D3 αποκαθιστά την ομαλή λειτουργία 
του υποδραστήριου και του υπερδραστήριου ανοσοποιητικού 
συστήματος.

3. Τι σημαίνει ανεπάρκεια 
 βιταμίνης D
Μια πραγματική ανεπάρκεια αυτής της βιταμίνης 
μπορεί να εκτιμηθεί με εξετάσεις αίματος και να 
επιβεβαιωθεί από χαμηλές συγκεντρώσεις. Μια 
δίαιτα με έλλειψη βιταμίνης D σε συνδυ-
ασμό με ανεπαρκή έκθεση στον ήλιο προ-
καλεί οστεομαλακία (κάμψη της σπονδυλικής 
στήλης, μυϊκή αδυναμία και αυξημένο κίνδυνο κα-
ταγμάτων) στους ενήλικες και ραχίτιδα στα παιδιά 
(μειωμένη ανάπτυξη, μακριά, μαλακά και αδύναμα 
οστά). Στον δυτικό κόσμο, αυτές οι συνθήκες είναι 
πολύ σπάνιες σήμερα ενώ μια μικρή έλλειψή της 
μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του σκελετού καθώς 
και των οστών.
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Η σεροτινίνη δρα ως νευροδιαβιβαστής 
του εγκεφάλου και βασική της λειτουργία 
είναι η ολοκλήρωση της επικοινωνίας μεταξύ 
των νευρώνων. Ενισχύει τη φυσιολογική λει-
τουργία του εγκεφάλου και βοηθάει το σώμα 
μας να ηρεμεί και να κοιμόμαστε καλύτερα. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Χαμηλά επίπεδα σεροτονίνης μπο-
ρεί να προκαλέσουν καταθλιπτική διάθεση, 
γαστρεντερικά προβλήματα, δυσκολίες στη 
μνήμη καθώς και στον ύπνο!
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Οι ενδορφίνες είναι ομάδες πρωτεϊνών οι οποίες 
παράγονται από τον εγκέφαλο και διοχετεύονται στην κυ-
κλοφορία του αίματος. Αυτές εκκρίνονται κάθε φορά που 
καταπιανόμαστε με κάτι που μας ευχαριστεί, όταν κάνουμε 
ευχάριστες δραστηριότητες ή σκέψεις! Συμβάλλουν στην 
καλή διάθεση και μειώνουν το στρες. Επίσης, ενισχύουν το 
ανοσοποιητικό μας σύστημα και λειτουργούν ως φυσικά 
παυσίπονα στον οργανισμό.
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Η ντοπαμίνη είναι και αυτή 
ένας ακόμα νευροδιαβιβα-
στής του εγκεφάλου. Φαίνεται 
να ενεργοποιείται σε στιγμές από-
λαυσης και όταν είμαστε ευδιάθε-
τοι! Η έλλειψη ντοπαμίνης έχει κα-
τηγορηθεί για αρκετές ασθένειες 
όπως η νόσος του πάρκινσον. 
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Είναι η ορμόνη που παίζει σημαντικό ρόλο στη δι-
αδικασία της αναπαραγωγής. Απελευθερώνεται στο 
αίμα και είναι υπεύθυνη για τη διάταση της μήτρας κατά τη 
διάρκεια του τοκετού. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται 
και ως φάρμακο για να διευκολύνει τον τοκετό. Επίσης, η 
ωκυτοκίνη δίνει ερεθίσματα στις θηλές με σκοπό την παρα-
γωγή μητρικού γάλακτος.
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ούμε στην εποχή 
που κυριαρχεί η 
αντίληψη πως η 

ευτυχία μας εξαρτάται άμε-
σα από την οικονομική δυ-
νατότητα του καθενός και 
τη δυνατότητα απόκτησης 
υλικών αγαθών. Η αλήθεια 
είναι και θα πρέπει να θυ-
μόμαστε, πως η πραγματι-
κή ευτυχία δεν αγοράζεται.. 

Ας δούμε λοιπόν παρακάτω ποιες είναι αυτές οι ορ-
μόνες και με ποιους τρόπους μπορούμε να τις ενερ-
γοποιήσουμε φυσικά!!

Ζ Μπορούμε όλοι να 
νιώθουμε περισ-
σότερο ευτυχισμέ-
νοι στην καθημερι-
νότητά μας, αφού 
οι ορμόνες που 
είναι υπεύθυνες γι’ 
αυτό είναι απολύ-
τως ΔΩΡΕΑΝ

Ανδρέας Γκολφίνος
Φαρμακοποιός

ευτυχισμένος... 
είναι δωρεάν!

Γίνε

ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 
ΟΡΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ!

Στην καθημερινότητά μας, υπάρχουν πολλοί τρόποι ενεργοποίη-
σης των παραπάνω ορμονών. Πιο συγκεκριμένα, φροντίστε να:

‣ Περπατάτε λίγη ώρα στον ήλιο και γυμνά-
ζεστε με ασκήσεις που σας αρέσουν

‣ Φουσκώστε το ποδήλατο που έχετε ξεχα-
σμένο και χρησιμοποιείτε το συχνά

‣ Βρείτε χρόνο για μια απόδραση με φίλους 
ή την οικογένεια στη φύση

‣ Γελάτε όσο μπορείτε και κάνετε και τους 
γύρω σας να γελούν

‣ Κάνετε αγκαλιές αρκετών δευτερολέπτων

‣ Ακούτε την αγαπημένη σας μουσική

‣ Χορεύετε στον ρυθμό που έχετε μέσα σας

‣ Κάνετε μασάζ σε όλο σας το σώμα 

‣ Βοηθάτε τους ανθρώπους γύρω σας

‣ Κάνετε ένα όμορφο κοπλιμέντο 

‣ Καταγράψετε τους στόχους σας προκει-
μένου να φτάσετε ένα βήμα πιο κοντά στην 
πραγματοποίησή τους!

‣ Βάλτε στη διατροφή σας λιπαρά ψάρια, 
αμύγδαλα, μαύρη σοκολάτα, μπανάνες και 
το πράσινο τσάι!

Οπότε την επό-
μενη φορά που 
η ψυχολογία σας 
θα είναι πεσμένη 
και η διάθεσή σας 
θα είναι κακή, θυ-
μηθείτε: η ευτυ-
χία βρίσκεται σε 
απλές και καθημε-
ρινές συνήθειες!





|  κατοικίδια  |

38  ΠΕΙΦΑΣΥΝ NEWS | Χειμώνας 2021-2022

Λεϊσμανίαση
σκύλων

άθε χρόνο τέτοια εποχή ξεκινάνε οι προληπτι-
κοί έλεγχοι των σκύλων μας για τη λεϊσμανί-
αση.  Η μετάδοση της νόσου γίνεται όταν ένας 

σκύλος τσιμπηθεί από σκνίπα στην οποία βρίσκεται το πα-
ράσιτο. Η σκνίπα αυτή δραστηριοποιείται κατά την περίοδο 
Μαρτίου – Νοεμβρίου και είναι τόσο μικρή που δύσκολα γί-
νεται αντιληπτή από τον άνθρωπο. Εξαιτίας του μικρού της 
μεγέθους στοχεύει σημεία του σώματος που δεν υπάρχουν 
τρίχες και με το τσίμπημά της μεταφέρει το παράσιτο στο 
αίμα του ζώου και προσβάλλει τα μακροφάγα κύτταρά του. 

Κ Ένα μεγάλο μέρος των σκύ-
λων που θα μολυνθούν δεν θα 
εμφανίσουν συμπτώματα, γιατί 
το ανοσοποιητικό τους σύστημα θα 
αντιμετωπίσει το παράσιτο μόνο 
του. Για το ποσοστό των σκύλων 
όμως που θα εκδηλώσουν συμπτώ-
ματα, η νόσος μπορεί να είναι γενι-
κευμένη και δυνητικά θανατηφόρος.  

Μαρία Λαγάνη
Κτηνίατρος DVM, MSc

Η λεϊσμανίαση εί-
ναι ένα λοιμώδες 
νόσημα, πολύ δια-
δεδομένο στις με-
σογειακές χώρες, 
που προκαλείται 
από το πρωτό-
ζωο leismania 
infantum.
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Συμπτώματα
Η λεϊσμανίαση είναι μια «αργή» ασθένεια και ο σκύ-
λος μπορεί να είναι ασυμπτωματικός φορέας για μήνες ή 
και χρόνια μέχρι να εκδηλώσει την κλινική νόσο. Τα συ-
μπτώματα συνήθως ποικίλουν και δεν είναι ειδικά της νό-
σου και γι' αυτό πολλές φορές δεν γίνονται αντιληπτά από 
τους ιδιοκτήτες των σκύλων. 

Τα κυριότερα από αυτά είναι η απώλεια βάρους, η λεμ-
φαδενοπάθεια, οι δερματικές αλλοιώσεις, η αιμορραγία 
από τη μύτη, η αρθρίτιδα, τα έλκη στο δέρμα, τα προβλή-
ματα στα μάτια και η νεφρική ανεπάρκεια. Ο ιδιοκτήτης 
που θα παρατηρήσει οποιοδήποτε ύποπτο σύμπτωμα θα 
πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στον κτηνίατρό του, καθώς 
η έγκαιρη διάγνωση είναι πολύ σημαντική για την πρό-
γνωση της νόσου. 

Η λεϊσμανίαση 
είναι μια πάρα 
πολύ σοβα-
ρή ασθένεια, η 
οποία όχι μόνο 
πλήττει την ποι-
ότητα ζωής του 
σκύλου, αλλά 
μπορεί να απει-
λήσει και τη ζωή 
του. Είναι προ-
τιμότερο να την 
ανακαλύψουμε 
πριν εκδηλωθεί, 
παρά όταν θα 
έχει εξελιχθεί ή 
θα έχει γίνει χρό-
νια κατάσταση.  

Λεϊσμανίαση 
και άνθρωπος

Ο άνθρωπος είναι δυνατόν να προ-
σβληθεί από λεϊσμανίαση. Όλα όμως τα δε-

δομένα που έχουμε δείχνουν ότι  προσβάλλεται από 
σκνίπα, η οποία προτιμάει να απομιζά αίμα από ανθρώ-

πους (ανθρωπόφιλη σκνίπα). Αυτό φαίνεται και από το γε-
γονός ότι κάθε χρόνο στη χώρα μας προσβάλλονται χιλιάδες 
σκύλοι αλλά μόνο μερικές δεκάδες άνθρωποι.

Το νόσημα δεν είναι συχνό και προσβάλλονται κυρίως μικρά 
παιδιά και ανοσοκατεσταλμένοι, είναι όμως χαρακτηριστι-
κό ότι το 90% των κρουσμάτων ανά τον κόσμο αφορούν 

στις Ινδίες, Μπαγκλαντές και Βραζιλία.

Ο σκύλος αποτελεί την αποθήκη του παρασίτου 
στο περιβάλλον και μπορεί να μολύνει σκνί-

πες και στη συνέχεια αυτές άλλα 
σκυλιά και ανθρώπους.

Πρόληψη
Δυστυχώς η εξάλειψη 
του παρασίτου είναι 
πολύ δύσκολο να επιτευ-
χθεί και ο σκύλος πολύ συ-
χνά παραμένει φορέας του 
παρασίτου για πάντα. Για όλα 
τα παραπάνω πρέπει να γίνει 
κατανοητό ότι η πρόληψη 
της λεϊσμανίασης είναι εξαι-
ρετικά σημαντική.  Υπάρχουν 
τρία βασικά μέτρα πρόληψης 
για τη νόσο, η εντομοαπώθη-
ση, η εργαστηριακή εξέταση 
και το εμβόλιο.  

‣ Στην εντομοαπώθηση 
μπορούμε να χρησιμοποι-
ήσουμε σκευάσματα σε 
μορφή αμπούλας (spot-on), 
spray και κολλάρου στο 
σώμα του ζώου, που περιέ-
χουν φαρμακευτικές ουσίες 
που δρουν απωθητικά για τη 
σκνίπα. Παρόμοια προϊόντα 
υπάρχουν και για την προ-
στασία των εξωτερικών χώ-
ρων που βρίσκεται το ζώο.  
Αν οι σκύλοι διαβιούν σε 
εξωτερικά κλουβιά, η χρήση 
ειδικού πλέγματος (σίτας) 
είναι επίσης πολύ αποτελε-
σματική.

‣ Η διενέργεια τακτικού ερ-
γαστηριακού ελέγχου απο-
τελεί βασικό μέτρο για την 
πρώιμη διάγνωση της νόσου 
και συνιστάται να διενερ-
γείται δύο φορές τον χρόνο, 
αρχή άνοιξης και τέλος φθι-
νοπώρου, περίοδο έντονης 
δραστηριότητας της σκνίπας.

‣ Τέλος, τα τελευταία χρόνια 
κυκλοφορεί στη χώρα μας 
εμβόλιο για τη λεϊσμανίαση 
που γίνεται σε ζώα άνω των 
έξι μηνών. Παρόλα αυτά από-
λυτη προστασία δεν υπάρχει, 
για τον λόγο αυτό ο ιδιοκτή-
της οφείλει να λαμβάνει όσο 
το δυνατόν περισσότερα μέ-
τρα μπορεί, για να προστα-
τεύσει το κατοικίδιό του. 

Υπάρχει 
θεραπεία;
Ναι υπάρχει θε-
ραπεία, η επιτυ-
χής έκβαση της 
οποίας εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό 
από το αν τη στιγ-
μή της διάγνωσης 
έχουν υποστεί βλά-
βη ζωτικά όργανα 
του ζώου όπως π.χ. 
οι νεφροί.  Η αγωγή 
για τον έλεγχο της 
νόσου μπορεί να 
κρατήσει μεγάλο 
χρονικό διάστημα, 
με ειδικά αντιλεϊ-
σμανιακά φάρμακα 
και οι έλεγχοι της 
κατάστασης του 
ζώου είναι πιθα-
νόν να πρέπει να 
γίνονται καθ’όλη τη 
διάρκεια της ζωής 
του. 
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Συγκεκριμένα, οι βα-
σικές μας αρχές και 
αξίες είναι:

‣ Η μη βία - Σε όλες 
μας τις δράσεις, πά-
ντα επιλέγουμε τον 
δυναμικό αλλά ειρη-
νικό δρόμο. Είμαστε 
εναντίον οποιασδή-

ποτε μορφής λεκτικής, ψυχολογικής 
ή σωματικής βίας. 

‣ Η οικονομική και ηθική ανεξαρ-
τησία - Δεν δεχόμαστε χρήματα από 
κυβερνήσεις, διακρατικούς οργανι-
σμούς & καμία εταιρεία. Η καρδιά της 
Greenpeace χτυπά χάρη στους υπο-
στηρικτές της. Αποκλειστική πηγή εσό-

H Greenpeace είναι μία διε-
θνής, μη κυβερνητική, περι-
βαλλοντική οργάνωση που 

έχει ως σκοπό να ρίξει φως στα 
πιο σημαντικά περιβαλλοντικά 
προβλήματα, έρχεται σε ειρηνική 
αντιπαράθεση με όσους τα δημιουρ-
γούν και προωθεί αποτελεσματικές 
λύσεις με σεβασμό στο περιβάλλον 
και τον άνθρωπο. 

Στο ελληνικό γραφείο της οργάνω-
σης, από το 1991 μέχρι σήμερα, μέσα 
από τη δουλειά και τη συνεργασία, 
είμαστε στην πρώτη γραμμή με δυνα-
μικές και αποφασιστικές δράσεις για 
την ενέργεια, τις θάλασσες και τη δι-
ατροφή μας, με στόχο έναν δίκαιο και 
ειρηνικό πλανήτη για όλους.

Γνώρισε την

Οι αξίες που 
δ ιαπνέουν 
τη δράση 
μας είναι 
πάντα εκεί, 
σε ό,τι και 
αν κάνουμε. 

Greenpeace!
δων μας είναι η οικονομική υποστήριξη 
μόνο από φυσικά πρόσωπα, που είναι 
και οι υποστηρικτές της οργάνωσης.

‣ Η δύναμη της κοινής μας δρά-
σης, πάντα με θάρρος - Πιστεύ-
ουμε ότι όλοι μαζί έχουμε τη δύνα-
μη και η κοινή μας δράση μπορεί να 
φέρει την αλλαγή. Επιλέγουμε τη μη 
βία, αλλά η δράση μας δεν έχει συμ-
βιβασμούς, αφού δεν διστάζουμε να 
συγκρουστούμε με οικονομικά και πο-
λιτικά συμφέροντα 

‣ Η ενημέρωση και η έρευνα - Οι 
θέσεις μας είναι τεκμηριωμένες επι-
στημονικά και πάντα κάνουμε έρευνα 
για όσα λέμε, υπερασπιζόμενοι την 
επιστημονική γνώση. 
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Φέτος, κλεί-
νουμε 30 
χρόνια δρά-
σης στην 
Ελλάδα.

‣ Η διαφάνεια, η ισότητα, η δι-
καιοσύνη και η ασφάλεια - Κάθε 
χρόνο, ο ετήσιος οικονομικός απολο-
γισμός μας δημοσιεύεται στην επί-
σημη ιστοσελίδα μας, με αναλυτικά 
στοιχεία σχετικά με τα έσοδα και τα 
έξοδά μας. Στην Greenpeace όλοι 
είμαστε ίσοι στην προσπάθεια να 
δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλ-
λον, σεβόμαστε τη διαφορετικότητα 
του καθενός και αισθανόμαστε όλοι 
ασφαλείς.

Σχεδόν από την 
ίδρυσή μας ασχο-
λούμαστε με τα 
προβλήματα που 
δημιουργούν τα 
ορυκτά καύσιμα και 
δουλεύουμε για τη 

στροφή στην εξοικονόμηση και τις 
καθαρές μορφές ενέργειας. Έχουμε 
δώσει πολλές μάχες για να εξασφα-
λίσουμε καθαρή, υγιεινή και επαρκή 
τροφή για όλους και όλες. Αγωνιζόμα-
στε για την προστασία των θαλασσών 
και των ανθρώπων που εξαρτώνται 
από αυτή για την επιβίωσή τους. Δου-
λεύουμε σταθερά για ένα περιβάλλον 
χωρίς τοξικά, χωρίς σκουπίδια και χω-
ρίς πλαστικά μίας χρήσης.

Είδαμε ότι ο πλανήτης Γη και 
όλοι του οι κάτοικοι είμαστε ένα, 
εξαρτόμαστε ο ένας από τον άλλον, 
και μόνο αν προστατεύσουμε το περι-
βάλλον και τη βιοποικιλότητα θα προ-
στατευτούμε κι εμείς. Ο τρόπος παρα-
γωγής τροφίμων, η διείσδυσή μας σε 
παρθένα οικοσυστήματα, η κλιματική 
κρίση, οι κοινωνικές ανισότητες, όλα 
είναι αλληλένδετα και μόνο συνολι-
κά μπορούν να αντιμετωπιστούν. Κι 
επειδή κάθε κρίση είναι μία ευκαιρία, 
τώρα είναι μεγαλύτερη ανάγκη από 
ποτέ να συνεχίσουμε να διεκδικού-
με ένα καλύτερο μέλλον και όχι την 
επιστροφή στην «κανονικότητα», που 
μας έφερε ως εδώ. Ενωμένοι, έχουμε 
τη δύναμη!

Οι εθελοντικές μας ομάδες αναλαμ-
βάνουν δράση στα πλαίσια των εκ-
στρατειών της οργάνωσης και δίνουν 
ρυθμό, ένταση και πρόσωπο σε ό,τι 
κάνουμε. Οι εθελοντές μας βοηθούν 

να κάνουμε πολλές μεγάλες δραστη-
ριότητες και να εμπλέκουμε πολλούς 
ανθρώπους στις εκστρατείες μας. 
Είναι η κινητήρια δύναμη για όλη τη 
δουλειά πεδίου που κάνουμε. Το όρα-
μά μας είναι να έχουμε πολλές εθε-
λοντικές ομάδες σε όλη την Ελλάδα, 
που θα δουλεύουν πάνω στους στό-
χους των εκστρατειών μας σε τοπικό 
επίπεδο, θα πιέζουν τοπικές κυβερνή-
σεις και θα φέρνουν θετικές αλλαγές 
στην κοινωνία.

Οι ομάδες εθελοντών μας συνα-
ντιώνται τακτικά, σκέφτονται τις δι-
κές τους ιδέες για το πώς να επικοι-
νωνήσουν καλύτερα τις εκστρατείες 
της οργάνωσης, μιλούν με το κοινό 
για αυτές στον δρόμο ή σε εκθέσεις, 
προετοιμάζουν εκδηλώσεις, έχουν τα 
δικά τους μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης, δημιουργούν το δικό τους περιο-
δικό, έχουν εκπαιδεύσεις όπου μαθαί-
νουν συνέχεια καινούργια πράγματα 
και φυσικά ενημερώνονται για όλες 
τις εξελίξεις!

Στη σελίδα του website μας https://
www.greenpeace.org/greece/
epirease/ethelontes/ υπάρχουν 
όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες για 
να μπει κάποιος στις ομάδες εθελο-
ντών.

Ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια, 
η πανδημία έκανε πιο έντονες τις 
υπόλοιπες κρίσεις της εποχής 
μας, μας έφερε πολλές δυσκολί-
ες, αλλά ταυτόχρονα μας θύμισε 
πόσα μας ενώνουν. 

Η οργάνωσή μας 
παραμένει εδώ, πά-
ντα επίμονα και δυ-
ναμικά. Μαθαίνουμε 
από τα λάθη μας και 
ανοίγουμε νέους δρό-
μους για την κοινωνία, 
για όλους μας, για κοι-
νωνική δικαιοσύνη και 
για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Για να 
καταφέρουμε να αντι-
μετωπίσουμε τις δυο 
παράλληλες κρίσεις, 
την κατάρρευση της βι-
οποικιλότητας και την 
κλιματική κρίση, που 
απειλούν τον ανθρώ-
πινο πολιτισμό. Αυτή τη 
μάχη, δεν έχουμε δικαί-
ωμα να τη χάσουμε.
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Εκτέλεση:
Τοποθετούμε όλα τα μπαχαρικά σε ένα γουδί ή ένα μπλέντερ χειρός 
μέχρι να γίνουν όλα σκόνη. Απλώνουμε αυτήν την ξηρή μαρινάδα πάνω 
στην πανσέτα καλύπτωντας όλες τις πλευρές της πολύ καλά, αφού 
έχουμε αλατίσει.

Στρώνουμε λαδόκολλα σε ένα ταψί, τοποθετούμε την πανσέτα χωρίς 
καθόλου υγρά και καλύπτουμε πάλι με ένα κομμάτι λαδόκολλα που 
το έχουμε βρέξει αρκετά. Κλείνουμε με μεμβράνη το ταψί και αλου-
μινόχαρτο. Η βρεγμένη λαδόκολλα και η μεμβράνη θα κρατήσουν την 
υγρασία στην πανσέτα για να ψηθεί ομοιόμορφα και να μαλακώσει το 
κρέας. Ψήνουμε στους 140 βαθμούς σε προθερμασμένο φούρνο για 
4 ώρες. Αφαιρούμε από τον φούρνο το ταψί, βγάζουμε τη λαδόκολλα, 
τη μεμβράνη και το αλουμινόχαρτο και συνεχίζουμε το ψήσιμο για 10 
λεπτά στους 200 βαθμούς.

ΓΙΑ ΤΟ ΓΛΑΣΟ 

Τοποθετούμε σε ένα κατσαρολάκι τη μαρμελάδα και τα υπόλοιπα υλι-
κά. Δίνουμε μία βράση. Αφήνουμε να κρυώσει. Όταν η πανσέτα είναι 
ακόμα ζεστή, απλώνουμε με πινέλο το γλάσο μας.

Υλικά

2 κιλά πανσέτα χωρίς 
κόκκαλο και χωρίς δέρμα

1 κ.σ. σκόρδο αποξηραμένο

1 κ.σ. πάπρικα γλυκιά

1 κ.σ. πάπρικα καπνιστή

1 κ.σ. μουστάρδα σκόνη

1/2 κ.σ. τσίλι σκόνη

1/2 κ.γ. ρίγανη αποξηραμένη

2 κ.σ. μαύρη ζάχαρη

Αλάτι

ΓΙΑ ΤΟ ΓΛΑΣΟ ΒΥΣΣΙΝΟ

1 βάζο μαρμελάδα βύσσινο

70 γρ. σόγια

Ξύσμα από 1 πορτοκάλι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Ο ΣΕΦ
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ...

Ελένη Σαράντη
Executive chef

Πανσέτα
σιγομαγειρεμένη με
μπαχαρικά και γλάσο
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ΓΙΑ ΤΟ ΜΩΣΑΪΚΟ 

1 πακέτο μπισκότα πτι μπερ

300 γρ. γάλα 

150 γρ. ζάχαρη άχνη 

70 γρ. κακάο σε σκόνη 

250 γρ. μαργαρίνη 

40 γρ. λικέρ καφέ 

40 γρ. κάστανα προβρασμένα 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ ΚΑΦΕ 

250 γρ. λευκή σοκολάτα 
κουβερτούρα, ψιλοκομμένη 

300 γρ. κρέμα γάλακτος 36% 
λιπαρά 

Μισό κουταλάκι του γλυκού 
στιγμιαίος καφές σε σκόνη 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΗΣΙΜΟ 

Κάστανα προβρασμένα

Εκτέλεση:
ΓΙΑ ΤΟ ΜΩΣΑΪΚΟ 

Στον κάδο του μίξερ τοποθετούμε τη μαργαρίνη, τη ζάχαρη άχνη και 
το κακάο και αφρατεύουμε για 5 λεπτά. Προσθέτουμε το λικέρ του 
καφέ και τα κάστανα σπασμένα και συνεχίζουμε και ανακατεύουμε με 
το μίξερ.

Σε ένα άλλο μπολ βάζουμε το γάλα και μουλιάζουμε τα μπισκότα για 
πολύ λίγο και μετά τα βάζουμε στο ήδη υπάρχον μείγμα. Ανακατεύου-
με με μια σπάτουλα μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά.

Απλώνουμε το μείγμα σε μια λαδόκολλα και τυλίγουμε σε ρολό. Εξω-
τερικά τυλίγουμε με μεμβράνη και τυλίγουμε στις άκρες σαν καραμέ-
λα. Με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε ομοιόμορφο σχήμα στο μωσαϊκό.

Μεταφέρουμε στο ψυγείο για 3-4 ώρες.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ ΚΑΦΕ 

Λιώνουμε τη σοκολάτα με τον στιγμιαίο καφέ σε μπεν μαρί, δηλαδή σε 
ένα ανοξείδωτο μπολ που στερεώνουμε πάνω σε μια κατσαρόλα με 
λίγο νερό που βράζει. Την αφήνουμε να κρυώσει και όταν η θερμοκρα-
σία της πέσει στους 38°C-40°C (δηλαδή όταν την αισθανόμαστε στα 
χείλη χλιαρή), ενσωματώνουμε την κρέμα γάλακτος. Ανακατεύουμε με 
απαλές, κυκλικές κινήσεις με μια σπάτουλα. Μεταφέρουμε στο ψυγείο 
για 3-4 ώρες ή έως ότου σφίξει το μείγμα.

Σε ποτήρια του κρασιού ή σε γυάλινα βαζάκια, τοποθετούμε λίγη από 
την κρέμα καφέ, λίγα από τα σπασμένα κάστανα και κομμάτια από το 
μωσαϊκό και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία. Κρατάμε στο ψυγείο 
μέχρι να σερβίρουμε.

Μωσαϊκό
με κρέμα καφέ

και κάστανο
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Δερματολογικά Εργαστήρια A-DERMA
Πρωτοπόροι στα φυτικά δερμοκαλλυντικά, τα Δερματολογικά 
Εργαστήρια A-DERMA καλλιεργούν την τέχνη του εύθραυστου 
δέρματος και το 2022 γιορτάζουν τα 40 χρόνια εξειδίκευσής τους, 
χάρη στο μοναδικό δραστικό συστατικό, τη Βρώμη Rhealba®, η 
οποία εξισορροπεί, καταπραΰνει και επανορθώνει το εύθραυστο 
δέρμα.

Το 2021 αποτελεί σημείο σταθμό στην πορεία της A-Derma κα-
θώς φέτος παρουσιάζει τη σειρά BIOLOGY, την 1η Δερματολογική 
και Πιστοποιημένα Βιολογική σειρά περιποίησης προσώπου, που 
προσαρμόζεται σε όλα τα εύθραυστα δέρματα.

Μια πλήρης σειρά με 7 βιολογικά προϊόντα που απαντούν στις 
καθημερινές ανάγκες υγιεινής και φροντίδας του εύθραυστου 
δέρματος, παθολογικού ή μη και έχουν συνθέσεις με τουλάχιστον 
99% συστατικά φυσικής προέλευσης. Συγκεκριμένα:

• Για την υγιεινή, η σειρά BIOLOGY προσφέρει 2 εναλλακτικές 
υφές, το Δερματολογικό Γαλάκτωμα με μικύλλια, με γαλακτώδη 
και μη κολλώδη υφή και το Δερματολογικό Νερό με μικύλλια, με 
δροσερή και μη κολλώδη υφή. Κατάλληλα για χρήση σε πρόσωπο, 
μάτια και λαιμό. 

• Για τη φροντίδα του εύθραυστου δέρματος, η 
σειρά παρουσιάζει 3 εξειδικευμένα προϊόντα:

• Biology A-R, Δερματολογική Φροντίδα κατά της 
ερυθρότητας για το δέρμα με τάση Ροδόχρου

• Biology CALM, Δερματολογική Φροντίδα κατα-
πράυνσης για το Αντιδραστικό δέρμα

• Biology NUTRI, Δερματολογική Φροντίδα θρέ-
ψης για το Ξηρό δέρμα 

Τα 3 εξειδικευμένα προϊόντα είναι κατάλληλα για 
περιοφθαλμική χρήση και είναι ελεγμένα σε αλ-
λεργικό δέρμα. 

• Η σειρά ολοκληρώνεται από τους 2 βασικούς 
κωδικούς 24ωρης ενυδάτωσης Crème Légère και 
Riche, σε ελαφριά και κρεμώδη υφή αντίστοιχα. 
Τα συγκεκριμένα προϊόντα μπορούν να μας προ-
σφέρουν μία προσαρμοσμένη mix & match υφή, 
αναλόγως με τις ανάγκες του κάθε δέρματος, ανα-
μειγνύοντάς τα με τις εξειδικευμένες φροντίδες.
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Lipikar Eczema Med Cream
La Roche Posay
Το Lipikar Eczema Med Cream αποτελεί τη νέα 
επαναστατική καινοτομία της La Roche-Posay: 

Το πρώτο ιατροτεχνολογικό προϊόν για το έκ-
ζεμα. 

Αξιοποιώντας τη δύναμη της προηγμένης επι-
στήμης του μικροβιώματος, το Lipikar Eczema 
Med Cream εξασφαλίζει βέλτιστη αποτελεσμα-
τικότητα ενάντια στα συμπτώματα του εκζέμα-
τος, με ορατά αποτελέσματα σε 3 μόλις ημέρες*. 

Εξασφαλίζει εξαιρετικά υψηλή ανοχή τόσο 
στους ενήλικες όσο και στα παιδιά. 

Εϊναι υποαλλεργικό, χωρίς άρωμα και μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στο πρόσωπο, στα χέρια, 
στο σώμα, ακόμα και στις πιο ευαίσθητες περι-
οχές όπως τα βλέφαρα. 

Προσφέροντας εξαιρετικά αποτελεσματική, 
στοχευμένη ανακούφιση των συμπτωμάτων 
του εκζέματος όπως εξάρσεις κνησμού, ερεθι-
σμού, ερυθρόοτητας και φλεγμονής, το Lipikar 
Eczema Med Cream ανταποκρίνεται πλήρως 
στις προσδοκίες όσων αναζητούν λύσεις υψη-
λής αποτελεσματικότητας.

*65% των ασθενών είδαν σημαντική βελτίωση 
μέσα σε 3 ημέρες και 91% μέσα σε 7 ημέρες – 
κλινική μελέτη, 43 άτομα

Always Cotton Protection Ultra
Οι σερβιέτες Always Cotton Protection Ultra διαθέτουν 
κάλυμμα από 100% οργανικό βαμβάκι. Οι σερβιέτες δεν 
περιέχουν αρώματα, χρωστικές και δεν έχουν υποβληθεί 
σε επεξεργασία λεύκανσης με χλώριο. Είναι εγκεκριμένες 
από δερματολόγους της SHA και πιστοποιημένες από την 
Cotton Inc. Διαθέτουν τζελ που εγκλωβίζει τα υγρά και δεν 
επιτρέπει τις διαρροές. 

• Η προστασία Always που εμπιστεύεστε με κάλυμμα από 
100% οργανικό βαμβάκι

• Σερβιέτες που δεν περιέχουν αρώματα, χρωστικές και δεν 
έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία λεύκανσης με χλώριο

• Απορροφητικός πυρήνας με τζελ που εγκλωβίζει τα υγρά 
και δεν επιτρέπει τις διαρροές

• Με φτερά που συγκρατούν τη σερβιέτα στη θέση της

• Λεπτές σερβιέτες για υπέροχη αίσθηση άνεσης

• Εγκεκριμένες από δερματολόγους της Skin Health Alliance

• Πιστοποιημένες από την Cotton Inc
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Σπύρος Πετρουλάκης

Το τελευταίο δαχτυλίδι

Η Νάσια, ένα γεμάτο όνειρα νεαρό κορίτσι από την Καστοριά, κατεβαίνει 
στην Αθήνα για να πραγματοποιήσει τα σχέδιά της. Η πρωτεύουσα την 
ελκύει όπως το φως την πεταλούδα. Θέατρο, χορός, παραστάσεις απο-

τελούν για εκείνη έναν ονειρικό και παραμυθένιο κόσμο. Τι θα συμβεί όμως 
όταν απαντήσει στην αγγελία: «Ζητείται παρένθετη μητέρα»; Ποια απρόσμενη 
τροπή θα πάρει η ζωή της;  Άγγελος και Τατιάνα: εκείνη πετυχημένη συγγραφέ-
ας παιδικών βιβλίων, εκείνος καταξιωμένος σχεδιαστής κοσμημάτων. Ζουν την 
απόλυτη ευτυχία, ώσπου ένα αναπάντεχο τηλεφώνημα θα ανατρέψει τα πάντα 
στην τακτοποιημένη ζωή τους. Η Τατιάνα ανακαλύπτει το καλούπι με τα πέντε 
πανομοιότυπα δαχτυλίδια που είχε σχεδιάσει ο Άγγελος. Για τα τρία πρώτα είναι 
σίγουρη πού βρίσκονται. Προσπαθώντας, όμως, να ανακαλύψει τα άλλα δύο 
και τις κατόχους τους, θα κληθεί να πληρώσει ένα μεγάλο τίμημα. Πέντε γυναί-
κες, πέντε δαχτυλίδια. Το κόστος για την απόκτησή τους δεν απαιτούσε χρήμα, 
μα κάτι πολύ πιο ισχυρό.

Σελίδες 496 - Εκδόσεις: ΜΙΝΩΑΣ

Στέφανος Ξενάκης

Το δώρο

Κάθε μέρα είναι ένα Δώρο. Να το ανοίγεις. Μην το πετάς. Η Ζωή η ίδια είναι 
Δώρο. Να τη ζεις. Μην την προσπερνάς. ΤΟ ΔΩΡΟ εκτυλίσσεται μέσα από 
μια σειρά καθημερινών ιστοριών, μια σειρά θαυμάτων που συμβαίνουν 

σε όλους μας. Αυτά που συχνά τα προσπερνάμε. Διαβάζοντας τη μία ιστορία 
μετά την άλλη, αργά αλλά σταθερά, θα βυθιστείς στον εσωτερικό σου κόσμο, 
θα αναμετρηθείς με τις αποφάσεις που έχεις πάρει, με τον τρόπο με τον οποίο 
σκέφτεσαι, με τον τρόπο με τον οποίο ζεις.

Σελίδες 296 - Εκδόσεις: KEY BOOKS

Βικτόρια Χίσλοπ

Καρτ ποστάλ

Κάθε βδομάδα η Έλι βρίσκει στο γραμματοκιβώτιό της καρτ ποστάλ από την 
Ελλάδα που, αν και δεν προορίζονται για την ίδια, φωτίζουν τη μουντή λον-
δρέζικη καθημερινότητά της. Γοητευμένη από τα ειδυλλιακά στιγμιότυπα, 

θα αποφασίσει να ταξιδέψει για να γνωρίσει από κοντά αυτόν τον ιδιαίτερο τόπο. 
Τη μέρα της αναχώρησής της για την Αθήνα, ωστόσο, στο γραμματοκιβώτιό της 
θα βρει ένα σημειωματάριο. Στις σελίδες αυτού του τετραδίου, που θα γίνει οδη-
γός της Έλι, ξεδιπλώνεται η προσωπική διαδρομή ενός άνδρα καθώς ανακαλύπτει 
την καρδιά μιας χώρας, αλλά και τη βαθύτερη αλήθεια της δικής του καρδιάς .

Σελίδες 272 - Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Βάνα Μαυρίδου

Μέλη και Μελέκ

Η Μέλη αγαπάει πολύ την κούκλα της, τη Μελέκ. Την έχει φτιάξει η γιαγιά 
της και δεν την αποχωρίζεται ποτέ... Ωστόσο, κάποιες φορές, οι συνθήκες 
ανατρέπουν τα πάντα γύρω μας... Τον Σεπτέμβρη του 1922, η Μέλη θα 

μάθει να ζει χωρίς τη Μελέκ, μακριά από το σπίτι της και από τα αγαπημένα της 
πρόσωπα... Μέσα στην καρδιά της όμως –και στη δική της και στης Μελέκ– θα ζει 
πάντα η αγάπη. Και μια αγάπη αληθινή μπορεί να δώσει ξανά ζωή σε όλα... Μια 
ιστορία μνήμης και ανθρωπιάς… 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Σελίδες 80 - Εκδόσεις: ΔΙΟΠΤΡΑ

ISBN: 978-960-653-519-2

9 7 8 9 6 0 6 5 3 5 1 9 2

www.dioptra.gr

Bρείτε μας!

Η Μέλη αγαπάει πολύ την κούκλα της, τη Μελέκ. Της την έφτιαξε η 
γιαγιά της και δεν την αποχωρίζεται ποτέ.
Το ποτέ βέβαια είναι μεγάλη κουβέντα. Γιατί καμιά φορά οι συνθήκες 
ανατρέπουν όλα τα ποτέ και τα πάντα μας.
Το Σεπτέμβρη του 1922 η Μέλη θα αναγκαστεί να μάθει να ζει χωρίς την 
αγαπημένη της Μελέκ. Και χωρίς πολλά αγαπημένα της πρόσωπα. Και 
μακριά από το αγαπημένο της σπίτι.
Η αγάπη όμως είναι πάντα κρυμμένη μέσα την καρδιά της. Και στη δική 
της και στης Μελέκ.
Και μια αγάπη αληθινή μπορεί να δώσει ξανά ζωή σε ένα πάντα.
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Το 2008, ο Παγκόσμιος Οργα-
νισμός Υγείας δημιούργησε 
ένα φυλλάδιο για το πλύσιμο 

των χεριών, αναφερόμενος στον 
Taylor, ο οποίος υποστήριξε ότι οι 
άκρες των δακτύλων, τα σημεία 
ανάμεσα στη βάση των δακτύλων, 
οι αντίχειρες και οι καρποί είναι οι 

περιοχές που συνήθως μας ξεφεύγουν στο πλύσιμο των 
χεριών.

Επίσης διαπίστωσε ότι οι άκρες των νυχιών και των 
άκρων των δακτύλων είχαν τη μεγαλύτερη ποσότητα 
υπολειμματικών φθοριζόντων λεκέδων που έμειναν μετά 
από πλύσιμο στο χέρι μεταξύ εργαζομένων στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης στην Ταϊβάν.

Μεταξύ φοιτητών 
ιατρικής σε άλλη μελέ-
τη για το πλύσιμο των χεριών, 
οι περιοχές που τους ξέφευγαν ήταν το πρώτο μετακάρ-
πιο, το εγγύς τμήμα της παλάμης (πλευρικό) και η βάση 
των νυχιών. Επίσης σε μελέτη για τους εργαζόμενους της 
υγειονομικής περίθαλψης, οι αντίχειρες και οι άκρες των 
δακτύλων ήταν τα σημεία του χεριού που δεν ήταν καλά 
πλυμένα. Στη μελέτη αυτή, η πιο συχνά «χαμένη» περιοχή 
ήταν επίσης τα δάχτυλα. Ωστόσο, η μέση πτυχή και το πίσω 
μέρος του χεριού ήταν η δεύτερη και η τρίτη πιο χαμένες 
περιοχές, αντίστοιχα.

Οι άκρες των δαχτύλων είναι λοιπόν το σημείο που πρέ-
πει να προσέχουμε γιατί τις περισσότερες φορές δεν τις 
καθαρίζουμε όπως πρέπει.

Όλοι γνωρί-
ζουν πως οι δι-
ατροφικές μας 
συνήθειες παί-
ζουν σημαντι-
κό ρόλο στην 
υγεία μας.

Το πλύσιμο των 
χεριών στην επο-
χή του κορωνοϊού 
έγινε μια από τις 
συνήθειες που δεν 
παραβλέπουμε.

Τι λάθος κάνουμε όταν 
πλένουμε τα χέρια μας
Ποιος είναι όμως ο σωστός τρόπος για 
πλένουμε τα χέρια έτσι ώστε να είμαστε 
σίγουροι ότι είμαστε ασφαλείς

Το σάντουιτς 
της μακροζωίας
Κι όμως υπάρχει ένα
σάντουιτς που μας χαρίζει
33 λεπτά ζωής

Σχετικές επιστημονικές έρευνες δείχνουν πως με τις σωστές 
επιλογές μπορούμε να ζήσουμε περισσότερο, δίνοντάς μας ένα 
σχετικό οδηγό για τα τρόφιμα που θα πρέπει να εντάξουμε 

στην καθημερινή μας διατροφή. Σε μία από αυτές, επιστήμονες από 
το Πανεπιστήμιο του Michigan μελέτησαν πάνω από 5.800 είδη φα-
γητού και κατέληξαν σε μία λίστα, η οποία επηρεάζει θετικά το όριο 
ζωής μας.

Ένας συγκεκριμένος τύπος φαγητού ωστόσο μας εξέπληξε ιδιαίτε-
ρα ευχάριστα. Το κλασικό σάντουιτς με μαρμελάδα και φυστικο-
βούτυρο προσθέτει 33 λεπτά στη ζωή μας.

Οι ειδικοί χώρισαν τα αποτελέσματά τους σε τρεις κατηγορίες: Την 
πράσινη, στην οποία ανήκουν οι τροφές που αυξάνουν το όριο της 
ζωής μας, την κόκκινη με όσα κάνουν το αντίθετο και την πορτοκαλί 
με τα ουδέτερα.

Η πράσινη ζώνη αποτελείται κυρίως από ξηρούς καρπούς, φρούτα, 
λαχανικά, φυτικές ίνες και μερικά θαλασσινά.

Τα περισσότερα πουλερικά, τα φαγητά που έχουν βάση το αυγό και τα 
λαχανικά που παράγονται σε θερμοκήπιο, βρίσκονται στην πορτοκαλί.

Όσο για την κόκκινη, περιέχει κυρίως κόκκινο επεξεργασμένο κρέας, 
τυριά και σολομό.
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Στις βουνοκορφές του κατάφυτου Μαί-
ναλου, ορεινού όγκου της Αρκαδίας 
με αξεπέραστες ομορφιές, έζησαν και 

έδρασαν οι ανυπότακτες γενιές των Κολο-
κοτρωναίων, με εξέχουσα ασφαλώς μορφή 
τον θρυλικό Γέρο του Μοριά, τον στρατηγό 
Θεόδωρο Κολοκοτρώνη (1770-1843).

Σε απόσταση 30 χιλιομέτρων δυτικά – βορει-
οδυτικά από την Τρίπολη, πάνω από τις χα-
ράδρες του Μαίναλου και σε υψόμετρο 1.200 μ., στέκει πε-
ρήφανο το Λιμποβίσι, η αετοφωλιά των Κολοκοτρωναίων.

Αρχής γενομένης από τη στιγμή κατά την οποία έφθασε 
εδώ κυνηγημένος ο γενάρχης των Κολοκοτρωναίων, Τρια-
νταφυλλάκος Τσεργίνης (Τζεργίνης), ολόκληρες γενιές της 
ξακουστής οικογένειας της κλεφτουριάς πέρασαν εδώ τη 
ζωή τους, βρίσκοντας πρόσφορο έδαφος για δράση.

Το πατρογονικό σπίτι του πρώτου στρατιωτικού ηγέτη 
της Ελληνικής Επανάστασης ανακατασκευάστηκε με δω-
ρεά του Αρκάδος ευεργέτη Παναγιώτη Αγγελόπουλου και 
λειτουργεί ως μουσειακός χώρος της οικογένειας και 
του Αγώνα. Το πνευματικό καταφύγιο του Κολοκοτρώνη και 
των συναγωνιστών του, η εκκλησία του Αϊ-Γιάννη, που 
επίσης έχει αποκατασταθεί, βρίσκεται στο επίκεντρο των 
εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στη μνήμη του Αγίου 
Ιωάννη του Προδρόμου, το διήμερο 28-29 Αυγούστου.

Πλησιέστερα προς την αρκαδική πρωτεύουσα, κοντά 
στο χωριό Σιλίμνα, βρίσκεται η θέση «Τρίκορφα», σει-
ρά βουνοκορφών του ανατολικού Μαίναλου, που έμειναν 

στην ιστορία ως τα Ταμπούρια του Κο-
λοκοτρώνη.

Η εν λόγω ονομασία οφείλεται στο γεγονός 
ότι οι βουνοκορφές αυτές του Μαίναλου 
αποτέλεσαν τον ιστορικό τόπο όπου ο Γέ-
ρος του Μοριά εγκατέστησε το αρχηγείο του 
κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Τριπολι-
τσάς. Τότε κατασκευάστηκαν τα οχυρά των 
Τρικόρφων, τα περίφημα ταμπούρια.

Όμως, δεν ήταν μόνον ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης που 
σήκωσε μπαϊράκι στις πέτρες των Τρικόρφων. Από εδώ 
εξορμούσε ο πατέρας του αρχιστράτηγου, ο Κωνσταντής 
Κολοκοτρώνης, ένας από τους διασημότερους κλέφτες 
του 18ου αιώνα στην Πελοπόννησο. Στον προμαχώνα των 
Τρικόρφων στρατοπέδευσαν, μεταξύ άλλων, ο Πετρόμπε-
ης Μαυρομιχάλης, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο Δη-
μήτριος Υψηλάντης.

Εξάλλου, στα οχυρά των Τρικόρφων διεξήχθη στις 23 Ιου-
νίου 1825 μάχη μεταξύ Ελλήνων επαναστατών υπό τον 
Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και στρατευμάτων του Ιμπραήμ. Η 
σύγκρουση απέβη νικηφόρος για τις δυνάμεις της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας και προξένησε σημαντικές απώλειες 
στις τάξεις των Ελλήνων αγωνιστών. Κάθε χρόνο πραγμα-
τοποιείται στη θέση «Τρίκορφα» εκδήλωση στη μνήμη των 
Ελλήνων πεσόντων. 

Βαγγέλης Στεργιόπουλος

https://www.in.gr

Μαίναλο
Το Λιμποβίσι και τα Ταμπούρια του Κολοκοτρώνη

Πάνω από τις χαρά-
δρες του Μαίναλου, 
σε υψόμετρο 1.200 μ., 
στέκει περήφανο το Λι-
μποβίσι, η αετοφωλιά 
των Κολοκοτρωναίων
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1. Προχθές, χθες, σήμερα, αύριο, μεθαύριο 
2. Το νερό
3. Όλοι
4. Το «Θ»
5. Η αράχνη
6. Το αβγό

Αναφέρετε 5 συνεχείς ημέρες της εβδομάδας, χωρίς να 
τις ονοματίζετε

1
Τι είναι στη μέση του πουθενά;

4

Όταν πλυθώ, λερώνεται. Τι είναι;

2
Στήνει δίχτυ μα όχι για ψάρια. Τι είναι;

5

Κάποιοι μήνες έχουν 31 ημέρες. Πόσοι έχουν 28;

3
Τι πρέπει να σπάσει πριν το χρησιμοποιήσεις;

6

ΜΕΤΡΙΟ

ΛΥΣΕΙΣ

ΔΥΣΚΟΛΟ



Ολόκληρη παράσταση
στροβιλισµών!

Εµείς ανεβάσαµε τη
«Λίµνη των Κύκλων!»

Χαχαχα!

Στροβιλισµοί

Θα έχει πλάκα!
Πάρε και τα παγοπέδιλά σου!
Να κάνουµε µερικούς γύρους!

....µπρρρρρ

Γιούχου!
Στροβιλίζοµαι!

Εγώ ζαλίστηκα
από τόσους

γύρους!

Τι ωραία που είναι
η παγωµένη λίµνη!

Ναι! Πολλές στροφές
βρε παιδάκι µου!

....θα γίνουµε
Εσκιµώοι!

Μα γι’ αυτό
θα είναι
ωραία!

Έλα!
Πάµε στη λίµνη!

Λοιπόν;
Μάλλον πέρασες

τέλεια!

Μα...
κάνει τόσο κρύο!

...........

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙ... ...ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑ∆Υ

Χρόνιαπο�ά!
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