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Η

Άνοιξη μπήκε πλέον και επίσημα
στη ζωή μας για να μας αλλάξει τη
διάθεση και την καλωσορίζουμε με
την πρώτη στροφή από το ποίημα του Γιώργου
Σεφέρη «Άνοιξη μ.Χ.»

Πάλι με την άνοιξη
φόρεσε χρώματα ανοιχτά
και με περπάτημα αλαφρύ
πάλι με την άνοιξη
πάλι το καλοκαίρι
χαμογελούσε

Σε αυτό το τεύχος, με αφορμή τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού, σας παρουσιάζουμε τι
συνιστά το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού ενηλίκων ανάλογα με την ηλικία και τα πιθανά
υποκείμενα νοσήματα του ασθενή.
Γνωρίστε καλύτερα τον έρπητα ζωστήρα, τα συμπτώματα και τις διάφορες μορφές του, καθώς και τους τρόπους θεραπείας του.
Ξεχωρίστε τις διαφορές μεταξύ των δύο δημοφιλών τρόπων διατροφής -της φυτοφαγίας
και του βεγκανισμού- και μάθετε τα οφέλη υγείας, καθώς και τους πιθανούς κινδύνους
αυτών των διατροφών.
Σας δίνουμε ειδικές διατροφικές συστάσεις ανά ηλικιακή ομάδα, με απώτερο στόχο την
καλή υγεία τώρα και στο μέλλον, τη διατήρηση του σωματικού βάρους, αλλά και την επιβράδυνση της γήρανσης στο μέτρο του δυνατού.
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Οι εξετάσεις των παιδιών πλησιάζουν και είναι σημαντικό να αποδεχτείτε
το άγχος τους και να κατανοήσετε ότι αποτελεί μια φυσιολογική αντίδραση
του οργανισμού απέναντι σε αυτή τη δοκιμασία.
Σας δίνουμε συμβουλές για την περιποίηση του ευαίσθητου δέρματος,
ένα ενοχλητικό σύμπτωμα που έχει απασχολήσει το 90 % του πληθυσμού
στον δυτικό κόσμο κατά καιρούς.
Έχετε αναρωτηθεί πόσο συχνά πρέπει να επισκέπτεστε μια επαγγελματία αισθητικό για βαθύ καθαρισμό προσώπου και ποια θα είναι τα οφέλη του;
Μάθετε για ποιο λόγο σας συμβαίνουν οι κρίσεις πανικού, τι συμβαίνει στο
σώμα και στον εγκέφαλό σας κατά τη διάρκειά τους και πώς θεραπεύονται.
Η εργαζόμενη γυναίκα και μητέρα πρέπει, αν και έχει πολλαπλούς ρόλους και
υποχρεώσεις, να βρίσκει χρόνο καθημερινά για τον εαυτό της να ακολουθεί
διάφορους τρόπους γυναικείας ευεξίας.
Η άνοιξη έχει τις ομορφιές της αλλά και τις αλλεργίες της... Αναφερόμαστε
φυσικά στην εμφάνιση της εποχικής αλλεργίας που προκαλείται από την
ανθοφορία, καθώς και στους τρόπους αντιμετώπισής της.
Έχουμε όλοι συνειδητοποιήσει ότι η πανδημία μάς έφτασε στα όριά μας και είναι πλέον καιρός
να περάσουμε από την περιβόητη «κοινωνική απομάκρυνση» στη «φυσική απομάκρυνση»,
με ταυτόχρονη «κοινωνική αλληλεγγύη».
Εάν θέλετε να υιοθετήσετε ένα κατοικίδιο, τότε τα κουνέλια είναι εξαιρετική επιλογή καθώς
διαθέτουν γλυκύτητα και ενδιαφέρουσα ιδιοσυγκρασία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι είναι
και τα πιο εύκολα.
Σας παρουσιάζουμε τον Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που έχει δημιουργηθεί για να
έχουν όλα τα παιδιά: Αγάπη, Φροντίδα, Ισότητα, Αξιοπρέπεια. Εδώ και 26 χρόνια έχει υποστηρίξει, εξατομικευμένα και ολιστικά, περισσότερα από 1.800.000 παιδιά και τις οικογένειές τους.
Περίοδος Νηστείας... και σας προτείνουμε μία εύκολη και υπέροχη συνταγή
«σαλάτα με χταποδάκι, φακές, παντζάρι και σάλτσα ταχίνι» και ένα
καταπληκτικό γλυκό «κρέμα με σοκολάτα πραλίνα, σαντιγί και τσουρέκι με σιρόπι espresso» για την Κυριακή του Πάσχα.
Τέλος, σας προτείνουμε να περάσετε ένα διαφορετικό Πάσχα στη Ζάκυνθο
και να ζήσετε από κοντά όλα τα έθιμα που τηρούν εκεί τις ημέρες αυτές.

Καλό Πάσχα!
Το Δ.Σ του ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ
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Ματθαίου

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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Αλέξης Ευθυμίου
Γενικός Οικογενειακός Γιατρός

Εμβολιασμός

στην ενήλικη ζωή

Τ

ον Μάρτιο συμπληρώθηκε το δεύτερο έτος της παγκόσμιας πανδημίας
από τον ιό SARS Cov-2 που προκαλεί
τη νόσο COVID-19. Στο διάστημα των δυο ετών
η επιστημονική κοινότητα έχει μελετήσει αρκετά
τον ιό, έχει κατανοήσει πώς επηρεάζει τα διάφορα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού και
έχει καταφέρει σε αρκετά μεγάλο βαθμό να τον
αντιμετωπίσει. Στην αρχή της πανδημίας το μόνο
όπλο που είχαμε στη διάθεσή μας ήταν το γνωστό σε όλους μας lock down με αρκετά μεγάλη
επιτυχία στην αντιμετώπιση της εξάπλωσης του
ιού αλλά με μεγάλο κόστος, όσον αφορά στην
οικονομία και τις διαπροσωπικές σχέσεις.
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Πλέον έχουμε
στην διάθεσή
μας διάφορες
αγωγές, όπως
αντιικά σκευάσματα που επιβραδύνουν τον
ιό στον ανθρώπινο οργανισμό
αλλά κυρίως
τα διάφορα εμβόλια.

Τα εμβόλια είναι βιολογικά παρασκευάσματα που σκοπό έχουν να ευαισθητοποιήσουν το αμυντικό σύστημα του
οργανισμού έναντι συγκεκριμένων μικροοργανισμών, ώστε να αποκτήσει
ανοσία. Τα εμβόλια συνήθως περιέχουν έναν
νεκρό ή αδρανοποιημένο νοσογόνο παράγοντα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για μια ασθένεια.
Αυτός διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα του
οργανισμού, ώστε να τον αναγνωρίσει ως ξένο,
φτιάχνει αντισώματα που θα τον καταστρέψουν
και κυρίως αποκτά μνήμη, έτσι ώστε να μπορεί
αργότερα να τον αναγνωρίσει πιο εύκολα εάν
το παθογόνο ξαναμολύνει τον οργανισμό.

| υγεία |
Το πρώτο εμβόλιο ήταν εναντίον της Ευλογιάς.
Το 1796 ο Βρετανός παθολόγος Edward Jenner
παρατήρησε ότι οι γυναίκες που άρμεγαν τις
αγελάδες παρουσίαζαν φυσαλίδες στα χέρια
τους και δεν νοσούσαν από Ευλογιά. Ο Jenner
το 1798 χρησιμοποίησε το πύον από τις φυσαλίδες αυτές και εμβολίασε ένα οκτάχρονο αγόρι τον James Philips. O James ακολούθως ήρθε
σε επαφή με άτομα που έπασχαν από Ευλογιά
αλλά δεν νόσησε. Το πρώτο εμβόλιο ήταν γεγονός με αποκορύφωμα την πλήρη εξάλειψη
της Ευλογιάς σε όλο τον κόσμο το 1980.
Ακολούθησαν 2 εμβόλια εναντίον της Λύσσας το 1885 και
εναντίον της Πανώλης το 1897. Τα εμβόλια αυτά ουδέποτε
χορηγήθηκαν συστηματικά αλλά μόνο σε ομάδες υψηλού
κινδύνου.
Από τότε η τεχνολογία των εμβολίων έχει προοδεύσει και πλέον έχουμε εμβόλια για πάρα πολλές
μολυσματικές ασθένειες όπως Διφθερίτιδα, Κοκκύτη,
Φυματίωση, Τέτανο, Γρίπη, Κίτρινο Πυρετό, Πολιομυελίτιδα, Ιλαρά, Ερυθρά, Παρωτίτιδα, Ηπατίτιδα Β, Ηπατίτιδα Α,
Μηνιγγίτιδα.
Το Υπουργείο Υγείας σχεδόν κάθε
χρόνο εκδίδει ένα εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού παίδων αλλά και
ένα αντίστοιχο για ενήλικες. Δυστυχώς όμως για αρκετά χρόνια ο
τελευταίος εμβολιασμός στην ενήλικη ζωή γινόνταν κατά τη διάρκεια
της στρατιωτικής θητείας για τους
άνδρες. Με τις διάφορες διαφημιστικές εκστρατείες των φαρμακευτικών εταιρειών και του κράτους
τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει να κάνουμε γνωστό τον εμβολιασμό για συγκεκριμένες παθήσεις στον ενήλικο πληθυσμό. Η ενημέρωση
αυτή όμως πρέπει να ξεκινά από τον οικογενειακό ιατρό,
ο οποίος βρίσκεται λόγω της ειδικότητάς του στην πρώτη
γραμμή.

Για τις περισσότερες από αυτές
εμβολιαζόμαστε
στα παιδικά μας
χρόνια και έτσι
φτιάχνουμε τείχος
προστασίας, τη λεγόμενη
«ανοσία αγέλης».

Ας δούμε λοιπόν τι μας συνιστά το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού ενηλίκων ανάλογα με την ηλικία και τα υποκείμενα νοσήματα του ασθενούς.
Κάθε χρόνο μετά την ηλικία των 60 καθώς και σε
συγκεκριμένες ομάδες με υποκείμενα νοσήματα (αναπνευστικές παθήσεις, σακχαρώδη διαβήτη, παχυσαρκία, εγκυμοσύνη, ανασοκαταστολή) συνιστάται να χορηγείται
μια δόση του εμβολίου της Γρίπης με τα νεότερα στελέχη. Επίσης από τα 60 και άνω μπορεί κάποιος να προβεί

σε εμβολιασμό έναντι του Πνευμονιόκοκκου είτε με
μια άπαξ δόση με το 13-δύναμο είτε σε συνδυασμό με το
23-δύναμο που χορηγείται ανά πενταετία.
Τα τελευταία χρόνια κυκλοφορεί και στη χώρα μας το εμβόλιο έναντι του Έρπητα Ζωστήρα, μιας νόσου που
δυστυχώς αφήνει αρκετά προβλήματα στους ηλικιωμένους με κύριο τον πόνο που εμμένει για αρκετό διάστημα
μετά, καθώς και -σε περιπτώσεις αρκετών ανοσοκατασταλμένων ασθενών- νευρολογικές διαταραχές. Χορηγείται από την ηλικία των 65 έως και 75 ετών.
Τέλος δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το τριδύναμο ή τετραδύναμο εμβόλιο κατά του Τετάνου, της Διφθερίτιδας,
του Κοκκύτη και της Πολιομυελίτιδας. Χορηγείται
ανά δέκα χρόνια και προσφέρεται και αυτό δωρεάν. Όσον
αφορά στον τέτανο απλά δεν χρειάζεται να κάνουμε αντιτετανικό ορό, καθώς το εμβόλιο μάς προστατεύει για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα αρκεί να μη χάνουμε τις
αναμνηστικές δόσεις ανά δεκαετία.

Δυστυχώς
τα
τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί
ένα
αρκετά μεγάλο
αντιεμβολιαστικό
κίνημα με αποτέλεσμα ασθένειες
οι οποίες είχαν
εξαλειφθεί, όπως
η ιλαρά, να έχουν
κάνει την επανεμφάνισή τους.

Ιδίως με τον κορονοϊό έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις καθώς
οι κυβερνήσεις στην προσπάθειά
τους να προφυλάξουν το σύστημα
υγείας έχουν κάνει υποχρεωτικό
το εμβόλιο για κάποιες ηλικίες και
επαγγελματικές ομάδες δημιουργώντας συγκρούσεις και θεωρίες
συνωμοσίας, οι οποίες έχουν ως
αποτέλεσμα να μην γίνονται και τα
διαδεδομένα τόσα χρόνια εμβόλια.

Οι μεγαλύτερες ανακαλύψεις της
ιατρικής επιστήμης ήταν τα αντιβιοτικά και τα εμβόλια με τα μεν
πρώτα να υπερχρησιμοποιούνται
και τα δεύτερα να βρίσκονται στο στόχαστρο των πανταχού συνωμοσιολόγων.
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Dr Ελευθερία Π. Κοζανίδου
Ειδικός Παθολόγος-Διαβητολόγος

Τι είναι ο έρπης
και πώς εκδηλώνεται
Τι είναι ο έρπης

Μορφές έρπητα

ι ερπητοϊοί είναι ομάδα ιών που
προκαλούν λοίμωξη από τα κοινά
στελέχη HSV-1 (herpes simplex
virus 1), HSV-2 (herpes simplex virus
2) και τον ιό της ανεμοβλογιάς VZV
(Varicella-Zoster Virus). Ο κάθε ιός προκαλεί διαφορετικά συμπτώματα σε διάφορα σημεία του σώματος.

Ο ιός HSV-1 γνωστός και ως επιχείλιος έρπης μπορεί να προκαλέσει φουσκάλες στην περιστοματική περιοχή, στα μάτια και στη μύτη. Σπανιότερα, μπορεί μέσω της
σεξουαλικής επαφής να μεταφερθεί και στα γεννητικά
όργανα.

Ο

Ένα ποσοστό 80% των ατόμων που
έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό δεν εκδηλώνουν συμπτώματα από την πρωτολοίμωξη. Μόνο το 20% των ατόμων που
κολλάνε έρπητα εμφανίζουν εξαρχής
συμπτώματα. Η πλειοψηφία των ατόμων
(ένα ποσοστό περίπου 85% - 90%) μέχρι τη νεαρή ενήλικη ζωή τους έχουν ήδη
έρθει σε επαφή με τον ιό του έρπητα.
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Ο ιός HSV-2 είναι γνωστός και ως έρπης των γεννητικών οργάνων, καθώς ευθύνεται για τις δερματικές
εκδηλώσεις στα γεννητικά όργανα. Σπανιότερα μπορεί και
αυτός ο ιός με ενοφθαλμισμό να μεταφερθεί κατά τη σεξουαλική επαφή και στο στόμα.
Ο ιός VZV είναι γνωστός ως ο ιός της ανεμοβλογιάς. Αν υποτροπιάσει μπορεί να προκαλέσει τον
έρπητα ζωστήρα. Ο έρπης ζωστήρας μπορεί να εκδηλωθεί είτε στο θώρακα (οσφύ) είτε στο μάτι είτε στο αφτί
είτε στη μύτη. Η υποτροπή σε ένα άτομο γίνεται συνήθως
μόνο μία φορά στη ζωή του, ωστόσο σε σοβαρά ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς μπορεί να είναι και περισσότερες.

| υγεία |
Τα συμπτώματα του έρπητα
υποχωρούν
μέσα σε 2-4
εβδομάδες
χωρίς να αφήνουν σημάδια
συνήθως.

Η μετάδοσή του επιτυγχάνεται μέσω
της επαφής με τις δερματικές βλάβες
ή με ενοφθαλμισμό από την πάσχουσα
περιοχή σε άλλες περιοχές του σώματος. Ο ιός του απλού έρπητα τύπου 1
μπορεί να μεταδοθεί ακόμη και αν δεν
υπάρχουν εμφανείς βλάβες στο στόμα.

Ο έρπης των γεννητικών οργάνων αποτελεί ένα από τα πιο συχνά σεξουαλικώς μεταδιδόμενα
νοσήματα. Μπορεί να μεταδοθεί
ακόμη και αν δεν υπάρχουν ανοιχτές πληγές, αν το άτομο
είναι φορέας του ιού. Η χρήση προφυλακτικού μπορεί να
μειώσει τον κίνδυνο μόλυνσης.

Συμπτώματα του στοματικού έρπητα
(συχνότερη ερπητική λοίμωξη)
Η
αρχική
(πρωτοπαθής)
μόλυνση του
σ τοματικού
έρπητα είναι
συνήθως
η
χειρότερη.

Μπορεί να προκαλέσει σοβαρά συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη,
όπως διογκωμένους λεμφαδένες και
πονοκέφαλο. Ωστόσο, μερικοί δεν
έχουν καθόλου συμπτώματα. Κατά τη
διάρκεια της αρχικής μόλυνσης, μπορεί
να εμφανιστούν πληγές πάνω και γύρω
από τα χείλη και σε όλο το στόμα.

Οι επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις τείνουν να είναι πολύ πιο ήπιες και οι πληγές συνήθως ξεσπούν στις άκρες των χειλιών. Μερικοί δεν έχουν ποτέ
επιπλέον εξάρσεις πέρα από την αρχική μόλυνση.

Τα ακόλουθα είναι τα πιο κοινά σημάδια και συμπτώματα μιας επαναλαμβανόμενης λοίμωξης από τον ιό
του απλού έρπητα του στόματος.
‣ Αρχική ερυθρότητα, οίδημα, ζέστη/πόνος ή κνησμός
μπορεί να αναπτυχθεί στην περιοχή όπου θα εκδηλωθεί
η μόλυνση.
‣ Μπορεί να εμφανιστούν επώδυνες, γεμάτες με υγρό
φουσκάλες στα χείλη ή κάτω από τη μύτη. Οι φουσκάλες
και το υγρό είναι εξαιρετικά μεταδοτικά.

Πρόληψη του στοματικού έρπητα
Δεδομένου ότι ο έρπης του
στόματος μεταδίδεται μέσω
άμεσης, σωματικής επαφής,
η καλύτερη μέθοδος πρόληψης είναι να αποφευχθεί η
σωματική επαφή με τις πληγές του έρπητα ενός ατόμου
όταν έχει ξέσπασμα.

Ο στοματικός έρπης
εξαπλώνεται πιο συχνά από άτομα με
ενεργό ξέσπασμα ή
πληγή. Μπορείτε να
κολλήσετε έρπητα του
στόματος με άμεση
δερματική επαφή (π.χ.
φιλί) με κάποιον που
έχει μολυνθεί.

Υποτροπή του έρπητα του στόματος
Αν και τα συγκεκριμένα ερεθίσματα που προκαλούν την
επανεμφάνιση του στοματικού έρπητα είναι ασαφή,
διάφοροι παράγοντες μπορεί να παίζουν ρόλο. Αυτοί περιλαμβάνουν:
‣ Πρόσφατο πυρετό
‣ Συναισθηματικό στρες

‣ Οι φουσκάλες θα διαρρεύσουν υγρό και θα γίνουν
πληγές.

‣ Εμμηνόρροια

‣ Μετά από περίπου τέσσερις έως έξι ημέρες, οι πληγές
θα αρχίσουν να σχηματίζουν κρούστα και να επουλώνονται.

‣ Παρατεταμένη ή έντονη έκθεση στο ηλιακό φως

Τα σημάδια και τα συμπτώματα μιας εστίας έρπητα του
στόματος μπορεί να μοιάζουν με άλλες καταστάσεις ή ιατρικά προβλήματα. Πάντα να συμβουλεύεστε τον γιατρό
σας για ακριβή διάγνωση.

‣ Σωματικό τραυματισμό

‣ Χειρουργική επέμβαση
Αν και οι επαναλαμβανόμενες εξάρσεις είναι πιο συχνές
τον πρώτο χρόνο μετά το αρχικό επεισόδιο, τείνουν να
μειώνονται καθώς ο οργανισμός δημιουργεί αντισώματα
έναντι του ιού.
Άνοιξη 2022 | ΠΕΙΦΑΣΥΝ NEWS 9

| υγεία |

Έρπης: Διάγνωση
Δεδομένου ότι η ερπητική λοίμωξη
μπορεί να συγχέεται με πολλές άλλες λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένων των αλλεργικών αντιδράσεων,
η ιική καλλιέργεια (PCR), η εξέταση αίματος ή η βιοψία είναι οι
μόνοι τρόποι για να επιβεβαιώσετε τη διάγνωσή σας.
Ωστόσο, ο γιατρός σας μπορεί επίσης να διαγνώσει την κατάστασή
σας με βάση τη θέση και την εμφάνιση των φυσαλίδων.

Επιλογές θεραπείας
Ο γιατρός θα σας προτείνει θεραπευτικές επιλογές με βάση:
‣ Ηλικία
‣ Αναμενόμενο αποτέλεσμα
‣ Συνολικό ιστορικό υγείας και ιατρικό ιστορικό
‣ Προσωπική προτίμηση
‣ Ανοχή σε συγκεκριμένα φάρμακα, διαδικασίες ή θεραπείες
Το θεραπευτικό σχέδιο συνήθως περιλαμβάνει:
‣ Διατήρηση της μολυσμένης περιοχής καθαρής και στεγνής
‣ Λήψη αντιικών από του στόματος φαρμάκων, όπως ακυκλοβίρη, φαμσικλοβίρη και βαλακυκλοβίρη (αυτά τα φάρμακα είναι παραδοσιακά τα
πιο αποτελεσματικά)
‣ Εφαρμογή αντιικών τοπικών αλοιφών, όπως ακυκλοβίρη και πενσικλοβίρη
‣ Χρήση τοπικών αναισθητικών ή αντιφλεγμονωδών παραγόντων χωρίς ιατρική συνταγή για την ανακούφιση των συμπτωμάτων
Δεν υπάρχει οριστική θεραπεία για κανένα είδος έρπητα. Τα φάρμακα
στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς και στη μείωση της συχνότητας υποτροπών.
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Φυτοφάγος
ή βέγκαν (vegan):
Είναι το ίδιο ή διαφέρουν;
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Νάντια Μαρνέρου

Διαιτολόγος - Διατροφολόγος (B.Sc.)
- Καθηγήτρια φυσικής αγωγής και
αθλητισμού

T

α τελευταία χρόνια υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος και για έναν
πιο υγιεινό και φυσικό τρόπο ζωής. Τόσο η φυτοφαγία όσο και ο βεγανισμός (veganism) αποτελούν πλέον
πολύ δημοφιλείς τρόπους διατροφής και εκφράζουν το ενδιαφέρον των ανθρώπων να έχουν μια καλή σωματική υγεία, την
αγάπη τους για τα ζώα και την ανησυχία πως η κατανάλωση κρέατος και ζωικών προϊόντων μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ασθένειες (παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2, χοληστερίνη, υπέρταση).
Πολλοί άνθρωποι όμως δεν γνωρίζουν ή δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν τις διαφορές μεταξύ φυτοφαγίας και βεγκανισμού. Για τον
λόγο αυτό σε αυτό το άρθρο θα προσπαθήσουμε να ξεχωρίσουμε
αυτές τις διαφορές, θα αναφερθούμε στα οφέλη υγείας και στους
πιθανούς κινδύνους αυτών των διατροφών.

Τι ονομάζουμε φυτοφαγία;
Ως φυτοφαγία ορίζεται η διατροφή που δεν περιλαμβάνει το
κρέας, το ψάρι και τα πουλερικά. H φυτοφαγική διατροφή έχει
σαν βάση τα φρούτα, τα λαχανικά, τα όσπρια, τους ξηρούς καρπούς και
τα δημητριακά. H φυτοφαγική διατροφή θεωρείται μια πιο ευέλικτη διατροφή γιατί αρκετοί φυτοφάγοι περιλαμβάνουν τροφές όπως αυγά,
γάλα, τυρί. Οι συνηθέστερες κατηγορίες φυτοφάγων που συναντάμε
είναι οι παρακάτω:
‣ Γαλακτο - ωό φυτοφάγοι (lactoovo-vegetarians), είναι
εκείνη η κατηγορία
των φυτοφάγων που
περιλαμβάνει στο διαιτολόγιο τους γαλακτοκομικά προϊόντα και
αβγά.

‣
Γαλακτοφυτοφάγοι
(lactovegetarians), είναι
εκείνη η κατηγορία
φυτοφάγων
που
περιλαμβάνει στο
διαιτολόγιο
τους
γαλακτοκομικά
προϊόντα.

‣ Μερικώς φυτοφάγοι
(semivegetarians).
Τα
άτομα που καταναλώνουν μόνο μερικά
είδη κρέατος (όπως
το ψάρι και το κοτόπουλο) και αποκλείουν άλλα.

Ποια η διαφορά
της φυτοφαγίας με
τον βεγκανισμό;
Σε αντίθεση με τη φυτοφαγία, οι
vegan είναι η αυστηρή μορφή
της φυτοφαγίας. H διατροφή των
vegan βασίζεται αποκλειστικά σε φυτικές τροφές (δημητριακά, λαχανικά,
φρούτα, ξηρούς καρπούς, σπόρους,
όσπρια) έχοντας αποκλείσει από το
διαιτολόγιο τους κρέας, ψάρι, πουλερικά, αβγά και γαλακτοκομικά προϊόντα.
Ο βεγκανισμός θεωρείται τρόπος ζωής και έχει ισχυρές ρίζες στο
ενδιαφέρον για την ευημερία των
ζώων. Οι vegan ή αυστηρά χορτοφάγοι έχουν μια γενικότερη στάση ζωής
για την προστασία και τα δικαιώματα
των ζώων που δεν εκφράζεται μόνο
μέσω της διατροφής αλλά επεκτείνεται και σε
Πολύ απλά οι άλλους τοόπως
vegan δηλαδή δεν μείς
ένδυση, ψυεπιλέγουν αυτόν χαγωγία, επιτον τρόπο διατρο- στήμη όπου
φής για τον εαυτό π ι σ τ ε ύ ε τ α ι
τους για λόγους πως τα ζώα
πρέπει
υγείας, αλλά για θα
να
έχουν
το
την αγάπη τους
δικαίωμα να
και το ενδιαφέρον
είναι απαλτους για τα ζώα λαγμένα από
και τα δικαιώματά κάθε ανθρώτους.
πινη χρήση.
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Ποια είναι
τα οφέλη
υγείας των
φυτοφαγικών
και βέγκαν
διατροφών;

Επειδή η βάση της διατροφής των φυτοφάγων και των βέγκαν είναι κοινή δηλαδή στηρίζεται στην υψηλή κατανάλωση φρούτων,
λαχανικών, οσπρίων, δημητριακών τα οφέλη υγείας είναι κοινά.
Συνεπώς συγκριτικά με μια Δυτικού τύπου διατροφή που περιλαμβάνει κόκκινο κρέας, οι φυτοφάγοι και οι βέγκαν καταναλώνουν λιγότερο κορεσμένο λίπος και χοληστερόλη λόγω της μη
κατανάλωσης κρέατος και έχουν αυξημένη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών λόγω των φυτικών τροφών που καταναλώνουν
όπως βιταμίνες C & E, φυτικών ινών και φυτοχημικών συστατικών πλούσιων σε αντιοξειδωτικές ιδιότητες, όπως τα καροτενοειδή και φλαβονοειδή.

Τι πρέπει να
προσέξει ένας
φυτοφάγος ή
βέγκαν;

Έρευνες δείχνουν πως
και οι φυτοφάγοι και οι
βέγκαν έχουν μειωμένο
κίνδυνο για
‣ Αυξημένη χοληστερόλη
‣ Απώλεια ελέγχου σωματικού βάρους
‣ Καρδιαγγειακά νοσήματα
‣ Διαβήτη τύπου 2
‣ Υπέρταση

Σίδηρος

Σύμφωνα με έγκριτους
επιστημονικούς οργανισμούς
μια καλά σχεδιασμένη φυτοφαγική
διατροφή,
ακόμα
και στην πιο αυστηρή μορφή της, είναι
ασφαλής αν είναι
σωστά σχεδιασμένη. Ποια είναι τα σημεία προσοχής:

Βιταμίνη B12
Η βιταμίνη B12 βρίσκεται κυρίως
σε ζωικά προϊόντα. Οι vegan βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο έλλειψης B12
λόγω του αυστηρού περιορισμού κατανάλωσης ζωικών προϊόντων. Για τον λόγο
αυτό συνιστάται να καταναλώνουν φυτικές τροφές π.χ. δημητριακά εμπλουτισμένα σε Β12, να κάνουν συχνά έλεγχο
των επιπέδων της B12 και αν χρειαστεί να πάρουν αντίστοιχο
συμπλήρωμα.

Η πιο απορροφήσιμη
μορφή σιδήρου περιέχεται
στα ζωικά προϊόντα (συκώτι, αβγά,
κόκκινο κρέας). Φυτικές τροφές που
περιέχουν σίδηρο (πράσινα φυλλώδη
λαχανικά, σπανάκι, όσπρια, αποξηραμένα φρούτα, ξηροί καρποί) θα πρέπει
να συνδυάζονται με βιταμίνη C για να
αυξάνεται η απορρόφηση του φυτικού σιδήρου και να μειώνεται ο κίνδυνος ανεπάρκειάς του.

Ασβέστιο
Οι γαλακτοφυτοφάγοι και
γαλακτο - ωό - φυτοφάγοι μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους
σε ασβέστιο καθώς περιλαμβάνουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή και αβγά στη διατροφή τους. Κάποιος αυστηρά χορτοφάγος για
να καλύψει τις ανάγκες του οργανισμού του
σε ασβέστιο δεν θα πρέπει να παραλείπει να
καταναλώνει φυτικές τροφές πλούσιες σε
ασβέστιο, όπως πράσινα φυλλώδη λαχανικά, σουσάμι, ξηρούς καρπούς και
αποξηραμένα φρούτα, όπως
βερίκοκα και σύκα.

Συμπέρασμα
‣ Και οι δυο φυτοφαγικές διατροφές προσφέρουν οφέλη υγείας.
‣ Θεωρούνται ασφαλείς διατροφές αν είναι καλά σχεδιασμένες.
‣ Έχουν κοινή βάση διατροφής με κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, οσπρίων, δημητριακών και απαγόρευση στο κρέας και ψάρι.
‣ H φυτοφαγική διατροφή θεωρείται μια πιο ευέλικτη διατροφή
γιατί αρκετοί φυτοφάγοι περιλαμβάνουν στη διατροφή τους τροφές όπως αβγά, γάλα, τυρί.
‣ Ο βεγκανισμός είναι μια αυστηρότερη μορφή χορτοφαγίας που
απαγορεύει την κατανάλωση ή τη χρήση οποιωνδήποτε προϊόντων που προέρχονται από ζώα
‣ Σημαντικό για τους βέγκαν και τους φυτοφάγους είναι να διασφαλίσουν τις ανάγκες τους για σίδηρο, Β12 και ασβέστιο.
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Τελικά η

διατροφή
έχει

ηλικία;

Τι πρέπει να τρώμε σε κάθε στάδιο της ζωής μας;
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Ολυμπία Μαλεβίτη

Κλινική Διαιτολόγος, ΒSc,
Queen Margaret University

18 - 30

Η

διατροφή δεν (πρέπει
να) έχει στόχο μόνο την
απόλαυση του φαγητού
αλλά κυρίως να προμηθεύει τον οργανισμό μας με τα θρεπτικά συστατικά που έχει ανάγκη. Επειδή όμως
οι ανάγκες μας αλλάζουν σε κάθε
δεκαετία της ζωής μας, καλό
είναι να προσαρμόζουμε τη διατροφή μας ώστε να περιλαμβάνει
περισσότερες από τις τροφές που θα
μας εξασφαλίσουν ό,τι χρειαζόμαστε
στη συγκεκριμένη φάση. Ορισμένες
διατροφικές αρχές μένουν σταθερές. Πρέπει, για παράδειγμα, να
καταναλώνουμε φρέσκα φρούτα και
λαχανικά καθημερινά, να αποφεύγουμε τα μεγάλα και σποραδικά γεύματα και να εξασφαλίζουμε μέσω της
διατροφής μας επάρκεια θρεπτικών
συστατικών.

Ο μεταβολικός ρυθμός διανύει την πιο
ευνοϊκή του περίοδο,
με αποτέλεσμα να
«καίει» κανείς θερμίδες όχι μόνο κατά
την άσκηση, αλλά και
όσο ξεκουράζεται.
Παράλληλα, η μυϊκή
μάζα, αλλά και η πυκνότητα των οστών είναι σε
πολύ ψηλό επίπεδο. Από
την ενηλικίωση μέχρι και
τα 30 υπάρχει ισορροπία
μεταξύ της οστεοσύνθεσης (που πραγματοποιείται μέχρι τα 18) και της
οστεοκαταστροφής (που
υπερτερεί σε μεγαλύτερες ηλικίες).
Όση ποσότητα, δηλαδή, οστού χάνεται, τόση
φτιάχνεται κιόλας. Είναι, λοιπόν, η κατάλληλη
ηλικία να αποκτήσετε το
ιδανικό βάρος για τον
σωματότυπό σας και να
το διατηρήσετε στο μέλλον.

Η σωστή διατροφή
Κλειδί σε αυτή την ηλικία είναι το ασβέστιο, για την εξασφάλιση μιας σωστής
οστικής υγείας στη μετέπειτα ενήλικη ζωή.
Θα το βρείτε στο γάλα, το τυρί, το γιαούρτι καθώς και στο κάλε, το μπρόκολο,
το σπανάκι, τα φασόλια όπως και στα
εμπλουτισμένα φυτικά ροφήματα.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στην ικανοποιητική λήψη απορροφήσιμου σιδήρου. Υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο
έχει το κόκκινο κρέας, τα ψάρια και τα
πουλερικά, με το μεγαλύτερο ποσοστό
του σιδήρου (50 - 60%) να είναι εύκολα
απορροφήσιμο. Σίδηρο περιέχουν και φυτικές πηγές (όπως φακές, φασόλια, πίτουρο, φρούτα, πράσινα φυλλώδη
λαχανικά και εμπλουτισμένα δημητριακά πρωινού), συνιστάται όμως ταυτόχρονα και πρόσληψη βιταμίνης C (π.χ.
πορτοκάλι), που τον μετατρέπει σε μία πιο
απορροφήσιμη μορφή. Ακόμα για μέγιστη
πνευματική ικανότητα, τα ωμέγα 3-λιπαρά οξέα τα οποία θα τα βρείτε σε λιπαρά
ψάρια όπως ο σολομός και το σκουμπρί,
στους ξηρούς καρπούς και σε σπόρους
όπως ο λιναρόσπορος και οι σπόροι
τσία, αφού διεγείρουν την εγκεφαλική
λειτουργία.

Ας δούμε όμως πιο συγκεκριμένα
ποιες είναι οι ειδικές διατροφικές συστάσεις ανά ηλικιακή
ομάδα, με απώτερο στόχο την καλή
υγεία τώρα και στο μέλλον, τη διατήρηση του σωματικού βάρους μέσα
στα όρια του φυσιολογικού, αλλά και
την επιβράδυνση της γήρανσης στο
μέτρο του δυνατού.
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| διατροφή |

30 - 40
Ο οργανισμός από την
ηλικία των 30 αρχίζει να
γίνεται όλο και πιο «τεμπέλης». Αν δεν είστε δραστήριοι, χάνετε μεγαλύτερη
ποσότητα μυϊκής μάζας και
τη θέση της καταλαμβάνει
το λίπος. Ο μεταβολισμός
«μειώνεται» και χρειάζεται
να προσλαμβάνετε λιγότερες
θερμίδες, προκειμένου να διατηρήσετε το βάρος σας. Τόσο
οι άνδρες όσο και οι γυναίκες
παράγουν μέσα σε αυτή τη
δεκαετία λιγότερη ποσότητα αναπτυξιακής ορμόνης,
με αποτέλεσμα τη σταδιακή
φθορά όχι μόνο των μυών,
αλλά και των οστών. Ο ρυθμός που χάνει ο οργανισμός
το ασβέστιο που προσλαμβάνει, αυξάνεται και τα κόκαλα
γίνονται λιγότερο συμπαγή.
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Η σωστή διατροφή
Για τις γυναίκες, είναι σημαντικό να προσλαμβάνουν επαρκείς ποσότητες σιδήρου και
ασβεστίου, ενώ για όσες προγραμματίζουν μια εγκυμοσύνη απαιτείται συμπληρωματική χορήγηση φολικού οξέος (400 mcg) ή λήψη του από τροφές όπως είναι τα
σκουροπράσινα λαχανικά. Χρειάζονται επίσης ωμέγα-3 λιπαρά οξέα από λιπαρά
ψάρια, σπόρους και ξηρούς καρπούς.
Για τους άντρες είναι η περίοδος όπου η αύξηση του λίπους μπορεί να παίξει ρόλο στην
πρώτη εμφάνιση υψηλών τριγλυκεριδίων ή σε μια ήπια διαταραχή στις τιμές σακχάρου.
Έτσι, οι μειωμένοι απλοί υδατάνθρακες, οι άλιπες πρωτεΐνες, τα λαχανικά και
η αποφυγή των γλυκών είναι σημαντικά για την αντιμετώπισή τους.
Επιπλέον, οι φυτικές ίνες είναι ένας καλός «σύμμαχος» σε αυτό το στάδιο της ζωής,
καθώς συμβάλλουν στον έλεγχο της πείνας και της λιγούρας, ώστε να αποφευχθεί η
αύξηση του βάρους αλλά και η κατανάλωση ανθυγιεινών τροφών αντίστοιχα. Ιδιαίτερα πλούσια σε φυτικές ίνες είναι λαχανικά όπως το σπανάκι και το κέιλ, καθώς και
φρούτα όπως το αβοκάντο. Σημαντική είναι επίσης η κατανάλωση τροφών που υποστηρίζουν την παραγωγή κολλαγόνου, όπως τα καρότα, η κινόα, τα βερίκοκα και ο
λιναρόσπορος. Για την παραγωγή του κολλαγόνου απαραίτητη είναι και η βιταμίνη
C, την οποία θα βρείτε στα εσπεριδοειδή, στις φράουλες, στο μπρόκολο και στη
γλυκιά κόκκινη πιπεριά.
Μην παραλείψετε την κατανάλωση τροφών πλούσιων σε αντιοξειδωτικά όπως τα
φρούτα και λαχανικά με έντονο σκούρο χρώμα.
Τέλος, είναι σημαντικό να περιοριστεί η κατανάλωση αλατιού στα 6 γραμμάρια ημερησίως. Χρησιμοποιήστε μπαχαρικά κατά το μαγείρεμα για να δώσετε γεύση στα φαγητά
σας χωρίς να προσθέσετε πολύ αλάτι.

| διατροφή |
40 - 50
Πρόκειται για μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από αξιοσημείωτες
ορμονικές μεταβολές. Η διατροφή
μπορεί να βοηθήσει στη σταθεροποίηση
σημαντικών ορμονών, όπως τα οιστρογόνα και η τεστοστερόνη. Κατά τη μεταβατική περίοδο πριν την έλευση της εμμηνόπαυσης στις γυναίκες, παρουσιάζονται
ορισμένες μεταβολικές διαταραχές (π.χ.
αύξηση του λίπους, κακή πυκνότητα των
οστών κ.λπ.). Οι ορμονικές μεταβολές
που επέρχονται με την εμμηνόπαυση επιδεινώνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση των οστών, του μυϊκού ιστού και
του μεταβολισμού γενικότερα. Κυρίως οι
γυναίκες χάνουν αρκετή από την οστική
τους μάζα, ενώ ο μυϊκός ιστός αντικαθίσταται στο μεγαλύτερο μέρος του από
λίπος.

Μετά τα 60
Σε αυτή τη φάση της ζωής περισσότερη έμφαση δίνεται στην υγεία
του εγκεφάλου, ώστε να διατηρηθεί
για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια
η ανεξαρτησία και η λειτουργικότητα.

Η σωστή διατροφή
Σε αυτή την ηλικία είναι σημαντικό να λαμβάνουμε ασβέστιο για την
πρόληψη της οστεοπόρωσης και βιταμίνη Ε για την εξουδετέρωση των
ελεύθερων ριζών. Εξασφαλίστε επαρκή πρόσληψη ασβεστίου καταναλώνοντας 3 μερίδες γαλακτοκομικών ημερησίως, λευκών φασολιών αλλά και μικρών ψαριών όπως σαρδέλες, αποξηραμένα σύκα,
αμύγδαλα και κέιλ. Παράλληλα, φροντίστε η διατροφή σας να περιλαμβάνει αρκετές φυτικές ίνες, καθώς βοηθούν στον έλεγχο του βάρους και
της χοληστερίνης.
Ιδιαίτερα οφέλη παρέχουν τα σταυρανθή λαχανικά (λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι, λαχανάκια Βρυξελλών), καθώς έχουν ισχυρή αντικαρκινική
δράση. Για την αντιμετώπιση των φλεγμονών και του στρες, την τόνωση του
ανοσοποιητικού και τη βελτίωση της όψης της επιδερμίδας, μην παραλείπετε από τη διατροφή σας τα Ω-3 λιπαρά οξέα, τα οποία θα τα βρείτε σε λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός και το σκουμπρί, στους ξηρούς καρπούς
και σε σπόρους όπως ο λιναρόσπορος και οι σπόροι τσία.
Τα τρόφιμα που περιέχουν φυτοοιστρογόνα βοηθούν στην μείωση των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης. Τέτοια τρόφιμα είναι η σόγια, τα φασόλια, ο λιναρόσπορος, γλυκοπατάτα.

Η σωστή διατροφή
Επειδή ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται σε μεγάλο ποσοστό από λιπαρά, συνιστάται η καθημερινή κατανάλωση καλών λιπαρών (ελαιόλαδο, ξηροί καρποί, αβοκάντο, λιπαρά ψάρια). Εξαιρετικά ευεργετικές για τον
εγκέφαλο είναι επίσης οι αντιοξειδωτικές ουσίες που παρέχουν τα μούρα, τα εσπεριδοειδή, η ντομάτα και το σπανάκι. Επιπλέον, συνιστάται η
κατανάλωση μίας μερίδας πρωτεΐνης σε κάθε γεύμα ώστε να περιοριστεί
η απώλεια μυϊκής μάζας.
Πολύ σημαντική είναι και η βιταμίνη D καθώς και το ασβέστιο για την
καλή οστική υγεία. Καλές πηγές ασβεστίου αποτελούν τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, καθώς και κάποια εμπλουτισμένα τρόφιμα. Βιταμίνη D θα βρείτε στα αυγά, στα λιπαρά ψάρια αλλά κυρίως θα την προσλάβετε με την έκθεσή σας στην ηλιακή ακτινοβολία.
Η πρόσληψη επαρκών φυτικών ινών από τα δημητριακά, τα λαχανικά,
τα φρούτα, το ψωμί ολικής άλεσης θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε
την καλή λειτουργία του εντέρου.
Μην ξεχνάτε πως σε συνδυασμό με καθημερινή σωματική άσκηση, η
υιοθέτηση ενός μεσογειακού διατροφικού μενού με έμφαση στις εξατομικευμένες σας ανάγκες, αποτελεί συνταγή για μακροζωία και υγεία.
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| μητέρα και παιδί |

Πανελλαδικές
εξετάσεις
Κομπότη Καλλιρρόη
Φιλόλογος
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και άγχος

| μητέρα και παιδί |

O

ι ημέρες των πανελλαδικών εξετάσεων γεννούν σε μαθητές και
γονείς συναισθήματα άγχους και
αγωνίας. Για όσους έχουν ξαναδώσει η εμπειρία
αυτή είναι μια γνώριμη κατάσταση, για τους περισσότερους όμως, αποτελεί κάτι άγνωστο και αγχωτικό.
Ο εξεταζόμενος που εμφανίζει έντονο και μη διαχειρίσιμο άγχος φοβάται ότι κινδυνεύει από μια πιθανή αποτυχία, η οποία θα έχει σοβαρές συνέπειες
στη ζωή του.

Εάν αισθανθεί ο μαθητής ότι το άγχος του αυξάνεται και του δημιουργεί έντονη αναστάτωση, μια καλή
μέθοδος χαλάρωσης είναι αυτή
των αναπνοών που περιλαμβάνει
εισπνοές από τη μύτη και εκπνοές από
το στόμα.
Κρίνεται σημαντική, εξίσου, η σωστή και υγιεινή διατροφή των
υποψηφίων κατά τη διάρκεια των
εξετάσεων. Ωστόσο, αν αυτή δεν
του παρέχει τα απαιτούμενα επίπεδα
ενέργειας, πιθανόν οι γονείς να χρειάζεται να αναζητήσουν από κάποιον
ειδικό στον χώρο της υγείας ένα συμπλήρωμα διατροφής με βιταμίνες
που θα βοηθήσει τα παιδιά τους στην
απαιτητική αυτή διαδικασία.
Είναι σημαντικό για τα παιδιά, σε αυτή
τη φάση να αισθάνονται υποστήριξη από τα οικεία τους πρόσωπα,
ώστε να μπορούν να εκφράζουν τα
συναισθήματά τους.
Ακόμα, είναι βοηθητικό να κάνουν
διαλείμματα από το διάβασμα
και να ασχολούνται με δραστηριότητες, οι οποίες τους αποφορτίζουν και
τους βοηθούν να εκτονωθούν (π.χ.
περπάτημα, τρέξιμο, μουσική κ.α.).
Στην ελληνική κοινωνία υπάρχει
έντονη η αντίληψη ότι όλα τα παιδιά

Κρίνεται
ιδιαίτερα σημαντικό, αρχικά,
τόσο οι μαθητές όσο και οι
γονείς τους να
αποδεχτούν το
άγχος ως κάτι
φυσιολογικό.

Διαφορετικά, η αντίδραση σε αυτό δημιουργεί περισσότερη αγωνία η οποία μπορεί να
οδηγήσει σε αισθήματα πανικού. Συμπερασματικά, είναι σημαντικό όλοι οι εμπλεκόμενοι στις εξετάσεις να αποδεχτούν το
άγχος τους, να συμφιλιωθούν με αυτό
και να κατανοήσουν ότι αποτελεί μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού απέναντι
σε αυτή τη δοκιμασία που καλείται να αντιμετωπίσει.

πρέπει να περάσουν σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή από την οποία θα
αποκτήσουν ένα πτυχίο για κάποιο
«λαμπερό» επάγγελμα, που θα τους
οδηγήσει αυτόματα σε ένα λαμπρό
και επιτυχές μέλλον.
Κατανοούμε λοιπόν, ότι η περίοδος
των πανελλαδικών εξετάσεων μπορεί
να δημιουργήσει έντονα συναισθήματα και να πάρει πολλές φορές μεγαλύτερες διαστάσεις από αυτές που
πραγματικά έχει.
Το παιδί καλείται ουσιαστικά να επιλέξει το επάγγελμα που θα ακολουθήσει και να πάρει σοβαρές αποφάσεις για τη μετέπειτα ενήλικη ζωή του,
άρα πρόκειται αναμφισβήτητα για μια
δύσκολη και απαιτητική κατάσταση.
Συνήθη είναι, επίσης, διάφορα
ψυχοσωματικά συμπτώματα που
εμφανίζονται, όπως πονοκέφαλοι,
πόνοι στο στομάχι, προβλήματα στον
ύπνο, διατροφικές διαταραχές, έλλειψη συγκέντρωσης κ.α.
Επιπλέον, πολλά παιδιά διακατέχονται από τον φόβο της αποτυχίας που τα οδηγεί στην παγίδα των
γενικεύσεων όπως για παράδειγμα,
«δεν αξίζω», «δεν θα περάσω», «δεν
είμαι ικανός» κ.α. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να πάρουν μεγαλύτερες

διαστάσεις, αν οι γονείς δεν είναι ψύχραιμοι και μεταδίδουν το δικό τους
άγχος στα παιδιά ή περιμένουν την
επιτυχία των παιδιών τους για να επιβεβαιωθούν οι ίδιοι και να ικανοποιήσουν «δι’ αντιπροσώπου» τα όνειρά
τους. Επιπλέον, κάτω από το πρίσμα
μιας ενδεχόμενης αποτυχίας γίνονται
πολλές φορές πιεστικοί ως προς τα
παιδιά τους γιατί πιστεύουν ότι αυτό
τους ακυρώνει ως γονείς.
Συμπερασματικά, οι
π α ν ε λ λ αδικές εξετάσεις
δεν είναι μια
απειλή αλλά
μια ευκαιρία
για
καταστάσεις που
αν τίσ τοι χες
θα αντιμετωπίσουν τα
παιδιά στο
μέλλον. Είναι μια αφορμή για ενηλικίωση και αυτονομία. Είναι τέλος, μια
ευκαιρία να γνωρίσουν τον εαυτό και τις αντοχές τους, να βάζουν
όρια στην κριτική των άλλων, να αναγνωρίζουν και να υπερασπίζονται τα
«θέλω» τους, ώστε να διαμορφώσουν
μια δυνατή προσωπικότητα.

Ωστόσο,
ακόμα
και μια αποτυχία
θα πρέπει να θεωρείται ως μάθημα
ζωής και να καλλιεργεί στους μαθητές την επιμονή και
την
προσπάθεια
για την επίτευξη
του στόχου τους.
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Xρυσούλα Γκούσκου
Φαρμακοποιός

Quality & Training Manager
FREZYDERM ΑΒΕΕ

Η φροντίδα του

Η

πλέον παρεξηγημένη δερματική
κατάσταση είναι
το ευαίσθητο δέρμα, με το 90%
του πληθυσμού στον δυτικό κόσμο να αναφέρει κατά καιρούς
αυτό το ενοχλητικό σύμπτωμα.
Με δεδομένο ότι ευαίσθητο
δέρμα λόγω κληρονομικότητας απαντάται σε ένα μικρό
ποσοστό ανθρώπων, τα περισσότερα περιστατικά αφορούν ευαισθητοποιημένη επιδερμίδα, η
οποία αντανακλά το περιβάλλον,
τον τρόπο ζωής και τη φυσιολογία και απασχολούν το 70% των
γυναικών και το 60% των ανδρών.

Το περιστασιακά ευαίσθητο
δέρμα λόγω περιβαλλοντικών παραγόντων όπως ηλιακής ακτινοβολίας, ρύπανσης,
οξειδωτικού stress, συνδέεται
με υψηλή αντιδραστικότητα και
φλεγμονή.
Το υπεραντιδραστικό ευαίσθητο δέρμα λόγω δυνητικά
ευαισθητοποιών παραγόντων
χαρακτηρίζεται από διαταραγμένο
επιδερμιδικό φραγμό, υπεραντιδραστικές νευρικές απολήξεις και
φλεγμονή και εκφράζεται συχνά
με ερυθρότητα ή δερματίτιδα.
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ευαίσθητου
δέρματος
1

2
Βασικές ανάγκες κάθε ευαίσθητου δέρματος ανεξαρτήτως αιτιολογίας του
προβλήματος:
‣ Ενυδάτωση
‣ Μείωση ερυθρότητας και
κάθε αίσθησης ερεθισμού

Η επιλογή των προϊόντων
φροντίδας
Η τάση να δοκιμάζονται διάφορα καλλυντικά για να βελτιωθεί
η εικόνα οδηγεί σε μια καθοδική
σπείρα συνεχούς επιβάρυνσης
του δέρματος.

‣ Ενίσχυση δερματικού φραγμού

Αντίθετα η επαναφορά της δερματικής άνεσης απαιτεί εξειδικευμένη φροντίδα με μικρό
αριθμό προϊόντων που προσφέρουν:

Σημαντική συμβουλή

‣ Βελτίωση ενυδάτωσης και
λειτουργίας δερματικού φραγμού

‣ Καταπράυνση

3
Τα δερμοκαλλυντικά φροντίδας
και ανακούφισης του ευαίσθητου δέρματος πρέπει:
‣ Να είναι υποαλλεργικά

‣ Μείωση ερεθισμών και ερυθρότητας

‣ Να μην ενεργοποιούν ροδόχρου νόσο (National Rosacea
Society)

‣ Κάλυψη των αναγκών αντιγήρανσης και μείωσης ρυτίδων
που έχει το δέρμα χωρίς τη χρήση επιθετικών αγωγών

‣ Να μην περιέχουν συντηρητικά

‣ Ηλιοπροστασία

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Duarte I. et al - Sensitive skin: review of an
ascending concept – An Bras Dermatol, 2017
2. Farage MA. The prevalence of sensitive
skin. Front Med (Lausanne), 2019

Η σωστή περιποίηση χαρίζει
στο ευαίσθητο δέρμα, όποια
κι αν είναι η αιτία της κλινικής
εικόνας του, ελαστικότητα, λείανση, ευεξία και ανθεκτικότητα.

| ομορφιά |

Πόσο συχνά θα
πρέπει να γίνεται
ένας βαθύς

Νικολέττα Γαβαλά
Αισθητικός

καθαρισμός
στο πρόσωπο
από επαγγελματία
και ποια τα
οφέλη του;
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Β

αθύς καθαρισμός προσώπου ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία
η επαγγελματίας αισθητικός έχει ως
αντικείμενο την απομάκρυνση των ρύπων και του σμήγματος από το δέρμα
του προσώπου. Αυτό επιτυγχάνεται με
τη βοήθεια των μηχανημάτων αισθητικής και των καλλυντικών προϊόντων.

Ο βαθύς καθαρισμός προσώπου
είναι μια θεραπεία,
η οποία απευθύνεται σε όλους τους
τύπους δέρματος,
ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας.

Ο λόγος που πρέπει να κάνουμε βαθύ καθαρισμό προσώπου είναι για να βοηθήσουμε το δέρμα μας να
αναπνεύσει ώστε να μην φράζουν οι πόροι, με επακόλουθο η λιπαρότητα να το κάνει να φαίνεται θαμπό και
κουρασμένο. Όταν συμβαίνει αυτό, το δέρμα μας δεν
μπορεί να ενυδατωθεί σωστά και κατά συνέπεια δεν
μπορεί να απορροφήσει τα στοιχεία των καλλυντικών
κρεμών. Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι να
εμφανίζονται συχνότερα σπυράκια και κοκκινίλες.

Ένας βαθύς καθαρισμός προσώπου συνήθως διαρκεί περίπου δυο ώρες
με την επαγγελματία αισθητικό να τηρεί αυστηρά την ακόλουθη διαδικασία:

1.

Η προεργασία της αποστείρωσης του χώρου και
των εργαλείων είναι η προϋπόθεση για την επιτυχημένη διαδικασία

2.

Πάντα ξεκινά με ντεμακιγιάζ προσώπου και ματιών ώστε να έχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης
του δέρματος

3. Ένα βήμα απαραίτητο για την απομάκρυνση του

συσσωρευμένου σμήγματος είναι το ατμόλουτρο.
Αυτό το επιτυγχάνει με την εφαρμογή παραγωγής ατμού για
20’ ή και παραπάνω, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Πρόκειται για μια μέθοδο που θα βοηθήσει να ανοίξουν οι πόροι του
δέρματος ώστε να γίνει πιο βαθύς καθαρισμός προσώπου

4.

Παράλληλα γίνεται αποτοξίνωση και απολέπιση
της επιδερμίδας

5.

Με τη χρήση ισχυρού μεγεθυντικού φακού η αισθητικός προχωράει στην εξαγωγή σμήγματος με εργαλεία
τα χέρια της και το ειδικό τρικομεντόν, που μόνο οι δεξιοτέχνες αισθητικοί έχουν τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουν
χωρίς να προκαλέσουν ζημιά στο πρόσωπο. Επίσης με μια
λεπτή βελόνα ανοίγει τις κεχριές, ώστε να απομακρύνει το
σμήγμα. Με αυτόν τον τρόπο έχει τον απόλυτο έλεγχο της
κατάστασης και επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα

Η παραπάνω διαδικασία πρέπει να τηρείται πάντα σε ειδικευμένο επαγγελματικό χώρο. Ωστόσο, η μέθοδος αυτή δεν
θα πρέπει να γίνεται πολύ συχνά, αλλιώς
υπάρχει η πιθανότητα χαλάρωσης της επιδερμίδας.

6. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία ενός

άρτια επαγγελματικού καθαρισμού είναι η
αντισηψία. Αυτή επιτυγχάνεται με την εφαρμογή υψίσυχνων ρευμάτων, μέσω ειδικού μηχανήματος που τα παράγει και στη συνέχεια με τη
χρήση επαγγελματικών αντισηπτικών προϊόντων

7. Ακολουθεί το μασάζ προσώπου με ειδικά προϊόντα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε
δέρματος, για αναζωογόνηση και χαλάρωση έπειτα από την επώδυνη διαδικασία του καθαρισμού

8. Έπειτα εφαρμόζεται στο πρόσωπο η ειδική αντιφλογιστική λοσιόν, όπως και αυτή
της εξισορρόπησης σμήγματος

9.

Ακολουθούν καταπραϋντική, ενυδατική, καθαριστική και αντιγηραντική μάσκα
ώστε να μας προσδώσουν αναζωογόνηση και
ηρεμία

10.

Τέλος επιβάλλεται πλέον από εμάς η
χρήση αντιηλιακής κρέμας το πρωί ή κρέμας
ανάλογης με τις ανάγκες του κάθε δέρματος το
απόγευμα

Η επαγγελματίας αισθητικός θα προτείνει
τη συχνότητα του καθαρισμού προσώπου
και τον αριθμό των συνεδριών, ανάλογα
με την ποιότητα του δέρματος και του δερματολογικού προβλήματος.

Μετά τον καθαρισμό, το
δέρμα είναι ελαφρώς
ερεθισμένο για μια έως
δύο ημέρες και συνιστάται η αποφυγή της έκθεσης στον ήλιο.
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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 και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Θησέας Κυκλάδων»

Όταν η κρίση πανικού
«χτυπάει την πόρτα»
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Α

η καρδιά μου χτυπούσε πολύ γρήγορα,
δυσκολευόμουν να πάρω ανάσα...
όλο μου το σώμα έτρεμε...
ένιωθα ότι θα λιποθυμήσω...
ήθελα να βγω από το λεωφορείο
και δεν μπορούσα...

ν αυτά τα συμπτώματα σάς είναι γνώριμα,
πιθανότατα βιώσατε και εσείς κάποια στιγμή μία κρίση πανικού. Πολλοί άνθρωποι
μπερδεύουν μια κρίση πανικού με μια επείγουσα ιατρική
κατάσταση, όπως μια καρδιακή προσβολή. Τα συμπτώματα μπορεί να φαίνονται παρόμοια, αλλά οι κρίσεις πανικού
δεν είναι απειλητικές για τη ζωή μας. Συνήθως περνούν σε
λίγα λεπτά, σε αντίθεση με την καρδιακή προσβολή που τα
συμπτώματα χειροτερεύουν όσο περνάει ο χρόνος.

και φυσικά λόγω ανάμνησης κάποιων τραυματικών εμπειριών του. Όποιος και αν είναι ο λόγος που
εμφανίζεται μία κρίση πανικού σε κάποιον, το βέβαιο είναι
ότι βιώνεται ως μία δυσάρεστη εμπειρία και αρκετά τρομακτική. Επομένως είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε
τι συμβαίνει στο σώμα μας και στον εγκέφαλό μας κατά τη
διάρκεια μιας κρίσης πανικού, όχι μόνο για να ενημερωθούμε, αλλά και για να βρούμε τρόπους να βοηθήσουμε
τον εαυτό μας και τους αγαπημένους μας.

Τι είναι λοιπόν η κρίση πανικού;

Τι συμβαίνει λοιπόν μέσα στο σώμα μας
και στον εγκέφαλό μας κατά τη διάρκεια
μιας κρίσης πανικού;

Οι άνθρωποι που βιώνουν μία
κρίση πανικού μπορεί να πιστεύουν ότι πεθαίνουν ή ότι τρελαίνονται ή να έχουν μία αίσθηση μη
πραγματικότητας. Ο φόβος και ο
τρόμος που βιώνουν κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν είναι ανάλογοι με αυτά που συμβαίνουν
γύρω τους εκείνη τη στιγμή. Τα
σωματικά συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν στην κρίση
πανικού είναι ταχυπαλμία, πόνος
στο στήθος ή αδιαθεσία, έντονος πονοκέφαλος, αδυναμία,
ζαλάδα ή τάση για λιποθυμία, δυσκολίες στην αναπνοή
σαν να πνίγεσαι ή σαν να έχεις δύσπνοια, τρέμουλο, μούδιασμα ή ρίγη, αίσθημα κρύου και ζέστης, έντονη εφίδρωση, ναυτία και στομαχικές ή εντερικές ενοχλήσεις.

Η κρίση πανικού είναι ένα ξαφνικό και
έντονο αίσθημα άγχους που μπορεί να
συμβεί κάποιες φορές χωρίς προειδοποίηση, ακόμη και
κατά τη διάρκεια
του ύπνου.

Για ποιο λόγο όμως συμβαίνουν οι
κρίσεις πανικού;
Από έρευνες βέβαια φαίνεται ότι
μπορεί να προκληθούν εξαιτίας
διαφόρων παραγόντων, όπως
γενετικής προδιάθεσης κάποιου
ή ως μαθημένης αντίδρασης από
το περιβάλλον του, ίσως πάλι
λόγω κάποιας οργανικής ανεπάρκειας ή ψυχικής διαταραχής που κάποιος έχει αναπτύξει και άλλες πάλι χωρίς
κάποια συγκεκριμένη αιτιολόγηση. Σίγουρα όμως έχει φανεί ότι μπορεί να εμφανιστεί λόγω κάποιων εναυσμάτων
που το άτομο έρχεται αντιμέτωπο, όπως κοινωνικοοικονομικών αλλαγών στη ζωή του, είτε πάλι λόγω
μιας ψυχοπιεστικής κατάστασης την οποία βιώνει

Δεν είναι ξεκάθαρο
τι ακριβώς προκαλεί τις κρίσεις πανικού.

Για να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί το «ένστικτο επιβίωσης»,
φανταστείτε για παράδειγμα να
ερχόταν καταπάνω μας ένα άγριο
ζώο ή ένα αμάξι. Για να επιβιώσουμε από το να μας κατασπαράξει το άγριο ζώο ή να μας χτυπήσει το αμάξι, πρέπει κάπως να
αντιδράσουμε. Σωστά; Τι πιστεύετε ότι θα κάνουμε; Λογικά είτε
θα παγώσουμε βλέποντας τον
κίνδυνο να έρχεται, είτε θα τρέξουμε μακριά του, ειδάλλως θα
παλέψουμε για να σωθούμε. Αυτός ο συνδυασμός αντιδράσεων
είναι γνωστός ως Πάλη, Φυγή ή Πάγωμα. Για να καταφέρουμε όμως, να αντιδράσουμε τόσο άμεσα χωρίς να πάθουμε κάποια «κράμπα», το σώμα μας κάνει μία γρήγορη
«προθέρμανση» μέσω ορμονικών και σωματικών αλλαγών
(διεγείρεται δηλαδή το συμπαθητικό νευρικό σύστημα),
δίνοντάς μας την απαραίτητη ενέργεια να αντιδράσουμε
(π.χ. ο καρδιακός παλμός επιταχύνεται για να στείλει αίμα
στους μύες και η αναπνοή γίνεται πιο γρήγορη και ρηχή,
για να εισέλθει περισσότερο οξυγόνο και να μπορέσουμε
να ανταπεξέλθουμε).

Πολλοί ερευνητές
πιστεύουν ότι οι
κρίσεις πανικού είναι σαν «ψευδείς
συναγερμοί» όπου
τα τυπικά ένστικτα
επιβίωσης του σώματός μας ενεργοποιούνται για να
μας προστατέψουν
από κάποιο κίνδυνο
που έχει εντοπιστεί.

Όλος αυτός ο μηχανισμός είναι αντανακλαστικός και εξελίχθηκε λόγω των αναγκών επιβίωσης των πρώιμων προγόνων μας που ζούσαν με καθημερινούς κινδύνους της εποχής
τους. Τον ίδιο λοιπόν αντανακλαστικό μηχανισμό
φαίνεται και ο σύγχρονος άνθρωπος να χρησιμοποιεί όταν εκτίθεται σε οποιονδήποτε κίνδυνο, όπως
Άνοιξη 2022 | ΠΕΙΦΑΣΥΝ NEWS 27

| ψυχολογία |
για παράδειγμα με το αμάξι που αναφερθήκαμε
προηγουμένως. Τι γίνεται όμως στη σύγχρονη
εποχή όταν οι «κίνδυνοι» που τελικά ερχόμαστε
αντιμέτωποι δεν είναι μόνο απλά αμάξια που
τα βλέπουμε να έρχονται κατά πάνω μας, αλλά
υπάρχουν και άλλοι «αόρατοι εχθροί», οι ίδιες
μας οι σκέψεις; όπως εκείνη για παράδειγμα ότι
έχασα την δουλειά μου και αναρωτιέμαι πώς θα
επιβιώσω. Καλά καταλάβατε! Ακριβώς το ίδιο
θα συμβεί, το ένστικτο επιβίωσης θα λάβει
δράση. Όμως δεν ξέρει από τι να φυλαχθεί, δεν

βλέπει κάποιον κίνδυνο, αφού ο κίνδυνος είναι
απλά σκέψεις που κάνουμε. Εκεί, αν δεν συνειδητοποιήσουμε τι μας συμβαίνει, θα παραμείνουμε
σε κατάσταση «σοκ» και πιθανότατα θα παρερμηνεύσουμε τα συμπτώματά μας, π.χ. οι γρήγοροι
καρδιακοί παλμοί μπορεί να θεωρηθούν λανθασμένα ως συμπτώματα καρδιακής προσβολής.
Αυτές οι παρερμηνείες λοιπόν, τις οποίες ένα άτομο μπορεί να αγνοεί ότι τις κάνει, μπορεί να πυροδοτήσουν μια κρίση πανικού, η οποία φαίνεται να
εμφανίζεται από το πουθενά.

Κατά τη
διάρκεια
μιας κρίσης
πανικού:

Μετά την κρίση πανικού:

Εστίασε στην αναπνοή σου. Επικεντρώσου στο να κάνεις την αναπνοή σου
αργή και ομοιόμορφη.
Προσπάθησε να εισπνέεις από τη μύτη
σου για 4 δευτερόλεπτα, κράτησέ το
για 2 δευτερόλεπτα
και μετά εξέπνευσέ
το από το στόμα για
6 δευτερόλεπτα. Έτσι
θα βοηθήσεις το παρασυμπαθητικό νευρικό σου σύστημα,
που είναι υπεύθυνο
για την ξεκούραση, να
λάβει δράση και να σε
ηρεμήσει.

Μίλα με κάποιον που εμπιστεύεσαι. Ενημέρωσέ τον με τι
τρόπους μπορεί να σε βοηθήσει σε τέτοιες στιγμές.

Εστίασε στις αισθήσεις σου. Μπορείς για παράδειγμα
να φας μία καραμέλα εκείνη την ώρα ή
τσίχλα, άγγιξε κάτι
μαλακό ή μύρισε κάτι
έντονο.
Φυσικά εάν δεν είστε βέβαιοι ότι έχετε
κρίση πανικού, είναι
καλή ιδέα να πάτε στο
νοσοκομείο για να
αποκλείσετε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα υγείας.

Φρόντισε τον εαυτό σου. Δες τι ανάγκη έχει το σώμα σου.
Μπορεί να χρειάζεται να ηρεμήσεις κάπου ήσυχα, να φας ή
να πιείς κάτι.

Κοινωνικοποιήσου. Τα συμπτώματα των κρίσεων μπορεί
να γίνουν χειρότερα αν απομονώνεσαι, επομένως να έρχεσαι
σε καθημερινή επαφή με ανθρώπους που ενδιαφέρονται για
σένα. Αν νιώθεις ότι δεν έχεις σε κάποιον να στραφείς, ψάξε
τρόπους να γνωριστείς με νέους ανθρώπους και χτίσε υποστηρικτικές φιλίες. Ζήτα βοήθεια από ειδικό αν δυσκολεύεσαι.
Ενημερώσου για τον πανικό και το άγχος. Με το να
γνωρίζεις περισσότερα για τον πανικό μπορεί να σε βοηθήσει
αρκετά στο να μειώσεις τη δυσφορία. Διερεύνησε ποια είναι
τα σημάδια πριν την κρίση και μάθε για θεραπευτικές επιλογές
που μπορείς να λάβεις.
Αναζήτησε θεραπεία. Η θεραπεία για τη διαταραχή πανικού περιλαμβάνει διάφορες μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων τόσο των φαρμάκων όσο και της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας (CBT). Μέσω της θεραπείας CBT θα
μπορέσεις να εντοπίσεις και να αλλάξεις τα αρνητικά πρότυπα
σκέψης που τροφοδοτούν τις κρίσεις πανικού σου.
Απέφυγε το τσιγάρο, το αλκοόλ και την καφεΐνη. Αυτά
μπορούν να προκαλέσουν κρίση πανικού καθώς συγκαταλέγονται στις διεγερτικές ουσίες. Επίσης προσοχή με φάρμακα
τα οποία περιέχουν διεγερτικά.

Η κρίση πανικού μπορεί
να γίνει πολύ
τρομακτική
εμπειρία, όμως
μπορείς
να
κάνεις κάποια
πράγματα για
να βοηθήσεις
τον εαυτό σου.

Πώς μπορώ
να βοηθήσω
κάποιον που
βιώνει κρίση
πανικού;
Αρχικά μείνε εσύ ψύχραιμος. Με το να είσαι
ήρεμος, να έχεις κατανόηση και να μην κρίνεις,
θα βοηθήσεις το αγαπημένο σου πρόσωπο να
επανέλθει γρηγορότερα.
Βοήθησέ τον/την να
εστιάσει στην αναπνοή του/της, καθοδήγησέ τον/την να παίρνει
αργές και βαθιές αναπνοές για λίγα λεπτά.
Εστίασε την προσοχή
του/της αλλού. Ζήτα
του/της να σου ονομάσει
5 πράγματα στον περιβάλλοντα χώρο ή μίλησέ του/της για κάτι που
ενδιαφέρει και τους δύο
σας.

Εξασκήσου, η γυμναστική είναι ένα φυσικό αγχολυτικό. Δοκίμασε 30 λεπτά καθημερινής εξάσκησης, είτε με αερόβια γυμναστική, περπάτημα, τρέξιμο, κολύμπι ή χορό.

Υποστήριξέ τον/την
να ζητήσει βοήθεια.
Όταν θα τελειώσει η κρίση, θα νιώθει ντροπή που
το έπαθε μπροστά σου.
Δώσε του/της κουράγιο
και υποστήριξέ τον/την
να ζητήσει βοήθεια.

Ξεκούραστος ύπνος. Προσπάθησε να κοιμάσαι τουλάχιστον 7 με 9 ώρες. Αν δυσκολεύεσαι πάρε βοήθεια ειδικού. Ο
ανεπαρκής ή κακός ύπνος μπορεί να επιδεινώσει το άγχος.

Αφιέρωσε χρόνο. Επιβεβαίωσέ τον/την ότι
έχει τη στήριξή σου.

Εκπαιδεύσου σε τεχνικές χαλάρωσης, όπως γιόγκα, διαλογισμός και προοδευτική μυϊκή χαλάρωση για να μειώσεις
το στρες και να μάθεις να ενεργοποιείς το παρασυμπαθητικό
νευρικό σου σύστημα.
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Ελευθερία Ελβανίδη

Κλινική Ψυχολόγος,
Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεύτρια

Τρόποι διατήρησης

Ο

της γυναικείας ευεξίας

Μάρτιος ως πρώτος μήνας της άνοιξης, ήρθε να
φέρει μεγαλύτερες μέρες, περισσότερη ηλιοφάνεια
και αισθήματα ψυχικής και σωματικής ανάτασης που
όλοι έχουμε ανάγκη μετά τον χειμώνα. Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας έχει οριστεί η 8η Μαρτίου για την προάσπιση
και διαφύλαξη των δικαιωμάτων της γυναίκας. Σκεπτόμενη τη γυναίκα και ό,τι εκείνη συμβολίζει σε συνδυασμό με τον ερχομό της άνοιξης, αισθάνομαι πως είναι σημαντικό να μιλήσουμε
για μερικούς τρόπους διατήρησης της ευεξίας όπως και ανάπτυξης μιας αισιόδοξης ματιάς για το μέλλον, ειδικά ενώ διανύουμε
δύσκολες και δυσοίωνες περιόδους.

Ιδίως στη σύγχρονη εποχή, η εργαζόμενη γυναίκα και μητέρα πρέπει
να λαμβάνει υπόψη της τον αντίκτυπο
των πολλαπλών υποχρεώσεων και
ρόλων που αναλαμβάνει και να επιτρέπει στον εαυτό της χρόνο και χώρο
για ηρεμία και αυτοφροντίδα. Μεγάλη σημασία έχει να μπορεί να
αναγνωρίζει σημάδια εξάντλησης, συναισθηματικής κόπωσης

Η γυναίκα ως σύμβολο αντανακλά ζωτικότητα,
δύναμη, ευαισθησία, δημιουργικότητα. Η μητρική της φύση, αλλά και η πολιτεία, την τοποθετούν κοινωνικο-ιστορικά και από νωρίς στη ζωή
της σε ένα ρόλο φροντίδας προς τους άλλους,
παροχής προστασίας και τρυφερότητας. Ωστόσο, η σωματική και ψυχική της ανθεκτικότητα
δεν σημαίνει πως και η ίδια δεν έχει ανάγκες και
αδυναμίες που πρέπει να φροντίζονται.

και αλλαγές στη σωματική της κατάσταση ή αυξομείωση του βάρους
της, να ελέγχει τον έμμηνο κύκλο και
ωορρηξία της καθώς και τις ορμονικές αλλαγές που τα συνοδεύουν και
να μπορεί να χαρίζει στον εαυτό της
ανάπαυση και χαλάρωση παρά τις
απαιτήσεις της καθημερινότητας.
Η υιοθέτηση μιας πλούσιας σε
θρεπτικά συστατικά διατροφής

είναι εξαιρετικά σημαντική για
την ψυχολογική της διάθεση. Οι
τροφές που επιλέγουμε εμείς οι γυναίκες να καταναλώσουμε, διαφοροποιούνται ανάλογα την εποχή καθώς
η θερμοκρασία του σώματος μεταβάλλεται και οι ανάγκες για ενέργεια
αλλάζουν. Ως γυναίκες, πρέπει να θυμόμαστε πως δεν πρέπει να πεινάμε ή
να στερούμαστε φαγητά που αγαπάμε
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| ψυχολογία |
που συνδέεται με την κατάσταση της
εγκυμοσύνης και επιλόχειας κατάθλιψης.
Ακόμα ένα βασικό κριτήριο για
τη διατήρηση της ευεξίας είναι ο
επαρκής και καλός ύπνος. Η έλλειψη ύπνου δεν δημιουργεί μόνο κόπωση και κακή διάθεση, αλλά μακροπρόθεσμα μπορεί να έχει επιπτώσεις
και στην υγεία μας. Οι περισσότεροι
άνθρωποι χρειάζονται γύρω στις 6 με
8 ώρες ύπνου κάθε νύχτα και ο ύπνος
βοηθά στην αποκατάσταση της ενέργειας. Η κατανάλωση καφεΐνης αργά
στην ημέρα και η έκθεση σε οθόνες
κινητών/υπολογιστών καλό είναι να
αποφεύγονται.
Βασικός παράγοντας της αυτοφροντίδας στις γυναίκες είναι
η διατήρηση της σύνδεσης με
αγαπημένα πρόσωπα. Τα οφέλη
από τη δημιουργία δεσμών αγάπης
είναι τεράστια για την υγεία καθώς
προσφέρουν μια αίσθηση πληρότητας και ευτυχίας. Αυτό δεν αποκλείει
το αντρικό φύλο φυσικά, όμως ιδίως για τη γυναίκα το να αισθάνεται
την ανταπόκριση και εκτίμηση της
προσφοράς της με συναισθηματικά
κριτήρια τονώνει την αυτοπεποίθησή της και ενισχύει την εικόνα του
εαυτού της.

για να αποκτήσουμε ευεξία, αλλά να
επιλέγουμε τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά και βιταμίνες. Το να
γίνουμε πιο επικεντρωμένες την ώρα
του γεύματος χαρίζει επίσης στιγμές
απόλαυσης; ξεκινήστε να δίνετε προσοχή στο τι μαγειρεύετε και τρώτε,
στη μυρωδιά και τις διάφορες γεύσεις
του φαγητού σας και θα δείτε πως θα
νιώθετε πιο χορτασμένες και ικανοποιημένες στο τέλος του γεύματος.
Σε συνδυασμό με την καλή διατροφή, η άσκηση είναι ένας ακόμα
πολύ σημαντικός παράγοντας
που οδηγεί σε καλή υγεία και
ευεξία, τόσο σε σωματικό, όσο και
σε ψυχολογικό επίπεδο. Ανάλογα με
την ηλικία και τη σωματική κατάσταση, μια γυναίκα μπορεί να ξεκινήσει
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με μια ήπια μορφή άσκησης όπως
είναι το περπάτημα ή η γιόγκα και να
αυξήσει σιγά σιγά τον ρυθμό και τις
αντοχές της.
Συ γ κε κ ρι μ ένα βοηθά στη
μείωση
του
καρδιαγ γειακού stress, τη
διευκόλυνση
την ώρα του
τοκετού,
τη
γρηγορότερη
αποκατάσταση
από τον τοκετό,
την
ελάττωση του πόνου
της σπονδυλικής στήλης στο ύψος
της μέσης και την αποφυγή διαβήτη

Για τη γυναίκα
συγκεκριμένα
η
γυμναστική
έχει οφέλη επίσης στο κομμάτι
προε τοιμασίας
του
σώματός
της για μια μελλοντική εγκυμοσύνη και τοκετό.

Τέλος, το να μοιραζόμαστε τους
προβληματισμούς και τα συναισθήματά μας με τους αγαπημένους μας ή να μπορούμε να μιλήσουμε σε κάποιον ειδικό σχετικά με
θέματα που μας δυσκολεύουν βοηθά
στη διατήρηση μιας καλής ψυχολογίας και στη μείωση του άγχους. Αυτό
γίνεται ιδιαίτερα σημαντικό έπειτα
από την εποχή της πανδημίας και την
καραντίνα που προκάλεσε αισθήματα απομόνωσης, μοναξιάς και αποξένωσης.
Έτσι, με αφορμή τον Μάρτιο και τη
γυναίκα, θέστε νέους πραγματοποιήσιμους στόχους, αναγνωρίστε όλα τα καλά που έχει η ζωή σας
και νιώστε ευγνωμοσύνη γι’ αυτά. Θα
νιώσετε ευεξία στο σώμα και θετική
διάθεση και θα καλωσορίσετε τη νέα
εποχή με περισσότερη αισιοδοξία.

| ο φαρμακοποιός μου |

Κλαίρη Παρμάκη
Φαρμακοποιός

Η άνοιξη έχει
τις ομορφιές της αλλά και
τις αλλεργίες της…

Ζ

Ένας δύσκολος χειμώνας πέρασε και η άνοιξη είναι επιτέλους εδώ!
Η μέρα μεγαλώνει, η θερμοκρασία
ανεβαίνει, τα λουλούδια ανθίζουν!
Αυτό το τελευταίο όμως, δεν είναι
πάντα για όλους ευχάριστο!

Αναφερόμασ τε
φυσικά στην εμφάνιση της εποχικής αλλεργίας που
προκαλείται από
την ανθοφορία!

Η εκδήλωση μιας αλλεργίας λόγω της γύρης μπορεί να γίνει αντιληπτή, με διάφορους τρόπους:
‣ ως αλλεργική ρινίτιδα με φτάρνισμα, κνησμό στη μύτη,
καταρροή ή/και μπούκωμα
‣ ως αλλεργική επιπεφυκίτιδα με κνησμό στα μάτια, ερυθρότητα, δακρύρροια, οίδημα (πρήξιμο) βλεφάρων

Με τον όρο «αλλεργία» εννοούμε την αντίδραση του
οργανισμού σε εξωτερικά ερεθίσματα που ονομάζονται
«αλλεργιογόνα». Αυτά μπορεί να είναι διάφορες τροφές,
φάρμακα, σκόνη, ακάρεα, τρίχες ζώων και στην προκειμένη περίπτωση η γύρη διαφόρων φυτών. Η γύρη είναι
μία πολύ ελαφριά, μικροσκοπική ουσία που αιωρείται και
μεταφέρεται εύκολα με τον αέρα.

‣ ως αλλεργικό άσθμα, με βήχα και δύσπνοια

Η επαφή με αυτά τα αλλεργιογόνα λοιπόν, μέσω της αναπνοής ή μέσω της άμεσης επαφής με το δέρμα και τους
βλεννογόνους, προκαλεί την αντίδραση του οργανισμού
και την απελευθέρωση μιας συγκεκριμένης ουσίας, της
ισταμίνης. Η ισταμίνη τελικά, προκαλεί τα διάφορα συμπτώματα.

Είναι πιθανόν ο οργανισμός να έρχεται,
επί χρόνια, σε επαφή με κάποιο αλλεργιογόνο και να μην εμφανίζει συμπτώματα, ενώ κάποια στιγμή, χωρίς
προειδοποίηση, εμφανίζεται η υπερευαισθησία και εκδηλώνεται η αλλεργία.
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Πολλές φορές τα παραπάνω συμπτώματα, μπορεί να συνυπάρχουν και ταυτόχρονα, δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο την καθημερινότητα του αλλεργικού ατόμου. Το
αν τελικά, ένα άτομο, θα εμφανίσει
με
κάποια από τις παραπάνω αλλεργίες, Ανάλογα
την
ένταση
δεν μπορεί να προβλεφθεί.

των συμπτωμάτων, έχουμε
και την κατηγοριοποίηση σε
ήπια ή σοβαρή
αλλεργία.

| ο φαρμακοποιός μου |

Η αντιμετώπιση της αλλεργικής ρινίτιδας
γίνεται συνήθως με αντιϊσταμινικά δισκία
χορηγούμενα από το στόμα, ή/και με ρινικά σπρέι.
Η αντιμετώπιση της αλλεργικής επιπεφυκίτιδας γίνεται, ομοίως:
‣ με αντιϊσταμινικά δισκία
‣ με τη χρήση οφθαλμικών σταγόνων με
φαρμακευτική ουσία, για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο κνησμός και η δακρύρροια
‣ με τη χρήση τεχνητών δακρύων για
επαρκή ενυδάτωση του οφθαλμού
‣ με κρύες κομπρέσες για να αντιμετωπιστεί το οίδημα και το αίσθημα καύσου
Επισημαίνεται, η χρήση του κολλυρίου να
γίνεται με προσοχή, να μην ακουμπά στα
χέρια ή στα μάτια, για να μην επιμολύνεται. Επίσης οι χρήστες φακών επαφής θα
πρέπει να ελέγχουν αν το κολλύριο που
τους χορηγήθηκε είναι συμβατό με την
ταυτόχρονη χρήση των φακών τους.

Τι μπορούμε, όμως, να κάνουμε για να προλάβουμε, ίσως, την εμφάνιση μιας αλλεργίας;
Στις απλές καθημερινές μας συνήθειες δεν πρέπει
να ξεχνάμε:
‣ τον καλό αερισμό και καθαρισμό των κλινοσκεπασμάτων και του σπιτιού (όταν δεν φυσάει)
‣ αντίθετα, όταν φυσάει και η γύρη αιωρείται,
κλείνουμε ερμητικά το σπίτι
‣ καλή έκπλυση της μύτης, με καθημερινή χρήση
φυσιολογικού ορού. Η προληπτική χρήση, θα μειώσει τη συγκέντρωση του αλλεργιογόνου στη ρινική κοιλότητα, οπότε θα μειωθούν ενδεχομένως
η ένταση και η διάρκεια των συμπτωμάτων
‣ καθημερινή έκπλυση των οφθαλμών είτε με
απλό φυσιολογικό ορό, είτε προτιμότερα με τη
χρήση κολλυρίων που περιέχουν υαλουρονικό
οξύ. Η επαρκής ενυδάτωση των ματιών θα αυξήσει την άμυνά τους, θα μειώσει τη δακρύρροια, το
αίσθημα καύσου και την ερυθρότητα.
‣ τακτικό πλύσιμο χεριών και αποφυγή επαφής
τους, με τα μάτια ή τη μύτη.

Φυσικά, αν τα συμπτώματα, χρόνο
με το χρόνο επιδεινώνονται, η επίσκεψη στον αλλεργιολόγο επιβάλλεται.
Ο γιατρός, με τα
κατάλληλα tests,
θα προσπαθήσει να
εντοπίσει τα κυριότερα αλλεργιογόνα που ευθύνονται
για τις εκδηλώσεις
αυτές και να χορηγήσει την καταλληλότερη εξατομικευμένη φαρμακευτική
αγωγή.
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| ο φαρμακοποιός μου |

Χάρης Παππάς
Φαρμακοποιός

Φυσική
Κοινωνική
Απομάκρυνση Αλληλεγγύη

Η

καθημερινότητά μας έχει αλλάξει πολύ μετά την έλευση της
πανδημίας. Οι ήδη φρενήρεις ρυθμοί της σύγχρονης ζωής έγιναν ακόμη
πιο αγχωτικοί, πολλές νέες πληροφορίες και συνήθειες ήρθαν να προστεθούν στη ρουτίνα μας και ο νέος ιός ήρθε να παραθέσει και το δικό του λιθαράκι σε ήδη
υπαρκτές παθογένειες της κοινωνίας.
Ρωτήστε όποιον θέλετε που να έχει περάσει τα τελευταία χρόνια σε άμεση και συνεχή
επαφή με το κοινό. Από τον πάγκο του φαρμακείου, για παράδειγμα, οι επιπτώσεις της
πανδημίας στην ψυχολογική μας κατάσταση, μέρα με τη μέρα, είναι εμφανέστατες. Η
καχυποψία έχει τυλίξει στο πέπλο της κάθε διαπροσωπική μας επαφή, τροφοδοτούμενη από έναν αδιόρατο αλλά πανταχού παρόντα φόβο: φόβο για τον θάνατο, την αρρώστια, τον πόνο και την ταλαιπωρία. Φόβο για εμάς και τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Και,
κατ’ επέκταση, οργή, οργή για μία κατάσταση που εδραιώθηκε όσο και να παλέψαμε για
το αντίθετο, οργή επειδή νιώθουμε αδύναμοι μπροστά στις σαρωτικές νέες συνθήκες.
Και έτσι, όσο και να θέλουμε, οδηγούμαστε στη μοναξιά, γινόμαστε απόλυτοι, πολωνόμαστε, κλεινόμαστε από τον κόσμο μήπως σώσουμε ό,τι μπορούμε, μήπως
προστατευτούμε από τα διαρκή και ανελέητα συναισθήματα της πανδημικής εποχής.
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Ο μαραθώνιος της πανδημίας μάς έφτασε στα
όριά μας. Οπότε είναι σημαντικό, μετά από αυτή
τη συνειδητοποίηση, να
γυρίσουμε πλευρά και να
αλλάξουμε οπτική. Είναι καιρός, από το social
distancing, την περιβόητη
«κοινωνική απομάκρυνση»,
να περάσουμε στο physical
distancing and social
solidarity: φυσική απομάκρυνση, με ταυτόχρονη
κοινωνική αλληλεγγύη.

| ο φαρμακοποιός μου |
Είναι σημαντικό, ξεκινώντας το ταξίδι
προς την Κοινωνική Αλληλεγγύη, να
φροντίσουμε
τον εαυτό μας
όσο πιο σφαιρικά γίνεται.

Με ποιους τρόπους μπορούμε όμως
να το επιτύχουμε αυτό;
‣ Πνευματικά, η τέχνη είναι το ιδανικό μέσον.
Συμβάλλει στο να ξεφύγουμε από τα δυσάρεστα κομμάτια της πραγματικότητας, να δώσουμε άλλο χρώμα και
νότα στην κάθε μέρα. Μας ανυψώνει και μας εξελίσσει.
‣ Σωματικά, η φυσική άσκηση είναι ζωτικής σημασίας. Μας βοηθάει να ξεδώσουμε, να εκτονωθούμε,
μας αναζωογονεί και βελτιώνει τη φυσική μας κατάσταση.
‣ Από άποψη ψυχαγωγίας και ευχαρίστησης, είναι
πολύτιμο να βάλουμε στο πρόγραμμά μας καθημερινές
μικρές απολαύσεις όπως ένα καλομαγειρεμένο γεύμα,
ένα ζεστό, χαλαρωτικό μπάνιο, μερικές στιγμές χαλάρωσης με τον σύντροφό μας, το παιδί μας, το κατοικίδιό μας.
‣ Κοινωνικά, είναι απαραίτητο να κρατάμε επαφή με τα σημαντικά άτομα στη ζωή μας. Γι’ αυτό,
ένα ανεκτίμητο εργαλείο της εποχής είναι το ίντερνετ και
τα κοινωνικά του δίκτυα, που μας επιτρέπουν να παίρνουμε μέρος στην ψηφιακή κοινωνία που επιθυμούμε.
Επιπλέον υπάρχουν και οι ειδικοί ψυχικής υγείας, πάντα
στη διάθεσή μας και τόσο απαραίτητοι όσο ένας γυμναστής για τη σωματική μας ευεξία: Η ψυχοθεραπεία είναι
η «συναισθηματική μας γυμναστική», εξίσου αναγκαία
για να ανταπεξέλθουμε στις δοκιμασίες της καθημερινότητας.
Και αν υποθέσουμε ότι φροντίζουμε για όλα τα παραπάνω, τότε μπορούμε πλέον να ασχοληθούμε με την
Κοινωνική Αλληλεγγύη. Κάποια πράγματα δηλαδή,
που είναι πολύ βοηθητικό να έχουμε στο μυαλό μας και
να εξασκούμε στις διαπροσωπικές μας σχέσεις αυτή την
εποχή:
‣ Ο καθένας μας σηκώνει τα δικά του βάρη, και η ενσυναίσθηση είναι εξαιρετικά σημαντική. Με κάθε ευκαιρία,
ας προσπαθούμε να «βάλουμε τον εαυτό μας στα παπούτσια του άλλου», να νιώσουμε τις δικές του συνθήκες
ζωής, να αφουγκραστούμε τη δική του πραγματικότητα,
να κάνουμε δική μας τη δική του εμπειρία.
‣ Ταυτόχρονα, είναι ζωτικής σημασίας να εκφράζουμε
και τη δική μας πλευρά. Να επικοινωνούμε τα όριά μας,
να διεκδικούμε τις ανάγκες μας, να δίνουμε στον εαυτό
μας τον χώρο που του αξίζει, για να επιτύχουμε μια συμβίωση με την οποία θα νιώθουμε καλά και εμείς.
‣ Βέβαια, αυτό είναι πάντα καλό να συμβαίνει με την
απαραίτητη σύνεση. Είναι σημαντικό να «δίνουμε τόπο
στην οργή», να σκεφτόμαστε τί θέλουμε κάθε φορά να
εκφράσουμε, ποιο είναι το ουσιαστικό μας συναίσθημα
και όχι η επιπόλαιη παρόρμηση και να επιλέγουμε τις ιδανικότερες λέξεις γι’ αυτό.

Η πανδημία έχει απαιτήσει
πολλά από εμάς. Έχει αποτελέσει, όμως, και μία δοκιμασία που
μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμη. Αφήνοντας πίσω τα περιττά
και τα προσχήματα, καλούμαστε
να εστιάσουμε στο ουσιαστικό:
εμάς. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι
η συμβίωση και η αλληλεγγύη είναι η ουσία, έρχεται ο
καιρός πλέον να ανακτήσουμε,
σιγά - σιγά, μέρα με τη μέρα, τη
βεβαιότητα για τις δυνατότητές
μας: τη βεβαιότητα ότι μπορούμε
να ανακάμψουμε σοφότεροι, πιο
έτοιμοι σαν σύνολο και πιο αλληλέγγυοι απ’ ό,τι ήμασταν, μπαίνοντας στη μετα-covid εποχή.
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| κατοικίδια |

Μαρία Λαγάνη

Κτηνίατρος DVM, MSc

Τ

Κατοικίδια
κουνέλια

α τελευταία χρόνια τα ζώα που περνούν ένα μέρος της ημέρας τους σ’
ένα κλουβί αποτελούν πιο εύκολη
επιλογή για τους ιδιοκτήτες, ειδικά για αυτούς που λείπουν πολλές ώρες από το σπίτι.
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Τα κουνέλια είναι εξαιρετικά κατοικίδια
καθώς διαθέτουν γλυκύτητα και ενδιαφέρουσα ιδιοσυγκρασία, χωρίς αυτό
να σημαίνει ότι είναι και τα πιο εύκολα.

Η καθαριότητα του κλουβιού, η άσκηση και ο χρόνος για παιχνίδι και η κοινωνικοποίηση αποτελούν
καθημερινές υποχρεώσεις.

| κατοικίδια |
Διατροφή

Στέγαση

Το φαγητό που θα προσφέρουμε σε αυτό το μικρό πλάσμα είναι πολύ
σημαντικός παράγοντας για την υγεία και τη μακροζωία του.

Η αντίληψη που υπάρχει από πολλούς
ότι τα κουνέλια μπορούν να ζήσουν όλη
τους τη ζωή στο κλουβί είναι μύθος. Αυτά
τα πλάσματα χρειάζονται έναν ειδικά
διαμορφωμένο χώρο στο εσωτερικό
του σπιτιού που θα τους επιτρέπει να κρύβονται για να ηρεμούν και να ξεκουράζονται χωρίς όμως να είναι απομονωμένα
για πολύ ώρα και αυτό γιατί πρόκειται για
πολύ κοινωνικά ζώα που απαιτούν αλληλεπίδραση με τους γύρω τους και καθημερινή άσκηση.

Τον σημαντικότερο ρόλο στη δίαιτα των κουνελιών έχουν οι φυτικές
ίνες. Το χορτάρι θα πρέπει να προσφέρεται σε απεριόριστες ποσότητες κάθε μέρα γιατί είναι το βασικότερο στοιχείο στη διατροφή τους.
Τα φρέσκα φυλλώδη λαχανικά μπορούν επίσης να δίνονται σε
εβδομαδιαία βάση σε μικρές ποσότητες. Καλές επιλογές αποτελούν το
σγουρό μαρούλι, τα ραδίκια, τα αντίδια, ο άνηθος, ο μαϊντανός, η πράσινη πιπεριά. Αντίθετα λαχανικά όπως το καρότο και το
παντζάρι θα πρέπει να αποφεύγονται γιατί είναι πλούσια σε ζάχαρη.
Τα φρούτα θα πρέπει να δίνονται σαν επιβράβευση σε πολύ μικρές
ποσότητες και όχι συχνά, ενώ θα πρέπει και εδώ να αποφεύγονται
αυτά που έχουν πολύ ζάχαρη. Το μήλο, το βατόμουρο, η φράουλα,
το αχλάδι και οι φλούδες από το πεπόνι και το καρπούζι είναι καλές
επιλογές.
Η ξηρά τροφή τύπου pellet πρέπει να δίνεται συμπληρωματικά με τα
χόρτα και να αποτελεί μόλις το 20% της διατροφής του, καθώς σε
μεγαλύτερες ποσότητες αποτελεί την κύρια αιτία παχυσαρκίας του
κουνελιού.
Τέλος, το νερό θα πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμο και να ανανεώνεται καθημερινά.

Ψυχαγωγία
Τα κουνέλια είναι από τα ζώα που
βαριούνται εύκολα και μπορούν να γίνουν μεγάλος μπελάς, μασώντας ότι βρουν μπροστά τους και καταστρέφοντάς το. Γι’ αυτόν τον λόγο θα
πρέπει καθημερινά να ασκούνται για αρκετές ώρες
εκτός του κλουβιού. Απλά κουτιά από χαρτόνι, σωλήνες από
χαρτί κουζίνας καθώς και πλαστικά παιχνίδια μωρών αποτελούν
ασφαλή και ταυτόχρονα διασκεδαστική απασχόληση. Αν το χαρτί κρύβει και μια μικρή ποσότητα λαχανικών ή φρούτων θα τα κρατήσει αρκετή ώρα απασχολημένα.
Τα κουνέλια είναι έξυπνα ζώα και γι’ αυτό μπορούν να εκπαιδευτούν εύκολα, όπως τα σκυλιά. Η εκπαίδευσή τους αποτελεί επίσης έναν πολύ καλό
τρόπο διασκέδασης και σύσφιξης της σχέσης τους με τον ιδιοκτήτη.

Μια καλή επιλογή είναι ένα πάρκο κατοικιδίων ή ένα ευρύχωρο και άνετο
κλουβί που θα τους επιτρέπει να μπορούν
εύκολα να ξαπλώσουν ή να στέκονται στα
πίσω τους πόδια με τα αυτιά τους όρθια.
Βασική προυπόθεση επίσης είναι να χωράει το μπολ με το νερό και το φαγητό
τους καθώς και ένα μέρος που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως «τουαλέτα»
και θα περιέχει πεπιεσμένο χαρτί ή ξύλο
μαζί με χορτάρι.

Tip
Τα κουνέλια στη
φύση είναι θηράματα
και τρομάζουν πολύ έυκολα από ξαφνικές κινήσεις ή δυνατούς θορύβους,
γι’ αυτό και δεν είναι κατάλληλα κατοικίδια για
οικογένειες με πολύ
μικρά παιδιά.

Η απόκτηση ενός κουνελιού δεν παύει να αποτελεί μεγάλη δέσμευση
για όλη την οικογένεια. Είναι ένα ζώο με ιδιαίτερες ανάγκες που θα
μας συντροφεύει για τα επόμενα δέκα χρόνια της
ζωής μας. Γι’ αυτό εάν θέλουμε να το κρατήσουμε υγιές και ευτυχισμένο θα πρέπει να φροντίσουμε πρώτα να ενημερωθούμε για τις
ιδιαίτερες ανάγκες του και να προετοιμάσουμε κατάλληλα τον χώρο για
την άφιξή του.
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Βέρα Τσίχλη

Συντονίστρια του Κέντρου Υπηρεσιών Υγείας
του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

9

Νοεμβρίου 1995, ο 10χρονος
Ανδρέας Γιαννόπουλος έγραψε
την τελευταία σελίδα του ημερολογίου του. Μία σελίδα που αποπνέει
γνώση και σοφία, όπως αυτή που χαρακτηρίζει τον λόγο των παιδιών και
σπάνια συναντάμε στους ενήλικες.
Απλά, λιτά, αλλά ταυτόχρονα πολύ
περιεκτικά ο Ανδρέας εξέφρασε την
επιθυμία του να δημιουργηθεί
ένας Σύλλογος για να έχουν όλα
τα παιδιά: Αγάπη, Φροντίδα,
Ισότητα, Αξιοπρέπεια.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» βρίσκεται
στο πλευρό κάθε παιδιού και της οικογένειάς του προσφέροντας λύσεις
και καλύπτοντας ανάγκες στα πεδία
της Υγείας, της Βίας, των Εξαφανίσεων αλλά και της Φτώχειας. 26 χρόνια
τώρα, πιστοί στην επιθυμία του μικρού μας Ιδρυτή, έχουμε υποστηρίξει,
εξατομικευμένα και ολιστικά, περισσότερα από 1.800.000 παιδιά και τις
οικογένειές τους.
Ο Οργανισμός μας στελεχώνεται από
εξειδικευμένο επιστημονικό προσω-
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Στα 26 χρόνια Προσφοράς «Το
Χαμόγελο του Παιδιού» υποστήριξε ολιστικά και εξατομικευμένα
275.077 παιδιά και τις οικογένειές τους στον τομέα της Υγείας
πικό με την πολύτιμη υποστήριξη των
εθελοντών μας, ενώ στηρίζεται στους
πολίτες και τις εταιρείες, οι οποίοι εμπιστευόμενοι το έργο μας, το στηρίζουν
έμπρακτα μέσω δωρεών και χορηγιών.
Οι δυσκολίες καθημερινά είναι πολλές,

καμία όμως ανυπέρβλητη, γιατί σε
κάθε μας βήμα είχαμε σαν μόνο οδηγό
να κάνουμε πραγματικότητα το όραμα
του Ανδρέα. Όλα επιτυγχάνονται χάρη
στην αφοσίωση στον σκοπό και στην
πολύτιμη εμπιστοσύνη της ελληνικής
κοινωνίας που αποτυπώθηκε και στην
πρόσφατη έρευνα της εταιρείας Focus
Bari, η οποία δούλεψε με δείγμα 8.000
ανθρώπων και ανέδειξε «Το Χαμόγελο
του Παιδιού» ως τον φορέα που πραγματοποιεί το πιο σημαντικό έργο μεταξύ των ΜΚΟ στην Ελλάδα με αξιοπιστία που ανέρχεται σε ποσοστό 75%.

| εθελοντισμός |
«Το Χαμόγελο του
Παιδιού» είναι:
‣ τα 303 παιδιά που μεγαλώνουμε
στα 11 Σπίτια μας σε όλη την Ελλάδα
‣ τα 15 Κέντρα Στήριξης για την αξιοπρεπή διαβίωση κάθε οικογένειας
‣ οι Κινητές μας Ιατρικές Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας για νεογνά και
παιδιά (Ασθενοφόρα) που είναι στη
διάθεση του ΕΚΑΒ
‣ τα παιδιά που εξετάζουμε στα 2 Κοινωνικά Πολυϊατρεία μας στην Αθήνα
που δεν έχουν πρόσβαση σε ιατρικές
υπηρεσίες
‣ τα χαμόγελα των παιδιών με χρόνια
προβλήματα υγείας που φροντίζουμε
με τη Δράση Κατ΄Οίκον Νοσηλείας
‣ τα παιδιά που χάθηκαν και ξαναβρήκαν την οικογένειά τους
‣ οι 4 Γραμμές Υποστήριξης και Βοήθειας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες (SOS 1056, 116000, 116111, 1017)
‣ ο στόλος οχημάτων για την κάλυψη
των καθημερινών και αναρίθμητων
αναγκών των παιδιών πανελλαδικά
‣ τα 3 Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας
για παιδιά, οι οικογένειες των οποίων
αντιμετωπίζουν προβλήματα
‣ η Δράση Προληπτικής Ιατρικής/
Οδοντιατρικής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» που
«ταξιδεύει» σε όλη την Ελλάδα για
κάθε παιδί.

Δίπλα σε κάθε παιδί με πρόβλημα Υγείας
Στα 26 χρόνια Προσφοράς, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» υποστήριξε ολιστικά και
εξατομικευμένα 275.077 παιδιά και τις οικογένειές τους στον κρίσιμο
τομέα της Υγείας. Μεταξύ των σημαντικών δράσεών μας, δίνοντας έμφαση
σε παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες μιας και
ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες - ευπαθείς ομάδες, δημιουργήσαμε τα
δύο Πολυϊατρεία για Παιδιά χάρη στην πολύτιμη υποστήριξη των χορηγών μας.
Παιδιά ανασφάλιστα, παιδιά οι γονείς των οποίων είναι μακροχρόνια άνεργοι,
παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, παιδιά ρομά, παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες απέκτησαν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας χάρη στις νέες αυτές δομές, οι
οποίες στελεχώνονται από παιδίατρο, οφθαλμίατρο και ωτορινολαρυγγολόγο
οι οποίοι με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες και στις ανάγκες των παιδιών
καλύπτουν εξαιρετικά δύσκολα περιστατικά. Οι ανάγκες των παιδιών ήταν
εξαρχής αυξημένες και τα περιστατικά που καλούμαστε να παραπέμψουμε για
περαιτέρω έλεγχο αυξάνονται.
Η πανδημία, αλλά και η αδυναμία του εθνικού συστήματος υγείας να καλύψει τις
ιατρικές ανάγκες των παιδιών αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο τις υπάρχουσες
ελλείψεις και επιβεβαιώνουν την ανάγκη ενίσχυσης των Πολυιατρείων μας με
φάρμακα, εμβόλια, όπως και την κάλυψη των ετήσιων λειτουργικών τους εξόδων,
ώστε κάθε παιδί να μπορεί να χαμογελά, απολαμβάνοντας αυτό που δικαιούται.

Χωρίς εσάς δεν γίνεται
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στηρίζεται αποκλειστικά στις χορηγίες σε είδος ή οικονομικές των επιχειρήσεων, καθώς και στις δωρεές των ιδιωτών. Συνεπώς, η προσφορά ειδών και η οικονομική ενίσχυση του Οργανισμού (μέσω χρηματικής δωρεάς, προϊοντικής ενέργειας, φιλοξενίας κουμπαρά ή bazaar, αγορών από το e-shop)
είναι ζωτικής σημασίας για τη συνέχιση του δύσκολου έργου μας. Κάθε προσφορά
είναι για εμάς πολύτιμη και αξιοποιείται στο έπακρο, με αίσθημα ευθύνης.
Τα προηγούμενα 25+1 χρόνια δώσαμε καλό τέλος σε αναρίθμητες κακές ιστορίες. Το καλό δόθηκε χάρη σε όλους όσοι μας υποστηρίζουν με κάθε τρόπο.Τα
επόμενα 25+1 χρόνια έχουμε βάλει στόχο να τις σταματήσουμε. Με πρόληψη, εκπαίδευση, υλοποίηση των δικαιωμάτων του Παιδιού και κυρίως με την πολύτιμη
συμπαράσταση του κόσμου, θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο που δεν θα είναι
αναγκαία η ύπαρξή μας, γιατί δεν θα υπάρχουν πια κακές ιστορίες. Χωρίς εσάς,
τίποτα από όσα καταφέραμε δεν θα είχε γίνει εφικτό. Χωρίς εσάς, δεν γίνεται.

Πώς μπορείτε να στηρίξετε «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
‣ Καλέστε στο 19810 από σταθερό ή κινητό (χρέωση: από σταθερό 2,60€ με ΦΠΑ και τέλος σταθερής τηλεφωνίας από κινητό
2,48€ με ΦΠΑ, πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12%, 15%,
18% ή 20% βάσει λογαριασμού. Οι χρεώσεις είναι επιπλέον του
μηνιαίου παγίου ή πακέτων χρόνου ομιλίας)
‣ Στείλτε μήνυμα στο 19810 τη λέξη ΧΑΜΟΓΕΛΟ (χρέωση
2,48€ με ΦΠΑ, πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12%, 15%,
18% ή 20% βάσει λογαριασμού. Οι χρεώσεις είναι επιπλέον του
μηνιαίου παγίου ή πακέτων χρόνου ομιλίας).
‣ Μέσω Web Banking: Χρηματική δωρεά μέσω διαδικτύου με τη
μεταφορά ποσού από τον λογαριασμό σας σε λογαριασμό του
Οργανισμού (χρήση ΙΒΑΝ)

‣ Μέσω PayPal
‣ Μέσω Τραπεζικής Κατάθεσης
‣ Καλύψτε μία από τις ανάγκες του Οργανισμού
‣ Μέσω πάγιας εντολής: Καλέστε στο 11040
για να ενημερωθείτε για τη διαδικασία καταχώρησης πάγιας εντολής εύκολα και με ασφάλεια.
Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις Δράσεις και
τους Τρόπους Στήριξης του Οργανισμού στο
www.hamogelo.gr ή καλώντας στο 11040
(αστική χρέωση).
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Ο ΣΕΦ
Μάνος Σιακήρ

ΙΝ
ΠΡΟ Τ Ε

ΕΙ...

Executive chef

Σαλάτα

με χταποδάκι, φακές,
παντζάρι και σάλτσα ταχίνι
Εκτέλεση:

ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΤΣΑ ΤΑΧΙΝΙ
60 γρ. ταχίνι
30 γρ. ελαιόλαδο
15 γρ. πορτοκάλι χυμό

ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΑΤΑ

15 γρ. λεμόνι χυμό

Βάζουμε σε μία κατσαρόλα το χταπόδι, το σκεπάζουμε με νερό, ρίχνουμε
το ξύδι και το δαφνόφυλλο. Σιγοβράζουμε περίπου 40’ και μόλις βράσει το
αφήνουμε να κρυώσει. Στεγνώνουμε το χταπόδι με μία πετσέτα. Ξεχωρίζουμε τα πλοκάμια και το κεφάλι βγάζοντας το κομμάτι που έχει το δόντι
και τα μάτια. Σε ένα τηγάνι ρίχνουμε ελαιόλαδο και αφήνουμε να κάψει,
βάζουμε μέσα τα πλοκάμια, τα σοτάρουμε και από τις δύο πλευρές. Αλατίζουμε και μόλις πάρουν χρώμα βάζουμε λίγη ρίγανη και τραβάμε από τη
φωτιά. Τελειώνουμε τη σαλάτα και τα βάζουμε από πάνω ή τα χοντροκόβουμε και τα βάζουμε ανάμεικτα με την υπόλοιπη σαλάτα.

1 κουτ. γλυκού μέλι

Σε μία κατσαρόλα βάζουμε νερό και λίγο αλάτι, προσθέτουμε τις φακές
και τις βράζουμε μέχρι να μαλακώσουν αλλά όχι να λιώσουν, πρέπει να
είναι πιο τραγανές αφού είναι για σαλάτα. Μόλις είναι έτοιμες, τις σουρώνουμε και ρίχνουμε νερό μέχρι να κρυώσουν. Αφήνουμε να στεγνώσουν
καλά πριν τις χρησιμοποιήσουμε. Τα παντζάρια τα παίρνουμε έτοιμα ή
βράζουμε φρέσκα που επίσης και αυτά τα αφήνουμε να κρυώσουν πριν τα
βάλουμε στη σαλάτα μας.

30 γρ. νερό
ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΑΤΑ
800 γρ. χταπόδι
200 γρ. φακές
4 κεφαλάκια παντζάρια
βρασμένα (κομμένα σε φέτες)
1 κρεμμυδάκι φρέσκο
ψιλοκομμένο
1 κουτ. σούπας άνηθο
ψιλοκομμένο
Ρίγανη ξερή

Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε τις φακές, τα παντζάρια, το κρεμμυδάκι, τον
άνηθο, το αλάτι, λίγη ρίγανη, πιπέρι και τέλος τη σάλτσα ταχίνι. Ανακατεύουμε καλά και στήνουμε σε μία πιατέλα τη σαλάτα μας και τοποθετούμε
από πάνω το χταποδάκι.

Αλάτι

ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΤΣΑ ΤΑΧΙΝΙ

1 δαφνόφυλλο

Βάζουμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ και χτυπάμε καλά με ένα σύρμα μέχρι
να ενσωματωθούν όλα τα υλικά. Αν θέλουμε να είναι πιο υγρή η σάλτσα
μας, προσθέτουμε λίγο νερό.
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Πιπέρι
1 σφηνάκι ξύδι απλό

| συνταγές |

Κρέμα με
σοκολάτα
πραλίνα,
Εκτέλεση:
ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΡΟΠΙ ΕΣΠΡΕΣΟ
Φτιάχνουμε έναν διπλό εσπρέσο, αν δεν έχουμε μηχανή για εσπρέσο μπορούμε να πάρουμε έναν έτοιμο από οποιοδήποτε κατάστημα. Θέλουμε 80
γρ. Εάν είναι λιγότερο, προσθέτουμε λίγο νερό μέχρι να πάει στα γραμμάρια που χρειάζονται. Βάζουμε όλα τα υλικά σε ένα κατσαρολάκι και το
βάζουμε σε μέτρια θερμοκρασία να βράσει. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει να βράζει, το αφήνουμε στη φωτιά για 2’ ανακατεύοντας ελαφρά.
Αφήνουμε να κρυώσει πριν το ρίξουμε στο τσουρέκι.

σαντιγί και
τσουρέκι με
σιρόπι
espresso

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ ΠΡΑΛΙΝΑ
Παίρνουμε τις φέτες του τσουρεκιού και τις απλώνουμε σε ένα ταψάκι, τις
βάζουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς μέχρι να γίνουν
τραγανές και να πάρουν χρώμα. Μόλις τις βγάλουμε από τον φούρνο τις
κόβουμε σε μέτριους κύβους και τις ξαναβάζουμε στο ταψάκι. Ρίχνουμε
μέσα στο ταψάκι με τους κύβους από το τσουρέκι το σιρόπι και τα αφήνουμε στην άκρη μέχρι να το ρουφήξουν όλο. Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος
με τη ζάχαρη άχνη και φτιάχνουμε μία σφιχτή σαντιγί. Σκεπάζουμε και βάζουμε στο ψυγείο.
Σε μία λεκάνη βάζουμε τους κρόκους αβγών, γάλα (100 γρ.) και το κορν
φλάουρ. Ανακατεύουμε καλά με ένα σύρμα μέχρι να γίνει ένα το μείγμα
μας. Σε μία κατσαρόλα βάζουμε το υπόλοιπο γάλα μαζί με τη ζάχαρη και
σε μέτρια θερμοκρασία ανακατεύουμε ανά διαστήματα μέχρι να ζεσταθεί
το γάλα, χωρίς να κοχλάσει. Μόλις ζεσταθεί το γάλα, το κατεβάζουμε από
τη φωτιά και ρίχνουμε σιγά - σιγά τη μισή ποσότητα μέσα στο μείγμα των
κρόκων, ανακατεύοντας συγχρόνως. Ανακατεύουμε για 1’ και ρίχνουμε το
μείγμα πίσω στην κατσαρόλα μας μαζί με το υπόλοιπο γάλα και το ξαναβάζουμε σε μέτρια θερμοκρασία πάνω στο μάτι. Ανακατεύουμε συνέχεια
μέχρι να πήξει η κρέμα.
Μόλις πήξει η κρέμα τη βάζουμε σε ένα μπολ και ρίχνουμε τη σοκολάτα
πραλίνα και ανακατεύουμε καλά να γίνει ένα μείγμα. Σκεπάζουμε καλά με
διαφανή μεμβράνη, ακουμπώντας την πάνω στην κρέμα πραλίνα για να
μην παίρνει αέρα και δημιουργηθεί πέτσα, (κάτι που δεν θέλουμε γιατί θα
μας χαλάσει την υφή) και τη βάζουμε στο ψυγείο. Όταν παγώσει η κρέμα
μας θα σφίξει, οπότε χτυπάμε καλά με ένα σύρμα μέχρι να πάρει μία πολύ
ωραία κρεμώδη υφή και γυαλιστερή όψη. Παίρνουμε 6 ποτήρια ή βαζάκια
της αρεσκείας μας και μοιράζουμε το σιροπιασμένο μας τσουρέκι, προσθέτουμε από πάνω την κρέμα πραλίνας και τέλος βάζουμε τη σαντιγί. Αν
θέλουμε στήνουμε όλο το γλυκό σε ταψάκι.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΡΟΠΙ ΕΣΠΡΕΣΟ
200 γρ. ζάχαρη λευκή
200 γρ. νερό
80 γρ. καφέ εσπρέσο
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ ΠΡΑΛΙΝΑΣ
600 γρ. γάλα φρέσκο
4 κρόκους αβγών
100 γρ. ζάχαρη λευκή
50 γρ. κορν φλάουρ
170 γρ. σοκολάτα πραλίνα
κομμένη σε μικρά κομμάτια
400 γρ. κρέμα γάλακτος (την
κάνουμε σαντιγί)
40 γρ. ζάχαρη άχνη
6 φέτες τσουρέκι
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| νέα προϊόντα |
Nέο προϊόν από την
Ηealth Aid
Zinc Citrate 100mg
Νέα μορφή Ψευδαργύρου
Ένα σημαντικό μέταλλο για τον
οργανισμό με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, που συμβάλλει στη
φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
Το Zinc Citrate της HealthAid
είναι ψευδάργυρος σε κιτρική
μορφή για εύκολη απορρόφηση,
υψηλής καθαρότητας, ιδανικό για
χορήγηση σε οξείες καταστάσεις
καθώς αποδίδει 30mg στοιχειακού ψευδαργύρου ανά ταμπλέτα
για την ενίσχυση του οργανισμού.
Σε οικονομική συσκευασία 100
tablets, κατάλληλο και για αυστηρά χορτοφάγους (VEGAN).
Θα το βρείτε από την Health Aid
στα φαρμακεία.
Για περισσότερες πληροφορίες: Pharma Center A.E.τηλ: 210
9604511 www.pharmacenter.gr

Η Lanes μας συστήνει
την Νέα της σειρά Βιταμίνης D!
Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη σειρά Βιταμινών D
σε 3 διαφορετικές περιεκτικότητες, 1000iu, 2200iu
& 4000iu, για την κάλυψη κάθε ανάγκης!
H Βιταμίνη D3 συμβάλλει στη φυσιολογική απορρόφηση & χρησιμοποίηση του ασβεστίου και φωσφόρου, στη διατήρηση των επιπέδων ασβεστίου στο
αίμα και της φυσιολογικής κατάστασης των οστών
και των δοντιών. Παράλληλα, συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών, στη
καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος,
αλλά και στη διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης.
Αποτελεί ιδανική επιλογή για άτομα που θέλουν να
τονώσουν το ανοσοποιητικό τους, χορτοφάγους και
άτομα με δυσανεξία στα γαλακτοκομικά, οι οποίοι
ενδέχεται να χρειασθούν συμπληρωματική λήψη βιταμίνης D & αθλητές καθώς, η βιταμίνη D συμβάλλει στη φυσιολογική κατάσταση των οστών & στη
λειτουργία των μυών. Ακόμη, ωφελεί ηλικιωμένους
και παιδιά άνω των 11 ετών, στην ανάπτυξη όταν
απαιτείται να λαμβάνουν βιταμίνη D εξωγενώς για
τη συμπλήρωση της συνήθους δίαιτας.
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Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει
να
χρησιμοποιούνται
ως υποκατάστατο μίας
ισορροπημένης δίαιτας.
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.
Φυλάσσεται
μακριά
από παιδιά. Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων:
2107793777. Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση.
Aρ. Γνωστ΄σης ΕΟΦ:
8 4 7 6 6 / 15 - 9 - 2 0 2 1 ,
8 4 7 6 5 / 15 - 9 - 2 0 2 1 ,
84764/15-9-2021. Τα
προϊόντα δεν υπόκεινται
σε διαδικασία αδειοδότησης.

| νέα προϊόντα |
Nέο προϊόν από την
Ηealth Aid
Vitamin D3 2000iu
Νέα ενισχυμένη περιεκτικότητα
Η πλέον μελετημένη βιταμίνη,
καθώς αποτελεί σημαντικό ρυθμιστή για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού, την υγεία των μυών,
οστών, καρδιάς, τον μεταβολισμό,
την κυτταρική διαίρεση για τη
σωστή πνευματική και σωματική
ανάπτυξη καθώς και την απορρόφηση και αξιοποίηση του ασβεστίου και του φωσφόρου.

ΝΕΑ ATOPREL της FREZYDERM
Η νέα σειρά Atoprel της FREZYDERM αποτελεί την καθημερινή φροντίδα του ξηρού, ευαίσθητου, εύθραυστου, ατοπικού και
εκζεματικού δέρματος βρεφών, παιδιών και ενηλίκων και προσφέρει
• Βελτίωση της εικόνας
• Ανακούφιση των συμπτωμάτων
• Αύξηση αναλίπανσης, ενυδάτωσης, ενδυνάμωσης δερματικού
φραγμού και προστασίας
• Ενίσχυση του υγιούς μικροβιώματος

Η Vitamin D3 της HealthAid είναι
με τη μορφή χοληκαλσιφερόλης, την πιο βιοδιαθέσιμη μορφή
της για μέγιστα αποτελέσματα,
σε 2.000iu & σε οικονομική συσκευασία 120’s – κατάλληλη για
vegetarian.
Θα το βρείτε από την Health Aid
στα φαρμακεία.
Για περισσότερες πληροφορίες: Pharma Center A.E.τηλ: 210
9604511 www.pharmacenter.gr

Με τα προϊόντα της νέας Atoprel δημιουργείται το κατάλληλο
σχήμα περιποίησης για κάθε ασθενή ανάλογα με τις ιδιοσυγκρασιακές και τις εποχικές του ανάγκες, το οποίο βασίζεται στα:
• Λειτουργικό Λιπιδικό Περιεχόμενο (Functional Lipidic Content
- F.L.C.) που αναδομεί τον επιδερμικό φραγμό και
• Μη Πτητικό Περιεχόμενo (Non Volatile Content – N.V.C.) που
δεν εξατμίζεται και σαν ένα film προστασίας μειώνει την ξηρότητα.
Με συστατικά υψηλής εξειδίκευσης, όπως:
• Φυτικά ελαία & βούτυρα πλούσια σε ω-3 & ω-6 λιπαρά οξέα
τα οποία αναλιπαίνουν το ξηρό δέρμα και ενδυναμώνουν τον
δερματικό φραγμό
• Προβιοτικά, μεταβιοτικά και πρεβιοτικά που ενισχύουν το φυσιολογικό μικροβίωμα του δέρματος και τα αντιμικροβιακά πεπτίδια - FD MICROBIOME TECHNOLOGY
• Β-γλυκάνη, η οποία στοχεύει στη ρύθμιση απόκρισης του δέρματος στις εξωτερικές επιθέσεις και οδηγεί στην εκπαίδευση
των μηχανισμών αυτοπροστασίας του δέρματος.
Η σειρά αποτελείται από 3 μαλακτικά με διαφορετική υφή
-baume, κρέμα και αφρός- και με διαφορετική σύνθεση, κρέμα
φραγμού, λάδι καθαρισμού και φροντίδας, κρεμώδες καθαριστικό και σαμπουάν.
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| βιβλία |
Χριστίνα Αντωνιάδου

Α

Η Jacaranda ανθίζει πάντα την άνοιξη

ποχαιρέτησα τον τόπο µου µε ενθουσιασµό. Με συνεπήρε η ιδέα να
ζήσω σ’ άλλα µέρη, σ’ άλλη γη, σε χώρα εξωτική. Τα χρόνια στη Νότια Αφρική ήταν από τα πιο ευτυχισµένα της ζωής µου. Την αγάπησα
τη Νότια Αφρική έτσι όπως αγαπάς τον σύντροφο µε τα ελαττώµατά του· τα
βλέπεις µεν, αλλά δεν ενοχλούν, απλά είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι, λοιπόν, κι
εγώ αγάπησα τη Νότια Αφρική µε τις οµορφιές και τις παραξενιές της, µε τους
ανθρώπους της να φτιάχνουν ένα παζλ, το rainbow nation. Η Νότια Αφρική δεν
είναι όµως απλά διαφορετική, είναι έλξη, έρωτας, σαγήνη, µαγεία. Αυτοί που
ξέρουν λένε ότι η Αφρική θέλει τον χρόνο της. Κι αλήθεια, έρχεται η στιγµή που
γίνεται κοµµάτι σου.

Σελίδες 640 - Εκδόσεις: ΠΗΓΗ

Μόνικα Γκουτιέρεζ

Το βιβλιοπωλείο των μικρών θαυμάτων

Η

νεαρή αρχαιολόγος Άγκνες Μαρτί μετακομίζει από τη Βαρκελώνη στο
Λονδίνο ψάχνοντας δουλειά. Λίγο αφότου φτάσει στην πόλη, ενώ περπατάει στο Τεμπλ, μια ξαφνική νεροποντή την αναγκάζει να αναζητήσει
καταφύγιο στο Moonlight Books, ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλιοπωλείο. Ο ιδιοκτήτης ψάχνει υπάλληλο· η Άγκνες γοητεύεται από την ιδιαίτερη προσωπικότητά
του και αποφασίζει να δεχτεί τη θέση. Ο καιρός περνάει και η Άγκνες αρχίζει
να μαθαίνει τον στριφνό χαρακτήρα του αφεντικού της και τις εκκεντρικότητες
των τακτικών πελατών, του χαρισματικού αγοριού που θέλει να γίνει αστροναύτης, της κυρίας με τα βιολετί μαλλιά. Νιώθει να παρασύρεται από τη μαγεία
αυτού του αξιαγάπητου βιβλιοπωλείου. Ώσπου μια μέρα, ένα πολύτιμο βιβλίο
εξαφανίζεται. Ο επιθεωρητής Τζον Λόκγουντ αναλαμβάνει να ερευνήσει την
υπόθεση, διαταράσσοντας την ηρεμία και τη γαλήνη της Άγκνες.
Σελίδες 288 - Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Σοσούκε Νατσουκάουα

Ο

Ο γάτος που έσωζε βιβλία

παππούς μου έλεγε κάθε τρεις και λίγο: Τα βιβλία διαθέτουν τρομερή
δύναμη. Αλλά ποια είναι αυτή η δύναμη στ’ αλήθεια; Το μικρό παλαιοβιβλιοπωλείο του παππού του με τις τεράστιες στοίβες από βιβλία που
φτάνουν ως το ταβάνι είναι το ιδανικό καταφύγιο για τον εσωστρεφή έφηβο
Ριντάρο Νατσούκι. Εκεί περνά ευτυχισμένες στιγμές διαβάζοντας ό,τι του αρέσει. Όμως ο παππούς πεθαίνει ένα βράδυ στον ύπνο του και ο Ριντάρο απομένει συντετριμμένος και μόνος. Το παλαιοβιβλιοπωλείο όπως όλα δείχνουν θα
πρέπει να κλείσει. Τότε κάνει την εμφάνισή του ο Τίγρης, ένας μυστήριος τιγρέ
γάτος που μιλάει και έχει μια αποστολή: να σώζει βιβλία. Χρειάζεται ωστόσο
τη συνδρομή ενός αληθινού βιβλιόφιλου για να την πραγματοποιήσει και έτσι
ζητά από τον Ριντάρο να τον βοηθήσει. Το παράξενο αυτό ζευγάρι, το αγόρι
και ο γάτος, θα ζήσει τρεις μαγικές περιπέτειες ελευθερώνοντας τα βιβλία από
ανθρώπους που τα φυλακίζουν, τα κακομεταχειρίζονται ή προδίδουν το πνεύμα
τους. Την τελευταία διάσωση όμως στην απίθανη διαδρομή τους, η οποία θα
τον φέρει αντιμέτωπο με τον ίδιο του τον εαυτό, ο Ριντάρο θα πρέπει να την
αναλάβει μόνος του…
Σελίδες 192 - Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ

46 ΠΕΙΦΑΣΥΝ NEWS | Άνοιξη 2022

| ιατρικές εξελίξεις |

Μελάνωμα
Τεστ προβλέπει με
ακρίβεια αν ο καρκίνος
του δέρματος είναι
πιθανό να εξαπλωθεί

Η συχνότητα του μελανώματος
αυξάνει παγκοσμίως, με περισσότερους από 96.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ και 16.000 στη
Βρετανία να διαγιγνώσκονται
κάθε χρόνο με αυτόν τον επικίνδυνο καρκίνο του δέρματος

Ε

πιστήμονες στη Βρετανία ανακοίνωσαν ότι ανέπτυξαν ένα νέο τεστ για το μελάνωμα, το πρώτο
που μπορεί να προβλέψει αξιόπιστα την εξάπλωση ή
την επιστροφή αυτής της πιο θανατηφόρας μορφής καρκίνου του δέρματος. Το τεστ βασίζεται στις προόδους που
έγιναν στην κατανόηση του βιολογικού μηχανισμού του
μελανώματος.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νιούκαστλ και της
εταιρείας-τεχνοβλαστού AMLo Biosciences, με επικεφαλής την καθηγήτρια Πένι Λόβατ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό περιοδικό δερματολογίας
«British Journal of Dermatology», επεσήμαναν ότι το πρωτοποριακό τεστ μπορεί να καθησυχάσει τους ασθενείς που
διαγιγνώσκονται με μελάνωμα αρχικού σταδίου, ότι έχουν
μικρό κίνδυνο μετάστασης της νόσου ή αναζωπύρωσής της στο μέλλον.
Το τεστ με την ονομασία AMBLor
εφαρμόζεται στο δείγμα από το
δέρμα που έχει ληφθεί για βιοψία από μη ελκώδες μελάνωμα
αρχικού σταδίου (περίπου το
75% όλων των νέων μελανωμάτων) και μπορεί να αξιολογήσει τον πραγματικό κίνδυνο
ο καρκίνος να επεκταθεί στο
σώμα του ασθενούς.
Το μελάνωμα αρχικού σταδίου
που υπάρχει κίνδυνος να εξαπλωθεί, εκκρίνει τον παράγοντα
μετασχηματισμού TGFβ2 που προ-

καλεί τη μείωση των πρωτεϊνών AMBRA1, Loricrin και
Claudin-1, κάτι που ανιχνεύεται από το τεστ.
«Το τεστ μάς προσφέρει μια πιο εξατομικευμένη πρόγνωση, καθώς προβλέπει με ακρίβεια αν ο καρκίνος του
δέρματος είναι απίθανο να εξαπλωθεί. Το τεστ αυτό θα
βοηθήσει τους γιατρούς να εντοπίζουν τους ασθενείς χαμηλού κινδύνου που διαγιγνώσκονται με μελάνωμα αρχικού σταδίου και έτσι να μειωθεί ο αριθμός των μετέπειτα
ιατρικών επισκέψεων, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα
για το Εθνικό Σύστημα Υγείας» δήλωσε η δρ Λόβατ.
Η συχνότητα του μελανώματος αυξάνει παγκοσμίως, με
περισσότερους από 96.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ και
16.000 στη Βρετανία να διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο με
αυτόν τον επικίνδυνο καρκίνο του δέρματος.
Μέχρι στιγμής οι πρωτογενείς όγκοι του
μελανώματος αφαιρούνται χειρουργικά και μετά γίνεται βιοψία τους με μικροσκόπιο, προκειμένου να προσδιοριστεί το στάδιο του καρκίνου
και ο κίνδυνος μετάστασης.
Ακόμη και όταν θεωρηθεί χαμηλού κινδύνου, ένας ασθενής
πρέπει να παρακολουθείται
τακτικά για τα επόμενα χρόνια και είναι ακριβώς αυτοί οι
ασθενείς, τους οποίους το νέο
τεστ ανιχνεύει μετά από περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση
του δείγματος της βιοψίας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / in.gr
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| αποδράσεις |

Πάσχα στη Ζάκυνθο

Έθιμα και παραδόσεις με κατανυκτικό χαρακτήρα

Μ

ε κατανυκτικό τρόπο, χάρη στα έθιμα και τις παραδόσεις που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια της ιστορικής
πρόσδεσης του νησιού με λαούς και πολιτισμούς της Δύσης, εορτάζεται το Πάσχα ή η
Λαμπρή, όπως αναφέρεται στη λαϊκή παράδοση της Ζακύνθου.

Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις χαρακτηρίζονται από την
επτανησιακή πολυφωνική εκκλησιαστική μουσική και από
έθιμα που έχουν βαθιές τις ρίζες τους στη θρησκευτική
πίστη και στα διάφορα πληθυσμιακά ρεύματα που κυριάρχησαν στα Ιόνια νησιά.
Η επτανησιακή παράδοση σε συνδυασμό με τη θρησκευτική κατάνυξη των ημερών κάνουν τις ακολουθίες
της Μεγάλης Εβδομάδας και την Ανάσταση του Μεγάλου Σαββάτου, μια περίοδο με πολλά γοητευτικά στοιχεία
που χιλιάδες ντόπιοι και επισκέπτες ζουν με συγκίνηση
κάθε χρόνο.
Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις αρχίζουν την Κυριακή των
Βαΐων και συνεχίζονται τη Μεγάλη Τρίτη με την ακολουθία του Νυμφίου, τη Μεγάλη Τετάρτη, με το Μυστήριο του
Ευχελαίου και από τη Μεγάλη Πέμπτη και μετά ακολουθεί
ένα πυκνό πρόγραμμα εκδηλώσεων, μέρα και νύχτα που
κρατά ξάγρυπνους πολλούς χριστιανούς και κορυφώνεται
με την Ανάσταση, τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου.
Συγκεκριμένα το πρωί της μεγάλης Πέμπτης ανοίγουν
οι θύρες όλων των ναών από νωρίς το πρωί για να υποδεχτούν τους πιστούς, ενώ οι καμπάνες χτυπούν για τελευταία φορά πριν την Ανάσταση.
Το πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και το απόγευμα της ίδιας ημέρας η Ακολουθία του
Όρθρου της Μεγάλης Παρασκευής, δηλαδή τα Άγια Πάθη.
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Τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί τελείται
η ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και στη
συνέχεια η ακολουθία του Εσπερινού, δηλαδή η Αποκαθήλωση. Ο ιερέας κατεβάζει
την ολόσωμη ξυλόγλυπτη εικόνα του Ιησού
τυλιγμένη σε λευκό σεντόνι από τον Σταυρό
και την περιφέρει εντός του ναού. Στη συνέχεια την τοποθετεί στον Επιτάφιο.

Από επτανησιακή πολυφωνική εκκλησιαστική
μουσική χαρακτηρίζονται τα έθιμα του Πάσχα στη Ζάκυνθο.

Την ίδια ημέρα στις 2.00 το μεσημέρι γίνεται με κατάνυξη
και μεγαλοπρέπεια η μοναδική στον ορθόδοξο χριστιανικό
κόσμο λιτανεία του Εσταυρωμένου στην πόλη. Χιλιάδες πιστοί συρρέουν στην κεντρική πλατεία του νησιού και ακολουθούν τη μυσταγωγική τελετή με τον Εσταυρωμένο και
την περίφημη εικόνα της Mater Dolorosa μέχρι την εκκλησία του Αγίου Νικολάου των ναυτικών, όπου ο μητροπολίτης
ευλογεί τους πιστούς και μεταφέρει τον Εσταυρωμένο στο
εσωτερικό της εκκλησίας και τον τοποθετεί στον Επιτάφιο.
Το βράδυ σε όλες τις εκκλησίες του νησιού ακολουθεί ο
επιτάφιος θρήνος.
Ξημερώνοντας Μεγάλο Σαββάτο, στις 1:30 π.μ, τελείται στον Μητροπολιτικό Ναό της πόλης η Ακολουθία
του Όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου ή ο Επιτάφιος Θρήνος και στις 4.00 το πρωί γίνεται η λιτανεία του Επιταφίου στην πόλη.
Με την επιστροφή της πομπής στον Ναό ακολουθεί ο
Εσπερινός του Μεγάλου Σαββάτου και η πρώτη Ανάσταση, η γνωστή από τα βενετσιάνικα έθιμα Γκλόρια, σε
ανάμνηση της δόξας του Χριστού μετά την Ανάσταση που
συνοδεύεται από το σπάσιμο των πήλινων στην πλατεία
του Αγίου Μάρκου αλλά και στις αυλές των σπιτιών.
https://www.in.gr
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Ο Γιάννης και η Άννα ζουν μαζί με τα 12 παιδιά τους.
Κάποια από αυτά είναι από τον προηγούμενο γάμο του
Γιάννη και κάποια από τον προηγούμενο γάμο της Άννας. Ο καθένας τους συνδέεται άμεσα με 9 από τα παιδιά
αυτά. Πόσα παιδιά απέκτησαν μαζί;

Το άθροισμα των ηλικιών δύο αδελφών είναι 11 έτη. Ο
ένας είναι 10 χρόνια μεγαλύτερος από τον άλλον. Ποιες
είναι οι ηλικίες τους;

5
Ένα παιδί ζυγίζει 30 κιλά συν το 1/3 του βάρους του.
Πόσα κιλά ζυγίζει;

2
Ακτίνες έχει, ρόδες δεν έχει και όμως τρέχει. Τι είναι;

6

3

Ο Γιωργάκης απάντησε όταν τον ρώτησαν πόσο χρονών
είναι: Σε 2 χρόνια η ηλικία μου θα είναι διπλάσια από ότι
ήταν πριν 5 χρόνια. Πόσο χρονών είναι ;

Όλοι στον κόσμο τη χρειάζονται και τη δίνουν απλόχερα,
αλλά κανείς δεν τη δέχεται όταν του τη δίνουν. Τι είναι;
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1. Μαζί απέκτησαν 6 παιδιά. Τρία είχε ο Γιάννης από τον πρώτο γάμο
του και τρία η Άννα
2. Ο ήλιος
3. Η συμβουλή
4. Για να έχουν δέκα χρόνια διαφορά πρέπει ο ένας να είναι 6 μηνών και
ο άλλος 10 ετών και 6 μηνών.
5. 30 + 1/3 χ=χ, 2/3 χ=30. Άρα ζυγίζει 45 κιλά.
6. χ+2=(χ-5) • 2, χ+2=2χ-10, χ=12. Άρα είναι 12 χρονών
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Στης γιόγκα τα βάσανα...!
Οµµµµµµµµ.....

Ψιτ!

...µµµµµµµµµ

Εϊ! Τι
κάνεις
εκεί;

Μέχρι πριν λίγο,
ασκήσεις
αυτοσυγκέντρωσης,
χαλάρωση, ηρεµία,
διαλογισµό...

Α! Τι ωραία!
Θέλω κι εγώ!

Εσύ;
Γιατί;

Για παρέα! Εσύ
γιατί κάνεις γιόγκα;

Για ηρεµία και
σκυλο-αποτοξίνωση!
Μ’ έπρηξες!

Αποκλείεται!
Σε ξέρω! Όλα θα
πάνε στραβά
µαζί σου!

Θέλω
κι εγώ!

Όχι! Όχι!
Είµαι καλός
στην ηρεµία!

Στην ηρεµία σου, ναι!
Στην ηµεµία µου, όχι!

...καλά ...έλα
Το ξέρω πως θα
το µετανιώσω...

Χαλαρώνουµε

Γιούπιιιι!
Τώρα τι
κάνουµε;

Μην τολµήσεις! Γιόγκα
σαβάσανα, για χαλάρωση
µετά το διαλογισµό!
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∆ηλαδή
κοιµόµαστε;

Χ ρχ

Α! Ωραία!

