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EDITORIAL

Στροφή
στην υγιεινή
διατροφή

Είναι γνωστό πως οι διατροφικές μας επιλογές
έχουν αντίκτυπο στην υγεία μας, στην άμυνα
του οργανισμού μας, ακόμα και στη διάθεσή μας!
Όσοι αποφασίζουμε να κάνουμε «στροφή» σε μια
πιο ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή, είναι αλήθεια
πως το κέρδος που αποκομίζουμε είναι πολύ μεγάλο,
καθώς άμεσα βλέπουμε τα ευεργετικά αποτελέσματα της
αλλαγής αυτής, τόσο στη σωματική όσο και στην πνευματική
μας ευεξία.

Στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας, έχουμε τη χαρά να
φιλοξενούμε την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του γνωστού
chef Γιάννη Λουκάκου, ο οποίος μοιράζεται μαζί μας την αγάπη του
για την μαγειρική, ενώ μας δίνει χρήσιμα tips για το πώς μπορούμε
να κάνουμε τις συνταγές μας πιο υγιεινές. Παράλληλα, μας δίνει
συμβουλές για εύκολα, γρήγορα, απλά και υγιεινά πιάτα, που μπορούν να
συντροφεύσουν την καθημερινότητά μας, γιατί όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά
αναφέρει «Την υγιεινή διατροφή τη χρωστάμε στον εαυτό μας»!
Και επειδή οι μέρες του Πάσχα πλησιάζουν και θέλουμε να είναι όσο πιο
όμορφες, χαρούμενες και ξεκούραστες γίνεται, στο τεύχος αυτό συγκεντρώσαμε
χρήσιμες συμβουλές για ένα υπέροχο Πάσχα, χωρίς απρόοπτα! Επίσης,
φροντίσαμε να βρούμε τρόπους που θα μας βοηθήσουν να επιταχύνουμε
τον μεταβολισμό μας, για να μην μείνουμε στο τέλος των γιορτινών ημερών με
παραπανίσια κιλά, αλλά και τρόπους που θα μας βοηθήσουν να απολαμβάνουμε τους
γλυκούς πειρασμούς χωρίς να επιβαρύνουμε τον οργανισμό μας.
Εύχομαι Καλό Πάσχα, λοιπόν, σε όλους με υγιεινές γευστικές επιλογές!

κη
Ηρώ Κουμά
Εμπορική Διευθύντρια
ISOPLUS
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της Βιβέττας Λαϊνιώτη

Είναι ζωηρό ή μήπως
υπερκινητικό;
Τρέχει στο σπίτι σαν βολίδα, σας ακολουθεί συνέχεια και δεν ησυχάζει
στιγμή. Άλλες φορές είναι ανεξήγητα επιθετικό! Μην πάει ο νους σας στο
κακό - οι περιπτώσεις που ένα παιδί πάσχει από Διαταραχή Ελλειμματικής
Προσοχής και Υπερκινητικότητας είναι σχετικά σπάνιες! Πώς ξεχωρίζει
όμως ένα παιδί που έχει το συγκεκριμένο σύνδρομο; Η παιδίατρος κ. Σεβαστή Πασχαλίδου μας περιγράφει τα χαρακτηριστικά του, τονίζοντας τη
σημασία της έγκαιρης διάγνωσης για την αντιμετώπισή του.
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Σ

τις μέρες μας, η υπερκινητικότητα είναι
μια μπερδεμένη έννοια γιατί αναφέρεται
τόσο σε μια διαγνωστική κατηγορία, όσο
και σε χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς. Ένα
δραστήριο παιδί δεν σημαίνει απαραιτήτως πως
πάσχει από Υπερκινητικό Σύνδρομο ή Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Yπερκινητικότητα
(Δ.Ε.Π.Υ.).
Δυστυχώς, ο μεγάλος «θόρυβος» που έχει δημιουργηθεί γύρω από το θέμα, σπέρνει τον πανικό στους γονείς ενώ, στην πραγματικότητα, τα
επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι μόλις το
3-5% των παιδιών σχολικής ηλικίας αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους διαταραχή. Ως αποτέλεσμα
αυτής της παραπληροφόρησης, πολλοί γονείς
αντιδρούν σπασμωδικά, ερμηνεύοντας λάθος τα
σημάδια της συμπεριφοράς των παιδιών τους. Η
ζωηράδα δεν είναι απαραιτήτως υπερκινητικότητα!
Πριν όμως προχωρήσουμε, καλό θα ήταν να
αναλύσουμε τι είναι το Σύνδρομο Ελλειμματικής
Προσοχής και η Υπερκινητικότητα και πώς μπορεί μια τέτοια κατάσταση να αντιμετωπιστεί.
Ο ορισμός
Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (Δ.Ε.Π.Υ.) «είναι μια διαταραχή που
σχετίζεται με τη μνήμη και τον έλεγχο απέναντι
σε ενστικτώδεις κινήσεις. Το παιδί δυσκολεύεται
να συγκεντρωθεί στο παιχνίδι ή στο μάθημα. Η
προσοχή του αποσπάται από οτιδήποτε συμβαίνει γύρω του. Μπορεί να αφαιρείται συχνά και να
σκέφτεται πράγματα που του έρχονται στο μυαλό
εκείνη τη στιγμή. Μερικές φορές δεν μπορεί να
ξεχωρίσει τα σημαντικά πράγματα από τα ασήμαντα και παρεμβαίνει για να μάθει λεπτομέρειες»,
εξηγεί η κ. Πασχαλίδου.
Ιστορικά, η πρώτη αναφορά στα συμπτώματα
που σχετίζονταν με το Δ.Ε.Π.Υ. έγινε πριν από
περίπου 125 χρόνια από τον William James. Στη
συνέχεια, ο θεωρούμενος ως «πατέρας» της Βρετανικής Παιδιατρικής George Still, έκανε νύξη για
«παθιασμένα, επιθετικά, εριστικά παιδιά που δεν
δέχονταν την πειθαρχία και δεν μάθαιναν από τις
συνέπειες των πράξεων τους».
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Τα παιδιά με Δ.Ε.Π.Υ. είναι
χωρίς «φρένα», με μεγάλη
αστάθεια στη διάθεσή τους.
Από χαρούμενα και εύθυμα
μεταμορφώνονται σε ευέξαπτα
και επιθετικά, με αποτέλεσμα
να μην έχουν καλές σχέσεις με
τους συνομήλικους τους και
να βιώνουν το αίσθημα της
μοναξιάς

who
is who
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Η ονομασία Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής, δόθηκε περίπου στα
μέσα της δεκαετίας του 1970, ενώ αργότερα προστέθηκε στην ονομασία και
το χαρακτηριστικό της υπερκινητικότητας, με αποτέλεσμα το Σύνδρομο να
ονομάζεται πια Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας.
Πού οφείλεται;
Η υπερκινητικότητα είναι εμφανής κυρίως σε ευκίνητα και δραστήρια παιδιά, τα οποία βρίσκονται σε υπερβολική υπερένταση, δεν έχουν πειθαρχία
και δεν μπορούν να τηρήσουν τη σειρά πραγμάτων που εκτελούνται στο σπίτι
ή στο σχολείο. Δυσκολεύονται να οργανώσουν τις σκέψεις τους και να προβλέψουν τις συνέπειες των πράξεών τους. Αν τους έρθει κάτι στο μυαλό,
απλώς το… πραγματοποιούν!
Η αιτιολογία της πάθησης δεν είναι γνωστή, παρόλο που κατά καιρούς
έχουν ενοχοποιηθεί περιγεννητικοί παράγοντες, εγκεφαλική δυσλειτουργία,
αλλεργίες και περιβαλλοντικοί παράγοντες, ψυχοκοινωνική στέρηση, κατάθλιψη των γονέων.
Αναγνωρίζοντας έγκαιρα τα πρώτα σημάδια της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας στο παιδί, μπορείτε να βάλετε έγκαιρα
σε τάξη και ισορροπία τη ζωή του, στο σπίτι και στο σχολείο.
Τα συμπτώματα
Είναι παιδιά χωρίς «φρένα» με μεγάλη αστάθεια στη διάθεσή τους. Από
χαρούμενα και εύθυμα μεταμορφώνονται σε ευέξαπτα και επιθετικά, με
αποτέλεσμα να μην έχουν καλές σχέσεις με τους συνομήλικους τους και να
βιώνουν πολλές φορές το αίσθημα της μοναξιάς.
Τα κυριότερα «συμπτώματα» αυτών των παιδιών, σύμφωνα με την κ. Πασχαλίδου είναι:
Απροσεξία: μοιάζουν «χαμένα», ονειροπολούν, δεν ακολουθούν μέχρι τέλος οδηγίες, ξεχνούν καθημερινές δραστηριότητες, φαίνεται να μην ακούνε,
όταν τους απευθύνεται ο λόγος.
Παρορμητικότητα: απαντούν πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση, διακόπτουν
τους άλλους, δεν περιμένουν τη σειρά τους.
Υπερκινητικότητα: κινούν νευρικά χέρια και πόδια, στριφογυρνούν, μιλούν διαρκώς, κουνιούνται στο κάθισμα, δυσκολεύονται να μείνουν σε σε
ένα σημείο, τρέχουν ή σκαρφαλώνουν όλη την ώρα,

Σεβαστή
Πασχαλίδου
Παιδίατρος
Γεννήθηκε το 1974 στη
Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στην
Ιατρική Σχολή της Σόφιας, από
όπου αποφοίτησε με βαθμό 9,15.
Έκανε το αγροτικό της στη Θάσο
(2001-2002) και ειδικεύθηκε
στην Παιδιατρική στο Γ.Ν.
Καβάλας, στο Γ.Ν. Δράμας και στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του
Ηρακλείου της Κρήτης.
Έχει παρακολουθήσει πολλά
συνέδρια σε όλη την Ελλάδα,
ενώ σε πολλά από αυτά έχει
συμμετάσχει και με ελεύθερες
ανακοινώσεις.
Μεγάλου Αλεξάνδρου 25,
Πλ. Καπνεργάτη, Καβάλα,
2ος όροφος
τηλ. 2513006442, 6948481705

Γονείς και παιδιά με Δ.Ε.Π.Υ.
Για τις λίγες εκείνες περιπτώσεις των ζωηρών παιδιών που εμφανίζουν χαρακτηριστικά του συνδρόμου, είναι απαραίτητη η παραπομπή σε έναν ειδικό
γιατρό, ώστε να γίνει σωστή και έγκαιρη διάγνωση. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία του παιδιάτρου και του παιδοψυχίατρου ή του
παιδοψυχολόγου, οι οποίοι θα καταλήξουν μαζί στο εάν το παιδί πάσχει ή
όχι από Δ.Ε.Π.Υ.
Για γίνει αυτό, είναι απαραίτητο οι ειδικοί να πάρουν λεπτομερές ιατρικό ιστορικό του παιδιού, να συλλέξουν όλες εκείνες τις πληροφορίες που προέρχονται
από τους γονείς και τους δασκάλους, να εξετάσουν την πιθανότητα τα συγκεκρι-
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Διαγνωστικά κριτήρια
Τα διαγνωστικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται διεθνώς και έχει καθορίσει η Αµερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία για το Σύνδροµο
Υπερκινητικότητας-Παρορµητικότητας είναι
τα παρακάτω. Σύμφωνα με αυτά το παιδί:
• Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί
• Αποσπάται εύκολα από άσχετα ερεθίσματα
• Δεν φαίνεται να ακούει
• Δε δίνει σημασία στις λεπτομέρειες
• Κάνει λάθη απροσεξίας
• Δυσκολεύεται να ακολουθήσει οδηγίες
• Αποφεύγει τη συστηματική πνευματική
προσπάθεια
• Ξεχνά τις σχολικές εργασίες
• Χάνει πράγματα
• Γενικά είναι ανοργάνωτο

μένα συμπτώματα να οφείλονται σε νοσήματα όπως
η επιληψία, οι διαταραχές λόγου (δυσαρθρία, τραυλισμός) ή ο αυτισμός και, το πιο σημαντικό, να επιτύχουν
μια καλή πρoσωπική επικoινωνία µε τo παιδί.
Οι γονείς από την πλευρά τους, θα πρέπει να
«ενημερώσουν τον δάσκαλο, ζητώντας τη συνεργασία του. Επιπλέον, θα πρέπει να κρατούν το σπίτι τακτοποιημένο και οργανωμένο και να μένουν πιστοί
στο πρόγραμμα. Είναι σημαντικό να εκτονώνεται το
παιδί κινητικά και να ασχολείται με δραστηριότητες,
όπως το διάβασμα βιβλίων, η ζωγραφική, οι κατασκευές, τα επιτραπέζια παιχνίδια. Να τονώνουν την
αυτοπεποίθησή του παιδιού και να λένε «μπράβο»
για τα κατορθώματά του», τονίζει η ειδικός.
Καθοριστική είναι τέλος και η βοήθεια των δασκάλων! Το σχολείο είναι το περιβάλλον όπου το
παιδί περνά τις περισσότερες ώρες της ημέρας.
Ποιος, λοιπόν, θα πρέπει να είναι ο ρόλος του δασκάλου; Θα πρέπει να παροτρύνει την προσπάθεια
του παιδιού και να του αναθέτει διάφορες απλές αρμοδιότητες, δίνοντάς του κίνητρα. Θα πρέπει επίσης
να ανακαλύψει τρόπους ώστε να προσελκύσει την
προσοχή του παιδιού με Δ.Ε.Π.Υ. και να δημιουργήσει ένα θετικό μαθησιακό περιβάλλον. Ο δάσκαλος
θα πρέπει τέλος να ενθαρρύνει, να δείχνει κατανόηση, να μην ξεχνά να χαμογελά και... να αγαπά.
Θεραπεία και αντιμετώπιση
Η αντιμετώπιση της Δ.Ε.Π.Υ είναι μια πολύπλευρη
διαδικασία, στην οποία πρέπει να συμβάλει μια διεπιστημονική ομάδα όπου συμμετέχουν παιδοψυχίατροι, λογοθεραπευτές και δάσκαλοι.
Ειδικότερα, «η συμβουλευτική προσέγγιση, οι συνεδρίες ψυχo-εκπαίδευσης γονέων και παιδιών και,
σε σπάνιες περιπτώσεις, η χρήση φαρμακευτικής
αγωγής, συνεισφέρουν στον καλύτερο έλεγχο της
ελλειμματικής προσοχής. Οι φαρμακευτικές αγωγές δεν φαίνεται να βελτιώνουν τη σχολική συμπεριφορά και τα δεδομένα είναι ελλιπή, όσον αφορά
στη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητά τους. Στα
άτομα αυτά χρησιμοποιούνται επίσης διατροφικά
συμπληρώματα και εξειδικευμένες δίαιτες. Τα λιπαρά ω-3, ο ψευδάργυρος και τα συμπληρώματα
μετάλλων και ιχνοστοιχείων μπορεί να βοηθήσουν
παιδιά που έχουν διαγνωσθεί με συγκεκριμένες
ανεπάρκειες, δεν υπάρχει όμως απόδειξη ότι βοηθούν όλα τα παιδιά», συμπληρώνει η κ. Πασχαλίδου.
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πΡοΕΜΜηνοΡΡύσΙΑΚο
σύνΔΡοΜο
η ταλαίπωρία
πόυ ΕπίςτρΕΦΕί
κακή διάθεση, κόπωση,
υπνηλία, πονοκέφαλος,
νεύρα, πόνος στην κοιλιά
και στο στήθος. τα νιώθετε
κι εσείς κάθε φορά που περιμένετε περίοδο; τότε είστε μία από τις πολλές γυναίκες που ταλαιπωρούνται
από το λεγόμενο προεμμηνορρυσιακό σύνδρομο.
υπάρχει τρόπος όλα αυτά
τα συμπτώματα να γίνουν
πιο ήπια; η φαρμακοποιός
κ. ςοφία καμαριανάκη μας
δίνει τις απαντήσεις.
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αλήθεια είναι πως «εκείνες τις μέρες του μήνα», ή μάλλον, λίγο πριν
από αυτές, πολλές γυναίκες αισθάνονται «πρησμένες» και κακόκεφες, ενώ κάνουν διαρκώς... επιδρομές στο ψυγείο, ψάχνοντας,
κυρίως, για κάτι γλυκό. Είναι οι στιγμές που ένα μικροσυμβάν που άλλοτε θα
θεωρούσαν φαιδρό ή αδιάφορο, τις κάνει να δακρύζουν. Είναι, επίσης, εκείνες
οι φορές που ο σύντροφος/σύζυγος, μένει έκπληκτος απέναντι στην ξαφνική
έκρηξη θυμού, για ασήμαντη αφορμή και κάνει την ερώτηση: «Περιμένεις περίοδο;»
Ο όρος προεμμηνορρυσιακό σύνδρομο (ΠΕΣ) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη
φορά το 1953, αν και είχε περιγραφεί ήδη από το 1931, από τον γυναικολόγο Τ.
Frank, ως «μια απερίγραπτη ένταση 10 έως και 7 μέρες πριν την εμμηνορρυσία». Αν και οι αιτίες του συνδρόμου δεν έχουν πλήρως διερευνηθεί, έρευνες
έχουν δείξει ότι 8 στις 10 γυναίκες υποφέρουν από αυτό. Για ένα μέρος μάλιστα
του γυναικείου πληθυσμού, οι εκδηλώσεις του συνδρόμου είναι τόσο έντονες,
που επηρεάζουν αρνητικά την οικογενειακή και επαγγελματική τους ζωή.
«Τα συνηθέστερα συμπτώματα του προεμμηνορρυσιακού συνδρόμου, εκτός
από εκείνα που ήδη αναφέρθηκαν, είναι η αδυναμία και η καταβολή δυνάμεων,
ο πονοκέφαλος, ο πόνος και το πρήξιμο στην κοιλιά και στους μαστούς, η τάση
για εμετό. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις, εμφανίζονται θυμός, αϋπνία, θλίψη ή
ημικρανίες. Οι τελευταίες, κάνουν πολλές γυναίκες πραγματικά να υποφέρουν
τις μέρες πριν από την εμφάνιση της περιόδου», σημειώνει η κ. Καμαριανάκη.
Διάγνωση
Τα συμπτώματα ξεκινούν συνήθως μερικές μέρες μετά την ωοθυλακιορρηξία
και σταματούν με την έναρξη της περιόδου. «Αιτία είναι, κατά πάσα πιθανότητα, οι διακυμάνσεις των γυναικείων ορμονών, δηλαδή των οιστρογόνων και της
προγεστερόνης», τονίζει η ειδικός και εξηγεί: «Tα οιστρογόνα αυξάνονται στην
ωοθυλακιορρηξία, στη συνέχεια, εφόσον δεν υπάρξει γονιμοποίηση, αρχίζουν

Τα συνηθέστερα συμπτώματα
• ΣΩΜΑΤΙΚΑ: Διόγκωση και πόνος των μαστών, αύξηση του βάρους,
κούραση, αϋπνία ή υπνηλία, εξάψεις, πονοκέφαλος, πόνος στους
μύες και στις αρθρώσεις, πόνος στο κάτω μέρος της κοιλιάς (λεκάνη,
πύελος), διάρροια ή δυσκοιλιότητα, ανορεξία ή βουλιμία, τάση για κατανάλωση γλυκών, ενοχλήσεις στο στομάχι, ναυτία και τάση για εμετό,
φούσκωμα, ακμή, ταχυκαρδίες.
• ΨΥΧΙΚΑ: Μελαγχολική διάθεση, τάση για κλάμα, αλλαγές διάθεσης,
άγχος, ευερεθιστότητα, εκνευρισμός, θυμός, δυσκολία συγκέντρωσης
και μνήμης, ένταση, αντιδράσεις πανικού, αφηρημάδα, επιθετικότητα.
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"

να μειώνονται και όσο πλησιάζει η προεμμηνορρυσιακή φάση, μαζί με τα
επίπεδα των οιστρογόνων που πέφτουν, πέφτει και η διάθεση. Μόλις αρχίσει η ροή του αίματος, όλα τα συμπτώματα, ως διά μαγείας, εξαφανίζονται»!
Δεν υπάρχουν κλινικές ή εργαστηριακές εξετάσεις ή αντικειμενικό εύρημα κατά την εξέταση για την επιβεβαίωση της διάγνωσης του ΠΕΣ. Ουσιαστικά, η διάγνωση βασίζεται στην αναφορά των συμπτωμάτων από την
ασθενή, η οποία όμως είναι ανεπαρκής, αν δεν έχει παρατηρηθεί κατ’ επανάληψη σε τουλάχιστον 2 ή 3 κύκλους. Η διάγνωση ωστόσο του συνδρόμου
προϋποθέτει ότι έχουν αποκλειστεί άλλες αιτίες που προκαλούν παρόμοια
συμπτώματα, όπως γυναικολογικές νόσοι, ενδομητρίωση, έναρξη της
κλιμακτηρίου, αναιμία, ψυχιατρικές παθήσεις ή διαταραχές στη λειτουργία των επινεφριδίων ή του θυρεοειδούς. Ο υποθυρεοειδισμός, δηλαδή η
υπολειτουργία του θυρεοειδή και σπανιότερα ο υπερθυρεοειδισμός, δηλαδή η αυξημένη λειτουργία του θυρεοειδή, προκαλούν συχνά συμπτώματα
παρόμοια με αυτά του συνδρόμου.

η

προτείνει...

Solgar
Evening Primrose Oil
Για την υγεία της γυναίκας

myelements
Krill OMEGA3
Η μικρή κόκκινη δύναμη

Το συμπλήρωμα Evening Primrose
Oil από έλαιο νυχτολούλουδου
προσφέρει στη γυναίκα όλα τα
απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που
βελτιώνουν την υγεία και την ευεξία
της. Εξαιρετικά χρήσιμο στην αντιμετώπιση των προεμμηνορροϊκών
συμπτωμάτων και των διαταραχών
που επιφέρει η εμμηνόπαυση, ενώ
ενισχύει την έκκριση των σεξουαλικών ορμονών.
Περιέχει GLA, που μετατρέπεται σε
προσταγλανδίνη, η οποία συμμετέχει
στη ρύθμιση του καρδιαγγειακού,
του νευρικού και του αναπαραγωγικού συστήματος.

Το Krill Omega 3 της myelements
είναι φυσικό συμπλήρωμα διατροφής από έλαιο Krill. Προάγει την
υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος, συμβάλλει στις ομαλές εγκεφαλικές λειτουργίες και βοηθά στην
ανακούφιση από τα συμπτώματα του
προεμμηνορυσιακού συνδρόμου.
Μελέτη στοχευμένη στη δράση του
ελαίου Krill στην υπερλιπιδαιμία,
απέδειξε πως το Krill Omega 3
συμβάλλει στην ουσιαστική μείωση
των επιπέδων ολικής χοληστερόλης,
των τριγλυκεριδίων και της LDL
χοληστερόλης, που είναι γνωστή ως
«κακή» χοληστερόλη. Τώρα σε νέα
συσκευασία.
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η καΤαναλωςη
Τροφων πλοΥςιων
ςε βιΤαμινες και
ιχνοςΤοιχεια,
οπως Τα φροΥΤα
και Τα λαχανικα,
καθως και η ληψη
πολΥακορεςΤων
λιπαρων οξεων
και προιονΤων
ολικης αλεςεως,
ελαΤΤωνει Τα
ςΥμπΤωμαΤα

myelements
Magnesium 250mg
Μαγνήσιο σε
αναβράζουσα μορφή
To μαγνήσιο είναι ένα μέταλλο,
ιδιαίτερα χρήσιμο για την καλή
υγεία του μυϊκού και του νευρικού συστήματος. Είναι χρήσιμο σε
περιπτώσεις μυϊκής αδυναμίας,
συμβάλλει στη μείωση των κραμπών
λόγω προπόνησης και των κραμπών
περιόδου για τις γυναίκες, ενώ μπορεί να βοηθήσει στην απάλυνση των
πονοκεφάλων λόγω έντασης. H νέα
του μορφή, σε αναβράζοντα δισκία
προσφέρει ευκολία στην κατάποση
και γρήγορη απορρόφηση από τον
οργανισμό. Με ευχάριστη γεύση
λεμόνι για συνέπεια στη χρήση.

ΥΓΕΙΑ

Οδηγός... επιβίωσης
Τι πρέπει να κάνει μια γυναίκα που ταλαιπωρείται κάθε μήνα από το
ΠΕΣ; Βοηθητικό ρόλο στην ύφεση των συμπτωμάτων παίζει η ήπια
σωματική άσκηση (αεροβική), καθώς και μια διατροφή φτωχή σε
αλάτι και πλούσια σε μαγνήσιο, ασβέστιο, βιταμίνες Α,
Ε και Β6.
Η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, όπως τα φρούτα και τα
λαχανικά, καθώς και η λήψη πολυακόρεστων
λιπαρών οξέων και προϊόντων ολικής αλέσεως, ελαττώνει τα συμπτώματα, ενώ αντίθετα η
αυξημένη κατανάλωση ζάχαρης, λιπαρών, καφέ

Γι΄ αυτό δεν ψήφιζαν οι γυναίκες;
Και ποιος δεν έχει γελάσει με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Νέα Ημέρα», της 20ής Μαρτίου 1928 που, προσπαθώντας να αντικρούσει τη διεκδίκηση για την ψήφο των γυναικών, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ορισμένα τινά Ελληνικά
θήλεα ζητούν να δοθεί ψήφος εις τας γυναίκας. Σχετικώς με
το ίδιον τούτο θέμα, διαπρεπέστατος επιστήμων είχε άλλοτε
αναπτύξει από του βήματος της Βουλής το επιστημονικώς
πασίγνωστο, άλλως τε, γεγονός ότι παν θήλυ διατελεί εις
ανισόρροπον και έξαλλον πνευματικήν κατάστασιν ωρισμένας ημέρας εκάστου μηνός… Επειδή εν τούτοις αι ημέραι
αύται, δεν συμπίπτουν ως προς όλα τα θήλεα, είναι αδύνατον
να ευρεθεί ημέρα πνευματικής ισορροπίας και ψυχικής γαλήνης όλων των θηλέων, ώστε την ευτυχή εκείνην ημέρα να
ορίζονται αι εκάστοτε εκλογαί. Η γυναικεία συνεπώς ψήφος
είναι πράγμα επικίνδυνον, άρα αποκρουστέον».

και αλκοόλ φαίνεται να επιτείνει
τα συμπτώματα.
Η επαρκής πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D1 σχετίζεται με χαμηλή συχνότητα εμφάνισης προεμμηνορρυσιακού
συνδρόμου, Σημαντικό είναι,
επίσης, η γυναίκα να πίνει πολύ
νερό.
«Αν τα παραπάνω δεν επαρκούν, μπορούν να χορηγηθούν
συμπληρώματα διατροφής που
περιέχουν ουσίες που βοηθούν,
όπως το έλαιο νυχτολούλουδου (Evening
Primrose
Oil,
EPO). Για την αντιμετώπιση του συνδρόμου, χρησιμοποιούνται και
τα αντισυλληπτικά, καθώς
προκαλούν
καταστολή
του κύκλου και
ανακουφίζουν κυρίως από το οίδημα και
τον πόνο», εξηγεί η κ. Καμαριανάκη.
Βοήθεια θα μπορούσαν να
προσφέρουν και οι τεχνικές χαλάρωσης, όπως η γιόγκα και ο
διαλογισμός, αφού καταπραΰνουν τα σωματικά συμπτώματα,
αλλά και το άγχος.

INFO

Ορμόνες είναι η αιτία;
Πού οφείλεται όμως αυτή η μηνιαία... αναταραχή; Γενικά, έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες για το συγκεκριμένο σύνδρομο, που ενοχοποιούν ορμονικές διαταραχές (οιστρογόνων και προγεστερόνης),
διαταραχές υγρών και ηλεκτρολυτών (προλακτίνη, αλδοστερόνη, ρενίνη/ αγγειοτενσίνη και βαζοπρεσίνη), νευροδιαβιβαστές (μονοαμίνες και ακετυλοχολίνη) και άλλες ορμόνες (ενδορφίνες, ανδρογόνα,
γλυκοκορτικοειδή, μαλετονίνη και ινσουλίνη).

Καμαριανάκη σοφία
Φαρμακοποιός
αγίου αλεξάνδρου 22,
παλαιό Φάληρο αττικής
τηλ. 2109853583

Πηγή: 1. Bertone-Johnson ER1, Hankinson SE, Bendich A, Johnson SR, Willett WC, Manson JE., «Calcium and vitamin D intake and risk of incident premenstrual syndrome», Arch
Intern Med. 2005 Jun 13;165(11):1246-52.
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ΓΙΑννησ λούΚΑΚοσ

«την υΓίΕίνη ΔίατρόΦη
τη ΧρωςταμΕ ςτόν
Εαυτό μας»
τα οργανωμένα
γεύματα κατά τη
διάρκεια της ημέρας
αποτελούν «κλειδί»
για τη σωστή διατροφή. ςυχνά, ωστόσο,
«θυσιάζονται» στο
βωμό του σύγχρονου
τρόπου ζωής.
ό γνωστός chef
Γιάννης λουκάκος
δίνει συμβουλές για
εύκολα, γρήγορα,
απλά και υγιεινά πιάτα, που μπορούν να
συντροφεύσουν την
καθημερινότητά μας,
αλλά και συμβουλές
για να μυηθούν και
μικροί και μεγάλοι
στα μυστικά του
υγιεινού φαγητού.

Π

οια είναι η γεύση/ το τρόφιμο που σας
συναρπάζει;
Μου αρέσουν πολλά πράγματα, υπάρχουν πολλές γεύσεις που
θεωρώ συναρπαστικές. Αν έπρεπε να απαντήσω πολύ γρήγορα, θα έλεγα
σίγουρα το ελαιόλαδο και ένα φρέσκο, λαχταριστό ψάρι!
Ποια είναι η αγαπημένη σας κουζίνα μετά την ελληνική;
Μου αρέσουν πολλές κουζίνες. Από τις αγαπημένες μου είναι η μεξικάνικη και η ιαπωνική. Ωστόσο, δοκιμάζω γεύσεις από όλες τις κουζίνες και
τις απολαμβάνω εξίσου, ανάλογα με τη διάθεση της στιγμής. Θεωρώ ότι
κάθε κουζίνα μπορεί να προσφέρει συγκινήσεις και πραγματικά ενδιαφέροντα και πρωτότυπα πιάτα, ειδικά αν αυτό που αναζητεί κανείς σ’ αυτές
είναι το αυθεντικό.
Τι δεν λείπει ποτέ από την κουζίνα σας (υλικά,
εργαλεία);
Στην κουζίνα μου φροντίζω να υπάρχουν τα πάντα, τουλάχιστον από εργαλεία, ώστε να έχω τη δυνατότητα να ετοιμάσω όποιο φαγητό θα ήθελα,
οποιαδήποτε στιγμή. Τώρα, από υλικά, στην κουζίνα μου υπάρχει πάντα
ελαιόλαδο και εκείνα τα υλικά που έχουν μακρά διάρκεια ζωής, ώστε να
υπάρχουν διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Τέτοια υλικά είναι μπαχαρικά και
μυρωδικά, όσπρια, κάποια σκληρά τυριά που μπορούν να διατηρηθούν
για περισσότερο χρόνο, ελιές και αλίπαστα, αλλαντικά που μπορεί να διατηρηθούν και στην κατάψυξη, αλλά και κάποιες κονσέρβες όπως π.χ.
ντομάτες και ντοματάκια.
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γιαννης
λοΥκακος
ςεφ
Γεννήθηκε στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ το 1973. Μεγάλωσε στην
Αθήνα και τελειώνοντας το Λύκειο, το 1991, επέστρεψε
στις ΗΠΑ για σπουδές. Σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός
στο Pennsylvania State University.
Η πρώτη επαγγελματική επαφή του με το χώρο της
εστίασης ήταν κατά τη διάρκεια των σπουδών του, όταν
ξεκίνησε να εργάζεται σε εστιατόρια, για να συμπληρώνει
το εισόδημά του και να ασκεί το αγαπημένο του χόμπι, τη
μαγειρική. Τελικά, αποδείχθηκε ότι η μαγειρική για τον
Γιάννη ήταν κάτι πολύ παραπάνω από χόμπι - σύντομα
αποφάσισε να την ακολουθήσει επαγγελματικά.
Το 1997 ξεκίνησε σπουδές στο Culinary Institute of
America (CIA), μια από τις καλύτερες σχολές μαγειρικής
στον κόσμο. Μετά την αποφοίτησή του, εργάστηκε μεταξύ
άλλων στο ξενοδοχείο Waldorf Astoria και στο εστιατόριο
Park Avenue Café στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης.
Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, το 2000, εργάστηκε στο
Boschetto. Την περίοδο 2002-2004, συνεργάστηκε με
τον εκπαιδευτικό όμιλο Le Monde. To 2004 ξεκίνησε να
εργάζεται στον όμιλο Yes Hotels & Restaurants. Από
τη θέση του executive chef κατάφερε να δημιουργήσει
το προσωπικό του στιλ στη μαγειρική, για το οποίο
βραβεύθηκε στα βραβεία Gourmet της Ελευθεροτυπίας το
2006 και το 2007.
Tο όραμά του να αποκτήσει το δικό του εστιατόριο, τo
"Ψωμί & Αλάτι" έγινε πραγματικότητα στις 2 Απριλίου
2009. Το 2010 έλαβε μέρος ως κριτής στο τηλεοπτικό
πρόγραμμα MasterChef.
Τον Δεκέμβριο του 2010, ο Γιάννης Λουκάκος
κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο, "Ψωμί & Αλάτι – Τhe
Cookbook". Το βιβλίο απέσπασε το βραβείο του καλύτερου
βιβλίου μαγειρικής από Έλληνα συγγραφέα στα βραβεία
Gourmet. Τον Δεκέμβριο του 2011, κυκλοφόρησε το
βιβλίο, "Chef από την αρχή- για μικρά και μεγάλα «παιδιά»
στην κουζίνα", που απευθύνεται σε αρχάριους μάγειρες
κάθε ηλικίας.
Το 2013, οι τηλεοπτικές οθόνες φιλοξένησαν και πάλι τον
Γιάννη Λουκάκο, ως «Dr Cook». Το καλοκαίρι του 2013 ένα
ακόμη όνειρό του έγινε πραγματικότητα, με τη δημιουργία
του δικού του χώρου σεμιναρίων μαγειρικής, του TheSeminarProject, στο Χαλάνδρι.
Το καλοκαίρι του 2014 ο σεφ ανέλαβε και την επιμέλεια
λειτουργίας του εστιατορίου «Ραμπαγάς» στη Σίφνο.
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Ποια λάθη πιστεύετε πως κάνουν οι
Έλληνες στη διατροφή τους;
Κρίνοντας και από τον εαυτό μου, θα έλεγα ότι το βασικότερο «παράπτωμα» των περισσότερων από εμάς είναι
η συχνότητα των γευμάτων μας μέσα στη μέρα και ως εκ
τούτου η ποσότητά τους. Έχει αποδειχθεί ότι τα μικρά συχνά γεύματα είναι εκ των ων ουκ άνευ για μια υγιεινή και
ισορροπημένη διατροφή.
Είναι περισσότερο από αναμενόμενο, όταν μένουμε νηστικοί όλη μέρα και περιμένουμε να φάμε μια φορά το
βράδυ, να έχουμε προβεί σε περισσότερα από ένα λάθη:
για να ανακόψουμε την πείνα μας μέσα στη μέρα θα έχουμε καταναλώσει σνακ, ως επί το πλείστον έτοιμα, τα οποία
είναι πλούσια σε λιπαρά ή ζάχαρη και συνεπώς θερμίδες.
Επιπλέον, είναι πολύ πιθανό να φάμε μεγαλύτερη ποσότητα φαγητού, από αυτή που θα καταναλώναμε αν είχαμε
κατανείμει καλύτερα τα γεύματά μας μέσα στη μέρα.
Επίσης, ο χρόνος που αφιερώνουμε στο φαγητό μας
είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Είναι λάθος να
«στριμώχνουμε» το γεύμα μας μέσα σε 10 λεπτά ή να τρώμε μπροστά στον υπολογιστή, συνεχίζοντας τη δουλειά
μας ή ακόμα και μπροστά στην τηλεόραση ή μέσα στο αυτοκίνητο, οδηγώντας! Θα έλεγα ότι όλοι μας μπορούμε να
εξασφαλίσουμε 20 με 30 λεπτά κάθε μέρα, ώστε να κάνουμε ένα διάλειμμα για ένα ελαφρύ μεσημεριανό. Τρώγοντας μπροστά σε μια οθόνη, συνήθως τρώμε ακατάστατα. Ο εγκέφαλός μας δεν αντιλαμβάνεται πότε επέρχεται
ο κορεσμός, με αποτέλεσμα να καταναλώνουμε μεγαλύτερη ποσότητα από αυτή που χρειαζόμαστε πραγματικά.
Είναι σημαντικό, λοιπόν, να θεωρήσουμε τη διατροφή
και την οργάνωση των γευμάτων μέσα στην ημέρα, μέρος
της φροντίδας που προσφέρουμε στον εαυτό μας. Το να
ετοιμάσουμε δηλαδή ένα υγιεινό σνακ ή ένα ελαφρύ γεύμα, που μπορούμε να μεταφέρουμε εύκολα στη δουλειά
μας, είναι μια φροντίδα που χρωστάμε στον εαυτό μας.
Υπάρχει τρόπος κάποιος που γυρνάει
κουρασμένος από τη δουλειά να αποφύγει
το delivery; Ποια βασικά υλικά πρέπει να
έχει στο σπίτι του;
Είμαι πολύ σίγουρος γι’ αυτό! Κι εγώ που είμαι μέσα στην
κουζίνα καθημερινά, είτε στο εστιατόριό μου, το «Ψωμί &
Αλάτι», είτε στον χώρο όπου κάνουμε τα σεμινάρια μαγειρικής, το «The Seminar Project», το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να κάνω γυρνώντας στο σπίτι μου είναι
να ξαναμαγειρέψω. Ωστόσο, φροντίζω ώστε εύκολα και
γρήγορα να έχω ένα ελαφρύ, υγιεινό και γευστικό γεύμα
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ή βραδινό. Σε αντίθεση με αυτό που πιστεύουν πολλοί,
τα ζυμαρικά μπορούν να αποτελέσουν ένα πλήρες γεύμα, που φτιάχνεται γρήγορα, μπορεί να καλύψει όλα τα
γούστα και είναι ιδιαίτερα υγιεινό και ελαφρύ. Αν παραλείψουμε το βούτυρο, τα πολλά τυριά και φυσικά την
κρέμα γάλακτος, και φτιάξουμε μια σάλτσα με λαχανικά
και ελαιόλαδο, μπορούμε να έχουμε μια ιδιαίτερη πάστα, που θα μας ικανοποιήσει γευστικά και θα μας χορτάσει υγιεινά!
Τι θα λέγατε στους γονείς που θέλουν να
μάθουν στα παιδιά τους να τρώνε υγιεινά;
Θα έλεγα πρώτα απ’ όλα να θυμηθούν ότι κι εκείνοι ως παιδιά, δεν έτρωγαν όσα τρώνε και όσα τους αρέσουν σήμερα,
ως ενήλικες. Η γεύση είναι η κατ’ εξοχήν αίσθηση που εξελίσσεται και αλλάζει με την ηλικία και την ωρίμανσή μας.

Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, καλό είναι τα παιδιά να μάθουν από νωρίς να εντάσσουν στη διατροφή τους όσες περισσότερες γεύσεις μπορούν
και να αντιληφθούν έτσι ότι τα λαχανικά, τα ψάρια,
τα όσπρια μπορούν να είναι γευστικά και ενδιαφέροντα. Αυτό όμως έχει να κάνει και με τον τρόπο
που τα μαγειρεύουμε και τα προσφέρουμε εμείς οι
μεγάλοι.
Για παράδειγμα, μπορεί κάποιο παιδί να μην τρώει
τα ρεβίθια ή τις φακές σε σούπα, αλλά αν τα δοκίμαζε π.χ. σε μια σαλάτα να τα έβρισκε πιο νόστιμα
και οι αντιστάσεις του σε νέες γεύσεις να κάμπτονταν.
Επίσης, είναι χρήσιμο να θυμόμαστε ότι στα παιδιά
αρέσουν απλές, καθαρές γεύσεις και δεν πρέπει να
έχουμε απαιτήσεις να δοκιμάσουν κάτι ιδιαίτερο ή
εξεζητημένο.

Με ποια tips μπορούμε να κάνουμε μια συνταγή πιο υγιεινή;
Κατ' αρχάς θα πρότεινα την
προσθήκη του ελαιολάδου
στο τέλος τους μαγειρέματος,
ώστε να καταναλώνεται όσο το
δυνατόν «ωμό». Ειδικά στα λαδερά φαγητά ή και στα βραστά
όσπρια, το ελαιόλαδο μπορούμε
να το προσθέσουμε τα τελευταία 10 λεπτά. Εδώ θα πρέπει να
υπογραμμίσω τη σημασία του
ελαιολάδου στη διατροφή μας.
Εκτός από πολύ συγκεκριμένες
περιπτώσεις συνταγών, όπου
απαιτείται άλλο είδος λαδιού,
το ελληνικό ελαιόλαδο μπορεί
να σταθεί γευστικά σε ένα πολύ
μεγάλο αριθμό παρασκευών,
αποτελώντας το Νο1 σύμμαχό
μας για μια υγιεινή διατροφή.
Δεύτερον, θα πρότεινα όσο
μπορούμε να αποφεύγουμε τα
τηγανητά. Φυσικά, το τηγάνι δί-

νει άλλο γευστικό αποτέλεσμα,
που οι Έλληνες αγαπάμε ιδιαίτερα, ωστόσο στην καθημερινότητα, όπου αυτό είναι εφικτό,
μπορούμε να αντικαταστήσουμε
το τηγάνισμα με το ψήσιμο στον
φούρνο. Ακόμα και τους κεφτέδες για παράδειγμα, μπορούμε
να σκεφτούμε τρόπους να τους
μαγειρέψουμε εναλλακτικά,
κερδίζοντας τόσο σε υγεία,
όσο και σε πρωτοτυπία: από
το ψήσιμο στο φούρνο που
είναι και εύκολο να το σκεφτεί
κανείς, μέχρι και το βράσιμο
(ποσάρισμα) σε ζωμό, που είναι
κάτι αρκετά διαφορετικό!
Τέλος, θα συμβούλευα όπου
μπορούμε να χρησιμοποιούμε
τις ελαφριές εναλλακτικές των
συστατικών μιας συνταγής,
όπως π.χ. γιαούρτι στη θέση

της μαγιονέζας, γάλα στη θέση
της κρέμας γάλακτος κ.λπ.
Βέβαια, αυτά τα λέμε για το
καθημερινό μας φαγητό και για
τις παρασκευές που επιτρέπουν
μια τέτοια αντικατάσταση. Γιατί
δεν είναι δυνατό να περιμένει
κανείς ότι θα φτιάξει σαντιγί με
γάλα, αντί για κρέμα γάλακτος!
Όταν αποφασίζουμε να φτιάξουμε π.χ. ένα γλυκό, είναι
σημαντικό να ακολουθήσουμε
τη συνταγή όπως ακριβώς είναι.
Μπορεί να μην τρώμε γλυκό
κάθε μέρα, αλλά όταν αποφασίζουμε να το φτιάξουμε, θα ήταν
καλό να μην κάνουμε εκπτώσεις, γιατί το πιθανότερο είναι
ότι αυτό θα έχει αντίκτυπο, τόσο
στο γευστικό αποτέλεσμα, όσο
και στην εμφάνιση της παρασκευής.
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ΓΡηΓοΡΕσ & ύΓΙΕΙνΕσ
σύντΑΓΕσ από τόν Γίαννη λόυκακό
Ρυζοσαλάτα με ρεβύθια και βινεγκρέτ
με μάνγκο, λάιμ και κύμινο
Υλικά (για 4 άτομα)
Για τη σαλάτα
• 350 γρ. ρύζι μπασμάτι, βρασμένο ή πιλάφι
• 110 γρ. ρεβίθια, βρασμένα
• 100 γρ. καλαμπόκι βρασμένο
• 100 γρ. ντοματίνια, κομμένα στη μέση
• 80 γρ. μάνγκο, κομμένο σε μικρό καρέ
• 50 γρ. πιπεριά κόκκινη, κομμένη σε μικρό καρέ
• 30 γρ. κρεμμύδι φρέσκο, ψιλοκομμένο
• 5 γρ. μαϊντανός, ψιλοκομμένος
• Αλάτι

Για τη βινεγκρέτ
• 75 γρ. χυμός πορτοκαλιού
• 50 γρ. χυμός λάιμ
• 2 γρ. ξύσμα πορτοκαλιού
• 2 γρ. ξύσμα λάιμ
• 280 γρ. μάνγκο, χοντροκομμένο
• 4 γρ. κύμινο, φρεσκοτριμμένο και χοντροτριμμένο
• 120 γρ. ελαιόλαδο
• αλάτι
Εκτέλεση
Για τη βινεγκρέτ: Στο μπλέντερ ή σε πολυμηχάνημα
ρίχνουμε όλα τα υλικά, εκτός από το ελαιόλαδο. Τα
αλέθουμε καλά και προσθέτουμε το ελαιόλαδο, στην
αρχή πολύ αργά και, όταν η βινεγκρέτ αρχίσει να ομογενοποιείται, σε σταθερή ροή. Αλατίζουμε και δοκιμάζουμε. Τη χρησιμοποιούμε αμέσως ή τη διατηρούμε
στη συντήρηση του ψυγείου.
Για τη σαλάτα: Αναμειγνύουμε όλα τα υλικά, προσθέτουμε τη βινεγκρέτ και ανακατεύουμε καλά. Αλατίζουμε και δοκιμάζουμε. Αφήνουμε τη σαλάτα να μαριναριστεί για μισή έως μία ώρα, πριν τη σερβίρουμε.
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Σαλάτα λάχανο με
πιπεριές, καρότο, κάσιους
και βινεγκρέτ με σόγια
Υλικά (για 4 άτομα)
• 250 γρ. λάχανο άσπρο, κομμένο
σε λεπτές φέτες
• 250 γρ. κόκκινο λάχανο, κομμένο σε
λεπτές φέτες
• 50 γρ. πιπεριές κόκκινες, κομμένες
ζουλιέν
• 50 γρ. πιπεριές κίτρινες, κομμένες ζουλιέν
• 100 γρ. καρότα, κομμένα ζουλιέν
• 30 γρ. κάσιους, χοντροκομμένα
• 5 γρ. κόλιανδρο, ψιλοκομμένο
• 3 γρ. σησαμέλαιο
• 120 γρ. βινεγκρέτ με σόγια, λάιμ και
• τζίντζερ
• αλάτι

Εκτέλεση: Σε ένα μπολ αναμειγνύουμε όλα
τα υλικά μαζί, αλατίζουμε και σερβίρουμε.

Σάντουιτς τονοσαλάτας με τζίντζερ και σόγια
Υλικά (για 4 σάντουιτς)
Για την τονοσαλάτα
• 140 γρ. τόνος από κονσέρβα, σουρωμένος
• 30 γρ. ελαιόλαδο
• 120 γρ. σέλερι, ψιλοκομμένο
• 180 γρ. κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
• 10 γρ. τζίντζερ φρέσκο, ψιλοκομμένο
• 60 γρ. μαγιονέζα
• 3 γρ. χυμός λάιμ
• 5 γρ. σάλτσα σόγιας
• μαϊντανός, ψιλοκομμένος
• αλάτι

Για το σάντουιτς
• 120 γρ. ντομάτα, κομμένη σε λεπτές φέτες
• 40 γρ. σαλάτα γαλλική, καθαρισμένη
• Τονοσαλάτα
• Ψωμί για σάντουιτς, της αρεσκείας μας

Εκτέλεση
Για την τονοσαλάτα: Ζεσταίνουμε ένα τηγάνι
σε μέτρια φωτιά, προσθέτουμε το ελαιόλαδο και «ιδρώνουμε» τα κρεμμύδια και το
σέλερι μέχρι να μαλακώσουν μεν, αλλά να
παραμένουν λίγο τραγανά. Τα κρυώνουμε
καλά.
Σ' ένα μπολ τοποθετούμε τον τόνο, τα κρεμμύδια με το σέλερι, καθώς και τα υπόλοιπα
υλικά της τονοσαλάτας. Τα αναμειγνύουμε
καλά, αλατίζουμε και δοκιμάζουμε.
Xρησιμοποιούμε τη σαλάτα αμέσως ή τη
διατηρούμε στο ψυγείο.
Για το σάντουιτς: Τοποθετούμε την τονοσαλάτα και τα υπόλοιπα υλικά της γέμισης σε
στρώσεις, ανάμεσα στις φέτες του ψωμιού
που μας αρέσει.
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ΚλΙΜΑ
πως ΕπηρΕαζΕί
την υΓΕία μας;

T
της Λυδίας Παπαευαγγέλου

Tα τελευταία
χρόνια λέμε όλο
και πιο συχνά
ότι... ο καιρός
τρελάθηκε!
Δεν έχουμε
ενδιάμεσες
εποχές και
στη διάρκεια
της ίδιας μέρας
μπορεί να
εναλλασσόμαστε
μεταξύ
κοντομάνικου
και πουλόβερ.
ό καιρός έχει
γυρίσματα και
οι επιπτώσεις του
στην υγεία των
πληθυσμών είναι
ανησυχητικές.
ό ίατρός
Βιοπαθολόγος μικροβιολόγος –
υγειονολόγος
κ. αθανάσιος ίωάννου
μας αναλύει
το πώς οι
ξαφνικές αλλαγές
του καιρού
επιδρούν στην
υγεία μας.
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ο κλίμα και οι καιρικές συνθήκες αποτελούν σημαντικές συνιστώσες που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. Από την αρχαιότητα,
υπήρχε η πεποίθηση ότι κάποια κλίματα ασκούσαν θετική επίδραση στην υγεία του οργανισμού και συντελούσαν στην ενίσχυση του αμυντικού του συστήματος. Στο έργο του Ιπποκράτη «Περί αέρων, υδάτων και
τόπων» διαβάζουμε χαρακτηριστικά: «Οι ασθένειες προκαλούνται κυρίως
με τις μεταβολές των εποχών και κατά τη διάρκεια των εποχών, χάρη στις
μεγάλες εναλλαγές κρύου και ζέστης. Οι νοτιάδες προκαλούν βαρηκοΐες,
σκοτοδίνες, βάρος στο κεφάλι, νωθρότητα και εξάντληση του οργανισμού.
Οι βοριάδες προκαλούν βήχα, πονόλαιμο, δυσκοιλιότητα, πόνους στα πλευρά και το στήθος.
Όταν το καλοκαίρι είναι ίδιο με την άνοιξη, πρέπει να περιμένουμε άφθονες εφιδρώσεις στις εμπύρετες ασθένειες.
Όταν οι εποχές εναλλάσσονται ομαλά και σταθερά, εκδηλώνονται ελαφρές ασθένειες και η θεραπεία τους είναι εύκολη˙ όταν όμως η εναλλαγή
γίνεται απότομα, εμφανίζονται πιο δυσεπίλυτα προβλήματα».
Kλιματική αλλαγή
Μέχρι σήμερα, όταν κάποιος μας μιλούσε για την τρύπα του όζοντος και το
φαινόμενο του θερμοκηπίου, δεν φαινόταν να συνειδητοποιούμε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Αισθανόμασταν ότι πρόκειται για κάτι πολύ μακρινό
που δεν υπήρχε περίπτωση να μας αγγίξει. Τα πράγματα όμως δεν είναι
καθόλου έτσι. Το κλίμα αλλάζει, με επιπτώσεις που γίνονται εμφανείς στην
καθημερινότητά μας και θέτουν την υγεία μας σε κίνδυνο.
Τα τελευταία 100 χρόνια, η μέση θερμοκρασία του πλανήτη έχει αυξηθεί
κατά 0,75 βαθμούς Κελσίου, η στάθμη του νερού της θάλασσας ανεβαίνει,
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οι πάγοι λιώνουν και τα μοτίβα των βροχοπτώσεων
μεταβάλλονται, ενώ τα ακραία καιρικά φαινόμενα
γίνονται ολοένα πιο συχνά και πιο έντονα.
Η Ελλάδα λόγω του μεσογειακού κλίματος διαθέτει έναν πολύπλευρο καιρό και μία πολυπλοκότητα στα καιρικά της φαινόμενα. Αυτό κάνει πολύ
πιο αισθητές τις κλιματικές αλλαγές. Σε λίγα χρόνια, οι τέσσερις εποχές θα αλλοιωθούν σημαντικά
και αυτό φαίνεται από τώρα, ειδικά κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Πλέον, υπάρχουν
ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως η χαλαζόπτωση,
οι ανεμοστρόβιλοι, που γίνονται όλο και πιο συχνοί,
και οι ισχυρές βροχοπτώσεις.
Αλλαγές προβλέπουν οι επιστήμονες για το κλίμα της Ελλάδας έως το τέλος του αιώνα. Οι ημέρες καύσωνα πενταπλασιάζονται, με συνέπεια τα

δάση να αντιμετωπίζουν άμεση απειλή πυρκαγιάς για
επιπλέον 30 ημέρες/έτος σε σχέση με σήμερα. Οι δυσοίωνες αυτές προβλέψεις προέκυψαν από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CLIMRUN (www.climrun.eu), στο
οποίο συμμετέχει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Οι κατά μέσο όρο 6,7 ημέρες καύσωνα της περιόδου
αναφοράς 1961-1990 προβλέπεται να διπλασιαστούν
(12,8 ημέρες) την περίοδο 2021-2050 και να πενταπλασιαστούν (30,50 ημέρες) την περίοδο 2071-2100.
Δεν είναι η πρώτη φορά που οι επιστήμονες καταλήγουν σε παρόμοια συμπεράσματα για τη χώρα μας.
Αντίστοιχη έρευνα του 2009 κατέληγε στο συμπέρασμα
ότι, μετά το 2020 οι κάτοικοι σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα,
Λαμία και Λάρισα θα ζουν σε θερμοκρασίες άνω των 35
βαθμών Κελσίου (συνθήκες καύσωνα) για επιπλέον 20
ημέρες τον χρόνο.
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Το κλίμα αλλάζει,
με επιπτώσεις
που γίνονται
εμφανείς στην
καθημερινότητά
μας και θέτουν την
υγεία μας σε κίνδυνο

Eπιπτώσεις
Για τον υγιή πληθυσμό των δυτικών κοινωνιών, οι επιπτώσεις είναι πρωτίστως πρακτικές και οικονομικές, αφού
συνεπάγονται μεγαλύτερες δαπάνες σε θέρμανση-ψύξη.
Υπάρχουν, ωστόσο, ομάδες του πληθυσμού που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στα ακραία καιρικά φαινόμενα.
«Οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, οι έγκυες, τα άτομα που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις όπως οι καρδιοπαθείς, όσοι
έχουν προβλήματα στο αναπνευστικό (π.χ. άσθμα ή Χρόνια
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια-ΧΑΠ), οι ανοσοκατεσταλμένοι, οι εργαζόμενοι σε βαριές χειρωνακτικές εργασίες και
σε εξωτερικούς χώρους, θα πρέπει να προσέχουν πολύ και
να βρίσκονται σε κατάλληλους χώρους θερμαινόμενους ή
κλιματιζόμενους αντίστοιχα», σημειώνει ο κ. Ιωάννου. Ο
καύσωνας που έπληξε την Ευρώπη το 2003, με θερμοκρασίες +10oC πάνω από τον μέσο όρο, οδήγησε στον θάνατο
70.000 ανθρώπους (μόνο στη Γαλλία, οι νεκροί ανήλθαν σε
14.800).
Ευάλωτη ομάδα θεωρούνται και όσοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν τα έξοδα της θέρμανσής
τους. Πολλοί είναι εκείνοι που λόγω οικονομικής αδυναμίας καίνε ακατάλληλα υλικά για να ζεσταθούν. Έτσι, ενώ σε
παλαιότερες δεκαετίες μιλούσαμε για το νέφος από τα αυτοκίνητα, σήμερα μιλάμε για την αιθαλομίχλη και τη ρύπανση της ατμόσφαιρας από την καύση ακατάλληλων υλικών.
Αυτή η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, σε συνδυασμό με την
υγρασία, «μπορεί να επιτείνει τη δυσχέρεια της αναπνοής σε
άτομα που πάσχουν από αναπνευστικά προβλήματα, όπως
το άσθμα ή η ΧΑΠ», επισημαίνει ο κ. Ιωάννου.
Ποια είναι όμως τα πιο συχνά προβλήματα
υγείας που σχετίζονται με το κλίμα;
Αναπνευστικά προβλήματα, αλλεργίες: Οι συχνές βροχοπτώσεις ευνοούν την αύξηση των μυκήτων στο περιβάλλον,
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γεγονός που αυξάνει τα περιστατικά αλλεργιών και άσθματος.
Στον αντίποδα, οι υψηλές
θερμοκρασίες παρατείνουν
την περίοδο αναπαραγωγής των φυτών και της
κυκλοφορίας γύρης στην
ατμόσφαιρα, άρα και τη
διάρκεια των αλλεργικών
συμπτωμάτων, ανεβάζουν τα
επίπεδα του όζοντος και των
υπολοίπων ρυπαντών της ατμόσφαιρας, επιτείνοντας τα καρδιαγγειακά και τα αναπνευστικά νοσήματα,
ενώ και οι δασικές πυρκαγιές, με την απελευθέρωση στην ατμόσφαιρα μικροσωματιδίων
και ατμοσφαιρικών ρύπων, επηρεάζουν την
ποιότητα του αέρα και την ανθρώπινη υγεία
στο σύνολό της.
Καρδιά: Οι μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας, η αυξημένη υγρασία και η επικίνδυνη ρύπανση της ατμόσφαιρας, μπορούν να
επηρεάσουν το καρδιαγγειακό σύστημα. «Οι
παραπάνω συνθήκες μπορούν να οδηγήσουν
σε αύξηση των θρομβώσεων, των αρρυθμιών,
των φλεγμονών στα αγγεία ή ακόμη και των
μυοκαρδίτιδων. Οι διαφορές της θερμοκρασίας και η υγρασία ευνοούν αρχικά τις λοιμώξεις του αναπνευστικού, όμως αυτές με
τη σειρά τους επιβαρύνουν το καρδιαγγειακό
σύστημα. Είναι δυνατόν να εμφανιστεί μυοκαρδίτιδα όταν υπάρχει λοίμωξη αναπνευστικού και άσκηση ή σωματική κόπωση», εξηγεί
ο ειδικός.
Aύξηση των τροφιμογενών νοσημάτων,
όπως η σαλμονέλα, καθώς οι αυξημένες θερμοκρασίες ευνοούν την ανάπτυξη αυτών των
βακτηρίων στα τρόφιμα.

Ιωάννου Αθανάσιος
Ιατρός Βιοπαθολόγος Μικροβιολόγος - Υγειονολόγος
Τζαβέλα 1, Xαλκίδα
τηλ. 2221022665
κιν. 6932205825
e – mail: ioannou.athanasios@medisyn.eu

ΥΓΕΙΑ

Πονοκέφαλοι: Οι αλλαγές του καιρού με αύξηση
της θερμοκρασίας και πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης είναι δυνατόν να προκαλέσουν πονοκέφαλο σε
κάποια άτομα.
Αρθρώσεις: Το κρύο και η αλλαγή του καιρού
προκαλεί πόνους στις αρθρώσεις και σε παλιά τραύματα.

προτείνει...
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myelements
Βιταμίνη Ester
C 1000mg σε
αναβράζοντα
δισκία
Η ασπίδα του
οργανισμού!
Φροντίστε για τη θωράκιση του οργανισμού σας
απέναντι στις χειμερινές
και ανοιξιάτικες προκλήσεις, με ένα ποτήρι
βιταμίνη C. Όπως είναι
γνωστό, η βιταμίνη C
συμβάλλει στη διατήρηση
της υγείας του ανοσοποιητικού μας συστήματος,
τονώνοντας αποτελεσματικά την άμυνα του
οργανισμού.
Η Βιταμίνη C της
myelements, σε αναβράζοντα δισκία, απορροφάται γρήγορα και με λιγότερες απώλειες από τον
οργανισμό, παραμένοντας
έτσι περισσότερη ώρα στη
ροή του αίματος

Ελονοσία: «Η άνοδος της θερμοκρασίας έχει αυξήσει την υγρασία στην περιοχή μας, με αποτέλεσμα τα
κουνούπια από άλλες κοντινές περιοχές όπου ευδοκιμούν αυτές οι ασθένειες να έρχονται στη χώρα μας και
να τις μεταδίδουν. Βέβαια, τα περιστατικά είναι σχετικά
λίγα. Όμως, θα πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση»,
σημειώνει ο κ. Ιωάννου.

Solgar
Resveratrol
Προστατεύει
την καρδιά
Έρευνες έχουν δείξει
ότι η ρεσβερατρόλη
παρουσιάζει αντιοξειδωτική δράση,
επιδρώντας θετικά
στον έλεγχο της κυτταρικής φθοράς, ενώ
χάρη στις καρδιοπροστατευτικές της ιδιότητες υποστηρίζει την
υγεία της καρδιάς.
Το Resveratrol της
Solgar περιέχει φυσική ρεσβερατρόλη από
το φυτό Polygonum
cuspidatum, γνωστή
για την προστατευτική
της δράση στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Solgar
Vitamin D3
Η βιταμίνη της
υγείας και της
καλής διάθεσης!
Η βιταμίνη D3 είναι μια
λιποδιαλυτή βιταμίνη η
φυσική πηγή της οποίας
είναι ο ήλιος. Η μειωμένη ηλιοφάνεια όμως
τον χειμώνα και η χρήση
αντηλιακών εμποδίζουν
την πρόσληψή της από τον
οργανισμό. Η βιταμίνη D
Θεωρείται απαραίτητη για
διατήρηση υγιών οστών,
μυών και δοντιών, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην
ενίσχυση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού
συστήματος ενάντια στις
καθημερινές απειλές.
Η επάρκεια της βιταμίνης
στον οργανισμό εξασφαλίζει απορρόφηση
του ασβεστίου και του
φωσφόρου, καλή διάθεση
και ζωτικότητα.

Solgar
Multiplus™ with
Cardio essentials
Η πολυβιταμίνη
της καρδιάς!
Το Multiplus™ with
Cardio essentials είναι
μια προηγμένη φόρμουλα
με βιταμίνες, μέταλλα,
εκχυλίσματα φρούτων και
λαχανικών, ιχθυέλαιο, συνένζυμο Q10, βότανα όπως
ρόδι και ρεσβερατρόλη.
Η πρωτοποριακή αυτή
πολυβιταμίνη έχει διπλή
δράση. Από τη μια παρέχει
στον οργανισμό στοιχεία
που βοηθούν στην ενίσχυση της καρδιαγγειακής
υγείας κι από την άλλη
τροφοδοτεί το σώμα με
όλες τις βασικές βιταμίνες
και μέταλλα που χρειάζεται για να καλύψει τις καθημερινές του ανάγκες σε
θρεπτικά στοιχεία. Έτσι,
συμβάλλει στη διατήρηση
της γενικότερης υγείας
του οργανισμού.
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του Θεόδουλου Παπαβασιλείου

MΕτΑΒολΙσΜοσ
μπόρόυμΕ
να τόν
ΕπίταΧυνόυμΕ;
πολύ συχνά ακούμε να λένε για κάποιον πως τρώει αλλά δεν παχαίνει
γιατί «έχει καλό μεταβολισμό». η
σχετική έρευνα έχει επιβεβαιώσει
σε μεγάλο βαθμό τον ισχυρισμό, και
το ερώτημα είναι: «μπορούμε να
αλλάξουμε τον μεταβολισμό μας και
να πάρουμε τον έλεγχο του βάρους
στα χέρια μας»; την απάντηση μάς
δίνει η Διαιτολόγος – Διατροφολόγος κ. κωνσταντίνα παπαδημητρίου
–και είναι θετική. Δεν μπορούμε να
κάνουμε θαύματα αλλά και το λίγο
είναι καλό!
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πως εξηγεί η κ. Παπαδημητρίου, «η
ενέργεια που έχει ανάγκη κάθε άτομο
χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη: την ενέργεια που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και τη
συντήρησή του και εκείνη που καταναλώνεται στις
σωματικές δραστηριότητες. Η ενέργεια που είναι
απαραίτητη για τη διατήρηση των βασικών λειτουργιών του οργανισμού στη ζωή (όπως π.χ. η παραγωγή
θερμότητας, η λειτουργία του σώματος ακόμα και σε
πλήρη ηρεμία, η αναπνοή και η σκέψη), ονομάζεται
μεταβολικός ρυθμός ανάπαυσης (RMR) ή βασικός
μεταβολισμός και είναι διαφορετικός και μοναδικός
για κάθε άτομο. Για τον λόγο αυτό και η διατροφή μας
πρέπει να είναι προσαρμοσμένη και εξατομικευμένη
στις ανάγκες του καθενός από εμάς», υπογραμμίζει.

"

Το πράσινο τσάι περιέχει
μεγάλη ποσότητα
αντιοξειδωτικών, τις κατεχίνες,
οι οποίες επιταχύνουν
σημαντικά τον βασικό
μεταβολισμό
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Παράγοντες που επηρεάζουν
τον μεταβολισμό
Ο βασικός μεταβολισμός επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως το φύλο (οι γυναίκες έχουν
χαμηλότερο RMR σε σχέση με άνδρες ίδιου βάρους
και ύψους, γιατί οι άνδρες έχουν μεγαλύτερη μυϊκή
μάζα και χαμηλότερο ποσοστό σωματικού λίπους), η
σύνθεση του σώματος, η ηλικία (όσο μεγαλώνουμε
ο μεταβολισμός επιβραδύνεται), η διατροφική κατάσταση, το κλίμα, τυχόν φαρμακευτική αγωγή κ.ά.
«Είναι δύσκολο να επέμβουμε και να αλλάξουμε κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά, υπάρχουν όμως ορισμένοι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να επέμβουμε
και να βελτιώσουμε τον βασικό μας μεταβολισμό. Η γενικότερη τόνωση του οργανισμού μας, με τις κατάλληλες
βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, αλλά και τα σωστά συμπληρώματα διατροφής, θα βοηθήσουν τον μεταβολισμό μας να
έρθει στα επιθυμητά επίπεδα», εξηγεί η κ. Παπαδημητρίου, πράγμα που σημαίνει πως ο μεταβολισμός και το
βάρος μας δεν είναι εκτός ελέγχου.

who
is who

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
υγεία

Ενίσχυση του μεταβολισμού σε 9 κινήσεις
Η κ. Παπαδημητρίου μας δείχνει, σε 9 κινήσεις, τον δρόμο για να ελέγξουμε και να αυξήσουμε τον μεταβολικό μας ρυθμό:
Καλό πρωινό. Η σημασία ενός καλού πρωινού πρέπει να τονιστεί. Ο μεταβολικός ρυθμός μειώνεται κατά τη διάρκεια του ύπνου και το πρωινό
γεύμα τον επαναφέρει στον φυσιολογικό του ρυθμό.
Πολλά γεύματα. «Ο οργανισμός μας, για να λειτουργήσει σωστά, χρειάζεται συνεχή παροχή ενέργειας (κάθε 3-4 ώρες). Όταν είμαστε πολλές
ώρες νηστικοί μειώνεται ο μεταβολισμός μας, δηλαδή το σώμα μας “καίει” λιγότερο, ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις βασικές λειτουργίες
του», εξηγεί η διαιτολόγος.
Σωστή ενυδάτωση. Δεν θα πρέπει, επίσης, να ξεχνάμε να ενυδατώνουμε το σώμα μας με τουλάχιστον 8-10 ποτήρια νερό το 24ωρο. Η έλλειψη
νερού και η μικρή, ασυμπτωματική αφυδάτωση έχουν ως συνέπεια τη μείωση του μεταβολισμού.
(Green) tea time! Το πράσινο τσάι είναι γνωστό ότι έχει θετική επίδραση στην απώλεια βάρους. Περιέχει μεγάλη ποσότητα αντιοξειδωτικών,
τις κατεχίνες, οι οποίες επιταχύνουν σημαντικά τον βασικό μεταβολισμό.
Αντίστοιχη ιδιότητα έχουν και οι κόκκοι του καφέ, μέσω της διέγερσης του
νευρικού συστήματος. Ωστόσο, «πρέπει να δίνεται προσοχή στην ποσότητα
καφεΐνης που προσλαμβάνουμε καθημερινά, προς αποφυγή άλλων δυσάρεστων συνεπειών», προειδοποιεί η κ. Παπαδημητρίου.
Γεύσεις που... καίνε! Τα πιπεράτα φαγητά και οι καυτερές πιπεριές
μπορούν να ενισχύσουν τον μεταβολισμό. Συγκεκριμένα, οι καυτερές
πιπεριές περιέχουν καψαϊκίνη, μια ουσία που σχετίζεται με αύξηση της
ενεργειακής δαπάνης του οργανισμού. Η προσθήκη καρυκευμάτων (κυρίως πιπεριού) στο φαγητό μας μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κοιλιακού λίπους, αλλά και της όρεξης, καθώς αυξάνει τη θερμογένεση. H
θερμογένεση είναι η επιπλέον ενέργεια που χρειάζεται το σώμα για να
πέψει την τροφή, όταν κάνει κρύο, όταν λαμβάνουμε φάρμακα ή εξαιτίας
ψυχολογικών επιδράσεων.
Συμπληρώματα διατροφής. Τα παραπάνω συστατικά μπορούν να βρεθούν
και σε κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής, με ανάλογα αποτελέσματα.
Άσκηση. Τα οφέλη της άσκησης στην απώλεια βάρους και τη γενικότερη ευεξία είναι πλέον γνωστά. Η άσκηση όμως επηρεάζει και τον μεταβολισμό μας. Η αύξηση της μυϊκής μάζας οδηγεί σε αύξηση και του βασικού
μεταβολισμού γιατί τα μυϊκά κύτταρα καταναλώνουν πολύ περισσότερη
ενέργεια από τα λιπώδη, ακόμη και σε ηρεμία.
Ύπνος. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τον ρόλο του επαρκούς ύπνου. Έρευνες έχουν δείξει ότι η χρόνια έλλειψη ύπνου αποσυντονίζει τον οργανισμό.
Έτσι, μπορεί να μειώσει τον μεταβολισμό, να αυξήσει την όρεξη και να
μεγιστοποιήσει τον κίνδυνο πρόσληψης βάρους.
«Δημιουργικό» στρες. Με το στρες αυξάνεται η έκκριση ορισμένων
ορμονών, όπως η αδρεναλίνη, γεγονός που μπορεί να αυξήσει τον ρυθμό καύσης των θερμίδων. Οι ενεργητικοί άνθρωποι και όσοι εκτίθενται σε
ήπιο στρες έχουν πιο γρήγορο μεταβολικό ρυθμό.

Παπαδημητρίου
Κωνσταντίνα
Διαιτολόγος –
Διατροφολόγος, MSc
Σπούδασε Διαιτολόγος –
Διατροφολόγος στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
και πήρε το μεταπτυχιακό της
δίπλωμα (MSc) από το Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων. Το 2014 παρακολούθησε την
εξειδίκευση Master Practitioner στις
Διατροφικές Διαταραχές του ΚΕΑΔΔ,
υπό την πλήρη εποπτεία και συνεργασία
με το NCFED της Μεγάλης Βρετανίας.
Ασκεί το επάγγελμα της διαιτολόγου
από το 2004. Την περίοδο 20042006 εργάστηκε στο Διαβητολογικό
Τμήμα του Γ.Ν. «Παπαγεωργίου»
ως διαιτολόγος στο πλαίσιο της
μεταπτυχιακής της διατριβής. Την
περίοδο 2008-2013 ήταν εξωτερικός
συνεργάτης της Medtronic σε θέματα
εκπαίδευσης διατροφής, σε άτομα με
Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1.
Από το 2005 έως σήμερα συμμετέχει
ενεργά σε ερευνητικά πρωτόκολλα που
σχετίζονται με την ανθρώπινη διατροφή
και υγεία. Το ερευνητικό πρόγραμμα
που ασχολήθηκε περισσότερο
αφορούσε στη ρύθμιση του σωματικού
βάρους σε ψυχιατρικούς ασθενείς
που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή.
Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικές
εργασίες και συνέδρια με θέματα
που αφορούν στη διατροφή και στη
λήψη αντιψυχωτικών, καθώς και στον
σακχαρώδη διαβήτη. Την περίοδο (20102012) εργάστηκε ως εργαστηριακός
συνεργάτης στο Τμήμα Διατροφής και
Διαιτολογίας του ΑΤΕΙΘ.
Αλ. Σβώλου 6, Κέντρο
τηλ. 2310-230150
κιν: 6944208426
www.diatrofikaiygeia.gr
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προτείνει...

Solgar
Lecithin
1360mg
Για τον έλεγχο
του σωματικού
βάρους
Η λεκιθίνη είναι
ευρέως γνωστή για
τα ευεργετικά οφέλη
που παρέχει στον οργανισμό. Η Lecithin
της Solgar βοηθά
αποτελεσματικά στη
διατήρηση και τον
έλεγχο του σωματικού βάρους, καθώς
περιέχει δύο βασικά
συστατικά του οργανισμού με λιποτροπική δράση, τη χολίνη
και την ινοσιτόλη.
Επίσης, περιέχει
πληθώρα διατροφικών στοιχείων
όπως λιπαρά οξέα,
φώσφορο, βιταμίνες
και μέταλλα. Τέλος,
μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση
υψηλών επιπέδων
χοληστερόλης.
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Solgar
Thermogenic
Complex
Με τη
δύναμη της
θερμογένεσης
Το Thermogenic
Complex, είναι μια
ολοκληρωμένη φόρμουλα που περιέχει 8
φυσικά συστατικά με
θερμογόνο δράση και
βοηθά στην αποτελεσματικότερη μείωση
του λίπους.
Το Svetol, η
βασικότερη ουσία
του Thermogenic
Complex είναι
προϊόν πατέντας και
συνδυάζεται με μεθειονίνη, χολίνη και
ινοσιτόλη, συστατικά,
που βοηθούν στην
καλύτερη λειτουργία
του ήπατος, πράσινο
τσάι και πιπέρι
καγιέν. Τη φόρμουλα
συμπληρώνουν το
χρώμιο, που συμβάλλει στη ρύθμιση
των φυσιολογικών
επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα και το
μαύρο πιπέρι, που
αυξάνει τις καύσεις
του οργανισμού.

Μέτρηση Μεταβολικού Ρυθμού
Ανάπαυσης
Μπορούμε να μάθουμε άραγε την ταχύτητα με
την οποία κινείται ο μεταβολισμός μας; «Για τη
μέτρηση του μεταβολικού ρυθμού ανάπαυσης,
στις μέρες μας, χρησιμοποιούνται κατάλληλες
συσκευές, οι οποίες μέσω της έμμεσης θερμιδομετρίας (η οποία αναφέρεται στη μέτρηση
της κατανάλωσης O2 και της παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα του ατόμου), προσδιορίζουν τον RMR κάτω από σταθερές συνθήκες,
δηλαδή σε άνετο θερμικά περιβάλλον (20οC
- 25οC), αφού το άτομο έχει ξεκουραστεί για
10-15 λεπτά, αρκετές ώρες μετά το τελευταίο
γεύμα (τουλάχιστον 4 ώρες), τη λήψη καφέ
(τουλάχιστον 4 ώρες), νερού-υγρών (τουλάχιστον 2 ώρες), τσιγάρου (τουλάχιστον 1 ώρα) και
πολλές ώρες αργότερα από σωματική άσκηση
(τουλάχιστον 4 ώρες). Ο εξεταζόμενος δεν θα
πρέπει τέλος να έχει καταναλώσει σκευάσματα που επιταχύνουν τον μεταβολισμό», σημειώνει η κ. Παπαδημητρίου.
Η ίδια διευκρινίζει ότι σε ένα άτομο που χάνει βάρος, είναι σημαντικό «ο βασικός μεταβολισμός να μετράται κατά τακτά χρονικά διαστήματα καθώς είναι πιθανό να μειωθεί». Γι’
αυτό δεν πρέπει να ακολουθούμε μακροχρόνιες και έντονες στερητικές δίαιτες. Όταν προσλαμβάνονται πολύ λιγότερες θερμίδες από
αυτές που έχει ανάγκη το σώμα, ο οργανισμός
«αναγνωρίζει» τον υποσιτισμό ως απειλή και
αμύνεται. Έτσι, μειώνει τον μεταβολικό ρυθμό,
προσπαθώντας να εξοικονομήσει ενέργεια.
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

της Βιβέττας Λαϊνιώτη

ύποΧονΔΡΙΑση
ό «κατα Φανταςίαν
αςΘΕνης»
ό «κατά φαντασίαν ασθενής» είναι αυτό ακριβώς που περιγράφει και
ο μολιέρος, στο ομώνυμο θεατρικό έργο: Ένας άνθρωπος που ενώ
είναι απολύτως υγιής, αποκτά εμμονή με την υγεία του και νομίζοντας
πως «έχει κάτι σοβαρό», επισκέπτεται διαρκώς γιατρούς και κάνει συνεχώς εξετάσεις, προκειμένου να επιβεβαιώσει τη «διάγνωσή» του.
κατάσταση όχι και τόσο σπάνια, αφού φαίνεται να αφορά ποσοστό
1-5% περίπου του πληθυσμού. μπορεί, αλήθεια, να αντιμετωπιστεί;

Ά

ραγε έχετε γνωρίσει ποτέ ένα άτομο που
να μιλάει συνεχώς για αρρώστιες και να
φοβάται μήπως ο ίδιος πάθει κάτι; Όλοι
έχουμε κατά καιρούς ανησυχήσει για κάποιο σύμπτωμά μας, ωστόσο η συνεχής ενασχόληση με γιατρούς και εξετάσεις, για ένα δήθεν σύμπτωμα και μια
δήθεν αρρώστια που κανείς γιατρός δεν μπορεί να
διαγνώσει, είναι εκείνα που παραπέμπουν σε «κατά
φαντασίαν ασθενή». Στην πιο ακραία μορφή αυτής
της συμπεριφοράς, συναντάμε ανθρώπους που περιφέρονται από γιατρό σε γιατρό, διαφόρων ειδικοτήτων, αναζητώντας απάντηση ή, καλύτερα, τη διάγνωση της ασθένειας που μετά βεβαιότητας έχουν…
Ο όρος «κατά φαντασίαν ασθενής» χρησιμοποιείται για να περιγράψει την υποχονδρίαση, μια διαταραχή, που έχει ως κύριο γνώρισμα τον έντονο φόβο
του ατόμου ότι πάσχει από κάποια σοβαρή ασθένεια,
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γεγονός που προκύπτει από την παρερμηνεία σωματικών συμπτωμάτων, καθώς δεν υπάρχει οργανική
πάθηση που να τα δικαιολογεί.
Στην εποχή του Internet, η υποχονδρίαση έχει λάβει νέες διαστάσεις και τείνει να διογκωθεί. Όταν κάποιος, για κάποιο σύμπτωμά του, αντί να επισκεφθεί
τον γιατρό καταλήγει να ψάχνει στο Ίντερνετ, είναι
πολύ πιο πιθανό να θεωρήσει ότι από κάτι πάσχει,
καθώς ακόμη και ο πιο απλός πόνος μπορεί να βρίσκεται στη λίστα των συμπτωμάτων της πιο δύσκολης ασθένειας. Η νέα αυτή μορφή υποχονδρίασης,
έχει επικρατήσει να αναφέρεται ως κυβερνο-χονδρία (cyberchondria).
Η υποχονδρίαση σύμφωνα με το DSM-IV-TR
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders) ανήκει στις σωματόμορφες διαταραχές,
μια ομάδα ψυχικών διαταραχών που έχουν ως κοι-

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Τα συμπτώματα της
υποχονδρίασης

νό χαρακτηριστικό τους τα σωματικά συμπτώματα, τα
οποία δεν μπορούν να αποδοθούν σε κάποια οργανική
πάθηση. Η υποχονδρίαση μοιάζει με διάφορες άλλες
σωματόμορφες διαταραχές, όπως π.χ. τη διαταραχή
πόνου ή τη δυσμορφοφοβία. Το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι η παρουσία σωματικών συμπτωμάτων που
όμως δεν μπορούν να εξηγηθούν πλήρως από κάποια
ιατρική κατάσταση, αν και αμυδρώς μπορεί να παραπέμπουν σε κάποια νόσο, ενώ δεν μπορούν να εξηγηθούν ούτε ως αποτέλεσμα της λήψης κάποιας ουσίας
ούτε ως συνέπεια κάποιας άλλης ψυχικής διαταραχής
(π.χ. Διαταραχή Πανικού). Η κύρια διαφορά της υποχονδρίασης συνίσταται στο ότι έχει, κατά κανόνα, ηπιότερα συμπτώματα που αντιστοιχούν συχνά σε απόλυτα
φυσιολογικά φαινόμενα, όπως π.χ. κάποιος έκτακτος
καρδιακός παλμός, ένα κόκκινο σημαδάκι στο δέρμα,
ένα συνηθισμένο κρυολόγημα κ.λπ.

Ο υποχονδριακός άνθρωπος:
• φοβάται και ασχολείται διαρκώς με ασθένειες που δεν έχει
• παρερμηνεύει τις φυσιολογικές σωματικές λειτουργίες και «συμπτώματα» και τα
ανάγει σε ασθένεια
• υπερκαταναλώνει φάρμακα και υπηρεσίες
υγείας
• ανησυχεί διαρκώς, παρά τις διαβεβαιώσεις των γιατρών και τα αποτελέσματα των
εξετάσεων
• αλλάζει γιατρούς και επαναλαμβάνει τις
εξετάσεις
• τα σωματικά συμπτώματα για τα οποία
παραπονείται διαρκούν περισσότερους από
6 μήνες
• βασανίζεται από άγχος και σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινότητά του, εξαιτίας
των ασθενειών
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Η υποχονδρίαση εμφανίζεται το ίδιο
συχνά και στα δύο φύλα και σε όλες τις
ηλικίες. Στους περισσότερους όμως, εμφανίζεται για πρώτη φορά στην πρώιμη
ενήλικη ζωή (20-30 ετών). Το ποσοστό
συχνότητας εμφάνισης είναι περίπου το
1-5% του γενικού πληθυσμού, ανάλογα
με τη χώρα.
Τι φταίει;
Η υποχονδρίαση μπορεί να εμφανισθεί μετά από ένα τραυματικό γεγονός,
όπως π.χ. τον θάνατο ενός αγαπημένου
προσώπου, μια αλλαγή στη ζωή με νέες
ευθύνες, όπως ένας γάμος κ.ά. Μπορεί,
επίσης, να είναι το αποτέλεσμα έντονου
άγχους, κατάθλιψης ή βίωσης κάποιου
τραυματικού γεγονότος κατά την παιδική
ηλικία, π.χ. σωματική κακοποίηση, παραμέληση κ.λπ. Δεν αποκλείεται, τέλος,
η ύπαρξη κάποιου κληρονομικού παράγοντα.
Οι υποχονδριακοί πιστεύουν ή υποπτεύονται ότι πάσχουν από κάποια
σοβαρή ή απειλητική για τη ζωή τους
ασθένεια. Έτσι, αναζητούν επίμονα ιατρική βοήθεια, καθώς η αγωνία και το
άγχος τους εντείνεται συνεχώς. Κι ενώ
θα περίμενε κανείς ότι λαμβάνοντας από
τους γιατρούς τη διαβεβαίωση ότι δεν
υπάρχει κάποιο οργανικό πρόβλημα, τα
πράγματα θα ηρεμούσαν, η ανησυχία
τους συνεχίζεται ή ακόμη και επιδεινώνεται. Σκέφτονται κάθε φορά τη χειρότερη εκδοχή για το «πρόβλημά» τους.
Τότε ξεκινάει μια διαδικασία συνεχούς
εναλλαγής ιατρών, όπου το άτομο, στην
πραγματικότητα, δεν ψάχνει από τι πάσχει - αυτό που ψάχνει εναγωνίως είναι
έναν γιατρό που θα του επιβεβαιώσει ότι
νοσεί.
Ωστόσο, σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε πως η ενασχόληση με θέματα υγείας, καθώς και η
συνέπεια στο ετήσιο check-up, δεν αποτελούν δείγματα υποχονδρίασης, αλλά
πρόκειται για απόλυτα υγιείς συμπερι-
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Cyberhondria:
Επίσκεψη στον... Dr Google!
Αν κάθε περίεργη ενόχληση, αντί να σας οδηγεί στο σαλονάκι του γιατρού, σας φέρνει μπροστά από την οθόνη του
υπολογιστή να ψάχνετε σε site υγείας για τις παθήσεις που
αντιστοιχούν στα συμπτώματά σας, τότε μάλλον ανήκετε
στην κατηγορία των cyberchondriacs.
O - ελληνιστί - κυβερνοχόνδριος είναι εκείνος που αναζητά συστηματικά πληροφόρηση για θέματα υγείας μέσω
Διαδικτύου και με βάση αυτά που διαβάζει μετά πιστεύει
ότι από κάτι πάσχει. Οι ειδικοί κρούουν τoν κώδωνα του
κινδύνου, καθώς σύμφωνα με έρευνες, πολλοί είναι εκείνοι
που κάνουν αυτοδιάγνωση με τη βοήθεια του Ίντερνετ, την
ώρα που μόνο ένας στους τέσσερις ελέγχει την εγκυρότητα
της πηγής αναζήτησης πληροφοριών.1
Την ίδια ώρα, πάρα πολλοί γιατροί έχουν να διηγηθούν
ιστορίες για ασθενείς που έφθασαν στο ιατρείο με τη
βεβαιότητα ότι πάσχουν από την τάδε ή τη δείνα αρρώστια,
ή κραδαίνοντας σελίδες τυπωμένες από το Διαδίκτυο, φτάνοντας στο σημείο να υποδεικνύουν στο γιατρό τι θεραπεία
πρέπει να τους χορηγήσει.
Πηγή: 1. PEW INTERNET AND AMERICAN LIFE PROJECT. Online health search 2006, http://www.
pewinternet.org/2006/10/29/online-health-search-2006/, accessed 16th Febryary 2015.
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φορές. Αυτό που διαφοροποιεί μια υγιή κατάσταση από την υποχονδρίαση, είναι η λανθασμένη ερμηνεία των συμπτωμάτων και η ακλόνητη
πεποίθηση ότι υπάρχει σίγουρα μια σοβαρή ασθένεια πίσω από αυτά,
παρά τις διαβεβαιώσεις των ιατρών.
Όσο για την πορεία της διαταραχής, αυτή είναι συνήθως χρόνια, με τα
συμπτώματα να παρουσιάζουν περιοδικώς αυξομειούμενη ένταση και
κάποιες φορές να εμφανίζεται πλήρης αποδρομή τους.
«Φανταστική» ασθένεια με πραγματικά συμπτώματα;
Αυτό που σίγουρα προκαλεί εντύπωση είναι πως οι «κατά φαντασία»
ασθενείς δεν υποκρίνονται. Πιστεύουν πως είναι πραγματικά άρρωστοι και νιώθουν έτσι! Υποφέρουν πραγματικά, παρόλο που οι άλλοι από κάποιο σημείο και μετά δεν δίνουν σημασία στα "παράπονά"
τους, θεωρώντας τους ίσως ακόμη και γραφικούς. Η ανησυχία του
υποχονδριακού μπορεί να αφορά πολλά και διαφορετικά οργανικά
συστήματα ή να περιορίζεται σε εμμονή με ένα συγκεκριμένο όργανο ή μια συγκεκριμένη πάθηση. Συμπτώματα όπως η ζάλη, η ταχυπαλμία, το τρέμουλο, ο πονοκέφαλος, ο πόνος στο στήθος και πολλά
άλλα, μονοπωλούν το ενδιαφέρον τους. Τα συναισθήματα φόβου και
αγωνίας, έχουν ως αποτέλεσμα την ένταση των σωματικών συμπτωμάτων και ενοχλήσεων, με περαιτέρω επιπτώσεις- το άτομο εισέρχεται σε
έναν φαύλο κύκλο από τον οποίο δεν είναι εύκολο να ξεφύγει. Δεν είναι
λίγοι εκείνοι που έχουν οδηγηθεί σε εγχειρήσεις ή πολύ ακριβές θεραπείες, χωρίς κανέναν ουσιαστικό λόγο. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να
τονίσουμε, πως, δυστυχώς, μερικοί γιατροί ενθαρρύνουν την υποχονδρίαση ορισμένων ατόμων, για να τους χρεώνουν επισκέψεις και ιατρικές
εξετάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι και ο Αργκάν, ο ήρωας του Μολιέρου, είχε
πέσει θύμα εκμετάλλευσης από γιατρούς.

Πώς επηρεάζονται τα
παιδιά;
Όταν ο γονιός πάσχει από
υποχονδρίαση, έστω κι αν δεν
έχει διαγνωστεί με τη διαταραχή, αλλά ασχολείται έντονα
με σωματικές παθήσεις και
συμπτώματα, φυσικό είναι
ότι θα επηρεάσει ανάλογα και
τα παιδιά του. Τα παιδιά, όταν
στο σπίτι κυριαρχεί ένα κλίμα
αρρωστοφοβίας, είναι πιθανό
να αναπτύξουν και αυτά φοβίες και ανασφάλειες, όπως
να φοβούνται το σκοτάδι, να
μη θέλουν να μείνουν μόνα
τους, να φοβούνται να μην
χάσουν τους γονείς τους
κ.λπ. Με λίγα λόγια, τα παιδιά
που βιώνουν καθημερινά μια
υποχονδριακή συμπεριφορά,
είναι πολύ πιθανό, μεγαλώνοντας, να μεταμορφωθούν
και τα ίδια σε υποχόνδριους
ενήλικες.
Λύση υπάρχει;
Η αντιμετώπιση της υποχονδρίασης είναι περίπλοκη και
αρκετά δύσκολη, ιδιαίτερα
αν η κατάσταση είναι μακροχρόνια. Ο υποχόνδριος
δυσκολεύεται να κατανοήσει
την πραγματική διάσταση της
διαταραχής του, καθώς έχει
εμμονή με το οργανικό κομμάτι και παραβλέπει συστηματικά τους ψυχολογικούς
παράγοντες. Είναι λοιπόν
πολύ σημαντικό ο ασθενής
να κατανοήσει το ψυχολογικό υπόβαθρο της ασθένειάς
του, για να προχωρήσει στην
αντιμετώπισή της. Η ψυχοθεραπεία αποτελεί τον κυριότερο τρόπο αντιμετώπισης της
υποχονδριακής διαταραχής.
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νεξαρτήτως των διαφορών από άτομο σε άτομο, η
παχυσαρκία οφείλεται σε θετικό ισοζύγιο ενέργειας.
Δηλαδή για να παχύνει κανείς, προϋπόθεση είναι να
προσλαμβάνει περισσότερη ενέργεια (θερμίδες) από αυτή που
καταναλώνει. Επομένως, για να χάσει βάρος υπάρχουν τρεις
τρόποι: να μειώσει τις θερμίδες που προσλαμβάνει (δίαιτα), να
αυξήσει τις θερμίδες που καταναλώνει (κίνηση, άσκηση) ή και
τα δύο, που είναι και το προτιμότερο!
Αυτοκίνητο, εργασία γραφείου και υπολογιστής θεωρούνται
ως οι βασικές αιτίες αποφυγής της άσκησης, για μικρούς και
μεγάλους. Πολλοί από εμάς προτιμούμε να εκτονωνόμαστε
στο τέλος της ημέρας παίζοντας ένα videogame ή εντρυφώντας στο θαυμαστό κόσμο της κοινωνικής δικτύωσης, παρά
κάνοντας γυμναστική ή έναν περίπατο στην ύπαιθρο. Μικροί
και μεγάλοι σπαταλάμε πολλές ώρες κάθε μέρα μπροστά σε
μια οθόνη, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε, προφανώς, τις συνέπειες των συνηθειών μας.
Η τεχνολογία, σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρήματα εκμεταλλευόμενη τον αυξημένο «χρόνο οθόνης» των καταναλωτών,
κινήθηκε προς όφελός τους. Προσπαθώντας να αυξήσει τη γο-
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μία νέα τάση στο
χώρο του ﬁtness είναι
η ηλεκτρονική άσκηση.
Θεωρείται ιδιαίτερα
ελκυστική, ιδίως για τα
παιδιά που αγαπούν τα
videogames και πολύτιμο εργαλείο στην προσπάθεια πρόληψης της
παχυσαρκίας, ενήλικης
και παιδικής. τα νέα
ψηφιακά, διαδραστικά
παιχνίδια, τύπου Wii,
αναγκάζουν αυτόν που
συμμετέχει να κινηθεί, συνδυάζοντας έτσι
άσκηση και ψυχαγωγία!

του Μιχάλη Πιτσιλίδη

EXERGAME
ΕΧΕί απότΕλΕςματα;

ητεία των videogames απέναντι στο facebook,
δημιούργησε βιντεοπαιχνίδια με ενσωματωμένους αισθητήρες κίνησης, οι οποίοι μετατρέπουν
τις πραγματικές κινήσεις του παίκτη, σε κινήσεις
του χαρακτήρα μέσα στο παιχνίδι.
Έτσι gaming σήμερα δεν σημαίνει πλέον καθήλωση επί ώρες στον καναπέ, αλλά κίνηση. Πολλή
κίνηση! Σε ένα παιχνίδι τένις, για παράδειγμα, το
τηλεχειριστήριο είναι η ρακέτα. Έτσι, σερβίρετε,
αποκρούετε κ.λπ. Σε ένα παιχνίδι ξιφομαχίας, το
τηλεχειριστήριο παίζει τον ρόλο του σπαθιού. Τα
νέα αυτά παιχνίδια που ονομάζονται exergames
(από τις λέξεις exercise + games) «υποχρεώνουν» τον χρήστη να κινηθεί, συνδυάζοντας την
ψυχαγωγία με την άσκηση.
Το πρώτο τέτοιο παιχνίδι κυκλοφόρησε
στην αγορά το 1998 και λέγεται Dance Dance
Revolution. Για να πετύχει τους στόχους του παιχνιδιού, κάθε συμμετέχων χορεύει ακολουθώντας χρωματιστά βέλη, πάνω σε ειδικό στρώμα,
ακολουθώντας τις οπτικές και μουσικές οδηγίες.
To πιο δημοφιλές από αυτά τα παιχνίδια σήμερα,
το Wii δεν ισχυρίζεται ότι βοηθά το χρήστη στην
απώλεια βάρους, αλλά ότι μπορεί και συνδυάζει
τη διασκέδαση με μία ευχάριστη δραστηριότητα
που ωφελεί την υγεία1,2. Κι αυτό είναι αλήθεια…
Μπορούν πράγματι να
αντικαταστήσουν την άσκηση;
Είναι γεγονός πως σημαντικό ποσοστό παιδιών
και εφήβων δεν καταφέρνουν να συμμετέχουν
καθημερινά σε φυσικές δραστηριότητες, τουλάχιστον για 60 λεπτά ημερησίως, ώστε να αποκομίσουν τα ευεργετικά οφέλη για τη σιλουέτα και
την υγεία τους.
Από την άλλη πλευρά, ένα εξίσου υψηλό ποσοστό νέων ατόμων ασχολείται με βιντεοπαιχνίδια, για περισσότερα από 60 λεπτά την ημέρα.
Τα exergames, που συμβάλλουν στην αυξημένη
συμμετοχή των νεαρών ατόμων σε φυσικές δραστηριότητες και στη βελτίωση συγκεκριμένων
φυσικών ικανοτήτων, όπως η ισορροπία, τα αντανακλαστικά και η «αίσθηση» του σώματος, έρχονται να προσφέρουν σημαντική βοήθεια στην
προσπάθεια «να σηκώσουμε παιδιά και ενήλικους από τον καναπέ».

Stefano Tinti / Shutterstock.com

FITNESS

Exergame

Γκολφ
Μπόουλινγκ
Τένις
Χορός
Πυγμαχία

Κατανάλωση
θερμίδων ανά
λεπτό

Κατανάλωση
θερμίδων
σε μισή ώρα

3.1
3.9
5.3
5.3
7.2

93
117
159
159
216

Πηγή: ClickOnDetroit.com, Researchers study benefits of exergaming,
Updated On: Jan 07 2015 11:40:10 PM EST, Αccessed on Feb 16 2015, URL:
http://www.clickondetroit.com/lifestyle/health/researchers-study-benefits-ofexergaming/30582400

Dance Dance Revolution, το πρώτο exergame της αγοράς
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Το ερώτημα που τίθεται είναι το
εξής: Αυτό το… υβρίδιο άσκησης
είναι ένας πιο ενεργητικός τρόπος παιχνιδιού ή πράγματι μια νέα
μορφή άσκησης; Εξαρτάται με τι
το συγκρίνει κανείς! Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε
ότι η ηλεκτρονική άσκηση μπορεί
να αντικαταστήσει τα πραγματικά
αθλητικά παιχνίδια, αφού η ενεργειακή δαπάνη που πετυχαίνουν
είναι χαμηλότερη. Σε ένα φιλικό
παιχνίδι τένις ο παίχτης «καίει» 8
θερμίδες το λεπτό, ενώ στο αντίστοιχο «φιλικό» στο Wii, 5 θερμίδες.
Αν όμως η σύγκριση γίνει με τη συνηθισμένη κατάσταση του καναπέ,
τότε αναμφισβήτητα η τεχνολογία
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο της πραγματικής άσκησης. Τα exergames θα μπορούσαν
να αποτελέσουν, αν και αυτό δεν
έχει μελετηθεί, το έναυσμα για να
ασχοληθεί κανείς συστηματικά με
κάποιο άθλημα. Η ηλεκτρονική
άσκηση μπορεί, επομένως, να λειτουργήσει θετικά για την υγεία και
θετικότερα αν χρησιμοποιηθεί ως
διαβατήριο για τον κόσμο της πραγματικής άθλησης! Ας μην πετάξουμε λοιπόν την τεχνολογία στην πυρά
ακόμα μια φορά!
Τα πλεονεκτήματα της
ηλεκτρονικής άσκησης
• δίνει κίνητρο στα παιδιά, αφού
μοιάζει περισσότερο με παιχνίδι
παρά με γυμναστική
• ενθαρρύνει την ενασχόληση με
την άθληση σε πραγματικές συνθήκες
• συμβάλλει στη διατήρηση της φυσικής κατάστασης
• μπορεί κάποιος να ασκηθεί με
τους φίλους του
• είναι διασκεδαστική, απλή και εύκολη
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• αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό, την πρόσληψη οξυγόνου και την
ενεργειακή δαπάνη του παίκτη
• βελτιώνει τη μυϊκή δύναμη και την αντοχή
• βελτιώνει την πνευματική εγρήγορση και τα αντανακλαστικά
• αποτελεί καλή εναλλακτική για όσους δεν μπορούν να βγουν από
το σπίτι και να εξασκηθούν
• προλαμβάνει την παχυσαρκία

η

Nature’s Bounty
Myoleptin CLA
1500mg
CLA υψηλής ισχύος
Το συμπλήρωμα διατροφής
Myoleptin CLA της Nature’s
Bounty θεωρείται κατάλληλο
για άτομα που επιθυμούν
έλεγχο του βάρους τους,
καθώς επίσης και για αθλητές
και αθλούμενους. Συμβάλλει
στη μείωση του λίπους του
σώματος, ενώ ταυτόχρονα
επιδρά θετικά στη διατήρηση
του μυϊκού ιστού. Περιέχει
συζευγμένο λινολεϊκό οξύ
από καρθαμέλαιο, παρασκευαζόμενο με ειδική διαδικασία
παραγωγής, που διατηρεί
ακέραια τα οφέλη του ελαίου
για τον οργανισμό.

προτείνει...

Solgar
Hydroxy Citrate
Eμποδίστε την
αποθήκευση λίπους!
Το Hydroxy Citrate προέρχεται
από τη φλούδα του καρπού
Garcinia Cambogia και σύμφωνα
με πρόσφατες επιστημονικές
έρευνες βοηθάει στη μείωση της
όρεξης και εμποδίζει την αποθήκευση λίπους. Ακόμη, συμβάλλει
στη μείωση του λίπους του σώματος και στην επιτάχυνση του
καψίματος των θερμίδων.
Το Hydroxy Citrate θεωρείται η
πλουσιότερη πηγή υδροκιτρικού
οξέος, ουσία που προσφέρει ό,τι
ακριβώς χρειάζεται ο καθένας
μας στην προσπάθειά του να
επανέλθει στα παλιά του κιλά.

Πηγές: 1. Guderian B, Borreson LA, Sletten LE, et al. The cardiovascular and metabolic responses to Wii Fit
video game playing in middle-aged and older adults. J Sports Med Phys Fitness. 2010;50(4):436-442.
2. Christison A, Khan HA. Exergaming for health: a community-based pediatric weight management program
using active video gaming. Clin Pediatr (Phila). 2012;51(4):382-388.
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της Βιβέττας Λαϊνιώτη

Λατρεύω
τα γλυκά!
Μπορώ να τα
περιορίσω;
υπάρχει άραγε κάποιος που μπορεί να αντισταθεί στα γλυκά; η απάντηση είναι μάλλον αρνητική! κατά βάθος, όλοι είμαστε… γλυκατζήδες, αν και γνωρίζουμε πως η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης δεν
είναι ωφέλιμη για την υγεία. πότε όμως μιλάμε για μια απλή απόλαυση και πότε για «εθισμό στη ζάχαρη»; Γιατί πολλές φορές δυσκολευόμαστε να περιορίσουμε τα γλυκά; τις απορίες μας λύνει η διατροφολόγος κ. μελίνα α. ςηφακάκη.

healthy

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

H

ζάχαρη θα μπορούσε να θεωρηθεί εθιστική, αφού καταναλώνοντάς την νιώθουμε
έντονο αίσθημα ικανοποίησης. Ακόμη και
άτομα που δεν έχουν ιδιαίτερη αδυναμία στα γλυκά,
εξομολογούνται πως όταν τύχει να δοκιμάσουν κάποιο γλύκισμα, δύσκολα μένουν στην πρώτη μπουκιά!
Τι είναι αυτό που κάνει τη ζάχαρη ακαταμάχητη; Γιατί
υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τεράστια αδυναμία
στα γλυκά και δεν μπορούν να φανταστούν τη ζωή
τους χωρίς αυτά;
Όπως εξηγεί η κ. Μελίνα Α. Σηφακάκη, «η προδιάθεσή μας στη γλυκιά γεύση είναι έμφυτη και υπάρχει
από τη βρεφική μας ηλικία. Τα νεογνά γεννιούνται με
μία ιδιαίτερη ικανότητα να ανιχνεύουν έντονα την γλυκύτητα. Η προτίμηση για αυτή την έντονη γλυκιά γεύση συνεχίζεται μέχρι και τα τέλη της εφηβείας.
Ακόμη και οι γεύσεις που προσλαμβάνει το παιδί ως
έμβρυο έχουν σημασία. Αν π.χ. η μητέρα μας, κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού, κατανάλωνε συχνά γλυκά, οι γεύσεις αυτές γίνονται οικείες
ήδη από την εμβρυική ζωή, καθώς από τη δίαιτα της
μητέρας περνάνε και στο αμνιακό υγρό και στο γάλα.
Επίσης, αν μεγαλώσαμε σε ένα σπίτι όπου υπήρχαν
συνεχώς γλυκά και μάλιστα σε μεγάλες ποσότητες,
τότε και πάλι είμαστε εξοικειωμένοι– σε βαθμό μάλιστα που να τα θεωρούμε απαραίτητα στην καθημερινότητά μας (επίδραση της έκθεσης)».
Ωστόσο, πέρα από τις προσωπικές εμπειρίες του
παρελθόντος, υπάρχουν και διατροφικοί λόγοι που
δεν μας αφήνουν να… ξεκολλήσουμε από τη ζάχαρη!
Τι εννοούμε; «Αν τα φρούτα απουσιάζουν παντελώς
από τη διατροφή μας, τότε είναι λογικό να αναζητούμε
συχνά κάποιο γλυκό, καθώς δεν καλύπτεται διαφορετικά η ανάγκη μας για τη γλυκιά γεύση. Τώρα, αν εκτός
από τα φρούτα απουσιάζουν από τη διατροφή μας και
τρόφιμα με υψηλό δείκτη κορεσμού (όπως γιαούρτι,
βρώμη, προϊόντα ολικής αλέσεως κ.λπ.) ή - ακόμα
χειρότερα - το κυρίως γεύμα, τότε θα δυσκολευτούμε
πολύ να βγάλουμε τα γλυκά από τη ζωή μας. Τα γλυκά
είναι τρόφιμα με χαμηλό δείκτη κορεσμού δηλαδή δεν
μας χορταίνουν για πολλή ώρα. Άρα, αν κάνουμε συστηματικά κάτι από τα παραπάνω, θα είμαστε συνεχώς
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πεινασμένοι και δεν θα μπορούμε να ελέγξουμε την
κατανάλωσή τους», τονίζει η ειδικός.
Οι επιπτώσεις στην υγεία
«Αν κάποιος τρώει συχνά γλυκά - ακόμη και σε μικρές ποσότητες – ξεπερνώντας τις θερμίδες που
πρέπει καθημερινά να λαμβάνει, σταδιακά και χωρίς
να το καταλάβει, θα πάρει βάρος.
Είναι γνωστό ότι η συχνή κατανάλωση γλυκών είναι
μία από τις πιο συχνές αιτίες της παχυσαρκίας. Επιπλέον, τα περισσότερα γλυκά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε κακής ποιότητας λιπαρά - κορεσμένα και
τρανς. Επομένως, η συχνή κατανάλωσή τους μπορεί
να οδηγήσει σε αύξηση των επιπέδων της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων. Ταυτόχρονα, τα γλυκά
επηρεάζουν την υγεία των δοντιών, καθώς τα σάκχαρα που περιέχουν αλληλεπιδρούν με τα βακτήρια της
στοματικής κοιλότητας, με αποτέλεσμα την εμφάνιση
τερηδόνας.
Τέλος, έχει παρατηρηθεί ότι οι άνθρωποι που τρώνε γλυκά σε καθημερινή βάση, συνήθως αποκλεί-
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ
υγεία

ουν από το διαιτολόγιό τους
σημαντικές ομάδες τροφίμων
(φρούτα, γαλακτοκομικά κ.ά.)
με αποτέλεσμα πολλές φορές
να εμφανίζουν ελλείψεις σε
διάφορα θρεπτικά συστατικά,
όπως μαγνήσιο, ασβέστιο, βιταμίνες κ.λπ.», τονίζει η κ. Σηφακάκη.
Περιορίζοντας, λοιπόν, τα
γλυκά και τη ζάχαρη στη διατροφή μας, δε θα έχουμε μόνο
καλύτερο έλεγχο των θερμίδων που καταναλώνουμε και
άρα του βάρους μας, αλλά θα
εμφανίσουμε βελτίωση στα
επίπεδα χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων, ενώ τα δόντια μας
θα κινδυνεύουν λιγότερο από
την εμφάνιση οδοντικής πλάκας και τερηδόνας.

Περιορίστε τη ζάχαρη
με μεθοδικό τρόπο
Η αλήθεια είναι ότι όλοι έχουμε σκεφτεί κάποια στιγμή στη
ζωή μας να απεγκλωβιστούμε
από τα δεσμά της ζάχαρης,
αλλά μια τέτοια απόπειρα φαντάζει αδύνατη και... άδικη! Το
λάθος που κάνουμε ξεκινάει
από τον τρόπο σκέψης μας.
Δεν χρειάζεται να αποκλείσουμε ξαφνικά και για πάντα
τη ζάχαρη από τη διατροφή
μας. Μπορούμε με μικρά και
προοδευτικά βήματα να περιορίσουμε σημαντικά την ανάγκη
μας για ζάχαρη.
Ας δούμε, λοιπόν, πώς θα
τα καταφέρουμε... Σύμφωνα
με την ειδικό, μία διατροφή
που περιλαμβάνει φρούτα σε
καθημερινή βάση συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της
επιθυμίας για γλυκό. Επίσης,
τα μικρογεύματα με υψηλό
δείκτη κορεσμού, όπως π.χ.
γάλα με δημητριακά, γιαούρτι με βρώμη κ.ά. θα μας
αποτρέψουν από τη συνεχή
αναζήτηση γλυκών, καθώς θα
νιώθουμε χορτάτοι για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
Το μυστικό όμως για σίγουρη επιτυχία στην επιχείρηση
«Κόψτε τη ζάχαρη» κρύβεται
αλλού! Η κ. Σηφακάκη αποκαλύπτει πως «το βασικό βήμα
που θα μας βοηθήσει να καταπολεμήσουμε την έντονη επιθυμία μας για γλυκό είναι να
διευρύνουμε τους γευστικούς

Μελίνα Α. Σηφακάκη
Διαιτολόγος- Διατροφολόγος
BSc, MSc
Γεννήθηκε στον Πειραιά. Αποφοίτησε
με Άριστα από την ελληνογαλλική σχολή
Πειραιώς «Jeanne d’ Arc» και το 2000
εισήχθη τρίτη στο Τμήμα Επιστήμης
Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου. Μετά την απόκτηση του
πτυχίου της το 2004 συνέχισε τις σπουδές
της στο ίδιο Πανεπιστήμιο, λαμβάνοντας το
2007 μεταπτυχιακό δίπλωμα με επίδοση
Άριστα.
Η επαγγελματική της δραστηριότητα
ξεκίνησε το 2005, όταν εργάστηκε
ως κλινικός διαιτολόγος στο ιατρείο
παχυσαρκίας του ενδοκρινολογικού
τμήματος του νοσοκομείου Ερυθρός
Σταυρός (ΝΕΕΣ- Κοργιαλένειο-Μπενάκειο).
Από τον Οκτώβριο του 2005 έως τον
Ιούνιο του 2009 διετέλεσε επιστημονικός
συνεργάτης του Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου, με αντικείμενο την
κλινική εκπαίδευση φοιτητών σε διάφορα
νοσοκομεία (ΑΤΤΙΚΟΝ, ΘΡΙΑΣΙΟ, ΝΕΕΣ).
Το χρονικό διάστημα 2006-2007
συνεργάστηκε με την Α’ Καρδιοχειρουργική
Κλινική του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού
Κέντρου.
Από το 2007 διατηρεί ιδιωτικό διαιτολογικό
γραφείο στο Κερατσίνι
Είναι μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου
Διαιτολόγων-Διατροφολόγων και της
Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας.
Έχει παρακολουθήσει πλήθος συνεδρίων
σχετικά με τη διατροφή, ενώ τμήμα του
ερευνητικού της έργου έχει παρουσιαστεί
σε πολλά από αυτά. Αρθρογραφεί τακτικά
στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο.
Μ. Κιουρί 24, Πλ. Λαού, Κερατσίνι, Πειραιάς
τηλ. 2104633433
e-mail: melinasifakaki@yahoo.gr
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μας ορίζοντες! Αν θεωρούμε ότι η
γευστική απόλαυση περιορίζεται
μόνο στα γλυκά, θα δυσκολευτούμε πολύ να τα κόψουμε… Αντιθέτως, αν διευρύνουμε την έννοια του
νόστιμου, θα βρούμε πολλά ακόμα
τρόφιμα που μπορούν να μας καλύψουν γευστικά. Η λύση είναι,
λοιπόν, να πειραματιστούμε με
νέες γεύσεις και με τρόφιμα που
καταναλώνουμε σπάνια. Θα εκπλαγούμε βλέποντας ότι είναι εξίσου
απολαυστικά!».
Υπάρχουν «καλά» γλυκά;
Δυστυχώς, τα γλυκά είναι τρόφιμα υψηλής περιεκτικότητας σε
θερμίδες και λιπαρά. Ενδεικτικά,
τα 100γρ. σοκολάτας δίνουν 550
θερμίδες και 30γρ. λιπαρών, επίπεδα στα οποία κυμαίνονται και τα
περισσότερα γλυκά. Σύμφωνα με
την ειδικό, υπάρχουν γλυκά με λιγότερες θερμίδες όπως το ζελέ (τα
100γρ. έχουν μόλις 80 θερμίδες),
οι κομπόστες και τα γλυκά του
κουταλιού που δεν έχουν καθόλου
λιπαρά. Καλές εναλλακτικές είναι

επίσης το ρυζόγαλο, η κρέμα στιγμής (τύπου άνθος αραβοσίτου) και
η κρέμα καραμελέ (τα 100γρ. έχουν κατά μέσο όρο 120 θερμίδες και
4-5 γρ. λιπαρών).
Για τους λάτρεις της σοκολάτας, οι μπάρες δημητριακών με σοκολάτα που κυκλοφορούν στην αγορά, τα ροφήματα σοκολάτας ή λίγα
δημητριακά μαζί με ένα ποτήρι γάλα είναι οι καλύτερες επιλογές!
Τέλος, η πιο υγιεινή επιλογή είναι η σοκολάτα υγείας, η οποία, αν
και έχει τις ίδιες περίπου θερμίδες με τη γάλακτος, έχει υψηλότερο
δείκτη κορεσμού και περισσότερα θρεπτικά συστατικά- αρκεί να μην
ξεπεράσουμε το μέτρο.

η

Solgar
All in One
Ο σύμμαχός σου
κατά του βάρους
Η δράση του μηλόξυδου
κατά του λίπους, γνωστή
από τα αρχαία χρόνια, σε
συνδυασμό με τις λιποδιαλυτικές ιδιότητες του
γκρέιπφρουτ και την αντοχή
και ευεξία που προσφέρει
η λεκιθίνη έχουν συνδυαστεί στη φόρμουλα All in
One, που θα σας βοηθήσει
να βρείτε τον παλιό, λεπτό
εαυτό σας! Περιέχει επίσης
βιταμίνη Β6 και ιώδιο από
φύκια για τόνωση και ρύθμιση του μεταβολισμού.
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προτείνει...

Solgar
Chromium Picolinate
Βοηθά στον εθισμό
στα γλυκά
Το χρώμιο είναι ένα ιχνοστοιχείο που ενισχύει τη δράση της
ινσουλίνης και είναι απαραίτητο
για τις βασικές διεργασίες του
μεταβολισμού της γλυκόζης και για
τον έλεγχο των επιπέδων των λιπών
στο αίμα, ενώ θεωρείται χρήσιμο
σε περιπτώσεις εθισμού στη λήψη
γλυκών.
Δυστυχώς όμως, η επεξεργασία
των τροφίμων μειώνει δραστικά την
περιεκτικότητά τους σε χρώμιο, με
αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να
λαμβάνουν ανεπαρκείς ποσότητες
χρωμίου μέσω της διατροφής τους.
Το Chromium Picolinate της Solgar
καλύπτει αυτή την ανάγκη, παρέχοντας τις ποσότητες πικολινικού
χρωμίου που χρειάζονται.

healthy
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αποτελούν τα αδιαμφισβήτητα trends
στον χώρο της αντιγήρανσης και της
ομορφιάς. ό λόγος
για το κολλαγόνο
και το υαλουρονικό
oξύ, που κερδίζουν
διαρκώς έδαφος
και χαρίζουν λάμψη,
αντιγήρανση και ενίσχυση της επιδερμίδας μας από... μέσα!
Όπως επισημαίνει
η δερματολόγος κ.
κορίνα πέτκου, η
«γέννηση» αυτών
των προϊόντων έχει
άμεση σχέση με το
σύγχρονο τρόπο
ζωής που μας δημιουργεί την ανάγκη
να αναζητούμε «το
κάτι παραπάνω».
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ΚολλΑΓονο &
ύΑλούΡονΙΚο

όί ςυμμαΧόί
της όμόρΦίας!

Ε

ίναι γεγονός ότι οι συνθήκες του περιβάλλοντος έχουν επιδεινωθεί: η ρύπανση, το στρες, η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας και
η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, που αποτελεί τον πρώτο ένοχο
για τη γήρανση, επηρεάζουν αρνητικά το δέρμα μας. Η επιστήμη ανταποκρίθηκε ταχύτατα στην ανάγκη για πιο προηγμένα, αποτελεσματικά προϊόντα,
δημιουργώντας τα «έξυπνα» αυτά συμπληρώματα διατροφής που, όχι τυχαία, αποκαλούνται σύμμαχοι της ομορφιάς μας. Πώς όμως μας βοηθούν;

ΟΜΟΡΦΙΑ

Κολλαγόνο
«Με το κολλαγόνο, το δέρμα διατηρεί την ελαστικότητα και τη λάμψη του, συμπεριφέρεται
καλύτερα απέναντι στις επιδράσεις του περιβάλλοντος και δεν εμφανίζει ρυτίδες. Το κολλαγόνο είναι βασικό συστατικό του μυϊκού μας
ιστού, βοηθά στην ενδυνάμωση των μυών και
των αρθρώσεων και, γενικά, συμβάλλει στην
καλή λειτουργία του οργανισμού, γιατί «μπλοκάρει» τις ελεύθερες ρίζες. Έχει βρεθεί μάλιστα, ότι ειδικά το κολλαγόνο που προέρχεται
από ψάρι, μοιάζει περισσότερο με το κολλαγόνο του ανθρώπινου οργανισμού», εξηγεί η
ειδικός.

η

myelements
BEAUTIN™
COLLAGEN
Ομορφιά
εκ των έσω
Το BEAUTΙΝ™ COLLAGEN
περιέχει υψηλής ποιότητας
υδρολυμένο κολλαγόνο
Peptan™, βιταμίνες A, B
Complex, C, ψευδάργυρο
και υαλουρονικό οξύ. Έχει
αντιοξειδωτικές ιδιότητες και συμβάλλει στην
ενίσχυση της φυσιολογικής
παραγωγής κολλαγόνου από
τον οργανισμό.
Έτσι, ενισχύει την υγεία και
την ομορφιά της επιδερμίδας από μέσα, βελτιώνει
την όψη του δέρματος &
δυναμώνει μαλλιά και νύχια,
ενδυναμώνει συνδετικούς
ιστούς, χόνδρους και αρθρώσεις. Σε δύο υπέροχες
γεύσεις, φράουλα-βανίλια &
μάνγκο-πεπόνι.

Υαλουρονικό οξύ
Το υαλουρονικό οξύ είναι ένας πολυσακχαρίτης. Συμβάλλει
σημαντικά στην ενυδάτωση του δέρματος και στην παραγωγή
του κολλαγόνου και έχει αντιοξειδωτική δράση, ενώ βοηθά
στην καλή υγεία των αρθρώσεων και των ματιών.
Ομορφιά και διατροφή
«Μπορούμε να πάρουμε αυτές τις δύο πολύτιμες ουσίες
μέσω της διατροφής;», ρωτάμε την ειδικό. «Και ναι και όχι»,
απαντά και προσθέτει: «Θεωρητικά μπορούμε, όμως όπως
είναι σήμερα η διατροφή μας και οι συνθήκες ζωής μας,
θα έλεγα ότι αυτό δεν είναι δυνατό. Το γρήγορο φαγητό, οι
διάφορες δίαιτες που κάνουν συχνά οι γυναίκες, το στρες
και η έλλειψη χρόνου, έχουν σημαντικό ρόλο σε αυτό».

προτείνει...

Solgar
Skin, Nails
and Hair
Υπέροχο δέρμα,
γερά νύχια,
λαμπερά μαλλιά

dr.organic
Organic
Moroccan Argan
Oil Day Cream
Καθημερινή,
θρεπτική θεραπεία

Solgar
Hyaluronic Acid
Complex
Βρείτε ξανά τη
νεανική σας
λάμψη!

Αν βλέπετε τα μαλλιά σας
να αραιώνουν, τα νύχια
σας να σπάνε και το δέρμα
σας να μοιάζει θαμπό,
τότε το Skin, Nails and
Hair είναι αυτό που χρειάζεστε. Μια προηγμένη
διατροφική φόρμουλα, ειδικά σχεδιασμένη να προάγει την καλή υγεία των
μαλλιών, του δέρματος
και των νυχιών. Παρέχει
διατροφικά στοιχεία απαραίτητα για τη βιοσύνθεση
του κολλαγόνου και της
κερατίνης, όπως οργανικό
θείο (MSM), βιταμίνη C,
προλίνη, λυσίνη, οργανικό πυρίτιο και κιτρικό
ψευδάργυρο.

Η κρέμα ημέρας με έλαιο
Αργκάν είναι μια ελαφριά
και εξαιρετικά απορροφητική κρέμα, που βελτιώνει
τη σφριγηλότητα και τον
τόνο της επιδερμίδας,
ενυδατώνει, λειαίνει και
διατηρεί την υγρασία
του δέρματος. Θρέφει σε
βάθος και προστατεύει τα
κύτταρα από τις βλαβερές
ελεύθερες ρίζες. Η σύνθεσή της βοηθά στην αύξηση της παραγωγής του
κολλαγόνου, κάνοντας την
επιδερμίδα να φαίνεται
εμφανώς νεότερη, αμέσως
μετά την εφαρμογή της.

To Υαλουρονικό οξύ
είναι μία φυσική ουσία
η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπλαση
και την ακεραιότητα του
δέρματος, αλλά και των
αρθρώσεων.
Η Solgar δημιούργησε μια
μοναδική φόρμουλα με
βιταμίνη C και το πατενταρισμένο προϊόν κολλαγόνο
υψηλής απορρόφησης
BioCell Collagen ΙΙ.
Το Hyaluronic Acid της
Solgar αποτελεί την ιδανική επιλογή για την ενίσχυση και την ανανέωση της
επιδερμίδας, αλλά και την
υγεία των αρθρώσεων.
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ΟΜΟΡΦΙΑ υγεία
Η κ. Πέτκου συστήνει, λοιπόν, τη λήψη κολλαγόνου και υαλουρονικού με τη
μορφή συμπληρωμάτων. Διευκρινίζει δε πως καλό είναι να χρησιμοποιηθούν
σε συνδυασμό, «καθώς το ένα βοηθά στην παραγωγή του άλλου. Έχει βρεθεί
μάλιστα, ότι αν πάρουμε μαζί και μια μικρή δόση βιταμίνης C (500mg), από
συμπλήρωμα ή και μέσω της διατροφής, το υαλουρονικό οξύ απορροφάται
ακόμη πιο αποτελεσματικά, ενώ γενικά η βιταμίνη C προάγει την παραγωγή
κολλαγόνου1,2».

Δρ Κορίνα Άννα
Πέτκου
Δερματολόγος
Γεννήθηκε στο Sibiu της
Ρουμανίας. Αποφοίτησε από
το πανεπιστήμιο Medical
University of Cluj-Napoca της
Ρουμανίας το 1988. Το 1992 το
πτυχίο της αναγνωρίστηκε από
το ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ. Το έτος 19941995, έκανε για έναν χρόνο
Παθολογία στο νοσοκομείο
Ευαγγελισμός. Από το 1996
έως το 1999 εκπαιδεύτηκε στη
Δερματολογία στο νοσοκομείο
Ανδρέας Συγγρός και το
2000 πήρε την ειδικότητα της
Δερματολογίας.
Από το 2000, λειτουργεί
ιδιωτικό ιατρείο δερματολογίας
και αισθητικής δερματολογίας.
Είναι μέλος της Ελληνικής
Δερματολογικής Εταιρείας και
του World Society Anti-aging
Medicine (WOSAAM), καθώς
και του European Organisation
of Scientific Anti-Aging Medicine (EUROSCIA).
Έχει συμμετάσχει σε
πολυάριθμα συνέδρια
Δερματολογίας, Αισθητικής
Ιατρικής και Αντιγήρανσης, σε
όλον τον κόσμο.
Πευκών 4, Ν. Ηράκλειο, Αθήνα
Τηλ. 2102833638
www.petkou.gr

Πότε είναι αναγκαία η συμβουλή γιατρού
Η λήψη του κολλαγόνου και του υαλουρονικού οξέος θα πρέπει, σύμφωνα με
την ειδικό, να απαγορεύεται σε άτομα που έχουν αλλεργία στα ψάρια. Προσοχή στη χρήση αυτών των συμπληρωμάτων θα πρέπει να δείξουν και τα άτομα
που πάσχουν από αυτοάνοσα νοσήματα, γι' αυτό και πριν τη λήψη καλό είναι
να συμβουλευτούν τον γιατρό τους.

10 βήματα
για όμορφο δέρμα
1 Σωστή και ισορροπημένη διατροφή

της υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο, που καταστρέφει το κολλα2 Αποφυγή

γόνο του δέρματος

3 Αποφυγή της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ
4 Αποφυγή ή διακοπή του καπνίσματος

άσκηση (αερόβια). Αυτό από μόνο του μπορεί να συμβάλει στην
5 Φυσική

αύξηση της παραγωγής κολλαγόνου από τον οργανισμό.

ώρες ύπνου - ο ύπνος είναι πολύ σημαντικός για τη σωστή λειτουρ6 Αρκετές

γία του οργανισμού

7 Αποφυγή του στρες

λήψη συμπληρωμάτων διατροφής κολλαγόνου και υαλουρονικού
8 Τακτική

οξέος

καθαρισμός και ενυδάτωση του δέρματος. Χρησιμοποιήστε κρέμες
9 Σωστός


εμπλουτισμένες με υαλουρονικό οξύ, που προσφέρουν ισχυρή ενυδάτωση
στο δέρμα και το προστατεύουν αποτελεσματικά από τις βλαβερές επιδράσεις του περιβάλλοντος

εξετάσεις, για την αξιολόγηση της γενικότερης υγείας του οργανι10 Τακτικές

Πηγές: 1. Farris PK. Cosmetical Vitamins:
Vitamin C. In: Draelos ZD, Dover JS, Alam
M, editors. Cosmeceuticals. Procedures
in Cosmetic Dermatology. 2nd ed. New
York: Saunders Elsevier; 2009. pp. 51–6.
2. Burke KE. Interaction of Vit C and E as
better Cosmeseuticals. Dermatol Ther.
2007;20:314–9.
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σμού, αλλά και της υγείας του δέρματος - υπάρχουν π.χ. μηχανήματα που
μπορούν να μετρήσουν το κολλαγόνο του δέρματος. Γιατί όπως επισημαίνει
η κ. Πέτκου «πρέπει να είμαστε καλά μέσα και έξω. Δεν αρκεί το πρόσωπο
να είναι τέλειο. Πρέπει και το σώμα να λειτουργεί καλά, για να έχουμε καλά
αποτελέσματα και διάρκεια στο αποτελέσμα.»
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Μποστάνι στο...
μπαλκόνι σας!

Α
της Νεκταρίας Καρακώστα

τα τελευταία
χρόνια,
ολοένα και
περισσότεροι
καταναλωτές
ασχολούνται
σοβαρά με το
τι θα βάλουν
στο πιάτο τους.
τι πιο αγνό,
λοιπόν, από
τα δικά σας
λαχανικά
που έχετε
καλλιεργήσει
μόνοι σας, με
φροντίδα, χωρίς
φυτοφάρμακα
και ζιζανιοκτόνα;

ν νομίζατε ότι αυτό είναι εφικτό μόνο για τα μυρωδικά, όπως ο μαϊντανός, ο δυόσμος και ο βασιλικός, είναι ώρα να δοκιμάσετε να καλλιεργήσετε τις
δικές σας ντομάτες και τα δικά σας μαρούλια στον κήπο του
σπιτιού σας ή - αν δεν έχετε κήπο - σε μεγάλες γλάστρες στο
μπαλκόνι σας! Ένα είναι βέβαιο. Πως αν γευτείτε τα δικά σας
λαχανικά, που μόλις έχουν κοπεί από το κλαδί, δύσκολα θα
ξαναρίξετε στο καρότσι του σούπερ μάρκετ το σακουλάκι με
την έτοιμη, πλυμένη και κομμένη σαλάτα…
Η όλη διαδικασία θα σας φέρει πιο κοντά στη φύση και θα
σας βοηθήσει να αναπτύξετε έναν πιο οικολογικό τρόπο σκέψης, με βάση τη λογική «όλα χρησιμοποιούνται και τίποτα δεν
πάει χαμένο». Η κουζίνα και ο κήπος σας άλλωστε μπορούν
να σας τροφοδοτήσουν με υλικά που με βασικό εξοπλισμό
και λίγο χρόνο μπορούν να μετατραπούν σε βιολογικό λίπασμα για τα φυτά σας.
Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι ένας ειδικός κάδος κομποστοποίησης. Ρίχνοντας μέσα σε αυτόν όλα τα οργανικά
υπολείμματα από την κουζίνα σας, θα μπορέσετε να φτιάξετε
το δικό σας λίπασμα και να αποφύγετε τα χημικά λιπάσματα.
Μπορούν να κομποστοποιηθούν:
• όλα τα υποπροϊόντα της κουζίνας (πράσινα, πορτοκαλί, κίτρινα ή μωβ απορρίμματα λαχανικών, κόκκοι καφέ, τσόφλια
αυγών, φακελάκια τσαγιού, θρυμματισμένα κελύφη από γαρίδες και καβούρια κ.λπ.)
• τα προϊόντα κλαδέματος, τα πεσμένα φύλλα, τα υπολείμματα χλοοκοπής (υπό την προϋπόθεση ο χλοοτάπητας να μην
έχει ψεκαστεί με εντομοκτόνα και ζιζανιοκτόνα)
• η κοπριά των φυτοφάγων ζώων
• χαρτί (αυγοθήκες, ρολό χαρτιού κουζίνας κ.λπ.)
• ξηροί καρποί και τα περιβλήματά τους
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Φτιάξτε τα δικά σας λαχανικά…
• για να ξέρετε τι τρώτε
• για να απολαμβάνετε τη φυσική γεύση των
λαχανικών
• για να βελτιώσετε την υγεία και τη διάθεσή σας
• για να ομορφύνετε το μπαλκόνι και την ταράτσα
σας
• γιατί στην ταράτσα τα φυτά
δημιουργούν φυσική θερμομόνωση
• γιατί τα φυτά στις πόλεις
βελτιώνουν την ποιότητα του
αέρα

το Texas A & M University επιβεβαίωσαν τα
παραπάνω, με μια μελέτη που έδειξε ότι άτομα που ασχολούνται με την κηπουρική, έχουν
σημαντικά υψηλότερα επίπεδα αισιοδοξίας και
χαράς για τη ζωή1.
Αν μάλιστα εμπλέξετε και τα παιδιά σας σε
αυτή τη διαδικασία, έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να μάθουν να τρώνε λαχανικά. Όταν
ένα παιδί μπαίνει στον κήπο και ασχολείται,
βλέπει σιγά σιγά το λαχανικό να εξελίσσεται.
Είναι επόμενο να χαίρεται που το βλέπει να
μεγαλώνει, να περιμένει τη στιγμή που θα το
κόψει και όταν γίνει αυτό, να θέλει να το δοκιμάσει.
Οφέλη για την υγεία
Η ενασχόληση με την κηπουρική μειώνει το
στρες2, αυξάνει την πνευματική διαύγεια και
βοηθά στην πρόληψη των καρδιαγγειακών
νοσημάτων. Σε μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Arkansas, όπου συμμετείχαν 3.310
γυναίκες, όσες δήλωσαν ότι ασχολούνταν με
την κηπουρική ή με άλλες εργασίες στην αυλή,
εμφάνισαν χαμηλότερα ποσοστά οστεοπόρωσης3.

Τι κερδίζετε καλλιεργώντας τα δικά σας
λαχανικά
Μακροπρόθεσμα, η καλλιέργεια αυτή μπορεί να είναι πιο
οικονομική, όχι όμως στην αρχή, που θα πρέπει να επενδύσετε σε υλικά, εργαλεία και σπόρους. Πιο μεγάλο από
το οικονομικό όφελος, είναι το όφελος σε γεύση και υγεία.
Η καλλιέργεια των φυτών αποτελεί μια απασχόληση που
προσφέρει ευχαρίστηση και μας κάνει να εκτονωνόμαστε
και να χαλαρώνουμε. Όταν κόψετε τα δικά σας λαχανικά,
θα τα απολαύσετε με διπλή χαρά, γιατί θα είναι ολόφρεσκα
και θα αποτελούν δικό σας δημιούργημα! Ερευνητές από
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Step by step
Eπιλέξτε τα λαχανικά που θέλετε να καλλιεργήσετε. Εύκολα για αρχή είναι: το μαρούλι,
η ντομάτα, το κρεμμύδι, το σκόρδο, το ραδίκι,
το σέλινο, ο άνηθος, ο μαϊντανός και το σπανάκι. Γενικά, όλα τα λαχανικά πολλαπλασιάζονται
με σπόρο εκτός από μερικές εξαιρέσεις, όπως
η πατάτα (με τεμάχια), η αγκινάρα (με παραφυάδες) κ.ά. Προτιμήστε σπόρους αντί για τα ήδη
ανεπτυγμένα φυτά του φυτώριου, γιατί αυτά
έχουν συνηθίσει σε συγκεκριμένες συνθήκες,
που μπορεί να είναι διαφορετικές από το δικό
σας μπαλκόνι, με αποτέλεσμα να μαραθούν.
Μπορείτε επίσης να γίνετε μέλος σε κάποια
κοινότητα ανταλλαγής σπόρων, όπως π.χ.
το Πελίτι (www.peliti.gr) ή η κιβωτός
σπόρων Αιγαίου της ΜΚΟ «Αρχιπέλαγος»
(archipelago.gr/kivotos-sporon-egeou). Θα
ανακαλύψετε μια τεράστια ποικιλία από σπά-
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νιες παραδοσιακές ποικιλίες που δεν διατίθενται
πλέον στο εμπόριο.
Πού; Το μέρος όπου θα τοποθετηθούν τα λαχανικά θα πρέπει να έχει ηλιοφάνεια και προστασία από τον δυνατό άνεμο. Βρείτε γλάστρες,
ζαρντινιέρες, άδειους ντενεκέδες ή χρησιμοποιήστε καφάσια της λαϊκής και ξύλινες παλέτες.
Τοποθετήστε μια σακούλα στο εσωτερικό της
παλέτας, ανοίξτε μικρές τρυπούλες για την αποστράγγιση, προσθέστε χαλίκια και πάνω σε αυτά
το κατάλληλο χώμα. Αν έχετε απορίες, συμβουλευτείτε το φυτώριο της γειτονιάς σας.

"

Η ενασχόληση με την κηπουρική
μειώνει το στρες, αυξάνει
την πνευματική διαύγεια και
βοηθά στην πρόληψη των
καρδιαγγειακών νοσημάτων

Προετοιμασία. Προτιμήστε να αγοράσετε χώμα από
κάποιο φυτώριο, συσκευασμένο και όχι από κάποιο
χωράφι, το οποίο είναι πιθανό να είναι γεμάτο με ζιζάνια, σπόρους και υπολείμματα άλλων φυτών, με
ασθένειες.
Αν έχετε ήδη κήπο, περιφράξτε ένα κομμάτι και
προετοιμάστε το έδαφος, ανακατεύοντας με τσάπα και
φτυάρι το χώμα σε βάθος μέχρι περίπου 40 εκατοστά. Αφαιρέστε τις μεγάλες πέτρες και τα ζιζάνια και
εμπλουτίστε το με κοπριά.
Ένα βήμα τη φορά. Μην είστε υπεραισιόδοξοι. Δεν
είναι δυνατόν σε ένα μπαλκόνι να καλλιεργήσετε τα
πάντα και από λίγο. Ξεκινήστε με αυτά που θεωρούνται πιο εύκολα και σας αρέσουν περισσότερο!
Μάρτιο και Απρίλιο φυτέψτε…
Τον Μάρτιο μπορείτε να φυτέψετε: Αρακά, κουκιά,
μαρούλι, ραπανάκια, σπανάκι, βλήτα, καρότα, ρόκα,
σκόρδα, κρεμμύδια, πράσο, μπρόκολα, κουνουπίδια,
μελιτζάνες, πιπεριές, πιπερίτσες τσίλι, τομάτες, τοματάκια cherry, αγγούρια, κολοκύθια, φασόλια, αμπελοφάσουλα, φράουλες, παντζάρια, πεπόνια, καρπούζια,
σέλινο, βασιλικό, άνηθο, λεβάντα και μαϊντανό.
Τον Απρίλιο φυτέψτε: Aγγούρια, αρακά, βλίτα,
κουκιά, μαρούλι, καρότα, κρεμμύδια,
καρπούζια, κολοκύθια, πράσο, πεπόνια, πιπεριές, πιπερίτσες τσίλι,
μελιτζάνες, ρόκα, σκόρδα, τομάτες,
τοματάκια cherry, φασόλια, αμπελοφάσουλα.
Πόσο χρόνο έχετε;
Αν δεν έχετε πολύ χρόνο στη διάθεσή σας, προτιμήστε να καλλιεργήσετε μαρούλια και λοιπά σαλατικά,
καθώς και κρεμμύδια και αρωματικά φυτά. Ιδίως τα
αρωματικά φυτά, όπως ο βασιλικός, ο δυόσμος ή ο
άνηθος, δεν χρειάζονται πολλή περιποίηση, παρά
μόνο λίγο νερό μια φορά κάθε 2-3 μέρες.
Μερικές ώρες την εβδομάδα αρκούν για ένα μικρό
παρτέρι ή μια γωνία στη βεράντα, αλλά οι μεγάλες
εκτάσεις απαιτούν πολύ περισσότερο χρόνο.

Πηγές: 1. Sommerfeld A., Waliczek T., Zajicek J., Growing Minds: Evaluating the
Effect of Gardening on Quality of Life and Physical Activity Level of Older Adults,
HortTechnology August 2010 vol. 20 no. 4 705-710. 2. Van den Berg A., Custers M.,
Gardening promotes neuroendocrine and affective restoration from stress, J Health
Psychol June 3, 2010. 3. Turner L, Bass M, Ting L, Brown B, Influence of yard work and
weight training on bone mineral density among older U.S. women, J Women Aging.
2002;14(3-4):139-48.
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TO ςαλίΓκαρί
ανόίΓΕί... Δρόμόυς
ςτην όμόρΦία
Θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε ότι το κλειδί της νεότητας κρύβεται μέσα στο κέλυφος ενός σαλιγκαριού; η αναπλαστική και αντιγηραντική δύναμη του εκκρίματος των σαλιγκαριών διαπιστώθηκε όταν
αγρότες-καλλιεργητές σαλιγκαριών από τη Χιλή διαπίστωσαν ότι οι
εκδορές στα χέρια τους επουλώνονταν πολύ γρήγορα, ενώ τα χέρια
τους ήταν απαλά και ενυδατωμένα
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Τ

ο έκκριμα σαλιγκαριού έχει
σημαντική
επανορθωτική
και επουλωτική δράση και
είναι ιδανικό για ουλές, εκδορές και
κοψίματα. Επίσης, έχει αντιγηραντικές
ιδιότητες, συμβάλλει με φυσικό τρόπο
στην κυτταρική ανανέωση της επιδερμίδας, ενώ φαίνεται να βοηθά και στην
ακμή. Δεν είναι τυχαίο ότι μία από τις
πιο διάσημες γυναίκες στον πλανήτη
και πρώην σύζυγος του Τομ Κρουζ, η
Κέιτι Χολμς, δηλώνει φανατική οπαδός
του σαλιγκαριού για τη διατήρηση της
ομορφιάς της.
Τις ευεργετικές ιδιότητες του εκκρίματος σαλιγκαριού είχε διαπιστώσει
και ο Ιπποκράτης, ο οποίος είχε αναφερθεί στη χρήση του για τη θεραπεία
των εγκαυμάτων, των αποστημάτων και
άλλων φλεγμονών. Από την αρχαιότητα
έως και τον Μεσαίωνα, το έκκριμα του
σαλιγκαριού χρησιμοποιείτο ως φάρμακο, στη θεραπεία των ελκών του στομάχου, αλλά και ως αντιβηχικό.
Η θαυματουργή αυτή δράση του εκκρίματος του σαλιγκαριού, που το μικρό
σαλιγκάρι χρησιμοποιεί για να επιδιορθώνει τις βλάβες στο κέλυφός του,
οφείλονται στην περιεκτικότητά του σε:
• γλυκολικό οξύ: Απομακρύνει απαλά
τα νεκρά κύτταρα και προωθεί την αντικατάστασή τους από νέα.
• πρωτεΐνες και βιταμίνες: Συμβάλλουν στη διαρκή ανανέωση της επιδερμίδας και έχουν αντιφλεγμονώδη
δράση.
• αλλαντοΐνη: Έχει αποδεδειγμένη
δράση στην ανανέωση της επιδερμίδας.
Είναι λειαντικός και αντιερεθιστικός παράγοντας και ενισχύει αποτελεσματικά
τη δομή των κυττάρων, ενώ ελαχιστοποιεί
τις βλάβες που προκαλούν στο δέρμα οι
ελεύθερες ρίζες.
• κολλαγόνο και ελαστίνη: Πρόκειται
για δομικές πρωτεΐνες, που ενισχύουν
τον συνδετικό ιστό.

Κι επειδή κάποιοι θα δίσταζαν να βάλουν στο πρόσωπο
τους ανεπεξέργαστο έκκριμα σαλιγκαριού, τη λύση ήλθε να
δώσει η dr.organic, η οποία έχει καταφέρει να μετουσιώσει αυτή τη γνώση σε μία ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων,
η οποία περιλαμβάνει:
• το Organic Snail Gel, ένα διάφανο ζελέ
με άρωμα λεμόνι που θρέφει σε βάθος και
λειαίνει την επιδερμίδα. Χάρη στην επουλωτική και επανορθωτική του δράση, μειώνει τις ατέλειες του δέρματος και της χαρίζει ομοιόμορφη όψη. Κατάλληλο τόσο για
το πρόσωπο όσο και για το σώμα.

• την ενυδατική, αντιγηραντική κρέμα
ημέρας Organic Snail Gel Face
Cream, η οποία αποκαθιστά τα φυσικά επίπεδα υγρασίας της επιδερμίδας και
αναζωογονεί το δέρμα, χαρίζοντας μια
αίσθηση απαλότητας και σφριγηλότητας.

• τον ορό αντιγήρανσης Organic Snail
Gel Facial Serum, που εκτός από έκκριμα σαλιγκαριού περιέχει και τον μοναδικό
αντιγηραντικό παράγοντα PROTOLEA®, από
φυσικά, βιοενεργά συστατικά. Θρέφει, αναζωογονεί και αναδομεί το δέρμα.
• το σέρουμ ματιών Organic
Snail Gel Eye Serum, που
απαλύνει τα σημάδια του χρόνου, ενυδατώνει,
προστατεύει και απαλύνει τις ρυτίδες γύρω
από την ευαίσθητη περιοχή των ματιών (το
γνωστό ως «πόδι της χήνας»).
• τη μάσκα βαθιάς ενυδάτωσης Organic Snail Gel
Moisture Mask, που διεισδύει βαθιά
στους πόρους της επιδερμίδας, αφήνοντας μια
αίσθηση καθαρότητας, αναζωογόνησης και
λάμψης.
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Κωνσταντινούπολη
Η πόλη των
πόλεων

ΤΑΞΙΔΙ

Κωνσταντινούπολη. Μια πόλη με ξεχωριστό χρώμα, μοναδικό άρωμα, άλλη
αίσθηση. Πρωτεύουσα δυο αυτοκρατοριών, για περισσότερα από 1.600 χρόνια, είναι σήμερα ένα «χωνευτήρι» πολιτισμών, ένα πολύβουο μελίσσι 14
εκατομμυρίων κατοίκων, μία πόλη που σε μαγεύει, όποια εποχή κι αν την
επισκεφθείς, όσες φορές κι αν την επισκεφθείς... Με έντονα στοιχεία Ανατολής, αλλά και χαρακτηριστικά δυτικής μεγαλούπολης, η Κωνσταντινούπολη
καλύπτει κάθε γούστο!

healthy

TAΞΙΔΙ

ΤΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ

Α

πό την πρώτη στιγμή που πατάς το πόδι
σου εκεί βιώνεις τις αντιφάσεις μιας πόλης που μοιάζει να... ακροβατεί αριστοτεχνικά μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Η απόσταση
από την κοσμοπολίτικη πλατεία Ταξίμ και την Ιστικλάλ (κεντρικός δρόμος με εμπορικά καταστήματα,
κάτι σαν τη δική μας Ερμού), έως την περιοχή του
Γαλατά, με τα χαμηλά κτίρια, τα τεμένη, τη μυρωδιά
των μπαχαρικών, τις απλωμένες μπουγάδες και τα
παιδάκια που σε πλησιάζουν φωνάζοντας «άμπλα,
άμπλα (αδελφή)», είναι μικρή, όμως αισθάνεσαι σαν
να έχεις αλλάξει... χώρα!
Προτιμήστε να την επισκεφθείτε φθινόπωρο ή
άνοιξη, καθώς το καλοκαίρι η υγρασία είναι πολύ
έντονη και τον χειμώνα το κρύο αρκετά τσουχτερό.

Την Αγία Σοφία. O «Ναός της του Θεού
Σοφίας», κέντρο της θρησκευτικής ζωής στη
διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, σήμερα λειτουργεί ως μουσείο. Αποτελεί το σημαντικότερο και μεγαλοπρεπέστερο μνημείο της
ιουστινιάνειας περιόδου και θεωρείται παγκοσμίως αρχιτεκτονικό αριστούργημα.

Το Τοπ Καπί. Χτίστηκε από
τον Μεχμέτ Β’, μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης
και καλύπτει 700.000 τετραγωνικά μέτρα για να αποτελέσει την επίσημη κατοικία του
Σουλτάνου – είχε αυτή τη χρήση έως το 1839. Εδώ θα θαυμάσετε τους θησαυρούς των
Σουλτάνων, θα δείτε τα δωμάτια όπου ζούσαν οι Σουλτάνοι
και τα χαρέμια. Ο ναός της
Αγίας Ειρήνης, πίσω από την
Αγία Σοφία και στο προαύλιο
του Τοπ Καπί, με την εξαιρετική ακουστική, λειτουργεί ως
χώρος συναυλιών.
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Το Οικουµενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι. Είναι το πρώτο εκκλησιαστικό κέντρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η κεντρική του
πόρτα παραμένει κλειστή από τότε
που απαγχονίστηκε εκεί ο πατριάρχης Γρηγόριος Ε’.

Το παλάτι Ντολµά Μπαχτσέ. Ένα εντυπωσιακό
παλάτι που δεσπόζει στην όχθη του Βοσπόρου και διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση. Κατασκευάστηκε από
το 1843 έως το 1856, ως κατοικία για τους τελευταίους
Οθωμανούς σουλτάνους, καταλαμβάνοντας μια έκταση
110 στρεμμάτων. Το κτίριο είναι επιβλητικό και ογκώδες,
ακολουθώντας δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα και όχι τη
σχεδιαστική φιλοσοφία του Τοπ Καπί.

Τον πύργο του Γαλατά. Για να δείτε την πόλη
αφ’ υψηλού. Πάνω πάνω λειτουργεί καφέ και εστιατόριο, όπου το βράδυ υπάρχει ως τουριστική ατραξιόν
χορός της κοιλιάς. Στο τραπέζι σας θα τοποθετηθεί
σημαιάκι ελληνικό και ο τραγουδιστής θα σας αφιερώσει πιθανώς την… κυρα-Γιώργαινα!

Το µπλε τζαµί (Σουλτάν Αχµέτ). Βρίσκεται απέναντι από την Αγία Σοφία, και χτίστηκε
για να αποτελέσει το αρχιτεκτονικό
αντίπαλο δέος της Αγίας Σοφίας.
Στο τζαμί με τους 6 μιναρέδες θα
φορέσετε μαντίλα και θα πάρετε
τα... παπούτσια στο χέρι για να εισέλθετε. Εντυπωσιακό στοιχείο το
κάλεσμα (αντάν) του ιμάμη, από το
μικρόφωνο που σκίζει τον αέρα
της πόλης. Το κάλεσμα γίνεται πέντε φορές την ημέρα, για να υπενθυμίσει στους πιστούς ότι έφτασε
η ώρα της προσευχής.
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Το Μεγάλο Παζάρι (Καπαλί
Τσαρσί). Καλύπτει 200.000 τετραγωνικά μέτρα - στα μαγαζιά θα βρείτε τα
πάντα: ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, είδη
για το σπίτι, κοσμήματα κ.ά. Εδώ το παζάρεμα έχει την... τιμητική του!

Tον Βόσπορο.

Μια βόλτα με καραβάκι το
απόγευμα, λίγο πριν ο ήλιος γύρει πάνω από τα
νερά του Βοσπόρου, με τα γλαροπούλια να πετούν
και τους μιναρέδες να ακουμπούν αγέρωχα τον
πορτοκαλί ουρανό, θα σας κάνει να αισθανθείτε
σαν να βλέπετε live το πιο σπάνιο καρτ ποστάλ.

Το υδραγωγείο του Ιουστινιανού (Βασιλική Κινστέρνα). Ήταν ένα από τα σημαντικότερα δημόσια έργα του Ιουστινιανού και εξαίρετο δείγμα
βυζαντινής μηχανικής. Ο φωτισμός που παίζει με τις
συστοιχίες από κολόνες και η κλασική μουσική δημιουργούν μια ενδιαφέρουσα αισθητηριακή εμπειρία.

Το Σουλεϊµανιγιέ Τζαµί

είναι το πιο σπουδαίο οθωμανικό τέμενος της Κωνσταντινούπολης και
χτίστηκε από τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή.

Τη γέφυρα του Γαλατά. Κάτω από τη γέφυρα που διασχίζει τον Κεράτιο Κόλπο, υπάρχουν δεκάδες μαγαζάκια. Κάντε μία στάση για καφέ ή για φαγητό για να θαυμάσετε την Πόλη ευρισκόμενοι ανάμεσα
στο Μπλε Τζαμί και στον πύργο του Γαλατά.

Τα Πριγκηπονήσια. Ιδιαίτερος σταθμός, σε
απόσταση 1-1,5 ώρας από την Πόλη, στη θάλασσα
του Μαρμαρά. Εκτός από την Πρίγκηπο (Μπουγιούκ

Το Ορτάκιοϊ. Είναι γνωστό για την τσιμεντένια
προκυμαία και το πανέμορφο τζαμί που μοιάζει να
προεξέχει μέσα στη θάλασσα. Βρίσκεται μία ανάσα
από τη μεγάλη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου,
τη γέφυρα του Ατατούρκ, που με μήκος ενάμισι
χιλιόμετρο ενώνει οδικώς την ευρωπαϊκή και την
ασιατική Τουρκία.
Το Ορτάκιοϊ θεωρείται μία από τις πιο όμορφες συνοικίες της Πόλης. Στα στενάκια πάνω από την προκυμαία θα βρείτε καντίνες που πουλάνε την τοπική
λιχουδιά «κουμπίρ»: ψητή πατάτα που κόβεται στη
μέση και μπορείτε να τη γεμίσετε με ό,τι βάζει ο
νους σας: βούτυρο, τυρί, πιπεριές, καλαμπόκι, κ.ά.
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Χαμάμ: Mια εμπειρία που θα θυμάστε για χρόνια
Αν πάτε στην Κωνσταντινούπολη
και δεν ζήσετε την εμπειρία του
χαμάμ, είναι σαν να έχετε πάει
στο Παρίσι και να μην πήγατε
στον Πύργο του Άιφελ.
Σχεδόν πέντε αιώνες μετά την
ίδρυσή τους, τα χαμάμ δεν
αποτελούν μόνο κομμάτι της
κοινωνικής ζωής των Τούρκων
αλλά και πόλο έλξης πολλών
τουριστών.
Η διαδικασία: Ο επισκέπτης
φοράει το μαγιό του και οδηγείται στον κυρίως χώρο του χαμάμ.

Ξαπλώνει ή κάθεται σε ένα
μαρμάρινο πεζούλι όπου πραγματοποιείται το ατμόλουτρο. Το
ατμόλουτρο βοηθά να ανοίξουν
οι πόροι του δέρματος. Μετά από
περίπου 20-30 έρχεται ο ειδικός
για να τον οδηγήσει στον χώρο
όπου υπάρχει ένα μαρμάρινο
τραπέζι. Εκεί θα γίνει το μασάζ
και το πλύσιμο. Ο ειδικός τρίβει
το σώμα του επισκέπτη με έναν
κετσέ (σκληρό τσόχινο ύφασμα),
που κάνει βαθιά απολέπιση.
Στη συνέχεια ρίχνει σαπούνι και

Άντα =μεγάλο νησί στα τούρκικα), όπου εξακολουθούν να ζουν Έλληνες, ένας προορισμός που αξίζει
να επισκεφθείτε είναι και η Χάλκη, και η θεολογική σχολή της. Στα νησιά δεν υπάρχουν αυτοκίνητα,
παρά μόνο γραφικές άμαξες, με τις οποίες μπορείτε
να κάνετε το γύρο του κάθε νησιού.

Την Ιστικλάλ. Για να κάνετε τις αγοράς σας,

μετά, διαδοχικά, κρύο και ζεστό
νερό. Αφού η διαδικασία ολοκληρωθεί, ο επισκέπτης τυλίγεται
με ζεστές, καθαρές, λινές πετσέτες και οδηγείται στην αίθουσα
αναμονής για να ξεϊδρώσει και
να συνηθίσει τη θερμοκρασία
του χώρου. Ένα είναι βέβαιο:
ότι μετά από αυτήν την εμπειρία,
αισθάνεται «άλλος άνθρωπος».
Το κόστος ανά άτομο κυμαίνεται
από 18 ως 80 ευρώ, ανάλογα
με τη φήμη του χαμάμ και τις
παρεχόμενες υπηρεσίες.

"

προΤιμηςΤε να Την επιςκεφθειΤε
φθινοπωρο η ανοιξη, καθως Το
καλοκαιρι η Υγραςια ειναι πολΥ
ενΤονη και Τον χειμωνα Το κρΥο
αρκεΤα ΤςοΥχΤερο

στην πιο πολυσύχναστη οδό που σφύζει από ντόπιους και τουρίστες. Δεν υπάρχει περίπτωση να
περπατήσετε στον δρόμο και να μην ακούσετε κάποιον Έλληνα να περνά από δίπλα σας. Φυλάξτε μερικά κλικ της φωτογραφικής μηχανής για τη στιγμή
που το κόκκινο παραδοσιακό τραμ θα διασχίσει την
πεζοδρομημένη λεωφόρο.

Το Νισάντασι,

δηλαδή το Κολωνάκι της
Κωνσταντινούπολης με τα περίφημα μαγαζιά, από
Cartier μέχρι Christian Louboutin, το ένα δίπλα στο
άλλο και κάποιες Ferrari να κυλούν νωχελικά στους
στενούς δρόμους…

Τα ναργιλετζίδικα στην περιοχή του
Τοπ Χανέ. Mετά την απαγόρευση του καπνίσματος στους κλειστούς χώρους, το κάπνισμα γίνεται
έξω, δίπλα σε υπαίθριες θερμάστρες.

Τα γήπεδα της Μπεσίκτας και της
Γαλατασαράι αποτελούν πόλο έλξης για τους

Την Αιγυπτιακή αγορά (Μισίρ Τσαρσί).
Εδώ μπορείτε να αγοράσετε τα καλύτερα μπαχαρικά, μυρωδικά, αλλά και αποξηραμένα φρούτα.

ποδοσφαιρόφιλους.
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έως 05 Απριλίου

...να δω τη
Φρουτοπία

Πού; Εθνικό Θέατρο – Θέατρο
Rex – Σκηνή Μαρίκα Κοτοπούλη,
Πανεπιστημίου 48, Αθήνα,
τηλ. 2103301881, 2103305074
Πότε; Κάθε Σάββατο στις 15:00 &
Κυριακή στις 11:30
Πόσο; 10 - 15 ευρώ

Η Φρουτοπία του Ευγένιου Τριβιζά, το αγαπημένο κόμικ και τηλεοπτικό κουκλοθέατρο των
’80s, επιστρέφει στη σκηνή του Rex, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου. Ο δαιμόνιος δημοσιογράφος Πίκος Απίκος γυρνά μετά από 30 χρόνια στη Φρουτοπία, δυτικά του Αβγατηγανιστάν,
ανατολικά του Πιπερού και βορειοδυτικά της Χώρας του Χασμουρητού, για να λύσει το μυστήριο της εξαφάνισης του Μανόλη του Μανάβη. Με ποιον τρόπο θα αντιμετωπίσει το τρομερό
Φρουκτήνος; Θα βοηθήσει τον Ανανία το πεπόνι να βρει τη βούλα του; Θα βρει τον τρόπο να
εξιχνιάσει την απεχθή συνομωσία που συντελείται στη Φρουτοπία; Τη μουσική της παράστασης
υπογράφει ο Δήμος Αναστασιάδης. Στον ρόλο του Πίκου Απίκου, ο Λεωνίδας Καλφαγιάννης.

Πού; Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών – Ίδρυμα Ωνάση, Λ. Συγγρού 107-109, Αθήνα, τηλ. 2109005800
Πότε; Από 23 Σεπτεμβρίου 2014 – 30 Ιουνίου 2015
Πόσο; Είσοδος Ελεύθερη

06 Απριλίου

...να πάω στη
γιορτή της
Άνοιξης

Πού; Στον Βοτανικό Κήπο Πετρούπολης,
πλατεία Αγίου Δημητρίου Πετρούπολης
Πότε; Κυριακή 6 Απριλίου, 11.00 π.μ.

έως 30 Ιουνίου

Στο φουαγιέ της Στέγης, σας περιμένει ένας ουρανός γεμάτος λουλούδια,
ειδικά σχεδιασμένος από την καλλιτέχνιδα Rebecca Louise Law. Η Αγγλίδα
καλλιτέχνις δημιουργεί στο φουαγιέ του ισογείου ένα μοναδικό σύμπαν γεμάτο λουλούδια και φυτά. Η είσοδος της Στέγης στολίζεται με 11.000 λουλούδια
και δημιουργεί ένα περιβάλλον που θα συντροφεύει τους επισκέπτες μέχρι το
καλοκαίρι.
Ένας πράσινος ουρανός γεμάτος λουλούδια, ο οποίος δεν προορίζεται να ζήσει
για πάντα, ένα έργο τέχνης που βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη καλωσορίζει και
αποχαιρετά τα βλέμματα στο φουαγιέ της Στέγης, αντανακλώντας και τη δική
της εξελισσόμενη και πολύμορφη φύση.

...να επισκεφθώ
την έκθεση
«Ψηλά, Κήπος»

Η εναλλακτική κοινότητα Πελίτι, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει
τον φυτικό πλούτο της
χώρας, πραγματοποιεί
διανομή σποροφύτων
από ντόπιες, παραδοσιακές ποικιλίες κηπευτικών στον Βοτανικό
Κήπο της Πετρούπολης.
Η δράση πραγματοποιείται και για την οικονομική
στήριξη του Διεθνούς Καραβανιού Αλληλεγγύης για τους σπόρους, που θα φτάσει
στη Νότιο Γαλλία για να συμμετάσχει στις «Διεθνές Ημέρες Σπόρων», στο χωρίο
Κοκοπελλί. Θα ακολουθήσει συλλογική κουζίνα και γλέντι με τους Bandallusia,
με παραδοσιακή και ρεμπέτικη μουσική.

06 Απριλίου
Η πονηρή αλεπουδίτσα είναι η πρώτη όπερα του σπουδαίου Τσέχου συνθέτη Λέος
Γιάνατσεκ, που προστίθεται στο δραματολόγιο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ).
Είναι επίσης η πρώτη φορά, που το συγκεκριμένο έργο θα παρουσιαστεί στην Ελλάδα σε κλειστό θέατρο, σε σκηνοθεσία του σπουδαίου σκηνοθέτη Ντέιβιντ Πάουντνυ.
Πρόκειται για έναν ύμνο στον κύκλο της ζωής, δοσμένο με τρυφερότητα, χιούμορ
και πραγματισμό, ένα αλληγορικό έργο με ονειρική μουσική, το οποίο ο Γιάνατσεκ
συνέθεσε στο τέλος της δημιουργικής του πορείας.
Πρόκειται για μια νέα παραγωγή της ΕΛΣ, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε από την
Εθνική Όπερα της Ουαλίας και την Όπερα της Σκοτίας.

11, 18, 25 Μαρτίου

...να πάω στους
...γάμους του
Φίγκαρο

...να γνωρίσω
την πονηρή
αλεπουδίτσα

Πού; Εθνική Λυρική Σκηνή, Θέατρο
Ολύμπια, Ακαδημίας 59-61, Αθήνα,
τηλ. 210 2103662100
Πότε; 28, 29 Μαρτίου, 1, 3, 4, 5
Απριλίου, στις 20.00 μ.μ.
Πόσο; 20 - 65 ευρώ

Ο Στάθης Λιβαθινός και η πολυβραβευμένη ομάδα του παρουσιάζουν το νέο τους
εγχείρημα με ένα εμβληματικό έργο του κλασικού γαλλικού ρεπερτορίου: τον
Γάμο του Φίγκαρο του Πιερ Μπωμαρσαί.
Γραμμένο τις παραμονές της γαλλικής επανάστασης, της οποίας θεωρήθηκε προάγγελος, είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θεατρικά κείμενα του 18ου αιώνα.
Aποτελεί μέρος της περίφημης τριλογίας του Μπωμαρσαί, που πάνω της βασίστηκαν δύο από τις διασημότερες όπερες: «Οι γάμοι του Φίγκαρο» και «Ο κουρέας
της Σεβίλλης». Πέρα από την πολιτική διάστασή του, που συμπυκνώνει τους ιδεολογικούς προβληματισμούς του Διαφωτισμού, το έργο εξελίσσεται ως μια φρενήρης κωμωδία βασισμένη στον αυτοσχεδιαστικό οίστρο των ηθοποιών.

Πού; Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Πότε; 11, 18, 25 Μαρτίου
Πόσο; 14 - 22 ευρώ

έως 05 Απριλίου

Η παράσταση που εντυπωσίασε κοινό και κριτικούς
και που ο ίδιος ο συγγραφέας του έργου χαρακτήρισε ως «την καλύτερη εκδοχή που είδε ποτέ», ανεβαίνει μέχρι τις 5 Απριλίου σε ένα από τα ατμοσφαιρικότερα θέατρα της Αθήνας. Χρυσούλα Διαβάτη
και Θάλεια Ματίκα υποδέχονται τους θεατές σ’ ένα
ντουέτο που χαρακτηρίστηκε ως «ρεσιτάλ για δύο».
Μια δύστροπη ηλικιωμένη γυναίκα, ζει απομονωμένη, σε ένα ρημαγμένο διαμέρισμα. Μια νεαρή κοπέλα ζει κι εκείνη αποκομμένη από την κοινωνική
ζωή, με ένα ένοχο μυστικό να τη στοιχειώνει. Όταν
η κόρη της ηλικιωμένης προσλαμβάνει τη νεαρή, για
να καθαρίζει και να τακτοποιεί το σπίτι της μητέρας της, οι δυο γυναίκες αποφασίζουν να
«χορέψουν», όχι στον ρυθμό που τους υπαγορεύει ο περίγυρος, αλλά στον ρυθμό που επιλέγουν οι ίδιες, σ' ένα έργο - ύμνο για τη ζωή και την έννοια της αγάπης.

...να δω την
παράσταση
«Δυο γυναίκες
χορεύουν»

Πού; Θέατρο Ιλίσια - Βολανάκης,
Παπαδιαμαντοπούλου 4 & Βασ. Σοφίας,
Αθήνα, τηλ. 2107223010
Πότε; Τετάρτη και Κυριακή στις 19.00, Πέμπτη
στις 20.00, Παρασκευή - Σάββατο στις 21.00
Πόσο; 12 - 16 ευρώ
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υπέροχο Πάσχα, χωρίς απρόοπτα!

Τα κόκκινα αυγά.

Τα αυγά αν
δεν συντηρηθούν σωστά κρύβουν...
κινδύνους. Μετά την αγορά τους,
τοποθετήστε τα στο ψυγείο. Για να
µην σπάσουν κατά το βράσιµο, βγάλτε
τα από το ψυγείο αρκετές ώρες
πριν. Βάψτε τα χρησιµοποιώντας
πιστοποιηµένες βαφές, διακοσµήστε
τα και διατηρήστε τα στο ψυγείο.

Από τη νηστεία στο...
αρνί. Αυτή η µετάβαση αποτελεί

«σοκ» για τον οργανισµό και συχνά
προκαλεί δυσπεψία, φούσκωµα, ακόµη
και διάρροια. Το βράδυ της Ανάστασης περιοριστείτε σε ένα πιάτο
µαγειρίτσα. Την ηµέρα του Πάσχα,
µην τσιµπολογάτε δίπλα στη σούβλα,
γιατί έτσι θα καταλήξετε να φάτε
υπερβολική ποσότητα φαγητού. Περιµένετε να καθίσετε στο τραπέζι.
Γεµίστε το µισό πιάτο µε σαλάτα, το
ένα τέταρτο µε κρέας (προτιµώντας
άπαχα κοµµάτια ή αφαιρώντας την
πέτσα) και το υπόλοιπο µε κάποιο
αµυλούχο τρόφιµο ή µια φέτα ψωµί.
Έτσι θα έχετε τον έλεγχο της
µερίδας που θα καταναλώσετε και
θα περιορίσετε τις πιθανότητες
η επόµενη µέρα να σας βρει µε
επιπλέον κιλά.

Προσοχή στις θερµίδες
του γιορτινού τραπεζιού.

Αν βρίσκεστε σε πρόγραµµα απώ-

λειας βάρους, προτιµήστε το κατσίκι
σε σχέση µε το αρνί. Το αρνί έχει
περισσότερες θερµίδες και λιπαρά
από το κατσίκι. Τα 100 γραµµάρια αρνιού αντιστοιχούν περίπου
370 θερµίδες, τα 150 γραµµάρια
κοκορέτσι 236 θερµίδες (όµως
περιέχει περισσότερα λιπαρά), τα
100 γραµµάρια τυρί 304 θερµίδες,
ενώ τα 50 γραµµάρια τσουρέκι
286 θερµίδες.

Αλκοόλ µε µέτρο. Καταναλώστε µέτρια ποσότητα κόκκινου
κρασιού (2 ποτήρια/ηµέρα για τους
άνδρες, 1 για τις γυναίκες) και
µην οδηγείτε αν έχετε πιει.
Πασχαλινές αγορές. Επιλέξτε
καταστήµατα που εµπιστεύεστε για
τις αγορές σας. ∆ιαλέξτε προσεκτικά
τα κρέατα και τα εντόσθια, αφού
σιγουρευτείτε ότι συντηρούνται µέσα
στο ψυγείο. Στο σούπερ µάρκετ,
ελέγξτε σχολαστικά τις ηµεροµηνίες,
αλλά και τις ετικέτες των προϊόντων που θα αγοράσετε.
Οδηγείτε προσεκτικά,

τηρώντας όλους τους κανόνες
ασφαλείας, φορώντας πάντα τη ζώνη
ή το κράνος σας. Αν ταξιδεύετε µε
παιδιά στο αυτοκίνητο, φροντίστε
να είναι απασχοληµένα, ώστε να
µην σας αποσπούν την προσοχή. Ένα

Και µετά το Πάσχα τι;

Επιστρέψτε στο συνηθισµένο πρόγραµµα διατροφής σας όσο το
δυνατό πιο γρήγορα, µην παραλείποντας τη σωµατική δραστηριότητα. Αποφύγετε τις ανορθόδοξες, στερητικές δίαιτες. Μπορεί
να σας ανεβάσουν την ψυχολογία, µε τη γρήγορη απώλεια των
πρώτων κιλών, αλλά πιθανόν να πάρετε πολύ γρήγορα τα κιλά
που χάσατε.

επιτραπέζιο ταξιδιού ή το κατέβασµα
µιας παιδικής ταινίας στο tablet θα
κάνουν πιο εύκολο το ταξίδι σας.

Πάσχα στο χωριό. Αν κατάγεστε από την επαρχία, πρόκειται
για µια πρώτης τάξεως ευκαιρία για
να ξαναγυρίσετε στον τόπο σας, να
θυµηθείτε τα παιδικά σας χρόνια,
να µοιραστείτε τις παιδικές σας
αναµνήσεις µε τα δικά σας παιδιά,
να νιώσετε ότι επανασυνδέεστε µε
τον τόπο σας. Το Πάσχα στο χωριό
είναι επίσης µια πολύ καλή ευκαιρία
για να «αδειάσετε» το µυαλό σας
από τις υποχρεώσεις της πόλης και
να χαρείτε ξέγνοιαστες στιγµές στη
φύση.
Με τον παππού και τη
γιαγιά. Επισκεφθείτε αγαπηµένα

σας πρόσωπα και αφιερώστε τους
χρόνο. Είναι το καλύτερο δώρο που
µπορείτε να τους κάνετε!

Πασχαλινές παραδόσεις.

Από τους Μπότηδες της Κέρκυρας
και τον ρουκετοπόλεµο της Χίου,
έως το κάψιµο του Ιούδα στα νησιά
µας και στη Θράκη και τα αερόστατα
στο Λεωνίδιο, οι Έλληνες εορτάζουν
το Πάσχα µε ξεχωριστό τρόπο. Όπου
κι αν περάσετε τις φετινές γιορτές,
όλο και κάποιο εντυπωσιακό έθιµο
θα αναβιώνει σε... απόσταση
αναπνοής. Μην το χάσετε!

