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Ά νοιξη: Ύμνος στην ομορφιά της φύσης…
…. και επιτέλους είναι εδώ και μας κλείνει το μάτι και μας καλω-

σορίζει στην εποχή των χρωμάτων και των αρωμάτων. Οι ηλιόλουστες ημέρες 
μάς προσφέρουν απλόχερα χαρά και ελπίδα και μια γλυκιά προσμονή για την 
αναγέννηση της φύσης και της ζωής. 

Σε αυτό το τεύχος σας αποκαλύπτουμε tips για να πείτε «Όχι» στις Διατροφικές Ενοχές 
κατά τη διάρκεια των εορτών και μην νιώθετε τύψεις εάν φάτε κάτι παραπάνω ή κάτι που 
θεωρείτε πως δεν είναι υγιεινό. 

Αν αναρωτιέστε κατά πόσο μπορεί ένα παιδί να ακολουθήσει vegan διατροφή, που απο-
τελεί πλέον κομμάτι της σύγχρονης κοινωνίας, σας έχουμε όλες τις απαντήσεις.

Ποιοι είναι οι βασικές κανόνες που πρέπει να ακολουθούν όλες οι γυναίκες για την καθημερι-
νή υγιεινή της ευαίσθητης περιοχής, που είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την υγεία τους;

Ανακαλύψτε τα μυστικά της μεσοθεραπείας προσώπου που αποτελεί μια θεραπεία αισθη-
τικής ανάπλασης των κυττάρων, η οποία ενυδατώνει και επαναφέρει την ελαστικότητα της 
επιδερμίδας του προσώπου σας.

Κατανοήστε καλύτερα τη μεγάλη σημασία του σχολικού επαγγελματικού προσανατολι-
σμού που θα βοηθήσει το νέο άτομο σε μια ορθή εκπαιδευτική επαγγελματική επιλογή. 
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Γνωρίστε τις διαταραχές που σχετίζονται με τη μη ομαλή λειτουργία του εντέ-
ρου, καθώς και πώς μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε. 

Ενημερωθείτε για τα αίτια εκδήλωσης του αλλεργικού άσθματος, τα συμπτώμα-
τά του και τους τρόπους θεραπευτικής του αντιμετώπισης.

Αποκτήστε περισσότερες γνώσεις για το πώς επηρεάζουν τα μάτια, τα αυτοά-
νοσα νοσήματα και ποια είναι τα κύρια συμπτώματά τους. 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας –20 Μαρτίου– σας θυμί-
ζουμε όλους τους βασικούς κανόνες για ένα ωραίο χαμόγελο αλλά και ένα υγιές στόμα.

Ο εορτασμός του Πάσχα αντιπροσωπεύει την έννοια της «Ανάστασης», νοούμενη ψυ-
χολογικά ως αφύπνιση του εαυτού μας, των αισθήσεών μας, του πνεύματος, του σώματος 
και του νου μας.

Σας παρουσιάζουμε μερικές πτυχές της «σημερινής κουλτούρας» των κοινωνικών σχέ-
σεων, με κεντρικό τον ρόλο του διαδικτύου σε αυτές και πώς συσχετίζονται με κάποιες 
ψυχολογικές εκφάνσεις.

Μάθετε περισσότερα για την παχυσαρκία που μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία σύγχρονη 
επιδημία, αφού 7 στους 10 Έλληνες ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία και είναι δύσκολο να 
αντιμετωπιστεί.  

Τι ξέρετε για τα φαινόμενα placebo και nocebo, πώς σχετίζονται με την «παραφιλολογία» 
γύρω από την ουσία των σκευασμάτων και τα γενόσημα.  

Η Άνοιξη όσο όμορφη και να είναι, συνοδεύεται από δυνητικούς κινδύνους για τα κατοικί-
διά σας, τους οποίους πρέπει να γνωρίζετε.

Γνωρίστε τις δράσεις που σχεδίασε και υλοποίησε την προηγούμενη χρονιά ο Πειραϊκός 
Φαρμακευτικός Συνεταιρισμός (ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ.)  στα πλαίσια του προγράμματος κοινωνι-
κής ευθύνης του Ομίλου, έχοντας πάντα ως προτεραιότητα τον άνθρωπο.

Δοκιμάστε τη λαχταριστή συνταγή με κατσικίσιο μπούτι, καπνιστό τυρί και baby πατά-
τες στη λαδόκολλα, συνοδευόμενη με κρύα σάλτσα μαϊντανού και για επιδόρπιο λαχταριστό 
cheesecake σοκολάτα πάνω σε βάση από τσουρέκι.

Επισκεφθείτε στην περιοχή της Ξάνθης την όμορφη Σταυρούπολη -χω-
ριό χτισμένο στις πλαγιές χαμηλών λόφων, κοντά στον ποταμό Νέστο -, το 
δάσος της Χαϊντούς και τον καταρράκτη του Λειβαδίτη.

Καλό Πάσχα!
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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περίοδος των εορτών είναι συνήθως μια ευ-
χάριστη και διασκεδαστική περίοδος για τους 
περισσότερους από εμάς, που χαλαρώνουμε 

και πολλές φορές αυτό συνεπάγεται την αυξημένη πρό-
σληψη φαγητού.

Αυτό έχει ως επακόλουθο να μας δημιουργούνται 
τύψεις εάν φάμε κάτι παραπάνω ή κάτι που θεωρούμε 
πως δεν είναι υγιεινό. Για να αποφύγουμε αυτές τις τύψεις 

Η 
στις διατροφικές ενοχές 
κατά τη διάρκεια των εορτών

ΠΕΣ «ΌΧΙ»

Μαρία Δεσινιώτη
Διαιτολόγος Διατροφολόγος
MSc στην Αθλητική Διατροφή

καλό είναι να κάνουμε ένα διάλειμμα από προγράμματα 
απώλειας βάρους στα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα 
και ως πρώτο στόχο να έχουμε να διατηρήσουμε το 
βάρος μας σταθερό ή τουλάχιστον η αύξηση του βάρους 
μας να είναι μικρή. Δεύτερο στόχο πρέπει να έχουμε 
τη διατήρηση μιας διατροφής ισορροπημένης που 
να περιέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειαζόμαστε 
χωρίς να πειράζει εάν θα φάμε ένα γλυκό παραπάνω ή από 
ένα αγαπημένο μας φαγητό που θεωρείται αρκετά λιπαρό.
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1. Η πρώτη συνήθεια που πρέπει να εντάξουμε στη 
καθημερινότητά μας και όχι μόνο στις γιορ-

τές είναι τα μικρά και συχνά γεύματα, όπως και το να 
μην παραλείπουμε γεύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας. 
Με αυτή τη συνήθεια στην καμπύλη σακχάρου δεν παρα-
τηρούνται μεγάλες διακυμάνσεις, πράγμα το οποίο θέλου-
με όλη την ημέρα για να αποφεύγεται η έντονη πείνα ή 
κάποιο τυχόν υπερφαγικό επεισόδιο.

2. Για να αποφύγεις τις τύψεις άρχισε, βγάζοντας 
από το μυαλό σου πως οποιοδήποτε φαγη-

τό ή γλυκό απαγορεύεται. Δώσε όμως σημασία στην 
απόλαυση αυτών που θες να καταναλώσεις, ρωτώντας τον 
εαυτό σου πριν ξεκινήσεις να φας οποιοδήποτε τρόφιμο 
εάν όντως έχεις όρεξη να το καταναλώσεις ή θα το έτρω-
γες απλά και μόνο από βαρεμάρα π.χ. τη συγκεκριμένη 
στιγμή. Φάε συνειδητά! Κάνε όλα σου τα γεύματα χωρίς να 
αποσπάσαι από κινητά ή τηλεοράσεις, μασώντας αργά το 
φαγητό για να το ευχαριστηθείς με όλες σου τις αισθήσεις, 
αλλά και για να αντιληφθείς πότε θα επέλθει ο κορεσμός.

3. Μην ξεχνάς σε κάθε σου γεύμα να κάνεις 
«τριάδες». Τι σημαίνει αυτό; Να συνδυάζεις όποιο 

είδος πρωτεΐνης με όποιο είδος υδατάνθρακα επιθυμείς 
και με φρούτο ή λαχανικό (CHO + PRO + φρούτο ή λαχανι-
κό). Με αυτόν τον τρόπο θα έλθει ο κορεσμός πιο γρήγορα 
και θα μείνεις χορτασμένος για μεγαλύτερο διάστημα από 
το να κατανάλωνες ένα γεύμα που θα περιείχε π.χ. μόνο 
ένα από τα μακροθρεπτικά συστατικά. 

4. Τις μέρες που θα έχετε κάποιο τραπέζι δεν πρέπει 
να παραλείπετε γεύματα κατά τη διάρκεια της 

ημέρας γιατί έτσι υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να 
φάτε μεγαλύτερη ποσότητα φαγητού από όση χρειάζεστε 
στο τραπέζι, μόνο να προσέξετε τα υπόλοιπα γεύματα της 
ημέρας να μην είναι πλούσια σε λιπαρά και θερμίδες.

5. Προσοχή στο αλκοόλ! Εκείνες τις μέρες υπάρ-
χει η τάση να αυξάνεται η κατανάλωσή του, οπό-

τε το πρώτο που πρέπει να προσέξουμε είναι η επαρκής 
ενυδάτωση του οργανισμού μας πίνοντας 1,5 – 2 lt νερό/
ημέρα, ώστε να αποφευχθεί η αφυδάτωση που μπορεί να 
προκληθεί από την αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ. Επίσης 
καλύτερα είναι να προτιμούμε μπύρα ή κάποιο ξηρό κρασί 
λόγω του μικρότερου θερμιδικού τους φορτίου συγκριτικά 
με άλλα ποτά, καθώς και να πίνουμε μαζί με το φαγητό και 
όχι με άδειο στομάχι. 

6. Όσον αφορά στα γλυκά αυτό το 
διάστημα δεν χρειάζεται να περιο-

ρίσεις τον εαυτό σου κάνοντας συγκεκρι-
μένες επιλογές στο τι γλυκό θα κατανα-
λώσεις. Μπορείς να φας όποιο γλυκό σου 
έχει λείψει με λίγη προσοχή στην ποσό-
τητα που θα καταναλώσεις.

7. Μην ξεχνάς εκείνες τις μέρες 
τα φρούτα και τα λαχανικά 

καθώς οι φυτικές ίνες που περιέχουν θα 
επιφέρουν πιο γρήγορα τον κορεσμό.

8. Τέλος κάτι που δεν θα περίμεναν 
οι περισσότεροι, εξίσου σημαντική 

στις γιορτές είναι η φυσική δραστηριότητα. Αυτές τις 
μέρες αυξάνεται η ενέργεια που προσλαμβάνουμε λόγω 
της μεγαλύτερης κατανάλωσης τροφής, γι’ 
αυτό η άσκηση μάς βοηθά να αυξή-
σουμε την ενέργεια που δαπα-
νούμε, διατηρώντας το ενερ-
γειακό ισοζύγιο σταθερό με 
αποτέλεσμα την αποφυγή της 
πρόσληψης επιπλέον βάρους.

Πάμε παρακάτω να 
δούμε πώς θα το 
πετύχουμε αυτό και 
πώς θα αφήσουμε 
όσο το δυνατό γίνε-
ται σε μεγάλο βαθμό 
τις διατροφικές ενο-
χές στην άκρη.
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Ολίβια Μαλεβίτη
Κλινική Διαιτολόγος, ΒSc,

Queen Margaret University

Βίγκαν διατροφή και παιδί

Η vegan  διατροφή είναι πλέον κομμάτι της σύγχρονης κοινωνίας, 
γεννώντας το ερώτημα, κατά πόσο μπορεί ένα παιδί να ακολουθή-
σει αυτού του είδους τις διατροφικές συνήθειες.

Τα vegan παιδιά μπορούν να έχουν μια πλήρη διατροφή, με την καθο-
δήγηση επαγγελματία υγείας, καθώς τα χρόνια από τη γέννηση έως την 
εφηβεία είναι σημαντικά για τη συνολική υγεία και καθιέρωση διατροφι-
κών συνηθειών.

Βιγκανισμός και θηλασμός
Η πρώτη τροφή ενός μωρού, είναι ιδανικά το γάλα της μητέρας. Ενισχύει το 
ανοσοποιητικό, προστατεύει ενάντια σε λοιμώξεις και μειώνει τον κίνδυνο 
αλλεργιών.  Περιέχει όλες τις θρεπτικές ουσίες που χρειάζονται τα βρέφη.

Αν θηλάζετε, η διατροφή σας χρειάζεται να περιλαμβάνει  πηγές Β12, βι-
ταμίνης D και σιδήρου, διαφορετικά θα πρέπει το βρέφος να λαμβάνει 
συμπλήρωμα.

Αν δεν θηλάσετε ή αν χρησιμοποιείτε και φόρμουλα στον θηλασμό, υπάρ-
χουν επιλογές με βάση τη σόγια για τους πρώτους 6 μήνες, με βιταμίνη D. 
Τα φυτικά γάλατα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το μητρικό γάλα ή 
τη βρεφική φόρμουλα τον πρώτο χρόνο, καθώς ελλείπονται  πρωτεΐνης, 
λιπαρών, υδατανθράκων, βιταμινών και μετάλλων.

Βιγκανισμός και παιδί
Βρεφική, vegan διατροφή 
6μηνών+
Στους 6 μήνες, εμπλουτίζεται η  διατροφή 
του βρέφους, πέραν του γάλακτος. Εισάγε-
τε μια νέα τροφή τη φορά, ώστε να ανα-
γνωρισθούν τυχόν αλλεργίες. Τα βρεφικά 
δημητριακά ρυζιού ενισχυμένα με σίδηρο 
είναι καλή επιλογή, καθώς υπάρχει μικρή 
πιθανότητα αλλεργικής αντίδρασης και 
αναμιγνύονται με μητρικό γάλα ή φόρμου-
λα σόγιας, καθώς δεν περιέχουν αρκετό 
σίδηρο, τα συμπληρώματα πρέπει να συ-
νεχιστούν.

Συνεχίστε με φρούτα και λαχανικά, ενώ 
τροφές όπως τα ζυμαρικά, το ρύζι, το μαλα-
κό ψωμί μπορούν να εισαχθούν σταδιακά.

Στους 6-8 μήνες προσθέτετε πηγές πρωτε-
ΐνης, όπως πουρέ φασολιών, γιαούρτι σό-
γιας και πολτοποιημένο τόφου. Τα φυτικά 
βούτυρα χρησιμοποιήστε τα μετά το έτος 
με επιτήρηση.
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Βίγκαν διατροφή μετά τον 1ο χρόνο
Μετά τον πρώτο χρόνο, τα μωρά που αναπτύσσονται 
φυσιολογικά μπορούν να καταναλώσουν ενισχυμένο 
γάλα σόγιας με ασβέστιο, βιταμίνη Β12, D καθώς και 
ποικιλία τροφών. 

Ας δούμε ποια θρεπτικά συστατικά είναι απαραίτητα:

Πρωτεΐνη

‣ φασόλια, μαύρα και κόκκινα, ρεβίθια και φακές.

‣ chia (τσία), υπερτροφή πλούσια σε πρωτεΐνες. 2 
κ.σ. chia περιέχουν 5 γραμμάρια πρωτεΐνης

‣ σπόροι όπως η κινόα (quinoa), η σίκαλη και οι νι-
φάδες βρώμης, οι ξηροί καρποί και τα βούτυρα αυ-
τών είναι καλές πηγές πρωτεΐνης.

‣ τα φρούτα και τα λαχανικά έχουν κάποια ποσό-
τητα πρωτεΐνης, ιδιαίτερα το αβοκάντο (φρούτα και 
λαχανικά έχουν 1 ή 2 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά 
φλιτζάνι, τα αβοκάντο περιέχουν σχεδόν 4 γραμμά-
ρια ανά φρούτο).

‣ τόφου (το «λευκό κρέας των χορτοφάγων»), είναι 
εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης και περιέχει τα απαραί-
τητα αμινοξέα που χρειάζεται ο οργανισμός. 

‣ το tempeh

‣ το γάλα σόγιας

Φυτικές ίνες με σύνεση, η υπερβολική κατανάλωση 
μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της συνολικής ποσότη-
τας φαγητού και πιθανόν σε φτωχή πρόσληψη σιδήρου, 
ψευδάργυρου και ασβεστίου.

Βιταμίνη Β12  βρίσκεται σε διατροφική μαγιά, ενι-
σχυμένο γάλα σόγιας ή ενισχυμένα δημητριακά και δεν 
πρέπει να λείπει από τη διατροφή.

Ωμέγα 3 λιπαρά οξέα σε φυτικές πηγές όπως η σό-
για, τα καρύδια, το chia, και τον λιναρόσπορο (καθώς 
επίσης και στα λάδια τους), ενισχυμένα προϊόντα και 
χυμούς.

Σίδηρος, ψευδάργυρος και ασβέστιο ενισχυμένα 
δημητριακά πρωινού, σκούρα πράσινα λαχανικά, φα-
σόλια και φακές, αποξηραμένα φρούτα, ιδιαίτερα βερί-
κοκα, σύκα και δαμάσκηνα.

Η βιταμίνη C στα φρούτα και τα λαχανικά, βοηθάει 
στην απορρόφηση σιδήρου. Συμπεριλαμβάνουμε λοι-
πόν στα καθημερινά γεύματα των παιδιών εσπεριδοει-
δή, φράουλες, πιπεριές, σκούρα πράσινα λαχανικά.

Ο ψευδάργυρος βρίσκεται στα όσπρια, στους ξη-
ρούς καρπούς και στο σπανάκι.

Για επαρκή πρόσληψη ασβεστίου, καταναλώνουμε 
μπρόκολο και σπόρους, όπως το σουσάμι. Πολλοί χυμοί 
και το γάλα σόγιας είναι επίσης ενισχυμένα με ασβέστιο.

Φαγητά που προσφέρουν υψηλή ενέργεια
Τα vegan παιδιά συχνά ακολουθούν διατροφές που δεν αντα-
ποκρίνονται στις υψηλές ενεργειακές τους ανάγκες. Ελέγχετε 
συστηματικά το βάρος τους. Σε περίπτωση μείωσης βάρους 
ή ελλιπoύς ανάπτυξης εξασφαλίστε ποικιλία στη διατροφή 
τους, μειώστε τις φυτικές ίνες και προσθέστε συμπυκνωμένες 
θερμίδες.

Στη διατροφή τους χρειάζονται:  

‣ Δημητριακά  ολικής και μη ολικής άλεσης.

‣ Φυτικό γάλα/γιαούρτι αποφύγετε γάλατα, τυριά, για-
ούρτια και βούτυρα χαμηλών λιπαρών. Μερικά γάλατα σόγιας 
είναι ενισχυμένα με ασβέστιο ή/και βιταμίνη Β12.

‣ Φρούτα και λαχανικά ιδανικά 2 μικρές μερίδες φρούτων 
και 3 μικρές μερίδες λαχανικών την ημέρα. 

‣ Καλά λιπαρά ελαιόλαδο, αβοκάντο, ξηροί    καρποί, σπό-
ροι, αλείμματα ξηρών καρπών είναι μερικά από αυτά. Πρέπει 
να αποτελούν το 30-40% των θερμίδων στα παιδιά 1-3 ετών, 
25-35% στα μεγαλύτερα και τους έφηβους.

Bιγκανισμός και εφηβεία
Ένας vegan έφηβος έχει τις ίδιες αυξημένες ανάγκες με οποιο-
δήποτε άλλο παιδί στην εφηβεία. Οι συστάσεις είναι οι ίδιες 
με μία ιδιαίτερη προσοχή στην πρωτεΐνη καθώς ένας έφηβος 
χρειάζεται καθημερινά, περίπου 0,8 γρ. πρωτεΐνης ανά κιλό 
σωματικού βάρους. Μην ξεχνάτε ότι τα φρούτα δεν μας παρέ-
χουν πολλή πρωτεΐνη, γι’ αυτό χρειάζεται η ποικιλία στη δια-
τροφή με λαχανικά, όσπρια, δημητριακά, ξηρούς καρπούς και 
σπόρους. Αν η διατροφή περιλαμβάνει όλα αυτά, δεν θα έχει 
θέμα με την πρωτεΐνη και την ανάπτυξή του, ούτε θα απαιτη-
θούν συμπληρώματα.

Μια καλά σχεδιασμένη χορτοφαγική διατροφή με επί-
βλεψη διαιτολόγου-διατροφολόγου καθώς και  παιδίατρου 
μπορεί να αντικαταστήσει μια διατροφή που περιλαμβάνει 
κρέας. Απλά χρειάζεται χρόνο και φροντίδα για να καλυφθούν 
όλες οι διατροφικές ανάγκες του παιδιού.
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Xρυσούλα Γκούσκου
Φαρμακοποιός

Quality & Training Manager
FREZYDERM ΑΒΕΕ

Η

Το κατάλληλο 
κατά περίπτωση 
καθαριστικό 
πρέπει να
‣ Απομακρύνει ρύπους

‣ Καταπραΰνει

‣ Σέβεται το pH και τη χλω-
ρίδα της ευαίσθητης περιο-
χής και του κόλπου

Αναπαραγωγική 
ηλικία και σωστή 
καθημερινή υγιεινή
Ο ιδανικός γυναικολογικός κα-
θαρισμός προσφέρει

‣ Διατήρηση όξινου pH

‣ Ενυδάτωση και μαλακτική 
δράση

‣ Ενίσχυση δερματικού φραγ-
μού

‣ Προστασία από ερεθισμούς 
και επιμολύνσεις 

‣ Ευκολία και άνεση στη χρήση

‣ Δυνατότητα επιλογής μορ-
φών (υγρό καθαριστικό, αφρός 
καθαρισμού, μαντηλάκια καθα-
ριστικά)

‣ Ασφάλεια για χρήση κατά την 
κύηση και τον θηλασμό

καθημερινή υγι-
εινή της ευαί-
σθητης περιοχής, 

καθώς είναι απόλυτα συνδεδε-
μένη με την υγεία κάθε γυναίκας, 
έχει έναν απλό αλλά πολύ βασικό 
κανόνα: γίνεται μια φορά την ημέ-
ρα με καθαριστικό που δεν περι-
έχει σαπούνι και είναι κατάλληλο 
για την ορμονική ταυτότητα της 
γυναίκας (αναπαραγωγική ηλικία 
ή εμμηνόπαυση).

Μια 
προσωπική 
υπόθεση

Μικρά μυστικά
‣ Ο καθαρισμός γίνεται από τον κόλπο 
προς τον πρωκτό ώστε να μην μεταφέ-
ρονται τυχόν παθογόνα μικρόβια από την 
περιπρωκτική περιοχή

‣ Δεν χρησιμοποιείτε σφουγγάρι για-
τί υπάρχει κίνδυνος ερεθισμού από την 
τριβή ή μεταφοράς μικροβίων από το 
σφουγγάρι

‣ Μετά το ντους ή το μπάνιο επιλέγετε 
μαλακή και στεγνή πετσέτα και σκουπίζε-
τε το δέρμα από τον κόλπο προς τον πρω-
κτό

‣ Τα βαμβακερά εσώρουχα αφήνουν το 
δέρμα να αναπνέει και προστατεύουν από 
υγρασία που ευνοεί εμφάνιση μυκήτων

‣ Καλό είναι να χρησιμοποιούνται απορ-
ρυπαντικά χωρίς μαλακτικό και άρωμα 
για το πλύσιμο των εσωρούχων ώστε να 
μην εμφανίζονται τυχόν αλλεργίες ή ερε-
θισμοί

‣ Τοπικά αποσμητικά πρέπει να αποφεύ-
γονται γιατί συχνά προκαλούν ερεθισμούς
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Νικολέττα Γαβαλά
Αισθητικός

μεσοθεραπε ία 
προσώπου απο-
τελεί μια και-

νοτόμο θεραπεία που έχει 
έρθει στη ζωή μας τα τελευ-
ταία χρόνια και έχει αλλάξει τα 
δεδομένα στην αισθητική ανά-
πλαση της επιδερμίδας μας.

Πρόκειται για μια πρωτοπορι-
ακή τεχνική ανανέωσης και 
ανάπλασης των κυττά-
ρων,  η οποία μας  χαρίζει ένα 
απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα 
στα χαρακτηριστικά του προ-
σώπου μας.

Η

Σ ύ γ χ ρ ο ν η 
μεσοθεραπεία 
π ρ ο σ ώ π ο υ

Στόχος της με-
σο θ ε ρ α π ε ί ας 
είναι να μετα-
φέρει κάτω από 
την επιδερμίδα 
μας συγκεκρι-
μένες ουσίες 
όπως υαλουρο-
νικό οξύ, βιτα-
μίνες και αντιο-
ξ ε ι δ ω τ ι κ ο ύ ς 
παράγοντες που 
κάνουν αντιγή-
ρανση.

Συγκρατούν νερό κάτω από το δέρμα μας και το διατηρούν ενυ-
δατωμένο και νεανικό. Ουσιαστικά η θεραπεία αυτή ενυδατώνει 
και επαναφέρει την ελαστικότητα της επιδερμίδας του προσώπου 
μας, την αναζωογονεί και την ενθαρρύνει στο να προσπαθεί να 
φτιάξει ξανά τη δομή της. 

Ηλικίες:
Η μεσοθεραπεία προσώπου απευθύνεται πρακτικά σε 
γυναίκες και άνδρες κάθε ηλικίας. Σε μικρότερες ηλικίες, 
ακόμη και πριν τα 30 για ενυδάτωση και πρόληψη της γήρανσης, 
ενώ σε μεγαλύτερες ηλικίες για βελτίωση της υφής και ελαστι-
κότητας της επιδερμίδας, μείωση των λεπτών ρυτίδων, σύσφιξη, 
βαθιά ενυδάτωση. Συνήθως όμως την εφαρμόζουν άνθρωποι 
που θέλουν να εξαφανίσουν τις ρυτίδες, οπότε μιλάμε κυρίως για 
λίγο πιο ώριμες ηλικίες. 
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Διαδικασία:
Η διαδικασία γίνεται με τη χρή-
ση μιας συσκευής που ονομάζε-
ται Dermapen. Το εργαλείο αυτό 
διαθέτει μια περιστρεφόμενη κεφα-
λή, η οποία πάνω έχει πολύ λεπτές 
βελόνες. Αυτές δημιουργούν τους 
μικροτραυματισμούς στην επιφάνεια 
του δέρματός μας. Με τον τρόπο αυτό 
ενεργοποιεί τον οργανισμό μας ώστε 
να παράγει κολλαγόνο και ινώδη ιστό. 
Οι μικροτραυματισμοί αυτοί δεν είναι 
ορατοί με το μάτι μας και έχουν ως 
συνέπεια να επιφέρουν την πλήρη 
ενυδάτωση και ανάπλαση της επι-
δερμίδας μας για μια πιο νεανική και 
φρέσκια όψη.

Ο οργανισμός μας αναγνωρίζει το 
τραύμα και προσπαθεί να το επουλώ-
σει. Κατά την επούλωση γίνεται όλη η 
διαδικασία. Ταυτόχρονα, ανάλογα με 
το κοκτέιλ που χρησιμοποιείται, μπο-
ρούμε να αντιμετωπίσουμε στοχευμέ-
να τη χαλάρωση, τις βαθιές ή λεπτές 
γραμμές, τις πανάδες, την αφυδάτω-
ση και τα σημάδια ακμής.

Συστατικά:
Τα κοκτέιλ της μεσοθεραπείας περι-
έχουν βιταμίνες A, B, C, E, D, μέταλ-
λα, αμινοξέα, αυξητικούς παράγοντες 
και αντιοξειδωτικές ουσίες μαζί με 
μικρή ποσότητα υαλουρονικού οξέ-
ος. Τα συστατικά αυτά βελτιώνουν τη 
μικροκυκλοφορία, προάγουν τις κυτ-
ταρικές λειτουργίες και ενισχύουν την 
κυτταρική άμυνα και την παραγωγή 
κολλαγόνου και ελαστίνης. Επίσης τα 
αντιοξειδωτικά ενισχύουν την άμυνα 
κατά των ελευθέρων ριζών, ενώ το 
υαλουρονικό ενισχύει τα επίπεδα της 
υγρασίας στο δέρμα μας, χαρίζοντάς 
του ενυδάτωση και λάμψη.

Σημεία εφαρμογής: 
Είναι κυρίως θεραπεία προσώπου. 
Όμως επειδή μπορεί να επιφέρει πολ-
λά θετικά στην επιδερμίδα μας, έχει 
αρχίσει να χρησιμοποιείται και στο 
σώμα. Στο σώμα, όταν εφαρμόζεται, 
είναι ικανή να καταπολεμήσει την 
κυτταρίτιδα και να διορθώσει το πε-
ρίγραμμά του.

Πόνος:
Γενικά δεν πρόκειται για μια επίπονη 
διαδικασία. Επειδή όμως δημιουργού-
νται μικροτραυματισμοί στο δέρμα μας 
μέσω πολύ μικρών βελονών, μπορεί να 
παρατηρήσουμε μια μικρή ανεπαίσθη-
τη ενόχληση. Η ενόχληση αυτή διαρκεί 
όσο η θεραπεία και έπειτα υποχωρεί 
αμέσως. 

Αποτελέσματα:
Ανάλογα το πρόβλημα και τις ανάγκες 
του προσώπου μας, θα διαπιστώσου-
με και διαφορετικά αποτελέσματα. Αν 
έχουμε ρυτίδες θα δούμε έπειτα από 
λίγες συνεδρίες τις αλλαγές. Η μεσο-
θεραπεία αντιμετωπίζει τα σημάδια της 
ακμής, επαναφέροντας τη λάμψη και 
την υγεία στο πρόσωπό μας. 

Παρενέργειες:
Πρόκειται για μια θεραπεία 
απλή. Μετά το τέλος της συ-
νεδρίας μπορεί να επιστρέ-
ψουμε αμέσως στις καθημε-
ρινές μας δραστηριότητες. 
Η μεσοθεραπεία προσώπου 
είναι μια σχετικά ανώδυνη 
αλλά και ακίνδυνη θεραπεία 
και έχουν παρατηρηθεί ελά-
χιστα περιστατικά με ήπιες 
παρενέργειες. Αυτές οι παρε-
νέργειες έχουν παρατηρηθεί 
σε όλες τις ηλικίες. Καλό θα 
ήταν όμως να τις αναφέρου-
με:

1. Μικρός πόνος κατά την 

εφαρμογή

2. Ερεθισμός στην περιοχή

3. Παρατηρείται κνησμός

4. Μελανιές λόγω των μι-

κροτραυματισμών

5. Ήπιο οίδημα που υπο-

χωρεί άμεσα έπειτα από λί-

γες ώρες

Διαδικασία
στο σπίτι:
Θεωρητικά αλλά και πρα-
κτικά μπορούμε. Υπάρχουν 
συσκευές που μπορούμε να 
αγοράσουμε για χρήση στο 
σπίτι. Δεν είναι εύκολο να γί-
νει με την ίδια διαδικασία και 
τα ίδια αποτελέσματα που θα 
έχουμε από κάποιον ειδικό 
που θα αναγνωρίσει τις ανά-
γκες του προσώπου μας και 
θα ξέρει τι ακριβώς να κάνει.

Επιπλέον:
Για την επίτευξη ακόμα κα-
λύτερων αισθητικά αποτελε-
σμάτων, η μεσοθεραπεία για 
το πρόσωπο, μπορεί να συν-
δυαστεί πρακτικά με όλες τις 
θεραπείες της αισθητικής.
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Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι ένας κοινωνι-
κός-οικονομικός θεσμός που αποσκοπεί στο να βοηθή-
σει το άτομο να επιλέξει ένα επάγγελμα, να ετοιμαστεί 

γι’ αυτό και τέλος να εισέλθει και να σταδιοδρομήσει σ’ αυτό. Θα 
πρέπει, λοιπόν, να είναι μια συνεχής διαδικασία, μεγάλης διάρκειας, που σκο-
πό θα έχει να κατευθύνει τον νέο στο να γνωρίσει τον εαυτό του, ώστε να 
αξιοποιήσει τις ικανότητές του όσο το δυνατόν καλύτερα, για μια ορθή εκπαι-
δευτική επαγγελματική επιλογή.

Ο Αξίζει να σημειωθεί πως η επαγ-
γελματική πληροφόρηση οφείλει να 
είναι αντικειμενική και να παρουσιά-
ζει εξίσου τα θετικά και τα αρνητικά 
των επαγγελμάτων, τις ανάγκες που 
υπάρχουν στον συγκεκριμένο τομέα 
και τις προοπτικές εξέλιξης.

Καλλιρρόη Κομπότη
Φιλόλογος

Η έννοια του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού 
αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία τα τελευταία χρόνια

Σχολικός επαγγελματικός 
προσανατολισμός
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Η σημασία και η χρησιμότητα του σχο-
λικού επαγγελματικού προσανατολισμού, 
παρά τις αρνητικές κριτικές που έχει δεχτεί 
κατά καιρούς, καταδεικνύεται και από 
την έμφαση που έχει δοθεί σ’ αυτόν 
από τις αρχές του αιώνα μας, ιδιαίτερα 
στα Γυμνάσια και στα Λύκεια. Η πληροφόρη-
ση μπορεί να παρέχεται στους μαθητές από 
διάφορους φορείς.

Το έργο αυτό αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτι-
κοί, οι σύμβουλοι προσανατολισμού, οι σχο-
λικοί ψυχολόγοι ή άλλοι ειδικοί που έχουν 
επιμορφωθεί σε θέματα επαγγελματικού 
προσανατολισμού. 

Στις κατώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης, στο 
νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο, ο εκ-
παιδευτικός της τάξης αναλαμβάνει να μυή-
σει τους μαθητές στην επαγγελματική ζωή 
και στη χρησιμότητα των επαγγελμάτων. Η 
διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει μέσα στο 
πλαίσιο της διδασκαλίας των διάφορων μα-
θημάτων που αναπτύσσονται στο σχολείο.

Στη μέση εκπαίδευση, οι ανάγκες για επαγ-
γελματική πληροφόρηση είναι μεγαλύτε-
ρες, καθώς απαιτείται λεπτομερέστερη πα-
ρουσίαση των επαγγελμάτων και καλύτερη 
γνώση των δυνατοτήτων που παρέχονται 
από το εκπαιδευτικό σύστημα. Έτσι, το έργο 
αυτό, καλό είναι να αναλαμβάνει ένας κα-
θηγητής, ο οποίος έχει επιμορφωθεί σε 
θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού 
και μπορεί με τις γνώσεις του να βοηθήσει 
τους μαθητές στη διαδικασία εξερεύνησης 
και επιλογής επαγγελμάτων. Ωστόσο, και οι 
υπόλοιποι καθηγητές αποτελούν σημαντι-
κή πηγή πληροφόρησης για τους μαθητές, 
καθώς το αντικείμενό τους μπορεί να έχει 
σχέση με ποικίλα επαγγέλματα.

Τέλος, στις τάξεις του Λυκείου το έργο της 
πληροφόρησης συνδυάζεται με τη διορ-
γάνωση ειδικών ημερίδων και άλλων ενη-
μερωτικών εκδηλώσεων, όπου παρουσιά-
ζονται από συμβούλους επαγγελματικού 
προσανατολισμού και άλλες ειδικές υπηρε-
σίες, που επισκέπτονται ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα τα σχολεία. 

Ωστόσο, καλό θα είναι να ξεκινά από νωρίς, 
να συμβαδίζει με τις εξελίξεις στον επαγγελ-
ματικό τομέα και η έμφαση να δίνεται στην 
εφηβική και νεανική ηλικία, όπου πρέπει να 
παρθούν σημαντικές αποφάσεις για τη με-
τέπειτα ζωή του ατόμου. Έχει παρατηρηθεί 
πως τα παιδιά, ήδη από το νηπιαγωγείο, αρ-
χίζουν να εξερευνούν τον κόσμο των επαγ-
γελμάτων και να δείχνουν προτίμηση προς 
κάποιο επάγγελμα. Η προσπάθεια εισαγω-
γής στον κόσμο της επαγγελματικής ζωής 
συνεχίζεται στο δημοτικό και κορυφώνεται 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γι’ αυτό και 
ονομάζεται «κύκλος προσανατολισμού».

Συμπερασματικά, η επαγγελματική πληρο-
φόρηση στο σχολείο είναι εξίσου σημαντική 
για τους μαθητές, τους γονείς, αλλά και τους 
εκπαιδευτικούς. Οι γονείς κυρίως, αλλά και 
οι υπόλοιποι φορείς της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι ανοιχτό-
μυαλοι σε σχέση με τα λεγόμενα «νέα 
επαγγέλματα», καθώς οι απαιτήσεις των 
καιρών έχουν αλλάξει.

Ως Επαγγελματικός Προσανατολισμός δεν 
νοείται μόνο η διαδικασία παρουσίασης 
πληροφοριών σχετικά με διάφορα επαγ-
γέλματα, αλλά και η πραγματοποίηση συμ-
βουλευτικών συνεντεύξεων και η διενέρ-
γεια ασκήσεων αυτογνωσίας που σκοπό θα 
έχουν την ολική ωρίμανση της προσω-
πικότητας του ατόμου. Βέβαια, τα παιδιά 
στην τρυφερή αυτή ηλικία της εφηβείας 
καλούνται, εκτός των αυξημένων σχολι-
κών και εξωσχολικών τους υποχρεώσεων, 
να πάρουν αποφάσεις καριέρας και ζωής. 
Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, πόσο καταλυτική 
είναι η αξία των ατόμων που θα βρίσκονται 
στο περιβάλλον τους και θα τα βοηθήσουν 
στις κρίσιμες αυτές αποφάσεις τους.

Σύμφωνα με τις ψυχοπαιδαγωγικές αρ-
χές του Προσανατολισμού, δεν υπάρχει 
κατάλληλη ηλικία για την ενημέρωση 
του ατόμου και τη μύησή του στην επαγ-
γελματική ζωή.

Ειδικότερα 
με τον θεσμό 
αυτό το άτομο 
υποστηρίζεται:

α) Να γνωρίσει 

και να αποδεχθεί 
τον εαυτό του, να 
εντοπίσει και να 
κατανοήσει ατομι-
κά χαρακτηριστικά 
(ικανότητες, ενδι-
αφέροντα, κλίσεις, 
φιλοδοξίες) και να 
διαμορφώσει τις 
αξίες του σε ένα 
ικανοποιητικό αξι-
ολογικό σύστημα.

β) Να αποκτή-
σει τις γνώσεις και 
τις δεξιότητες που 
είναι απαραίτητες 
για την πραγματο-
ποίηση ορθών επι-
λογών.

γ) Να αναπτύξει 
σωστή προδιάθεση 
απέναντι στην ερ-
γασία και παραδε-
κτές επαγγελματι-
κές αξίες.

δ) Να επιτύχει 
ικανοποιητική προ-
σαρμογή γενικά και 
ειδικότερα, να έχει 
επιτυχία στο επαγ-
γελματικό του πε-
ριβάλλον.

ε) Τέλος, να 
προβεί σε συ-
νετές, ελεύθερες 
και αβίαστες επι-
λογές εκπαιδευτι-
κών εμπειριών και 
επαγ γε λματ ικών 
κατευθύνσεων (Δη-
μητρόπουλος, Τζέλ-
λος).



|  υγεία  |

16  ΠΕΙΦΑΣΥΝ NEWS | Άνοιξη 2023

Η φυσική διέξοδος
στα προβλήματα του εντέρου
Η υγεία ξεκινάει 
από το έντερο

Ό Ιπποκράτης έλεγε ότι όλες οι 
ασθένειες ξεκινούν από το 
έντερο. Για να είμαστε λοιπόν 

υγιείς, πρέπει πρώτα από όλα να φρο-
ντίσουμε το έντερό μας.

Το έντερο αποτελεί έναν φραγμό μεταξύ 
του οργανισμού μας και του εξωτερικού 
περιβάλλοντος. Η βασική του λειτουργία 
είναι να διαλέγει ποια υλικά από την τρο-
φή θα απορροφηθούν και ποια θα απο-
βληθούν. Με τον τρόπο αυτό:

‣ Απορροφώνται και προσφέρονται 
στον οργανισμό μέσω της κυκλοφορί-
ας του αίματος τα θρεπτικά συστατι-
κά που είναι απαραίτητα για την καλή 
λειτουργία όλων των οργάνων του 
σώματος.

‣ Αποβάλλονται οι τοξίνες και 
άλλα άχρηστα υλικά που το πέρασμά 
τους στην κυκλοφορία του αίματος, θα 
μπορούσε να βλάψει τον οργανισμό και 
να προκαλέσει ασθένειες.

Όταν το έντερο δεν λειτουργεί καλά
Υπάρχουν πολλές διαταραχές που σχετίζονται με τη μη ομαλή λειτουργία 
του εντέρου. Αυτές που εμφανίζονται συχνότερα είναι η δυσκοιλιότητα, η 
διάρροια, το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, η κολίτιδα, τα εκκολπώματα, η 
γαστρεντερίτιδα, οι λοιμώξεις, οι αιμορροΐδες κ.ά.

Παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία του εντέ-
ρου είναι η κακή διατροφή (φτωχή σε φυτικές ίνες), η χαμηλή κατανάλωση 
υγρών, η έλλειψη σωματικής άσκησης, το στρες, η χρήση συγκεκριμένων 
φαρμάκων (μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, αντικαταθλιπτικά, αντιβιοτικά, 
καθαρτικά κ.ά.), αλλαγές στην καθημερινότητα (μετακινήσεις, ταξίδια, εγκυ-
μοσύνη) κ.ά.

Οι παραπάνω παράγοντες επηρεάζουν δύο βασικές λειτουργίες 
του εντέρου:

‣ Διαταράσσουν την κινητικότητα του αποβλητέου υλικού στο 
εσωτερικό του εντέρου με αποτέλεσμα είτε αυτή να γίνεται πολύ αργά (δυ-
σκοιλιότητα) είτε πολύ γρήγορα (διάρροια).

‣ Διαταράσσουν την ισορροπία της εντερικής χλωρίδας με απο-
τέλεσμα το έντερο να μην λειτουργεί σωστά, να παρεμποδίζεται η απορ-
ρόφηση των θρεπτικών συστατικών και να ευνοούνται οι λοιμώξεις από 
παθογόνα.

Πώς μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα
του εντέρου;
Πλέον είναι γνωστό ότι οι φυτικές ίνες, τα προβιοτικά και τα πρεβιοτικά μπο-
ρούν να συμβάλλουν στην υγεία και την καλή λειτουργία του εντέρου. Και τα 
τρία παραπάνω συστατικά συνδυάζονται ιδανικά στο Lepicol.



Ψύλλιο (φυτικές ίνες)
Δημιουργεί ένα μαλακό τζελ στο 
εσωτερικό του εντέρου & διευκολύνει 
την κένωση

Προβιοτικά-Πρεβιοτικά
Επαναφέρουν την ισορροπία 
της χλωρίδας του εντέρου

Σωστή 
λειτουργία 
του εντέρου

 Η 3-σε-1 σύνθεση του Lepicol: ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ - ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ - ΠΡΕΒΙΟΤΙΚΑ

Σε κλινική μελέτη† που έγινε σε άτομα με δυσκοιλιότητα παρατηρήθηκε ότι με τη χρήση του Lepicol μειώθηκε  
η δυσκοιλιότητα μέσα σε μία μόλις εβδομάδα και αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των κενώσεων.

Η ομάδα που πήρε το Lepicol παρατήρησε τα εξής:

† Τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή μελέτη με placebo σε 69 άτομα με δυσκοιλιότητα κατά την οποία χορηγήθηκε Lepicol ή placebo (εικονικό φάρμακο) για 4 εβδομάδες. 
(Int J Food Sci Nutr. 2017 May;68(3):366-377)

Η δυσκοιλιότητα μειώθηκε μέσα σε 1 μόλις εβδομάδα

Μειώθηκαν τα συμπτώματα της δυσκοιλιότητας, 
όπως το φούσκωμα, οι κράμπες και ο πόνος

Η χρήση των καθαρτικών μειώθηκε 
από το 64,2% στο 6,4% μετά από 
4 εβδομάδες χρήσης

Μεγαλύτερη ικανοποίηση 
από την ποιότητα ζωής Χωρίς παρενέργειες

Αυξήθηκαν σημαντικά οι κενώσεις: από 2 σε 4,5 την εβδομάδα

Μειώνει τη δυσκοιλιότητα μέσα σε 1 μόλις εβδομάδα

Τα αποτελέσματα

ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

κενώσεις 
την εβδομάδα

Aποδεδειγμένη δράση του Lepicol

Η φυσική διέξοδος 
στα προβλήματα του εντέρου

ENAΡΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Συμπλήρωμα διατροφής. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή. 
Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 91169/21-12-2012.

Παναγή Ελή 19, 16452, Αργυρούπολη
T. 210 9941451, E. info@douni.gr, www.douni.gr

κενώσεις 
την εβδομάδα
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Το Lepicol έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί 
το έντερο υγιές με έναν απόλυτα φυσικό 
τρόπο. Τα συστατικά του προέρχονται από 
φυσικές πηγές και δεν απορροφώνται από 
τον οργανισμό αλλά φτάνουν και δρουν 
κατευθείαν στο έντερο, χωρίς να προκα-
λούν ερεθισμούς, συσπάσεις και εθισμό. 
Είναι ιδανικό για περιπτώσεις δυσκοιλι-
ότητας, διάρροιας, συνδρόμου ευερέθι-

Η 3-σε-1 σύνθεση του Lepicol: ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ - ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ - ΠΡΕΒΙΟΤΙΚΑ

Φυτικές ίνες
Οι φυτικές ίνες είναι άπεπτα συστατικά των τροφών 
που διέρχονται από το έντερο χωρίς να απορροφώ-
νται. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι φυτικές ίνες συμ-
βάλλουν στα ακόλουθα:

‣ Καλή λειτουργία του εντέρου

‣ Ομαλές κενώσεις, αποφυγή δυσκοιλιότητας ή δι-
άρροιας

‣ «Καθαρισμός» εντέρου

‣ Μείωση χοληστερίνης & προστασία από καρδιαγ-
γειακά νοσήματα

‣ Διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης 
στο αίμα

‣ Πρόκληση αισθήματος κορεσμού & συμβολή στον 
έλεγχο του βάρους

Το Lepicol περιέχει φλοιό ψύλλιου (Plantago ovata 
forsk), πλούσια πηγή διαλυτών φυτικών ινών άριστης 
ποιότητας. Το ψύλλιο έχει την ιδιότητα να συγκρατεί 
νερό και να μετατρέπεται μέσα στο έντερο σε ένα 
μαλακό τζελ το οποίο αυξάνει τον όγκο, τη συνοχή και 
την υγρασία του άχρηστου υλικού στο εσωτερικό του 
εντέρου, με αποτέλεσμα η αποβολή των περιττωμά-
των (κένωση) να ομαλοποιείται και να γίνεται πιο εύ-
κολα, χωρίς προσπάθεια, πόνο ή ερεθισμό. Επιπλέον, 
λειτουργεί ως λιπαντικό και «καθαρίζει» τα τοιχώμα-
τα του εντέρου.

Επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι άτομα που 
κατανάλωναν ψύλλιο παρατήρησαν σημαντική βελ-
τίωση σε περιπτώσεις δυσκοιλιότητας, διάρροιας, 
κολίτιδας, συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου και αι-
μορροΐδων. Επίσης, η λήψη ψύλλιου από άτομα με 
εκκολπώματα βοήθησε στην ομαλοποίηση της κινη-
τικότητας του εντέρου και στη μείωση του πόνου και 
του μετεωρισμού.

Προβιοτικά
Τα προβιοτικά είναι ζωτικής σημασίας για την καλή λειτουρ-
γία του εντέρου διότι:

‣ Ενισχύουν τους πληθυσμούς των καλών βακτηρίων στο 
έντερο, συμβάλλοντας έτσι στην εξισορρόπηση της εντερι-
κής χλωρίδας και την καλή λειτουργία του εντέρου

‣ Εμποδίζουν την προσκόλληση των παθογόνων βακτηρί-
ων στα τοιχώματα του εντέρου και αποτρέπουν την ανά-
πτυξή τους

‣ Προστατεύουν από μολύνσεις του εντερικού σωλήνα

Το Lepicol περιέχει 5 διαφορετικά προβιοτικά, τα 
Lactobacillus acidophilus PXN 35, Lactobacillus plantarum 
PXN 47, Lactobacillus rhamnosus PXN 54, Lactobacillus 
bulgaricus PXN 39 και Bifidobacterium bifidum PXN 23. Τα 
προβιοτικά αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε πε-
ριπτώσεις ασθενών με δυσκοιλιότητα, διάρροια, σύνδρομο 
ευερέθιστου εντέρου και άλλες γαστρεντερικές διαταραχές.

Η συμβιωτική δράση των προβιοτικών με το ψύλλιο

Σύμφωνα με μελέτη (Nutrition. 2009 May;25(5):520-5) σε 
άτομα με ελκώδη κολίτιδα, η συνδυαστική λήψη προβιοτι-
κών και ψύλλιου έχει καλύτερα αποτελέσματα και βελτιώνει 
περισσότερο την ποιότητα της ζωής από ότι η χρήση μόνο 
ψύλλιου ή μόνο προβιοτικών. Το Lepicol συνδυάζει το ψύλ-
λιο με τα προβιοτικά εξασφαλίζοντας το καλύτερο αποτέ-
λεσμα.

Ινουλίνη (πρεβιοτικό)
Η ινουλίνη είναι μια πρεβιοτική ίνα που προέρχεται από ρίζα 
κιχωρίου. Δεν διασπάται στο στομάχι αλλά φτάνει αδιάλυτη 
στο έντερο όπου και χρησιμοποιείται από τα καλά βακτήρια 
ως τροφή για την ανάπτυξή τους. Αυτό με τη σειρά του βοη-
θά στην ισορροπία της χλωρίδας του εντέρου και στην καλή 
του λειτουργία.

στου εντέρου, κολίτιδας, εκκολπωμάτων, 
γαστρεντερικών διαταραχών σε εγκύους 
και παιδιά (άνω των 11 ετών), όταν λαμ-
βάνεται αντιβίωση και στα ταξίδια. Είναι 
ασφαλές για μακροχρόνια χρήση. Είναι 
κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω 
των 11 ετών. Είναι κατάλληλο για διαβη-
τικούς, χορτοφάγους και εγκύους. Δεν πε-
ριέχει γλουτένη.
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ο άσθμα είναι μία νόσος των αε-
ραγωγών, δηλαδή του κατώτερου 
αναπνευστικού συστήματος, η οποία 

χαρακτηρίζεται από αυξημένη ανταπόκριση 
των πνευμόνων και του τραχειοβρογχικού δέ-
ντρου σε ποικίλα αλλεργιογόνα ερεθίσματα. 
Προκαλεί κυρίως στένωση των αεραγωγών 
διάχυτα, η οποία συνήθως υποχωρεί είτε αυ-
τόματα είτε μετά από θεραπεία. Κλινικά μπο-
ρεί να εκδηλωθεί με δύσπνοια, βήχα, αδυναμία 
ομιλίας και συριγμό ιδιαίτερα στην εκπνοή.

Η διάρκεια των κρί-
σεων μπορεί να είναι 
μικρή, κυμαίνεται δη-
λαδή από μερικά λε-
πτά μέχρι λίγες ώρες 
και ο ασθενής έπειτα 
αναρρώνει μετά το 
τέλος της κρίσης. 

Τ
Αλλεργικό άσθμα

Η νόσος εμφανί-
ζεται σε κρίσεις 
και χαρακτηρίζεται 
από διαστήματα, 
στα οποία ο ασθε-
νής είναι χωρίς συ-
μπτώματα.

Dr Ελευθερία Π. Κοζανίδου
Ειδικός Παθολόγος-Διαβητολόγος

Ποια τα αίτια;
Τα ερεθίσματα που προκαλούν οξέα επεισόδια άσθματος μπορούν 
να ταξινομηθούν σε επτά βασικές κατηγορίες: αλλεργικά, φαρμα-
κολογικά, σχετιζόμενα με τον χώρο εργασίας και το είδος 
της, λοιμώδη, σχετιζόμενα με τη φυσική άσκηση και ψυχο-
λογικής φύσης. Τα περισσότερα αλλεργιογόνα που προκαλούν το 
άσθμα είναι αερογενή και προκειμένου να προκαλέσουν ευαισθητο-
ποίηση πρέπει να είναι σε αφθονία για σημαντικά χρονικά διαστήματα.

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι το αλλεργικό άσθμα παρουσι-
άζει εποχιακή κατανομή. Αυτό είναι ιδιαιτέρα συνηθισμένο σε παιδιά 
και νέους ενήλικες. Οι περιπτώσεις που οφείλονται σε πούπουλα, 
τρίχωμα ζώων, ακάρεα της σκόνης, σπόρους μυκήτων και άλλα είδη 
αντιγόνων που συναντώνται διαρκώς στην ατμόσφαιρα δεν παρουσι-
άζουν εποχιακή κατανομή. Η έκθεση σε κάποιο αλλεργιογόνο προκα-
λεί, κατά κανόνα, μία άμεση αντίδραση, όπου η απόφραξη των αερα-
γωγών αναπτύσσεται μέσα σε λίγα λεπτά και ακολούθως υποχωρεί. 
Πολλές φορές ακολουθεί η όψιμη αντίδραση, δηλαδή ένα δεύτερο 
κύμα βρογχόσπασμου μερικές ώρες μετά την κυρίως κρίση.
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Ποια τα συμπτώματα του 
αλλεργικού άσθματος;
Κλινικά το άσθμα παρουσιάζει την ακόλουθη 
χαρακτηριστική τριάδα συμπτωμάτων: δύ-
σπνοια, βήχας και συριγμός. Στην πλέ-
ον τυπική μορφή του, το άσθμα αποτελεί μία 
παροξυσμικά εμφανιζόμενη νόσο στην οποία 
εμφανίζονται και τα τρία προαναφερθέντα 
συμπτώματα. Κατά την έναρξη μιας κρίσης, ο 
ασθενής αισθάνεται συσφιγκτικό άλγος στο 
στήθος και συχνά συνυπάρχει μη παραγωγικός 
βήχας. 

Σε βαριά κρίση, μπορεί ο συριγμός να γίνεται 
εξαιρετικά υψηλής συχνότητας. Ακόμη μπορεί 
να γίνεται ορατή σε βαριές κρίσεις η σύσπαση 
των επικουρικών αναπνευστικών μυών.

Το τέλος μιας ασθματικής κρίσης σημαίνεται 
συχνά με βήχα και αποβολή πυκνόρρευστης, 
ινώδους βλέννης, η οποία παίρνει τη μορφή 
κυλίνδρων σαν τους αεραγωγούς. Λιγότερο τυ-
πική σε περιπτώσεις άσθματος είναι η αναφορά 
από τον ασθενή δύσπνοιας μετά την κόπωση.

Πρόληψη 
αλλεργικού 
άσθματος
Η πρόληψη εμφά-
νισης άσθματος σε 
ασθενείς είναι βασι-
κός θεμέλιος λίθος 
της σωστής θερα-
πείας. Για παράδειγ-
μα έχει βρεθεί πως 
πολλοί ενήλικες με 
αλλεργική ρινίτιδα 
παρουσιάζουν ανα-
πνευστικό άσθμα 
και η πρόληψη είναι 
εφικτή με δύο τρό-
πους: πρώτον, με τη 
σωστή συμπτωματι-
κή θεραπεία της αλ-
λεργικής ρινίτιδας, 
δηλαδή με τη χρήση 
αντιφλεγμονώδους 
αγωγής για το κα-
τάλληλο χρονικό 
διάστημα, και δεύ-
τερον, με την ειδική 
ανοσοθεραπεία, δη-
λαδή την επανεκ-
παίδευση του αμυ-
ντικού συστήματος, 
ώστε να μην ανα-
γνωρίζει ως εχθρό 
τα αλλεργιογόνα 
και να μην προκαλεί 
αλλεργία κατά την 
επαφή με αυτά.

Ο κάθε ασθενής 
οφείλει να λαμ-
βάνει τη σωστή 
αγωγή μετά από 
προσωποποιημέ-
νη προσέγγιση 
από τον ειδικό 
θεράποντα και φυ-
σικά να είναι ορθά 
εκπαιδευμένος να 
αντιμετωπίσει την 
κρίση του, αλλά κυ-
ρίως να αποφεύγει 
τα αλλεργιογόνα 
που αποδεδειγμένα 
τον ενοχλούν.

Ποια η θεραπευτική αντιμετώπιση;
Το πλέον αποτελεσματικό μέτρο αντιμετώπισης του αλλεργικού άσθματος είναι η 
απομάκρυνση του αιτιολογικού παράγοντα από το περιβάλλον του ασθενούς. 
Επιπλέον, η απευαισθητοποίηση ή η ανοσοθεραπεία με εκχυλίσματα των υπόπτων αλ-
λεργιογόνων είναι ευρέως διαδεδομένη. Τέλος, τα διαθέσιμα φάρμακα για τη θεραπεία 
του άσθματος διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τα φάρμακα που αναστέλλουν 
τη σύσπαση των λείων μυικών ινών, δηλαδή τα αποκαλούμενα «ταχέως δρώντα ανα-
κουφιστικά» και τα φάρμακα που παρεμβαίνουν στις διεργασίες της φλεγμονής, δηλα-
δή τα «φάρμακα μακροπρόθεσμου ελέγχου». 

Ο κύριος στόχος της χρόνιας θεραπείας είναι να επιτευχθεί μια σταθερή, ασυμπτω-
ματική κατάσταση με την καλύτερη δυνατή πνευμονική λειτουργία, χρησιμοποιώντας 
βέβαια την ελάχιστη δυνατή φαρμακευτική αγωγή. Οι κατευθυντήριες οδηγίες είναι 
σαφείς και στοχεύουν στην καλή ποιότητα ζωής του ασθενούς με όσο το δυνατόν λιγό-
τερες παροξύνσεις, κανένας περιορισμός στην αθλητική δραστηριότητα που επιθυμεί ο 
ασθενής, ελάχιστη δυνατή χρήση βραχείας δράσης β2 διεγερτών και καθόλου ανεπιθύ-
μητες ενέργειες από τη θεραπεία που εφαρμόζεται.

Πώς γίνεται η διάγνωση;
Η διάγνωση του άσθματος γίνεται με τη 
διαπίστωση αντιστρεπτού βρογχόσπα-
σμου. Αυτό συμβαίνει, όταν κατά τη διε-
νέργεια σπιρομέτρησης παρατηρείται 
αύξηση της τιμής του FEV1 (βεβιασμέ-
νη εκπνοή ή ταχέως εκπνεόμενος όγκος 
αέρα (σε λίτρα) σ’ ένα δευτερόλεπτο) κατά 
15% (ή παραπάνω) μετά τη χορήγηση 2 ει-
σπνοών β-αδρενεργικού διεγέρτη.

Οι δερματικές δοκιμασίες μπορεί να είναι 
θετικές (με εκδήλωση αντίδρασης πομ-
φού και ερυθρότητας) σε ποικίλα αλλερ-
γιογόνα, το εύρημα όμως αυτό δεν σχε-
τίζεται απαραίτητα με τις διαταραχές που 
παρουσιάζουν οι πνεύμονες.

Το ποσοστό των ηωσηνόφιλων στο αίμα 
και στα πτύελα και οι μετρήσεις των επιπέ-
δων των IgE είναι επιβοηθητικά, αλλά όχι 
ειδικά στοιχεία για το άσθμα. Στις απλές 
ακτινογραφίες θώρακα μπορεί να ανευρί-
σκεται υπερδιάταση των πνευμόνων, αλλά 
το εύρημα αυτό δεν είναι διαγνωστικό.
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Τι εννοούμε με τον όρο αυτοάνοσα; 
Σχετίζονται με τα μάτια;

Με τον όρο αυτοάνοσα νοσήματα εννοούμε μια μεγάλη κατηγορία ασθε-
νειών που οφείλονται σε φλεγμονή λόγω του ανοσοποιητικού συ-
στήματος του ανθρώπου και εν πολλοίς η ακριβής αιτιολογία τους 

είναι υπό διερεύνηση. Τα περισσότερα αυτοάνοσα μπορεί να έχουν συμμετοχή 
και των οφθαλμών, είτε σαν αρχική εμφάνιση είτε δευτεροπαθώς, αφού προηγουμέ-
νως έχουν κάνει βλάβη σε κάποιο άλλο όργανο - στόχο του οργανισμού π.χ. καρδιά, 
νεφρά, δέρμα κλπ. τα συνοδά του συμπτώματα.

Αυτοάνοσα νοσήματα
και οφθαλμοί

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



|  υγεία  |

Άνοιξη 2023 | ΠΕΙΦΑΣΥΝ NEWS  23

Συχνά αυτοάνοσα νοσή-
ματα είναι η αυτοάνοσος θυ-
ρεοειδίτιδα, η ρευματοειδής 
αρθρίτιδα, η αγγυλοποιητική 
σπονδυλίτιδα, ο συστηματικός 
ερυθηματώδης λύκος, η ψω-
ριασική αρθρίτιδα και δερματί-
τιδα, η σαρκοείδωση, οι φλεγ-
μονώδεις νόσοι του εντέρου 
όπως νόσος Chron και ελκώδης 
κολίτιδα, διάφορες αγγειίτιδες 
και το σύνδρομο Sjogren.

Πώς επηρεάζουν τα 
μάτια τα αυτοάνοσα 
νοσήματα; Ποια είναι 
τα κύρια συμπτώματα; 
Ανάλογα με το αυτοάνοσο εί-
ναι πιθανόν να επηρεαστούν 
διάφορες δομές του ματιού και 
των δακρυικών αδένων, συνή-
θως έχουμε KOKKINO MATI 
που επιμένει και δεν υποχωρεί, 
και έχουμε μεταξύ άλλων:

1. Ξηροφθαλμία δηλαδή 
σημαντική μείωση στην παρα-
γωγή δακρύων και πρόκληση 
σοβαρής νόσου της οφθαλμι-
κής επιφάνειας και του κερα-
τοειδούς, ειδικά στο σύνδρομο 
Sjogren και σε θυρεοειδίτιδα, 
που προκαλεί συχνά κάψιμο και 
αίσθηση ξένου σώματος.

2. Ιριδοκυκλίτιδα, που εκ-
δηλώνεται με μείωση της οπτι-
κής οξύτητας και πόνο κατά την 
προσπάθεια εστίασης όταν κοι-
τάμε μακριά στην τηλεόραση ή 
όταν διαβάζουμε, σε περιπτώ-
σεις φλεγμονής του πρόσθιου 
ημιμορίου του ματιού και της 
ίριδος. 

3. Οπίσθια ραγοειδίτιδα - 
υαλίτιδα δηλαδή μυγάκια και 
θόλωση της όρασης όταν προ-
σβάλλεται το οπίσθιο μέρος 
του ματιού το υαλώδες σώμα 
(τζελ του ματιού) και ο αμφι-
βληστροειδής.

Παίρνω φάρμακα για αυτοάνοσο. Πότε πρέπει να δω 
οφθαλμίατρο για ωχρά κηλίδα; Τι εξετάσεις χρειάζομαι;
Εάν παίρνετε Plaquenil, ένα φάρμακο που βελτιώνει και σταθεροποιεί διάφο-
ρα αυτοάνοσα νοσήματα, τότε χρειάζεται οπωσδήποτε οφθαλμολογική εκτίμηση, 
βυθοσκόπηση και οπτικό πεδίο και μια ειδική εξέταση αξονικής για τα μάτια, το 
OCT ωχράς κηλίδας, διότι μπορεί να γίνει φαρμακευτική βλάβη στην ωχρά κηλίδα.

Εάν παίρνετε κορτιζόνη, υπάρχει πιθανότητα καταρράκτη δηλαδή θόλωσης 
του φακού του ματιού και γλαυκώματος δηλαδή βλάβης του οπτικού νεύρου με 
μείωση της όρασης και απώλεια οπτικού πεδίου, είτε, υπάρχει πιθανότητα οφθαλ-
μικής υπέρτασης, που θα χρειαστούν αντί υπερτασικά δηλαδή αντί - γλαυκωμα-
τικά κολλύρια.

Κινδυνεύω από κάποια μόλυνση στα μάτια;
Εάν έχετε ανοσοκαταστολή πιθανόν να εκδηλώσετε έρπητα, απλό ή ζωστήρα, 
που να εμπλέκει τα μάτια, βλεφαρίτιδες, επιπεφυκίτιδες κ.ά.

Έχω παιδί με αυτοάνοσο. Πότε χρειάζεται εξέταση;
Εάν το παιδί έχει ρευματοειδή αρθρίτιδα ή κάποιου άλλου είδους αρθρίτιδα θα 
χρειαστεί κάθε χρόνο οπωσδήποτε μια εξέταση και ειδικότερα στο μι-
κροσκόπιο δηλαδή στην σχισμοειδή λυχνία. Ίσως να χρειάζεται και πιο συχνά, 
αλλά αυτό θα σας το πει ο οφθαλμίατρος και ο ρευματολόγος σας.

Υπάρχει κάποιος γενικός κανόνας στο τι να κάνω;
Ναι, εάν έχετε αυτοάνοσο μια φορά το χρόνο ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ να εξετάζεστε σε 
ειδικό οφθαλμίατρο. 

Εάν έχετε κόκκινο μάτι, θόλωση της όρασης, μυγάκια, ξηρότητα στα μάτια ή συν-
δυασμό αυτών, να αναζητήσετε το συντομότερο οφθαλμολογική εκτίμηση.

Μην αφήνετε ποτέ, μα ποτέ την υγεία των ματιών σας στην τύχη!
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20 
ΜΑΡΤΙΟΥ

Οδοντιατρικός 
Σύλλογος Πειραιά M ε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας ας 

θυμηθούμε όλοι βασικούς κανόνες για ένα ωραίο χαμόγελο 
αλλά και ένα υγιές στόμα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 

Στοματικής 
Υγείας



|  υγεία  |

Άνοιξη 2023 | ΠΕΙΦΑΣΥΝ NEWS  25

‣ Η κακή αισθητική του χαμόγελου οδηγεί κυρί-
ως τους εφήβους σε ανασφάλεια, που πολλές φορές 
καταλήγει σε κατάθλιψη

‣ Πάνω από χίλιες ασθένειες εμφανίζονται στη 
στοματική κοιλότητα 

‣ Μια νόσος στο στόμα μπορεί να αποτελεί την 
πρώτη εκδήλωση της νόσου που έχει ήδη προσβάλλει 
ή πρόκειται να προσβάλλει άλλα όργανα ή συστήματα 
του οργανισμού

‣ Πρόσφατη έρευνα επιβεβαιώνει ότι τα βακτήρια 
που ενοχοποιούνται για την ουλίτιδα, βρίσκονται επί-
σης στον εγκέφαλο των ασθενών με νόσο Αλτσχάιμερ

‣ Η κακή στοματική υγιεινή οδηγεί σε περιο-
δοντικές νόσους, που παρεμβαίνουν στον μηχανισμό 
παραγωγής ινσουλίνης, με αποτέλεσμα να καθίσταται 
δυσκολότερη η ρύθμιση του διαβήτη

‣ Η λεύκανση έχει αντενδείξεις και κινδυνεύει 
όχι μόνο η στοματική, αλλά και η σωματική σου υγεία, 
αν την κάνει οποιοσδήποτε άλλος πέρα από τον οδο-
ντίατρό σου

‣ Ο βρυγμός και η κακή σύγκλειση είναι οι κύριοι 
αιτιολογικοί παράγοντες για την εμφάνιση ημικρανιών 
και πονοκεφάλων που δεν μπορούν να αποδοθούν σε 
παθολογικά αίτια

‣ Διάφορα μικρόβια του στόματος μπορούν να 
μεταναστεύσουν στην καρδιά και τους πνεύμονες και 
να τους προσβάλλουν

Γνωρίζεις πόσο 
συνδεδεμένη είναι
η στοματική με
τη σωματική σου υγεία;

‣ Ένα μεγάλο ποσοστό εγκεφαλικών διασείσεων 
που προέρχονται από την αθλητική δραστηριότητα, οφεί-
λεται στη μη χρήση ενδοστοματικού εξατομικευμένου 
αθλητικού νάρθηκα

‣ Η συχνή χρήση λευκαντικής οδοντόκρεμας εκτός 
από διάβρωση των δοντιών, ενδέχεται να οδηγήσει σε πα-
θήσεις του στομάχου

‣ Το κάπνισμα και το αλκοόλ είναι σοβαροί προδιαθε-
σικοί παράγοντες καρκίνου του στόματος

‣ Οι ογκολογικοί ασθενείς πρέπει να έχουν ελέγξει τη 
στοματική τους κοιλότητα και να έχουν αποκαταστήσει τα 
όποια προβλήματα, πριν υποβληθούν σε χημειοθεραπείες - 
ακτινοβολίες

‣ Η έλλειψη δοντιών μπορεί να οδηγήσει σε αμάσητη 
κατάποση της τροφής, η οποία σχετίζεται με παθήσεις του 
στομάχου

‣ Οι νόσοι των ούλων σχετίζονται με πρόωρο τοκετό 
και τη γέννηση ελλιποβαρών βρεφών

‣ Το σκουλαρίκι σε χείλη και γλώσσα ευθύνεται όχι 
μόνο για κατάγματα των δοντιών και υφιζήσεις των ούλων, 
αλλά είναι επικίνδυνο ακόμα και για τη ζωή εάν καταποθεί 
ή γίνει τρώση μεγάλου αγγείου κατά την τοποθέτησή του

‣ Η κακοσμία του στόματος μπορεί να οφείλεται σε 
τερηδόνα, παθήσεις των ούλων, κατακράτηση τροφών στη 
γλώσσα, μειωμένη παραγωγή σάλιου, σε γαστροοισοφαγι-
κή παλινδρόμηση, σε λίθους των αμυγδαλών, σε διαβήτη, 
σε ιγμορίτιδα, σε ηπατική ή νεφρική νόσο κ.ά.
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‣ Μην επηρεάζεσαι 
από συμβουλές γνω-
στών και φίλων.

‣ Μην εμπιστεύεσαι 
το διαδίκτυο.

‣ Κάνε καθημερι-
νά σωστή στοματική 
υγιεινή.

‣ Ακολούθησε υγιει-
νή διατροφή.

‣ Πίνε αρκετό νερό.

‣ Περιόρισε αλκοόλ 
και κάπνισμα.

‣ Κάνε αυτοεξέταση 
στο στόμα μια φορά 
τον μήνα.

Ενημέρωσε τον οδοντίατρό σου εάν παρατηρήσεις 
ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω συμπτώματα:

‣ Πόνο

‣ Διόγκωση ή πληγές στα ούλα

‣ Ογκίδιο που προεξέχει

‣ Άσπρη κηλίδα ή πλάκα

‣ Ερυθρή κηλίδα ή πλάκα

‣ Αιμορραγία

‣ Φυσαλίδα που περιέχει υγρό

‣ Πληγή που δεν κλείνει

‣ Δόντια που ξαφνικά μετακινούνται

‣ Κάψιμο στη γλώσσα

‣ Κακοσμία του στόματος

Ρώτα τον οδοντίατρό σου! Επισκέψου τον συχνά.

Η στοματική 
υγεία είναι 

το κλειδί της 
υγείας!

Νιώσε 
περήφανος 

για το στόμα 
σου!
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Ο εορτασμός του Πά-
σχα είναι μια στιγμή 
θεμελιώδους σημασί-

ας για την ανθρωπότητα, πέρα από 
τη θρησκευτική πίστη, καθώς αντι-
προσωπεύει από κάθε άποψη την 
έννοια της «Aνάστασης», νοούμενη 
ψυχολογικά ως αφύπνιση του εαυ-
τού μας, των αισθήσεών μας, του 
πνεύματος, του σώματος και του νου 
μας. Δεν είναι τυχαίο ότι η αρχή της 
ανοιξιάτικης περιόδου και το Πάσχα 
συχνά συμπίπτουν. Η άνοιξη ανέκα-
θεν θεωρείτο συμβολικά, ως περίο-
δος «αλλαγής» και «αναγέννησης», η 
πραγματική εκδήλωση της ζωής που 
ανθίζει και τελικά παίρνει ξανά τη 
θέση της, αφήνοντας πίσω τον κρύο 
χειμώνα.

Ο Ο όρος «Πάσχα» 
προέρχεται από 
την εβραϊκή 
λέξη «pesach» 
που σημαίνει, 
«πέρασμα», από 
την κατάσταση 
της σκλαβιάς 
σε αυτήν της 
ελευθερίας, σε 
ανάμνηση της 
απε λευθέρω -
σης του εβρα-
ϊκού λαού από 
τη σκλαβιά στην 
Αίγυπτο.

Ανάσταση του Πάσχα
η ψυχολογική διάσταση

Η ψυχολογική και πνευματική 
διάσταση του όρου, συνδέεται 
με την αίσθηση της εξέλιξης, 
της μετάβασης σε άλλο επί-
πεδο επίγνωσης και ύπαρξης, 
της επανεξέτασης και της 
επανεκτίμησης των προτε-
ραιοτήτων της ζωής, των οι-
κογενειακών και κοινωνικών 
σχέσεων.

Αυτή η φανταστική περίο-
δος αλλαγών μας επιτρέ-
πει να αποκαταστήσουμε 
μια βαθιά σύνδεση με τον 
εαυτό μας, να συντονιστού-
με ξανά με τη φυσική ροή των 
πραγμάτων, να κατανοήσουμε 
το νόημα και τη σημασία της 
ίδιας της ζωής.

Τίνα Γιάκα
BSc, M.Ed. Ψυχολόγος
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Το Πάσχα, λοιπόν, δεν είναι μόνο η Μεγάλη 
Εβδομάδα και η γιορτή της Ανάστασης με 
αυστηρά θρησκευτική έννοια, είναι η γιορτή 
της αναγέννησης, της αφύπνισης, της μετα-
μόρφωσης και της ζωής σε όλες τις πτυχές 
της. Είναι μια αφορμή χαράς και ευχαριστί-
ας που νιώθουμε την ανάγκη να τη μοιρα-
στούμε με αγαπημένους μας ανθρώπους.

Πασχαλινοί συμβολισμοί και οι έννοιές τους:

Πασχαλινά αβγά: μας θυμίζει ότι η Άνοιξη χαρίζει τα δώρα της, εκφράζο-
ντας την αίσθηση της σύλληψης, της γονιμότητας και της ανθοφορίας. Στην 
αρχαία Ελλάδα το αβγό είναι η πηγή του κόσμου και της αρμονίας του σύμπα-
ντος, σύμφωνα με τους Ορφικούς και συμβολίζει τη δημιουργία νέας ζωής, με 
το σπάσιμο του κέλυφους. 

Το κουνέλι: ένα αρχαίο ζώο που συνδέεται συμβολικά με τη θεά της γονι-
μότητας, μας δίνει αυτή την αίσθηση αναγέννησης, γλυκύτητας και ομορφιάς.

Σούβλισμα αρνιού: σε πολλούς αρχαϊκούς πολιτισμούς η θυσία ενός ζώου 
προβλεπόταν ως εξιλεωτική ιεροτελεστία για τον εορτασμό της αφθονίας και 
της αφοσίωσης στον Θεό. Ακόμη και σήμερα κουβαλάμε μαζί μας ίχνη από αυ-
τές τις αρχαίες συνήθειες, γι’ αυτό τον λόγο βρίσκουμε συχνά το αρνί στα τρα-
πέζια μας, σύμβολο αγνότητας, έμβλημα ζωής που υπάρχει μόνο αν σχετίζεται 
με τον θάνατο. Η θυσία του αρνιού θεωρείται ακόμα και σήμερα σε πολλούς 
πολιτισμούς ως μια ιεροτελεστία για την εκ νέου επαφή με το θείο.

Το περιστέρι: αντιπροσωπεύει συμβολικά την ειρήνη που αναδημιουργήθη-
κε μεταξύ Θεού και ανθρώπου μετά τον Κατακλυσμό, μια διαθήκη που ενσαρ-
κώνεται, σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, στη μορφή του Χριστού μέσω 
του Αγίου Πνεύματος.

Η ανταλλαγή των ευχών «Χριστός Ανέστη» και «Αληθώς ο Κύριος»: 
συμβολίζει τη γέννηση της ζωής, τσουγγρίζοντας και σπάζοντας το κέλυφος.

Το καθήκον μας, ως άνθρωποι, είναι ακριβώς να ανανεωνόμαστε κάθε φορά. 
Ο θάνατος και η αναγέννηση είναι στην πραγματικότητα η συνεχής μεταφορά 
της ζωής, κατανοητή ως μια εσωτερική αναζήτηση με στόχο την κατάκτηση της 
ατομικότητάς μας, μέσα από επιτυχίες και αποτυχίες, νίκες και ήττες, πάντα σε 
εξελικτική προοπτική και σε συνεχή προσαρμογή στο παρόν.

Το Πάσχα στήνονται γλέντια και τραπέζια σε κάθε σπιτικό, δίνοντας 
ζωή σε ήθη και έθιμα που αναβιώνονται κάθε χρόνο και μεταλαμπα-
δεύονται από γενιά σε γενιά. Επομένως, η σύνδεση μεταξύ παρελθό-
ντος και παρόντος συμβάλλει στη διατήρηση της εθνικής μας κλη-
ρονομιάς.

Ο εορτασμός των θρησκευτικών εορτών είναι μια καλή πρόφαση 
στην αναθέρμανση των διαπροσωπικών σχέσεων με τους οικείους 
μας γύρω από ένα τραπέζι. Η συγκέντρωση όλης της οικογένειας και 
των φίλων γύρω από ένα ζεστό τραπέζι χαρίζουν ευχάριστες στιγμές 
που μας χαλαρώνουν επικοινωνώντας πραγματικά μεταξύ μας. 

Τέτοιες εορτές αποτελούν όμορφες αναμνήσεις για τα παιδιά που 
θα προσπαθήσουν και αυτά με τη σειρά τους να έχουν αντίστοιχες 
στιγμές με τις δικές τους οικογένειες στο μέλλον. Η ρουτίνα και οι 
καθημερινές υποχρεώσεις τρέχουν με βήμα ταχύ, οπότε όλοι έχουμε 
την ανάγκη να ξεφύγουμε, να έρθουμε κοντά μεταξύ μας, να βελτιώ-
σουμε τις σχέσεις μας και να χαλαρώσουμε.

«Για να γεννηθείς αληθινά, λοιπόν, είναι απαραίτητο να ξαναγεννη-
θείς. Ανανέωση, Αναγέννηση: αυτό χρειάζεται η ψυχή». 

Aldo Carotenuto, Ιταλός Ψυχοθεραπευτής

Το Πάσχα αποτε-
λεί ευκαιρία για 
να αναλογιστού-
με τα λάθη μας, 
να μετανοήσουμε 
και να ζητήσουμε 
συγχώρεση από 
τους ανθρώπους 
που ηθελημένα ή 
μη έχουμε βλάψει 
με κάποιον τρό-
πο ή τους έχουμε 
φερθεί άσχημα. 
Η Ανάσταση 
θεωρείται ως 
σύμβολο εσω-
τερικής ανα-
γέννησης που 
μπορεί να δράσει 
σε διαφορετικά 
επίπεδα στον ατο-
μικό και συλλογικό 
ανθρώπινο ψυ-
χισμό. Ο Χριστός 
που γεννιέται και 
μετά ανασταίνεται 
είναι ένα αρχετυ-
πικό σύμβολο που 
υπάρχει σε όλες 
τις θρησκείες και 
τους μύθους. 
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Ελευθερία Ελβανίδη
Κλινική Ψυχολόγος,

Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεύτρια Εξελισσόμαστε μαζί ή παλινδρομούμε χωριστά;

Μοντέρνοι τρόποι
του «σχετίζεσθαι»

ι κοινωνικές και διαπροσωπικές 
σχέσεις, ως αναπόσπαστο 
κομμάτι της καθημερινής 

ζωής ενός ατόμου, επηρεάζονται διαρκώς 
από κοινωνιοψυχολογικά φαινόμενα που 
έχουν να κάνουν με τις αξίες, τα ιδιαίτερα 
πολιτισμικά χαρακτηριστικά ομάδων και 
αντίστοιχες κατασκευές του εαυτού.

Δουλεύοντας ψυχοθεραπευτικά με πολλούς 
νέους ανθρώπους και παίρνοντας αφορμή 

Ο Μπορούμε να κατα-
νοήσουμε ότι οι κοι-
νωνικές μας σχέσεις 
επηρεάζουν την ποι-
ότητα ζωής μας μέσα 
από πολλά «κανάλια» 
και ψυχολογικές δια-
δικασίες είτε άμεσα 
είτε έμμεσα. 

από τη διάλεκτο - αργκό που συχνά χρησι-
μοποιούν όταν αφηγούνται τις σχέσεις τους, 
το παρόν άρθρο θα παρουσιάσει μερικές 
πτυχές της «σημερινής κουλτούρας» 
των κοινωνικών σχέσεων, με κεντρικό 
τον ρόλο του διαδικτύου σε αυτές και 
θα τις συσχετίσει με κάποιες ψυχολογικές 
εκφάνσεις, όπως την τάση προς έναν πιο μο-
ναχικό τρόπο ζωής, αισθήματα αποξένωσης 
και τη δυσκολία σύναψης μακροπρόθεσμων 
και σταθερών δεσμών. 
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Η έκθεση στο 
Εθνικό Μου-
σείο Σύγχρο-
νης Τέχνης 
που παρου-
σιάζεται αυτή 
την περίο-
δο με τίτ-
λο «Modern 
Love – Η αγά-
πη στα χρόνια 
της ψυχρής 
οικειότητας» 
είναι πολύ 
σχετική με 
τους παραπά-
νω προβλη-
μ α τ ι σ μ ο ύ ς , 
καθώς αφιε-

ρώνεται στα νέα μοντέλα επικοινωνί-
ας που ρυθμίζουν τη συναισθηματική 
μας ζωή και τις κοινωνικές μας σχέ-
σεις: μια «νέα απαίτηση να αναγνωρί-
ζεται κανείς από τους άλλους και να 
αναγνωρίζει τους άλλους». 

πεδίο λόγω των σύγχρονων ρυθμών 
ζωής και κοινωνικοπολιτικών φαινο-
μένων, παρατηρείται ταυτόχρονα 
μια αυξημένη τάση προς κάποιου 
είδους ενδοατομικής διεργασί-
ας, που αφορά στη «σχέση με τον 
εαυτό». Οι νέοι άνθρωποι, έχουν πρό-
σβαση σε πληροφορίες που μπορούν 
να τους ωφελήσουν για τη βελτίωση 
και εμπλούτιση του πνευματικού τους 
κόσμου και αναζητούν συχνότερα να 
ξεκινήσουν μια ψυχοθεραπευτική δι-
αδικασία, προκειμένου να κατανοή-
σουν καλύτερα τους τρόπους με τους 
οποίους συσχετίζονται αλλά και πώς 
τα δικά τους προηγούμενα βιώματα 
επηρεάζουν παρόντα σχεσιακά μοτίβα 
και συμπεριφορές. Άραγε μήπως απο-
μακρυνόμενοι ο ένας από τον άλλο 
προσπαθούμε να έρθουμε πιο κοντά 
αλλά περισσότερο αυθεντικά; 

Από το βίωμα των οικογενειακών μας 
δεσμών μέχρι την απαρτίωση φιλικών 
κύκλων και την επιλογή ερωτικών 
συντρόφων, κάθε σχέση συμβάλ-
λει ψυχολογικά και επηρεάζει 
την εικόνα εαυτού που δομούμε. 
Μελέτες των Doise (1986) και Hinde 
(1995) αναδεικνύουν πως η κατανόη-
ση των διαπροσωπικών σχέσεων είναι 
πολυεπίπεδη καθώς γεφυρώνουν τις 
κοινωνικές αξίες με τα ατομικά βιώμα-
τα, συναισθήματα και συμπεριφορές.

Σύμφωνα μάλιστα με τον Hinde, η 
φύση της σχέσης μεταξύ δύο 
ατόμων αναπτύσσεται μέσα από 
τη συνολική ιστορία των αλ-
ληλεπιδράσεών τους, δηλαδή οι 
τρόποι με τους οποίους ξεκινούν να 
αλληλεπιδρούν θα επηρεάσει και την 
ποιότητα της μετέπειτα σχέσης τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω θε-
ωρητικό μοντέλο, σκέφτομαι πως στη 
σύγχρονη εποχή με την αλματώδη ανά-
πτυξη του διαδικτύου και τη ραγδαία 
χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύ-
ωσης οι τρόποι με τους οποίους 
«συνδεόμαστε» και σχηματίζουμε 
κοινωνικούς δεσμούς αποτελούν 
μέρη μιας νέας κατασκευής των 
κοινωνικών σχέσεων.

Ας πάρουμε για παράδειγμα τη διά-
λεκτο που ακούμε συχνά να χρησιμο-
ποιείται όταν συζητάμε για ποιότητες 
και συμπεριφορές στις διαπροσωπικές 
σχέσεις. Όροι όπως «τοξικές σχέσεις», 
«cringe» («ετεροντροπή»), «gaslighting» 
(ψυχολογική χειραγώγηση), «ghosting» 
(το να κόπτεται μια επικοινωνία ξαφ-
νικά), ολοένα και συχνότερα εμφανίζο-
νται για να περιγράψουν εκφάνσεις και 
χαρακτηριστικά μιας αλληλεπίδρασης 
ανάμεσα σε άτομα. Διαδικασίες που 
λ α μ β ά ν ο υ ν 
χώρα στις 
κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς 
επαφές έχουν 
τώρα αποκτή-
σει ένα νέο 
λεξιλόγιο για 
την έκφραση 
και επικοινώ-
νηση συναι-
σθημάτων. 

Έρευνες έχουν δεί-
ξει ότι η ποιότητα 
των διαπροσωπι-
κών σχέσεων μπο-
ρεί να επηρεάσει 
την υγεία και τη 
συναισθηματική 
και σωματική ευε-
ξία των ατόμων.

Συμπερασματικά, 
η στροφή προς 
έναν πιο ατομο-
κεντρικό τρόπο 
ζωής και δράσης, 
ίσως αναδείξει 
νέες προοπτι-
κές όταν κάποιος 
αν τ ι λαμβάνε τα ι 
πως αποξενώνε-
ται από κοινωνι-
κούς δεσμούς ή 
δεν ικανοποιείται 
από την ποιότητα 
των τωρινών σχέ-
σεών του. 

Μια επαρκής κοινωνική υπο-
στήριξη συνδέεται θετικά με 
την ψυχολογική προσαρμογή, τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας, 
την καλύτερη αντιμετώπιση στρε-
σογόνων γεγονότων, την αντοχή και 
ανάκαμψη από μια ασθένεια και τη 
μείωση της θνησιμότητας.

Ο όρος «κοινωνική υποστήριξη» 
θα μπορούσε να περιγραφεί ως 
μια διαδραστική διαδικασία που 
περιλαμβάνει λεκτική και μη λεκτική 
επικοινωνία, η οποία παρέχεται από 
δεσμούς και κοινωνικές ομάδες και 
έχει ως κύριο σκοπό την τόνωση της 
προσωπικής αξίας, ικανότητας και αυ-
τοεκτίμησης (Hye-Kyung & συνεργά-
τες, 2000). 

Μελετώντας την παραπάνω έννοια, 
μπορούμε να αναρωτηθούμε πώς 
οι πλατφόρμες κοινωνικής δι-
κτύωσης δημιουργήθηκαν για να 
προάγουν ένα είδος κοινωνικής υπο-
στήριξης και προσφέρουν άπλε-
τες - φαινομενικά - ευκαιρίες 
για την ανάπτυξη κοινωνικών 
σχέσεων. Παρόλα αυτά, η σχεδόν - 
πλέον «καταναγκαστική» - χρήση τους 
έχει παρεισφρήσει τόσο έντονα στην 
καθημερινότητα του ατόμου, που πι-
θανόν να παρεμβάλλεται αντί να προ-
άγει το ουσιαστικό «σχετίζεσθαι». 

Παρατηρείται έτσι, μια τάση 
απομάκρυνσης από τον αρχικό 
στόχο να συσχετισθούν τα άτο-
μα μεταξύ τους σε φυσικό χρόνο 
και μέρος, προς μια ολοένα αυξα-
νόμενη ανάγκη για «αυτοπροβολή» 
και επιβεβαίωση μέσω των likes και 
follows, δηλαδή για λόγους ναρκισσι-
στικής ενίσχυσης και συντήρησης της 
εικόνας του εαυτού. Φυσικά, υπάρχει 
τρόπος χρήσης του διαδικτύου προς 
όφελος των διαπροσωπικών σχέσε-
ων, καθώς συνδυάζει την πρόσβαση 
σε μεγάλο πληθυσμό ατόμων, απομα-
κρυσμένων μεταξύ τους, που συντη-
ρούν την οικειότητα των κοινωνικών 
δεσμών της πραγματικής ζωής, γεφυ-
ρώνοντας το χάσμα μεταξύ του ψηφι-
ακού και πραγματικού κόσμου. 

Ενώ παρατηρείται λοιπόν, μια 
απομάκρυνση σε διαπροσωπικό 
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Παχυσαρκία,
μία σύγχρονη επιδημία

Νίκος Κορκάρης
Φαρμακοποιός

παχυσαρκία αναγνωρίζεται πλέον ως μία 
χρόνια, υποτροπιάζουσα, εξελισσόμενη νό-
σος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 60% 

των ενηλίκων και 20% των παιδιών έχουν βάρος πάνω 
από το φυσιολογικό, γεγονός που τα κατατάσσει στην κα-
τηγορία υπέρβαρων ή παχύσαρκων. Στην Ελλάδα τα πο-
σοστά αυτά είναι ακόμα πιο τρομακτικά, καθώς περίπου 
7 στους 10 Έλληνες ανήκουν στην ίδια κατηγορία.

Η Η παχυσαρκία, όπως δεί-
χνουν κι οι αριθμοί, μπο-
ρεί να χαρακτηριστεί ως 
μία σύγχρονη επιδημία, 
η οποία, όπως και κάθε 
τέτοια, είναι δύσκολο να 
αντιμετωπιστεί. 
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Σε γενικές γραμμές, το σωματικό βά-
ρος ενός ανθρώπου εξαρτάται από 
το θερμοδυναμικό ισοζύγιο, τις θερ-
μίδες που προσλαμβάνονται από τον 
οργανισμό σε σχέση με αυτές που 
χρησιμοποιούνται. Αν οι προσληφθείσες 
βρίσκονται σε περίσσεια για μεγάλο χρονι-
κό διάστημα, το λίπος αυξάνεται πάνω από 
το φυσιολογικό, με αποτέλεσμα να αποθη-
κεύεται σε διάφορα όργανα του σώματος, 
όπως το ήπαρ, τους μύες και την καρδιά 
(σπλαγχνικό λίπος). Αποτέλεσμα αυτού είναι 
υπερέκκριση ορμονών κι ουσιών οι οποίες 
αλλάζουν αισθητά τον τρόπο λειτουργίας 
του σώματος. Ένας αδρός δείκτης του φυ-
σιολογικού σωματικού βάρους είναι το BMI 
(δείκτης μάζας σώματος). Προκύπτει από τη 
διαίρεση του βάρους μας (kg) με το ύψος 
στο τετράγωνο (m²). Όταν αυτός βρίσκεται 
μεταξύ 26-30, ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται 
ως υπέρβαρος κι όταν ο δείκτης είναι μεγα-
λύτερος του 30, παχύσαρκος. 

Η παχυσαρκία εκτός 
της κατανάλωσης 
τροφής και της πα-
ρουσίας ή απουσίας 
άσκησης σχετίζεται 
απόλυτα με τη γενε-
τική προδιάθεση.

Η ικανότητα λήψης μεγάλης ποσότητας τρο-
φής χωρίς να επέρχεται γρήγορος κορεσμός 
έδωσε, κατά την ιστορία, ένα εξελικτικό πλε-
ονέκτημα στους ανθρώπους που την κατείχαν. 
Με απλά λόγια, όταν η παρουσία τροφής δεν 
ήταν δεδομένη κι ο άνθρωπος ήταν αναγκα-
σμένος να κυνηγήσει, αυτός που μπορούσε να 
φάει περισσότερο ήταν πιθανότερο να είναι κι 
αυτός που θα επιβιώσει.

Η μεγάλη λήψη τροφής σε μικρό χρονικό διάστημα είχε σαν 
αποτέλεσμα τη δημιουργία αποθήκης ενέργειας, η οποία θα 
χρειαζόταν σε περιόδους που δεν ήταν εύκολο να βρεθεί τρο-
φή. Από την άλλη, οι άνθρωποι που δεν χαρακτηρίζονταν από αυτή την 
ικανότητα μειώνονταν σε πληθυσμό. Παρόλα αυτά, αυτό που ξεκίνησε 
ως εξελικτικό πλεονέκτημα κατέληξε στις μέρες μας να είναι μειονέκτη-
μα, αφού η εύρεση τροφής δεν αποτελεί πλέον πρόκληση.

Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που καταλήγουν να είναι παχύ-
σαρκοι, είναι οι αυτοί που έχουν τη γενετική προδιάθεση να μη φτάνουν 
σε κορεσμό με τη φυσιολογική, σύμφωνα με το σωματικό τους βάρος, 
ποσότητα τροφής.
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Η παχυσαρκία
ως νόσος
Το λίπος στο σώμα δρα 
όπως αναφέρθηκε και πα-
ραπάνω ως ένας ενδοκρι-
νής αδένας. Ο υποδόριος 
ιστός γεμίζει πρώτος κι η 
περίσσεια του λίπους απο-
θηκεύεται ως σπλαγχνικό 
γύρω από τα όργανα του 
σώματος. Μεγάλο ποσοστό 
σπλαγχνικού λίπους οδηγεί 
τον άνθρωπο σε μία κατά-
σταση μόνιμης φλεγμονής 
αλλά και μερικής ανοσοκα-
ταστολής, με αποτέλεσμα ο 
οργανισμός να καθίσταται 
ευάλωτος στην έκθεση σε 
μικροοργανισμούς. Η πα-
χυσαρκία αποτελεί πολυ-
παραγοντική νόσο και κα-
τατάσσει τους ανθρώπους 
τους οποίους χαρακτηρίζει 
σε ομάδες υψηλού κινδύ-
νου.

Αποτελεί την πιο συ-
χνή παθογόνο αιτία 
που οδηγεί σε σακχα-
ρώδη διαβήτη τύπου 2. 
Δεκατρείς τύποι καρκί-
νου σχετίζονται πλέον 
με αυτήν. Παράλληλα 
αυξάνει τον κίνδυνο και 
δημιουργεί επιπλοκές σε 
περιπτώσεις: αγγειακού 
εγκεφαλικού επεισοδίου, 
στεφανιαίας νόσου, σακ-
χαρώδους διαβήτη, υπερ-
χοληστερολαιμίας, γρίπης, 
κορωνοϊού, γενικότερα 
λοιμώξεων, κ.ο.κ., ενώ ταυ-
τόχρονα αυξάνει τον βαθμό 
δυσκολίας της θεραπείας 
τους. Επιπρόσθετα, δημι-
ουργεί περαιτέρω προβλή-
ματα ψυχολογικής φύσεως 
μεταξύ των οποίων και η 
κατάθλιψη.

Αντιμετώπιση
Η καλύτερη θεραπεία είναι πάντα η πρόληψη. Όταν αυτή παύει να 
αποτελεί επιλογή, τα βασικά βήματα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας ξεκι-
νούν με την κατάλληλη διατροφή, την οποία θα ορίσει ένας διατροφολόγος 
ή αρμόδιος ιατρός, την άσκηση, με την ταυτόχρονη δέσμευση και διαρκή 
προσπάθεια από τον ασθενή. Παρένθεση: Η αερόβια άσκηση λανθασμένα 
θεωρείται από πολλούς ως η αποτελεσματικότερη, αφού ο συνδυασμός 
αυτής με ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης αποτελούν ορθότερη επιλογή.

Δυστυχώς, πολλές φορές, ακόμα κι αυτά τα βήματα είναι καταδικασμένα 
να αποτύχουν για διάφορους λόγους, όπως την ψυχική εξουθένωση του 
ατόμου, αλλά και τη γενετική προδιάθεση. Παράλληλα με τα παραπάνω 
χρειάζεται κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη και σε ορισμένες περιπτώ-
σεις συνιστάται φαρμακευτική αγωγή ή ακόμη κι επεμβατική χειρουργική, 
κάτι το οποίο ωστόσο θα αποφασιστεί από τον σχετικά καταρτισμένο ιατρό.

Η έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής γίνεται συνήθως μετά από 6μηνη 
προσπάθεια δίαιτας κι άσκησης, η οποία δεν απέφερε το επιθυμητό απο-
τέλεσμα και εφαρμόζεται μόνο εφόσον τα οφέλη αυτής έχουν αξιολογηθεί 
ως μεγαλύτερα από τον κίνδυνο. Υπάρχουν πλέον διάφορες φαρμακευτι-
κές προσεγγίσεις οι οποίες, εξατομικευόμενες ανά ασθενή δύναται να απο-
δειχθούν ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Η δέσμευση του ατόμου για κατάλλη-
λη διατροφή, άσκηση και υγιή τρόπο ζωής θεωρείται φυσικά απαραίτητη 
προϋπόθεση και σε αυτήν την περίπτωση.

Η εύρεση λύσης 
στο πρόβλημα 
της παχυσαρκί-
ας είναι μείζον 
ζήτημα των σύγ-
χρονων (δυτικών) 
κοινωνιών, καθώς 
εκτός από ατομι-
κά οφέλη θα επι-
φέρει σημαντικές 
θετικές αλλαγές 
στο σύστημα της 
υγείας.

Η μείωση του σωματικού βάρους συνεπάγεται και μειωμένα νοσήλια για το εκά-
στοτε κράτος, αφού οι παραπάνω αναφερθείσες επιπλοκές και τα προβλήματα 
υγείας θα είναι τόσο λιγότερα, όσο μικρότερο είναι το ποσοστό παχύσαρκων 
ανθρώπων.

Όσο για το άτομο, τα οφέλη συνοψίζονται ως εξής:

Μειωμένο σωματικό βάρος ➔ Νους υγιής ➔ Σώμα υγιές

Κλείνοντας, παραθέτω την εύστοχη ρήση συναδέλφου «δεν είναι δυνατόν αυτό 
που φαίνεται πρώτο να θεραπεύεται τελευταίο».
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Από το Γε-Nocebo
στο Γενόσημο

ι διπλά τυφλές μελέ-
τες χρησιμοποιούνται 
όταν ερευνούμε τη 

δράση μιας νέας φαρμακευτι-
κής ουσίας. Σε αυτές συμμετέχουν 
δύο «πλευρές»: Οι ερευνητές και οι 
εθελοντές. Οι ερευνητές δίνουν την 
ουσία στους εθελοντές και καταγρά-
φουν τα αποτελέσματα. Στους μισούς 
εθελοντές δίνουν την υπό μελέτη ου-
σία και στους υπόλοιπους μια αδρανή 
ουσία, χωρίς φαρμακολογική δράση.

Ο Οι διπλά τυφλές 
μελέτες λοιπόν 
ο ν ο μ ά ζ ο ν τ α ι 
έτσι επειδή κα-
μία απ’ τις δύο 
«πλευρές» δεν 
γνωρίζει την 
πραγματικότητα 
για την ουσία 
που δοκιμάζουν. 

Γιατί κάνουμε διπλά τυφλές μελέτες;

Χάρης Παππάς 
Φαρμακοποιός

Ούτε οι ερευνητές ούτε οι εθελοντές γνωρίζουν αν η ου-
σία, που δίνουν και λαμβάνουν αντίστοιχα, είναι η αδρανής 
ή η υπό εξέταση δραστική.

Οπότε, τώρα που γνωρίζουμε τι είναι, ας επιστρέψουμε 
στο αρχικό μας ερώτημα: γιατί αυτές οι μελέτες διεξάγο-
νται κατά τέτοιο «μυστικοπαθή» τρόπο;

Η απάντηση είναι απλή, μα και ταυτόχρονα σύνθε-
τη: Εξαιτίας του ανθρώπινου παράγοντα.

Γιατί το να ξέρει ο οποιοσδήποτε απ’ τους συμμετέχοντες 
με ποια εκδοχή της ουσίας ασχολείται, θέλοντας και μη, 
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οδηγεί σε αυξημένες προσδοκίες. Και αυτές, με τη σειρά 
τους, μπορούν να οδηγήσουν σε πληθώρα επιδράσεων - 
όπως αυξημένο θεραπευτικό αποτέλεσμα - άσχετων με την 
καθ’ αυτή αποτελεσματικότητα της υπό εξέταση ουσίας.

Πράγματι, το να έχει κάποιος θεραπευτική επίδραση από μία 
ουσία μόνο και μόνο επειδή ο ίδιος πιστεύει ότι η ουσία αυτή 
οπωσδήποτε θα τον ωφελήσει, είναι αυτό που όλοι λίγο-πο-
λύ γνωρίζουμε ως Φαινόμενο Placebo. Με το όνομά του 
στα λατινικά να σημαίνει «θα ευχαριστήσω», το placebo 
είναι ένα φαινόμενο θετικής αυθυποβολής.

Κοινώς, ενώ το άτομο δεν παίρνει φάρμακο, ο οργανισμός 
του ανταποκρίνεται σαν να πήρε.

Τα αποτελέσματα του φαινόμενου placebo δεν εί-
ναι διόλου ευκαταφρόνητα: Σε αρκετές περιπτώσεις 
μπορεί να επιτύχει από βελτίωση μέχρι και πλήρη θερα-
πεία. Είναι ένα εργαλείο σημαντικής βαρύτητας στη θερα-
πευτική μας φαρέτρα.

Ταυτόχρονα όμως, στην αντίπερα όχθη του μας περιμένει 
και ένα άλλο φαινόμενο, λιγότερο γνωστό στο ευρύ κοινό, 
που ακούει στο όνομα Nocebo.

Αντίστοιχης λογικής με το «θετικό» του αδερφάκι, το 
nocebo (που στα λατινικά σημαίνει «θα βλάψω») είναι το 
φαινόμενο που παρατηρείται όταν ένα άτομο εμφανίζει 
αρνητικές επιπτώσεις από μια αδρανή φαρμακολογικά 
ουσία, καταδεικνύοντας περίτρανα τη δύναμη του μυα-
λού μας να σωματοποιεί τους φόβους του. Είναι μια αυ-
τοεκπληρούμενη προφητεία με αρχή και τέλος καθαρά και 
μόνο τον ίδιο μας τον εαυτό.

Όπως είναι λοιπόν λογικό, και τα δύο αυτά φαινόμενα σχε-
τίζονται άμεσα και έντονα με την «παραφιλολογία» γύρω 
από την ουσία που λαμβάνουμε. Η άποψη δηλαδή, που εμείς 
έχουμε σχηματίσει, επηρεαζόμενη από το όποιο μάρκετινγκ, 
προώθηση, διαφήμιση ή δυσφήμιση, οδηγεί σε μία αντίστοι-
χη απόκριση του οργανισμού μας που «μπλέκεται» ριζικά και 
καταλυτικά με την αντικειμενική δράση της ουσίας.

Τα γενόσημα φάρμακα λειτουρ-
γούν συχνά ως μια «ανάσα» για 
την αγορά. Μας προμηθεύουν με 
περισσότερες πολύτιμες επιλογές σε 
μία εποχή που οι ελλείψεις φαρμά-
κων εντείνονται και επεκτείνονται και 
συχνά αποτελούν και μια πιο συμφέ-
ρουσα οικονομικά επιλογή.

Δυστυχώς, όμως, πολλές φορές η 
αντικατάσταση ενός φαρμάκου με το 
γενόσημό του συναντάται με δυσπι-
στία. Η οικειότητα που έχει δημιουρ-

γηθεί με μια άλλη μάρκα, ο φόβος για το «διαφορετικό» και 
το γεγονός ότι μπορεί η εταιρεία του εκάστοτε γενόσημου 
να είναι λιγότερο γνωστή, αναπόφευκτα εισάγουν στην 
καθημερινότητά μας το φαινόμενο nocebo.

Αυτό όμως δεν ακούγεται καθόλου καλό για την αγωγή και 
άρα την υγεία μας. Άρα τι μπορούμε να κάνουμε για να το 
περιορίσουμε;

‣ Κατ’ αρχάς είναι σημαντικό να εμπιστευόμαστε τους επι-
στήμονες υγείας μας. Τόσο οι γιατροί όσο και εμείς οι φαρ-
μακοποιοί παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις στην 
επιστήμη μας και ενημερωνόμαστε για όλα τα σκευάσματα 
που κυκλοφορούν και ταυτόχρονα έχουμε από το πελα-
τολόγιό μας και κλινική εμπειρία - συχνά μακροχρόνια και 
εκτεταμένη - για τα διάφορα σκευάσματα.

‣ Κατά δεύτερον, είναι εξίσου σημαντικό να καταγράφου-
με και να αναφέρουμε όποια αξιοσημείωτη ανεπιθύμητη 
ενέργεια νιώθουμε ότι σχετίζεται με την αγωγή μας. Γι’ 
αυτόν ακριβώς τον λόγο υπάρχει η έννοια της Φαρμακο-
επαγρύπνησης, η οποία μέσω της διαδικασίας της Κίτρι-
νης Κάρτας, που συλλέγει και καταγράφει ανεπιθύμητες 
ενέργειες παγκοσμίως, φροντίζει για τη διατήρηση και τη 
βελτίωση του υψηλού επιπέδου της επιστήμης μας.

‣ Κατά τρίτον, είναι σημαντικό να δίνουμε στην αγωγή και 
τον χρόνο της. Η δυσκολία μας να «αγκαλιάσουμε» το δι-
αφορετικό όνομα, όταν έχουμε μάθει ήδη σε μία συγκε-
κριμένη μάρκα, είναι δυστυχώς υποσυνείδητη. Αν λοιπόν 
δούμε ότι ένα γενόσημο δεν φαίνεται να κάνει την ίδια 
δουλειά με το πρωτότυπο που παίρναμε, είναι ωφέλιμο να 
του δώσουμε μια «περίοδο χάριτος» κάποιων ημερών. Να 
το συζητήσουμε εννοείται με τον θεράποντα γιατρό μας, 
τον φαρμακοποιό μας και ίσως και με την ίδια την εται-
ρεία του γενοσήμου και μετά να επαναξιολογήσουμε την 
κατάσταση.

Συνοψίζοντας, το Φαινόμενο Nocebo δυστυχώς εμφανίζε-
ται στη ζωή μας πιο συχνά απ’ όσο νομίζουμε. Και είναι κρί-
μα να έχουμε μία μεγάλη ποικιλία γενόσημων φαρμάκων, 
από πολύ αξιόλογες εταιρείες και να μην τα εκμεταλλευό-
μαστε λόγω αυτού. Γι’ αυτό ελάτε να το συζητήσουμε μαζί 
και να βρούμε τις λύσεις που θα σας ταιριάξουν καλύτερα.

Και στην πραγ-
ματικότητα του-
λάχιστον του 
φαρμακείου, οι 
συχνότερες ου-
σίες που επηρε-
άζονται από τέ-
τοια φαινόμενα 
είναι τα γενό-
σημα φάρμακα.
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Ά

Μαρία Λαγάνη
Κτηνίατρος DVM, MSc

Ωστόσο αυτή η εποχή όσο 
όμορφη και να είναι, συνοδεύ-
εται από δυνητικούς κινδύνους 
για το κατοικίδιό μας, τους οποί-
ους πρέπει να γνωρίζουμε.

νοιξη σημαίνει επι-
στροφή σε υψηλό-
τερες θερμοκρασίες, 

πλούσια βλάστηση και ανθισμένα 
λουλούδια. Ο ζεστός καιρός γί-
νεται ιδανικότερος για βόλτες και 
εξορμήσεις στη φύση, για εμάς και 
τους τετράποδους φίλους μας.

Οι κίνδυνοι της Άνοιξης
Κάμπιες πεύκου
Οι κάμπιες αποτελούν στάδιο της ανάπτυξης της πεταλούδας, 
αναπτύσσονται πάνω στα πεύκα σχηματίζοντας κουκούλια 
και τρέφονται με τις πευκοβελόνες. Από τέλη Φεβρουαρίου 
αρχίζουν να κατεβαίνουν στο έδαφος για να ολοκληρώσουν 
τη μεταμόρφωσή τους, σχηματίζοντας ουρές - ομάδες. Μπορεί 
να φαίνονται ακίνδυνες, όμως διαθέτουν έναν ισχυρό μηχανισμό. 
Πάνω στο δέρμα τους φέρουν τρίχες που περιέχουν μία πρωτεΐνη 
(Thaymatopein), η οποία όταν έρχεται σε επαφή με τα ζώα ή εμάς προκαλεί 
οξεία αλλεργική αντίδραση. Τα συμπτώματα εμφανίζονται γρήγορα με οί-
δημα (πρήξιμο) των χειλιών και της μουσούδας, έντονη σιελόρροια, δακρύρροια, 
εμετό και πολλές φορές ακόμα και με νέκρωση της γλώσσας. Η κατάσταση αυτή 
είναι ιδιαίτερα επώδυνη ενώ μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική δυ-
σχέρεια, αν το οίδημα της γλώσσας είναι έντονο. Για τον λόγο αυτό απαιτείται 
άμεση κτηνιατρική βοήθεια μέχρι να υποχωρήσουν τα συμπτώματα.
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Παράσιτα
Η αύξηση της θερμο-
κρασίας συνοδεύεται 
από την έξαρση των 
εξωπαράσιτων. Ψύλ-
λοι, τσιμπούρια, σκνί-
πες, μπορούν να τσιμπή-
σουν το κατοικίδιό μας και 
να του προκαλέσουν τοπικό 
ερεθισμό στο δέρμα, αλλεργία, 
κνησμό, εκνευρισμό αλλά και να 
μεταδώσουν σοβαρά νοσήματα 
όπως ερλιχίωση, λεϊσμανί-
ωση, μπαρτονέλλωση κ.ά.

Στο χέρι μας είναι να προστα-
τεύσουμε τον μικρό μας φίλο 
από αυτούς τους ανεπιθύμη-
τους επισκέπτες. Φροντίζουμε 
από νωρίς να συμβουλευτούμε 
τον κτηνίατρό μας για τη μέθο-
δο αποπαρασίτωσης που ται-
ριάζει στο δικό μας κατοικίδιο 
και ακολουθούμε τις οδηγίες 
ώστε να αποφύγουμε δυσάρε-
στες επισκέψεις.

Έντομα
Εκτός από τα παράσι-
τα, νύγματα στα κα-
τοικίδιά μας μπορούν 
να προκαλέσουν και 
άλλα είδη. Οι σκύλοι 
και οι γάτες είναι πε-
ρίεργα ζώα και λατρεύ-
ουν να κυνηγούν πράγμα-
τα… συμπεριλαμβανομένων και 
των εντόμων. Τις περισσότερες 
φορές τα τσιμπήματα από μέ-
λισσες και σφήκες προκαλούν 
τοπικό οίδημα, θερμότητα, πόνο 
και ερυθρότητα στο σημείο που 
έγινε το τσίμπημα (κυρίως στη 
μουσούδα και τις πατούσες) και 
υποχωρούν με την εφαρμογή 
μιας απλής κορτιζονούχας αλοι-
φής. Αν όμως το ζώο τσιμπηθεί 
πολλές φορές ή έχει αλλεργία 
στο δηλητήριο του εντόμου τότε 
μπορεί να προκληθεί ακόμα 
και αλλεργικό σοκ. Σε αυ-
τές τις περιπτώσεις η επίσκεψη 
στον κτηνίατρο είναι απολύτως 
απαραίτητη.

Αλλεργίες
Η άνοιξη μας επιτρέπει να βγαίνουμε πιο συχνά εκτός σπιτιού για 
περίπατο στο πάρκο ή ακόμα και να καθίσουμε στην αυλή μας παρέα 

με το κατοικίδιό μας. Πολλοί από εμάς είμαστε εξοικει-
ωμένοι με τις αλλεργίες, ξέρατε όμως ότι αυτές 

μπορούν να επηρεάσουν και το κατοικίδιό μας; 
Ναι! Τα ζώα μπορούν να έχουν αλλερ-

γίες όπως εμείς. Σύμφωνα με έρευνες 
περίπου το 10% των σκύλων θα εμφα-
νίσουν εποχική αλλεργία έστω για μία 
φορά στη ζωή τους. Τα πιο συνηθισμέ-
να συμπτώματα αποτελούν ο έντονος 
κνησμός, το γλείψιμο, η αυξημένη αυτο-
περιποίηση κυρίως στις γάτες, το φτέρ-

νισμα, ο βήχας, η έντονη δακρύρροια, τα 
δερματικά εξανθήματα και οι ωτίτιδες.

Για να αποφύγετε τυχόν ανεπιθύμητες κα-
ταστάσεις, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που 

μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε το κατοικίδιό 
σας , ώστε να αισθανθεί όσο λιγότερη ενόχληση γίνεται. 

‣ Αποφύγετε τον περίπατο πολύ νωρίς το πρωί ή πολύ αργά το από-
γευμα που τα επίπεδα γύρης είναι υψηλότερα.

‣ Αποφύγετε τα πολύ ανθισμένα πάρκα και προτιμήστε πάρκα μόνο 
με χώμα.

‣ Ξεπλένετε τις πατούσες και το σώμα του σκύλου σας με ένα βρεγ-
μένο πανί για να αφαιρέσετε τυχόν αλλεργιογόνα από τη γούνα του.

t ip

Τέλος 
για τους φίλους 

μας που υποφέρουν 
από κροτοφοβία, καλό θα 

είναι την ημέρα της Ανάστα-
σης να φροντίσουμε να βρίσκο-
νται σε ασφαλείς χώρους ώστε 
τα πυροτεχνήματα να μην τους 
οδηγήσουν σε απρόβλεπτες 

αντιδράσεις και βάλουν τη 
ζωή τους σε κίνδυ-

νο.

Κ α ι 
για την όμορφη 

περίοδο του Πάσχα…

Τα τετράποδα μέλη της οικο-
γένειας ενθουσιάζονται όπως και 

εμείς. Ωστόσο για να αποφύγουμε 
επείγουσες επισκέψεις στον κτηνί-
ατρο θα πρέπει να μην ξεχνάμε να 
αποφεύγουμε τα πολύ λιπαρά φα-
γητά και τα κόκκαλα, τα οποία 

μπορούν να οδηγήσουν σε γα-
στρεντερικές διαταραχές 

ακόμα και έμφραξη. 
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Ό ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. σχεδιάζει και υλο-
ποιεί πλήθος δράσεων στα 
πλαίσια του προγράμματος κοι-

νωνικής ευθύνης του Ομίλου.

Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά 
κάποιες από 
τις δράσεις 
του ΠΕΙ.ΦΑ.
ΣΥΝ. για τη 
χρονιά που 
πέρασε, ήταν 
οι παρακάτω:

Τον Μάρτιο 
για τον λαό 
της Ουκρα-

νίας δυστυχώς δεν ήρθε η Άνοιξη. Σε 
συνεργασία με τους «Φαρμακοποιούς 
του Κόσμου» συγκεντρώσαμε ιατρο-
φαρμακευτικό υλικό για να αποσταλεί 
στον δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό σε 
ένδειξη συμπαράστασης και αλλη-
λεγγύης. Στη δράση συμμετείχαν οι 
φαρμακοποιοί - μέλη μας από όλες 
τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, 
όπου με μια συγκινητική προσφορά 
στήριξαν την πρωτοβουλία μας.

Επειδή δικαίωμα στη χαρά του αθλη-
τισμού δεν έχουν μόνο οι αρτιμελείς, 
παρείχαμε, τον Ιούνιο εξοπλι-
σμό στην Ελληνική Ομοσπονδία 
Ποδοσφαίρου Ατόμων με Ακρω-
τηριασμό “Amputee Football 
Hellas”. Τους ευχηθήκαμε «καλούς 
αγώνες» και εκείνοι μας έδωσαν ένα 
μεγάλο μάθημα ζωής!

Πειραϊκός 
Φαρμακευτικός 
Συνεταιρισμός 
(ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ.)

«Προτεραιότητά μας ο άνθρωπος»

Τον Οκτώβριο υποδεχτήκαμε με 
μεγάλη χαρά το Μετρό στον Πει-
ραιά. Με κεντρικό σύνθημά μας «με-
τακινούμαστε πάντα με ασφάλεια» 
μοιράσαμε μάσκες και αντισηπτικά, 
υπενθυμίζοντας στους πολίτες τη 
σημασία της εφαρμογής των μέτρων 
ατομικής προστασίας. Τα χιλιάδες χα-
μόγελα που εισπράξαμε μας έδωσαν 
μεγάλη χαρά, αλλά και μας απέδειξαν 
ότι η επίδραση τέτοιων παρεμβάσεων 
στην κοινότητα είναι ουσιαστική.

Τον Νοέμβριο στηρίξαμε έμπρα-
κτα το έργο της Ιεράς Αρχιεπι-
σκοπής στον τομέα της κοινωνικής 
πρόνοιας. Επισκεφτήκαμε το Κέντρο 
Γεροντολογίας «Άγιος Πορφύριος» 
και τους δυο παιδικούς σταθμούς που 
δημιουργήθηκαν και λειτουργούν από 
την Ιερά Αρχιεπισκοπή. Προς μεγάλη 
μας τιμή και χαρά, μας υποδέχτηκε ο 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος. 
Με τη ζεστή συνομιλία που είχαμε 
μαζί του, γίναμε κοινωνοί ενός θαυ-
μαστού έργου που προσφέρει άρι-
στες υποδομές και υπηρεσίες σε αν-
θρώπους που χρειάζονται αγάπη και 
φροντίδα. 

Επίσης, σε συνεργασία με τον Φαρ-
μακευτικό Σύλλογο Κορινθίας παρα-
δώσαμε στην Τροχαία Κορίνθου 
ηλεκτρονικά αλκοολόμετρα στο 
πλαίσιο της δράσης για την πρόληψη 
τροχαίων ατυχημάτων. Στηρίζουμε τις 
ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και 

συμβάλλουμε, όπως μπορούμε, σε 
κινήσεις που αποσκοπούν στην ευαι-
σθητοποίηση των πολιτών.

Φτάνοντας αισίως στον τελευταίο 
και γιορτινό μήνα του χρόνου δεν θα 
μπορούσε να μην είναι ο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. 
παρών στο τραπέζι των οικογενειών 
που βιοπορίζονται εξαιρετικά δύσκο-
λα. Τον Δεκέμβριο διανείμαμε 50 
Γεύματα Αγάπης σε 50 οικογέ-
νειες στο Πέραμα μέσω του συλ-
λόγου «Περιβόλι της Αγάπης» και των 
«Φαρμακοποιών του Κόσμου».

Η αποστολή των φαρμακοποιών - με-
λών μας είναι να στηρίζει τον Έλληνα 
πολίτη και την τοπική κοινότητα. Κατά 
συνέπεια ο ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. δεν μπορεί 
παρά να ακολουθήσει αυτό που του 
επιβάλλουν οι θεμελιώδεις αξίες του. 

Στον Όμιλο ΠΕΙ.
ΦΑ.ΣΥΝ., έχουμε 
«προτεραιότητά 
μας τον άνθρωπο» 
και με αυτό ως 
γνώμονα εστιά-
ζουμε τις δυνάμεις 
μας προς αυτή την 
κατεύθυνση. Ιερά Αρχιεπισκοπή

Μετρό Πειραιά

Βοήθεια για Ουκρανία

Amputee Football Hellas
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Εκτέλεση:
ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΣΟΥΡΕΚΙΟΥ
Παίρνουμε τις φέτες του τσουρεκιού και τις απλώνουμε σε ένα ταψάκι, τις 
βάζουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 1600 μέχρι να γίνουν τραγανές 
και να πάρουν χρώμα. 
Αφού κρυώσουν τις βάζουμε σε ένα μούλτι και τις χτυπάμε μέχρι να γίνουν 
τρίμμα. Παίρνουμε το τρίμμα και το βάζουμε σε ένα μπολ, προσθέτουμε το 
βούτυρο, το ξύσμα και το κονιάκ. 
Ανακατεύουμε καλά με το χέρι μας και το στρώνουμε σε στρογγυλή φόρμα 
ζαχαροπλαστικής (αποσπώμενη 26x26x6 εκ.) και το βάζουμε στο ψυγείο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ
Βάζουμε στο μίξερ την κρέμα γάλακτος με τη ζάχαρη άχνη και χτυπάμε σε 
μέτρια ταχύτητα μέχρι να γίνει παχύρευστη. 
Στη συνέχεια προσθέτουμε την κρέμα τυριού και χτυπάμε μέχρι να δέσει το 
μείγμα (προσοχή να μην μας «κόψει»). 
Τέλος προσθέτουμε την κουβερτούρα και το άρωμα βανίλιας και χτυπάμε 
για 1 λεπτό ακόμα για να ενσωματωθεί με το μείγμα μας. 
Βγάζουμε από το ψυγείο τη βάση, στρώνουμε την κρέμα και ξαναβάζουμε 
στο ψυγείο τουλάχιστον για 5 ώρες. 
Προαιρετικά μπορούμε να λιώσουμε σοκολάτα και να την στρώσουμε σε 
λαδόκολλα, να τη βάλουμε κατάψυξη και αφού παγώσει να τη σπάσου-
με σε κομμάτια της αρεσκείας μας και να τα τοποθετήσουμε πάνω στο 
cheesecake για ντεκόρ.

Cheesecake σοκολάτα
πάνω σε βάση από τσουρέκι

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΗ:

12 φέτες τσουρέκι

150 γρ. βούτυρο

Ξύσμα από 1 πορτοκάλι

1 σφηνάκι κονιάκ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ:

300 γρ. κρέμα γάλακτος 35% 
λιπαρά

400 γρ. Φιλαδέλφεια

120 γρ. ζάχαρη άχνη

100 γρ. μαύρη κουβερτούρα 
λιωμένη

5 σταγόνες άρωμα 
ζαχαροπλαστικής βανίλια

Ο ΣΕΦ
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ...

Μάνος Σιακήρ
Executive chef
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Εκτέλεση:
ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΤΣΑ ΜΑΪΝΤΑΝΟΥ
Βάζουμε όλα τα υλικά στο μούλτι και τα χτυπάμε για 2 με 3 λεπτά. 
Βάζουμε τη σάλτσα σε ένα μπολ και τη βάζουμε στο ψυγείο.

ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ 
ΜΠΟΥΤΙ
Ξεπλένουμε το μπού-
τι με άφθονο νερό για 
τυχόν σπασμένα κοκα-
λάκια, σκουπίζουμε και 
στεγνώνουμε καλά με 
μια πετσέτα. 
Στρώνουμε μεγάλα 
φύλλα αλουμινόχαρτου 
και από πάνω τοποθε-
τούμε τα ίδια φύλλα λα-
δόκολλας. 
Ακουμπάμε πάνω το 
μπούτι και με ένα μικρό 
μαχαιράκι κάνουμε 10 
μικρές τομές στην πάνω 
επιφάνεια του κρέατος. 
Κόβουμε στη μέση τις 
σκελίδες του σκόρδου 
και τις πιέζουμε να χω-
θούν μέσα στις τομές. 
Ραντίζουμε με λίγο 
ελαιόλαδο το μπούτι και 
αλατοπιπερώνουμε και 
από τις δύο πλευρές, το 
στρώνουμε στο κέντρο 
της λαδόκολλας και το-
ποθετούμε περιμετρικά τις baby πατάτες. Προσθέτουμε τα κομματάκια του 
τυριού πάνω στις πατάτες και στο μπούτι. 
Πασπαλίζουμε με τα υπόλοιπα μπαχαρικά τις πατάτες και το κρέας. 
Ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο και προσθέτουμε και λίγο αλάτι πάνω στις 
πατάτες. Κλείνουμε καλά από όλες τις πλευρές και προσθέτουμε λίγο ακό-
μα αλουμινόχαρτο ώστε να μην βγαίνει από πουθενά αέρας. 
Το τοποθετούμε σε ένα βαθύ ταψί και βάζουμε νερό σχεδόν μέχρι πάνω. 
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 1900 για 2 ώρες. 
Βγάζουμε, ξεσκεπάζουμε και συνεχίζουμε το ψήσιμο μέχρι να πάρει χρώ-
μα (περίπου 15  λεπτά). Σερβίρουμε σε πιατέλα περιχύνοντας με την κρύα 
σάλτσα μαϊντανού το φαγητό μας.

Κατσικίσιο μπούτι, 
καπνιστό τυρί και baby πατάτες
στη λαδόκολλα. Συνοδεύεται
με κρύα σάλτσα μαϊντανού

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΥΑ ΣΑΛΤΣΑ 
ΜΑΪΝΤΑΝΟΥ

70 γρ. μαϊντανό

2 κρεμμυδάκια φρέσκα

Ξύσμα από 1 λεμόνι

Χυμό από 1 μέτριο λεμόνι

100 γρ. ελαιόλαδο

2 σκελίδες σκόρδο

1 πρέζα μπούκοβο

1 πρέζα αλάτι

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ 
ΜΠΟΥΤΙ

1,5 με 2 κιλά περίπου 
κατσικίσιο μπούτι

1,2 κιλά baby πατάτες 
καθαρισμένες

150 γρ. τυρί καπνιστό 
(μετσοβόνε) κομμένο σε 
κομματάκια

5 σκελίδες σκόρδο

1 κουταλιά του γλυκού 
πάπρικα γλυκιά

1 κουταλιά του γλυκού 
πάπρικα καπνιστή

1 κουταλιά του γλυκού θυμάρι 
ξερό

½ κουταλιά του γλυκού 
δεντρολίβανο

Αλάτι

Πιπέρι 

Ελαιόλαδο

Αλουμινόχαρτο, λαδόκολλα
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Bepanthene
Hydrogel
Gel επούλωσης
πληγών και
επιφανειακών
εγκαυμάτων
4 σε 1.

To Bepanthene Hydrogel είναι κατάλληλο για

• Μικρά τραύματα

• Γδαρσίματα/Κοψίματα

• Επιφανειακά εγκαύματα

• Σκασμένο δέρμα

Κλινικά αποδεδειγμένα πλήρης επούλωση x5 σε 
σύγκριση με το απλό επίθεμα μετά 12 ημέρες 
χρήσης*

Χάρη στην ειδική τεχνολογία «Smart Hydrogel» 
το Bepanthene Hydrogel:

• Επιταχύνει την επούλωση των πληγών και 
εγκαυμάτων δημιουργώντας ένα μικροπεριβάλ-
λον που ενισχύει τον φυσικό πολλαπλασιασμό 
των κυττάρων του δέρματος προκειμένου να 
επουλωθεί

• Συμβάλλει στην αποφυγή μολύνσεων δημιουρ-
γώντας έναν προστατευτικό φραγμό κατά των 
βακτηρίων

• Ανακουφίζει άμεσα από τον πόνο ψύχοντας 
ελαφρώς την πληγή, χωρίς να προκαλεί τσούξιμο

• Μειώνει την πιθανότητα σχηματισμού ουλών 
παρέχοντας στην πληγή τα ιδανικά για την επού-
λωση επίπεδα υγρασίας

* Πλήρης επούλωση στο 97% των ατόμων vs. 18% με 
χρήση μόνο επιθέματος

Jungle Formula Maximum
Αντικουνουπικό Roll On 50ml με DEET 
50%, για ενήλικες.

Το Jungle Formula Maximum Roll 
Οn είναι εντομοαπωθητικό κατά των 
κουνουπιών για μέγιστη και μεγάλης 
διάρκειας προστασία έως 12 ώρες*. 

Χάρη στη roll on μπίλια εξασφαλίζει 
εύκολη & στοχευμένη εφαρμογή. 

Ενδείκνυται για την προστασία των 
ακόλουθων σημείων: λαιμός, κάτω 
μέρος των χεριών, πίσω μέρος των 
χεριών, κορυφή των ποδιών ή χαμη-
λότερα στα πόδια. 

Το εντομοαπωθητικό roll-on περιέχει 
Deet 50% και φυτικά εκχυλίσματα για 
μέγιστη προστασία, μεγάλης διάρκει-
ας κατά των κουνουπιών, ενώ ταυτό-
χρονα διατηρεί το δέρμα ενυδατωμέ-
νο. Με ευχάριστο άρωμα.

• Κατάλληλο για τροπικές περιοχές ή 
περιοχές με υψηλό κίνδυνο ελονοσίας 
ή άλλων νοσημάτων που μεταδίδο-
νται από έντομα. Ιδανικό όταν απαι-
τείται επιπλέον προστασία όπως δα-
σώδεις και λιμναίες περιοχές.

• Έως και 12 ώρες προστασίας με μια 
μόλις εφαρμογή* από τα πιο κοινά 
είδη κουνουπιών (Culex species).

• Έως και 8,5 ώρες προστασίας από 
κρότωνες (τσιμπούρια) 

• Για ενήλικες και παιδιά άνω των 18 
ετών

• Με Εντομοαπωθητικό Δείκτη IRF4**

*Παράγοντες όπως 
η αύξηση της θερ-
μοκρασίας, της 
υγρασίας και η εφί-
δρωση μπορούν να 
επιφέρουν μείωση 
της διάρκειας της 
προστασίας όλων 
των εντομοαπωθητι-
κών προϊόντων. 

**Ο Εντομοαπωθητι-
κός Δείκτης IRF® σας 
βοηθάει να επιλέξετε 
το εντομοαπωθητικό 
που χρειάζεστε για 
την προστασία σας. 
Όσο υψηλότερος εί-
ναι ο δείκτης IRF®, 
τόσο μεγαλύτερη εί-
ναι η προστασία. Το 
Jungle Formula διατί-
θεται με δείκτες IRF2, 
IRF3 και IRF4.
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XLS MEDICAL 
FAT REDUCER
Η  λύση στο αδυνάτισμα 
που σας βοηθά να χάσετε 
βάρος, φυσικά. 120 Δι-
σκία.

Το ΝΕΟ XLS MEDICAL 
FAT REDUCER περιέχει 
InditamineTM, ένα πατε-
νταρισμένο σύμπλεγμα 
φυσικών και οργανικών 
ινών που είναι κλινικά 
αποδεδειγμένο, ότι δε-
σμεύει τα διατροφικά λι-
παρά, αποτρέποντας την 
υπερβολική τους συσσώ-
ρευση στο σώμα σας.

Για το λόγο αυτό, το 97% 
των καταναλωτών εί-
ναι ικανοποιημένοι με τα 
αποτελέσματά τους στην 
απώλεια βάρους*.

• Κλινικά αποδεδειγμέ-
νη φόρμουλα*

• Με φυσικά βασικά συ-
στατικά

• Μειώνει την πρόσληψη 
θερμίδων από τα διατρο-
φικά λιπαρά

• Ήπιο για τον οργανισμό

• Δεν περιέχει πρόσθε-
τες τεχνητές αρωματικές 
ύλες, αλάτι ή συντηρητικά.

• Ένα ιατροτεχνολογικό 
προϊον για την πρόληψη 
και την αντιμετώπιση του 
αυξημένου βάρους"

*Grube et al 2013 in Obesity

XLS MEDICAL FAT & 
SUGAR REDUCER
Η λύση στο αδυνάτισμα που 
σας βοηθά να χάσετε βάρος, 
φυσικά. 120 Δισκία.

Το ΝΕΟ XLS MEDICAL FAT 
& SUGAR REDUCER περιέ-
χει AraferolTM, ένα πατεντα-
ρισμένο σύμπλεγμα φυτικών 
και οργανικών ινών που είναι 
κλινικά αποδεδειγμένο ότι δε-
σμεύει διατροφικά λιπαρά και 
σάκχαρα, αποτρέποντας την 
υπερβολική τους συσσώρευση 
στο σώμα σας. 

• Κλινικά αποδεδειγμένη φόρ-
μουλα*

• Με φυσικά βασικά συστατικά

• Μειώνει την πρόσληψη θερ-
μίδων από τα διατροφικά λιπα-
ρά και σάκχαρα

• Ήπιο για τον οργανισμό 

• Δεν περιέχει πρόσθετες τε-
χνητές αρωματικές ύλες, αλάτι 
ή συντηρητικά.

• Μια ιατρική συσκευή για την 
πρόληψη και την αντιμετώπιση 
του αυξημένου βάρους

Είναι ένα ιατροτεχνολογικό προ-
ϊόν για την πρόληψη και αντιμε-
τώπιση του αυξημένου βάρους, 
όταν λαμβάνεται σε συνδυασμό 
με μια ισορροπημένη δίαιτα 
και τακτική σωματική άσκηση. 
Το XLS MEDICAL FAT & 
SUGAR REDUCER έχει ένα 
καλώς καθιερωμένο προφίλ 
ασφάλειας και ανεκτικότητας.

Lactacyd Body Care
Κρεμώδες αφρόλουτρο για πρόσωπο & σώμα Deeply 
Moisturizing για κανονικό, ξηρό και ευαίσθητο δέρμα.

Το Lactacyd® Κρεμώδες Αφρόλουτρο - Deeply 
Moisturising είναι ένα πολύ καλά ανεκτό, απαλό 
ήπιο καθαριστικό εμπλουτισμένο με το μοναδικό 
TRIPLE MOIST COMPLEX που παρέχει άμεση και 
έντονη ενυδάτωση η οποία διαρκεί όλη την ημέρα. 
Το Lactacyd® Body Care είναι μία ειδική σειρά 
καθημερινών αφρόλουτρων που αναπτύχθηκαν από 
τους ειδικούς του Lactacyd® για το ευαίσθητο δέρμα. 
Όλα τα προϊόντα περιέχουν Φυσικό L-Γαλακτικό Οξύ 
που σέβεται το φυσιολογικό pH του δέρματός σας.  
Η ήπια φόρμουλα αφήνει το δέρμα σας υγιές, απαλό 
και με υπέροχη όψη.

Πλεονεκτήματα:
• Ενυδάτωση μακράς διάρκειας από την πρώτη χρή-
ση • Με Φυσικό L-Γαλακτικό Οξύ: Σέβεται τη φυσική 
ισορροπία του pH της επιδερμίδας σας • Κατάλληλο 
για κανονικές, ξηρές και ευαίσθητες επιδερμίδες • Απο-
δεδειγμένη αποτελεσματικότητα και ήπια σύνθεση - 
Δερματολογικά ελεγμένο • Ήπια αρωματισμένο

Lactacyd Body Care
Κρεμώδες αφρόλουτρο για πρόσωπο & σώμα Deeply 
Nourishing για κανονικό, ξηρό και ευαίσθητο δέρμα.

Το Lactacyd® Κρεμώδες Αφρόλουτρο - Deeply 
Nourishing είναι ένα ήπιο καθαριστικό εμπλουτισμέ-
νο με SHEA BUTTER COMPLEX που προσφέρει θρέ-
ψη μακράς διάρκειας στο δέρμα σας. Το Lactacyd® 
Body Care είναι μία ειδική σειρά καθημερινών αφρό-
λουτρων που αναπτύχθηκαν από τους ειδικούς του 
Lactacyd® για το ευαίσθητο δέρμα. Όλα τα προϊόντα 
περιέχουν Φυσικό L-Γαλακτικό Οξύ που σέβεται το 
φυσιολογικό pH του δέρματός σας. Η ήπια φόρμουλα 
αφήνει το δέρμα σας υγιές, απαλό και με υπέροχη όψη.

Πλεονεκτήματα:
• Βαθιά και μακράς διάρκειας θρέψη του δέρματος • 
Με Φυσικό L-Γαλακτικό Οξύ: Σέβεται τη φυσική ισορ-
ροπία του pH της επιδερμίδας σας • Κατάλληλο για 
κανονικές, ξηρές και ευαίσθητες επιδερμίδες • Αποδε-
δειγμένη αποτελεσματικότητα και ήπια σύνθεση - Δερ-
ματολογικά ελεγμένο • Ήπια αρωματισμένο.
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Πέγκη Ιωάννου

Το Φρανγκιπάνι της Ινδίας 

Το Φρανγκιπάνι της Ινδίας γράφτηκε μέσα στην καραντίνα του… – ονόματα 
δεν λέμε, αφού θέλουμε να τον ξεχάσουμε. Το βιβλίο αυτό είναι σαν ένας 
ινδικός μύθος, που όμως διαδραματίζεται στην εποχή της τεχνολογίας 

και έχει πάρει στοιχεία από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων που ζουν στη 
μακρινή και όμορφη Ινδία. Πολλά από αυτά τα στοιχεία τα βλέπουμε και στη 
δική μας κοινωνία. Το βιβλίο δίνει άλλη διάσταση και ταξιδεύει τη φαντασία του 
αναγνώστη με την παρουσία ενός λευκού φτερωτού αλόγου που πετά ψηλά 
και σώζει ζωές! Θα σώσει όμως τη δική του; Κάνει αναφορά στον Άλλο Κόσμο, 
όπου κάποιες ψυχές ταξιδεύουν, δακρύζουν και αναπολούν την προηγούμενη 
ζωή τους… Τι θα κάνουν; Πώς θα πορευτούν; Όλα αυτά που γράφω παραπάνω 
θα σας αφήσω να τα ανακαλύψετε διαβάζοντάς το…

Σελίδες 96 - Εκδόσεις: ΚΑΚΤΟΣ

Αλκυόνη Παπαδάκη

Το ταξίδι που λέγαμε

Είναι άνοιξη! Απόβραδο. Με πνίγει η άνοιξη. Μου κόβει την ανάσα. Δεν 
αντέχει πια η ψυχή μου να κουβαλήσει τόση ομορφιά. Σαν να φορτώσεις 
στη ράχη μιας κάμπιας ένα κόκκινο ρόδι. Φουσκώνουν οι φλέβες μου, πο-

νάει το αίμα μου, παλεύουν να βλαστήσουν οι σπόροι μέσα μου και δεν υπάρχει 
χώμα για να ριζώσουν. Δεν υπάρχει αρκετό νερό να ποτιστούν. Όταν έπρεπε να 
κόψω όλους τους άγριους θάμνους να ελευθερωθεί το τοπίο, δεν το ’κανα. Λυ-
πήθηκα τα φίδια, που δεν θα είχαν άλλες φωλιές για να κρυφτούν. Όταν έπρεπε 
να φυλάξω λίγο νερό, για ώρα ανάγκης, δεν το ’κανα. Λυπήθηκα τ’ αδέσποτα, 
που διψούσαν. Τώρα... Τώρα, πώς να φυτρώσουν οι βολβοί; Πώς να ποτιστούν 
τα όνειρα... Παρ’ όλα αυτά, δεν λέω πως δεν βρίσκω κάποιες λύσεις. Πάντα 
υπάρχει ένα ξεχασμένο, άδειο κονσερβοκούτι στην ψυχή μου. Με φτάνει για 
να φυτέψω ένα λουλούδι, εποχιακό. «Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο πλάσμα επί 
της γης, που να υπηρετεί και να λατρεύει τόσο το εφήμερο όσο εσύ!» μου είπε 
κάποτε ένας εραστής μου. «Αμέ! Υπάρχει. Οι πεταλούδες!» του απάντησα.

Σελίδες 504 - Εκδόσεις: ΔΙΟΠΤΡΑ

Κρίστι Λεφτέρι

Το τραγούδι των πουλιών

Διασχίζει τον κόσμο μας αθέατη. Φροντίζει τα παιδιά μας, καθαρίζει τα σπί-
τια μας. Τη φωνή της δεν την ακούμε. Έχει μια ιστορία να πει. Εσύ θα την 
ακούσεις; Η Νίσα έχει περάσει ωκεανούς ολόκληρους προκειμένου να 

προσφέρει ένα μέλλον στο παιδί της. Τη μέρα φροντίζει την κόρη της Πέτρας. 
Τη νύχτα αναλαμβάνει χρέη μητέρας για το δικό της κοριτσάκι από τη φωτεινή 
οθόνη ενός τάμπλετ. Ο εραστής της Νίσα, ο Γιάννης, είναι λαθροκυνηγός. Κυνη-
γά μικροσκοπικά ωδικά πτηνά που κάνουν στάση στην Κύπρο στην πορεία τους 
προς την Αφρική για να ξεχειμωνιάσουν. Τα όνειρά του για μια καινούργια ζωή, 
και για τον γάμο του με τη Νίσα, γίνονται θρύψαλα όταν εκείνη εξαφανίζεται. 
Κανείς δε νοιάζεται για την εξαφάνιση μιας οικιακής βοηθού, πέρα από την 
Πέτρα και τον Γιάννη. Καθώς ξεκινούν να αναζητούν τη Νίσα, συνειδητοποιούν 
πόσο λίγα πράγματα γνωρίζουν για εκείνη. Αυτά που θα ανακαλύψουν θα τους 
αλλάξουν εντελώς. Με φόντο τον τόπο καταγωγής της, την Κύπρο, η Κρίστι 
Λεφτέρι έχει δημιουργήσει μια δυνατή, λυτρωτική ιστορία για την απώλεια, τον 
θρίαμβο του ανθρώπινου πνεύματος και την άσβεστη αγάπη μιας μητέρας για 
το παιδί της.

Σελίδες 360 - Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ
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Πιο… ισχυρή ανοσία για όσους αθλούνται τακτικά 
Στη συνέχεια, η ομάδα χρησιμοποίησε αυτά τα δεδομένα για να δημιουρ-
γήσει 4 διαφορετικές ομάδες σωματικής δραστηριότητας ανάλογα με την 
ώρα αιχμής της άσκησης: η ομάδα 1 γύρω στο μεσημέρι, η ομάδα 2 νωρίς 
το πρωί, η ομάδα 3 αργά το πρωί και η ομάδα 4 με απογευματινή αιχμή. 
Η στατιστική ανάλυση χρησιμοποίησε μοντέλα που προσαρμόστηκαν για 
την ηλικία, το φύλο, το δείκτη μάζας σώματος και το κάπνισμα.

Βρέθηκε ότι οι συμμετέχοντες που είχαν υψη-
λότερα επίπεδα νωρίς πρωινής ή αργότερα 
πρωινής φυσικής δραστηριότητας (ομάδες 
2 και 3), είχαν 11% (αναλογία κινδύνου, HR 
= 0,89, 95% CI 0,80-0,99) και 16% ( HR = 
0,84, 95% CI 0,77-0,92) αντίστοιχα χαμηλό-
τερη συχνότητα εμφάνισης καρδιαγγειακής 
νόσου σε σύγκριση με εκείνους της ομάδας 
1. Ωστόσο, μόνο εκείνοι στην ομάδα 3 (σω-
ματική δραστηριότητα αργά το πρωί) είχαν 
σημαντικά μειωμένο κίνδυνο αγγειακού εγκε-
φαλικού επεισοδίου (HR = 0,83, 95% CI 0,70-
0,98), καθώς και συγκεκριμένα ισχαιμικού 
εγκεφαλικού επεισοδίου (HR = 0,79, 95% CI 
0,64-0,97).

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα ερευνητικά ευρήματα 
αυτά υπογραμμίζουν τη δυνητική σημασία της χρονοδραστικότητας της 
άσκησης στην πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου.

www.in.gr

Συνολικά, 86.657 άτο-
μα με μέση ηλικία 61,6 
έτη (58% γυναίκες) 
συμπεριλήφθηκαν και 
παρακολουθήθηκαν 
για 6 χρόνια. Στη δι-
άρκεια αυτή καταγρά-
φηκαν 2.911 περιπτώ-
σεις καρδιαγγειακής 
νόσου και 796 αγγει-
ακών εγκεφαλικών 
επεισοδίων.

Έρευνα: Η πρωινή 
σωματική 
δραστηριότητα 
σχετίζεται με 
χαμηλότερο κίνδυνο 
καρδιαγγειακής νόσου
Η σημασία της χρονοδραστικότητας της άσκησης 
στην πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου

Η πρωινή σωματική δραστηριό-
τητα σχετίζεται με τη μεγαλύτερη 
μείωση κινδύνου για καρδιαγγειακές 

παθήσεις και αγγειακό εγκεφαλικό επει-
σόδιο σε σύγκριση με τη μεσημεριανή και 
απογευματινή, σύμφωνα με μια νέα μελέτη 
που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο διεθνές 
επιστημονικό περιοδικό European Journal 
of Preventive Cardiology.

Οι Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του 
ΕΚΠΑ, Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου (Επίκουρη 
Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας), Θεοδώρα 
Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια Θεραπευτι-
κής-Επιδημιολογίας-Προληπτικής Ιατρικής) 
και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θε-
ραπευτικής-Αιματολογίας-Ογκολογίας και 
Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα κύρια ση-
μεία της μελέτης αυτής.

Στην προσπάθεια να κατανοήσουν καλύ-
τερα τον αντίκτυπο του χρόνου της σωμα-
τικής δραστηριότητας στον κίνδυνο καρ-
διαγγειακής νόσου, Ολλανδοί ερευνητές 
συνέλεξαν δεδομένα φυσικής δραστηριό-
τητας από συμμετέχοντες στην UK Biobank, 
σε περιόδους 7 ημερών με υπολογισμό της 
μέσης δραστηριότητας 24 ωρών.
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Χωριό χτισμένο στις πλαγιές χαμηλών 
λόφων, κοντά στον ποταμό Νέστο, η 
Σταυρούπολη Ξάνθης, κέντρο καλ-

λιέργειας και επεξεργασίας καπνού μέχρι τη 
δεκαετία 1960-1970, μπορεί να αποτελέσει 
την αφετηρία εκδρομών στην κοιλάδα του 
Νέστου και την ευρύτερη περιοχή.

Στα αξιοθέατα της ορεινής περιοχής της 
Σταυρούπολης συγκαταλέγονται το δάσος 
της Χαϊντούς, το Δασικό Χωριό Ερυμάν-
θου και ο καταρράκτης του Λειβαδίτη.

Κατ’ αρχάς, στην οροσειρά της Ροδόπης, κοντά στα ελλη-
νοβουλγαρικά σύνορα, εκτείνεται το δάσος της Χαϊντούς 
με τις θεόρατες οξιές.

Το όρος Χαϊντού ή Ερύμανθος αποτελεί ένα φυσικό 
όριο μεταξύ Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας, μεταξύ 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Ξάνθης και Δράμας, με ψη-
λότερη κορυφή το Γυφτόκαστρο (υψόμετρο 1.828 μ.).

Στο δάσος της Χαϊντούς, γνωστό και ως Δημόσιο Δάσος 
Δρυμού, συνυπάρχουν με τις οξιές το μακεδονίτικο πεύκο, 
η ελάτη, η ερυθρελάτη και άλλα δασικά είδη.

Στο δάσος της Χαϊντούς και στην ευρύτερη 
περιοχή βρίσκουν καταφύγιο αρκούδες, λύκοι, 
αγριόχοιροι, ζαρκάδια, αλλά και σπάνια είδη 
της ορνιθοπανίδας. Επίσης, στη Χαϊντού φύ-
ονται φυτά όπως ο ενδημικός κίτρινος κρίνος 
(λείριο) της Ροδόπης (Lilium rhodopaeum).

Εξάλλου, εντός του δάσους της Χαϊντούς βρί-
σκεται το Δασικό Χωριό Ερυμάνθου, σε 
υψόμετρο 1.350 μ. Κατασκευάστηκε από το 
Δασαρχείο Ξάνθης και αποτελεί ένα χώρο 
αναψυχής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Τέλος, στα ορεινά της Σταυρούπολης βρίσκεται και ο κα-
ταρράκτης του Λειβαδίτη, πόλος έλξης για τους φυσι-
ολάτρες. Ο εν λόγω καταρράκτης, γνωστός και ως καταρ-
ράκτης του Τραχωνίου, είναι ένας από τους μεγαλύτερους 
των Βαλκανίων, με τα νερά του να πέφτουν από ύψος 
πολλών δεκάδων μέτρων, προσφέροντας ένα υπέροχο 
θέαμα. Για να φθάσουν οι περιπατητές στον καταρράκτη, 
πεζοπορούν σε ένα μονοπάτι πνιγμένο στις οξιές, τις σφεν-
δάμνους, τους φράξους και τις φλαμουριές.

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
in.gr

Ξάνθη: Η Σταυρούπολη,
το δάσος της Χαϊντούς και

ο καταρράκτης του Λειβαδίτη

Ένα τμήμα του δά-
σους της Χαϊντούς, 
με αδιατάρακτες 
συστάδες οξιάς, έχει 
ανακηρυχθεί Μνη-
μείο της Φύσης και 
έχει χαρακτηριστεί 
π ροσ τατ ευόμ ε ν η 
περιοχή.
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1. Μια πετσέτα!
2. Ένα αβγό!
3. Το άλογο
4. Τη γρίπη
5.  x+2=(x-5)•2
 χ+2=2χ-10
 Άρα χ=12
6. Ένα σπίρτο

ΜΕΤΡΙΟ

ΛΥΣΕΙΣ

ΔΥΣΚΟΛΟ

Τι βρέχεται κατά το στέγνωμα;

1
Τι μπορείς να αρπάξεις αλλά δεν μπορείς να το πετάξεις;

4

Τι πρέπει να σπάσει για να μπορέσετε 
να το χρησιμοποιήσετε;

2
Ο μικρός Σπύρος απάντησε όταν τον ρώτησαν πόσο χρονών είναι: Σε 
δύο χρόνια θα έχω τα διπλάσια χρόνια απ' ότι ήταν πριν πέντε χρόνια. 
Πόσο χρονών είναι;

5

Πέφτει στο κρεβάτι του με φορεμένα τα 
παπούτσια του. Τι είναι;

3

Το κεφάλι του είναι κόκκινο, αλλά αν το ξύσεις γίνεται μαύρο. Τι είναι;

6



Αααααψ... αλλεργίες!
Αχ!

Άνοιξη!

Μου αρέσει
τόσο η Άνοιξη!

Η φύση στα
καλύτερά της!

Με τόσα λουλούδια!
Τόσα χρώµατα! ΑΑΑΑΨΟΥ!

ΑΑΑΑΨΟΥ!

ΑΑΑΑΨΟΥ!

Έλα! Για σένα
τα πήρα!

Κι αυτό το
ωραίο βάζο! Αµάν µωρέ!

Τι σ’ έπιασε;ΑΑΑΑΨΟΥ!

ΑΑΑΑΨΟΥ!

Είµαι
αλλεργικόοοοοοος!

ΞΕΡΩ!
Φέρ’ το βάζο,
κράτα τ’ άνθη!

|  κόμικ  |
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