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Ε πιτέλους καλοκαίρι!
Η θερμοκρασία ήδη έχει ανέβει και όλοι θέλουμε να αφήσουμε πίσω 
το απαιτητικό και ιδιαίτερα δύσκολο προηγούμενο διάστημα και να 

ζήσουμε χαλαρές στιγμές σε αγαπημένα μας μέρη.
Καλοκαίρι σημαίνει ξεγνοιασιά και ξεκούραση! Ας το απολαύσουμε!

Σε αυτό το τεύχος ενημερωθείτε για τις δίαιτες express και σταματήστε να προσπαθείτε να 
χάσετε κιλά μέσα από βεβιασμένες και ανούσιες τεχνικές απώλειας βάρους. 

Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι η τέλεια ευκαιρία να γίνετε πιο δραστήριοι και να ασχοληθείτε 
με τα καλοκαιρινά σπορ. Μάθετε πόσες θερμίδες μπορείτε να κάψετε με τα αθλήματα 
της παραλίας.

Ποια η θρεπτική αξία των διαφόρων ροφημάτων όπως χυμοί φρούτων, καφές, παγω-
μένο τσάι, αναψυκτικά και πώς πρέπει να καταναλώνονται αλκοολούχα ποτά όπως μπύρα και 
κοκτέιλ;

Ο ήλιος δεν ενέχει μόνο κινδύνους από τη UV. Το 25% των κυτταρικών βλαβών οφείλονται 
στην ακτινοβολία του μπλε φωτός, που επιταχύνει τη γήρανση του δέρματος καθημερινά 
και επάγει τη δημιουργία ρυτίδων και κηλίδων.
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Ακολουθήστε τον κώδικα συμπεριφοράς που σας προτείνουμε για να 
αντιμετωπίσετε τις βλαβερές συνέπειες του ήλιου στο δέρμα.

Εφαρμόστε τους κανόνες της καλοκαιρινής ρουτίνας ομορφιάς 
που σας προτείνουμε και αποκτήστε φρέσκια και φωτεινή επιδερμί-
δα, παρά τον ζεστό καιρό.

Γεμίστε τις μπαταρίες σας ξανά, είτε μένοντας στην πόλη είτε 
πηγαίνοντας σε κάποιο καλοκαιρινό προορισμό, έστω και για λί-
γες ημέρες.

Ενημερωθείτε για τα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται για τη θε-
ραπεία ή πρόληψη βακτηριακών λοιμώξεων, είτε σκοτώνοντας είτε αναστέλλοντας την ανά-
πτυξη των βακτηρίων.

Τα τελευταία χρόνια συντονισμένες προσπάθειες έχουν αναδείξει το πρόβλημα του καρκίνου 
του στόματος, που βρίσκεται μέσα στις δέκα πιο συχνές μορφές κακοήθειας.

Γνωρίστε καλύτερα τον όρο «rooming in», την αποκλειστική δηλαδή φροντίδα του νεογέν-
νητου από τη μαμά του αμέσως μετά τον τοκετό, είτε ο τοκετός είναι φυσιολογικός, είτε είναι 
με καισαρική τομή.

Λέμε «ΝΑΙ» στο καλοκαίρι και «ΟΧΙ» στα κουνούπια, που αποτελούν τους πιο ανεπιθύμη-
τους και ενοχλητικούς καλοκαιρινούς επισκέπτες.

Μάθετε πώς να αποφύγετε τις αλληλεπιδράσεις φαρμάκων και συμπληρωμάτων, 
αφού και τα δύο μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς την υγεία όταν δεν χρησιμοποιούνται 
σωστά.

Προστατέψτε τα αγαπημένα σας κατοικίδια από τη θερμοπληξία, τα παράσιτα κ.λπ. κατά 
τη διάρκεια του καλοκαιριού και περάστε αξέχαστες διακοπές μαζί τους. 

Σας παρουσιάζουμε τη δράση της ΑΜΥΜΩΝΗ - Πανελλήνιου Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων 
και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπη-
ρίες, που ιδρύθηκε το 1993 στην Αθήνα, ορμώμενη από την ανάγκη 
των γονέων να διεκδικήσουν τα δικαιώματα των παιδιών τους. 

Δοκιμάστε ντάκο με κρέμα τυριού και ανθότυρο, αλμυρίκια και 
καπνιστό σολομό και απολαύστε υπέροχη πανακότα «μπανόφι».

Τέλος, σας προτείνουμε να αποδράσετε στην Κύθνο, ένα πανέμορ-
φο Κυκλαδονήσι με ξεχωριστή φυσιογνωμία, που βρίσκεται ανάμε-
σα στην Κέα και στη Σέριφο.

Καλό καλοκαίρι!
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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ερχομός του καλοκαιριού 
σηματοδοτεί την αλλαγή 
στη διάθεσή μας, ανα-

δύονται σχέδια και όμορφες σκέψεις 
για παραλίες. Ταυτόχρονα και σαν να 
υπακούμε σε κάποιο κιρκάδιο ρυθμό, με 
τον ερχομό της άνοιξης, ευαισθη-
τοποιούμαστε άμεσα όσον αφορά 
στα κιλά μας και σπεύδουμε να τα 
χάσουμε. Στην προσπάθειά μας αυτή 
πολλές φορές υποκύπτουμε σε επανα-
λαμβανόμενα λάθη, τα οποία μας οδη-
γούν εν τέλει σε μια ακόμα αποτυχημέ-
νη προσπάθεια.

Ποιά είναι λοιπόν τα συνήθη λάθη 
που κάνουμε; 

O

Kωνσταντίνος Μ. Συριάνος
Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, BSc

Γεωπόνος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, BSc

Καταρχάς, η χρονική περίοδος που αποφασίζουμε 
να κάνουμε δίαιτα
Όταν η επιθυμία μας για απώλεια βάρους ακολουθεί τον ερχομό των χελι-
δονιών, νομοτελειακά το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας, μικρό ή μεγά-
λο, θα έχει την τύχη των χελιδονιών: θα πετάξει δηλαδή μακρυά. Δεν είναι 
άλλωστε τυχαίο το γεγονός, ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων, παρα-
τηρείται δυστυχώς επαναπρόσληψη μέρους ή και όλων των απολεσθέντων 
κιλών. Ουσιαστικά αυτή η περιοδική μας επιθυμία για απώλεια βάρους φα-
νερώνει τη σοβαρότητα που επιδεικνύουμε στο θέμα των παραπάνω κι-
λών μας. Το λάθος που κάνουμε δεν είναι ότι ξεκινάμε αργά ή γρήγορα την 
προσπάθειά μας για να χάσουμε κιλά, αλλά ακριβώς αυτό: το ότι θέτουμε 
χρονικά στεγανά στην προσπάθειά μας. Θέλουμε να χάσουμε τα κιλά 
από την άνοιξη μέχρι το καλοκαίρι, εύκολα και γρήγορα. Η διαδικασία αυτή 
δεν είναι εύκολη, υπάρχουν στιγμές αδυναμίας, φορές που θα υποκύψου-
με σε έναν πειρασμό, στοιχεία που μας οδηγούν στο να συμπεράνουμε ότι 
απαιτείται χρόνος και υπομονή για την επιτυχία του στόχου μας. 

Δίαιτες express…
προ καλοκαιριού; 
Τελικά αξίζουν τον κόπο;
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Η εμμονή που παρουσιάζουμε με 
τη ζυγαριά 
Παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις, μια εμ-
μονή με το ζύγισμα, με τη ζυγαριά να μην μας 
δείχνει αυτό που επιθυμούμε πάντα και κατά συ-
νέπεια να απογοητευόμαστε. Είναι σύνηθες φαι-
νόμενο πολλά άτομα επειδή είναι ανυπόμονα και 
θέλουν να δουν άμεσα τα αποτελέσματα της δίαι-
τας, να ανεβαίνουν αρκετές φορές μέσα στη μέρα 
στη ζυγαριά. Κανείς όμως δεν μας λέει ότι η απώ-
λεια βάρους ακολουθεί μια γραμμική ή αναλογική 
σχέση με το χρόνο. Αν δηλαδή επρόκειτο να χά-
σουμε 1 κιλό βάρους σε επίπεδο εβδομάδας, αυτό 
δεν σημαίνει ότι θα χάνουμε 150 γρ. κάθε μέρα. 
Το βάρος μας άλλωστε έχει διακύμανση από μέρα 
σε μέρα, ακόμα και μέσα στην ίδια μέρα και αυτό 
έχει να κάνει με κατακρατήσεις του οργανισμού, 
με την ποσότητα των υγρών που καταναλώνου-
με την εκάστοτε μέρα, το αν έχουμε ενεργηθεί, 
κατακρατήσεις λόγω του έμμηνου κύκλου κτλ. Η 
συμβουλή λοιπόν είναι να μην ζυγιζόμαστε 
καθημερινά, αλλά 1 φορά την εβδομάδα, 
κάτω από τις ίδιες συνθήκες, δηλαδή την ίδια 
ώρα της ημέρας, με τον ίδιο ρουχισμό κτλ.

Στρεφόμαστε σε σκευάσματα και 
θαυματουργά χάπια 
Βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από διαφημίσεις σκευασμά-
των, συνήθως από μη Επαγγελματίες Υγείας, τα οποία σκευά-
σματα υπόσχονται γρήγορα και άμεσα αποτελέσματα. Οποιοδή-
ποτε υποκατάστατο της φυσιολογικής διατροφής δεν οδηγεί σε 
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και ο λόγος είναι πολύ απλός. 
Κανένα χάπι ή σκεύασμα δεν μας εκπαιδεύει στη σωστή 
διατροφή, αντιθέτως συνηγορεί στο ακριβώς αντίθε-
το. Δηλαδή μπορεί ναι μεν να πάρουμε κάποιο σκεύασμα για 
κάποιο διάστημα, αλλά τι θα κάνουμε το μετά διάστημα που θα 
κληθούμε να διαχειριστούμε το φυσιολογικό φαγητό; Θα έχουμε 
μάθει να τρώμε σωστά; Να αντιμετωπίζουμε τις δύσκολες κατα-
στάσεις; τις στιγμές αδυναμίας; Παρασυρόμαστε λοιπόν πολλές 
φορές από διαφημίσεις και αγοράζουμε σκευάσματα αμφιβόλου 
ποιότητας και χωρίς δυστυχώς αποτελέσματα. Ο Πανελλήνιος 
Σύλλογος Διαιτολόγων - Διατροφολόγων Ελλάδος (ΠΣΔΔ), με 
ισχυρό το αίσθημα της ευθύνης φροντίζει να ενημερώνει το κοι-
νό για σχετικά θέματα. Πιο συγκεκριμένα, έχει συσταθεί από τον 
ΠΣΔΔ, η «Ομάδα Ειδικών Διαχείρισης Βάρους», η οποία έπειτα 
από ενδελεχή βιβλιογραφική ανασκόπηση κατέληξε στο ότι δεν 
υπάρχουν μελέτες που να επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει κάποιο 
σκεύασμα το οποίο να οδηγεί σε στατιστικά σημαντικά αποτελέ-
σματα ως προς την απώλεια βάρους και να είναι ασφαλές. 

Στρεφόμαστε 
σε δίαιτες 
express, 

δίαιτες 
διασήμων, 

τεστ που 
υπόσχονται 
να βρουν τι 

είναι αυτό 
που μας 

παχαίνει

Στην ίδια κατεύθυνση με τα παραπάνω σκευ-
άσματα κινούνται και οι δίαιτες express. Δεν 
αποτελούν μια ισορροπημένη διατροφή και ως 
εκ τούτου δεν εκπαιδευόμαστε στο πώς πρέπει 
να τρώμε. Άλλωστε, οποιαδήποτε μη ισορρο-
πημένη διατροφή συνδέεται με μια σειρά από 
προβλήματα όπως:

‣ αδυναμία, κόπωση, κακή διάθεση (απουσία 
ενέργειας και θρεπτικών συστατικών)

‣ αντιδραστική υπογλυκαιμία και αναπόφευ-
κτα υπερπρόσληψη εν συνεχεία πολλών υδα-
τανθράκων (όταν περιορίσουμε υπερβολικά 
τους υδατάνθρακες, οδηγούμαστε σε οριακή 
πτώση του σακχάρου στο αίμα, με συνέπεια 
να αυξάνεται στη συνέχεια η επιθυμία μας για 
υδατάνθρακα, επιθυμία η οποία στις πλείστες 
περιπτώσεις εξαργυρώνεται με γλυκό)

‣ αδυναμία συγκέντρωσης - χαμηλή πνευματι-

κή επίδοση, πονοκέφαλοι: λόγω των χαμηλών 
επιπέδων σακχάρου στο αίμα

‣ ορμονικά προβλήματα - διαταραχή θυρεοει-
δούς αδένα

‣ έντονες ζαλάδες και γενική αδιαθεσία, μειω-
μένη αντοχή στο κρύο

‣ αναιμία, μείωση οστικής πυκνότητας. 

Αναφορικά με τα τεστ που υπόσχονται να μας 
βρουν τι μας παχαίνει, είναι εξ ορισμού μη 
έγκυρα, μιας και αυτό που μας παχαίνει 
είναι προφανές: το παραπάνω φαγητό 
που τρώμε και αυτό είναι κάτι που το γνω-
ρίζει ο καθένας μας πολύ καλά! Άλλωστε, στις 
περιπτώσεις δυσανεξίας (και αυτές είναι πολύ 
συγκεκριμένες, με κύριες τη δυσανεξία στη λα-
κτόζη και στη γλουτένη, το σύνηθες σύμπτωμα 
είναι η απώλεια βάρους και όχι η πρόσληψη!)
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Συγκρίνουμε την 
προσπάθειά μας 
και το αποτέλεσμα 
αυτής με άλλους
Ο κάθε άνθρωπος είναι δι-
αφορετικός, άρα δεν μπο-
ρούμε να συγκρίνουμε 
το πώς ανταποκρίνεται 
ο καθένας σε ένα πρό-
γραμμα διατροφής σε 
σχέση με μας. Άλλωστε δεν 
είμαστε συνέχεια μαζί του 
για να ξέρουμε ακριβώς τι 
κάνει και το πώς τρέφεται. 

Θέτουμε ένα συγκεκριμένο 
χρονικό πλαίσιο σχετικά με 
το αποτέλεσμα 
Είναι αρκετά συχνό το φαινόμενο ο κό-
σμος να θέλει να χάσει τόσα κιλά σε 
τόσο χρονικό διάστημα και πολλές 
φορές με παράλογες και εξωπραγ-
ματικές απαιτήσεις από τον εαυτό μας. 
Δεν είναι φυσιολογικό δηλαδή να θέλου-
με να χάσουμε π.χ. 20 κιλά μέσα σε 2-3 
μήνες. Ο συνιστώμενος ρυθμός για υγιή 
απώλεια βάρους είναι 0,5 ως 1 κιλό την 
εβδομάδα. Αυτό επίσης δεν σημαίνει κατ’ 
ανάγκη ότι κάθε εβδομάδα θα χάνουμε 
βάρος ή θα χάνουμε το προβλεπόμενο. 
Θα υπάρχουν και βδομάδες που θα χά-
σουμε λιγότερο ή δεν θα χάσουμε καθό-
λου. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι 
να θέτουμε ρεαλιστικούς στόχους και να 
κινούμαστε σε «τροχιά απώλειας», δηλα-
δή κάθε φορά το βάρος μας να είναι το 
ίδιο ή λιγότερο και να είμαστε έτοιμοι να 
αποδεχτούμε τις φορές που δεν θα έχου-
με χάσει καθόλου, προοδευτικά όμως 
αυτό που θα έχει σημασία είναι ότι το βά-
ρος μας θα μειώνεται.

Απογοητευόμαστε και τα 
παρατάμε στην πρώτη 
«στραβή» 
Υπάρχουν φορές που παρασυρόμα-
στε και τρώμε παραπάνω ή τρώμε 
κάτι διαφορετικό από το προβλεπό-
μενο. Αυτό μας απογοητεύει και μας 
οδηγεί συχνά στη ματαίωση της προ-
σπάθειας. Δεν θα πρέπει όμως να το 
βάζουμε κάτω αλλά να συνεχίζουμε 
την προσπάθειά μας. Επίσης πολλές 
φορές έπειτα από ένα «παραστράτη-
μα» οδηγούμαστε στην αυτοτιμωρία 
και την επομένη περιορίζουμε υπερ-
βολικά αυτό που τρώμε ή δεν τρώμε 
τίποτα. Η συμπεριφορά όμως αυτή 
μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια 
σε φαύλο κύκλο, καθώς η υπερβολική 
μείωση της τροφής θα μας οδηγήσει 
στη συνέχεια να ξαναφάμε πολύ. Το 
καλύτερο που έχουμε να κάνου-
με έπειτα από ένα παραστράτη-
μα, είναι να «πάμε παρακάτω», 
να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας 
από κει που την αφήσαμε, ούτε τρώ-
γοντας λιγότερο ούτε περισσότερο. 

Μετά το διάστημα της 
διατροφής δεν προσπαθούμε 
να διατηρήσουμε τα κιλά 
που χάσαμε
Πολλοί από αυτούς που καταφέρνουν 
να χάσουν τα κιλά που ήθελαν ή έστω 
μέρος αυτών, την επομένη της παύσης 
της προσπάθειάς τους τα παρατάνε όλα 
και σιγά σιγά ξαναπαίρνουν τα κιλά. Το 
μυστικό είναι ο αυτοέλεγχος και το 
πόσο επιτρέπουμε στον εαυτό μας 
να παίρνει. Πρέπει δηλαδή να θέτουμε 
ένα στόχο: βάρος που επιτρέπουμε στον 
εαυτό μας να πάρει και με ένα σχετικό 
αυτοέλεγχο να φροντίζουμε να κινού-
μαστε εκεί. Αν δηλαδή για παράδειγμα 
έχουμε χάσει 20 κιλά έχοντας καταφέρει 
να πάμε από τα 80 στα 60 κιλά, μπορού-
με να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να κι-
νείται μεταξύ 60-62 κιλών και περιοδικά 
να το ελέγχουμε (1 φορά την εβδομάδα), 
χωρίς να το έχουμε καθημερινό άγχος! Το 
βάρος μας άλλωστε ποτέ δεν μπορεί να 
είναι απόλυτα σταθερό!

Γυμναστική 
Σύμφωνα με τον Ιπποκράτη, δίαι-
τα σημαίνει διατροφή και άσκηση. 
Δεν θα πρέπει να περιμένουμε 
δηλαδή από ένα πρόγραμμα δι-
ατροφής να κάνει θαύματα. Η 
σωματική δραστηριότητα 
μπορεί να λειτουργεί συνε-
πικουρικά στην προσπάθειά 
μας για απώλεια. Άλλωστε το 
βάρος μας ορίζεται από το ενερ-
γειακό ισοζύγιο, πόση ενέργεια 
προσλαμβάνουμε και πόση ενέρ-
γεια καταναλώνουμε. Αν θέλουμε 
δηλαδή να αυξήσουμε το ρυθμό 
απώλειας, θα ήταν προτιμότερο 
να κινηθούμε λίγο παραπάνω από 
το να φάμε λιγότερο. 

Πέρα και πάνω από όλες τις συ-
στάσεις, αυτό που προτείνεται 
ως το πιο σημαντικό όσον αφο-
ρά στη διαχείριση του βάρους 
μας, είναι η αλλαγή της διαι-
τητικής μας συμπεριφοράς, ο 
τρόπος που αντιλαμβανόμαστε 
τη διατροφή μας και η θέση που 
κατέχει η τελευταία στην ιε-
ραρχία των αξιών και αναγκών 
μας. Ας μάθουμε να αναγνω-
ρίζουμε τα λάθη που κάνουμε 
όσον αφορά στη συμπεριφορά 
μας απέναντι στο φαγητό και 
να δουλέψουμε πάνω σε αυτά. 
Ας πάψουμε να δίνουμε αγώνα 
δρόμου για την απώλεια των 
κιλών μέχρι το καλοκαίρι, μέσα 
από βεβιασμένες και ανούσι-
ες τεχνικές απώλειας βάρους.  
Ίσως τελικά το μυστικό να βρί-
σκεται στο προφανές: αν θέ-
λουμε να φθάσουμε έγκαιρα 
στο στόχο μας, ας ξεκινήσουμε 
νωρίτερα!



Συστήστε το σύστημα CONTOUR®CARE σήμερα
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ι καλοκαιρινές διακοπές είναι η τέλεια ευκαιρία να γίνετε πιο 
δραστήριοι και να ασχοληθείτε με τα καλοκαιρινά σπορ. Μια 
από τις πιο συχνές δικαιολογίες είναι η έλλειψη ελεύθερου χρό-

νου για άσκηση, εξαιτίας του φορτωμένου μας προγράμματος. Στις διακοπές 
όμως μπορείτε να βρείτε αρκετό χρόνο να ασχοληθείτε με τον εαυτό σας και 
το σώμα σας.

Μπορεί να πιστεύετε ότι αν μείνετε όλη μέρα στην ξαπλώστρα θα χαλαρώσετε 
αλλά στο τέλος της ημέρας θα νιώσετε τελικά πιο κουρασμένοι! Προσπαθή-
στε να βρείτε δραστηριότητες που να σας διασκεδάζουν και να σας 
φέρουν σε επαφή με τη φύση. Αν έχετε, δώστε κίνητρο και στα παιδιά σας 
να πάρουν μέρος. Η ενασχόλησή σας με δραστηριότητες θα σας δώσει πολλά 
οφέλη υγείας, αλλά θα σας «δέσει» και σαν οικογένεια.

O
Νάντια Μαρνέρου

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
& Αθλητισμού,

Διαιτολόγος - Διατροφολόγος (BSc)

Πόσες θερμίδες
καίνε τα αθλήματα

της παραλίας;



|  διατροφή  |

Καλοκαίρι 2022 | ΠΕΙΦΑΣΥΝ NEWS  11

Κολύμπι 

Το κολύμπι στη θάλασσα μπορεί να αποτελέσει μια πολύ αναζωογο-
νητική μορφή άσκησης τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Το κολύμπι είναι 
αερόβια άσκηση, γυμνάζει όλο το σώμα, την καρδιά και συνιστάται για όλα τα 
επίπεδα φυσικής κατάστασης. Η άνωση του νερού μπορεί να μειώσει το σωμα-
τικό βάρος μέχρι και 90% με αποτέλεσμα να μειώνονται οι επιβαρύνσεις στις 
αρθρώσεις και στους συνδέσμους και οι κινήσεις στο νερό να γίνονται ευκολό-
τερα και με λιγότερους περιορισμούς. 

Αυτή η ιδιότητα του νερού συνεπώς κάνει την άσκηση στη θάλασσα ιδανική 
για ανθρώπους κάθε ηλικίας και ειδικότερα διευκολύνει την άσκηση σε ανθρώ-
πους με μυοσκελετικά προβλήματα και ανθρώπους υπέρβαρους που θέλουν 
να χάσουν βάρος. Υπολογίζεται πως για 30’ κολύμπι ήπιας-μέτριας έντασης 
δαπανώνται 200-250 kcal.

Θαλάσσιο ποδήλατο
Ένας ευχάριστος τρόπος να γυ-
μναστείτε αλλά και να χαρείτε 
τη θάλασσα είναι το θαλάσσιο 
ποδήλατο. Αποτελεί ιδανική άσκηση 
για παρέα και δεν απαιτεί κάποια ιδι-
αίτερη τεχνική. Με το θαλάσσιο πο-
δήλατο γυμνάζονται κυρίως τα πόδια 
και ανάλογα με την ένταση που θα κά-
νετε πετάλι, αλλά και την απόσταση 
που θα διανύσετε, μπορεί να κάψετε 
περισσότερες ή λιγότερες θερμίδες. 
Αν έχετε πρόβλημα με το γόνατό σας, 
αποφύγετε να κάνετε γρήγορο πετά-
λι. Ενδεικτικά για 30’ θαλάσσιο ποδή-
λατο ήπιας έντασης δαπανώνται 150-
200 kcal.

Ρακέτες
Ίσως το πιο δημοφιλές παιχνίδι εκτός νερού 
στην άμμο. Στόχος του παιχνιδιού να μην πέσει το 
κίτρινο μπαλάκι κάτω. Αυτό όμως δεν είναι εφικτό με 
αποτέλεσμα να υπάρχει αρκετό κυνηγητό της κίτρινης 
μπάλας μέσα και έξω από το νερό, κάνοντας τις ρα-
κέτες ιδανική άσκηση για να γυμνάζεται όλο το σώμα 
αλλά και η καρδιά. Υπολογίζεται πως αν παίξετε 30’ 
ρακέτα σε ήπια ένταση θα κάψετε περίπου 200 kcal.

Θαλάσσιο σκι
Το θαλάσσιο σκι απαιτεί συντονισμό κινήσεων 
και ισορροπία. Αν είστε αρχάριος ίσως και να δυ-
σκολευτείτε λίγο αρχικά, όμως από το πρώτο κιόλας 
μάθημα μπορείτε να καταφέρετε να βγείτε και να πα-
ραμείνετε εκτός νερού. Συνιστάται να αρχίσετε σκι με 
2 πέδιλα και όσο αποκτάτε εμπειρία να περάσετε στο 
μονό πέδιλο. Το θαλάσσιο σκι απευθύνεται σε μικρούς 
και μεγάλους και είναι ο τέλειος τρόπος να γυμνάσετε 
χέρια, πόδια, κοιλιά. Επίσης αν κάνετε 30’ σκι θα έχετε 
την ευκαιρία να κάψετε περίπου 250 kcal. 

SUP: Stand Up Paddle 
Boarding (από τα αρχικά του 
και το sup)

Το SUP είναι ένα θαλάσσιο σπορ το 
οποίο έχει γίνει πολύ δημοφιλές τα 
τελευταία χρόνια. Με την σανίδα 
SUP κωπηλατείς σε όρθια θέση 
πάνω στο νερό. Αυτό σημαίνει 
πως μυς σε όλο μας το σώμα πρέ-
πει να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα 
και να συντονιστούν για να μείνουμε 
όρθιοι και να πάρουμε την απαιτού-
μενη ώθηση μέσα στο νερό. Τo SUP 
απευθύνεται σε άτομα κάθε ηλικίας 
και φυσικής κατάστασης. Απαιτεί λίγη 
εξάσκηση μέχρι να βρείτε την ισορ-
ροπία στο νερό και πολύ γρήγορα θα 
μπορέσετε να διασκεδάσετε και να 
νιώσετε το αίσθημα της ελευθερίας 
που σας προσφέρει αυτός ο τρόπος 
εκγύμνασης! Υπολογίζεται πως αν 
κάνετε μια ήπια βόλτα με SUP 30’ θα 
κάψετε περίπου 150-200 kcal.
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Τ

Τα υγρά
στη διατροφή μας 
το καλοκαίρι

Ας τα πά-

ρουμε λοι-

πόν με τη 

σειρά και ας 

ξεκινήσουμε 

με το πιο ση-

μαντικό από 

όλα, το νερό! 

Αθηνά Μωραΐτη 
Χατζηθάνου

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, 
M.Sc στην Κλινική Διατροφή

ώρα που ο καιρός είναι ζεστός, 
το αίσθημα της δίψας και η 
ανάγκη για ενυδάτωση εί-

ναι μεγαλύτερη σε σχέση με το χειμώ-
να… Οι επιλογές μας εκτός από το νερό 
είναι πολλές: χυμοί φρούτων, καφές, 
παγωμένο τσάι, αναψυκτικά. Ποια είναι 
όμως η θρεπτική τους αξία και ποια πρέ-
πει να είναι η θέση τους στη διατροφή 
μας; Πώς πρέπει να καταναλώνουμε αλ-
κοολούχα ποτά όπως μπύρα και κοκτέιλ;

Το νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή μας, αποτελεί 
το μεγαλύτερο μέρος του σώματός μας και βοηθά στο να 
διατηρούμε τη θερμοκρασία μας, στο να πραγματοποιεί-
ται καλύτερα η πέψη των τροφών και να μεταφέρονται τα 
θρεπτικά συστατικά στους ιστούς, συμβάλλει στην καλή 
λειτουργία του εντέρου και στη διούρηση. Το νερό δεν 
αποδίδει θερμίδες, ενώ οι ανάγκες μας γι’ αυτό εξαρτώνται 
από το φύλο, την ηλικία και το βάρος, τη σωματική δρα-
στηριότητα και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Ένας 
γενικός κανόνας είναι να πίνουμε τουλάχιστον 6-8 
ποτήρια νερό την ημέρα. 
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Το νερό βέβαια 
δεν είναι το μόνο 
υγρό που μπορεί 
να μας ενυδατώ-
σει, όμως σίγουρα 
θα πρέπει να είναι 
αυτό που κατανα-
λώνουμε σε μεγα-
λύτερη ποσότητα! 

Οι χυμοί φρούτων εί-
ναι άλλος ένας τρόπος για να ενυ-

δατωθούμε, αλλά η κατανάλωσή τους 
χρειάζεται σύνεση. Εδώ έχουμε τους φρέ-

σκους φυσικούς χυμούς, τους τυποποιημένους 
χυμούς και τα φρουτοποτά. Οι φρέσκοι φυσικοί 

χυμοί αποτελούν καλύτερη επιλογή από τους χυ-
μούς του εμπορίου, αφού οι τελευταίοι περιέχουν 
αρκετή ζάχαρη, όμως η κατανάλωση ολόκληρου 
του φρούτου είναι πάντα προτιμότερη σε σχέση 
με τους χυμούς. Σε περίπτωση που επιλέξε-

τε κάποιο χυμό να διαβάζετε πάντα τη 
διατροφική ετικέτα για να επιλέγε-

τε 100% φυσικό χυμό χωρίς 
επιπλέον ζάχαρη.

Ο κρύος καφές 
(freddo espresso, freddo 

cappuccino, φραπέ) είναι ιδιαίτερα 
δημοφιλής όλο το χρόνο και ειδικά 

το καλοκαίρι! Εδώ αξίζει να πούμε πως 
ο καφές, εξαιτίας της καφεΐνης που πε-
ριέχει, δρα ως τονωτικό και φαίνεται να 
βελτιώνει τις πνευματικές λειτουργίες. 

Όμως, η υπερβολική κατανάλωση 
καφέ μπορεί να προκαλέσει 

υπερένταση, νευρικότητα 
και αϋπνία. 

Ο σκέτος καφές δεν περι-
έχει θερμίδες. Αυτό που καθορίζει 

τις θερμίδες είναι η προσθήκη ζάχαρης 
και γάλακτος. Έτσι, ένα κουταλάκι του γλυ-

κού ζάχαρη αποδίδει 20 θερμίδες και 1 μερίδα 
γάλακτος αποδίδει 30 θερμίδες. Κατά συνέπεια, οι 
θερμίδες εξαρτώνται από τι θα προσθέσουμε στον 
καφέ μας…Ο freddo cappuccino περιέχει αφρόγα-
λα και έχει τουλάχιστον 160 θερμίδες (αν δεν προ-
σθέσουμε ζάχαρη), ενώ το freddoccino (μείγμα 
στιγμιαίου καφέ με κακάο που διαλύεται σε 

γάλα) περιέχει τουλάχιστον 256 θερμίδες 
(αν δεν έχει προστεθεί σαντιγί και 

κάποιο σιρόπι), αρκετά λιπαρά 
και ζάχαρη.

Τα αναψυκτικά είναι 
ποτά που περιέχουν συνήθως 

νερό, κάποια γλυκαντική ύλη και 
άρωμα (φυσικό ή τεχνητό). Το γλυκα-

ντικό μπορεί να είναι ζάχαρη, σιρόπι κα-
λαμποκιού υψηλής περιεκτικότητας σε 
φρουκτόζη, χυμός φρούτων, υποκατά-
στατο ζάχαρης ή κάποιος συνδυασμός 

αυτών. Η μεγάλη και συχνή κατα-
νάλωση των αναψυκτικών 

καλό είναι να αποφεύ-
γεται. 
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Σε ό,τι αφορά την μπύ-
ρα, τα βασικά της συστατικά είναι 

το νερό, η μαγιά, ο λυκίσκος και η βύνη 
κριθαριού (ή κάποιου άλλου δημητριακού), 

ενώ περιέχει βιταμίνες του συμπλέγματος Β 
(Β6, νιασίνη, ριβοφλαβίνη) αλλά και μαγνήσιο, 
φώσφορο, σελήνιο και κάλιο. Βέβαια, το αλκοόλ 
πρέπει να καταναλώνεται με μέτρο και η μεγάλη 
κατανάλωσή του μπορεί να προκαλέσει σοβαρά 
προβλήματα στην υγεία. Το όριο που θέτει ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις υγι-
είς γυναίκες είναι μέχρι 1 ποτό την ημέ-

ρα και για τους υγιείς άνδρες μέ-
χρι 2 ποτά την ημέρα.

Οι μπύρες περι-
έχουν λιγότερες θερμίδες 

συγκριτικά με τα κοκτέιλς. Μάλι-
στα, η ξανθιά μπύρα περιέχει λιγότε-

ρες θερμίδες σε σχέση με τη μαύρη (τα 
330 ml ξανθιάς μπίρας έχουν 115 kcal και 
της μαύρης 160 kcal), ενώ η μπύρα light 
και η μπύρα χωρίς αλκοόλ είναι καλύτερη 
επιλογή για όσους προσέχουν το βάρος 

τους (μπύρα χωρίς αλκοόλ 330 ml: 
50 kcal, μπύρα light 330ml: 84 

kcal, Μηλίτης 330 ml: 
116 kcal)

Το παγωμένο τσάι 
είναι άλλο ένα ποτό για το κα-

λοκαίρι. Υπάρχει το μαύρο και το πρά-
σινο τσάι, το χρώμα και τα συστατικά των 

οποίων εξαρτώνται από την επεξεργασία στην 
οποία υποβάλλονται. Έτσι, το πράσινο τσάι έχει 

υψηλή περιεκτικότητα σε κατεχίνες που παρουσι-
άζουν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση και φαίνεται να 
βοηθούν στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης νοση-
μάτων, όπως τα καρδιαγγειακά, τα εγκεφαλικά, ο 
καρκίνος, ο διαβήτης και η παχυσαρκία. Όμως και 
εδώ χρειάζεται προσοχή, αφού πολλές φορές το 

έτοιμο παγωμένο τσάι περιέχει αρκετή ζάχαρη! 
Ένα μεγάλο ποτήρι (330 ml) παγωμένο τσάι 

περιέχει περίπου 100 θερμίδες και 
καλύτερη επιλογή θα ήταν το 

τσάι χωρίς ζάχαρη. 

Τέ λος , 
τα κοκτέιλ αποτε-

λούνται από κάποιο αλκοολούχο 
ποτό (τζιν, βότκα, ουίσκι, ρούμι, κλπ.), κά-

ποιο αναψυκτικό ή χυμό φρούτων, αλλά και 
υλικά που ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη γλυκιά 

γεύση, όπως σιρόπια και ζάχαρη. Έτσι, η περιεκτικό-
τητα σε θερμίδες συνήθως είναι μεγάλη (Cosmopolitan: 

330 kcal, Mojito: 217 kcal, Margarita: 170 kcal, Zombie: 
371 kcal, Daquiri Frozen: 200 kcal, Mai Tai: 309 kcal, Pina 
Colada: 230 kcal, Tequila Sunrise: 189 kcal, Kamikaze: 178 
kcal). Είναι καλύτερο λοιπόν να επιλέξετε την πιο «ελα-
φριά» εκδοχή των κοκτέιλ αντικαθιστώντας τη ζάχαρη 
με κάποιο υποκατάστατο όπως η στέβια, τα κλασικά 

αναψυκτικά με σόδα ή με light αναψυκτικά, τους 
συμπυκνωμένους χυμούς ή τα σιρόπια με 

φρέσκο χυμό… Σε κάθε περίπτωση, η 
κατανάλωσή τους θα πρέπει να 

γίνεται με μέτρο!
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Ήρθε η ώρα
να ξανασκεφτούμε
το πως βλέπουμε 

τον ήλιο!

ήλιος δεν είναι μόνο 
το καλοκαίρι στη 
θάλασσα.

80% της έκθεσης στην ηλιακή ακτι-
νοβολία γίνεται στην καθημερινότητα 
και το πρόσωπο είναι η πιο εκτεθει-
μένη ζώνη.

Ο ήλιος δεν ενέχει μόνο κινδύ-
νους από τη UV.

25% των κυτταρικών βλαβών 
οφείλονται στο μπλε φως. Η 
ακτινοβολία του επιταχύνει τη γή-
ρανση του δέρματος καθημερινά και 
επάγει τη δημιουργία ρυτίδων και κη-
λίδων.

ΜΠΛΕ ΦΩΣ,
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

Υπάρχουν ακτίνες μπλε-ιώδους φω-
τός σε μεγάλες πο-
σότητες στο φως 
της ημέρας, ειδικά 
όταν ο ουρανός 
είναι καθαρός 
που διεισδύουν 
ακόμα πιο βαθιά 
στα στρώματα 

του δέρματος, από ότι οι UV. Αυτές 
οι φορτισμένες με ενέργεια ακτίνες 
δημιουργούν οξειδωτικό στρες και 
μεταλλάσσουν τα κύτταρα από την 
πρώτη ώρα έκθεσης. Επιταχύνουν τη 
γήρανση του δέρματος καθημερινά 
και προάγουν την εμφάνιση ορατών 
βλαβών, ρυτίδων και κηλίδων. Επίσης, 
προκαλούν πιο έντονη και μεγαλύτε-
ρης διάρκειας υπερμελάγχρωση.

O Τα Δερματολογικά Εργαστήρια της 
Avène, έπειτα από 25 χρόνια έρευνας 
δημιούργησαν το 1ο υβριδικό φίλτρο 
TriAsorB™ με εξαιρετικά ευρύ φάσμα 
κάλυψης κατά των UVB, UVA και του 
μπλε φωτός υψηλής ενέργειας.

Το TriAsorB™ μιμείται τη δράση της 
μελανίνης, η οποία δρα απορροφώ-
ντας αλλά και ανακλώντας το φως.

Το νέο φίλτρο TriAsorB™ κατά των 
UVs και του μπλε φωτός, μαζί με 3 
ακόμη φίλτρα, αποτελούν το νέο φω-
τοπροστατευτικό σύστημα των αντη-
λιακών προσώπου της Avène με υφές 
για κάθε τύπο δέρματος.

Τα νέα αντηλιακά προσώπου 50+ 
της Avène αποτελούν την καλύτερη 
προστασία έναντι της φωτογή-
ρανσης.

Ενσωματωμένο στο πατενταρισμένο 
σύστημα φίλτρων της Eau Thermale 
Avène, το TriAsorB™ ενισχύει το επί-
πεδο προστασίας του δέρματος από 
τη φωτογήρανση που συνδέεται με 
το μπλε φως και προσφέρει έτσι το 
υψηλότερο επίπεδο προστασίας από 
τις βαθιές και ορατές βλάβες του δέρ-
ματος.

Για τον πιο κοινό τύπο δέρματος 
στην Ελλάδα, το κανονικό προς μι-
κτό δέρμα υπάρχει το Fluid 50+ με μια 
λεπτόρρευστη σύνθεση, πολύ ανάλα-
φρη, τόσο που ξεχνάμε ότι το φορά-
με. Απορρόφηση σχεδόν στιγμιαία για 
μια άνευ προηγουμένου αίσθηση γυ-
μνού δέρματος.

Με πούδρα TAPIOCA για ανεπαίσθη-
το τελείωμα.

Το Fluid 50+ κυκλοφορεί με άρωμα 
και χωρίς άρωμα καθώς και με χρώμα 
για μια μοναδική λάμψη και ομοιομορ-
φία στην απόχρωση του δέρματος.

Εκτός από την ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 
που προσφέρει το Fluid 50+ σε όλες 
τις ακτίνες που είναι υπεύθυνες για τη 
φωτογήρανση και όχι μόνο, είναι και 
πολύ ΑΣΦΑΛΕΣ αντηλιακό αφού δεν 
περιέχει ΚΑΝΕΝΑ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ, με 4 μόλις ΦΙΛΤΡΑ.

Χωρίς νανοσωματίδια, το TriAsorB™ 
παραμένει στην επιφάνεια του υγιούς 
ή παθολογικού δέρματος.

30 τοξικολογικές μελέτες έχουν απο-
δείξει την ασφάλειά του.

Είναι όμως και πολύ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 
αφού το σύστημα φίλτρων του δεν 
έχει αντίκτυπο στα κοράλλια, το φυ-
τοπλαγκτόν και το ζωοπλαγκτόν. 

Επίσης, χάρη στο προστατευτικό φίλ-
τρο TriAsorB™ καθιστούμε δυνατή τη 
μείωση της συγκέντρωσης των φίλ-
τρων κατά περίπου 10% χωρίς μείω-
ση της απόδοσης.

Μειωμένο κατά 62% το πλαστικό που 
χρησιμοποιούμε στις συσκευασίες 
από ανακυκλωμένο και ανακυκλώσι-
μο υλικό και χωρίς φυλλάδιο οδηγιών 
για μείωση της σπατάλης χαρτιού, η 
Avène δείχνει με πράξεις την οικολο-
γική της συνείδηση.

Το μπλε φως 
ενισχύει τις 
βλαβερές επι-
πτώσεις της 
UVA ακτινο-
βολίας.
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Xρυσούλα Γκούσκου
Φαρμακοποιός

Quality & Training Manager
FREZYDERM ΑΒΕΕ

Η

Ήλιος
δέρμα

και

Κώδικας συμπεριφοράς 
στον ήλιο
‣ Aποφύγετε την έκθεση στον ήλιο 
κατά τις ώρες μέγιστης ηλιοφάνειας 
(11.00-16.00)

‣ Απλώστε αρκετή ποσότητα αντιη-
λιακού 20 λεπτά πριν από την έκθεση 
στον ήλιο και μην ξεχνάτε τα αυτιά, το 
πίσω μέρος του λαιμού, τα πέλματα 

‣ Εάν η επιδερμίδα έχει πάρει σκούρο 
χρώμα, δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζε-
ται προστασία από τον ήλιο. Η αυξη-
μένη ποσότητα μελανίνης μπορεί να 
προστατεύσει από το έγκαυμα, αλλά 
όχι και από τις υπόλοιπες αρνητικές 
επιπτώσεις του ήλιου, όπως η φωτο-
γήρανση και ο καρκίνος του δέρματος

‣ Το αλάτι ξηραίνει και αφυδατώνει 
την επιδερμίδα. Καλό θα είναι, λοιπόν, 
μετά το μπάνιο να ακολουθεί σκούπι-
σμα και εάν είναι δυνατόν, έκπλυση με 
άφθονο νερό

‣ Αφήνουμε το δέρμα «ελεύθερο», 
απαλλαγμένο από μακιγιάζ, όσο είμα-
στε στην παραλία, ώστε να μπορεί να 
«αναπνέει», οι πόροι του να είναι ανοι-
χτοί και το σμήγμα και ο ιδρώτας να 
βγαίνουν φυσιολογικά στην επιφάνεια .

υπεριώδης ακτινοβολία (UVΒ και UVΑ) είναι υπεύ-
θυνη για τη συμπεριφορά του δέρματος στον ήλιο. Η UVB 
ευθύνεται για την ερυθρότητα και το έγκαυμα ενώ η UVA 

είναι υπεύθυνη για τη φωτογήρανση και τις φωτοευαισθησίες.

Τα αντιηλιακά νέας τεχνολογίας μάς προστατεύουν από UVB και UVA, 
αλλά και από την ορατή και την υπέρυθρη ακτινοβολία που ενεργοποιούν 
τη δημιουργία ελευθέρων ριζών στο δέρμα με αποτέλεσμα τη χαλάρωση 
του δερματικού ιστού και την καταστροφή των επιδερμικών κυττάρων.

Ήλιος και ευαίσθητο δέρμα
Εξάνθημα, φαγούρα και ερυθρότητα είναι τα συμπτώματα που πα-
ρουσιάζουν οι ευαίσθητες επιδερμίδες. Τα προϊόντα αντιηλιακής προ-
στασίας με πολύ υψηλό δείκτη (SPF 50+) είναι η σωστή πρόταση ηλιο-
προστασίας. 

Για τους απαιτητικούς
Λεπτές υφές που απλώνονται εύκολα, δεν κολλάνε, δεν γυαλίζουν και δεν 
αφήνουν λευκά «ίχνη», σπρέι που ψεκάζονται και ανάποδα για τα δύσκο-
λα σημεία, κρέμες ή γαλακτώματα που αφήνουν ένα αόρατο φιλμ στην 
επιδερμίδα σαν δεύτερο δέρμα, συνθέσεις ανθεκτικές στην εφίδρωση 
για τους λάτρεις των σπορ. Τα νέα αντιηλιακά έχουν καινοτόμες 
συνθέσεις και συνδυασμούς φωτοσταθερών φίλτρων, για να καλύπτουν 
κάθε ανάγκη και να απολαμβάνουμε με ασφάλεια την ηλιοθεραπεία.

Για όσους έχουν ακμή
Το καλοκαίρι είναι μια δύσκολη εποχή για την ακνεϊκή επιδερ-
μίδα. Η ζέστη αυξάνει την παραγωγή του ιδρώτα και ευνοεί την ανάπτυ-
ξη λιπαρότητας και μαύρων στιγμάτων. 

Χρησιμοποιείστε ένα αντιηλιακό που δίνει ματ αποτέλεσμα με σύνθεση 
oil-free και μη φαγεσωρογόνο. Μην παραμελείτε τον καθαρισμό της επι-
δερμίδας πρωί και βράδυ

Ήλιος
δέρμα
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Αντιοξειδωτικά
Η Βιταμίνη Ε είναι ένα ισχυρό αντιο-
ξειδωτικό, καθώς βοηθά στην ελαχι-
στοποίηση της πρόωρης γήρανσης, 
διατηρώντας το δέρμα μας νεανικό. 
Άλλη μία επιλογή είναι το φερουλικό 
οξύ, το οποίο μπορεί να προστατεύσει 
από τις ελεύθερες ρίζες και να βοηθή-
σει στην αναζωογόνηση του δέρματός 
μας. Επιπλέον, βελτιώνει τα σημάδια 
της πρόωρης γήρανσης, μειώνοντας 
την εμφάνιση των λεπτών γραμμών 
και των ρυτίδων, διατηρώντας ταυτό-
χρονα το δέρμα μας λαμπερό.

Ενυδατικοί Παράγοντες
Το δέρμα μας τους καλοκαιρινούς 
μήνες έχει μεγάλη ανάγκη από ενυ-
δάτωση. Με μια λεπτόρρευστη κρέμα 
θα νιώσουμε την επιδερμίδα μας να 
ξεδιψά.

Αντιηλιακή Προστασία
Είναι πολύ σημαντικό να προστατεύ-
ουμε την επιδερμίδα μας από την UVA 
και την UVB υπεριώδη ακτινοβολία. 
Μπορούμε να επιλέξουμε ανάμε-

σα στα λεγόμενα χημικά αντηλιακά, 
στα οποία χρησιμοποιούνται οργα-
νικά φίλτρα που απορροφώνται από 
το δέρμα μας και απορροφούν με 
τη σειρά τους τις ακτίνες UV για την 
προστασία του δέρματός μας ή τα φυ-
σικά αντιηλιακά, τα οποία ως φυσικά 
είναι πιο ήπια και μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν και από πιο ευαίσθητες 
επιδερμίδες. Αναζητούμε αντηλιακά 
που προσφέρουν δείκτη προστασίας 
τουλάχιστον 30, προστασία ευρέος 
φάσματος και προστασία των χειλιών. 
Οι ειδικοί λένε πως η καθημερινή χρή-
ση SPF 15 μπορεί να μειώσει τον κίν-
δυνο εμφάνισης μελανώματος κατά 
50% και καρκινώματος κατά 40%. 
Επιπλέον, προστατεύει το δέρμα μας 
από την πρόωρη γήρανση. Είναι απα-
ραίτητο να εφαρμόζουμε αντηλιακό 
καθημερινά, ανεξάρτητα από τις και-
ρικές συνθήκες, κάθε 2 ώρες. Και μην 
ξεχνάμε και τα χείλη μας.

Ελαφρύ μακιγιάζ
Το να φοράμε μεγάλη ποσότητα μα-
κιγιάζ όταν έχει ζέστη θα κάνει το 
πρόσωπό μας να δείχνει σαν να έχει 

Νικολέττα Γαβαλά
Αισθητικός

Καλοκαιρινή ρουτίνα 

ομορφιάς

πάνω του ένα στρώμα μάσκας και 
όταν ιδρώνουμε, το μακιγιάζ μας θα 
αλλοιώνεται πιο εύκολα. Βελτιώνου-
με τη ρουτίνα του μακιγιάζ μας, χρη-
σιμοποιώντας λιγότερο make up και 
αφήνουμε το πρόσωπό μας να ανασά-
νει. Η επιδερμίδα μας θα απολαύσει 
αυτό το διάλειμμα.

Απολέπιση 
Η χρήση αντιηλιακού το καλοκαίρι εί-
ναι αδιαπραγμάτευτη, ενώ ο ιδρώτας 
είναι ο φυσικός τρόπος του σώματος 
για να ψύχεται. Και τα δύο αυτά, όμως, 
μπορεί να φράξουν τους πόρους μας. 
Η απολέπιση έρχεται να μας δώσει τη 
λύση, καθώς θα ανοίξει τους φραγμέ-
νους πόρους του δέρματός μας. Η απο-
λέπιση πάνω από μία ή δύο φορές την 
εβδομάδα μπορεί να τραυματίσει το 
δέρμα μας ή να το κάνει πιο ευαίσθητο. 

Καλό και απολαυστικό καλοκαίρι με 
ασφάλεια και με τα ελάχιστα επιβλα-
βή αποτελέσματα στον οργανισμό 
μας. Από εμάς εξαρτώνται όλα, αρκεί 
να ακολουθήσουμε την παραπάνω 
ρουτίνα ομορφιάς.

Βιταμίνη C

Έχει αντιοξειδωτική δράση και μας χαρίζει λάμψη, κά-
νοντας την επιδερμίδα μας φρέσκια και φωτεινή, ενώ 
βοηθάει στο να φαίνεται πιο ομοιόμορφος ο τόνος της. 
Συμβάλλει στη δημιουργία κολλαγόνου, απαραίτητου για 
σφριγηλή και νεανική επιδερμίδα.

Υαλουρονικό Οξύ

Αναζωογονεί το δέρμα μας και αυξάνει τον όγκο και 
την ελαστικότητά του. Εφαρμόζεται σε νωπό δέρμα, τρα-
βάει υγρασία από το νερό από την επιφάνεια και όχι από 
τις βαθύτερες στρώσεις της επιδερμίδας μας.

Η μεγαλύτερη ηλιοφάνεια και ο ζεστός και-
ρός που επικρατούν το καλοκαίρι, μπορεί 
να επηρεάσουν το δέρμα μας. Οι ακόλουθες 

συμβουλές ομορφιάς θα μας βοηθήσουν να απολαύσουμε 
τον ήλιο, με γνώμονα την υγεία του δέρματός μας. Ανα-
νεώνουμε τη ρουτίνα μας με συστατικά και προϊό-
ντα που θα μας χαρίσουν λάμψη και ενυδατωμένο 
δέρμα. Το πρώτο βήμα μιας σωστής ρουτίνας ομορφιάς, 
πρωί και βράδυ, είναι ο καθαρισμός. Επιλέγουμε ένα ήπιο 
και ενυδατικό καθαριστικό, το οποίο δεν θα στερήσει από 
την επιδερμίδα μας τα φυσικά της έλαια. Έτσι τα συστατικά 
που θα ακολουθήσουν στα επόμενα βήματα, θα απορρο-
φηθούν καλύτερα από το δέρμα. 
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μόνο κατά τη διάρκεια των ημερών 
που διαρκούν οι διακοπές μας αλλά 
και τις επόμενες αρκετές εβδομάδες.

Η λέξη «διακοπή» είναι συνώνυ-
μη με την παύση. Παύουμε δηλα-
δή τη ροή της καθημερινότητας και 
επιτρέπουμε στον εαυτό μας στιγμές 
χαλάρωσης, ανανέωσης, ξεκούρασης 
και ξεγνοιασιάς.

Για να μπο-
ρέσουμε να 
βάλουμε την 
αυτοφροντίδα 
στο πρόγραμ-
μα, πρέπει να 
ακούσουμε τις 
ανάγκες μας 
και το σώμα 
μας. Τις περισ-
σότερες φο-
ρές το σώμα 
μας μιλάει, 
μέσα από ψυ-

Είναι επιτακτι-
κή η ανάγκη για 
αυτοφροντίδα, η 
οποία πρέπει να 
γίνει συνειδη-
τή επιλογή συ-
μπεριφορών και 
στάσεων ζωής 
που θα μας βοη-
θήσουν να είμα-
στε και να νιώ-
θουμε υγιείς.

ι υψηλές θερμοκρασί-
ες και η καλοκαιρία από 
νωρίς φέτος, μας προϊ-

δεάζουν ως το ιδανικό καλοκαίρι 
που έρχεται και περιμένουμε με ανυ-
πομονησία. Έρευνες αγοράς, πακέτα 
προσφορών σε καλοκαιρινούς προο-
ρισμούς έχουν αρχίσει να μονοπωλούν 
τα όνειρά μας. Η καθημερινή μας ρου-
τίνα περιλαμβάνει ένα σωρό υποχρε-
ώσεις, δουλειά, άγχος και διάφορες 
δραστηριότητες είτε μόνοι είτε με παι-
διά, οπότε αυτόματα ενδιάμεσα στους 
γρήγορους ρυθμούς έχουμε ανάγκη 
από διαλείμματα και διακοπές. 

Οι διακοπές ελαχιστοποιούν τα 
επίπεδα του άγχους μας, μέσω της 
μείωσης παραγωγής των ορμονών 
του στρες (την κορτιζόλη και την αδρε-
ναλίνη). Συμβάλλουν στην εύρυθμη 
καρδιακή λειτουργία και στη μείω-
ση της αρτηριακής πίεσης. Φαίνεται, 
επίσης, να συνεχίζουν τη δράση τους 
στη μείωση των επιπέδων άγχους, όχι 

O 

Τίνα Γιάκα
BSc, M.Ed. Ψυχολόγος

Λίγες ημέρες χαλάρωσης 
αρκούν να αποφορτίσουν όλη τη χρονιά

χοσωματικά συμπτώματα, αρκεί να 
εστιάσουμε την προσοχή μας και να 
τα ακούσουμε. Αρκεί να δώσου-
με στον εαυτό μας μια ευκαιρία 
να μας φροντίσουμε. Η καλύτερη 
φροντίδα είναι λοιπόν η «διακοπή» 
από ένα καθημερινό πρόγραμμα, απο-
λαμβάνοντας την ηρεμία και τη χαλά-
ρωση μακριά από όλους και από όλα.

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι δυ-
στυχώς δεν έχουν την πολυτέλεια 
να απολαύσουν τις διακοπές τους 
πολλές ημέρες και έτσι το άγχος γί-
νεται πρωταγωνιστής, ξεχνώντας τα 
σχέδια και την επικείμενη χαλάρωση. 
Αντί να μετράμε πόσες ημέρες 
έχουμε στη διάθεσή μας, καλύ-
τερα να δώσουμε έμφαση στην 
ποιότητα. Είτε 5 ημέρες είτε 15, είτε 
μένοντας στην πόλη είτε πηγαίνοντας 
σε κάποιο καλοκαιρινό προορισμό, αν 
ορίσουμε «κανόνες» για να περάσου-
με όμορφα τότε οι μπαταρίες μας θα 
έχουν γεμίσει ξανά.
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Η πρώτη ημέρα
Τα θετικά οφέλη των διακοπών ξεκινούν από την πρώτη μέρα! Αλλά-
ζουν πολλές από τις καθημερινές μας συνήθειες και δραστηριότητες χωρίς χρο-
νοδιαγράμματα και πιέσεις. Για παράδειγμα ο ύπνος γίνεται προτεραιότητά μας. 
Όταν κοιμόμαστε, το σώμα μας και το μυαλό μας ηρεμεί και παύουν να μας απα-
σχολούν όσα μας βασάνιζαν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μια έρευνα από την 
Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία ανέφερε επίσης ότι οι ενήλικες που κοιμούνται 
λιγότερες από οκτώ ώρες κάθε νύχτα ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν συμπτώματα 
άγχους, προβλήματα στη μνήμη και ίσως και να είναι λιγότερο παραγωγικοί. Από 
την πρώτη κιόλας ημέρα πρέπει να έχουμε πάντα μαζί μας την ευχάριστη και θετι-
κή μας διάθεση ό,τι κι αν κάνουμε, όπου κι αν πάμε.

Ζούμε την κάθε 
στιγμή 
Ένας καλός τρόπος για να 
απολαύσουμε τις διακοπές 
μας και να τις κάνουμε να 
φαίνονται μεγαλύτερες, είναι 
να ζούμε την κάθε στιγ-
μή. Ας μην ξεκινάμε έχοντας 
υψηλές προσδοκίες και αυ-
στηρό πρόγραμμα, αντίθετα 
απολαμβάνουμε την κάθε 
στιγμή όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερο χωρίς «πρέπει». 
Αν κάτι μπορεί να χαλάσει τις 
διακοπές μας είναι οι προσ-
δοκίες που έχουμε δημιουρ-
γήσει γι’ αυτές. Μπορεί να 
μην έχουμε τη δυνατότητα 
να πραγματοποιήσουμε ένα 
ταξίδι σε μακρινό προορισμό 
ή να ξεκουραστούμε για όσες 
ημέρες θα θέλαμε. Ωστόσο, 
μπορούμε να βρούμε τρό-
πους για να περάσουμε κά-
ποιο χρόνο διαφορετικά και 
πιο ευχάριστα, τις ημέρες που 
διαθέτουμε. 

Αποσύνδεση από 
τις υποχρεώσεις
Σε μια παγίδα που μπο-
ρεί να πέφτουμε είναι 
να κουβαλάμε τις υπο-
χρεώσεις μας μαζί μας. 
Για παράδειγμα έχοντας 
συνδέσει το e-mail της 
δουλειάς στο κινητό, ανα-
πόφευκτα θα μπαίνουμε 
να ελέγχουμε σε κάθε ει-
δοποίηση που ακούγεται. 
Άρα περιορίζοντας τη χρή-
ση ηλεκτρονικών συσκευ-
ών κατά τη διάρκεια των 
διακοπών, θα μας δοθεί η 
ευκαιρία να ασχοληθούμε 
με κάτι άλλο, όπως να χα-
λαρώσουμε, να παίξουμε, 
να κοινωνικοποιηθούμε, 
να αθληθούμε και να δια-
σκεδάσουμε. Καιρός είναι 
λοιπόν να αποστασιοποιη-
θούμε από τις μονότονες, 
πιεστικές και στρεσογόνες 
συνθήκες της καθημερινό-
τητας.

Διακοπές 
στα μέτρα 
μας
Για να μπορούμε 
να αποκομίζου-
με τα μέγιστα 
δυνατά οφέλη 
από τις διακοπές 
μας, καλό είναι 
να τις προσαρ-
μόζουμε στις 
π ρ ο σ ω π ι κ έ ς 
μας ανάγκες, 
επιλέγοντας κάτι 
που μας ταιριάζει 
τη συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή. 
Τα κριτήρια για 
τον καθένα μας 
είναι διαφορετικά 
με βάση το οικο-
νομικό, τις σωμα-
τικές μας ανάγκες, 
τις πνευματικές 
αλλά και την ψυ-
χολογία μας. 

Γονείς και 
παιδιά
Η προσμονή στο 
άκουσμα των διακο-
πών φαίνεται να εί-
ναι μεγαλύτερη στα 
παιδιά. Το επιβαρυμένο 
πρόγραμμα των παιδιών 
στο σχολείο αλλά και τις 
καθημερινές εξωσχολι-
κές δραστηριότητες, τα 
κάνουν ανυπόμονα όσο 
πλησιάζει ο καιρός να 
κλείσουν τα σχολεία. Γι’ 
αυτό και είναι σημαντικό 
να βιώσουν, έστω και για 
λίγες μέρες, ένα διαφο-
ρετικό κλίμα με τη μαμά 
και τον μπαμπά να είναι 
πιο χαλαροί, ξέγνοιαστοι 
και χωρίς άγχος. Ωστό-
σο, είναι το ίδιο απαραί-
τητο και αναγκαίο οι γο-
νείς να βρουν λίγο χρόνο 
μόνοι τους, κάτι που εί-
ναι ιδιαίτερα σημαντικό 
για τη σχέση τους. 

Συνηθέστερα το στάδιο της προσμονής, είναι το καθορι-
στικότερο, αλλά και το πιο ευχάριστο από τα υπόλοιπα δύο. Το 
πρόβλημα ξεκινά όταν οι ελπίδες υπερβαίνουν τις δυνατότητες 
και όταν η πραγματικότητα υπολείπεται της φαντασίας. Μερικές 
φορές οι πιθανές αναποδιές αποτελούν τις καλύτερες αναμνή-
σεις και πηγή για ατέλειωτες αφηγήσεις κατά την επιστροφή και 
αυτό ονομάζεται εμπειρία. Κατά το στάδιο της ανάμνησης 
οι περισσότεροι άνθρωποι τείνουν να εξιδανικεύουν τα θετικά 
στοιχεία των διακοπών τους και να υποβαθμίζουν τα αρνητικά.

Ας μην περιμένουμε 
μόνο τις καλοκαιρινές 
διακοπές για να περά-
σουμε όμορφα και να 
χαλαρώσουμε, αλλά να 
υιοθετήσουμε τη νοοτρο-
πία του να φροντίζουμε 
όσο μπορούμε τον εαυτό 
μας και τις ανάγκες μας 
όλο τον χρόνο!

Σύμφωνα με έρευνες 
η προσμονή, η εμπει-
ρία και οι αναμνήσεις 
είναι τρεις ψυχολογι-
κές μεταβλητές που 
επηρεάζουν τη στά-
ση μας απέναντι στις 
διακοπές.
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Αντιβιοτικά
το όπλο μας εναντίον 

των βακτηρίων
α αντιβιοτικά είναι χημειοθεραπευτικά φάρ-
μακα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη θερα-
πεία ή πρόληψη βακτηριακών λοιμώξεων, είτε 

σκοτώνοντας (βακτηριολυτικά) είτε αναστέλλοντας την 
ανάπτυξη των βακτηρίων (βακτηριοστατικά). Επίσης εί-
ναι αποτελεσματικά ενάντια και σε άλλους μικρο-
οργανισμούς, όπως οι μύκητες και τα παράσιτα, αλλά 
όχι ενάντια στους ιούς.

T Οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν τα αντιβιοτικά ήταν οι αρ-
χαίοι Κινέζοι πριν από 2.500 χρόνια. Πολλοί άλλοι αρχαίοι 
πολιτισμοί, συμπεριλαμβανομένων των αρχαίων Αιγυπτί-
ων και των αρχαίων Ελλήνων, χρησιμοποιούσαν ήδη μύ-
κητες και φυτά για να θεραπεύσουν μολύνσεις, εξ αιτίας 
της παραγωγής των αντιβιοτικών ουσιών από αυτούς τους 
οργανισμούς. Όμως οι ενώσεις που ήταν υπεύθυνες για 
την αντιβιοτική δράση ήταν άγνωστες.

Αλέξης Ευθυμίου
Γενικός Οικογενειακός Γιατρός
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Η σύγχρονη έρευνα για την αντιβιοτική θεραπεία 
άρχισε στη Γερμανία με την ανάπτυξη του στενού-φά-
σματος αντιβιοτικού «Σαλβαρσάνη» από τον Πάουλ Έρ-
λιχ (Paul Ehrlich) το 1909, παρέχοντας για πρώτη φορά 
μια αποδοτική θεραπεία στη διαδεδομένη τότε μάστιγα 
της σύφιλης. Το φάρμακο, που ήταν επίσης αποτελεσμα-
τικό και ενάντια σε άλλες μολύνσεις, δεν χρησιμοποιείται 
πλέον στη σύγχρονη ιατρική. Οι αντιβιοτικές ιδιότητες του 
Penicillium sp. περιγράφηκαν αρχικά στη Γαλλία από τον 
Ερνέστ Ντυσέν (Ernest Duchesne) το 1897, αλλά τελικά η 
ανακάλυψη από τον Αλεξάντερ Φλέμινγκ της πενικιλίνης 
ήταν αυτή που έφερε την επανάσταση στην επιστημονική 
κοινότητα το 1928. Δέκα χρόνια αργότερα, ο Ερνστ Τσέιν 
και ο Χάουαρντ Φλόρεϊ, με βάση την εργασία του Φλέμινγκ 
ανακάλυψαν την καθαρή μορφή της πενικιλίνης με αποτέ-
λεσμα να κερδίσουν οι τρεις τους το βραβείο Νόμπελ του 
1945 στην ιατρική.

Τα αντιβιοτικά, σε αντίθεση με 
τις παλιότερες θεραπείες για 
τις μολύνσεις, που βασίζονταν 
σε απλές χημικές ενώσεις 
όπως η στρυχνίνη και το αρ-
σενικό (με την υψηλή τοξικό-
τητα ενάντια στα θηλαστικά) 
καταφέρνουν να ξεχωρί-
σουν τις διαφορές ανάμε-
σα σε μικροοργανισμούς 
και ανθρώπους με αποτέ-
λεσμα να έχουν λιγότερες 
παρενέργειες και υψηλό-
τερη αποτελεσματικότη-
τα. Με την πρόοδο της οργα-

νικής χημείας πολλά αντιβιοτικά πλέον είναι σχετικά 
μικρά μόρια με μικρό μοριακό βάρος. Μέχρι σήμερα, 
τουλάχιστον 4.000 ουσίες έχουν απομονωθεί από καλλιέρ-
γειες μικροβίων και 30.000 έχουν παρασκευασθεί ημισυν-
θετικά. Στην καθ’ ημέρα πράξη, όμως, χρησιμοποιούνται 
μόνο 100 από αυτά. Εκτός της Ιατρικής χρησιμοποιούνται 
στη Γεωπονία, την Κτηνιατρική και τη Χημεία Τροφίμων.

Τα αντιβακτηριακά αντιβιοτικά μπορούν να ταξινομηθούν 
με βάση την εστίαση της δράσης τους σε αντιβιοτικά «στε-
νού - φάσματος», που στοχεύουν σε ιδιαίτερους τύπους 
βακτηρίων καθώς και στα ευρέος φάσματος που έχουν 
επιπτώσεις σε ένα ευρύ φάσμα βακτηρίων. Η αποτελεσμα-
τικότητα των μεμονωμένων αντιβιοτικών ποικίλλει ανάλο-
γα με τη θέση της μόλυνσης, τη δυνατότητά τους να φτά-
σουν στην περιοχή της μόλυνσης καθώς και τη δυνατότητα 
του μικροβίου να αδρανοποιηθεί ή να καταστραφεί από 
αυτά. Μερικά αντιβακτηριακά αντιβιοτικά επιδρούν στα 
βακτήρια (βακτηριοκτόνα), καταστρέφοντας συγκεκριμένα 
τμήματά τους, όπως η μεμβράνη και το κυτταρικό τοίχω-
μά τους ή επιδρώντας στον αναπνευστικό τους κύκλο, ενώ 
άλλα αποτρέπουν τον πολλαπλασιασμό τους (βακτηριο-
στατικά). Τα περισσότερα λαμβάνονται εύκολα από το στό-
μα, ενώ τα ενδοφλέβια χρησιμοποιούνται σε σοβαρότερες 

περιπτώσεις, όπως οι βαθιές συστηματικές μολύνσεις. Τα 
αντιβιοτικά μπορούν επίσης μερικές φορές να χορηγηθούν 
τοπικά, όπως με σταγόνες ή αλοιφές.

Στις μέρες μας υπολογίζεται ότι περίπου το 10% των αν-
θρώπων είναι «αλλεργικοί» στην πενικιλίνη. Αυτό συχνά 
οδηγεί στην αποφυγή της χρήσης τόσο των πενικιλινούχων 
σκευασμάτων όσο και των συγγενικών τους κεφαλοσπο-
ρινών, με αποτέλεσμα τη χρήση ακριβότερων, ευρύτερου 
φάσματος αντιβιοτικών και την ανάπτυξη πολυανθεκτικών 
μικροβίων. Μελέτες έχουν δείξει όμως ότι από τους 
ασθενείς που αναφέρουν αλλεργία στην πενικι-
λίνη, μόνο το 10% έχουν πραγματική αλλεργία, 
ενώ η συχνότητα των αναφυλακτικών αντιδράσεων είναι 
μόλις το 0,01%. Δυστυχώς όμως η αλόγιστη χρήση τους 
σε ιογενείς λοιμώξεις καθώς και η χρήση τους από τους 
ίδιους τους ασθενείς χωρίς τη συνταγογράφηση από τους 
θεράποντες ιατρούς έχει καταστήσει πολλά βακτήρια αν-
θεκτικά σε σημαντικό αριθμό αντιβιοτικών. Αρκετές ουσίες 
πλέον δεν είναι αποτελεσματικές με τα όποια αρνητικά επι-
φέρουν στην αντιμετώπιση αρκετών ασθενιών.

Ευτυχώς όμως τρεις νέες κατηγορίες αντιβιοτικών έχουν 
παρουσιαστεί στην κλινική χρήση. Αυτό ακολουθείται μετά 
από μια παύση 40 ετών στην ανακάλυψη νέων κατηγοριών 
αντιβιοτικών ενώσεων. Αυτά τα νέα μόρια δίνουν υπόσχε-
ση ότι θα ξεπεραστεί η αυξανόμενη βακτηριακή αντίσταση 
στα υπάρχοντα αντιβιοτικά δίνοντας στους επαγγελματίες 
υγείας νέα όπλα στον αέναο πόλεμο με τους μικροοργα-
νισμούς.

Ο όρος «αντιβιοτικό» 
χρησιμοποιήθηκε αρ-
χικά για να περιγράψει 
μόνο τις ουσίες που εί-
χαν προέλθει από έναν 
μύκητα ή άλλο μικρο-
οργανισμό, αλλά σή-
μερα περιλαμβάνει τα 
πολλά συνθετικά και 
ημισυνθετικά φάρμακα 
που έχουν αντιβακτη-
ριακές ιδιότητες.
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Μέχρι πρόσφατα ο καρ-

κίνος του στόματος θε-

ωρούνταν μια σχετικά 

σπάνια και άγνωστη νό-

σος για το ευρύ κοινό.

του στόματος
Καρκίνος

Α.Ν. Καράγεωργας
Οδοντίατρος, Ειδικός Στομαματολόγος, 

DDS MSc.

συνηθισμένη επίσκεψη ρουτίνας 

στον οδοντίατρο πέρα από τη θε-

ραπεία διαφόρων οδοντιατρικών 

νόσων μπορεί να έχει και τεράστια αξία όσον 

αφορά στην αποκάλυψη και έγκαιρη διά-
γνωση του εξαιρετικά πολύμορφου καρκίνου 

του στόματος.

H
Η πραγματικότητα φυσικά ήταν άλλη και αποτυπωνόταν στη νοσοκομειακή 

καθημερινότητα, όπου πλήθος περιστατικών έφτανε σε διάφορα στάδια και 

αντιμετωπιζόταν ανάλογα. Σε μία κοινωνία σαν την ελληνική, όπου το κάπνι-

σμα αποτελούσε και αποτελεί κυριολεκτικά μάστιγα, οι επιπτώσεις του επικε-

ντρώνονταν κυρίως στον καρκίνο του πνεύμονα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει 

επαρκής ενημέρωση και πρόληψη.

Τα τελευταία χρόνια όμως συντονισμένες 
προσπάθειες από την Ελληνική Οδοντιατρι-
κή Ομοσπονδία, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους και κυρίως 
από τους οδοντιάτρους της χώρας οδήγη-
σαν στην ανάδειξη του προβλήματος 
του καρκίνου του στόματος, την ενημέ-
ρωση του κοινού με σύγχρονα μέσα και την 
ευαισθητοποίηση της πολιτείας.

Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομέ-
να ο καρκίνος του στόματος βρί-
σκεται μέσα στις δέκα πιο 
συχνές μορφές κακοήθειας 
που προσβάλλουν τον άνθρω-
πο και όπως γίνεται κατανοητό 
αποτελεί σημαντικό πρόβλημα 
δημόσιας υγείας με ιδιαίτερες 
κοινωνικές προεκτάσεις.

Συνήθως εμφανίζεται μετά την 
ηλικία των 60 ετών αν και τα τε-
λευταία χρόνια πληθαίνουν ολοένα 
και περοσσότερο τα περιστατικά 
και μεταξύ 40 και 50 ετών. Μέχρι 
πρόσφατα θεωρούνταν νόσος που 
έπλητε κυρίως τους άντρες σε ανα-
λογία 3-1 συσχετισμός που στις δυ-
τικές κοινωνίες είναι χαμηλότερος.
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Πώς όμως μπορεί να αναγνωριστεί και 
να διαγνωστεί ο καρκίνος του στόματος;
Η κλινική του εικόνα είναι ποικιλόμορφη και σί-
γουρα επηρεάζεται από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται. 
Η ενεργοποίηση του κάθε ασθενή από την παρουσία ή 
όχι συμπτωμάτων είναι αρκετά δύσκολη αφού στις πε-
ρισσότερες των περιπτώσεων ιδιαίτερα συμπτώματα 
δεν υπάρχουν, ενδεχομένως κάποιος ελαφρύς πόνος, αι-
μορραγία ή και οίδημα που προσομοιάζουν συμπτώματα 
πολλών νόσων της στοματικής κοιλότητας. 

Αντίστοιχα και οι βλάβες που εμφανίζονται σε πολλές 
των περιπτώσεων μοιάζουν με συνηθισμένες οδοντιατρι-
κές βλάβες σαν αποτέλεσμα τραυματισμού από τροφές, 
οδοντοστοιχίες ή ξένα σώματα.

Πού εντοπίζεται όμως ο καρκίνος του 
στόματος;
Οποιαδήποτε θέση στη στοματική κοιλότητα και στα 
χείλη δυνητικά μπορεί να προσβληθεί από κακοήθεια, η 
γλώσσα όμως αποτελεί την κύρια θέση εντόπισης σε πο-
σοστό 50% και ιδιαίτερα οι πλάγιες επιφάνειές της, ενώ 
και η περιοχή κάτω από αυτή (έδαφος του στόματος) εί-
ναι αρκετά συχνή θέση. Φυσικά μπορεί να εντοπιστεί και 
στο εσωτερικό τμήμα των παρειών (μάγουλα), στα ούλα 
αλλά και στην υπερώα (ουρανίσκος).

Η διάγνωση στηρίζεται στην ενδελεχή κλινική εξέταση 
όλων των περιοχών του στόματος στην υποψία κακοή-
θειας αλλά την πιο έγκυρη και σαφή εικόνα μας τη δίνει η 
βιοψία και τα αποτελέσματά της.

Πώς όμως μπορεί να προληφθεί η 
εμφάνιση του καρκίνου του στόματος;
Σίγουρα η αποφυγή όλων εκείνων των παραγό-
ντων που οδηγούν στην εμφάνιση της κακοήθει-
ας όπως το κάπνισμα, η μάσηση του καπνού αλλά 
και η χωρίς μέτρο κατανάλωση αλκοόλ αποτελεί το 
πρώτο βήμα. Τελευταίες διεθνείς έρευνες επιβεβαιώνουν 
και στην περίπτωση του καρκίνου του στόματος τον ρόλο 
της ισορροπημένης διατροφής. Ενώ υπάρχει επίσης σα-
φής συσχέτιση του καρκίνου του στόματος και με μορφές 
του ιού HPV, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη της συμμε-
τοχής στον εμβολιασμό εναντίον του ιού HPV.

Το σημαντικό σημείο όμως στην αντιμετώπιση του καρκί-
νου του στόματος είναι η έγκαιρη διάγνωσή του, καθώς 
ο χρόνος που αυτή θα γίνει παίζει σημαντικό ρόλο στην 
περαιτέρω εξέλιξη της νόσου. Όσο πιο νωρίς γίνει η 
διάγνωση τόσο πιο πολλές είναι οι πιθανότητες 
επιτυχούς αντιμετώπισής του, που φτάνει το 90% και 
με τις όσο το δυνατό λιγότερες κακουχίες για τον ασθενή, 
αντίθετα η καθυστερημένη διάγνωση μπορεί να μειώσει 
δραματικά τα ποσοστά επιτυχούς αντιμετώπισης.

Απ’ όλα αυτά γίνεται λοιπόν κατανοητό πως ο καρκίνος 
του στόματος συναντιέται αρκετά τακτικά και δεν 
αποτελεί κάτι το σπάνιο, γεγονός που επιβάλλει σε 
όλους αυξημένη προσοχή σε βλάβες ξαφνικές χωρίς αι-
τία. Φυσικά τον βασικό ρόλο στην έγκαιρη διάγνωση και 
πρόληψη της επέκτασης του καρκίνου του στόματος παί-
ζει ο τακτικός οδοντιατρικός έλεγχος από τον οδοντίατρό 
μας, που μαζί με όλες τις άλλες νόσους του στόματος εί-
ναι σε θέση να διαγνώσει και να καθοδηγήσει τον ασθενή 
σε ειδικούς που θα αναλάβουν την περαιτέρω θεραπευ-
τική πορεία.

Όσο πιο πολύ απομακρύνου-
με από την καθημερινότητά 
μας καταστροφικές συνή-
θειες όπως το κάπνισμα και 
την κατανάλωση αλκοόλ, 
τόσο πιο πολύ θωρακιζόμα-
στε απέναντι και σε αυτή την 
ασθένεια, είναι μια επιλογή 
δική μας.

Ο τρόπος όμως που 
αντιμετωπίζουμε και 
προφυλλάσουμε τον 
οργανισμό μας σε γε-
νικότερο επίπεδο απο-
τελεί τη δυνατότερη 
ασπίδα και στον καρκί-
νο του στόματος. 



* Έρευνα IMAGO, Γαλλία Δεκ. 2017, 202 απαντήσεις, 38% σύσταση για οδοντόπαστες ELGYDIUM
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Δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε 
αποτελεσματικά προϊόντα

στοματικής φροντίδας που 
φροντίζουν την οικογένειά σας,

εσάς και τον πλανήτη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΡΗΔΟΝΑ



|  μητέρα και παιδί  |

30  ΠΕΙΦΑΣΥΝ NEWS | Καλοκαίρι 2022

ς μιλήσουμε πρώτα για τον φυσιολογι-
κό τοκετό, που αντικειμενικά είναι πιο 
φυσιολογικά τα πράγματα. Η μαμά, κυρί-

ως επειδή δεν είναι παρεμβατικός ο τοκετός και μπο-
ρεί να σηκωθεί άμεσα και να κινηθεί, μπορεί από την 
πρώτη στιγμή να ασχοληθεί με το μωρό της. Μπορεί 
να το αλλάξει, να το θηλάσει, να το πάρει αγκαλιά όταν 
κλάψει και κυρίως να δεθεί από την πρώτη στιγμή με 
το μωρό της.

Στην περίπτωση της καισαρικής τομής, τα πράγματα 
είναι λίγο διαφορετικά. Επειδή η καισαρική τομή είναι 
στην ουσία ένα χειρουργείο, το οποίο καθιστά ανήμπο-
ρη τη μαμά να αυτοεξυπηρετηθεί την πρώτη μέρα του-
λάχιστον, απαιτείται βοήθεια και για τη μαμά, όχι μόνο 
για το μωρό. Αν λοιπόν μια μαμά, που έχει γεννήσει με 
καισαρική τομή, αποφασίσει ότι θέλει rooming in, θα 
πρέπει να είναι διατεθειμένος κι ο σύντροφός της να 
τη βοηθήσει.

Δεν φοβάται να το 
πάρει αγκαλιά και 
να το αλλάξει, ακό-
μη και να το ταΐσει 
με μπιμπερό. Όχι ότι 
αυτό δεν μπορεί να το 
κάνει ένας μπαμπάς 
που η σύντροφός 
του έχει γεννήσει με 
φυσιολογικό τοκετό, 
απλά, κακά τα ψέμα-

τα, σε αυτή την περίπτωση εφησυχάζει και τα αναλαμ-
βάνει όλα η μαμά. 

Στην περίπτωση της καισαρικής, η μαμά θα πονάει, θα έχει 
πολλά πράγματα πάνω της, από τον ορό μέχρι την επισκληρί-
διο, οπότε για αρχή θα χρειαστεί βοήθεια, θα πρέπει να της δί-
νει κάποιος το μωρό της αγκαλιά και να βρίσκεται στο πλευρό 
της, σε περίπτωση που της συμβεί κάτι, είτε ζαλιστεί, είτε πο-
νέσει, είτε απλά κουραστεί, ώστε να μπορέσει να πάρει άμεσα 
το μωρό από την αγκαλιά της. Θα πρέπει το μωρό να μπαίνει 
συνέχεια στο στήθος να θηλάζει, αυτή η διαδικασία είναι κου-
ραστική για μια μαμά που πονάει η ίδια συνέχεια. 

Ειδικά τις πρώτες μέρες της λοχείας, η μαμά πρέπει να 
αντιμετωπίσει πολλά πράγματα: ατονία, πόνο, κού-
ραση. Όλα αυτά συγκρούονται με την επιθυμία της να πάρει 
το μωρό της αγκαλιά, να το ταΐσει, να το κοιτάξει, να του προ-
σφέρει ό,τι πιστεύει ότι είναι καλύτερο για εκείνο. 

Ακόμη, η μαμά προετοιμάζε-
ται για το τι θα συμβεί στη 
συνέχεια όταν πάνε σπίτι 
τους, στον χώρο τους, εξοι-
κειώνεται με τη φροντίδα 
του μωρού της. 

Επίσης, είναι σημαντικό να 
κατανοήσουμε ότι αν μια γυναίκα δεν θέλει να έχει την 
αποκλειστική φροντίδα του μωρού της τις πρώτες μέ-
ρες ζωής του, είτε γιατί πονάει, είτε γιατί πιστεύει ότι δεν θα 
τα καταφέρει, είτε γιατί θέλει να ξεκουραστεί λίγο παραπάνω, 
να την αφήσουμε να το κάνει χωρίς να την πιέσουμε να 
κάνει το αντίθετο. 

Το τι θα κάνει η κάθε μαμά με το μωρό της, πρέπει να 
είναι επιλογή της κι όχι καταπίεση!

Α

Βέβαια, από τη μια μεριά 
αυτό είναι θετικό, γιατί 
συμμετέχει κι ο μπαμπάς 
στη φροντίδα του μωρού, 
δεν παραγκωνίζεται, δέ-
νεται κι εκείνος σιγά σιγά 
με το μωρό του και κυρίως 
εξοικειώνεται με το ίδιο το 
μωρό.

Και στους δύο τοκετούς, 
είναι αρκετά σημαντικό να 
κατανοήσουμε ότι δημι-
ουργείται ένας ουσιαστι-
κός δεσμός μεταξύ μητέ-
ρας και παιδιού.

Με τον όρο «rooming in» εννοούμε την αποκλειστική φροντίδα 
του νεογέννητου από τη μαμά του αμέσως μετά τον τοκετό, είτε 
ο τοκετός είναι φυσιολογικός, είτε είναι με καισαρική τομή.

Σταυρούλα Αμάη
Μαία

Rooming in:
Η μαμά επιλέγει!
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αντίδραση και το πρήξιμο γίνεται μεγαλύτερο. Ξύσιμο της 
πάσχουσας περιοχής μπορεί να οδηγήσει σε λοιμώξεις 
που αναπτύσσονται στο δέρμα. Σε σπανιότερες περι-
πτώσεις τα κουνούπια είναι υπεύθυνα και για τη 
μετάδοση σοβαρών ασθενειών, όπως π.χ. ο ιός του 
Δυτικού Νείλου.

Πώς μπορούμε όμως να αποφύγουμε το τσίμπημα 
ενός κουνουπιού και να γλιτώσουμε από τις επι-
πτώσεις του;

λοι αγαπούν το καλοκαίρι, κανένας 
όμως τα κουνούπια. Αποτελούν τους πιο 
ανεπιθύμητους καλοκαιρινούς επισκέπτες οι 

οποίοι κάνουν την εμφάνισή τους προς το τέλος της άνοι-
ξης, όταν οι θερμοκρασίες αρχίζουν να ανεβαίνουν αισθητά.

Προκαλούν ένα ελαφρύ πρήξιμο 
στην περιοχή και έντονο κνησμό. 
Μερικοί άνθρωποι αναπτύσ-
σουν μια αλλεργική δερματική 

Ό
Συνήθως, τα τσιμπή-
ματα από κουνούπια 
είναι αθώα.

Κατερίνα Γιαννακίδη
Φαρμακοποιός

Λέμε «ναι»
στο καλοκαίρι 
και «όχι» στα 
κουνούπια
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Χρησιμοποιήστε 
το κατάλληλο 
εντομοαπωθητικό με
τον σωστό τρόπο!
Γενικά στα φαρμακεία υπάρχουν πολ-
λές διαφορετικές μορφές σκευασμά-
των εντομοαπωθητικών όπως 

‣ Τα αντικουνουπικά που εφαρ-
μόζονται απευθείας στο δέρμα 
(σπρέι, roll on, γαλακτώματα, μαντη-
λάκια ή mousse). Υπάρχουν τόσο φυτι-
κά αντικουνουπικά όσο και χημικά, με 
τα πρώτα να βασίζονται στην εντομο-
απωθητική δράση ορισμένων αιθέρι-
ων ελαίων και τα δεύτερα να απωθούν 
με χημικές ουσίες τα κουνούπια. Πα-
ρόλο που τα φυτικά αντικουνουπικά 
είναι πιο φιλικά για το δέρμα, ωστό-
σο αδυνατούν να προστατέψουν από 
έντομα όπως το κουνούπι τίγρης και 
συνήθως είναι λιγότερο αποτελεσμα-
τικά σε ένταση και διάρκεια. Ανάλο-
γα με τις ανάγκες και την ευαισθησία 
του δέρματος, μπορείτε να επιλέξετε 
αυτό που σας ταιριάζει περισσότερο. 
Αυτά τα αντικουνουπικά είναι ίσως η 
πιο αποτελεσματική μέθοδος για την 
απώθηση των κουνουπιών, αφού κα-
λύπτουν όλες τις περιοχές που μπορεί 
να τσιμπήσει το έντομο. Όμως, χρειά-
ζεται προσοχή στο προϊόν και στη συ-
χνότητα που θα το χρησιμοποιείτε.

‣ Τα τσιρότα, τα οποία αποτελούν 
μία προέκταση αυτού με τη διαφορά 
ότι κολλάνε σε ένα σημείο και δε χρει-
άζεται ψεκασμός όλου του σώματος.

‣ Τα εντομοαπωθητικά του αέρα, 
τα οποία είναι τα κλασικά που βάζου-
με στην πρίζα σε διάφορα σημεία του 
σπιτιού ανάλογα με τα τετραγωνικά. 
Εκτός από τα υγρά και τις ταμπλέτες 
που μπαίνουν στα ειδικά μηχανήματα, 
όμως υπάρχουν και οι πιο φυσικές επι-
λογές, όπως η σιτρονέλα.

‣ Τα εντομοαπωθητικά κεριά. Μια 
άλλη πολύ καλή και απόλυτα φυσική 
λύση που μπορεί και αντικαθιστά τα 
αντικουνουπικά χώρου είναι η χρήση 
εντομοαπωθητικών κεριών. Προτιμή-
στε κεριά με αιθέρια έλαια σιτρονέ-
λας, λεβάντας, βασιλικού, βανίλιας και 
μέντας.

Προσοχή σε παιδιά και βρέφη
Καλό θα ήταν στα μικρά παιδιά να μην υπάρχει άμεση επαφή 
του αντικουνουπικού με τα χέρια καθώς υπάρχει κίνδυνος, εάν 
δεν πλυθούν καλά, να προκαλέσουν ερεθισμό στα μάτια ή στο πρό-
σωπο. Εφαρμόστε εσείς το αντικουνουπικό στο παιδί ή επιλέξτε κά-
ποιο σε μορφή roll on. Καθώς δεν υπάρχουν αντικουνουπικά για βρέφη, 
συνιστάται η εφαρμογή τους στα ρούχα του μωρού, ώστε να υπάρχει 
προστασία, χωρίς άμεση επαφή του αντικουνουπικού με το δέρμα. Μια 
καλή επιλογή είναι τα αντικουνουπικά αυτοκόλλητα και βραχιόλια, τα 
οποία δεν απαιτούν επάλειψη, ωστόσο προστατεύουν για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα το παιδί σας.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

Tips 
για σωστή χρήση 

του εντομοαπωθητικού 
σκευάσματος

Γενικά, το εντομοαπωθητικό πρέπει να εφαρμόζε-
ται σε όλες τις περιοχές του εκτεθειμένου δέρματος 

που δεν καλύπτεται από ρούχα, είναι καλό να επαναλαμβάνε-
ται τακτικά, ιδιαίτερα αν παρατηρήσετε κουνούπια να πετούν 

κοντά στο δέρμα σας και πρέπει να το ανανεώνετε σίγουρα μετά 
από κολύμπι, πλύσιμο ή υπερβολική εφίδρωση. Είναι σημαντικό 
να εφαρμόζεται προσεκτικά γύρω από το πρόσωπο και τα μάτια. 
Δώστε μεγάλη προσοχή στο να μην εισπνέετε το απωθητικό - 
εάν χρησιμοποιείτε σπρέι, ψεκάστε το στα χέρια σας και στη 
συνέχεια τρίψτε το στο πρόσωπό σας. Όταν εφαρμόζεται 

σωστά στο δέρμα, θα πρέπει να παρέχει αρκετές ώρες 
προστασίας. Ελέγχετε πάντα τις ακριβείς οδηγίες 

στη συσκευασία για το πόσο συχνά πρέπει να 
εφαρμόζεται και ακολουθήστε πιστά 

τις συμβουλές του φαρμακο-
ποιού σας!
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Φωτεινή Ν. Μπαζώτη
Φαρμακοποιός, M.Sc., Ph.D.

Συμπληρώματα διατροφής
και φάρμακα. Ναι μεν… αλλά…

ναπόσπαστο 
κομμάτι της 
υγείας και 

του «ευ ζην» του σύγχρο-
νου ανθρώπου είναι η ορθή 
διατροφή και θρέψη, η άσκη-
ση, η ιατρική παρακολούθη-
ση μέσω εξετάσεων και η συ-
μπλήρωση των ελλείψεων ή/
και θεραπεία των παθολογι-
ών με διαιτητικά σκευάσματα 
ή φάρμακα, αντίστοιχα.

A Εισαγωγή
Η πανδημία του κορονοϊού απείλησε 
την υγεία της κοινότητας και οδήγησε 
σε εκρηκτική αύξηση της κατανάλωσης 
συμπληρωμάτων διατροφής. Σύμφωνα 
με έρευνες, το ενδιαφέρον του κοινού 
επικεντρώθηκε στην ενίσχυση του ανο-
σοποιητικού και της διάθεσης. Επίσης, 
είναι γνωστό ότι πολλοί ασθενείς με 
χρόνια νοσήματα χρησιμοποιούν συ-
μπληρώματα σε συνδυασμό με συντα-
γογραφούμενα ή μη φάρμακα. Πολλές 

φορές μάλιστα, χωρίς τη συμβουλή κά-
ποιου επιστήμονα υγείας. Από την άλλη 
πλευρά, η άκριτη χρήση του διαδικτύου, 
η άγνοια του ευρύτερου κοινού όσον 
αφορά στις δυνητικές αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ συμπληρωμάτων, τροφών και 
φαρμάκων, αλλά και η εκτίμηση του κό-
στους ως μοναδικού κριτηρίου για την 
επιλογή αυτών, μπορούν να οδηγήσουν 
σε ανεπιθύμητες ενέργειες και υποβάθ-
μιση της υγείας. 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ

Η υπόθεση ότι «είναι φυσικό και άρα ασφαλές» είναι 
εσφαλμένη. Πολλά φάρμακα προέρχονται από φυ-
σικά προϊόντα, που υπό συνθήκες έχουν είτε θερα-
πευτικές δράσεις, είτε παρενέργειες. Τα συμπληρώ-
ματα μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα ενζύμων να 
μεταβολίσουν ένα φάρμακο. Η μείωση της συγκέντρωσης 
ενός φαρμάκου στο αίμα (συνεπώς μείωση της αποτελε-
σματικότητάς του) ή αύξησή της (αύξηση τοξικότητας) ως 

αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης με κάποιο συμπλήρω-
μα ή τρόφιμο μπορεί να είναι πολύ σοβαρή, ιδιαίτερα για 
ασθενείς που η υγεία τους εξαρτάται απόλυτα από θερα-
πευτικές συγκεντρώσεις φαρμάκων, όπως καρκινοπαθείς, 
μεταμοσχευμένοι ή υπερτασικοί ασθενείς. Από την άλλη 
πλευρά, μακροχρόνια λήψη κάποιων φαρμάκων μπορεί 
να οδηγήσει σε ελλείψεις μικροθρεπτικών συστατικών. 
Για παράδειγμα, χρόνια χρήση αναστολέων της αντλίας 
πρωτονίων (φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για γαστρο-
προστασία) επηρεάζει την απορρόφηση της βιταμίνης B12, 
αλλά και τα επίπεδα μαγνησίου. 
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Πώς να αποφύγετε τις αλληλεπιδράσεις
φαρμάκων και συμπληρωμάτων
‣ Μιλήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας όταν ξεκινάτε μια 
νέα αγωγή ή κάποιο συμπλήρωμα ή πριν αλλάξετε δραστικά τη διατροφή 
σας. Αυτά θα μπορούσαν να οδηγήσουν πάνω από κάποιο συνιστώμενο 
ημερήσιο όριο κάποιο συστατικό. 

‣ Διαβάστε τις ετικέτες φαρμάκων και ακολουθείστε τις οδηγίες. 
Κάποια τρόφιμα ή ποτά πρέπει να αποφεύγονται. 

‣ Να είστε προσεκτικοί όταν αγοράζετε συμπληρώματα από το 
διαδίκτυο, καθώς κυκλοφορούν προϊόντα αμφίβολης ποιότητας που δεν 
τηρούν τα κριτήρια ασφάλειας. 

‣ Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει τα νέα συμπληρώματα στη λίστα 
φαρμάκων στο ιατρικό σας αρχείο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι άνθρωποι χρειάζονται κατάλληλη διατροφική, θεραπευτική ή 
συμπληρωματική υποστήριξη για να επιτύχουν την αναπτυξιακή ωρί-
μανση, να διατηρήσουν την καλή τους υγεία, να υποστηρίξουν έναν ενεργό 
ρόλο ζωής, και να μειώσουν τον κίνδυνο νοσημάτων. Για το λόγο αυτό, η 
χρήση συμπληρωμάτων δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στην αγωγή σας, 
αρκεί να τα εντάσσετε σωστά στη ζωή σας. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας!

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ-
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ

‣ Το βαλσαμόχορτο ή υπερικόν 
(St John’s wort), που χρησιμοποιεί-
ται κατά του άγχους και της κόπω-
σης αλληλεπιδρά με φάρμακα HIV 
/ AIDS, φάρμακα κατά της απόρ-
ριψης μοσχευμάτων, αλλά και με 
αντισυλληπτικά. Μάλιστα, μπορεί 
να αδρανοποιήσει τα τελευταία 
και να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες 
κυήσεις (!). Ακόμα, ο συνδυασμός 
του υπερικού με φάρμακα για τον 
βήχα ή αντικαταθλιπτικά μπορεί 
να προκαλέσει σύνδρομο σεροτο-
νίνης, κατάσταση επικίνδυνη, έως 
και απειλητική για τη ζωή.

‣ Το κανναβινέλαιο (CBD) που 
χρησιμοποιείται για την ανακού-
φιση του πόνου αλληλεπιδρά με 
ένζυμα επηρεάζοντας τη φαρμα-
κοκινητική πολλών φαρμάκων. 

‣ Η κουρκουμίνη (turmeric), που 
έχει αντιοξειδωτική και αντιφλεγ-
μονώδη δράση μπορεί να αλλη-
λεπιδράσει με αντιαιμοπεταλιακά 
και αντιθρομβωτικά φάρμακα και 
να οδηγήσει σε σοβαρό κίνδυνο 
αιμορραγίας. Παρόμοια αλλη-
λεπίδραση παρουσιάζουν το τζί-
ντζερ, το σκόρδο, το ginseng και 
το ginkgo. Μάλιστα, πριν κάποια 
χειρουργική επέμβαση συνίσταται 
η διακοπή τους τουλάχιστον μία με 
δύο εβδομάδες.

‣ Συγχορήγηση ασβεστίου 
με τετρακυκλίνες (αντιβιοτικά 
φάρμακα) μπορεί να μειώσει ή 
να ακυρώσει την αντιμικροβιακή 
δράση. Επίσης, μπορεί να αλλη-
λεπιδράσει με φάρμακα για την 
οστεοπόρωση και τον υποθυρεο-
ειδισμό. 

‣ Τα αντιόξινα φάρμακα (που 
χρησιμοποιούνται για φούσκωμα 
και καούρα), μπορεί να εμποδί-
σουν την απορρόφηση του σιδή-
ρου, του ψευδαργύρου, αλλά και 
άλλων φαρμάκων αφού επηρεά-
ζουν το γαστρικό PH. 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

Τα συμπληρώματα διατροφής, όπως και τα φάρμα-
κα, μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς την υγεία 
όταν δεν χρησιμοποιούνται σωστά, καθώς αλλη-
λεπιδρούν με πολλά από αυτά. Για να αποφευχθεί 
αυτό το ενδεχόμενο υπάρχουν θέματα που αξίζει να 
επαναξιολογηθούν.

‣ Η εκπαίδευση του κοινού για έλεγχο των συν-
δυασμών και η ενημέρωση των επιστημόνων υγεί-
ας, που ο ασθενής εμπιστεύεται, για κάθε σκεύασμα 
(φυτικό, φαρμακευτικό ή διατροφικό) που λαμβάνει 
είναι κρίσιμης σημασίας. 

‣ Η συνεχής επιμόρφωση γιατρών και φαρ-
μακοποιών για τα επικαιροποιημένα αποτελέσμα-
τα σύγχρονων μελετών είναι επιβεβλημένη. 

‣ Σήμανση των προϊόντων με αναφορές στις 
δυνητικές αλληλεπιδράσεις. 

‣ Οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να επανε-
ξετάσουν τους κανόνες ποιότητας και ασφάλειας 
σε όλα αυτά τα προϊόντα. 

‣ Εντατικοποίηση ελέγχων σκευασμάτων και 
απόσυρση των ακατάλληλων από την αγορά.

ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ

Οι φαρμακοποιοί είναι οι 
πιο προσβάσιμοι στο κοινό 
από όλους τους επαγγελ-
ματίες υγείας, ιδιαίτερα 
σήμερα που η φρενήρης 
καθημερινότητα επιτρέπει 
μόνο περιορισμένο χρόνο 
για συζήτηση μεταξύ ασθε-
νούς και γιατρού. Είναι εκ-
παιδευμένοι στο να ανα-
γνωρίζουν ανεπιθύμητες 
ενέργειες, που σχετίζονται 
με αλληλεπιδράσεις φαρ-
μάκων, συμπληρωμάτων 
και τροφής. Έτσι, έχουν 
συμβάλλει, σε συνεργασία 
με τους θεράποντες ια-
τρούς, ώστε να μειωθούν 
πολλοί τύποι φαρμακευτι-
κών λαθών που λαμβάνουν 
χώρα σε εξωτερικές φαρ-
μακευτικές θεραπείες. 
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Ασφαλές 
καλοκαίρι
με τα
κατοικίδιά μας

Τ
Μαρία Λαγάνη

Κτηνίατρος DVM, MSc

Όσο όμορφη και να είναι 
όμως αυτή η περίοδος, γί-
νεται αρκετά επικίνδυνη γι’ 
αυτά, αν δεν προσέξουμε. 

ο καλοκαίρι είναι επο-
χή για χαλάρωση, δι-
ακοπές, ξεκούραση 

και βόλτες. Τα ζώα συντρο-
φιάς, δικαιούνται κι αυτά 
να χαρούν μαζί μας το κα-
λοκαίρι.
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ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ
Η αφυδάτωση και η θερμοπλη-
ξία είναι πολύ σοβαρές απειλές για 
τα κατοικίδια τους ζεστούς μήνες 
του χρόνου. Σε αντίθεση με τους 
ανθρώπους, τα ζώα έχουν περιορι-
σμένη ικανότητα να αντιμετωπίζουν 
τη ζέστη. Οι σκύλοι είναι ιδιαίτερα 
επιρρεπείς στη θερμοπληξία και γι’ 
αυτό ηλικιωμένα, υπέρβαρα, καρδι-
οπαθή και βραχυκεφαλικά ζώα θα 
πρέπει να παρακολουθούνται. 

Πρέπει πάντα να φροντίζουμε να 
υπάρχει άφθονο και καθαρό 
νερό στη διάθεσή τους όλες 
τις ώρες της ημέρας. Καλό θα 
ήταν να αποφεύγουμε τις βόλτες 
τις πολύ ζεστές ώρες μεταξύ 12.00 
και 16.00 και ειδικά στα ζώα που 
έχουν πολύ κοντό τρίχωμα, κα-
θώς είναι πιο ευαίσθητα σε ηλιακά 
εγκαύματα. 

Τέλος για κανένα λόγο δεν πρέ-
πει να αφήσουμε το ζώο μας 
μέσα σε αυτοκίνητο, ακόμα και 
αν έχουμε λίγο τα παράθυρα ανοι-
χτά. Η θερμοκρασία που αναπτύσ-
σεται μέσα σε λίγα λεπτά μπορεί να 
ξεπεράσει τους 45ο C!

ΠΑΡΑΣΙΤΑ
Καθώς η θερμοκρασία ανε-
βαίνει το καλοκαίρι, τα τσι-
μπούρια, οι ψύλλοι και οι 
σκνίπες γίνονται πιο δρα-
στήρια και ενοχλητικά για 
τα κατοικίδιά μας, ενώ μπο-
ρούν να μεταδώσουν και 
σοβαρές ασθένειες όπως 
είναι η ερλιχίωση, η λεϊσμα-
νίωση και η μπαρτωνέλλω-
ση. Είναι λοιπόν επιτακτική 
ανάγκη να προστατεύουμε 
τα κατοικίδιά μας και να τα 
κρατάμε υγιή και καθαρά. 

Ειδικά τα ζώα που περνάνε 
πολύ χρόνο στο εξωτερι-
κό περιβάλλον θα πρέπει 
να ελέγχονται καθημερινά 
για την ύπαρξη παρασίτων 
και να ψεκάζονται κάθε 
απόγευμα με εντομοαπω-
θητικά. 

Χρησιμοποιείτε κάθε 
είδους αντιπαρασιτική 
προστασία όπως αμπού-
λα, περιλαίμιο και σπρέι και 
να τα ανανεώνετε έγκαιρα.

ΑΓΑΝΑ
Ένας από τους πιο ύπουλους εχθρούς 
των μικρών μας φίλων το καλοκαίρι είναι 
τα άγανα. Το άγανο είναι το μικρό αγκάθι, 
το ξερό χόρτο, η λεπτή άκρη του σιταριού. 
Είναι επικίνδυνα για το ζώο μας από τη 
στιγμή που αρχίζουν να ξεραίνονται,συνή-
θως από τις αρχές της Άνοιξης, και καθόλη 
τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το σχήμα και 
η κατασκευή τους συμβάλλει στο να ει-
σχωρούν στο σώμα και να μετακινούνται 
προς τα έσω.

Συνήθως τα συναντάμε ανάμεσα στα δά-
χτυλα των ποδιών, τα αυτιά, τα μάτια και 
τη μύτη, αλλά μπορούμε να τα βρούμε σε 
οποιοδήποτε σημείο του σώματος. Μόλις 
εισχωρήσουν προκαλούν έντονο πόνο, 
μόλυνση και πρήξιμο του σημείου, ενώ σε 
ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να απο-
βούν ακόμα και μοιραία για τη ζωή του 
ζώου. 

Για να τα προστατεύσουμε, αποφεύγου-
με τη βόλτα σε μέρη όπου υπάρχουν 
ξερά άγρια χόρτα, διατηρούμε καθαρό 
τον κήπο του σπιτιού μας απ’ αυτά, βουρ-
τσίζουμε και ψάχνουμε το τρίχωμα του 
ζώου μας καθημερινά μετά τη βόλτα, κα-
θαρίζοντας τυχόν χόρτα που έχουν προ-
σκολληθεί πάνω του.

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
Το μπάνιο στη θάλασσα με το σκυλάκι μας μπορεί να είναι μία από τις πιο 
απολαυστικές εμπειρίες μας μαζί του, αρκεί να φερθούμε υπεύθυνα και 
με ενσυναίσθηση τόσο ως προς το ίδιο, όσο και προς τους υπόλοιπους 
λουόμενους.

Το πρώτο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι να βρίσκουμε πάντα 
ένα σκιερό μέρος όπου το ζωάκι μας θα μπορεί να προστατευθεί από 
τη ζέστη και τον ήλιο.

Εάν το κατοικίδιό μας είναι ένας μικρός κολυμβητής θα πρέπει να θυμό-
μαστε να το ξεπλένουμε καλά μετά το τέλος του μπάνιου με γλυ-
κό νερό και να περιποιούμαστε ιδιαίτερα τα αυτιά του, καθώς το 
αλάτι, το χλώριο και τα βακτήρια που βρίσκονται σε θάλασσες και πισίνες 
μπορεί να του προκαλέσουν προβήματα στο δέρμα καθώς και ωτίτιδες. 
Αντιθέτως, δεν πρέπει ποτέ να αναγκάζουμε να μπει με το ζόρι στη θά-
λασσα ένας σκύλος που δείχνει απροθυμία στην προσπάθειά μας αυτή.

Θα πρέπει επίσης να προσέξουμε τα παιχνίδια που κάνουμε μαζί του 
στην παραλία. Η κατάποση μεγάλης ποσότητας θαλασσινού νερού και 
άμμου, μπορεί να του προκαλέσουν αφυδάτωση, εμετούς ακόμα και το-
ξίκωση. 

Σύμφωνα με τη νο-
μοθεσία τα ζώα μπορούν 

να κολυμπούν ελεύθερα μόνο 
σε παραλίες χωρίς κόσμο. Γι’ αυτό 

μην παραλείπετε ποτέ το λουρί του 
ζώου σας, ώστε αν κάποιος λουόμενος 
ενοχληθεί να μπορείτε να το κρατήσε-
τε δεμένο κοντά σας και μακριά από 
τη θάλασσα, ενώ απαραίτητο είναι 

να έχετε πάντα μαζί σας και το 
βιβλιάριο υγείας του σε 

περίπτωση ελέγχου. 

Extra 
t ip
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Δράση

Μέχρι στιγμής, η Αμυμώνη έχει προ-
σφέρει υπηρεσίες σε περισσότερες 
από 480 οικογένειες, παρέχοντας εκ-
παίδευση, απασχόληση και θεραπείες 
(εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, φυσι-
κοθεραπεία, μουσικοθεραπεία, κ.ά.) 
στα παιδιά και κάθε είδους υποστή-
ριξη στην οικογένεια. Συγκεκριμένα, 
παρέχει υπηρεσίες μέσα από τέσσερις 
δομές:

Η ΑΜΥΜΩΝΗ - Πανελλή-
νιος Σύλλογος Γονέων, 
Κηδεμόνων και Φίλων 

Ατόμων με Προβλήματα Όρα-
σης και Πρόσθετες Αναπηρί-
ες, ιδρύθηκε το 1993 στην Αθήνα, 
ορμώμενη από την ανάγκη των 
γονέων να διεκδικήσουν τα δι-
καιώματα των παιδιών τους. Οι 
ωφελούμενοί της είναι παιδιά και 
ενήλικες με ολική ή μερική απώ-
λεια όρασης και πρόσθετες ανα-
πηρίες, όπως νοητική υστέρηση, 
αυτισμό, σύνδρομα, νευρολογικές 
διαταραχές, κινητικά προβλήματα, 
ψυχιατρικές διαταραχές, επιληψία 
και προβλήματα ακοής.  

ΑΜΥΜΩΝΗ

Πρόγραμμα Πρώιμης 
Παρέμβασης
Λειτουργεί από το 2004 και απευθύνεται 
σε βρέφη και παιδιά από 0 έως 6 ετών 
και παρέχεται στο σπίτι του κάθε παιδιού 
σε στενή συνεργασία με το οικογενειακό 
περιβάλλον. Στόχος είναι η έγκαιρη αξιο-
λόγηση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
του παιδιού, αλλά και η στήριξη και η κα-
θοδήγηση των γονέων. Για την απόκτηση 
επιπλέον τεχνογνωσίας, η ΑΜΥΜΩΝΗ 
συνεργάζεται με φορείς και ιδρύματα του 
εξωτερικού, όπως το Blindeninstitut της 
Γερμανίας, ενώ εδώ και μια πενταετία το 
πρόγραμμα παρέχεται και εξ’ αποστάσε-
ως μέσω τηλεδιασκέψεων σε οικογένειες 
από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΑΜΥΜΩΝΗ
Όταν ο Ποσειδώνας τι-
μώρησε την Αργολίδα 
με λειψυδρία, η Αμυμώ-
νη, μια από τις 50 κόρες 
του Δαναού, στάθηκε 
αφορμή για να αποκα-
λύψει ο θεός την πηγή 
που θα απάλλασσε την 
περιοχή από την τιμω-
ρία. Το ίδιο ακριβώς 
κάνει η «Αμυμώνη» και 
σήμερα: Αναζητά τις 
πηγές και τους πόρους, 
που θα εξασφαλίσουν 
αξιοπρεπή διαβίωση σε 
παιδιά που αντιμετωπί-
ζουν προβλήματα όρα-
σης. Είναι η ελπίδα που 
δεν στερεύει ποτέ!
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Κέντρο Ημέρας «Ίριδα»
Πρόκειται για το πρώτο κέντρο 
ημερήσιας φροντίδας στην Ελλά-
δα, που εξυπηρετεί καθημερινά 
από Δευτέρα έως Παρασκευή 40 
άτομα και λειτουργεί από το 1995 
στο Ελληνικό (πρώην Αμερικανι-
κή Βάση). Σκοπός του Κέντρου εί-
ναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων της 
καθημερινής ζωής, και συγκεκρι-
μένα η εκμάθηση κοινωνικών κα-
νόνων συμπεριφοράς, η ενθάρ-
ρυνση για αυτοεξυπηρέτηση, η 
εξάσκηση στον προσανατολισμό, 
και κυρίως η ανάδειξη και η πλή-
ρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
του κάθε ατόμου.

Ξενώνας «Πολίχνη»
Από τον Μάρτιο του 1996 λει-
τουργεί σε μια μονοκατοικία 
στο Χαλάνδρι το μοναδικό στην 
Ελλάδα πρόγραμμα εισαγωγής 
στην Ημιαυτόνομη Διαβίωση, για 
άτομα με προβλήματα όρασης και 
πρόσθετες αναπηρίες. Λειτουργεί 
από Παρασκευή έως και Δευτέρα 
πρωί, εξυπηρετεί 5 ωφελούμε-
νους ανά εβδομάδα και στοχεύει 
στη δια βίου εκπαίδευση σε δεξι-
ότητες καθημερινότητας, καθώς 
και στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των εκπαιδευομένων.

Στέγη 
Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης (ΣΥΔ) 
«Λίλιαν Βουδούρη»
Είναι η πρώτη και μοναδική ΣΥΔ 
στη χώρα, για άτομα με αυτόν 
τον συνδυασμό αναπηριών και 
αποτελούσε ένα όνειρο ζωής για 
τους γονείς των παιδιών αυτών, 
από την πρώτη στιγμή που ιδρύ-
θηκε ο φορέας. Στεγάζεται σε μια 
μονοκατοικία στο Πικέρμι (δωρεά 
του Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη) 
και λειτουργεί από τον Αύγουστο 
του 2012. Φιλοξενεί 7 άτομα και 
σκοπός της είναι η δια βίου παρα-
μονή σε ένα ζεστό και οικογενει-
ακό περιβάλλον.

Τι κάνει την Αμυμώνη ξεχωριστή;
Η Αμυμώνη είναι ο μόνος πανελλήνιος φορέας που παρέχει εκπαίδευση, φροντίδα 
και θεραπείες σε παιδιά και ενήλικες με προβλήματα όρασης και πρόσθετες ανα-
πηρίες καλύπτοντας όλο το ηλικιακό τους φάσμα, στηρίζοντας παράλληλα με κάθε 
τρόπο τις οικογένειές τους.

‣ Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες από υψηλά και συνεχώς καταρτιζόμενο προσωπικό

‣ Μοναδικότητα ως προς την ωφελούμενη ομάδα

‣ Φροντίδα για κάλυψη αναγκών δια βίου

‣ Διαφάνεια και συνέπεια

‣ 29 έτη συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας

Επιπλέον, στο βιογραφικό της ΑΜΥΜΩΝΗΣ συμπεριλαμβάνονται σημαντικές δια-
κρίσεις, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει η διπλή διάκριση με το Βραβείο Εταιρικής 
Επικοινωνίας και την Ειδική Διάκριση για την Καλύτερη χρήση δεικτών επίδοσης 
(KPI’s) για τη δημιουργία Πρότυπης Παιδικής Χαράς για παιδιά με προ-
βλήματα όρασης (Τελετή Απονομής των «Corporate Affairs Excellence Awards», 
2019) και η βράβευση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο του θεσμού 
«Νησίδες Ποιότητας 2015». 

Το 2020 η Αμυμώνη ξεχώρισε ανάμεσα σε 53 ΜΚΟ λαμβάνοντας τη δεύτερη θέση 
στο πεδίο «Κοινωνική ένταξη - Πρόνοια», στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΘΑΛΗΣ 
ΙΙ - Χαρτογράφηση & Αξιολόγηση Ελληνικών Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων».

Σήμερα, η ΑΜΥΜΩΝΗ συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και ανάπτυ-
ξης (PrECIVIM, ErISFaVIA, Burn Out Free ECI Project, Stories4all), προτείνει καινοτό-
μες δράσεις για χρηματοδότηση μέσω crowdfunding, δεν σταματά να δικτυώνεται 
και να ενημερώνεται συνεχώς, ενώ παράλληλα υλοποιεί και εθνικά προγράμματα 
με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο («Παραμύθι χωρίς όρια» - Η πρώτη ηλεκτρονική 
βιβλιοθήκη παραμυθιών για παιδιά με προβλήματα όρασης, «Δίνοντας ζωή στις ει-
κόνες» - Βιβλιοθήκη παραμυθιών με 3D εκτύπωση)

Αμυμώνη
Διεύθυνση: Λ. Βουλιαγμένης (πρώην Αμερικάνικη Βάση) 
Τ.Θ. 73842, Τ.Κ. 16777
Τηλέφωνα: 2109631441, 2109630244 
Website: www.amimoni.gr/
E-mail: info@amimoni.gr 

Μπορείτε να στηρίξετε το έργο του συλλόγου ΑΜΥΜΩΝΗ 
αγοράζοντας ένα προϊόν από το e-shop www.amimoni-
eshop.gr ή με κατάθεση σε έναν από τους λογαριασμούς: 

Λογαριασμός Τράπεζας Πειραιώς: 5081 071696802
IBAN: GR 9301720810005081071696802

Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας: 086 61397367
IBAN: GR 2601100860000008661397367

Λογαριασμός Eurobank: 0026 0175 47 0200508247
IBAN: GR 3202601750000470200508247

Λογαριασμός Alpha Bank: 3860 02002002443
IBAN: GR 5801403860386002002002443
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Ο ΣΕΦ
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ...

Εκτέλεση:
Βάζουμε σε ένα μπολ την κρέμα τυριού, το ανθότυρο, το λεμόνι, τον άνηθο 
και λίγο αλάτι. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να ενσωματωθούν όλα τα υλι-
κά. Σκεπάζουμε και βάζουμε στο ψυγείο. Πλένουμε, καθαρίζουμε και παίρ-
νουμε τις κορυφές από τα αλμυρίκια, βάζουμε σε μία κατσαρόλα νερό και 
σε δυνατή θερμοκρασία και αφήνουμε να βράσει. Μόλις βράσει, ρίχνουμε 
μέσα τα αλμυρίκια (δεν θέλουν πολύ βράσιμο - περίπου 8 λεπτά. Eάν τα 
θέλετε πιο βρασμένα τα αφήνετε στον χρόνο που θέλετε). Τα βγάζετε από 
το βραστό νερό και τα βάζετε αμέσως σε ένα μπολ με παγωμένο νερό (εάν 
έχει μέσα και παγάκια ακόμα καλύτερα). Τα αφήνουμε μέσα μέχρι να κρυώ-
σουν και μόλις κρυώσουν τα βάζουμε πάνω σε μία πετσέτα να στραγγίξουν.

Βρέχουμε ελαφρώς τον ντάκο ή τα ντακάκια και τα σπάμε σε ένα μπολ 
σε μικρά κομματάκια, ραντίζουμε με το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε ελα-
φρώς να πάει παντού. Στρώνουμε σε ένα μεγάλο πιάτο τα κομμάτια του 
ντάκου , δίνοντας ένα σχήμα στρογγυλό. Βάζουμε την κρέμα μας σε ένα 
κορνέ και απλώνουμε με προσοχή πάνω από τον ντάκο. Προσθέτουμε από 
πάνω τα αλμυρίκια και στρώνουμε πάνω τον σολομό και ραντίζουμε με 
ελαιόλαδο. Τέλος, ρίχνουμε τα ντοματίνια και την κάπαρη, στολίζουμε με 
κομματάκια άνηθου αν θέλουμε και σερβίρουμε.

ΥΛΙΚΑ

200 γρ. ντάκος ή ντακάκια

150 γρ. αλμυρίκια

300 γρ. κρέμα τυριού

100 γρ. ανθότυρο

200 γρ. καπνιστό σολομό

12 ντοματίνια κομμένα στα 4

1 κουτ. της σούπας κάπαρη

25 γρ. λεμόνι χυμό

2 κουτ. σούπας άνηθο 
ψιλοκομμένο

4 κουτ. της σούπας ελαιόλαδο

Αλάτι

Μάνος Σιακήρ
Executive chef

Ντάκος
με κρέμα τυριού
και ανθότυρο,
αλμυρίκια και
καπνιστό σολομό
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ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΗ

Βάζουμε στο μούλτι τα μπισκότα και τα φουντούκια , τα χτυπάμε μέχρι 
να γίνουν σκόνη. Τα μεταφέρουμε σε μια μικρή λεκάνη και προσθέτουμε 
τα υπόλοιπα υλικά για τη βάση. Τρίβουμε με τα δάχτυλά μας μέχρι να εν-
σωματωθούν τα υλικά. Βάζουμε σε μικρά στρογγυλά τσέρκια και πατάμε 
ελαφρά με τα δάχτυλά μας και έπειτα τα βάζουμε στο ψυγείο μέχρι να 
σφίξουν.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΚΟΤΑ

Βάζουμε το ζαχαρούχο γάλα χωρίς να το ανοίξουμε σε μία κατσαρόλα με 
νερό και σιγοβράζουμε για 3 ώρες. Προσθέτουμε νερό αν χρειάζεται για 
να είναι πάντα καλυμμένο. Αφήνουμε να κρυώσει και μετά το ανοίγουμε. 
Αν θέλετε μπορείτε να το πάρετε έτοιμο από το σούπερ μάρκετ. Παίρ-
νουμε τις μπανάνες που έχουμε κόψει σε φέτες και τις βάζουμε σε ένα 
τηγανάκι με τη ζάχαρη σε χαμηλή θερμοκρασία μέχρι να καραμελώσουν, 
ανακατεύοντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κατεβάζουμε από τη φω-
τιά και αφήνουμε στην άκρη. Στη συνέχεια μουλιάζουμε τις ζελατίνες σε 
ένα μπολ με κρύο νερό και αφήνουμε να μαλακώσουν. Σε μία κατσαρόλα 
βάζουμε την κρέμα και σε μέτρια θερμοκρασία περιμένουμε μέχρι να βρά-
σει. Μόλις πάρει μια βράση ρίχνουμε τη ζελατίνα, αφού τη στύψουμε να 
φύγει το νερό και ανακατεύουμε καλά μέχρι να διαλυθεί τελείως. Τέλος, 
ρίχνουμε μέσα την καραμελωμένη μπανάνα και ανακατεύουμε καλά για 
ένα λεπτό. Μοιράζουμε σε μικρά φορμάκια και βάζουμε στο ψυγείο να 
παγώσουν και να σταθεροποιηθούν περίπου για 5 ώρες.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΙΑΤΟΥ

Βάζουμε σε ένα πιάτο τη βάση του μπισκότου σπασμένη ή ολόκληρη, το-
ποθετούμε πάνω την πανακότα αφού την ξεφορμάρουμε. Καλύπτουμε με 
λίγη από την καραμέλα του ζαχαρούχου και τη σαντιγύ.

Πανακότα 
«Μπανόφι»

ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΗ

220 γρ. τριμμένα μπισκότα 
(επιλογής σας)

130 γρ. βούτυρο σε 
θερμοκρασία δωματίου

80 γρ. φουντούκια τριμμένα

20 γρ. Α μαρέτο

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΚΟΤΑ

700 γρ. κρέμα γάλακτος

150 γρ. ζάχαρη

15 γρ. ζελατίνα

1 ζαχαρούχο γάλα

2 μπανάνες κομμένες σε 
φετούλες

300 γρ. κρέμα γάλακτος 
(σαντιγύ)
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Adelco baby Wet Wipes Pack Clean & Fresh
Υγιεινή, καθαριότητα & περιποίηση όπου δεν υπάρχει νερό με 2 απλά βήματα 

Μοναδική καινοτομία Adelco baby Wet Wipes Pack Clean & Fresh in 2 Steps με 2 διαφορετικά 
μωρομάντηλα για ολοκληρωμένη υγιεινή και φροντίδα

Δύο απλά βήματα για τη φροντίδα του:

Με τα Adelco baby 
Wet Wipes μπορείς 
να είσαι πλέον ήσυχη 
για την καθαριότητα 
του μωρού σε μέρη 
που δεν υπάρχει 
πρόσβαση σε νερό! 
Στο ταξίδι, στην εκ-
δρομή, στο πάρκο, 
στον παιδότοπο.

• Δερματολογικά
 ελεγμένο

• Χωρίς parabens

• Χωρίς χρωστικές

• Χωρίς αλλεργιο-
 γόνα αρωμάτων

• Χωρίς οινόπνευμα

Βήμα 1: Με το ειδικό μωρομάντηλο με απαλό 
αφρό, καθαρίζουμε το δερματάκι από υπο-
λείμματα & ακαθαρσίες

Βήμα 2: Με το υγρό μωρομάντηλο με νερό 
και χαμομήλι αφαιρούμε τον αφρό και ενυ-
δατώνουμε το δέρμα.

Κατάλληλο για: 

• Παιδιά 

• Πρόσωπο και σώμα

• Φωτοευαίσθητα δέρματα

Xρήση:

Ανακινούμε καλά πριν τη χρήση. Καλύπτου-
με ομοιόμορφα με το αντηλιακό ακόμα και 
τα δύσκολα σημεία, όπως αυτιά, μέτωπο, 
μύτη, πέλματα και πίσω από τα γόνατα.
Εφαρμόζουμε το αντηλιακό σε στεγνό δέρ-
μα 15-20 λεπτά (20-30 λεπτά είναι πολλά) 
πριν από την έκθεση στον ήλιο και το ανα-
νεώνουμε ανά 1 ώρα, ακόμη και στην επι-
φάνεια του δέρματος που καλύπτεται από 
το μπλουζάκι και οπωσδήποτε μετά το κο-
λύμπι ή το σκούπισμα με την πετσέτα.
Αποφυγή επαφής με τα μάτια.
Δεν ψεκάζουμε στα σημεία του προσώπου 
αλλά ψεκάζουμε πρώτα στο χέρι και ακο-
λούθως κάνουμε επάλειψη.

Frezyderm Kids Sun Care Cream 
Spray SPF 50+
Nέο, υβριδικό αντηλιακό spray για παιδιά πολύ υψη-
λής ηλιοπροστασίας σε μορφή ψεκάσιμης κρέμας. 
Δημιουργεί ένα υδρόφοβο προστατευτικό φιλμ με 
τις ενυδατικές και περιποιητικές ιδιότητες μιας κρέ-
μας. H πρωτοποριακή καινοτομία αναστροφής φά-
σης Switch-Oil Phase Technology σε συνδυασμό με 
την ειδική αντλία στοχευμένου ψεκασμού μετατρέ-
πει την κρέμα σε μικροσταγονίδια για ομοιόμορφη 
και ταχύτερη εφαρμογή. 

Τι είναι η Switch-Οil Phase Technology 
(SWOPTM); 

Υβριδική τεχνολογία ψεκασμού λεπτόρρευστης 
υδατικής κρέμας (oil in water) που μέσω της επάλει-
ψης μετατρέπεται σε πολύ υψηλής ανθεκτικότητας 
αντηλιακή κρέμα αυξημένης αγκίστρωσης (water in 
oil).Σύνθεση εμπλουτισμένη με Radical Scavenging 
Skin Protectors, ενεργά υψηλής αντιοξειδωτικής 
προστασίας, για την προφύλαξη και την αποκατά-
σταση της ευαίσθητης παιδικής επιδερμίδας από 
την επιβλαβή δράση της ηλιακής ακτινοβολίας.
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Κρεμοσάπουνο με αντιμικροβιακό παράγοντα
Η ελληνική εταιρεία ECOFARM παρουσιάζει το νέο προϊόν παραγωγής της Κρεμοσάπουνο με 
τον αντιμικροβιακό παράγοντα SymGuard® CD, που αποτελεί τη σύγχρονη, ασφαλή και φιλι-
κή προς το περιβάλλον τεχνολογία υγιεινής. Με άμεση δράση εξουδετερώνει αποτελεσματι-
κά τους παθογόνους μικροοργανισμούς, χωρίς να επηρεάζει το μικροβίωμα της επιδερμίδας.

Το Κρεμοσάπουνο χεριών Ecofarm έχει εξειδικευμένη σύνθεση για καθημερινή και συχνή 
χρήση με γλυκερίνη, πανθενόλη, αλόη, βρώμη, λεμόνι και τον αντιμικροβιακό παράγοντα 
(SymGuard®* CD), πλήρως βιοδιασπώμενο, δραστικό κατά των παθογόνων μικροοργανισμών. 
Διατίθεται σε 2 αρώματα, Αλόη & Πούδρα, σε συσκευασίες των 300ml & 1000ml με αντλία 
και 1000ml & 5L (refill).

• Αντιμικροβιακό συ-
στατικό φιλικό για το 
περιβάλλον πλήρως βι-
οδιασπώμενο

• Σύγχρονη Τεχνολο-
γία Υγιεινής - Γρήγορη 
Δράση - Δερματολογι-
κά Ελεγμένο

• Ελληνικό προϊόν 

• Διατίθεται αποκλει-
στικά στα φαρμακεία

Enema Flex Phosphates Zarbis
Το Enema Flex Phosphates Zarbis είναι ένα 
νέο φαρμακευτικό κλύσμα φωσφορικών, το 
οποίο έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη 
χρήση είτε από τον ασθενή, είτε από επαγ-
γελματία υγείας. 

Το ENEMA FLEX Phosphates διαθέτει: 

• Εύκαμπτο στόμιο που προσαρμόζεται στην 
ανατομία του ασθενούς, για ασφάλεια και 
άνεση στην εφαρμογή

• Λιπαντική επικάλυψη με βαζελίνη, για εύ-
κολη και ανώδυνη χρήση

• Μελετημένη γεωμετρία φιάλης για σωστή 
δοσολογία ακόμα και αν μείνει υγρό στη φι-
άλη 

Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της περιστα-
σιακής δυσκοιλιότητας, για τον πλήρη καθα-
ρισμό του εντέρου πριν και μετά από επεμ-
βάσεις, τον τοκετό και πριν από διαγνωστικές 
εξετάσεις (κολονοσκόπηση, ακτινογραφία 
κλπ).

Αντενδείκνυται σε άτομα με 
αλλεργία σε οποιοδήποτε 
από τα συστατικά, οίδημα του 
παχέος εντέρου (μεγάκολο), 
στένωση ή ατελές άνοιγμα 
του πρωκτού ή του ορθού, 
απόφραξη στο κατώτερο κό-
λον (Νόσος του Hirschsprung), 
υποψία απόφραξης του εντέ-
ρου, απόφραξη του εντέρου 
ή μειωμένες φυσιολογικές 
εντερικές κινήσεις (παραλυτι-
κός ειλεός), παιδιά κάτω των 
18 ετών.

Φαρμακευτικό προϊόν ΜΗΣΥ-
ΦΑ για το οποίο δεν απαιτεί-
ται ιατρική συνταγή

Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός 
Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν: 
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες 
χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή 
το φαρμακοποιό σας

Πηγή πληροφοριών: SPC
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Ντέλια Όουενς

Εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες

Για χρόνια, οι φήμες για την Πιτσιρίκα του Βάλτου έδιναν κι έπαιρναν στο 
Μπάρκλι Κόουβ, ένα ήσυχο ψαροχώρι της Βόρειας Καρολίνας. Ο θάνατος 
του νεαρού Τσέις Άντριους τις έκανε να φουντώσουν ακόμη περισσότερο. 

Ποιος θα μπορούσε να τον είχε σκοτώσει, αν όχι εκείνο το αγριοκόριτσο που 
ζούσε μονάχο του στα βάθη του βάλτου; Αλλά την Κάια δεν την είχαν καταλά-
βει. Ευαίσθητη και έξυπνη, είχε καταφέρει να επιβιώσει ολομόναχη, εγκαταλε-
λειμμένη απ’ τους ανθρώπους, παρέα με τους γλάρους και μ’ όσα της δίδαξε η 
άμμος κι η αρμύρα. Όταν δύο νεαροί απ’ το χωριό γοητεύονται απ’ την άγρια 
ομορφιά της, η Κάια ανοίγεται σε μια καινούργια ζωή. Αλλά τότε συμβαίνει το 
αδιανόητο. Μια ωδή στον φυσικό κόσμο και μια σπαρακτική ιστορία ενηλικίω-
σης, που μας υπενθυμίζει πώς τα παιδικά μας χρόνια μάς καθορίζουν για πάντα 
και ότι η ανθρώπινη φύση κουβαλά αρχέγονα, βίαια μυστικά, απ’ τα οποία κα-
νένας δεν μπορεί να ξεφύγει..

Σελίδες 466 - Εκδόσεις: ΔΩΜΑ

Πηνελόπη Κουρτζή

Το κορίτσι με το σαλιγκάρι

Σε θέλω δικό μου. Δεν αντέχω πια να σε μοιράζομαι. Προτιμώ να μη σε έχω 
καθόλου αν δεν ανήκεις μόνο σε εμένα». Ο τόνος ήταν απολογητικός, η 
φράση απλή και χιλιοειπωμένη. Όμως καμία δεν είχε τολμήσει να του το 

πει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αλλά του το είπε. Εκείνη. Το κορίτσι με το σαλιγκάρι. 
Έφτασε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού από το Λονδίνο στις 26 Μαρτίου του 
1969. Έφτασε κρατώντας στη χούφτα της ένα μικρό, πληγωμένο σαλιγκάρι. Και 
από εκεί, πάντα με το μικρό σαλιγκάρι προστατευμένο στην κλειστή παλάμη της, 
πήγε στα Μάταλα. Εκεί όπου της είχαν υποσχεθεί ότι βρισκόταν ο παράδεισος 
της φύσης. Και των χίπηδων. Στα Μάταλα, τον παράδεισο της ελευθερίας. Και της 
Τζόνι Μίτσελ. Και του Χάρι. Προπαντός του Χάρι. Έμεινε μέχρι τον Μάιο του 1969, 
περιμένοντας, μαζί με τα παιδιά των λουλουδιών από όλο τον κόσμο, το καλοκαίρι 
της αγάπης. Μα αυτό δεν ήρθε ποτέ... Γιατί εκείνο τον Μάιο έγινε ό,τι έγινε. 

Σελίδες 368 - Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Κόλιν Χούβερ

Τελειώνει με εμάς

Κάποιες φορές αυτός που σε αγαπάει περισσότερο είναι και αυτός που σε 
πληγώνει περισσότερο. Η ζωή δεν ήταν εύκολη για τη Λίλι, όμως αυτό 
δεν την εμπόδισε να δουλέψει σκληρά για να εκπληρώσει όλα όσα ονει-

ρευόταν. Αφού έφυγε από τη μικρή πόλη του Μέιν, σπούδασε, μετακόμισε στη 
Βοστόνη και άνοιξε τη δική της επιχείρηση. Έτσι, όταν γνωρίζει τον γοητευτικό 
νευροχειρουργό Ράιλ Κινκέιντ, ξαφνικά η ζωή της φαντάζει πολύ όμορφη για 
να είναι αληθινή. Ο Ράιλ είναι δυναμικός, πεισματάρης, ίσως και λίγο αλαζόνας. 
Όμως είναι και ευαίσθητος, πολύ ευφυής κι έχει αδυναμία στη Λίλι. Και όταν 
φοράει ρούχα χειρουργείου γίνεται ακόμα πιο γοητευτικός. Η Λίλι δεν μπορεί 
να τον βγάλει από το μυαλό της. Ωστόσο η τεράστια απέχθειά του για τις σχέ-
σεις είναι ανησυχητική. Και παρόλο που η Λίλι γίνεται η εξαίρεση στον κανόνα 
του, δεν μπορεί να μην αναρωτηθεί για ποιο λόγο ο Ράιλ απέφευγε να δεσμευ-
τεί. Όμως δεν την κατακλύζουν μόνο τα ερωτηματικά για τη σχέση της αλλά και 
οι σκέψεις της για τον Άτλας Κόριγκαν – τον πρώτο της έρωτα που τη δένει με 
το παρελθόν που άφησε πίσω της. Ήταν η αδελφή ψυχή και ο προστάτης της. 
Όταν ξαναεμφανίζεται, ξαφνικά ό,τι έχει χτίσει η Λίλι με τον Ράιλ απειλείται…

Σελίδες 408 - Εκδόσεις: ΔΙΟΠΤΡΑ
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Η μελέτη βρήκε 
ότι όσοι έτρωγαν 
τουλάχιστον δύο 
μερίδες μισού 
αβοκάντο, άρα 
ένα ολόκληρο 
αβοκάντο μέσα 
στην εβδομάδα, 
είχαν 16% μι-
κρότερο κίνδυνο 
καρδιαγγειακής 
νόσου και 21% 
μικρότερο κίνδυ-
νο ειδικότερα για 
στεφανιαία νόσο

Νέα μελέτη:
Αυτό το τρόφιμο μειώνει αισθητά 
τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων

Οι άνθρωποι που τρώνε τουλάχιστον δύο μερίδες 
αβοκάντο την εβδομάδα (κάθε μερίδα είναι μισό 
αβοκάντο) έχουν μικρότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο 

σε σχέση με όσους τρώνε αβοκάντο σπάνια ή ποτέ, σύμ-
φωνα με μία νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη που 
έγινε σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων και σε μεγάλο βάθος 
χρόνου 30 ετών. Η αντικατάσταση ζωικών προϊόντων, 
όπως βουτύρου, τυριού ή μπέικον, με αβοκάντο σχετίζεται, 
επίσης, με μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρα Λορίνα 
Πατσέκο της Σχολής Δημόσιας Υγείας 
του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, που 
έκαναν τη σχετική δημοσίευση 
στο περιοδικό «Journal of the 
American Heart Association», 
ανέλυσαν στοιχεία για σχε-
δόν 69.000 γυναίκες 30-
55 ετών και 41.700 άνδρες 
40-75 ετών, χωρίς καρκίνο, 
στεφανιαία νόσο ή εγκεφα-
λικό στην αρχή της μελέτης. 
Κατά τη διάρκειά της συ-
νέβησαν 9.185 περιστατικά 
στεφανιαίας νόσου και 5.290 
εγκεφαλικά.

Η μελέτη βρήκε ότι όσοι έτρωγαν τουλάχιστον δύο μερί-
δες μισού αβοκάντο, άρα ένα ολόκληρο αβοκάντο μέσα 
στην εβδομάδα, είχαν 16% μικρότερο κίνδυνο καρδιαγ-
γειακής νόσου και 21% μικρότερο κίνδυνο ειδικότερα για 
στεφανιαία νόσο. Η αντικατάσταση μίας καθημερινής με-
ρίδας μαργαρίνης, βουτύρου, αυγού, γιαουρτιού, τυριού ή 
επεξεργασμένου κρέατος όπως το μπέικον, με την ίδια πο-
σότητα αβοκάντο, σχετιζόταν με μία μείωση κατά 16% έως 
22% των καρδιαγγειακών περιστατικών. Από την άλλη 
πλευρά, η κατανάλωση μισής μερίδας αβοκάντο την ημέ-

ρα, αντί για μία ισοδύναμη ποσότητα ελαιόλαδου, 
ξηρών καρπών και άλλων φυτικών ελαίων, 

δεν είχε κάποιο πρόσθετο όφελος.

Τα αβοκάντο περιέχουν υγιή μονοα-
κόρεστα λίπη, καθώς και άλλα συ-
στατικά που έχουν συσχετιστεί με 
την καλή καρδιαγγειακή υγεία. 
Παλαιότερες κλινικές μελέτες 
έχουν βρει ότι τα αβοκάντο 
έχουν θετική επίπτωση στους 
παράγοντες καρδιαγγειακού 
κινδύνου, όπως η υψηλή χολη-

στερίνη. Η κατανάλωση αβοκά-
ντο εμφανίζει ανοδική τάση, διε-

θνώς, τα τελευταία χρόνια.
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Xαρακτηριστικό Κυκλαδονήσι, η Κύ-
θνος, γνωστή και με την ονομασία 
Θερμιά λόγω των φημισμένων ιαματι-

κών πηγών της, βρίσκεται ανάμεσα στην Κέα 
και στη Σέριφο και ανήκει στο σύμπλεγμα 
των Δυτικών Κυκλάδων.

Οι χαμηλοί λόφοι, οι δαντελωτές ακρογιαλιές, οι χρυσές 
αμμουδιές, η Χώρα και η Δρυοπίδα με την αναλλοίωτη 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική τους, οι γοητευτικοί παραθα-
λάσσιοι οικισμοί, ο αρχαιολογικός χώρος του Βρυόκα-
στρου, το μεσαιωνικό κάστρο της Ωριάς, οι αξιόλογες εκ-
κλησίες και τα γραφικά ξωκλήσια χαρίζουν ένα ξεχωριστό 
χρώμα στην Κύθνο, που αποτελεί αγαπημένο προορισμό 
για πολυάριθμους παραθεριστές και λάτρεις των θαλάσ-
σιων εκδρομών.

Κατά την παράδοση, η Κύθνος (γνωστή στην αρχαιότητα 
και ως Δρυοπίς) οφείλει την ονομασία της στον Kύθνο, τον 
επικεφαλής των Δρυόπων από την Εύβοια που αποίκισαν 
πρώτοι το νησί (ακολούθησαν Ίωνες άποικοι).

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ανασκαφών, το νησί κατοι-
κήθηκε από τους Προϊστορικούς Xρόνους (εγκατάσταση 
πιθανώς Μεσολιθικής Περιόδου στη θέση «Μαρουλάς», 
πρωτοκυκλαδικές εγκαταστάσεις στις θέσεις «Τζούλη», 
«Ζογκάκι», «Λεύκες» και «Κακόβολο»).

Η αρχαία πόλη της Κύθνου, στη θέση «Βρυό-
καστρο», κατοικήθηκε αδιάκοπα από τον 10ο 
αιώνα π.Χ. έως τον 6ο-7ο αιώνα μ.Χ.

Αξιόλογη υπήρξε η συμβολή της Κύθνου στην 
ανάπτυξη και τη διάδοση της μεταλλουργίας 

κατά την αρχαιότητα.

Κατά τους Βυζαντινούς Χρόνους το νησί εντάχθηκε αρχικά 
στην Επαρχία των Νήσων και ακολούθως στο Θέμα του 
Αιγαίου.

Στους Νεότερους Χρόνους η Κύθνος δοκιμάστηκε επανει-
λημμένα από πειρατικές επιδρομές.

Από τα σημαντικότερα γεγονότα της ιστορίας του νησιού 
υπήρξαν τα Kυθνιακά, αντιοθωνική στάση που εκδηλώ-
θηκε τον Μάρτιο του 1862 με στόχο την απελευθέρωση 
πολιτικών κρατουμένων και που κατεστάλη βίαια από τις 
κυβερνητικές δυνάμεις.

Σημαντικό ρόλο στη νεότερη ιστορία της Κύθνου δια-
δραμάτισε η μεταλλευτική δραστηριότητα (εξόρυξη σι-
δηρομεταλλευμάτων) που αναπτύχθηκε στο νησί έως 
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
in.gr

Κύθνος: Το Κυκλαδονήσι
με την ξεχωριστή φυσιογνωμία

Η Κύθνος ανήκει στο 
σύμπλεγμα των Δυ-
τικών Κυκλάδων
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1. Το μηδέν
2. 10 χρονών
3. Το σφουγγάρι
4. 59 παιδιά
5. Η αναπνοή
6. 125 χιλιόμετρα

Αν το πολλαπλασιάσεις με οποιονδήποτε άλλο αριθμό, 
η απάντηση πάντα παραμένει η ίδια. Ποιος αριθμός εί-
ναι αυτός; 

1
Τα παιδιά ενός σχολείου σχημάτισαν 9 τριάδες και 8 τε-
τράδες. Πόσα ήταν όλα τα παιδιά;

4

Όταν ο Χάρης ήταν 10, η αδερφή του είχε τα μισά του 
χρόνια. Τώρα ο Χάρης είναι 15. Πόσο είναι η αδερφή του; 

2 Είναι ελαφρύ σαν πούπουλο αλλά κανένας άνθρωπος 
δεν μπορεί να το κρατήσει για πολύ. Τι είναι;

5

Τι είναι γεμάτο τρύπες κι όμως κρατά μέσα του το νερό;

3 Ο Γιώργος έκανε χθες με το αυτοκίνητό του 50 χιλιόμε-
τρα. Σήμερα έκανε 25 χιλιόμετρα περισσότερα. Πόσα 
χιλιόμετρα έκανε και τις δύο μέρες μαζί;

6

ΜΕΤΡΙΟ

ΛΥΣΕΙΣ

ΔΥΣΚΟΛΟ



Σώµα παραλίας!

Πως θα πάω
για βουτιές;

Ε; Τι χτίζεις;

Έχεις σώµα;
Πας παραλία!

Ααααααχ!
Τέλεια!

Τι κάνεις
µε τόση ζέστη;

Όλη µέρα
ασκήσεις!

Ουφ!

Ουφ!

Χτίζω!

Όχι! Όχι! Μη σκέφτεσαι έτσι!
Όλοι έχουµε δικαίωµα

να χαρούµε τη θάλασσα!

Εµπρός λοιπόν!
Φύγαµε για διακοπές!

Σώµα παραλίας! 

Καλό
Καλοκαίρι!
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