
...για να ζω καλύτερα!| T
. 1

9_
Ν

Ο
ΕΜ

. -
 Δ

ΕΚ
ΕΜ

. 2
0

14
|

ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ 
Πώς επηρεάζει τη 
σεξουαλική ζωή; 

ΥΓΕΙΑ
Γιατί είμαι 
διαρκώς 
κουρασμένος; 

FITNESS
Άσκηση στην 
εγκυμοσύνη:
Ναι ή όχι;
 
ΓΑΜΟΣ
Τα μυστικά 
της επιτυχίας

ταξίδιXΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ

ΔΙ
ΑΝ

ΕΜ
ΕΤ

ΑΙ
 Δ

ΩΡ
ΕΑ

Ν

10 
συµβουλές 

για... γερό 
σκελετό







ΥΓΕΙΑ
Θωρακιστείτε από τις ιώσεις  06

Προστάτης: Πώς επηρεάζει 

τη σεξουαλική ζωή;  10
Γιατί είµαι διαρκώς κουρασµένoς  14

Μεταβολικό σύνδροµο: 

Υπάρχουν φυσικές λύσεις;  42
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Οδηγός διατροφής 

για χορτοφάγους!  20
Βότανα: Οι σύµµαχοι της υγείας  24

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Γάµος: Τα µυστικά της επιτυχίας  30

FITNESS
36  Άσκηση στην εγκυµοσύνη: Ναι ή όχι;

ΤΑΞΙΔΙ  
48  Xριστούγεννα στο βουνό

LIFESTYLE
52  Γνωρίστε τον Άγιο µε τα κόκκινα

ΟΜΟΡΦΙΑ
56  Έλαια οµορφιάς: Η νέα τάση 

στην περιποίηση

60  BEAUTY NEWS
62  AGENDA
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
64  για γερό σκελετό

περιεχόμενα
Π

Ε
Ρ

Ι
Ο

Δ
Ι

Κ
Η

 
Ε

Κ
Δ

Ο
Σ

Η

30

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ISOPLUS AE
Λεωφ. Συγγρού 236, Καλλιθέα 17672, 
Τηλ. 210-9579707
www.iso-plus.gr
ΕΚΔΟΤΗΣ: Μ. Πιτσιλίδης ΑΕ, 
Αγ. Νικολάου 102, 
Γλυφάδα 16674, Τηλ. 210-8947002
www.pitsilidis.gr
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Μιχάλης Πιτσιλίδης, 
Λάμπρου Πορφύρα 11, Βούλα, 16673
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Νεκταρία Καρακώστα 
ART DIRECTOR: Μάτα Παρασύρη
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 
Γιώργος Παναγόπουλος
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Ιρις ΑΕ

14

10

52

56

τεύχος 19 |  νοέμβριος - δεκέμβριος 2014
κάντε κάντε κάντε ΚΛΙΚ





healthy

EDITORIAL

Κρύο, βροχή, ζεστά ροφήματα και τζάκι! 

Υποδεχόμαστε σιγά σιγά τον χειμώνα, μία 

εποχή που αγαπάμε, λόγω της ιδιαίτερης 

ατμόσφαιρας που δημιουργεί, αλλά και λόγω του 

ότι συνοδεύεται από τις γιορτινές και χαρούμενες 

ημέρες των Χριστουγέννων!

Για πολλούς από εμάς, ωστόσο, ο χειμώνας με τις χαμηλές 

θερμοκρασίες, εκτός από ζεστές και χαρούμενες στιγμές, 

φέρνει μαζί του και τους συνήθεις «απρόσκλητους» επισκέπτες, 

που δεν είναι άλλοι από τα κοινά εποχιακά κρυολογήματα.  

Τι μπορούμε να κάνουμε, λοιπόν, για να ανταπεξέλθουμε στις 

χειμερινές προκλήσεις; Εχινάκεια, βήτα γλυκάνες, βιταμίνη D και 

βιταμίνη C περιμένουν στο «οπλοστάσιό» μας για να μας βοηθήσουν 

να ενισχύσουμε την άμυνα του οργανισμού μας και να μας κρατήσουν 

γερούς και δυνατούς! Διαβάστε πολύτιμες συμβουλές για το πώς θα 

αντιμετωπίσετε τις εποχιακές ιώσεις, στο άρθρο «Θωρακιστείτε από τις 

ιώσεις» που θα βρείτε στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας.

Και επειδή οι μέρες των εορτών δεν είναι πολύ μακριά, σε αυτό το τεύχος 

φροντίσαμε να μάθουμε όλα όσα θα θέλαμε να ξέρουμε για τον Άγιο με τα 

κόκκινα, τον αγαπημένο Άγιο μικρών και μεγάλων, εντοπίσαμε ενδιαφέροντα 

δρώμενα στην πόλη για τις γιορτινές ημέρες και σας παρουσιάζουμε όμορφα 

μέρη για σύντομες, αλλά αναζωογονητικές Χριστουγεννιάτικες αποδράσεις!

Αφήστε, λοιπόν, τα κρυολογήματα στην άκρη, σχεδιάστε δραστηριότητες για εσάς και 

τα παιδιά σας ή ακόμη και σύντομες εκδρομές και απολαύστε τις ημέρες των γιορτών με 

τους αγαπημένους σας!

Σας εύχομαι καλές & χαρούμενες γιορτές!

      Ετοιμαστείτε
        για τον
  χειμώνα!

Διευθύντρια Marketing & 
Εταιρικής Επικοινωνίας

ISOPLUS 

Ηρώ Κουμάκη
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Όσο κι αν ψάξει κανείς, δύσκολα θα βρει σπίτι που να διανύει 
τον χειμώνα χωρίς την επίσκεψη μιας ίωσης. Οι ιώσεις κάνουν  
την εμφάνισή τους ξαφνικά και μπορεί να μην είναι απειλητικές 
(με εξαίρεση τις ευπαθείς ομάδες), αλλά σίγουρα μας ταλαιπω-
ρούν. Υπάρχει τρόπος να τις αποφύγουμε; Ο ειδικός παθολόγος 
κ. Γεώργιος Ροδιτάκης, απαντά θετικά και μας δίνει πολύτιμες 
συμβουλές. 

Θωρακιστείτε 
από τις ιώσεις 
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ο κοινό κρυολόγημα, οι ιώσεις του ανώτερου 
(φαρυγγιτίδα, λαρυγγίτιδα), και του κατώτε-
ρου αναπνευστικού (βρογχίτιδα, τραχειίτιδα) 

και η γρίπη συνθέτουν το παζλ της χειμερινής μας 
ταλαιπωρίας. 

«Το φθινόπωρο και το χειμώνα, λόγω των αλλαγών 
της θερμοκρασίας και της συγκέντρωσης πολλών 
ατόμων σε κλειστούς χώρους, όπως τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς, τα σχολεία, οι χώροι διασκέδασης κ.λπ., 
σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκούς εξαερισμού 
λόγω του κρύου, η συχνότητα των ιώσεων αυξάνεται. 
Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης η πλημμελής τήρηση 
των κανόνων υγιεινής, όταν για παράδειγμα βήχουμε 
ή φταρνιζόμαστε χωρίς προφύλαξη για τη μη δια-
σπορά των σταγονιδίων ή δεν πλένουμε τα χέρια μας 
όσο συχνά πρέπει. Τέλος, υπάρχοντα νοσήματα, όπως 
τα αναπνευστικά, η κακή διατροφή και το κάπνισμα 
επηρεάζουν την ανοσοποιητική κατάσταση του οργα-
νισμού», εξηγεί ο κ. Ροδιτάκης. 

Πρόληψη 
Κύριος τρόπος διάδοσης αυτών των λοιμώξεων είναι 
τα σταγονίδια, που διασπείρονται με το φτάρνισμα ή 
το βήχα. Δευτερευόντως, η μετάδοση γίνεται από τα 
χέρια και τα αντικείμενα, που μπορεί να αγγίξει το 
άτομο που νοσεί.

Για να τις προλάβουμε λοιπόν, αυτό που πρέπει να 
κάνουμε είναι να αντιστρέψουμε όλους τους παραπά-
νω παράγοντες. Να είμαστε δηλαδή σχολαστικοί στην 
τήρηση των ατομικών κανόνων υγιεινής, όπως το 
πλύσιμο των χεριών και η χρήση χαρτομάντιλων για 
το φτάρνισμα ή το βήχα. Αν δεν έχουμε χαρτομάντι-
λο, δεν χρησιμοποιούμε ως φραγμό τις παλάμες μας 
αλλά π.χ. τον αγκώνα, ώστε οι ιοί να μην μολύνουν, 
κατά το δυνατό, τα χέρια μας. 

Άλλα μέτρα αποτελούν, ο καθαρισμός των επιφα-
νειών που έχουν πιθανόν μολυνθεί με αντισηπτικό 
διάλυμα, η αποφυγή του συγχρωτισμού και της επα-
φής με νοσούντα άτομα και ο αερισμός των κλει-
στών χώρων. Επίσης, είναι σημαντικό, να κοιμόμαστε 
επαρκώς, να ασκούμαστε και να τρώμε καλά. «Καλά» 
δεν σημαίνει πολύ, σημαίνει ποιοτικά. Φροντίζουμε, 
επίσης, να διατηρούμε μια σταθερή θερμοκρασία στο 
εσωτερικό του σπιτιού. 

Τέλος, είναι πολύ σημαντικός ο αντιγριπικός εμβολια-
σμός, ιδίως των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. 

Η σημασία της διατροφής
Τι εννοούμε όμως όταν λέμε «ποιοτική διατροφή»; «Εί-
ναι σημαντικό η διατροφή μας να περιλαμβάνει τροφές 
που είναι πλούσιες σε συστατικά που ενισχύουν το ανο-
σοποιητικό σύστημα του οργανισμού μας», σημειώνει ο 
κ. Ροδιτάκης. Αυτές είναι: 
• Οι τροφές που είναι πλούσιες σε ω-3 λιπαρά οξέα 
(λιπαρά ψάρια, όπως ο τόνος, ο σολομός, το σκουμπρί 
κ.ά.). 
• Το κρεμμύδι και το σκόρδο, που περιέχουν αντιοξει-
δωτικά. 
• Τα εσπεριδοειδή, που είναι πλούσια στη γνωστή για τη 
δράση της στις ιώσεις, βιταμίνη C. 
• Τα γαλακτοκομικά, όπως το φυσικό γιαούρτι και το 
τυρί, γιατί περιέχουν προβιοτικά, τα οποία προστατεύ-
ουν από τις λοιμώξεις του αναπνευστικού και ενισχύ-
ουν το ανοσοποιητικό. Επίσης, ενισχύουν την εντερική 
χλωρίδα, προστατεύοντας από τις γαστρεντερίτιδες.

Σήμερα, όμως, που ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει σε 
μεγάλο βαθμό επιβάλλει πρόχειρες επιλογές φαγητού, 
όπου πρωταγωνιστούν τα λιπαρά τρόφιμα, απουσιάζουν 
τα φρούτα, τα λαχανικά και γενικά οι τροφές που είναι 

T

Σχολεία και παιδικοί σταθμοί είναι ο «παρά-
δεισοι» των ιώσεων και τα μικρά παιδιά τα πιο 
εύκολα «θύματά» τους. Aυτή την εποχή, τα 
παιδιά, και κυρίως όσα πάνε για πρώτη φορά 
στον παιδικό σταθμό ή στο νηπιαγωγείο είναι 
ιδιαιτέρως ευάλωτα, γιατί ο οργανισμός τους 
δεν έχει ακόμη έλθει σε επαφή με πολλούς ιούς 
και είναι ιδιαίτερα ευπρόσβλητος. Έτσι, έχουν 
μεγαλύτερες πιθανότητες να κολλήσουν κάτι να 
το μεταφέρουν σε άλλα παιδιά και στη συνέχεια 
στο σπίτι. 
Κρατήστε το παιδί στο σπίτι όταν αρρωστήσει. Η 
καλή επικοινωνία με τον παιδίατρο, ίσως και μία 
επίσκεψη σε αυτόν, αποτελούν τις ενδεικνυόμε-
νες λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήμα-
τος. Αποφύγετε το νοσοκομείο, αν δεν συντρέχει 
ιδιαίτερος λόγος. Να θυμάστε ότι αποτελεί έναν 
επιπλέον χώρο συγχρωτισμού. 

Τα παιδιά
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πλούσιες σε βιταμίνες και στοιχεία απαραίτητα για την τόνωση του ανο-
σοποιητικού μας συστήματος, τα συμπληρώματα διατροφής έρχονται να 
δώσουν τη λύση. «Τα συμπληρώματα διατροφής μπορούν να βοηθήσουν 
στην περίπτωση αυτή και είναι περισσότερο απαραίτητα σε άτομα που εί-
ναι επιρρεπή στις λοιμώξεις αναπνευστικού, όπως οι καπνιστές, οι ηλικι-
ωμένοι, οι έγκυες και οι χορτοφάγοι.Τα συμπληρώματα διατροφής είναι 
επίσης απαραίτητα σε περιόδους έντονου στρες ή δίαιτας, σε αθλητές και 
σε φοιτητές σε περιόδους εξετάσεων», εξηγεί ο ειδικός. 

Αντιμετώπιση
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι 
λοιμώξεις της εποχής είναι 
περαστικές και δεν πρέπει να 
μας ανησυχούν, αντίθετα θα 
πρέπει «να μάθουμε να ζούμε 
με αυτές». 

Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι 
έχουν την τάση να επιδίδονται 
σε αλόγιστη χρήση φαρμάκων, 
ιδίως αντιβιοτικών, χωρίς τη 
συμβουλή του γιατρού ή του 
φαρμακοποιού, κάτι το οποίο 
όχι μόνο δε βοηθάει, αλλά 
αντίθετα επιβαρύνει τον οργα-
νισμό. Τα αντιβιοτικά ΔΕΝ θε-
ραπεύουν, ούτε καν βοηθούν 
στην πρόληψη ή τη θεραπεία 
των ιώσεων.

«Ο σωστός όρος είναι αντι-
μικροβιακά, γιατί αντιμετω-
πίζουν μόνο τις μικροβιακές 
και όχι τις ιογενείς λοιμώξεις 
του αναπνευστικού, οι οποίες 
έχουν συγκεκριμένη, βρα-
χεία συνήθως διάρκεια και 
αυτόματη ύφεση με απλά συ-
μπτωματικά μέτρα. Η συχνή 
και αλόγιστη χρήση των αντι-
βιοτικών προκαλεί αντοχή των 
μικροοργανισμών σε αυτά και 
άδειασμα της φαρέτρας μας 
εναντίον των επικίνδυνων λοι-
μώξεων», τονίζει ο κ. Ροδιτά-
κης. Η χορήγηση αντιβίωσης 
είναι αναγκαία μόνο σε συ-
γκεκριμένες περιπτώσεις και 
μόνο μετά από τη συμβουλή 
του γιατρού.

Solgar
Echinacea 

Βοήθεια στο 
κρυολόγημα

Η Echinacea της 
Solgar τονώνει τις 

φυσικές άμυνες του 
οργανισμού μας και 

θεωρείται εξαιρετικά 
χρήσιμη σε περι-

πτώσεις κρυολογη-
μάτων, γρίπης και 

μολύνσεων. Περιέχει 
Εχινάκεια σε σκόνη, 
καθώς και εκχύλισμα 

ρίζας Εχινάκειας. 
Έρευνες έχουν δείξει 

ότι η Echinacea 
αυξάνει την ικανότητα 
αντίστασης του οργα-
νισμού στις λοιμώξεις 
από ιούς και βακτή-
ρια, ενεργοποιώντας 

το ανοσοποιητικό 
σύστημα. 

Solgar
Flavo Zinc

Ανακούφιση 
στον πονόλαιμο

Ο ψευδάργυρος είναι 
γνωστό ότι συμβάλ-
λει στη φυσιολογι-
κή λειτουργία του 

ανοσοποιητικού και 
στην ανακούφιση από 

τα συμπτώματα του 
κοινού κρυολογήμα-

τος. Επίσης, χάρη στις 
επουλωτικές ιδιότη-
τές του, απαλύνει τον 

ερεθισμένο λαιμό. 
To Flavo Zinc της 
Solgar σε μορφή 

παστίλιας, με υπέρο-
χη γεύση λεμονιού, 
περιέχει συνδυασμό 
γλυκονικού και κι-

τρικού ψευδαργύρου 
και αποτελεί ιδανική 
λύση σε περιπτώσεις 
ξηρού και ερεθισμέ-
νου λαιμού. Ανακου-
φίζει από τα ενοχλη-
τικά συμπτώματα του 

πονόλαιμου.

Nature’s 
Bounty 

Βιταμίνη 
ESTER-C 500mg 

Βιταμίνη 
C ταχείας 

απορρόφησης

Συμβάλλει στη 
διατήρηση της υγείας 
του ανοσοποιητικού, 
στην ομαλή παραγω-
γή του κολλαγόνου 
και στη διατήρηση 
υγιών αιμοφόρων 
αγγείων, οστών, 
αρθρικού υγρού, 
ούλων, δοντιών 

και επιδερμίδας. H 
βιταμίνη ESTER-C 

της Nature’s Bounty 
απορροφάται γρη-
γορότερα από την 

κανονική βιταμίνη C, 
τονώνει το ανοσοποι-

ητικό σύστημα και 
προστατεύει τα κύττα-
ρα από το οξειδωτικό 

στρες. 

η προτείνει...

Γεώργιος E. Ροδιτάκης M.D., M.Ac. 
Eιδικός παθολόγος
Διπλωματούχος Βελονισμού
Θησέως 18, Ηράκλειο Κρήτης
τηλ. 2810-222383IN

F
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Προστάτης: Είναι 
μικρός όσο ένα 

κάστανο, αλλά με 
μεγάλη σημασία 

για τη σεξουαλική 
ζωή του άνδρα. 

Κατανοητό, αν σκε-
φθεί κανείς πως ο 
μικρός αυτός αδέ-
νας έχει ως κύρια 
αποστολή του την 

παραγωγή ενός 
υγρού που αραιώ-
νει και μεταφέρει 

το σπέρμα κατά 
την εκσπερμάτιση. 

ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ 
ΠωΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ 
ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ 

ΖωΗ; 

τη
ς 

Ν
εκ

τα
ρ

ία
ς 

Κ
α

ρ
α

κ
ώ

σ
τα
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ι διεθνείς στατιστικές αναφέρουν ότι 
ένας στους δύο άνδρες, μετά την ηλικία 
των 40 ετών παρουσιάζει συμπτώματα 

που σχετίζονται με παθήσεις του προστάτη, με αρ-
νητικές συνέπειες για τη σεξουαλική του ζωή αλλά 
και την ποιότητα της ζωής του γενικότερα. Ποιες 
είναι αυτές οι παθήσεις και πώς επηρεάζουν τη 
σεξουαλικότητα του άνδρα; Ο χειρουργός ουρολό-
γος-ανδρολόγος κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου μας δίνει 
όλες τις απαντήσεις. 

Προστατίτιδα
Προσβάλλει συχνότερα τους νέους άνδρες και προ-
καλεί πόνο ή δυσφορία στην περιοχή του περινέ-
ου και του οσχέου. Το 50% των ανδρών θα εμφα-
νίσουν στη διάρκεια της ζωής τους κάποια μορφή 
προστατίτιδας. Ο πάσχων από προστατίτιδα μπορεί 
να εμφανίσει στυτική δυσλειτουργία, πόνο στην εκ-
σπερμάτιση ή/και πρόωρη εκσπερμάτιση. Με την 
ενδεδειγμένη αγωγή (συνήθως αντιβιοτικά σε συν-
δυασμό με αντιφλεγμονώδη, με α- αδρενεργικούς 
αποκλειστές ή βότανα, όπως το Saw Palmetto) η 
φλεγμονή και τα προβλήματα υποχωρούν και ο άν-
δρας επανέρχεται στις σεξουαλικές του δραστηρι-
ότητες.

«Μπορεί να επηρεαστεί ακόμη και η ερωτική 
επιθυμία εξαιτίας των παραπάνω καταστάσεων;», 
ρωτάμε τον κ. Παπαϊωάννου, ο οποίος απαντά: «Η 
σεξουαλική επιθυμία του άνδρα επηρεάζεται μόνο 
στην περίπτωση του φαρμακευτικού ευνουχισμού 
για τον καρκίνο του προστάτη. Αυτό που συνήθως 
επηρεάζεται στις άλλες περιπτώσεις, είναι η διάθε-
σή του να βρεθεί με τη σύντροφό του, γιατί δεν θέ-
λει να αποτύχει, πονάει, ολοκληρώνει γρήγορα, δεν 
μπορεί να την ικανοποιήσει κ.ο.κ».

Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη (KYΠ) 
Είναι η συχνότερη πάθηση. Η διόγκωση του προστά-
τη ξεκινά από την ηλικία των 40 ετών, ενώ περίπου 
το 30-40% των ανδρών ηλικίας 40-50 ετών εμφανί-
ζουν ιστολογικές αλλοιώσεις υπερπλασίας του προ-

στάτη. H συχνότητα της ΚΥΠ αυξάνει με την ηλικία, 
με αποτέλεσμα το 75% των ανδρών στην ηλικία των 
80 ετών να πάσχουν από υπερπλασία. 

Αν και δεν εμφανίζουν όλοι οι πάσχοντες συμπτώ-
ματα, η πλειοψηφία τους παραπονείται για ενοχλή-
σεις όπως συχνουρία, επιτακτικότητα στην ούρηση, 
νυκτουρία, μείωση της «ακτίνας» και της ροής των 
ούρων και καθυστέρηση στην έναρξη της ούρησης. 
Όμως τα προβλήματα δεν σταματούν εδώ. 

«Οι μισοί, ίσως και περισσότεροι από τους άνδρες 
που εμφανίζουν συμπτώματα καλοήθους υπερ-
πλασίας του προστάτη εμφανίζουν παράλληλα και 
στυτική δυσλειτουργία ή διαταραχές στην εκσπερ-
μάτιση. Τα συμπτώματα της καλοήθους υπερπλασί-
ας του προστάτη αποτελούν ανεξάρτητο παράγοντα 
κινδύνου για εμφάνιση στυτικής δυσλειτουργίας σε 
ποσοστό που φθάνει το 70%. Μάλιστα, όσο σοβαρό-
τερα είναι τα συμπτώματα, τόσο μεγαλύτερη είναι 
η δυσκολία στη σεξουαλική διέγερση και πράξη», 
σημειώνει ο ειδικός. 

Η υπερπλασία του προστάτη αντιμετωπίζεται 
φαρμακευτικά ή χειρουργικά. Το φαρμακευτικό 
οπλοστάσιο περιλαμβάνει τους α-αδρενεργικούς 
αποκλειστές (ταμσουλοσίνη, αλφουζοσίνη, σιλι-
δοσίνη) και τους αναστολείς της 5α αναγωγάσης 
(φιναστερίδη, ντουταστερίδη) ως μονοθεραπεία ή 
σε συνδυασμό μεταξύ τους. Στους ασθενείς που 
εμφανίζουν και στυτική δυσλειτουργία ενδείκνυ-
ται η χρήση ταδαλαφίλης, σιλδεναφίλης ή βαρδε-
ναφίλης. «Δεν θα πρέπει να αγνοούμε ωστόσο και 
τη σημαντική δράση των φυτικών σκευασμάτων, 
όπως το Saw Palmetto, στην ανακούφιση των 
συμπτωμάτων της υπερπλασίας του προστάτη και 
της προστατίτιδας. Γιατί ενώ η φαρμακευτική θε-
ραπεία μπορεί να επιφέρει παλίνδρομη εκσπερ-
μάτιση (ταμσουλοσίνη και σιλιδοσίνη) και στυτική 
δυσλειτουργία (φιναστερίδη και ντουταστερίδη), 
η φυτοθεραπεία με Saw Palmetto είναι η μόνη 
θεραπεία που δεν επηρεάζει, αλλά αντιθέτως 
βελτιώνει τη σεξουαλικότητα», υπογραμμίζει ο 
ειδικός.

O
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Solgar
Prostate Support

Στηρίζει την υγεία του προστάτη

Το Prostate Support της Solgar είναι ένας ισχυρός 
συνδυασμός προηγμένων διατροφικών στοιχείων 

και βοτανικών φυτοστοιχείων, ο οποίος προστατεύει 
από την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη και μει-
ώνει τυχόν δυσάρεστα συμπτώματα που σχετίζονται 
με το ουροποιητικό, όπως η δυσκολία στην ούρηση 

και η συχνοουρία. Ο συνδυασμός των θρεπτικών 
στοιχείων που περιέχει το Prostate Support της 
Solgar βοηθάει στη διατήρηση της υγείας του 

ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος, ομαλοποιεί 
την ούρηση, ενώ παρουσιάζει ήπια φυσική αντι-

φλεγμονώδη δράση. 

Solgar
Saw Palmetto 

Για το αναπαραγωγικό του άνδρα

Το εκχύλισμα του Saw Palmetto συμβάλλει στη 
διατήρηση του φυσιολογικού μεγέθους και της 

λειτουργίας του προστάτη, ενώ παρουσιάζει και ήπιες 
φυσικές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Το εκχύλισμα 

του καρπού του διαθέτει διουρητικές, και ήπιες 
αντισηπτικές για το ουροποιητικό ιδιότητες, ενώ 

παραδοσιακά χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της 
υγείας του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος. 
Το Saw Palmetto της Solgar μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί σε περιπτώσεις χρόνιας κυστίτιδας και μπορεί 

να βοηθήσει στη μείωση της καλοήθους υπερπλασίας 
του προστάτη και των συμπτωμάτων της, όπως η 

δυσκολία στην ούρηση και η συχνοουρία. 

η  προτείνει...
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Αλλοιώσεις
Η συχνότητα του καρκίνου του προστάτη 
αυξάνεται προοδευτικά με την ηλικία. Tις 
περισσότερες φορές διαγιγνώσκεται μεταξύ 
60 και 70 ετών. Τα περιστατικά σε μικρότε-
ρες ηλικίες είναι σπάνια, αν και υπάρχουν 
και περιπτώσεις όπου η διάγνωση του καρ-
κίνου του προστάτη έγινε στην ηλικία των 40 
ετών. 

«Οι επιπτώσεις της νόσου στη σεξουαλική 
ζωή είναι συνήθως έμμεσες, αλλά σημα-
ντικές. Αν και δεν επιδρά άμεσα στη σε-
ξουαλική λειτουργία, όλες οι θεραπευτικές 
επιλογές που έχουμε για την αντιμετώπισή 
του, προκαλούν στυτική δυσλειτουργία», 
υπογραμμίζει ο κ. Παπαϊωάννου. Aυτό 
ισχύει τόσο για τη χειρουργική επέμβαση, 
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ανεξάρτητα από το είδος της (ανοικτή, λαπαροσκοπική, 
ρομποτική) όσο και για την ακτινοβολία.  

Ακόμα και οι νεώτερες ελάχιστης επεμβατικότητας 
θεραπείες για τον καρκίνο του προστάτη (κρυοθεραπεία, 
εστιαζόμενοι υπέρηχοι υψηλής έντασης) αλλά και τα χο-
ρηγούμενα φάρμακα, που επηρεάζουν την παραγωγή 
ανδρικών ορμονών στον οργανισμό, επιδρούν μοιραία 
και στη σεξουαλική λειτουργία. 

Επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής 
Οι άνδρες που υποφέρουν από υπερπλασία του προστά-
τη περιορίζουν την κοινωνική τους ζωή και τις δραστη-
ριότητές τους με τη σύντροφο, λόγω των δυσουρικών 
ενοχλημάτων (επιτακτικότητα, συχνουρία, νυκτουρία, 
ακράτεια ούρων). 

Οι πάσχοντες από καρκίνο του προστάτη έχουν να αντι-
μετωπίσουν την αγωνία της τακτικής παρακολούθησης 
για τη νόσο τους, ενώ oι περισσότεροι άνδρες έρχονται 
αντιμέτωποι με σοβαρή στυτική δυσλειτουργία, η οποία 
έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην ψυχολογία του άν-
δρα, όσο και στη σεξουαλική ζωή του ζευγαριού. 

• Αποφεύγετε τις υπερβολές στα βαριά αλκοο-
λούχα ποτά και τα καρυκεύματα.
• Χρησιμοποιείτε τακτικά, μετά την ηλικία 
των 50, βοτανικά σκευάσματα, όπως το Saw 
Palmetto. Σε συνδυασμό με ψευδάργυρο, σελή-
νιο και τσουκνίδα, ακόμα καλύτερα.
• Mην αναβάλλετε την ούρηση για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα.
• Φροντίστε να αποφεύγετε τις συχνές εναλλα-
γές συντρόφων και χρησιμοποιείτε προφυλακτι-
κό σε κάθε σεξουαλική επαφή.
• Καλό είναι να έχετε τακτικές σεξουαλικές επα-
φές, φροντίζοντας να εκσπερματίζετε τουλάχιστον 
1-2 φορές την εβδομάδα.
• Αποφεύγετε την πολύωρη χρήση ποδηλάτου 
και μοτοποδηλάτου.

Συμβουλές για  
την υγεία του προστάτη

Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στην 
Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Υπηρέτησε ως αγροτικός ιατρός στο Π.Ι. 
Λεοντίου του Κ.Υ. Νεμέας στην Κορινθία (2000 
-2001). Στη συνέχεια εκπαιδεύθηκε στη Γενική 
Χειρουργική στο Γ.Ν. Ναυπλίου (Δ/ντής κ. 
Ντρούλιας Κωνσταντίνος) και στην Ουρολογία 
στο Γ.Ν. Άργους (Δ/ντής κ. Λευνίδας Ευθύμιος). 
Ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του στην Ουρολογία 
στη Β΄ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Σισμανόγλειο 
Νοσοκομείο το 2009 (Καθηγητής κ. Δεληβελιώτης 
Χαράλαμπος). 
Το 2008 έλαβε το Diplome D’ Universite De 
Chirurgie Laparoscopique μετά από εξετάσεις, 
στο πλαίσιο του European Institute of TeleSurgery 
Training in Minimal Access Surgery, Intensive 
Course in Laparoscopic Urological Surgery, που 
πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία.
Το 2009 έλαβε τον τίτλο του Χειρουργού 
Ουρολόγου και την ίδια χρονιά ανακηρύχθηκε, 
μετά από εξετάσεις μέλος του κολεγίου των 
Ευρωπαίων Ουρολόγων (Fellow of the European 
Board of Urology -FEBU).
Το Μάρτιο του 2013 ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με 
βαθμό ΑΡΙΣΤΑ για την εκπόνηση της διδακτορικής 
διατριβής του με τίτλο: «Μελέτη ανοσολογικών 
παραγόντων σε καρκίνους της ουροδόχου κύστης: 
συσχέτιση με παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά 
και έκβαση της νόσου», με υπεύθυνο τον 
Καθηγητή Ουρολογίας κ. Δεληβελιώτη. 
Είναι μέλος του Ιατρικόύ Συλλόγου Πειραιώς, 
της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, της 
Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (EAU), της 
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής 
(ESSM) και της Ενδοουρολογικής Εταιρείας (En-
dourological Society).

who
is who  

Ιωάννης ά. ΠάΠάϊωάννου 
MD, PhD, FEBU
Χειρουργός Ουρολόγος 
Ανδρολόγος
Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου 
Αθηνών



κόπωση είναι ένα αίσθημα κούρασης 
και έλλειψης ενέργειας η οποία μπορεί 
να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. 

Σε γενικές γραμμές, αισθανόμαστε κόπωση εξαιτίας 
υπερκόπωσης, λίγου ή κακής ποιότητας ύπνου, ανίας, 
στεναχώριας, άγχους ή έλλειψης σωματικής άσκησης. 
Επίσης, η κόπωση μπορεί να οφείλεται σε κάποια ίωση ή 
γριπώδη συνδρομή ή χρήση φαρμάκων,  όπως τα ηρεμι-
στικά και αντι-ισταμινικά. Ακόμα, ο βαθμός ενυδάτωσης 
και οι διατροφικές συνήθειες μπορούν να επιδεινώσουν 
ή να βελτιώσουν την κατάσταση. Εξάλλου, αν το σώμα 
δεν έχει καλή φυσική κατάσταση, δυσκολεύεται ακόμη 
περισσότερο να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της καθη-

healthy
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μερινότητας», σημειώνει ο γενικός γιατρός 
κ. Σωτήριος Τριγώνης.

«Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το 
αίσθημα της κόπωσης υποχωρεί αν το άτο-
μο ξεκουραστεί ή κοιμηθεί επαρκώς ή όταν 
υποχωρήσει η ασθένεια», υπογραμμίζει ο 
ειδικός. «Αν όμως το αίσθημα της κόπωσης 
δεν υποχωρεί έπειτα από ξεκούραση και 
επαρκή ύπνο και επιμένει για τουλάχιστον 6 
μήνες ενώ επηρεάζει τις καθημερινές δρα-
στηριότητες του ατόμου, τότε μιλάμε για Σύν-
δρομο Χρόνιας Κόπωσης», εξηγεί.
Ας δούμε όμως τα πράγματα πιο αναλυτικά.

«Η

Ξυπνάτε το πρωί αλλά δυσκολεύεστε να 
σηκωθείτε από το κρεβάτι; Σκέφτεστε 
ότι δεν έχετε την ενέργεια και τη διαύ-
γεια που είχατε άλλοτε; Καλώς ήλθατε 
στη λέσχη των μονίμως κουρασμένων! 
Δεν είστε οι μόνοι. Τα τελευταία χρόνια που 
οι ρυθμοί εργασίας έχουν εντατικοποιηθεί 
και τα άγχη της καθημερινότητας έχουν 
πολλαπλασιαστεί, ολοένα και οι περισσότε-
ροι άνθρωποι παραπονούνται για συμπτώ-
ματα μόνιμης κόπωσης. 
Υπάρχει τρόπος να ανακτήσουμε την πα-
λιά μας ενέργεια και διάθεση; Ο γενικός 
γιατρός κ. Σωτήριος Τριγώνης εξηγεί τις 
αιτίες του φαινομένου και μας δείχνει 
την οδό της εξόδου από τον φαύλο κύ-
κλο της κούρασης... 

ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΔΙΑΡΚΩΣ 
ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΟΣ; 
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Πότε μιλάμε για «σύνδρομο 
χρόνιας κόπωσης»; Είναι μια σχε-
τικά… νέα νοσολογική οντότητα, 
καθώς ταυτοποιήθηκε στις αρχές 
του 1980. Οι πάσχοντες από σύν-
δρομο χρόνιας κόπωσης (ΣΧΚ) 
υποφέρουν από σοβαρή κόπωση 
για διάστημα περισσότερο από 
6 μήνες, η οποία δεν υποχωρεί 
ούτε με την ξεκούραση. Σύμφωνα 
με τον γενικό ιατρό κ. Σωτήριο 
Τριγώνη, «επειδή δεν υπάρχει 
κάποια εξέταση η οποία να επι-
βεβαιώνει τη χρόνια κόπωση, η 
διάγνωση γίνεται όταν υπάρχουν 
τουλάχιστον 4 από τα παρακάτω 
συμπτώματα: 
• Μυϊκοί πόνοι
• Ύπνος που δεν ξεκουράζει
• Πονόλαιμος που επιμένει
• Πονοκέφαλος που δεν προϋ-
πήρχε
• Πόνος στις αρθρώσεις χωρίς 
οίδημα ή ερυθρότητα
• Διαταραχές μνήμης και συγκέ-
ντρωσης
• Ευαισθησία στις μασχάλες
• Κακουχία έπειτα από άσκηση, που 
διαρκεί περισσότερες από 24 ώρες.
Άλλα συμπτώματα μπορεί να είναι 
το ευερέθιστο έντερο, η κατάθλι-
ψη ή άλλα ψυχολογικά προβλή-
ματα, οι λιποθυμίες, οι αλλεργίες 
και οι ζαλάδες».
Αν λοιπόν παρατηρήσετε 4 ή πε-
ρισσότερα από τα παραπάνω συ-
μπτώματα, θα πρέπει να επισκε-
φτείτε τον γιατρό σας, ο οποίος 
θα αξιολογήσει την κατάσταση και 
θα εξετάσει το ενδεχόμενο ύπαρ-
ξης κάποιας ασθένειας η οποία 
προκαλεί τη χρόνια κόπωση.

Ορίζοντας τη 
χρόνια κόπωση

Μάτια ερμητικά... ανοιχτά
Όπως προαναφέραμε, μία από τις βασικότερες αιτίες κούρα-
σης είναι η έλλειψη ύπνου. Κοιμόμαστε τουλάχιστον μία ώρα 
λιγότερη σε σύγκριση με 100 χρόνια πριν. Όσο όμως το στρες 
αυξάνεται, ο ύπνος διώχνεται μακριά. Aν υποφέρετε από αϋπνί-
ες, περιορίστε την κατανάλωση αλκοόλ και καφεϊνούχων πο-
τών λίγες ώρες πριν την κατάκλιση, κλείστε την τηλεόραση στο 
υπνοδωμάτιο και ακολουθήστε τους βασικούς κανόνες υγιεινής 
του ύπνου: πηγαίνετε στο κρεβάτι 2-3 ώρες μετά το βραδινό φα-
γητό, φροντίστε να έχετε στο υπνοδωμάτιό σας την κατάλληλη 
θερμοκρασία (ούτε ζέστη, ούτε κρύο) και το κρεβάτι σας να μην 
είναι τόπος δουλειάς (κρατήστε το laptop μακριά). Προσπαθήστε 
επίσης να κοιμάστε περίπου την ίδια ώρα κάθε μέρα, ώστε ο ορ-

ΥΓΕΙΑ
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Κακή διατροφή
Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι ο λόγος για τον οποίο αισθάνε-
στε το σώμα σας να σας «εγκαταλείπει», δεν είναι οι 
πολλές υποχρεώσεις αλλά οι λίγες θρεπτικές ουσίες, 
με τις οποίες εφοδιάζετε τον οργανισμό σας; Εάν δεν 
προσλαμβάνετε όλα τα θρεπτικά συστατικά που έχετε 
ανάγκη, είτε γιατί παραλείπετε γεύματα είτε γιατί κα-
ταναλώνετε πολύ συχνά junk food, ο οργανισμός δεν 

Solgar
OMNIUM 

Ολοκληρωμένη κάλυψη 

Η πολυβιταμίνη OMNIUM αποτελεί 
μια προηγμένη φόρμουλα πολλα-
πλής διατροφικής αξίας με μέγι-
στη απορρόφηση και αξιοποίηση 
από τον οργανισμό. Περιέχει φυ-
σική βήτα καροτίνη και καροτενο-
ειδή, βιταμίνες του συμπλέγματος 
Β, βιταμίνη C, χυλωμένα μέταλλα 

μεγίστης απορρόφησης, ιχνο-
στοιχεία (π.χ. χρώμιο, σελήνιο), 
φυτοστοιχεία και αντιοξειδωτικά 
(ισοφλαβόνες, κουρκουμινοειδή, 
σουλφοραφάνες, τοκοτριανόλες, 
κουερσιτίνη, προανθοκυανιδίνες, 
πολυφαινόλες, άλφα λιποϊκό οξύ, 

συνένζυμο Q10 κ.ά).
Η OMNIUM αποτελεί την υψηλό-

τερη έκφραση της αγαστής συνερ-
γασίας μεταξύ της φύσης και της 

επιστήμης της διατροφής.

Solgar
Gentle Iron 

Σίδηρος χωρίς 
ενοχλήσεις

Ο σίδηρος είναι ένα από τα 
σημαντικότερα συστατικά του 

αίματος. Αναστέλλει τη σιδηροπε-
νική αναιμία και ως συστατικό της 
αιμοσφαιρίνης μεταφέρει οξυγόνο 

σε ολόκληρο τον οργανισμό. 
To Gentle Iron της Solgar απορ-

ροφάται εύκολα, έχει υψηλή 
βιοδιαθεσιμότητα, δεν προκαλεί 

δυσκοιλιότητα ή στομαχικές 
ενοχλήσεις (φουσκώματα) και 
δεν απαιτεί βιταμίνη C για να 

απορροφηθεί.

Solgar
Brewer’s Yeast 

Powder

Τόνωση και ενέργεια!

Πρωτογενής φυσική μαγιά 
(saccharomyces cerevisiae), που 

προσφέρει στον οργανισμό την 
απαραίτητη τόνωση και ενέργεια, 
ώστε να εκτελέσει τις εσωτερικές 
του μεταβολικές λειτουργίες και 

να αντεπεξέλθει στις καθημερινές 
δραστηριότητες. Μία σούπερ τρο-
φή, πλούσια σε πολλά διατροφικά 

στοιχεία, όπως το σύμπλεγμα 
βιταμινών Β, σε πρωτεΐνη/αμινο-
ξέα, σελήνιο, βιταμίνες, μέταλλα 

και ιχνοστοιχεία.
Μπορεί να προστεθεί σε δη-
μητριακά, σαλάτες, σούπες, 

σάλτσες, χυμούς, ή σε αρτύματα, 
προσφέροντας τις μοναδικές του 

ιδιότητες.

η προτείνει...

γανισμός να έχει την επαναληψιμότητα του κιρκάδιου 
(24ωρου) ρυθμού. 

Η φωτεινή οθόνη του κινητού ή του φορητού υπολογι-
στή, διαταράσσει τον κιρκαδικό ρυθμό του οργανισμού, 
μειώνοντας τα επίπεδα μελατονίνης, της ορμόνης που 
βοηθάει να ρυθμίσετε τον κύκλο του ύπνου. Προσπαθή-
στε να μην ασχολείστε με το laptop ή με το κινητό σας, 
τουλάχιστον για 2 ώρες προτού πέσετε για ύπνο.
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μπορεί να αποδώσει. Είναι ο ίδιος λόγος για 
τον οποίο αισθάνεστε ατονία, κάθε φορά που 
ακολουθείτε για παράδειγμα κάποια στερητική 
δίαιτα.

Φροντίστε, λοιπόν, να καταναλώνετε κα-
θημερινά δημητριακά και ζυμαρικά ολικής 
άλεσης, που προμηθεύουν με ενέργεια τον 
οργανισμό για μεγαλύτερο διάστημα, αποδε-
σμεύοντάς την αργά, αλλά και πρωτεΐνες (κρέ-
ατα, ψάρια, όσπρια, τυριά, πουλερικά). Επίσης, 
μην παραλείπετε γεύματα, ιδιαίτερα το πρωινό 
και προσθέστε στη διατροφή σας υγιεινά σνακ, 
όπως αποξηραμένα φρούτα και ανάλατους ξη-
ρούς καρπούς. Μην ξεχνάτε τέλος τα φρέσκα 
φρούτα και λαχανικά.

Αποφύγετε την υπερβολική πρόσληψη κα-
φεΐνης και ζάχαρης. Προσωρινά σας δίνουν 
την αίσθηση ότι μπορείτε να αντεπεξέλθετε, 
όταν όμως η επίδρασή τους περάσει, καταλή-
γετε να αισθάνεστε πιο κουρασμένος από πριν. 

Η αφυδάτωση, είναι επίσης μία συχνή αιτία 
χρόνιας κόπωσης. Πρόκειται για τον πιο ση-
μαντικό λόγο πτώσης του μεταβολισμού. Της 
ικανότητας δηλαδή του οργανισμού μας να πα-
ράγει ενέργεια και να κάνει καύσεις.

Μερικοί ιατρικοί λόγοι…
Η έλλειψη σιδήρου από τον οργανισμό εμφανίζεται με 
κόπωση, γενική αδυναμία και εξάντληση (σιδηροπενική 
αναιμία). Για να την προλάβετε, φροντίστε να βάλετε στη 
διατροφή σας τροφές πλούσιες σε σίδηρο, όπως συκώ-
τι, μοσχαρίσιο κρέας, δημητριακά, αυγά, ξηρούς καρπούς 
και φρούτα και να τρώτε ωμά λαχανικά και εσπεριδοειδή 
που περιέχουν βιταμίνη C, η οποία βοηθά στην απορρόφη-
ση του σιδήρου. Αν όμως η αναιμία ήδη έχει εγκατασταθεί 
θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με χορήγηση σιδήρου, κατά 
τις οδηγίες του γιατρού.

Εάν δΕν ΠροςλάμβάνΕτΕ  
ολά τά θρΕΠτΙκά ςυςτάτΙκά Που 

ΕχΕτΕ άνάγκη, ΕΙτΕ γΙάτΙ ΠάράλΕΙΠΕτΕ 
γΕυμάτά ΕΙτΕ γΙάτΙ κάτάνάλωνΕτΕ 

Πολυ ςυχνά jUnk FooD, ο οργάνΙςμος 
δΕν μΠορΕΙ νά άΠοδωςΕΙ

"
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Και η θεραπεία;
Στο σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, η θεραπεία είναι κυ-
ρίως συμπτωματική και στοχεύει στο να ανακουφίσει 
τον ασθενή και να βελτιώσει την καθημερινότητά του. 
Από τη στιγμή που αποκλειστούν τα ιατρικά αίτια της 
κόπωσης, θα πρέπει να αναζητηθούν οι ψυχολογικοί 
και κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες,  που 
μάλλον ευθύνονται. Σε αυτούς τους ασθενείς, ιδιαίτε-
ρα βοηθητικό ρόλο παίζει η ψυχολογική υποστήριξη 
ή/και η ψυχιατρική θεραπεία. 

Εάν λοιπόν νιώθετε επίμονη κούραση ή εξάντληση, 
ίσως αυτό που χρειάζεστε να μην είναι μόνο ξεκούραση 
και αλλαγή παραστάσεων, αλλά και μια σειρά προληπτι-
κών εξετάσεων, για να προλάβετε καταστάσεις που θα 
μπορούσαν να επιδεινώσουν την υγεία σας.

Oι διαταραχές του θυρεοειδούς είναι μια ακό-
μη κοινή αιτία. Τόσο ο υπερθυρεοειδισμός όσο και 
υποθυρεοειδισμός, μπορούν να προκαλέσουν κού-
ραση. Μια εξέταση αίματος, όπου θα ελέγξει ο για-
τρός σας το επίπεδο των ορμονών του θυρεοειδούς, 
μπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση της λειτουργίας 
του, άρα ενδεχομένως και στη λύση του προβλήματος 
της κούρασής σας.

Μπορεί να ακούγεται αντιφατικό, αλλά τα υπνωτι-
κά χάπια μπορεί να σας κάνουν να αισθάνεστε κου-
ρασμένοι όταν ξυπνάτε. Τα χάπια που βοηθούν στην 
έλευση του ύπνου, αλλάζουν την «αρχιτεκτονική» του.

Αν κοιμάστε αρκετές ώρες, αλλά ξυπνάτε κουρα-
σμένος/η, ενώ η/ο σύντροφος παραπονιέται ότι ρο-
χαλίζετε και περιγράφει περιστατικά απνοιών, ίσως 
να πάσχετε από αποφρακτική άπνοια του ύπνου. 
Η υπνική άπνοια είναι το φαινόμενο εκείνο κατά το 
οποίο το δυνατό ροχαλητό ξαφνικά διακόπτεται από 
επεισόδια πλήρους απόφραξης της αναπνοής. Οι 
άπνοιες προκαλούν κακή οξυγόνωση και κακή λει-
τουργία του εγκεφάλου (γι’ αυτό και επηρεάζουν τη 
λειτουργικότητα, τη μνήμη και την εγρήγορση του 
ατόμου την επόμενη μέρα), ενώ έχουν συνδεθεί με 
τη μελλοντική εμφάνιση προβλημάτων στο καρδιαγ-
γειακό σύστημα1.

Τips για την αποφυγή της κόπωσης 

Προκειμένου να αποφύγετε το αίσθημα 

κόπωσης, ο ειδικός προτείνει:

1   Να ασκείστε τακτικά. Αν πρόκειται να 

ασκηθείτε για πρώτη φορά, συμβουλευτεί-

τε έναν ειδικό και ξεκινήστε σταδιακά. 

2   Να ακολουθείτε μια ισορροπημένη και 

υγιεινή διατροφή και μην παραλείπετε 

γεύματα, ειδικά το πρωινό.

3   Να πίνετε αρκετό νερό και να αποφεύ-

γετε την κατανάλωση οινοπνεύματος και 

καφεΐνης που μπορούν να επιδεινώσουν το 

αίσθημα κόπωσης.

4  Να κόψετε το κάπνισμα.

5   Να επισκεφθείτε κάποιον ειδικό ψυχολόγο 

αν νιώθετε ότι είστε πολύ αγχωμένος ή 

αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα.

6   Αν τα συμπτώματα επιμένουν, να απευθυν-

θείτε στον γιατρό σας.

Τριγώνης Σωτήριος
Γενικός Ιατρός
Αγίου Ιωάννου 8, Αγία Παρασκευή
Τηλ. 2106007982
Κιν. 6937015181
e-mail: tsotris@yahoo.grIN

F
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Πηγή: 1. Somers VK, White DP, Amin R, Abraham WT, Costa F, Culebras A, Daniels 
S, Floras JS, Hunt CE, Olson LJ, Pickering TG, Russell R, Woo M, Young T, Sleep 
apnea and cardiovascular disease: an American Heart Association/american College 
Of Cardiology Foundation Scientific Statement from the American Heart Association 
Council Circulation. 2008 Sep 2;118(10):1080-111.
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Χορτοφαγική διατροφή σημαίνει....
Όπως μας διευκρινίζει η κ. Γαβαλά, ως χορτοφαγική ορί-
ζεται η δίαιτα που αποκλείει από το διαιτολόγιο το κρέας, 
τα πουλερικά και το ψάρι. Ωστόσο, τα άτομα που επιλέγουν 
να είναι χορτοφάγοι χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες:

• Γαλακτοφυτοφάγοι (lacto-vegetarians): Δεν τρώνε 
κρέας, ψάρι ή αυγό, αλλά έχουν στο διαιτολόγιό τους γα-
λακτοκομικά προϊόντα. 

• Γαλακτο-ωο-φυτοφάγοι (lacto-ovo- vegetarians): 
Είναι οι χορτοφάγοι που δεν τρώνε κρέας και ψάρι, αλλά 
το διαιτολόγιό τους περιλαμβάνει γαλακτοκομικά προϊό-
ντα και αυγό. 

• Αυγο-φυτοφάγοι (οvo-vegetarians): Οι αυγο-φυτο-
φάγοι δεν τρώνε κρέας, ψάρι και γαλακτοκομικά προϊό-
ντα, καταναλώνουν όμως αυγό.

αίρνοντας το παράδειγμα της Αγγλίας, μπο-
ρούμε να δούμε ότι η χορτοφαγία είχε περί-
που 100.000 οπαδούς το 1945, ενώ σήμερα 

μετρά περισσότερους από 5.000.000. Ειδικότερα την 
τελευταία δεκαετία, ο αριθμός των χορτοφάγων έχει 
διπλασιαστεί, ενώ υπολογίζεται ότι κάθε εβδομάδα 
τη χορτοφαγία υιοθετούν περίπου 2.000 άνθρωποι. 
Πέραν αυτών, η χορτοφαγική διατροφή έχει «πείσει» 
το 40% του πληθυσμού της Αγγλίας να μειώσει ή να 
εξαλείψει την κατανάλωση κόκκινου κρέατος από τη 
διατροφή του, ακόμη κι αν όλοι αυτοί οι καταναλωτές 
δεν έχουν γίνει χορτοφάγοι. Αθροιστικά, τέλος, στις 
ΗΠΑ και τη Δυτική Ευρώπη, ο αριθμός των χορτο-
φάγων οκταπλασιάστηκε τα τελευταία 15 χρόνια και 
σήμερα ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια.

Πολλοί άνθρωποι –όλο και περισσότεροι τα τελευταία χρό-
νια- στρέφονται προς την χορτοφαγία, για διάφορους λό-
γους. Κάποιοι επειδή πιστεύουν πως η αποχή από το κρέας 
θα τους εξασφαλίσει μακροζωία και άλλοι επειδή δεν αντέ-
χουν στη σκέψη πως ένα ζώο θανατώνεται για να καταλήξει 
στο πιάτο τους. Όποιοι και αν είναι οι λόγοι, το μόνο σίγουρο 
είναι πως τα πλεονεκτήματα μιας χορτοφαγικής δίαιτας είναι 
πολλά και πληθώρα ερευνών το αποδεικνύουν περίτρανα. Τι 
είναι λοιπόν η χορτοφαγία και ποια η σημασία της στη ζωή 
μας; Η Διατροφολόγος κ. Μαργαρίτα Γαβαλά λύνει όλες μας 
τις απορίες.

ΟΔΗΓΟΣ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ 

ΧΟΡΤΟΦΑΓΟΥΣ!
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• Αυστηροί φυτοφάγοι (vegans): είναι οι χορτο-
φάγοι η διατροφή των οποίων βασίζεται αποκλειστικά 
σε φυτικές τροφές, όπως τα δημητριακά, τα όσπρια, 
τα φρούτα, τα λαχανικά, οι σπόροι, οι ξηροί καρποί 
και έχουν αποκλείσει από το διαιτολόγιό τους το κρέ-
ας, τα πουλερικά, το ψάρι, το αυγό και τα γαλακτο-
κομικά. Eπίσης, οι vegans δεν φορούν ρούχα ζωικής 
προέλευσης. 

• Μερικώς φυτοφάγοι (semi- vegetarians): Πρό-
κειται για αυτούς που τρώνε ψάρι ή ακόμα και κρέας 
ή πουλερικά περιστασιακά, αλλά στη διατροφή τους 
υπερισχύει η χορτοφαγική φιλοσοφία. 

• Ωμοφάγοι: Καταναλώνουν όλα τα ωμά φρούτα 
και λαχανικά πάντα εποχιακά, ανάλατους και άψη-
τους ξηρούς καρπούς, σπόρους (σουσάμι, λιναρό-

σπορος), αλλά και τα βούτυρα που προέρχονται από 
αυτά, όπως το ταχίνι και το φυστικοβούτυρο.

Πόσο ισορροπημένη είναι η 
χορτοφαγική διατροφή;
Όταν μιλάμε για ισορροπημένη δίαιτα εννοούμε μία 
δίαιτα η οποία θωρακίζει τον οργανισμό μας με όλα 
τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία που έχει ανάγκη για 
να λειτουργεί σωστά, όπως οι βιταμίνες, τα μέταλλα, 
τα απαραίτητα αμινοξέα, τα λιπαρά οξέα κ.λπ. 

«Η χορτοφαγική δίαιτα μπορεί να είναι ισορροπη-
μένη, εφόσον είναι έτσι σχεδιασμένη, ώστε να μας 
παρέχει την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά που 
έχει ανάγκη ο οργανισμός μας. Τα επίπεδα πρόσλη-
ψης των θρεπτικών συστατικών της χορτοφαγικής 
δίαιτας καθορίζονται από το είδος της χορτοφαγίας 
-όσο δηλαδή περιορίζονται οι ομάδες τροφίμων, τόσο 
πιο δύσκολα καλύπτονται οι ημερήσιες ανάγκες του 
ατόμου στα αναγκαία θρεπτικά συστατικά», ση-
μειώνει η ειδικός και προσθέτει: «Στους χορτο-
φάγους, και ειδικά σε εκείνους που ακολουθούν 
αυστηρά χορτοφαγικές δίαιτες έχει παρατηρηθεί 
έλλειψη βιταμίνης D, βιταμίνης Β12, σιδήρου, 
ψευδαργύρου, ασβεστίου και Ω3 λιπαρών οξέων». 
Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθούν μελλοντικά 

προβλήματα στην υγεία μας, καλό είναι πριν ξεκι-
νήσουμε μια χορτοφαγική δίαιτα να επισκεφθούμε 
έναν διατροφολόγο ο οποίος, με βάση τις ανάγκες 

μας, θα καταρτίσει ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο.

Είμαι χορτοφάγος! Τι θα πρέπει να 
προσέξω στη διατροφή μου;
Σύμφωνα με την κ. Γαβαλά, σε μια χορτοφαγική δι-
ατροφή καλό θα ήταν να δοθεί προσοχή στη λήψη 
κάποιων μακρο-θρεπτικών και μικρο-θρεπτικών 
συστατικών. Ο χορτοφάγος θα πρέπει να προσέξει να 
λαμβάνει ικανοποιητικές ποσότητες από: 

Πρωτεΐνες: Οι πρωτεΐνες είναι μακροθρεπτικά 
συστατικά της τροφής, απαραίτητα για την ανάπτυ-
ξη, καθώς παρέχουν στον οργανισμό τα απαραίτητα 
αμινοξέα για τη σύνθεση των ιστών και τη συντήρηση 
του οργανισμού, αποκαθιστώντας τις φθορές. Οι χορ-
τοφάγοι που καταναλώνουν γαλακτοκομικά προϊόντα 
και αυγό καλύπτουν τις ανάγκες τους για πρωτεΐνες 
υψηλής βιολογικής αξίας. Οι φυτικές πρωτεΐνες αν 
και δεν είναι υψηλής βιολογικής αξίας, αν συνδυα-

σπορος), αλλά και τα βούτυρα που προέρχονται από 
αυτά, όπως το ταχίνι και το φυστικοβούτυρο.

Πόσο ισορροπημένη είναι η 
χορτοφαγική διατροφή;
Όταν μιλάμε για ισορροπημένη δίαιτα εννοούμε μία 
δίαιτα η οποία θωρακίζει τον οργανισμό μας με όλα 
τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία που έχει ανάγκη για 
να λειτουργεί σωστά, όπως οι βιταμίνες, τα μέταλλα, 
τα απαραίτητα αμινοξέα, τα λιπαρά οξέα κ.λπ. 

μένη, εφόσον είναι έτσι σχεδιασμένη, ώστε να μας 
παρέχει την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά που 
έχει ανάγκη ο οργανισμός μας. Τα επίπεδα πρόσλη-
ψης των θρεπτικών συστατικών της χορτοφαγικής 
δίαιτας καθορίζονται από το είδος της χορτοφαγίας 
-όσο δηλαδή περιορίζονται οι ομάδες τροφίμων, τόσο 
πιο δύσκολα καλύπτονται οι ημερήσιες ανάγκες του 

νήσουμε μια χορτοφαγική δίαιτα να επισκεφθούμε 
έναν διατροφολόγο ο οποίος, με βάση τις ανάγκες 
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στούν σωστά (π.χ. όσπριο με ρύζι ή πλιγούρι, φα-
σόλια με ψωμί σταρένιο, ψωμί με φιστικοβούτυ-
ρο κ.ά.) μπορούν να παρέχουν, τελικά, όλα τα 
απαραίτητα αμινοξέα. Άλλες πηγές πρω-
τεϊνών για τους αυστηρά χορτοφάγους 
είναι: τα δημητριακά και τα προϊόντα 
τους, οι σπόροι, οι ξηροί καρποί, το 
χούμους, το Tofu, το γάλα σόγιας και 
τα προϊόντα σόγιας, τα όσπρια, οι σούπες 
από φασόλια, οι ζωμοί και τα λαχανικά 
(φασολάκια, καλαμπόκι, πατάτα, λαχα-
νάκια Βρυξελλών, σπαράγγια, σπανάκι, 
μπρόκολο).

Μεταξύ των 22 αμινοξέων που υπάρχουν 
στις πρωτεΐνες, τα 8 θεωρούνται απαραίτητα 
γιατί ο οργανισμός δεν μπορεί να τα παρασκευ-
άσει και πρέπει υποχρεωτικά να τα προσλάβει 
με τη διατροφή. Η απουσία έστω και ενός από 
αυτά έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή 
η σύνθεση ολόκληρου του μορίου μιας πρωτε-
ΐνης. Από αυτή την άποψη, τα τρία πιο πολύτιμα 
αμινοξέα για τους χορτοφάγους είναι η λυσίνη, η 
μεθειονίνη και η κυστίνη, τα οποία περιέχονται 
ως επί το πλείστον σε κρέατα, αυγά, γάλα, τυρο-
κομικά προϊόντα, δημητριακά και όσπρια.

Πολύς θόρυβος έχει γίνει αναφορικά με το αν 
υπάρχει έλλειψη των απαραίτητων αμινοξέων 
στη χορτοφαγική διατροφή. Τελικά, όμως, φαί-
νεται να μην υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος, υπό 
την προϋπόθεση ότι το διαιτολόγιο περιλαμβάνει 
μεγάλη ποικιλία τροφών φυτικής προελεύσεως 
και γίνεται κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊό-
ντων και αυγών.

Σίδηρο: Η συνιστώμενη πρόσληψη σιδήρου 
στους χορτοφάγους είναι 1,8 φορές περισσότερη 
από τους μη χορτοφάγους, λόγω της χαμηλής βι-
οδιαθεσιμότητας του σιδήρου των φυτικών τρο-
φίμων. Το κόκκινο κρέας αποτελεί την καλύτε-
ρη πηγή σιδήρου. Καλές φυτικές πηγές είναι τα 
όσπρια, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, οι στα-
φίδες, τα αποξηραμένα φρούτα (σύκα, βερίκο-
κα, ροδάκινα, δαμάσκηνα), η κολοκύθα, οι ξηροί 
καρποί και οι σπόροι (ηλιόσπορος, λιναρόσπο-
ρος, κάσιους κ.ά.), το σουσάμι, τα δημητριακά 
εμπλουτισμένα με σίδηρο, οι καρποί σόγιας κ.ά. 
Ωστόσο, ο φυτικός σίδηρος δεν απορροφάται 

Η κ. Μαργαρίτα Γαβαλά τονίζει πως περισσότερο 
από όλους θα πρέπει να προσέξουν κάποιες ειδικές 
κατηγορίες ατόμων όπως:
Οι έγκυες και οι θηλάζουσες: Θα πρέπει να δώσουν 
μεγάλη έμφαση στην διατροφή τους, καθώς έχει 
καθοριστική σημασία για την υγεία του εμβρύου 
και του βρέφους. Σε αυτές τις δύο περιόδους είναι 
αναγκαία όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και 
μάλιστα πολλά από αυτά σε αυξημένες ποσότητες.
Τα παιδιά: Έχουν ανάγκη από όλα τα απαραίτητα 
θρεπτικά συστατικά για τη σωστή τους ανάπτυξη. 
Μεγαλύτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην πρό-
σληψη σιδήρου, βιταμίνης C και ασβεστίου.
Οι ηλικιωμένοι: Θα πρέπει να προσέχουν την 
έκθεσή τους στον ήλιο, καθώς σε αυτή την ομάδα 
παρατηρείται έλλειψη βιταμίνης D. 
Άτομα με συγκεκριμένες παθήσεις: Θα πρέπει να 
συμβουλεύονται συχνά τον γιατρό και τον διαιτολόγο 
τους και να κάνουν τακτικά εξετάσεις, ώστε να καλύ-
πτουν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και να 
μην επιδεινώσουν την κατάσταση της υγείας τους. 

Xoρτοφαγία: είναι για όλους;

κάλο 
ΕΙνάΙ ΠρΙν 

ξΕκΙνηςουμΕ μΙά 
χορτοφάγΙκη δΙάΙτά 

νά ΕΠΙςκΕφθουμΕ Ενάν 
δΙάτροφολογο ο οΠοΙος, 

μΕ βάςη τΙς άνάγκΕς 
μάς, θά κάτάρτΙςΕΙ 

Ενά ΙςορροΠημΕνο 
δΙάΙτολογΙο
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τόσο καλά όσο ο ζωικός, εκτός αν συνδυαστεί με βιταμίνη C, 
ώστε να αυξηθεί η απορρόφησή του. Θα λάβετε το μάξιμουμ 
του σιδήρου από το συγκεκριμένο πιάτο. 

Παραδόξως, δεν παρατηρείται έλλειψη σιδήρου από τον 
οργανισμό των χορτοφάγων, παρά την απουσία κόκκινου 
κρέατος και συκωτιού. Πιθανώς, η αυξημένη πρόσληψη 
βιταμίνης C από τα φρούτα και τα λαχανικά, βοηθάει στην 
καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου των φυτών. Αντίθετα, η 
υπερβολική ποσότητα σόγιας και τσαγιού (που περιέχει τα-
νίνη) μπορεί να μειώσει την απορρόφηση του σιδήρου. Ου-
σιαστικό κίνδυνο σιδηροπενίας στη χορτοφαγία έχουν μόνο 
οι έγκυες, τα παιδιά και οι αθλούμενοι.

Ασβέστιο: Το ασβέστιο αποτελεί το κύριο δομικό συ-
στατικό των οστών, ενώ συνεισφέρει επίσης στην καλή λει-
τουργία της καρδιάς και στην ενδυνάμωση των μυών. Βρί-
σκεται κατά κύριο λόγο στα γαλακτοκομικά προϊόντα - ως 
εκ τούτου οι γαλακτοφυτοφάγοι δεν αντιμετωπίζουν πρό-
βλημα με την πρόσληψη ασβεστίου. Καλές πηγές ασβεστίου 
για τους αυστηρά φυτοφάγους είναι: το Tofu, τα ξερά και τα 
κόκκινα φασόλια, το σουσάμι και το ταχίνι, τα ξερά σύκα, τα 
αμύγδαλα και τα φουντούκια, ο λιναρόσπορος, ο χυμός πορ-
τοκαλιού και το γάλα σόγιας εμπλουτισμένο με ασβέστιο. 

Βιταμίνες: Από τις βιταμίνες, η μόνη που θα μπορού-
σε να παρουσιάσει έλλειψη είναι η βιταμίνη Β12. Η περίπτω-
ση όμως έλλειψής της σε χορτοφάγους είναι πολύ σπάνια 
και αυτό ίσως να εξηγείται από τις πολύ μικρές ποσότητες 
βιταμίνης Β12 που χρειάζεται ο οργανισμός.

Οι αυστηρά χορτοφάγοι πάντως συχνά καταφεύγουν σε 
συμπληρώματα βιταμίνης Β12. Οι γαλακτο-ωο-φυτοφάγοι 
πιθανότατα να μην αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα, κα-
θώς παίρνουν επαρκή ποσότητα Β12, εφόσον καταναλώνουν 
τακτικά αυγά και γαλακτοκομικά προϊόντα. 

Ω3 λιπαρά οξέα: Τα Ω3 λιπαρά οξέα συμβάλλουν 
στην καλύτερη λειτουργία της καρδιάς, στη μείωση των τρι-
γλυκεριδίων στο αίμα, στη μείωση των φλεγμονών και στην 
σωστή εγκεφαλική λειτουργία, με αποτέλεσμα τη βελτίωση 
της διάθεσης των ατόμων που υποφέρουν από κατάθλιψη. 
Τα βρίσκουμε κατά κύριο λόγο στη διατροφή μας από τα 
λιπαρά ψάρια και τα ιχθυέλαια. Οι αυστηρά χορτοφαγικές 
δίαιτες είναι πλούσιες σε Ω6 λιπαρά οξέα αλλά χαμηλές σε 
Ω3. Καλές φυτικές πηγές Ω3 είναι τα καρύδια, ο λιναρόσπο-
ρος, το σουσάμι, οι σπόροι Chai, το άγριο ρύζι, το σογιέλαιο, 
το λάδι canola (λάδι από σπόρους ελαιοκράμβης) και το λι-
νέλαιο.

Γαβαλά Μαργαρίτα
Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
Εξειδίκευση στις Διατροφικές Διαταραχές
τηλ.: 22867-70011, κιν.: 6998206469
Καρτεράδος Σαντορίνης 
e-mail: gavalamar@gmail.com IN
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Solgar
Vitamin B-12 

1000mg 
Methylcoba-

lamin

Β12 άμεσης 
δράσης

Η βιταμίνη Β12 είναι 
ζωτικής σημασί-
ας για το νευρικό 

σύστημα, ενώ είναι 
και από τα στοιχεία 

- κλειδιά για τον 
σχηματισμό υγειών 
ερυθρών αιμοσφαι-
ρίων. Η B12 για να 

χρησιμοποιηθεί από 
τον οργανισμό χρειά-
ζεται πρώτα να μετα-
τραπεί ενδογενώς σε 
μεθυλοκοβαλαμίνη. 
Για πολλούς ανθρώ-
πους ωστόσο, αυτή η 
ενδογενής μετατρο-
πή είναι ανεπαρκής. 
Το φυσικό συμπλή-

ρωμα διατροφής 
Methylcobalamin 

της Solgar, προσφέ-
ρει τη βιταμίνη Β12 
υπό τη μορφή της 

μεθυλοκοβαλαμίνης, 
μια μορφή που της 
επιτρέπει να είναι 

άμεσα ενεργή κατά 
την απορρόφησή της.

Solgar
Earth Source

Πολυ-
διατροφική 
φόρμουλα

Μια προηγμένη πολυ-
διατροφική φόρ-

μουλα που παρέχει 
υψηλής απορρόφησης 
βιταμίνες, συμπλέγ-
ματα μετάλλων και 
ιχνοστοιχείων, βιο-

φλαβονοειδή, πεπτικά 
ένζυμα και βοηθή-

ματα, αντιοξειδωτικά, 
αμινοξέα, καροτενο-
ειδή, λάδι μποράγκο, 

καρθαμέλαιο και 
λινέλαιο, συμπυκνω-

μένες ανεπεξέργαστες 
τροφές και πλήρους 

ισχύος βότανα. Επίσης 
περιέχει πλούσιες 

σε θρεπτικά συστα-
τικά υπερτροφές, 

όπως σπιρουλίνα και 
χλωρέλα. Στη συγκε-
κριμένη φόρμουλα, 

οι βιταμίνες του 
συμπλέγματος Β συ-
μπεριλαμβάνουν και 

τα συνένζυμά τους για 
μέγιστη απορρόφηση 
και αξιοποίηση από 

τον οργανισμό.

η προτείνει...
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Τα τελευταία χρόνια η βοτανοθεραπεία 
επανέρχεται ταχύτατα στο προσκήνιο και 
στην προτίμηση επιστημόνων και κοινού. 
Στην επιστροφή αυτή συνέβαλε και το γε-
γονός ότι μεγάλο μέρος των σύγχρονων 
φαρμάκων προέρχονται από φυτά. Πάνω 
από το 25% των φαρμάκων που έχουμε σή-
μερα στη διάθεσή μας, προέρχονται από 
βότανα. Στον θαυμαστό αυτό κόσμο μάς 
ξεναγεί η φαρμακοποιός κ. Νομική Καθο-
πούλη.

νωστή από τα αρχαία χρόνια ήταν η βοτανοθεραπεία, 
αν σκεφθεί κανείς πως ευρήματα που χρονολογούνται 
πριν από 60.000 χρόνια (!) δείχνουν χρήση βοτάνων 

για τελετουργικούς σκοπούς. Σε αιγυπτιακό πάπυρο του 1.550 
π.Χ. καταγράφονται περίπου 800 γνωστά βότανα, μπαχαρικά 
και μυρωδικά, ενώ οι πρώτες συνταγές για ιάματα βασισμένα 
σε βότανα απαντώνται στις «Βέδες», τα ιερά βιβλία των ινδου-
ιστών. Πολλά βότανα περίμεναν αιώνες πριν μας επιτρέψουν 
να ανακαλύψουμε τα μυστικά τους. Αιώνες εμπειρικής χρήσης 
έγιναν επιστήμη στα χέρια των αρχαίων Ελλήνων και, περισσό-
τερο, του Ιπποκράτη. Επίσης,παραδοσιακά ιατρικά συστήματα 
που επιβιώνουν εδώ και αιώνες, όπως η αγιουβέρδα και η κι-
νεζική ιατρική βασίζονται στη χρήση των βοτάνων. 
«H βοτανοθεραπεία ή φυτοθεραπεία αναφέρεται στη χρήση 
των σπόρων, των ριζών, του κορμού, των φύλλων και των αν-

ΒΟΤΑΝΑ
ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ 
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γ
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Nομική Καθοπούλη 
Registered Pharmacist, Magna 
Cum Laude, Mercer University, 
Atlanta Georgia USA, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Ζησιμοπούλου 39A, 17564, 
Παλαιό Φάληρο 
τηλ. 210-9420333
κιν. 6974430071
e-mail: npatellis@hotmail.comIN
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θών των φυτών για θεραπευτικούς 
σκοπούς και έχει μεγάλη παράδοση 
χρήσης έξω από τα όρια της συμβα-
τικής ιατρικής. Τα τελευταία χρόνια 
ωστόσο, χάρη στις βελτιώσεις στην 
ανάλυση και στον ποιοτικό έλεγχο, 
αλλά και την πρόοδο της κλινικής 
έρευνας, είμαστε πλέον σίγουροι για 
την αξία τους στην πρόληψη και στη 
θεραπεία διαφόρων ασθενειών», ση-
μειώνει η κ. Καθοπούλη. 
«Πρόσφατα μάλιστα, ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας υπολόγισε ότι 80% 
των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο βα-
σίζονται σε φυτικά σκευάσματα για 
την αντιμετώπιση μικροπροβλημά-
των που άπτονται της πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας, ενώ στη Γερμανία 
περίπου το 70% των γιατρών συντα-
γογραφούν φυτικά φαρμακευτικά 
προϊόντα. Είναι επομένως προφανές, 
ότι η θεραπευτική χρήση των βοτά-
νων, δεν είναι μόνο το χθες, αλλά και 
το σήμερα και το αύριο της Ιατρικής».
Ποιες καταστάσεις μπορούν να αντι-
μετωπιστούν με τη βοήθεια βοτά-
νων; Το πλήθος είναι μεγάλο! Από το 
άσθμα και το έκζεμα, το προεμμη-
νορρυσιακό σύνδρομο και τη ρευμα-
τοειδή αρθρίτιδα, έως τις ημικρανίες, 
τη χρόνια κόπωση και το ευερέθιστο 
έντερο. Επίσης, τα βότανα μπορούν 
να βοηθήσουν άτομα που πάσχουν 
από διαταραχές ύπνου και διάθεσης 
και να συμβάλουν στην ψυχική υγεία 
και ευεξία. 

Τα βότανα δεν είναι απολύτως αθώα προϊόντα της φύσης 
αφού περιέχουν ουσίες που ασκούν φαρμακολογική 
δράση. Η χρήση τους απαιτεί προσεκτική μελέτη και συμ-
βουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού, καθώς υπάρχουν 
αντενδείξεις και αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα. Ας 
δούμε μερικά παραδείγματα.
• Μερικά βότανα μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ανεπι-
θύμητες ενέργειες, όταν αναμιχθούν με συνταγογραφού-
μενα ή μη φάρμακα, όπως η ασπιρίνη, τα αντιπηκτικά ή και 
τα αντιυπερτασικά.
• Προσοχή αν είστε έγκυος ή θηλάζετε. Σκευάσματα που 
μπορεί να είναι αθώα για εσάς μπορεί να είναι επιβλαβή 
για το έμβρυο/το βρέφος. 
• Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για τη λήψη βοτάνων, αν 
πρόκειται να χειρουργηθείτε. Μερικά βότανα μπορεί να 
μειώσουν την αποτελεσματικότητα των αναισθητικών ή να 
προκαλέσουν επικίνδυνες επιπλοκές, όπως αιμορραγία ή 
υψηλή αρτηριακή πίεση.
• Οι ηλικιωμένοι μπορεί να μεταβολίζουν διαφορετικά τις 
δραστικές ουσίες των βοτάνων, ενώ λίγα είναι τα φυτικά 
συμπληρώματα που έχουν δοκιμασθεί σε παιδιά. 
• Επιλέξτε τιτλοδοτημένα βότανα από εταιρία που εμπι-
στεύεστε. Ένα τιτλοδοτημένο εκχύλισμα διασφαλίζει την 
αγνότητα και την ακριβή περιεκτικότητα των δραστικών 
συστατικών του. 
• Ακολουθείτε τη δοσολογία που αναγράφεται στη συσκευ-
ασία ή τη δοσολογία που σας έχει συστήσει ο γιατρός ή ο 
φαρμακοποιός σας. 

Αγορά & χρήση: Tι να προσέξετε
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μάθΕτΕ ΠΕρΙςςοτΕρά γΙά 
ΤΑ ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΒΟΤΑΝΑ ΤΗΣ SOLGAR ΣΤΟ...

Solgar - Ginkgo Biloba 

Για την υγεία του εγκεφάλου
Χρσιμοποιείται στην κινέζικη ιατρική εδώ και 5.000 χρόνια και εκατοντάδες έρευνες 
έχουν επιβεβαιώσει πολλές από τις παραδοσιακές χρήσεις του Ginkgo. Η μοντέρνα 
κλινική χρήση του εστιάζει στις θετικές επιδράσεις του Ginkgo στην κυκλοφορία και 
στη χρήση του ως αντιοξειδωτικό. Βελτιώνει την κυκλοφορία, ειδικά του εγκεφάλου και 
είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις αδύνατης μνήμης, κατάθλιψης και απώλειας εγρήγορσης.

Solgar - SFP Rhodiola Root Extract 

Ενισχύστε ψυχή και σώμα
Διαθέτει αντιοξειδωτική δράση και αντικαταθλιπτικές ιδιότητες. Βοηθά τον οργανισμό στην αντι-
μετώπιση πολλαπλών στρεσογόνων παραγόντων -κρύο, ζέστη, κόπωση, έντονη άσκηση, συναισθη-
ματική αναστάτωση. Επίσης, συμβάλλει στην τόνωση του νευρικού συστήματος, στην πρόληψη της 
κατάθλιψης και στην αντιμετώπιση της χρόνιας κόπωσης, χαρίζοντας ενέργεια και καλή διάθεση.

Solgar - Valerian Root 

Το ηρεμιστικό της φύσης
Το συμπλήρωμα διατροφής Valerian Root της Solgar έχει ηρεμιστικές και χαλαρωτικές ιδιότη-
τες για τα νεύρα, χάρη στο εκχύλισμα από ρίζα βαλεριάνας που περιέχει. Παρουσιάζει επίσης 
αντισπασμωδικές ιδιότητες και είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις αϋπνίας, έντασης, ανησυχίας, 
ευερεθιστότητας και σπασμών των μυών.

Solgar - Turmeric Root Extract 

Με τη δύναμη του κουρκουμά
Περιέχει σκόνη από το ρίζωμα του φυτού Curcuma longa, που είναι πλούσιο σε κουρκουμινοει-
δή και παρουσιάζει αντιφλεγμονώδεις, αντιμυκητισιακές, αντιοξειδωτικές και αντιβακτηριακές 
τοπικά ιδιότητες. Επίσης, προστατεύει, αποτοξινώνει και ενισχύει τη λειτουργία του ήπατος, 
αυξάνει τη σύνθεση και την αποβολή της χολής και βοηθάει στη μείωση της χοληστερόλης. 

Solgar - Korean Ginseng

Φυσική τόνωση!
Το Korean Ginseng Root Extract (Panax ginseng) της Solgar θεωρείται η πιο τονωτική μορφή 
Ginseng. Έχει προσαρμογενείς ιδιότητες και βελτιώνει την αντοχή στο σωματικό, διανοητικό και 
περιβαλλοντικό στρες. Χαρίζει σωματική και διανοητική ευεξία και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε 
αθλητές και σε δραστήρια άτομα. Δεν είναι τυχαίο ότι χρησιμοποιείται στην Κίνα από αρχαιοτά-
των χρόνων, όπου και αποκαλείται η «ρίζα της ζωής».

Solgar - St. John's Wort Herb Extract 

Bάλσαμο για ψυχή και σώμα
Το υπερικό, όπως ήταν γνωστό στην Αρχαία Ελλάδα, ή βαλσαμόχορτο και σπαθόχορτο, 
όπως είναι γνωστό στις μέρες μας, χρησιμοποιείτο από την αρχαιότητα, για τις κατα-
πραϋντικές του ιδιότητες, ενώ θεωρείται φυσικό αντικαταθλιπτικό. Το St. John's Wort 
Herb Extract της Solgar με βαλσαμόχορτο παρουσιάζει ήπιες φυσικές αντιφλεγμονώ-
δεις, αντιϊικές και αντικαταθλιπτικές ιδιότητες. 
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Με τη βοήθεια της κ. Καθοπούλη «ακτινογραφούμε» τα ση-
μαντικότερα βότανα που χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες 
για τη θεραπεία συγκεκριμένων συμπτωμάτων και παθήσεων. 

ARNICA
Βότανο εξωτερικής 

χρήσης, που χρησιμο-
ποιείται τοπικά, για την 
αντιμετώπιση μωλωπι-

σμών, διαστρεμμάτων και 
ρευματικών πόνων. 

TEA TREE OIL 
Το τεϊόδεντρο προσφέρει 
ένα αντισηπτικό έλαιο που 
χρησιμοποιείται συνήθως 
τοπικά. Διαθέτει αντιβα-

κτηριακή, αντιμυκητησιακή 
και αντιμικροβιακή δράση. 

ΑSTRAGALUS
Xρησιμοποιείται για την 

ενίσχυση του ανοσοποιητι-
κού και στην πρόληψη των 
κρυολογημάτων. Διαθέτει 
αντιβακτηριδιακές, αντι-

φλεγμονώδεις, διουρητικές 
και αντικαρκινικές ιδιότητες. 
Πρόσφατη κλινική μελέτη 
επιβεβαίωσε την ικανότητα 

του βοτάνου να αυξάνει 
την ποσότητα των λευκών 

αιμοσφαιρίων που καταπο-
λεμούν τις λοιμώξεις. 

TURMERIC
Ο κουρκουμάς διαθέτει αντι-

φλεγμονώδεις και αντιοξειδωτι-
κές ιδιότητες. Συμβάλλει σημα-
ντικά στη βελτίωση της πέψης 

και ανακουφίζει σημαντικά από 
τα συμπτώματα της δυσπεψίας 

και το φούσκωμα.

VALERIAN
Διάσημη για τις ηρεμιστικές και χαλαρω-
τικές της ιδιότητες. Χρησιμοποιείται ως 
υπνωτικό, αγχολυτικό και κατευναστικό. 
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως 
αντισπασμωδικό και να βοηθήσει στην 

ανακούφιση από τους κολικούς του 
εντέρου και τους πόνους της περιόδου.

ALOE VERA
Διαθέτει υπακτικές και 

καθαρτικές ιδιότητες και 
θεωρείται χρήσιμη σε προ-

γράμματα αποτοξίνωσης 
του πεπτικού συστήματος. 
Σε τοπική εφαρμογή, προ-
σφέρει ανακούφιση, κα-

ταπραΰνει, ενυδατώνει και 
βοηθά στην αποκατάσταση 
των ηλιακών εγκαυμάτων.

RHODIOLA
Η ροδιόλα είναι ένα 

προσαρμογόνο βότανο, το 
οποίο μας βοηθά να απο-
κτήσουμε έναν οργανισμό 
ικανό να προσαρμόζεται 
και να αντεπεξέρχεται σε 
κάθε αντίξοη συνθήκη. 
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PASSION 
FLOWER

Η πασιφλόρα ή ρολο-
γιά, είναι κατάλληλη 

για την καταπολέμηση 
του άγχους και τη δια-
σφάλιση ενός ήρεμου 

ύπνου.

GREEN TEA
Το πράσινο τσάι είναι 

παγκοσμίως γνωστό για τις 
αντιικές, αντιμυκητησιακές 
και αντιβακτηριδιακές του 
ιδιότητες, ενώ λειτουργεί 
ενισχυτικά και στο ανοσο-

ποιητικό σύστημα.

PANAX GINSENG
Το ginseng είναι ένας από τους καλύτερους φυσικούς τρό-
πους για να τονώσετε το σώμα και το πνεύμα σας. Απομα-
κρύνει τις τοξίνες από τον οργανισμό, βοηθά στην απορρό-
φηση βιταμινών και μετάλλων και συμβάλλει στην τόνωση 
του ανοσοποιητικού. Aυξάνει την αντοχή και την ερωτική 

διάθεση, ανακουφίζει από την κόπωση, βελτιώνει την πνευ-
ματική απόδοση, αυξάνει τη συγκέντρωση και τη μνήμη. 

GINGER
Το τζίντζερ διεγείρει την 

πέψη και είναι χρήσιμο σε 
διάφορα πεπτικά προ-

βλήματα, όπως δυσπεψία, 
ναυτία κ.λπ. Έχει επίσης 

αντιφλεγμονώδεις ιδιότη-
τες και είναι χρήσιμο για 
τη διατήρηση της υγείας 

των αρθρώσεων. 

GINGKO BILOBA
Βελτιώνει την κυκλοφο-
ρία του αίματος, ειδικά 
στον εγκέφαλο και είναι 
χρήσιμο βότανο σε περι-

πτώσεις αδύναμης μνήμης, 
απώλειας εγρήγορσης, 

γεροντικής άνοιας, ζάλης, 
εμβοών και κρύων άκρων. 

Επίσης, βοηθάει στην 
αντιμετώπιση της στυτικής 
δυσλειτουργίας, καθώς δι-
εγείρει τη ροή του αίματος 

στο πέος.

ECHINACEA
Διεγείρει το ανοσοποιητικό 
σύστημα, δρα σαν ισχυρό, 
«φυσικό αντιβιοτικό» και 

είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις 
κρυολογημάτων, γρίπης, μο-
λύνσεων, έρπητα, συνδρόμου 
χρόνιας κόπωσης, αλλεργιών. 

Όπως όμως διευκρινίζει η 
φαρμακοποιός, χρειάζονται 

μικρά διαλείμματα στη χρήση 
της ή εναλλαγή της με άλλα 

παρεμφερή βότανα, αν η 
χρήση της είναι απαραίτητη 

επί μακρόν.

St. JOHN'S WORT
Το βαλσαμόχορτο είναι 

αποτελεσματικό στην αντιμε-
τώπιση καταστάσεων όπως 
η εποχιακή συναισθηματική 
διαταραχή, η κατάθλιψη, η 
νευρικότητα, η αϋπνία, η 

ανορεξία. Πριν τη λήψη του 
συγκεκριμένου βοτάνου, 

είναι αναγκαία η συμβουλή 
του γιατρού ή του φαρμακο-
ποιού, διευκρινίζει η ειδικός. 
Κι αυτό γιατί δεν επιτρέπεται 
η λήψη του μαζί με αντικατα-

θλιπτικά ή αντιπηκτικά.
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ο να βρεις το άλλο σου μισό και να θέλεις να περάσεις μαζί 
του όλη σου την υπόλοιπη ζωή είναι σίγουρα μοναδικό. Και 
ασφαλώς –στην αρχή τουλάχιστον- φαντάζει ειδυλλιακό. 

Παρ’ όλα αυτά, τα ζευγάρια που φτάνουν ερωτευμένα και αγαπη-
μένα ως τα βαθιά τους γεράματα είναι λίγα. Στη σύγχρονη εποχή, 
με τους γρήγορους ρυθμούς ζωής, τις πολλές υποχρεώσεις, τα 
ζευγάρια συχνά αποξενώνονται, χάνουν την πραγματική επαφή, τη 
συζήτηση και την επικοινωνία, παρόλο που τίποτα δεν είναι πιο 
σημαντικό σε μία σχέση συμβίωσης από το μοίρασμα. Το χρόνιο 
άγχος, η υπερφόρτιση από τα πολλά και δύσκολα καθήκοντα, λει-
τουργούν διαβρωτικά στη σχέση και στο γάμο. 

Mεγάλες προσδοκίες
Συχνή διαπίστωση των οικογενειακών θεραπευτών είναι ότι οι πε-
ρισσότεροι άνθρωποι σήμερα πιστεύουν πως οι προσωπικές τους 
ανάγκες δεν ικανοποιήθηκαν με το γάμο τους. Στις εξωπραγματι-
κές προσδοκίες των ανθρώπων που «θέλουν να ζήσουν ευτυχι-
σμένοι για πάντα», που προσδοκούν ότι ο γάμος θα δώσει στόχο 
και νόημα στη ζωή τους, αποδίδει τη φθορά του γάμου και η καθη-
γήτρια Κλινικής Ψυχολογίας στα Πανεπιστήμια Berkeley στις ΗΠΑ 
και Βen-Gurion στο Ισραήλ, Ayala Malach-Pines, συγγραφέας του 
βιβλίου «Η φθορά στην ερωτική σχέση (Couple Burnout)». 
«Η φθορά πλήττει περισσότερο τα άτομα που ξεκινούν ένα γάμο 
εκστασιασμένοι και γοητευμένοι, που εξιδανικεύουν τον/τη σύ-
ντροφο και πιστεύουν ότι ανακάλυψαν τον/την πρίγκιπα/πριγκί-
πισσά τους», τονίζει η κ. Pines. Τα άτομα αυτά πολλές φορές δυ-
σκολεύονται να αντέξουν τις καθημερινές γκρίνιες, τους καυγάδες 

ΓΑΜΟΣ
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
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απουσία οποιασδήποτε κοινής διασκέδασης, η απαξίωση του άλλου, 
η έλλειψη σεβασμού, η πλήρης ασυμφωνία, η έλλειψη εμπιστοσύ-
νης, η ελάχιστου ή κανενός βαθμού σεξουαλική επιθυμία, η απιστία, 
η επιθυμία για απομόνωση, τα υποτιμητικά πειράγματα, η ικανοποί-
ηση όταν ο σύντροφος είναι απών ή όταν είναι μακριά από το σπίτι, η 
υπερεπένδυση στα παιδιά. 

«Τεστ αγάπης»
Αμερικανοί επιστήμονες σε μελέτη που δημοσίευσαν στο περιοδικό 
Science υποστηρίζουν ότι τα συναισθήματα που οι σύντροφοι δεν 
εξωτερικεύουν ο ένας στον άλλο και οι ενστικτώδεις αντιδράσεις 
παίζουν πολύ σημαντικότερο ρόλο για τη διατήρηση της σχέσης, σε 
σχέση με εκείνα που εκφράζονται με λέξεις. 
Tο «τεστ αγάπης» βασίστηκε στην υποσυνείδητη και αυτόματη θετική 
ή αρνητική αντίδραση κάθε συζύγου στην αστραπιαία θέα (για δέκατα 
του δευτερολέπτου) μιας φωτογραφίας του/της συντρόφου του.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης, 
κατάφεραν -με τη χρήση του σχετικού «κουίζ»- να προβλέπουν με 
επιτυχία για περισσότερα από 50 ζευγάρια αν θα χώριζαν μέσα στους 
επόμενους 12 μήνες. 
Το τεστ χρησιμοποιεί μια ψυχολογική τεχνική για να ανακαλύπτει 

και την πίεση της καθημερινότητας. 
Πέρα από εκείνους που έχουν μια 
ιδεαλιστική, σχεδόν εξιδανικευμένη 
άποψη για τον γάμο, υπάρχουν και 
οι πιο ρεαλιστές, εκείνοι που αντι-
μετωπίζουν τα πρακτικά ζητήματα 
της ζωής με την ίδια ψυχραιμία και 
αποστασιοποίηση που αντιμετωπί-
ζουν λ.χ. τα ζητήματα της δουλειάς 
τους. Οι τελευταίοι είναι σαφώς πιο 
ανθετικοί απέναντι στις καθημερι-
νές προστριβές, θεωρώντας ότι είναι 
«στο πρόγραμμα». 
Πώς θα καταλάβουμε όμως αν ένας 
γάμος πηγαίνει καλά ή όχι; Τα κοινά 
σημάδια προειδοποίησης ενός γά-
μου που είναι συγκρουσιακός είναι 
οι τσακωμοί για οικονομικά θέματα, 
οι εθιστικές συμπεριφορές (χρήση 
αλκοόλ κ.λπ.), οι μικροκαβγάδες, η 
ψυχική απόσυρση, οι χειροδικίες, η 

χρηςΙμοΠοΙηςτΕ το γΕλΙο κάΙ το 
χΙουμορ γΙά νά ξΕΠΕρνάτΕ την άνΙά 
κάΙ την άΠοξΕνωςη Που μΠορΕΙ νά 

φΕρΕΙ ο χρονος

"
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Τα στοιχεία ενός καλού γάμου
Αφού μελέτησε 50 ζευγάρια που ήταν πα-
ντρεμένα 9 χρόνια, είχαν παιδιά και θε-
ωρούσαν τον γάμο τους ευτυχισμένο, η 
συγγραφέας του βιβλίου «Ο καλός Γάμος: 
Πώς και γιατί διαρκεί η Αγάπη;», Δρ Judith 
S. Wallerstein, κωδικοποίησε τα βασι-
κά συστατικά ενός καλού και επιτυχημέ-
νου γάμου. Για όσους λοιπόν θέλουν έναν 
γάμο επιτυχημένο και με διάρκεια η κ. 
Wallerstein προτείνει:
• Διαχωριστείτε συναισθηματικά από την 
οικογένειά σας (γονείς, αδέλφια). Όχι σε 
βαθμό αποξένωσης, αλλά τόσο ώστε να δι-
αμορφώσετε τη δική σας οικογενειακή ταυ-
τότητα. 
• Επενδύστε στο χτίσιμο της συντροφικότη-
τας και της οικειότητας με τον/την σύντροφό 
σας, βάζοντας παράλληλα όρια, ώστε κάθε 
σύντροφος να διατηρεί την αυτονομία του. 
• Εμπλουτίστε τη σεξουαλική σας ζωή, φρο-
ντίζοντας να είναι απολαυστική. 
• Αν έχετε παιδιά, αποδεχθείτε τον ρόλο του 
γονέα, φροντίζοντας να «απορροφήσετε» 
τους... κραδασμούς από την... «εισβολή» 
των παιδιών στη ζωή σας. Προστατεύστε τη 
σχέση σας με τον/τη σύντροφό σας.
• Αντιμετωπίστε μαζί τις κρίσεις της ζωής - 
είναι αναπόφευκτες. 
• Διατηρήστε δυνατό τον συζυγικό δεσμό 
απέναντι σε κάθε δυσκολία. Ο γάμος θα 
πρέπει να λειτουργεί σαν ένα ασφαλές κα-
ταφύγιο μέσα στο οποίο οι δύο σύντροφοι 
μπορούν όχι μόνο να συνεργαστούν και να 
συμπορευτούν, αλλά και να εκφράσουν τις 
διαφορές τους, τον θυμό τους ή ακόμη και 
να συγκρουστούν.
• Χρησιμοποιήστε το γέλιο και το χιούμορ 
για να ξεπερνάτε την ανία και την αποξένω-
ση που μπορεί να φέρει ο χρόνος. 
• Μην ξεχνάτε να φέρεστε τρυφερά στον/ στη 
σύντροφό σας, να του προσφέρετε παρηγοριά 
και ενθάρρυνση όταν το έχει ανάγκη. 
• Φέρτε στο νου σας τις ρομαντικές, πρώτες 
εικόνες του έρωτά σας, όταν έρχεστε αντι-
μέτωποι με τις αλλαγές που φέρνει ο χρό-
νος. 

τι σκέφτονται πραγματικά οι άνθρωποι για τον/τη σύ-
ντροφό τους. Το τεστ «κρίνει» το πόσο εύκολα οι δύο 
σύντροφοι συσχετίζουν το «έτερον ήμισύ» τους με θετι-
κές ή αρνητικές λέξεις. Αν σε κάποιον, για παράδειγμα, 
του έρχεται ενστικτωδώς πιο εύκολο να συσχετίσει τον/
τη σύντροφό του με μια λέξη που έχει θετικό περιεχό-
μενο (χωρίς να συνειδητοποιεί ότι το κάνει), τότε έχει 
μεγαλύτερες πιθανότητες να συνεχίζει να ζει μαζί του/
της στο μέλλον. 

Οι προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει ότι είναι δύ-
σκολο να αποκαλυφθεί πόσο ικανοποιημένοι είναι δύο 
άνθρωποι από τη σχέση τους, επειδή συχνά λένε στους 
ερευνητές διαφορετικά πράγματα από αυτά που πραγ-
ματικά νιώθουν. «Όλοι θέλουν να πιστεύουν ότι έχουν 
μια καλή σχέση και μπορούν να πείσουν τους εαυτούς 
τους γι' αυτό. Όμως οι ενστικτώδεις αντιδράσεις τους 
είναι πιο ενδεικτικές για το πώς νιώθουν άμεσα για τη 
σχέση τους», τονίζουν οι ειδικοί. Το νέο τεστ, υποστηρί-
ζουν, μπορεί να ξεπεράσει αυτά τα εγγενή εμπόδια και 
να αποκαλύψει τα πραγματικά συναισθήματα των δύο 
συντρόφων και έτσι να προβλέψει την πιθανή εξέλιξη 
της σχέσης τους.

Τι ικανοποιεί τους Έλληνες 
στον γάμο τους 

54%

12%

31%

H ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ Η ΦΙΛΙΑ
Η ΑΓΑΠΗ ΤΟ ΣΕΞ

Εταιρεία Μελέτης Ανθρώπινης Σεξουαλικότητας - 
Πανελλαδική Έρευνα σε 18.000 ζευγάρια, 2008
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Επιτυχημένος θεωρείται ο γάμος που έχει διάρ-
κεια και παρέχει στα άτομα συντροφικότητα. Τα 
άτομα τότε νιώθουν ικανοποιημένα με τον σύντρο-
φό τους, υπάρχει σωστή επικοινωνία, αγάπη, αφο-
σίωση, ειλικρίνεια και κατανόηση. 
Παράγοντες που βοηθούν έναν γάμο να κρατήσει 
για πολλά χρόνια, αποτελούν σύμφωνα με τους 
επιστήμονες: 

1Η θετική αντιμετώπιση της σχέσης σαν σύνο-
λο και η λειτουργία σαν ομάδα. 

2Η ποσότητα και ποιότητα της επικοινωνίας. 
Όσο περισσότερο χρόνο περνά ένα ζευγάρι 

μαζί (ποσότητα) τόσο πιο πιθανό είναι να συζη-
τηθεί κάτι αληθινά σημαντικό (ποιότητα). Είναι 
σημαντικό για ένα ζευγάρι να έχει την ωριμότητα 
να συζητά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην 
καθημερινότητά του, καταλήγοντας σε κάποιο συ-
μπέρασμα ή απόφαση. 

3Η ποιότητα και η ποικιλία στη σεξουαλική 
ζωή. Η ποικιλία κάνει την ερωτική πράξη πιο 

συναρπαστική, γεγονός που βελτιώνει την ποιότη-
τα του σεξ και κάνει τους συντρόφους πιο ελκυστι-
κούς τον ένα για τον άλλο. 

4Η εκτίμηση μεταξύ των συντρόφων. 

5Η αγάπη. Τα δύο άτομα θα πρέπει να αγαπιού-
νται μεταξύ τους αλλά και καθένας από τους 

δύο να αγαπά τον εαυτό του. Μην ξεχνάτε να λέτε 
«σ’αγαπώ». 

Γάμος: Πώς θα 
κρατήσει πολλά χρόνια;

«Κλειδί» για την επιτυχία σε ένα γάμο είναι να καταβάλλεται 
προσπάθεια για να κρατηθεί ο γάμος ζωντανός, όχι μόνο στην 
αρχή αλλά και σε όλη τη διάρκειά του, σαν ένα φυτό που χρει-
άζεται συνεχή φροντίδα για να διατηρηθεί στη ζωή. 

6Η ασφάλεια. Η ασφάλεια δίνει στη σχέση τις 
ρίζες της, το βάθος της και τη δύναμή της. 

7Η υποστήριξη. Όταν το κάθε μέλος της σχέ-
σης/ γάμου αισθάνεται ότι ο άλλος τον ακούει 

και τον υποστηρίζει χωρίς όρους, αυξάνει η αίσθη-
ση της ασφάλειάς μας στη σχέση. 

8Η δυνατότητα αυτοπραγμάτωσης και η αυ-
τογνωσία. Όσο περισσότερο μπορούν οι άν-

θρωποι να πραγματώνουν τον εαυτό τους στη σχέ-
ση τους, τόσο λιγότερη είναι η φθορά που έχουν 
υποστεί. 

9Η πνευματική έλξη. Τα ζευγάρια που έχουν 
ανεξάρτητη σκέψη και ενδιαφέροντα είναι 

πιο ικανά να προκαλούν το σύντροφό τους και να 
διατηρούν την πνευματική σπίθα στη σχέση. 

10Οι θυσίες και οι θετικές πράξεις για το/
τη σύντροφο. Δεν έχει σημασία τι θα είναι 

αυτό. Τόσο οι μικρές όσο και οι μεγάλες θυσίες 
που κάνουν οι σύντροφοι μπορούν να ωφελήσουν 
σημαντικά μία σχέση, αρκεί ένα γίνονται επειδή το 
θέλουν. Τα ζευγάρια που δείχνουν αληθινό ενδια-
φέρον ο ένας για τις ανάγκες τους άλλου λύνουν 
πολύ πιο εύκολα τα προβλήματα που προκύπτουν.

11Η προστασία από τη ρουτίνα. Μία έξοδος 
για το ζευγάρι «όπως παλιά», μία φορά την 

εβδομάδα ή τουλάχιστον όποτε υπάρχει χρόνος, 
για ποτό, χαλάρωση και βόλτα, θα λειτουργήσει 
αναζωογονητικά. 



ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

12Νερό στο κρασί. Είναι ουτοπι-
κό να πιστεύει κανείς πως σε 

έναν ευτυχισμένο γάμο υπάρχουν μόνο 
αγκαλιές και τρυφερότητα, επικοινω-
νία, συζήτηση και αλληλοσεβασμός. 
Κάθε γάμος έχει τις προστριβές και τις 
κακές στιγμές του. Η επιτυχία είναι να 
γίνονται αμοιβαίες υποχωρήσεις και να 
υπάρχει παραδοχή των λαθών, ώστε η 
κατάσταση γρήγορα να ισορροπεί και 
πάλι. 

13Σημασία δεν έχει το πόσο συ-
χνά καυγαδίζεις, αλλά το πώς 

καυγαδίζεις. Όταν στον καυγά του 
ζευγαριού μπαίνουν η επίκριση, η άρ-
νηση, η περιφρόνηση και η αμυντικό-
τητα, τα νέα για το μέλλον της σχέσης/ 
του γάμου δεν είναι και τόσο αισιόδοξα. 

14 Η ηρεμία δεν είναι αυτοσκο-
πός. Η αναζήτηση της ιδανικής, 

ήρεμης, αρμονικής συζυγικής σχέσης, 
μπορεί να είναι ζημιογόνα. Τα ευτυχι-
σμένα ζευγάρια έχουν και αυτά συχνά 
προβλήματα, καβγάδες, συζητήσεις για 
τα χρήματα, το νοικοκυριό, τα παιδιά, τα 
πεθερικά, τους συγγενείς και άλλα. 

Κλείνοντας, θα πρέπει να τονίσουμε το 
εξής: Η επιτυχία σε έναν γάμο δεν κρύ-
βεται στο να βρεις τον σωστό σύντροφο, 
αλλά στο να είσαι εσύ ο ίδιος ο σωστός 
σύντροφος.
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Κατά τη διάρκεια μιας εγκυμο-
σύνης, το σώμα της γυναίκας 

υφίσταται σημαντικές μετα-
βολές, λόγω της ανάπτυξης 

του εμβρύου. Επιπλέον, 
πολλές καθημερινές συ-
νήθειες ελαττώνονται ή 

διακόπτονται τελείως, 
καθώς υπάρχει ο κίν-

δυνος να βλάψουν 
τη μέλλουσα μαμά 

και το μωρό. 
Τι συμβαίνει όμως 

με το θέμα της 
άσκησης; Μπο-

ρούν οι γυναίκες να 
ασκούνται κανονικά 

κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης τους; 

Ποιο είδος άθλη-
σης συνιστάται σε μια 

έγκυο και ποιο όχι; Στις 
απορίες μας απαντούν οι 

Μαιευτήρες- Γυναικολόγοι 
κ. Ευγενία Ξαρχουλάκου και 

κ. Άννα Παπαϊωάννου - Refaraci, 
οι οποίες καταρρίπτουν τον μύθο 
πως άσκηση και εγκυμοσύνη δεν 

πάνε μαζί!
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άσκηση έχει ευεργετικές ιδιότητες για όλους! Βελτιώ-
νει τον τρόπο ζωής, την ψυχολογία και τη διάθεσή μας, 
δίνοντάς μας ενέργεια για να αντεπεξέλθουμε στις κα-

θημερινές μας δραστηριότητες. Το ίδιο μπορεί να προσφέρει και 
σε μία έγκυο, να τη βοηθήσει να εκτονωθεί και να αναζωογονηθεί.

Είναι σημαντικό λοιπόν, ο σύντροφος αλλά και το οικογενειακό 
περιβάλλον της εγκύου να την ενθαρρύνει και να την παροτρύνει 
προς κάποια ήπια αθλητική δραστηριότητα, έπειτα βέβαια από συ-
νεννόηση με τον γιατρό, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα 
στην υγεία του εμβρύου. 

Οι έρευνες επιβεβαιώνουν ότι οι γυναίκες που ασκούνται κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης παραμένουν πιο υγιείς τόσο κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης1 τους, όσο και μετά. Επιπλέον, η άσκηση 
στη διάρκεια της εγκυμοσύνης βελτιώνει τη στάση του σώματος 
της γυναίκας, διευκολύνει τον τοκετό και αποτρέπει προβλήματα 
όπως οι πόνοι στη μέση και η κόπωση που αναφέρουν πολλές 
εγκυμονούσες.

Οι γυναικολόγοι κ. Eυγενία Ξαρχουλάκου και κ. Άννα Παπαϊωάν-
νου - Refaraci αναφέρουν λεπτομερώς πως τα οφέλη της άσκησης 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης: «Βελτιώνει την καρδιαγγειακή 
κατάσταση της εγκύου, ενισχύει τη δύναμη και την ευλυγισία, εν-
δυναμώνει τους μύες, βοηθά στον έλεγχο του βάρους, ανακου-
φίζει από ενοχλήσεις όπως η δυσκοιλιότητα, ο πόνος στη μέση, 
τα οιδήματα κάτω άκρων, βελτιώνει τον ύπνο, μειώνει το άγχος, 
αυξάνει την αυτοπεποίθηση και μειώνει στο ελάχιστο την πιθανό-
τητα εμφάνισης κατάθλιψης μετά την γέννα. Επίσης, βελτιώνει την 
αρτηριακή πίεση και μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη κύ-
ησης. Τέλος, συμβάλλει στον καλύτερο έλεγχο της αναπνοής, κάτι 
που είναι χρήσιμο κατά τη διάρκεια του φυσιολογικού τοκετού».

 ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

ΝΑΙ ή ΟΧΙ; 

Η Ποιες είναι οι καλύτερες 
μορφές εκγύμνασης και 
γιατί;
Το πρόγραμμα της άσκησης στην εγκυ-
μοσύνη θα πρέπει να εστιάζει περισ-
σότερο στο να διατηρήσει τη φυσική 
κατάσταση της γυναίκας. Για τον σχε-
διασμό ενός προγράμματος άθλησης 
η έγκυος θα πρέπει να συμβουλευ-
τεί τον γυναικολόγο της - αν υπάρχει 
αντένδειξη για την εκτέλεση κάποιας 
φυσικής άσκησης. «Στην εγκυμοσύνη 
συστήνεται το περπάτημα, η κολύμβη-
ση και άλλα αθλήματα που έχουν μι-
κρό κίνδυνο απώλειας της ισορροπίας 
κατά την εκτέλεσή τους. Η άσκηση στο 
νερό είναι σε γενικές γραμμές ασφα-
λής, εύκολη και χαλαρώνει την πίεση 
από τη σπονδυλική στήλη. Ακόμη, η 
γιόγκα και το πιλάτες για εγκύους, 
έχουν στόχο την ενδυνάμωση συγκε-
κριμένων σημείων του σώματος που 
συμμετέχουν στον τοκετό. Οι αργές 
και ελεγχόμενες κινήσεις τους είναι 
πολύ ασφαλείς, υπό την προϋπόθεση 
ότι γίνονται υπό την καθοδήγηση ενός 
έμπειρου δασκάλου και δίνουν μεγάλη 
έμφαση στη σωστή και ευθεία στάση 
του σώματος», τονίζουν οι ειδικοί. 

Ποιες είναι οι καλύτερες 
μορφές εκγύμνασης και 
γιατί;
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ματα που αυξάνουν την κοιλιακή πίεση και ασκούν 
υπερβολική πίεση στην οσφυϊκή χώρα», συμβου-
λεύουν οι ειδικοί και προσθέτουν ότι οι γυναίκες σε 
κατάσταση εγκυμοσύνης θα πρέπει να αποφεύγουν 
επίσης τις ασκήσεις που απαιτούν ύπτια θέση σώμα-
τος και τις πολεμικές τέχνες όπως judo, kickboxing 
κ.ά., γιατί οι πιθανότητες τραυματισμού στην κοιλιά 
είναι μεγάλες. Επιπλέον, καλό είναι να αποφεύγονται 
τα αθλήματα που έχουν υψηλό κίνδυνο πτώσης και 
απώλειας ισορροπίας, όπως το ποδήλατο και η ιππα-
σία.

Μια ελαφρά άσκηση για 20΄, 5 φορές την εβδομά-
δα, δεν φαίνεται να συσχετίζεται3 με κάποια επιπλοκή 
κατά την κύηση. Αντίθετα, έχει συσχετισθεί με μικρό-
τερη αύξηση του βάρους της εγκύου1. 

Προσοχή όμως! Η άσκηση θα πρέπει να διακόπτε-
ται αν εμφανιστεί ζάλη ή λιποθυμία, πονοκέφαλος, 
δυσκολία στην αναπνοή, πόνος ή αίσθημα παλμών 
στο στήθος, πόνος στην κοιλιά, την πλάτη ή την ηβική 
περιοχή, επώδυνες συσπάσεις της μήτρας, μειωμέ-
νες κινήσεις του εμβρύου ή αιμορραγία.

Το χθες και το σήμερα
Παλαιότερα, οι έννοιες άσκηση και εγκυμοσύνη θεω-
ρούντο ασύμβατες. Σήμερα όμως τα πράγματα έχουν 
αλλάξει και οι γυναικολόγοι συνιστούν στην έγκυο να 
γυμνάζεται, αλλά με μέτρο και προσοχή. 

Ενώ λοιπόν άλλοτε υπήρχαν ανησυχίες ότι η γυ-
μναστική μπορούσε να οδηγήσει σε συσπάσεις και 
πρόωρο τοκετό, αλλά και σε αποβολές, οι σύγχρονες 
έρευνες2 δεν επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο. «Θα πρέπει 
να έχουμε υπόψη μας ότι τα αίτια μιας αποβολής είναι 
άλλα και όχι η γυμναστική. Ωστόσο, μια γυναίκα που 
δεν έχει ξαναγυμναστεί θα πρέπει να ξεκινήσει πολύ 
χαλαρά και ήρεμα από το 1ο τρίμηνο κάνοντας ήπιο 
βάδισμα ή κολύμβηση για 15’ με 20’ λεπτά, καθημε-
ρινά».

Ποια σπορ πρέπει να αποφεύγει η 
έγκυος; 
«Τα αθλήματα που περιλαμβάνουν επαφή και πρό-
σκρουση, όπως η αεροβική γυμναστική, το σκι, οι κα-
ταδύσεις, το τένις, το πατινάζ, η άρση βαρών- αθλή-

η γΙογκά κάΙ το 
ΠΙλάτΕς γΙά Εγκυους, 
Εχουν ςτοχο την 
Ενδυνάμωςη 
ςυγκΕκρΙμΕνων 
ςημΕΙων του 
ςωμάτος Που 
ςυμμΕτΕχουν 
ςτον τοκΕτο

"
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Η άσκηση βοηθάει γιατί οι έγκυοι που 
γυμνάζονται...
• έχουν μικρότερο μέσο όρο αύξησης του σωματι-
κού βάρους στη διάρκεια της εγκυμοσύνης
• έχουν τοκετούς μικρότερης διάρκειας, λιγότερες 
επιπλοκές στη διάρκεια του τοκετού και μικρότερο 
χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο μετά τη γέννα. 
• έχουν λιγότερα γαστρεντερικά προβλήματα και 
μικρότερα ποσοστά εμφάνισης δυσκοιλιότητας, 
καλύτερη κυκλοφορία του αίματος και βελτιωμένη 
καρδιοαναπνευστική λειτουργία.
• εμφανίζουν πολύ μικρότερο ποσοστό επιλόχειας 
κατάθλιψης μετά τον τοκετό.
• βιώνουν λιγότερο στρες και κάνουν πιο ποιοτικό ύπνο.
• αναρρώνουν ταχύτερα μετά τον τοκετό και χά-
νουν πιο γρήγορα τα κιλά της εγκυμοσύνης.
• έχουν μικρότερες πιθανότητες εμφάνισης διαβή-
τη κύησης, όταν η άσκηση συνδυάζεται με σωστή 
και ισορροπημένη διατροφή.
• ελέγχουν καλύτερα την αναπνοή τους και βελτιώ-
νουν την ικανότητα αντιμετώπισης του πόνου κατά 
τον τοκετό.
• κυοφορούν έμβρυα με καλύτερη εγκεφαλική 
ανάπτυξη. 

Υπάρχουν κίνδυνοι;
Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στην αυξημένη 
αρτηριακή πίεση, στην παχυσαρκία, στο άσθμα, 
στο ιστορικό πρόωρων τοκετών ή αποβολών, στο 
ιστορικό προβλημάτων στον τράχηλο, αιμορραγιών 
και προβλημάτων στον πλακούντα, η άσκηση δεν 
ενδείκνυται. Όσο ωφέλιμη και να είναι η γυμναστι-
κή κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης ενδέχεται 
να υπάρχουν και περιπτώσεις όπου υπάρχουν και 
αντικειμενικοί κίνδυνοι, τους οποίους οι γυναί-
κες δεν θα πρέπει να αγνοούν. 

O πιο σημαντικός κίνδυνος είναι αυτός του 
τραυματισμού, π.χ. σε περίπτωση πτώσης 
από ένα ύψος (π.χ. στο ποδήλατο ή στην 
ιππασία) ή ο τραυματισμός από μπάλα, 
στα αθλήματα που τη χρησιμοποι-
ούν. Επίσης, η έγκυος θα πρέπει 
να αποφεύγει τα βάρη, που 
μειώνουν τη ροή του αίματος 
προς τα νεφρά και τη μήτρα. 

η
προτείνει...

Solgar 
Hematinic 
Formula 

Τονώνει το 
αιμοποιητικό

Το Hematinic 
Formula της Solgar 

είναι ένα 
χρήσιμο φυσικό 

συμπλήρωμα διατρο-
φής για τις εγκύους, 

καθώς τονώνει το 
αιμοποιητικό σύστημα 
της γυναίκας, καλύ-

πτοντας τις αυξημένες 
ανάγκες που έχει 

κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης. Επίσης, 

προμηθεύει τον 
γυναικείο οργανισμό 
με φυλλικό οξύ, το 

οποίο συμβάλλει στην 
ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου εμφάνισης 

γενετικών ανωμαλιών 
στο έμβρυο.

Η Hematinic Formula 
είναι χρήσιμη και σε 

διάφορες καταστάσεις 
αναιμίας.

Solgar
Folacin 

(Folic Acid) 
400/800μg 

Για τη σωστή 
ανάπτυξη του 

εμβρύου

Το Folacin (Folic Acid) 
βοηθάει στη μείωση των 
επιπέδων της βλαπτικής 
ομοκυστεΐνης και είναι 

χρήσιμο σε περιπτώσεις 
αναιμίας που οφείλονται 

σε έλλειψη φολικού 
οξέος. Το συμπλήρωμα 

διατροφής Folacin (Folic 
Acid) της Solgar λειτουρ-

γεί μαζί με τη βιταμίνη 
Β12 και τη βιταμίνη C 
στην αξιοποίηση των 

πρωτεϊνών και είναι απα-
ραίτητο για την αιμοποί-
ηση. Συνιστάται κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύ-

νης, πάντα σε συνεννόηση 
με το γιατρό που παρακο-
λουθεί την κύηση, καθώς 

μπορεί να συνεισφέρει 
στην ανάπτυξη των ιστών 

του εμβρύου.

Πηγές: 1. Dewey, K.G., McCrory, M.A., 1994. Effects of dieting and physical activity 
on pregnancy and lactation. American Journal of Clinical Nutrition 59 (Suppl.), 
446S–453S.
2. Juhl M., Andersen PK, Olsen J., Madsen M., Jorgensen T., Nohr EA, et al. Physical 
exercise during pregnancy and the risk of preterm birth: a study within the Danish 
National Birth Cohort. Am J Epidemiol 2008;167(7):859-66.
3. Elise Labonte-LeMoyne, Ph.D. candidate, University of Montreal; Raul Artal, M.D., 
professor and chair, obstetrics and gynecology and women's health, Saint Louis 
University School of Medicine, and editor, Clinical Updates in Women's Health Care; 
Nov. 10, 2013, presentation, Society for Neuroscience annual meeting, San Diego
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Η μέλλουσα μαμά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
πιεστεί για να «βγάλει» το πρόγραμμα της άσκησης που 
της έχει δοθεί, αλλά να ακούει το σώμα της- πρέπει πάντα 
να έχει στο μυαλό της ότι μπορεί να κάνει τα πάντα αλλά με 
μέτρο- εξάλλου δεν είναι περίοδος για πειραματισμούς.

Ακόμη, επειδή η γυναίκα βαραίνει και οι σύνδεσμοι ανά-
μεσα στα κόκαλα χαλαρώνουν, ο κίνδυνος διαστρέμματος 
είναι μεγαλύτερος για μία έγκυο, γι' αυτό και απαιτείται 
ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτέλεση των ασκήσεων.

Ένας άλλος σημαντικός κίνδυνος, σύμφωνα με 
τις οδηγίες της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυ-

ναικολογικής Εταιρείας, είναι η υπερθερ-
μία. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, η 

θερμοκρασία του σώματος αυξάνεται 
και όταν ξεπεράσει τους 39 °C στο 
πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης 
τότε μπορεί να επηρεαστεί η ανά-

πτυξη του εμβρύου. Για να μειωθεί 
αυτός ο κίνδυνος, η έγκυος θα πρέπει 
να πίνει πολλά υγρά πριν και κατά τη 
διάρκεια της άσκησης. Επίσης η άσκη-
ση δεν πρέπει να γίνεται σε θερμό και 

υγρό περιβάλλον.
Τέλος, η άσκηση δεν θα πρέ-

πει να ξεπερνά τα 45 λεπτά 
της ώρας, για την αποφυγή 

υπογλυκαιμίας.
Σε περίπτωση διαβήτη 
κύησης θα πρέπει να 
παρακολουθούνται 
με προσοχή τα επί-
πεδα σακχάρου και 
να ακολουθείται αυ-
στηρά το πρόγραμμα 

των γευμάτων.

Και όταν έρθει ο πελαργός...
Όσο απαραίτητη είναι η γυμναστική κατά τη δι-
άρκεια της εγκυμοσύνης, άλλο τόσο ή και περισ-
σότερο απαραίτητη είναι και μετά την έλευση του 
πελαργού. Αν και τα πρώτα κιλά χάνονται αρκετά 
εύκολα τις πρώτες 5 με 7 βδομάδες, πολλές γυ-
ναίκες ταλαιπωρούνται πολύ για να απαλλαγούν 
από το βάρος της εγκυμοσύνης. 

Πότε μπορείτε να ξεκινήσετε να γυμνάζεστε; 
«Μετά τις 40 μέρες της λοχείας από φυσιολογι-
κό τοκετό μια γυναίκα μπορεί να ξαναρχίσει το 
περπάτημα και το stretching και τις ασκήσεις 
πυελικού εδάφους (γυμνάζουν μια ομάδα μυών 
που συνεργάζονται μεταξύ τους και όλοι μαζί 
σχηματίζουν ένα είδος «αιώρας» πάνω στην 
οποία «κάθονται» η ουροδόχος κύστη, η μήτρα 
και το έντερο στις γυναίκες) –με τις ασκήσεις 
αυτές μειώνεται ο κίνδυνος ακράτειας ούρων και 
κοπράνων.

Η γυναίκα που έχει γεννήσει με καισαρική 
τομή, μπορεί να ξαναρχίσει γυμναστική 4 μήνες 
αργότερα, αφού πρώτα συμβουλευτεί τον γιατρό 
της», σημειώνουν οι κ. Ξαρχουλάκου και Παπαϊ-
ωάννου - Refaraci. Σε κάθε περίπτωση, το ασκη-
σιολόγιο που θα ακολουθηθεί μετά τη γέννα, θα 
πρέπει να δίνει έμφαση στην ενδυνάμωση των 
αρθρώσεων, στην επαναφορά της σωστής στάσης 
του σώματος και στην ενδυνάμωση των κοιλια-
κών και ραχιαίων μυών. 

Τα οφέλη της άσκησης μετά τον τοκετό είναι 
πολλαπλά: «μάζεμα» των χαλαρωμένων κοιλια-
κών μυών, βελτίωση της κυκλοφορίας του αίμα-
τος, μείωση του πρηξίματος στα πόδια, βελτίωση 
της ψυχολογίας της γυναίκας και μείωση της 
πιθανότητας εμφάνισης επιλόχειας κατάθλιψης. 

Ευγενία Ξαρχουλάκου
Χειρουργός Μαιευτήρας Γυναικολόγος
τ. Ιατρός Β΄ Μ/Γ Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών Αρεταίειου Νοσοκομείου
Μέλος Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Μαιευτικής και Γυναικολογίας (EBCOG)

Άννα Παπαϊωάννου - Refaraci 
Χειρουργός Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κατάνιας (ΙΤΑΛΙΑ)IN

F
O
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Ένα από τα πιο πολύπλοκα θέματα που απα-
σχολούν γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων 
τα τελευταία χρόνια, είναι το λεγόμενο Με-
ταβολικό Σύνδρομο. Η σημασία του έγκει-
ται στο γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα συχνό 
και ότι δημιουργεί αυξημένες πιθανότητες 
να εμφανίσει κανείς σακχαρώδη διαβήτη 
και βλάβες στα αγγεία με διάφορες, σοβα-
ρές συνέπειες. Πώς το «αναγνωρίζουμε»; 
Ένα πρώτο σημάδι είναι η μεγάλη κοιλίτσα. 
Τι είναι, όμως, και πού οφείλεται το Μετα-
βολικό Σύνδρομο; Πώς αντιμετωπίζεται; 
Ο ενδοκρινολόγος κ. Παναγιώτης Ντάβος 
μας δίνει τις σχετικές απαντήσεις. 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ 
ΣΥΝΔΡΟΜΟ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ; 

ο 1988, ο γιατρός Gerard Reaven 
περιγράφοντας μια κατάσταση 
ως «αντίσταση στην ινσουλίνη» 

έκανε την καίρια παρατήρηση σχετικά 
με αυτό που αρκετά χρόνια αργότερα, το 
2001, θα έπαιρνε τη θέση του στον επίσημο 
κατάλογο των παθήσεων ως «δυσμεταβο-

Τ λικό σύνδρομο Χ». Πρόκειται για ένα παζλ μεταβολικών διαταρα-
χών, με βασικές ψηφίδες την παχυσαρκία, τη δυσλιπιδαιμία, τον 
σακχαρώδη διαβήτη και την υπέρταση. 

«Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ίδρυμα για τον Σακχαρώδη Διαβή-
τη (IDF)» εξηγεί ο ενδοκρινολόγος κ. Παναγιώτης Ντάβος, «μετα-
βολικό σύνδρομο αναγνωρίζεται όταν εμφανίζονται ταυτόχρονα 
τρεις τουλάχιστον από τις εξής πέντε καταστάσεις:
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«Τα παιδιά που είναι υπέρβαρα 
ή παχύσαρκα έχουν αυξημέ-
νο κίνδυνο να εκδηλώσουν 
μεταβολικό σύνδρομο στην 
ενήλικο ζωή. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δίνεται στα παιδιά που 
μπαίνουν στην εφηβεία, επειδή 
η κατανομή του σωματικού 
λίπους, η αρτηριακή πίεση και η 
ευαισθησία των κυττάρων στην 
ινσουλίνη επηρεάζονται άμεσα 
από τις ορμονικές αλλαγές σε 
αυτό το στάδιο. Τα παιδιά πρέπει 
να ενθαρρύνονται να ακολου-
θούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής, 
να αποφεύγουν την καθιστική 
ζωή και να επιδίδονται σε 
κάποιο άθλημα. Συστήνεται 
επίσης η κατανάλωση φρούτων 
και λαχανικών, δημητριακών και 
φαγητών πλούσιων σε φυτικές 
ίνες, ο περιορισμός της κατανά-
λωσης λιπαρών και η αποφυγή 
των γλυκών, των αναψυκτικών 
και των γευμάτων σε ταχυφα-
γεία», σημειώνει ο κ. Ντάβος.

Προσοχή στα παιδιά

• Σάκχαρο νηστείας ≥ 100 mg/dL ή λαμβάνεται φαρμακευ-
τική αγωγή για υπεργλυκαιμία
• Αρτηριακή πίεση ≥130/85 mmHg ή λαμβάνεται φαρμα-
κευτική αγωγή για υπέρταση
• Τριγλυκερίδια αίματος ≥150 mg/dL ή λαμβάνεται φαρμα-
κευτική αγωγή για υπερτριγλυκεριδαιμία
• HDL χοληστερόλη < 40mg/dL στους άνδρες ή <50mg/dL 
στις γυναίκες ή λαμβάνεται φαρμακευτική αγωγή για αύξη-
ση της HDL χοληστερόλης
• Περίμετρος μέσης ≥102 εκ. στους άνδρες και ≥88 εκ. στις 
γυναίκες».

Ένας στους τέσσερις! 
Κύριος παρανομαστής αυτών των διαταραχών είναι η πα-
ρουσία αντίστασης των περιφερικών ιστών στη δράση της 
ινσουλίνης. Η ινσουλινοαντίσταση δεν είναι νόσος, είναι μια 
μεταβολική διαταραχή που προκαλεί αύξηση της γλυκόζης 
στο αίμα (υπεργλυκαιμία), αλλά και διαταραχή στον μεταβο-
λισμό των λιπιδίων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 92% των διαβητικών πάσχουν 
και από μεταβολικό σύνδρομο ενώ, όπως επισημαίνει ο ει-
δικός, «1 στους 4 ενήλικους στην Ευρώπη, εμπίπτουν στον 
ορισμό του μεταβολικού συνδρόμου. Το ίδιο περίπου ποσο-
στό καταγράφεται στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, ενώ 
το μεταβολικό σύνδρομο θεωρείται αναδυόμενη επιδημία 
στις αναπτυσσόμενες χώρες της Ανατολικής Ασίας, συμπε-
ριλαμβανόμενης της Κίνας, της Ιαπωνίας και της Κορέας».

Πού οφείλεται; 
Σύμφωνα με μία θεωρία, η κοιλιακή παχυσαρκία αποτελεί 
αφετηρία του συνδρόμου, καθώς τα μεγάλα λιπώδη κύτταρα 
εκκρίνουν ουσίες που επιδρούν στους υποδοχείς της ινσου-
λίνης και συμβάλλουν στη δημιουργία ινσουλινοαντίστασης. 
Το μεταβολικό σύνδρομο εμφανίζεται σε άτομα που έχουν 
γενετική προδιάθεση. Όμως το χρόνιο στρες, η ανθυγιει-
νή διατροφή, η ηλικία πάνω από τα 50 και η μειωμένη έως 
ανύπαρκτη σωματική δραστηριότητα θεωρούνται ως παρά-
γοντες που συμβάλλουν στην εμφάνισή του.

«Επιπλέον, η απορρύθμιση του φυσιολογικού ρυθμού 
ύπνου-αφύπνισης έχει επίσης ενοχοποιηθεί για την εμ-
φάνιση του μεταβολικού συνδρόμου. Περιορίζουμε τις 
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ώρες ύπνου για να παρατείνουμε 
το ωράριο εργασίας μας ή για να 
διασκεδάζουμε. Αλλά αυτό έχει 
τις επιπτώσεις του. Παράλληλα, 
συχνά τρώμε πρόχειρα και βια-
στικά, πιεζόμενοι ή λόγω συν-
θηκών, και έχουμε βγάλει την 
άσκηση από την καθημερινότητά 

μας. Όλα αυτά έχουν μετατρέ-
ψει το μεταβολικό σύνδρομο σε 
σύγχρονη επιδημία», τονίζει ο κ. 
Ντάβος. 

Τι μπορούμε να κάνουμε; 
«Η αρχική προσέγγιση του ατόμου 
με μεταβολικό σύνδρομο γίνεται, 

προφανώς, με συστάσεις για την 
αλλαγή του τρόπου ζωής. Κύριοι 
άξονες: η δίαιτα, ώστε να αποκα-
τασταθεί το φυσιολογικό σωματικό 
βάρος και η άσκηση. Έχει αποδει-
χθεί ότι ο συνδυασμός δίαιτας, 
άσκησης αλλά και φαρμακευτικής 
θεραπείας, όποτε και όπου χρεια-

η  προτείνει...

Nature’s 
Bounty 
Άλφα 

Λιποϊκό Οξύ 
100mg 

Το «καθολικό» 
αντιοξειδωτικό

 Το άλφα λιποϊκό 
οξύ είναι ένα ισχυρό 

αντιοξειδωτικό, το 
οποίο βοηθά στην 
εξουδετέρωση των 
ελευθέρων ριζών 
στον οργανισμό. 

Ο χαρακτηρι-
σμός «καθολικό» 
αντιοξειδωτικό 

προέρχεται από μία 
ιδιότητα του άλφα 

λιποϊκού οξέος, που 
μπορεί να διαπερνά 

τους ιστούς που 
αποτελούνται τόσο 
από λίπος, όσο και 
από νερό. Βοηθά 

επίσης στη ρύθμιση 
και αποτελεσματική 
μεταφορά της γλυ-

κόζης στο αίμα.

Solgar
No-Flush 

Niacin 
500mg

Αυξάνει 
την καλή 

χοληστερόλη

Η No-Flush Niacin 
της Solgar είναι ένα 
φυσικό συμπλήρω-
μα διατροφής που 
περιέχει νιασίνη 

ενωμένη με ινοσι-
τόλη. Αυξάνει τη 

ροή του αίματος σε 
δυσμενείς κυκλοφο-
ρικές καταστάσεις, 
συνεισφέρει θετικά 
στη μείωση των αυ-
ξημένων επιπέδων 
χοληστερόλης και 

τριγλυκεριδίων, προ-
άγει την αύξηση της 
HDL χοληστερόλης 
και βοηθά στη μεί-

ωση της λιποπρωτε-
ΐνης Α.

Solgar
Omega-3 
Double 

Strength 

Ενισχύει την 
καρδιαγγειακή 

υγεία 

Προέρχεται από 
συμπυκνωμένο λάδι 

μικρών ψαριών 
ανοικτής θαλάσ-
σης, και παρέχει 
υψηλής ισχύος 

ουσιώδη λιπαρά οξέα 
ωμέγα-3. Προστα-

τεύει και ενισχύει την 
καρδιαγγειακή υγεία, 
συμβάλλει στη διατή-
ρηση υγιούς όρασης 
και στη διατήρηση 

υγιών εγκεφαλικών 
λειτουργιών. Επίσης, 
βοηθά στη διατήρηση 
των ομαλών επιπέ-
δων χοληστερόλης 
και τριγλυκεριδίων 

στο αίμα. 

Solgar
Garlic Oil 

Χρήσιμο 
βοήθημα για 
την καρδιά

Το συμπλήρωμα 
διατροφής Garlic Oil 
της Solgar παρέχει 
αγνό, αραφινάρι-
στο σκορδέλαιο 
συμπυκνωμένης 

μορφής, ισοδύναμο 
με 500mg φρέσκου 

σκόρδου.
Το σκόρδο έχει 

ήπιες αντιβακτηρια-
κές, αντιμυκητησια-
κές και αντιβιοτικές 
ιδιότητες και απο-
τελεί χρήσιμο βοή-
θημα για τη μείωση 
της υψηλής πίεσης, 
την αναστολή του 
σχηματισμού της 

αθηρωματικής πλά-
κας και τη μείωση 
της συσσώρευσης 
των αιμοπεταλίων.

Solgar
Lipotropic 

Factors 

Βρείτε τον 
πιο αδύνατο 
εαυτό σας

Ένας συνεργιακός 
αποτελεσματικός 

συνδυασμός τριών 
φυσικών συστατι-
κών της χολίνης, 

της ινοσιτόλης και  
της L-μεθειονίνης, 
που συμβάλλει στη 
διάσπαση του δια-

τροφικού λίπους και 
στην απομάκρυνση 
του λίπους από το 

ήπαρ, επιδρά θετικά 
στη μείωση της 

χοληστερίνης και 
βοηθά στον έλεγχο 

του σωματικού 
βάρους. 



νοέμβριος - δεκέμβριος 2014 | 

ΥΓΕΙΑ

45

στεί, καθυστερούν την εμφάνιση του σακχαρώ-
δη διαβήτη στα άτομα με μεταβολικό σύνδρομο. 
Ακόμα και χειρουργική αντιμετώπιση της παχυ-
σαρκίας μπορεί να συσταθεί, αλλά σε άτομα με 
Δείκτη Μάζας Σώματος πάνω από 40 που σημαί-
νει για ένα άτομο ύψους 170 εκατοστών, βάρος 
πάνω από 115 κιλά», σημειώνει ο κ. Ντάβος.

Η δίαιτα έχει μεγάλη συμβολή στη θεραπεία 
του μεταβολικού συνδρόμου. Αυτό συμβαίνει 
γιατί η υποθερμιδική δίαιτα από μόνη της μειώ-
νει όχι μόνο το σωματικό βάρος και το κοιλιακό 
λίπος, αλλά και την αρτηριακή πίεση. Εξομαλύνει 
επίσης σε μεγάλο βαθμό τα λιπίδια, ενώ μειώνει 
και τη γλυκόζη στο αίμα. «Μια απώλεια και μόνο 
του 10% του σωματικού βάρους ενός ατόμου από 
τη στιγμή της διάγνωσης, οδηγεί σε μια θεαματι-
κή πτώση στα ποσοστά κινδύνου να νοσήσει από 
καρδιαγγειακή νόσο ή σακχαρώδη διαβήτη. Γί-
νεται, λοιπόν, κατανοητή η πρωταρχική θέση που 
έχουν η σωστή διατροφή και η δίαιτα, στην αντι-
μετώπιση του μεταβολικού συνδρόμου, για να 
αποτρέψουμε την εμφάνιση των επιπλοκών που 
συνδέονται με αυτό», τονίζει ο κ. Ντάβος. Έμ-
φαση δίνεται μάλιστα τελευταία στη μεσογειακή 
δίαιτα, η οποία μπορεί να μειώσει κατά 50-70% 
τον κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων σ’ αυ-
τούς που την ακολουθούν.

Εξίσου σημαντική παράμετρος, για τη θεραπεία 
και τη βελτίωση των συμπτωμάτων του μεταβολι-
κού συνδρόμου είναι και η άσκηση. «Συστήνε-
ται στους ασθενείς να επιδίδονται σε σωματική 
δραστηριότητα μέτριας έντασης, για τουλάχιστον 
30 λεπτά, 5 φορές την εβδομάδα (ιδανικά κάθε 
μέρα). «Η αερόβια άσκηση είναι η πιο αποτελε-
σματική», διευκρινίζει, «αλλά και ανέξοδη αφού 
π.χ. το γρήγορο βάδισμα ή το ποδήλατο και η κο-
λύμβηση, αποτελούν ιδανικές μορφές αερόβιας 
άσκησης».

Καθένας το δικό του!
Κάθε ασθενής ωστόσο είναι μοναδικός, γι’ αυτό 
και ο γιατρός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
εξατομικευμένες ανάγκες του, τις παθήσεις που 
ενδεχομένως έχει, τους ρυθμούς της ζωής του, 
το επάγγελμα, την οικογενειακή, κοινωνική και 
οικονομική του κατάσταση. 

«Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξατομικευμένη 

ςημάντΙκη ΠάράμΕτρος, γΙά τη 
θΕράΠΕΙά κάΙ τη βΕλτΙωςη των 

ςυμΠτωμάτων του μΕτάβολΙκου 
ςυνδρομου ΕΙνάΙ κάΙ η άςκηςη. 
«ςυςτηνΕτάΙ ςτους άςθΕνΕΙς νά 

ΕΠΙδΙδοντάΙ ςΕ ςωμάτΙκη δράςτηρΙοτητά 
μΕτρΙάς Εντάςης, γΙά τουλάχΙςτον 30 

λΕΠτά, 5 φορΕς την Εβδομάδά

"
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Συμπληρώματα διατροφής 
Έχουν τα συμπληρώματα διατροφής 
θέση στην αντιμετώπιση του μεταβο-
λικού συνδρόμου; Ο ειδικός απαντά 
θετικά και εξηγεί: «Οι υπέρβαροι και 
παχύσαρκοι ασθενείς, πέρα από τις 
περιορισμένες θερμίδες που πρέπει 
να λαμβάνουν για την απώλεια του 
βάρους τους, μπορούν να λάβουν συ-
μπληρώματα με λιποτροπικούς παρά-
γοντες, που βοηθούν στη διάσπαση των 
λιπαρών, με αποτέλεσμα τη μείωση της 
χοληστερόλης και την αποτοξίνωση 
του οργανισμού από το συσσωρευμένο 
λίπος. Η σπιρουλίνα, μια άριστη πηγή 
πρωτεϊνών, με αντιοξειδωτική δράση, 
βοηθά σημαντικά στον έλεγχο του σω-
ματικού βάρους, με το αίσθημα κορε-
σμού που δημιουργεί. Οι ασθενείς με 
υψηλές τιμές χοληστερόλης, πέρα από 
την κατανάλωση τροφών με χαμηλά λι-
παρά, μπορούν να ωφεληθούν από τα 
συμπληρώματα που περιέχουν καρνι-
τίνη, ω-3 λιπαρά, φυτοστερόλες, νιασί-
νη, ισοφλαβόνες (ιδιαίτερα οι γυναίκες 
στην εμμηνόπαυση), τα οποία βοηθούν 
στη μείωση των επιπέδων των τριγλυ-
κεριδίων στο αίμα και στη βελτίωση 
των τιμών της χοληστερόλης.

Τέλος, οι ασθενείς με προδιάθεση 
να αναπτύξουν σακχαρώδη διαβήτη, 
εκτός της δίαιτας, που πρέπει να πε-
ριλαμβάνει χαμηλή κατανάλωση υδα-
τανθράκων και λιπαρών, μπορούν να 
λάβουν εκχυλίσματα κανέλας, λιποϊκό 
οξύ και ω-3 λιπαρά που βοηθούν στη 
μείωση της υπερινσουλιναιμίας και 
στη μείωση των επιπέδων της γλυκό-
ζης στο αίμα». 

προσέγγιση, πέρα από τη φαρμακευτι-
κή θεραπεία, γιατί αλλιώς υπάρχει με-
γάλη πιθανότητα, αν ο γιατρός ακολου-
θήσει έναν προκατασκευασμένο τρόπο 
προσέγγισης, να αποτύχει ο ασθενής 
στον στόχο του. Δεν πρέπει να συστή-
νεται π.χ. στον παχύσαρκο διαβητικό 
ασθενή απλώς να χάσει βάρος. Του 
προτείνεται άσκηση και δίαιτα. Επιπλέ-
ον, πρέπει να ελέγχεται όχι μόνο για 
διαβήτη, αλλά και για την πιθανότητα 
ύπαρξης ενδοκρινοπάθειας, όπως π.χ. 
η κακή λειτουργία του θυρεοειδούς 
και άλλες σπανιότερες παθήσεις. Ο 
υπερτασικός ασθενής, από την άλλη 
πλευρά, πρέπει όχι μόνο να μειώσει 
την κατανάλωση αλατιού, αλλά να εξε-
τάζεται και για την ύπαρξη διαταραχών 
του ύπνου (υπνική άπνοια) ή για ενδο-
κρινολογικές διαταραχές. Ο ασθενής 
με υψηλά λιπίδια, τέλος, επιβάλλεται 
να ακολουθεί μια δίαιτα πλούσια σε 
φυτικές ίνες και γαλακτοκομικά με χα-
μηλά λιπαρά και να ελέγχεται μήπως 
το πρόβλημά του αποτελεί κληρονομι-
κή διαταραχή», εξηγεί ο ειδικός.

Παναγιώτης Ντάβος
Eνδοκρινολόγος
Λεωφ. Παναγή Τσαλδάρη 97, Περιστέρι
τηλ. 2105776129
e-mail: panagiotisntavos@yahoo.gr IN

F
O

η ςΠΙρουλΙνά, 
μΙά άρΙςτη 
Πηγη ΠρωτΕϊ-
νων, μΕ άντΙ-
οξΕΙδωτΙκη 
δράςη, βοηθά 
ςημάντΙκά 
ςτον ΕλΕγχο 
του ςωμάτΙ-
κου βάρους, 
μΕ το άΙ-
ςθημά κο-
ρΕςμου Που 
δημΙουργΕΙ

"
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ΑΣΚΗΣΗ

ΥΓΙΕΙΝΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΑΛΗ 
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ 
ΥΠΝΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ
•  Τρώτε μεσογειακά: προτιμήστε τα 

όσπρια, τα φρούτα, τα λαχανικά, το 
ελαιόλαδο. 

•  Αποφύγετε τα έτοιμα προς κατανάλωση 
τρόφιμα, καθώς και οτιδήποτε περιέχει 
πολλά λιπαρά, αλάτι και ζάχαρη. 

•  Αποφύγετε τα τηγανητά. Μαγειρέψτε 
στον ατμό, στον φούρνο, στη σχάρα. 

•  Τρώτε σε τακτικές ώρες και μην παρα-
λείπετε γεύματα. Ιδανικά, θα πρέπει να 
παίρνετε πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό 
και δύο ενδιάμεσα σνακ (κατά προτίμηση 
φρούτα). 

•  Πίνετε τουλάχιστον 6-8 ποτήρια νερό την 
ημέρα. 

•  Περιορίστε την καφεΐνη (καφέ, τσάι, 
αναψυκτικά τύπου κόλα). 

•  Ασκηθείτε. Επιλέξτε ένα άθλημα που σας 
ταιριάζει και σας αρέσει. Αν δεν θέλετε 
να ασχοληθείτε με κάποια συγκεκριμένη 
δραστηριότητα, φροντίστε να περπατάτε 
τουλάχιστον για 30 λεπτά καθημερινά. 

•  Μην κάθεστε με τις ώρες μπροστά στην 
τηλεόραση ή στον υπολογιστή. 

• Μειώστε το κάπνισμα! 

•  Αν αποφασίσετε να κάνετε δίαιτα, 
αποφύγετε τις αυστηρές δίαιτες -δίνουν 
θεαματικά αποτελέσματα που διαρκούν 
λίγο. Επιλέξτε διατροφικές αλλαγές τις 
οποίες θα μπορέσετε να διατηρήσετε σε 
βάθος χρόνου. 

•  Προσπαθήστε να ελαττώσετε το άγχος σας.
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Χιόνια στο καμπα-
ναριό που Χριστού-
γεννα σημαίνουν… 
στη Φλώρινα,  στο 

Πήλιο και στους 
πρόποδες του Παρ-

νασσού! Σε μέρη 
όπου, σαν χιονίσει, 
μεταμορφώνονται 
σε βασιλιάδες του 

χιονιού. Ευκαιρία 
για σύντομες απο-
δράσεις τις μέρες 
των γιορτών, που 

θα σας επιτρέψουν 
να απολαύσετε τον 
καφέ σας σε λιθό-
στρωτα δρομάκια 

και να γευτείτε 
τοπικές νοστιμιές 

κάτω από τη λάμψη 
των χριστουγεννιά-

τικων λαμπιονιών. ΠΗΛΙΟ

ΦΛωΡΙΝΑΤΙΘΟΡΕΑ

XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ
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Ό σο κατρακυλά ο υδράργυρος, τόσο ανεβαίνει η 
θερμοκρασία της καλοπέρασης στα στέκια της πό-

λης που διδάσκει στον ταξιδιώτη την τέχνη της καλής 
παρέας. Λοιπόν, «πάμε για σπρένκες»; Έτσι ονομάζουν 
εδώ τα ξύλα από κέδρους, έτοιμα να λαμπαδιάσουν τε-
λετουργικά την προπαραμονή των Χριστουγέννων στις 
γειτονιές της Φλώρινας για να ζεστάνουν, σαν άλλοτε, 
το θείο Βρέφος.  

Όταν η ώρα σημάνει 12, τη νύχτα 23 προς 24 Δεκεμ-
βρίου, οι Φλωρινιώτες κάνουν θεαματικά σάλτα πάνω 
από τις φωτιές, για να ζεσταθούν αλλά και για να φύγει 
κάθε κακό από τη ζωή τους. Μόνο στην πόλη, οι φω-
τιές θα ξεπεράσουν τις πενήντα, με πιο φαντασμαγορική 
εκείνη της Πλατείας Ηρώων.  

Κοντά σε κάθε φωτιά είναι στημένο ένα περίπτε-
ρο, με τους φιλόξενους κατοίκους πρόθυμους να σας 
τρατάρουν γλυκά και φασολάδα. Κάτι οι σπίθες, κάτι η 
παραζάλη του τοπικού οίνου που ρέει άφθονος και δεν 
θα αργήσει να ανάψει το κέφι, με τα περίφημα χάλκινα 
μουσικά όργανα της Μακεδονίας να παίρνουν φωτιά, 
πλημμυρίζοντας χαρμόσυνες νότες τον αέρα, προπαρα-
μονή της Άγιας Νύχτας. 

Τυλιχτείτε ζεστά κι απολαύστε την περαντζάδα κατά 
μήκος του ποταμού Σακουλέβα, που όταν παγώνει μοιά-
ζει βγαλμένος από παραμύθι.

Στη συμβολή Καραβίτη και Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
αναζητήστε θαλπωρή δίπλα στη σόμπα στο «Διεθνές», 
το ιστορικό καφενείο της πόλης που αποθέωσε στις ται-
νίες του ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος, στέκι του Μαστρο-
γιάνι και του Μάνου Κατράκη.  

Φλώρινα
• Μην φύγετε χωρίς μια βόλτα στο 
κεντρικό καλντερίμι του Νυμφαί-
ου. Σκαρφαλωμένο στα 1.350 μέτρα 
υψόμετρο στο Βίτσι (57 χλμ. από 
Φλώρινα), το βλάχικο αρχοντοχώρι 
της Φλώρινας μοιάζει βγαλμένο από 
σελίδα χριστουγεννιάτικου παραμυ-
θιού. 
• Αφού θα βρίσκεστε κοντά, επι-
βάλλεται μία επίσκεψη στο Κατα-
φύγιο Αρκούδας του Αρκτούρου, 
800 μέτρα έξω από το Νυμφαίο, τις 
εγκαταστάσεις της μη κερδοσκοπικής 
περιβαλλοντικής οργάνωσης που 
δραστηριοποιείται από το ΄92 για τη 
διαχείριση της άγριας ζωής. Εδώ φι-
λοξενούνται αρκούδες, που  βρήκαν 
καταφύγιο σε έναν περιφραγμένο 
χώρο 50 στρεμμάτων στο δάσος οξιάς 
του Νυμφαίου. 
• Κάντε εορταστικά σλάλομ στο Χιο-
νοδρομικό Κέντρο του Πισοδερίου 
(ή Βίγλας). 
• Αξίζει τον κόπο μια περιήγηση 
στον υδάτινο παράδεισο της Μικρής 
και της Μεγάλης Πρέσπας (45 χλμ. 
από Φλώρινα) για τους φανατικούς 
του οικοτουρισμού, για παρατήρηση 
πουλιών, βαρκάδα στις λίμνες και 
επίσκεψη στα ασκηταριά της όχθης.  
• Μη χάσετε τα Μπαμπάρια, τα 
Καρναβάλια της Πρωτοχρονιάς στη 
Φλώρινα. Οι καρναβαλιστές φο-
ρούν κουδούνες και κάνουν φοβερό 
θόρυβο για να φοβίσουν τον παλιό 
το χρόνο και να τον διώξουν ώστε να 
υποδεχθούν τον καινούριο. Ομάδες 
καρναβαλιστών αναπαριστούν ένα 
δρώμενο με θέμα το γάμο. Γαμπρός 
και νύφη χορεύουν και κερνούν 
τον κόσμο ώσπου, κάποια στιγμή, ο 
γαμπρός πεθαίνει κι ανασταίνεται, 
γεγονός που συμβολίζει τη γη και τον 
κύκλο ζωής της φύσης.  

Πρέπει να επισκεφθείτε...
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Μ όλις 2,5 ώρες από την Αθήνα, χτισμένη στους 
βορειοανατολικούς πρόποδες του Παρνασσού 

και 17 χλμ. μακριά από το δημοφιλέστερο χιονο-
δρομικό κέντρο της Ελλάδας, η Αμφίκλεια είναι κα-
τάλληλη για όσους θέλουν μία σύντομη απόδραση 
στο βουνό, αλλά θέλουν να αποφύγουν το «πολύ-
βουο μελίσσι» της Αράχοβας και της πάσης φύσεως 
κοσμικότητες. Προσιτή, low profile και σαφώς πιο 
οικονομική επιλογή, που σας επιτρέπει να απολαύ-
σετε στο μάξιμουμ τις ομορφιές της περιοχής.  

Ο παραδοσιακός οικισμός της Αμφίκλειας, με τα 
πέτρινα σπίτια και τα γραφικά πλακόστρωτα σοκά-
κια, τα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής αρχοντικά, οι 
πολύ καλά διατηρημένες πετρόχτιστες βρύσες, οι 
όμορφες εκκλησίες και πλατείες αλλά και οι γρα-
φικοί ξενώνες, κάνουν ολοένα και περισσότερους 
Αθηναίους να την επιλέγουν ως ήρεμο, ρομαντικό, 
οικογενειακό, ακόμη και παρεΐστικο προορισμό 
όλες τις εποχές του χρόνου. 

Ανηφορίστε στην Τιθορέα (Άνω Τιθορέα ή Βε-
λίτσα) για φαγητό και περίπατο. Δοκιμάστε ντόπια 
προβατίνα, παϊδάκια και πίτες της περιοχής και μετά 
ανηφορίστε για έναν περίπατο, ακολουθώντας το 
ορειβατικό μονοπάτι, που περιγράφει από πάνω το 
εντυπωσιακό φαράγγι Καχάλα. 

Όταν κατεβείτε, είναι η ώρα να απολαύσετε έναν 
καφέ κάτω από τον υπεραιωνόβιο πλάτανο της πλα-
τείας που μοιάζει με μπαλκόνι πάνω από την πεδιά-
δα. Στο καφενείο «η ωραία Τιθορέα» μια μαρμάρινη 
επιγραφή μας ενημερώνει ότι εκεί έζησε ο άνδρας 
που ταύτισε το όνομά του με τον ελληνικό κινηματο-
γράφο, ο Φιλοποίμην Φίνος. 

Φυσικό στολίδι του χωριού είναι το «Αισθητικό 
Δάσος Τιθορέας», με τα έλατα και τις βελανιδιές να 
δίνουν καταφύγιο στην τοπική πανίδα, αλλά και με 
απόκρημνες πλαγιές που προσφέρονται για ορειβα-
σία. 

Σε μικρή απόσταση από την Αμφίκλεια, αξίζει να 
επισκεφθείτε το Μεταλλευτικό Πάρκο Vagonetto, 
για ένα κυριολεκτικό ταξίδι στο... κέντρο της Γης, 
που δίνει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να γνωρίσει 
βήμα-βήμα τη διαδικασία εξόρυξης του βωξίτη. 

Η γνωριμία με την ιστορία του βωξίτη ξεκινά από 
το παλιό μεταλλείο, τη Στοά 850. Το τρενάκι που 
χρησιμοποιούσαν άλλοτε οι μεταλλωρύχοι για τη 
μεταφορά του πετρώματος  γίνεται το μεταφορικό 
μέσο των επισκεπτών στην ιστορία του.  Ο επισκέ-
πτης, εφοδιασμένος με κράνος ασφαλείας και αδι-
άβροχο, κατεβαίνει 200 μέτρα κάτω από τη γη και 
ξεναγείται σε μία τυπική ημέρα δουλειάς των μεταλ-
λωρύχων εκείνης της εποχής. Μέσα από ένα σύγ-
χρονο σύστημα ατομικής ξενάγησης, «ακούει» τους 
μεταλλωρύχους να μιλάνε τη δική τους γλώσσα και 
να «χειρίζονται» τα μηχανήματα εκείνης της εποχής. 

Η ξενάγηση συνεχίζεται με την περιήγηση στον 
Εκθεσιακό Χώρο Μεταλλευτικής Ιστορίας και τη 
διαδραστική επίσκεψη στην Πτέρυγα Ψηφιακής 
Τεχνολογίας και ολοκληρώνεται με μια βόλτα στην 
Υπαίθρια Έκθεση Μηχανημάτων. (Πού; στο 51ο χλμ. 
της εθνικής οδού Λαμίας-Άμφισσας, Πληροφορίες: 
www.vagonetto.gr) 

Αμφίκλεια-Τιθορέα
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Πήλιο 

Σ ταθερή αξία στις χειμωνιάτικες αποδράσεις, το Πήλιο σάς 
καλεί να γεμίσετε μπαταρίες με κενταυρομαχίες στα χιόνια, 

τσιμπούσια με σπετζοφάι και βόλτες σε ορεινά χωριουδάκια, 
με θέα στον Παγασητικό. 

Στις Μηλιές, ο Παγασητικός, μόνιμο φόντο στον ορίζοντα αρι-
στερά, παίζει κρυφτό με τις στέγες των πηλιορείτικων αρχο-
ντικών. Σκεπές καλυμμένες με σχιστολιθικές πλάκες, πελεκη-
μένες στο χέρι για να μοιάζουν με λέπι ψαριού, όπως δίδαξαν 
οι πρωτομάστορες από Σιάτιστα και Καστοριά που έφεραν την 
τέχνη τους στο Πήλιο.

Στην πλατεία με τα θεόρατα πλατάνια δεσπόζει η εκκλησία 
των Παμμεγίστων Ταξιαρχών του 1741. Μπείτε στην ιστορική 
βιβλιοθήκη με τα 3.200 σπάνια βιβλία, που το 1815 στέγασε την 
περίφημη «Σχολή Μηλεών» με δασκάλους τους τρεις λόγιους 
από το χωριό, τον Άνθιμο Γαζή, τον Γρηγόριο Κωνσταντά και 
τον Δανιήλ Φιλιππίδη. Η παράδοση του Πηλίου ζωντανεύει στο 
τοπικό μουσείο Μηλιών, μέσα από φωτογραφικό υλικό κι αντι-
κείμενα καθημερινής χρήσης σαν τη πινακωτή για το ψωμί, το 
σαμάρι αλλά και τις πηλιορείτικες φορεσιές με τα θηλυκωτάρια. 

Πάρτε τον κατηφορικό δρόμο ως το σταθμό του «Μουντζού-
ρη», του θρυλικού μικρού τρένου του Πηλίου. Η σιδερένια 
γέφυρα των αρχών του 20ού αιώνα, έργο του αρχιμηχανικού 
Εβαρίστο Ντε Κίρικο, πατέρα του ιταλού ζωγράφου, εντυπωσι-
άζει με την αισθητική της. 

Εξερευνώντας το ανατολικό Πήλιο, οι μηλιές τριγύρω προδί-
δουν ότι ζυγώνετε στη Ζαγορά, την πατρίδα του πηλιορείτικου 
μήλου. Μόλις φτάσατε στο γραφικό χωριό με την εθιστική 
ομορφιά που έδωσε έμπνευση στο Σεφέρη. Στην πλακόστρωτη 
πλατεία με τις μαρμάρινες βρύσες, επισκεφθείτε την εκκλησία 
του Άι-Γιώργη για να θαυμάσετε το περίτεχνο ξυλόγλυπτο τέ-
μπλο της. Λίγο έξω από το χωριό, στο δρόμο για τη μοναδική 
αμμουδιά του Χορευτού (ιδανική και για βουτιές το καλοκαίρι!) 
το σχολειό του 1777 έχει την ιστορία του. Εδώ, ο Ρήγας Φεραίος 
απήγγειλε το Θούριο, «καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή…».

Πρέπει να επισκεφθείτε...

• Αντίδοτο στο γκρίζο του τσιμέντου η Βυζίτσα, η Μακρινίτσα, οι Πινακάτες, ο Άγιος Γεώργιος, ο 
Κισσός, ο Άγιος Λαυρέντιος, η Τσαγκαράδα και όχι μόνο, δίνουν ρεσιτάλ ομορφιάς στις γειτονιές, τις 
πλατείες και τα καλντερίμια τους. 
• Κάντε σκι με θέα θάλασσα, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου Αγριόλευκες (2 χλμ. από Χάνια και 
27 χλμ. από Βόλο) σε υψόμετρο 1.471 μέτρων. Διαθέτει πέντε πίστες συνολικού μήκους 15 χλμ. (στη 
Lang-Lauf η κατάβαση γίνεται ανάμεσα σε οξιές, αγριόλευκες και καστανιές με θέα το Αιγαίο), σαλέ, 
ενοικιάσεις εξοπλισμού, σχολή σκι και snowboard με ειδικά τμήματα για παιδιά 3 χρονών και πάνω 
(πληροφορίες στο www.pelionski.gr). 
•  ∆οκιμάστε χωριάτικες πίτες, σαρμαδάκια, τηγανιές, μπουμπάρι, γκιούλμπασι, γαρδουμπάκια, 
αλλά και το παραδοσιακό σπετζοφάι δίπλα στο τζάκι, βλέποντας έξω να πέφτει χιόνι! 
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θρυλική φιγούρα του ευτραφούς γέρο-
ντα από τη Καισάρεια, με τα γυαλάκια, τα 
ασπροκόκκινα ρούχα, τη λευκή γενειάδα 

και τις μαύρες μπότες, που είναι συνυφασμένος με 
τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρο-
νιάς, παραμένει αγαπητή σε όλους, μικρούς και με-
γάλους. Τα παιδάκια περιμένουν με ανυπομονησία 
τον Άγιο που αφήνει δώρα κάτω από το στολισμένο 
χριστουγεννιάτικο δέντρο, ενώ και οι μεγάλοι ακούμε 
ευχάριστα τις ιστορίες γι' αυτόν και χαμογελάμε όταν 
τον «συναντάμε» στους δρόμους και στα εμπορικά 
κέντρα τις μέρες των γιορτών. 

Πότε «γεννήθηκε» ο χαρακτήρας του 
Άγιου Βασίλη; 
Προέκυψε από ένα ποίημα του Clement Moore με 
τίτλο «Η νύχτα πριν από τα Χριστούγεννα» («Επίσκε-
ψη του Άγιου Βασίλη») το 1823 και εικονογραφήθη-
κε αρκετά χρόνια αργότερα, το 1863, στο περιοδικό 
Harper’s Weekly. Στην ποιητική αδεία οφείλεται και η 
πίστη ότι ο Άγιος Βασίλης μπαίνει στα σπίτια από την 
καμινάδα για να αφήσει τα δώρα και έχει έλκηθρο 
που το σέρνουν 7 τάρανδοι. 

Γιατί φοράει κόκκινα;
Ένας θρύλος λέει ότι ο Άγιος «γεννήθηκε» από μία 
διαφήμιση γνωστής εταιρείας αναψυκτικών - για 

Γιατί είναι ο αγαπημένος Άγιος μικρών και μεγάλων; Γιατί φοράει κόκκινα 
και γιατί του αφήνουμε μπισκότα και γάλα; Τα γράμματα προς τον Άγιο τι 
αποκαλύπτουν; Στις γραμμές που ακολουθούν απαντάμε σε όλες τις πιθα-
νές απορίες σας σχετικά με τον «Άγιο των Δώρων»...

Η

ΓΝωΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ  
ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ

αυτό φέρει και τα χρώματά της. Ωστόσο, πολύ πριν 
γεννηθεί το δημοφιλές αναψυκτικό, υπήρχαν απει-
κονίσεις του Αγίου με την κόκκινη κάπα - άλλω-
στε και ο Άγιος Νικόλαος ως επίσκοπος φορούσε 
κόκκινο ράσο, αν και στην πρώτη εικονογράφησή 
του, από τον Τόμας Ναστ, ο αγαπημένος Άγιος των 
παιδιών φορούσε πράσινα ρούχα. Η επικράτηση 
του κόκκινου χρώματος, ίσως να έχει να κάνει και 
με την αισιοδοξία και τη χαρά που περιβάλλει τη 
συγκεκριμένη μορφή.  

Η εταιρεία αναψυκτικών το 1931 παρουσίασε σε μια 
διαφήμισή της τον Άη Βασίλη ντυμένο στα κόκκινα, 
να φέρνει ως πρωτοχρονιάτικα δώρα τα προϊόντα της. 
Η διαφήμιση αυτή υπήρξε εμπορικά τόσο επιτυχής 
που έμελλε να γίνει σήμα δημοτικότητάς της ανά τον 
κόσμο. Γι’ αυτό και πολλοί θεωρούν ότι ο Άγιος Βασί-
λης είναι «δημιούργημά» της. 

Tα πολλά και διαφορετικά του ονόματα
Σύμφωνα με την ελληνορθόδοξη παράδοση, ο Άγι-
ος Βασίλης είναι ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος έζη-
σε στη Καππαδοκία και αφιέρωσε σχεδόν όλη του 
τη ζωή στη βοήθεια προς τον συνάνθρωπο και που 
θεωρείται στην παγκόσμια ιστορία ως ο εμπνευ-
στής αλλά και πρώτος δημιουργός της οργανωμέ-
νης φιλανθρωπίας.

Στην Αμερική και στην Αγγλία, «Σάντα Κλάους» εί-
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ναι ο Άγιος Νικόλαος (Santa Claus= παραφθορά του 
Saint Nicolaus), ο οποίος ιστορικά είχε τη φήμη ότι 
χάριζε χρυσά νομίσματα σε ανθρώπους που το είχαν 
ανάγκη. Διόλου τυχαίο το γεγονός ότι σε πολλές χώ-
ρες, ο Άγιος φέρνει τα δώρα του στις 6 Δεκεμβρίου, 
ημέρα του Αγίου Νικολάου. Σύμφωνα με μία άλλη εκ-
δοχή, ο Άγιος Βασίλης και η σύνδεσή του με τα δώρα, 
αποτελεί μετεξέλιξη της παράδοσης των Τριών Μάγων.

Σταδιακά, ο Άγιος Νικόλαος ενσωματώθηκε στις 
κουλτούρες των περισσότερων χωρών και απέκτησε 
διαφορετικά ονόματα: «Σίντερ-Κλάας» για τους Ολ-
λανδούς, «Βάιναχτσμαν» για τους Γερμανούς, «Λαμ-
Κουνγκ-Κουνγκ» (=ο Καλός γερο-πατέρας) για τους 
Κινέζους, «Χοτέισο» για τους Ιάπωνες, «Μπάμπο Να-
τάλε» για τους Ιταλούς.  

Σε αυτές τις χώρες, όταν μιλήσουμε για Άγιο Βα-
σίλη, με όποιο όνομα κι αν τον αναφέρουμε, όλοι θα 
φέρουν στον νου τους τον ευτραφή γέροντα, με τη 
κόκκινη στολή, το έλκυθρο και τους ταράνδους. Βέ-
βαια, υπάρχουν και περιπτώσεις όπως π.χ. στη Γαλλία, 
όπου ο χαριτωμένος γενειοφόρος είχε άλλη μορφή 
προτού επικρατήσει με τη μορφή που όλοι σήμερα τον 
έχουμε στο μυαλό μας. Ο Περ Νοέλ για παράδειγμα, 
αρχικά φορούσε μαύρα και μετακινείτο με γάιδαρο. 
Την παραμονή των Χριστουγέννων, τα παιδιά άφηναν 
τα παπούτσια τους δίπλα στο τζάκι, γεμάτα με καρότα 
και λιχουδιές για τον Γκι, τον γάιδαρο του Περ Νοέλ. Ο 
Περ Νοέλ έπαιρνε ό,τι του είχαν αφήσει τα παιδιά και 
στη θέση των καρότων, μέσα στα παπούτσια, άφηνε 
μικροδωράκια.  

Σε άλλες χώρες, όπως π.χ. στη Ρωσία, η πίστη 
στον Άγιο Βασίλη έχει παγανιστική προέλευση- εί-
ναι η εξέλιξη του μυθικού Γέροντα Πάγου των Δα-
σών, ο οποίος μοιράζει δώρα μαζί με την εγγονή 
του, τη Σνεγκουρότσκα (το κορίτσι του χιονιού). Πα-
ρόμοια προέλευση έχει ο Άγιος και στη Νορβηγία, 
όπου ονομάζεται «Τζουλουπούκι».

Τι συμβολίζει ο Αη Βασίλης; 
Το κόκκινο χρώμα που φοράει συμβολίζει την αισι-
οδοξία του καινούργιου χρόνου και το σβήσιμο των 
όποιων αρνητικών στοιχείων του προηγούμενου 
έτους.

Γιατί του αφήνουμε μπισκότα και γάλα;
Έχει να κάνει με την παλιά γερμανική παράδοση του 
μεσαιωνικού χριστουγεννιάτικου δέντρου (που λεγό-

ταν Δέντρο της Ευτυχί-
ας- συμβολίζοντας το 
δέντρο του κήπου της 
Εδέμ) το οποίο στολιζό-
ταν με γκοφρέτες, μήλα και 
μπισκότα. Στη συνέχεια, τα 
γλυκίσματα «κατέβηκαν» από το 
δέντρο, τη θέση τους πήραν διακο-
σμητικές μπάλες, γιρλάντες και φω-
τάκια και τα γλυκά μεταφέρθηκαν σε 
πιάτο, το οποίο για να μην πλησιάζουν τα ποντίκια 
τοποθετήθηκε κοντά στη φωτιά, στο τζάκι. Επειδή 
όμως αυτό ήταν το σημείο εισόδου του Αγίου Βα-
σίλη στο σπίτι, επικράτησε η άποψη ότι τα άφηναν 
γι' αυτόν!  

Τι σημαίνει για τα παιδιά; 
Στα μάτια των παιδιών είναι μάλλον ένας… υπέρ-
ήρωας, που αφενός βρίσκει πάντα τον τρόπο να 
τρυπώσει στο σπίτι χωρίς να γίνεται αντιληπτός 
(είτε υπάρχει τζάκι είτε όχι!) αφετέρου διδάσκει στα 
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παιδιά αξίες, όπως η καλή συμπε-
ριφορά, η επιείκεια και η αγάπη. 

Ο Άγιος Βασίλης αποτελεί την 
πρώτη αίσθηση επιβράβευσης που 
πηγάζει εκτός της οικογένειας. Ο 
Άγιος δεν τιμωρεί, αφού ενσαρκώ-
νει την έννοια της επιείκειας, ενώ 
ταυτόχρονα εξάπτει τη φαντασία 
των παιδιών. Αυτή η αλληλεπί-
δραση είναι ιδιαίτερα επιθυμητή, 
καθώς αποτελεί μία από τις πιο 
σπουδαίες πηγές έμπνευσης προ-
τύπων και αρχών. Ανακαλώντας 
τις πιο τρυφερές αναμνήσεις των 
παιδικών μας χρόνων, θα δούμε ότι 
ξεχωριστή θέση ανάμεσά τους έχει 
ο συγκεκριμένος Άγιος, θέση που 
χωρίς την παρουσία του θα έμενε 
αδειανή. 

Μπορεί να κάνει κακό στο 
παιδί η πίστη στον Άγιο 
Βασίλη; 
Αρνητικά στοιχεία που να πηγά-
ζουν άμεσα από την «παρουσία» 
του Άγιου Βασίλη στην εορταστι-
κή περίοδο δεν υπάρχουν. Ωστό-
σο, αν πρέπει οι γονείς να δώσουν 
προσοχή σε κάποια σημεία είναι 
στο να αποφευχθούν μιμητισμοί, 
όπως έχει συμβεί με άλλους παι-
δικούς ήρωες. Για παράδειγμα, 
τα παιδιά μπορεί να σκαρφαλώ-
σουν στη στέγη του σπιτιού για να 
μπουν κατόπιν από την καμινάδα. 
Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται εξηγώ-
ντας ότι ο Αη Βασίλης διαθέτει 
μοναδικές ικανότητες, γιατί κατά 
βάθος είναι πνεύμα. 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο 
βέβαια είναι να μην χρησιμοποι-
είται ο Άγιος Βασίλης ως τιμωρός, 
με εκφράσεις του τύπου «αν μα-
λώνεις με τον αδερφό σου ο Αη 
Βασίλης δεν θα σε αγαπάει και 
δεν θα σου φέρει δώρο!». Γιατί 
αν τελικά βρει δώρο κάτω από 

το δέντρο, θα είστε αναξιόπιστοι, 
ενώ αν δεν βρει, θα του στερήσε-
τε το δικαίωμα στη χαρά, αυτές τις 
άγιες μέρες. 

Τα γράμματα στον Αη 
Βασίλη τι αποκαλύπτουν 
στους γονείς;
Τα γράμματα προς τον Άγιο Βασίλη 
είναι ένας πραγματικός «θησαυ-
ρός» πληροφοριών για τα συναι-
σθήματα και τις ανάγκες των παι-
διών. Μέσα από αυτά μπορείτε να 
μάθετε για ζητήματα που τα αγχώ-
νουν ή τα στενοχωρούν, γεγονότα 
που τα φοβίζουν ή τα απογοητεύ-
ουν, τις ανησυχίες τους αλλά και τι 
αγαπούν τα παιδιά και ποιες είναι οι 
βαθύτερες επιθυμίες τους. 

Πότε πρέπει να 
μιλήσουμε στο παιδί για 
τον Άγιο Βασίλη;
Φαίνεται ότι δεν υπάρχει κατάλλη-
λη ηλικία γι' αυτό. Εξαρτάται από 
το αν το παιδί αισθάνεται έτοιμο. 
Αν πάντως έχει ήδη αρχίσει τις 
ερωτήσεις, είτε γιατί άκουσε κάτι 
από τους μεγάλους, είτε γιατί του 
είπαν κάτι οι συμμαθητές του στο 
σχολείο, ο χρόνος αυτός δεν απέ-
χει και πολύ. 

Τι συμβαίνει όταν το 
παιδί μαθαίνει την 
αλήθεια από άλλα 
παιδιά; 
Ανάλογα με τη νοητική και συναι-
σθηματική ανάπτυξη του παιδιού, 
οι γονείς θα πρέπει να αποφασί-
σουν αν θα επιβεβαιώσουν ή όχι 
τα «νέα». Είτε όμως αποφασίσουν 
το ένα είτε το άλλο δεν πρέπει να 
πουν ψέματα στο παιδί. Η απάντη-
ση ότι ο Αη Βασίλης είναι πνεύμα, 
καλύπτει εν μέρει και τις δύο πε-
ριπτώσεις.

ο άγΙος βάςΙλης 
άντΙΠροςωΠΕυΕΙ 
την άΙςΙοδοξΙά 
του κάΙνουργΙου 
χρονου κάΙ 
το ςβηςΙμο 
των οΠοΙων 
άρνητΙκων 
ςτοΙχΕΙων του 
ΠροηγουμΕνου 
Ετους

"
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σο περισσότερο οι γυναίκες στρέφονται προς τα πιο οικο-
λογικά, φυσικά προϊόντα για την περιποίηση του προσώπου, 
του σώματος και των μαλλιών τους, τα φυτικά έλαια θα κερ-

δίζουν συνεχώς έδαφος, αφού αποτελούν έναν φυσικό και πολύ απο-
τελεσματικό τρόπο για να διατηρήσουμε την ομορφιά μας. Ποια είναι 
όμως τα χαρακτηριστικά που κάνουν τα συγκεκριμένα έλαια αναντικα-
τάστατα; 
Η ιστορία τους: Οι Αιγύπτιες έριχναν σταγόνες αρωματικών 
ελαίων από αποστάγματα φυτών και μπαχαρικών στο λουτρό τους ή τα 

Ό

ΕΛΑΙΑ 
ΟΜΟΡΦΙΑΣ 
Η ΝΕΑ 
ΤΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
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Τα έλαια ομορφιάς απο-
τελούν την «τελευταία 
λέξη» στον χώρο της 
Κοσμετολογίας και της 
φροντίδας του δέρματος 
και όχι άδικα. Απαλά, 
κατάλληλα για όλο το 
σώμα, με πλούσιo άρω-
μα και ασύγκριτη απο-
τελεσματικότητα, κατα-
κτούν ακόμη και την πιο 
απαιτητική γυναίκα. Με 
βελούδινη υφή, απλώνο-
νται εύκολα, απορροφώ-
νται αμέσως και έχουν 
γίνει το -κοινό- μυστικό 
ομορφιάς και λάμψης 
εκατομμυρίων γυναικών 
σε όλον τον κόσμο. 

άπλωναν στο σώμα τους για να αποκτήσουν 
λεία και απαλή επιδερμίδα.
Η φυσικότητά τους: Τα ξηρά λά-
δια προέρχονται από σπόρους, καρπούς και 
άνθη φυτών, όπως είναι η ελιά, το argan, το 
jojoba, το σταφύλι κ.ά.
Τα συστατικά τους: Είναι πλού-
σια σε αγνά, θρεπτικά συστατικά και ιδανικά 
για την υγεία της επιδερμίδας, αφού χαρί-
ζουν την απαραίτητη τροφή και ενυδάτωση. 
Xρησιμοποιoύνται απευθείας πάνω στην 
επιδερμίδα του προσώπου ή του σώματος 
και στα μαλλιά, ενυδατώνοντας και θρέφο-
ντας σε βάθος. 
Οι ιδιότητές τους:  Διακρίνονται 
για τις μαλακτικές, ενυδατικές και αντιγη-
ραντικές τους ιδιότητες.
Οι πολλές και διαφορετικές 
τους χρήσεις: Τα περισσότερα από 
αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο 



νοέμβριος - δεκέμβριος 2014 | 

ΟΜΟΡΦΙΑ

57

πρόσωπο και στο σώμα, ενώ ορισμένα άλλα είναι ιδανικά 
για την περιποίηση των μαλλιών. Εκείνα που προορίζονται 
για τα μαλλιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μάσκα, 
στη διάρκεια του λουσίματος ή μετά το λούσιμο. Εφαρμό-
στε χωρίς να ξεβγάλετε, όπως θα κάνατε με ένα leave-in 
conditioner.
Η ασφάλειά τους: Είναι φυσικά (πολλές φορές 
μάλιστα και βιολογικά), άρα ασφαλέστερα για το δέρμα και 
τον οργανισμό, σε σχέση με τα συμβατικά προϊόντα ομορ-
φιάς. 
Το άρωμά τους: Είναι απαλό και μοναδικό. Αναδύ-
εται φυσικά όσο μένει και ζεσταίνεται πάνω στο δέρμα σας 
και σας ακολουθεί για πολλές ώρες.

Τα πιο γνωστά έλαια ομορφιάς 
Argan oil: Γνωστό για την ισχυρή επανορθωτική και αντιγη-
ραντική του δράση, συνιστά «όπλο» ομορφιάς για το πρό-
σωπο, το σώμα και τα μαλλιά. Στον τόπο καταγωγής του, τη 
Βόρεια Αφρική, οι γυναίκες το χρησιμοποιούν εδώ και εκα-
τοντάδες χρόνια για την φροντίδα του προσώπου και του 

σώματος, για την πρόληψη και τη θεραπεία του σκασμένου 
δέρματος, αλλά και την καταπολέμηση των ρυτίδων. Βοηθά 
την επιδερμίδα να διατηρεί την ελαστικότητα, τη σφριγηλό-
τητα και τη νεανική της όψη. Αυτός είναι και ο λόγος για 
τον οποίο ολοένα και περισσότερες εταιρείες καλλυντικών 
επιλέγουν να προσθέσουν το θαυματουργό αυτό έλαιο στις 
συνθέσεις τους.

Το μυστικό φαίνεται ότι κρύβεται στην υψηλή περι-
εκτικότητά του σε ακόρεστα λιπαρά οξέα (80%) και στο 
γεγονός ότι αποτελεί μια από τις πιο πλούσιες φυσικές 
πηγές βιταμίνης Ε. 
• Ελαιόλαδο: Το μυστικό ομορφιάς που κρύβεται στο... 
ντουλάπι της κουζίνας μας! Είναι από τα πολυτιμότερα φυ-
σικά έλαια. Περιέχει μεγάλη ποσότητα ασβεστίου και βιτα-
μινών Α και Ε, σίδηρο, χαλκό, φώσφορο και αντιοξειδωτικά. 
Τρέφει το αφυδατωμένο και ευαίσθητο δέρμα, βοηθά τα 
εύθραυστα νύχια και τα ταλαιπωρημένα μαλλιά χάρη στις 
μαλακτικές του ιδιότητες.
• Tea tree: Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην καταπο-
λέμηση της ακμής, καθώς διαθέτει εξαιρετικές αντιβακτη-

η  προτείνει...

dr. organic
Organic Moroccan Argan 

Oil Liquid Gold 100% 
Pure Oil 50ml

Ένα μυστικό ομορφιάς 
3.500 ετών!

Οι μαροκινοί το αποκαλούν «υγρό 
χρυσάφι» της ερήμου, χάρη στις 

ευεργετικές του δράσεις σε πρόσω-
πο, μαλλιά και σώμα. Δυναμώνει και 

λειαίνει τα μαλλιά, αφήνοντάς τα μετα-
ξένια και υγιή, ενυδατώνει, αναδομεί 
και θρέφει σε βάθος την επιδερμίδα, 
ενώ παράλληλα μπορεί να ενισχύσει 
τα αδύναμα νύχια. Προστατεύει το 

δέρμα από την πρόωρη γήρανση και 
βοηθά την επιδερμίδα να διατηρεί την 
ελαστικότητα, τη σφριγηλότητα και τη 

νεανική της όψη.
 

dr. organic
Organic Moroccan 

Argan Oil Hair Treatment 
Serum

Θρέφει  & προστατεύει 
τα μαλλιά

Οι εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες 
αυτού του εκπληκτικού ελαίου 

συνδυάζονται με βιολογικά ουσιώδη 
λιπαρά οξέα και εκχυλίσματα φρούτων 

και καρπών για τη δημιουργία ενός 
αρωματικού, πλούσιου και άμεσα 

απορροφήσιμου ελαίου περιποίησης 
για τα μαλλιά. Αυτή η πολυτελής και 
ανάλαφρη θεραπεία για τα μαλλιά 

απορροφάται στη στιγμή από την τρίχα 
και χαρίζει μεταξένια λείο αποτέλεσμα 

και εξαιρετική λάμψη.

dr. organic
Organic Rose Otto Facial 

Serum

Σύμβολο νεότητας και 
ομορφιάς

Ένα μεταξένιο λάδι προσώπου με 
αντιγηραντική και αναζωογονητική 
δράση, ιδανικό για ώριμα δέρματα. 
Βελτιώνει την υγεία, την υφή και το 

χρώμα του δέρματος, κάνοντάς το πιο 
λείο, νεανικό και αστραφτερό. Ηρεμεί, 
εξισορροπεί, αναμορφώνει και αναζω-
ογονεί. Απορροφάται γρήγορα από τα 
επιδερμικά κύτταρα για άμεσο κλεί-
δωμα της υγρασίας και αποκαθιστά 

την ακεραιότητα των ιστών αφήνοντας 
την επιδερμίδα ενυδατωμένη και 
λαμπερή, χωρίς να τη βαραίνει.
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ριδιακές ιδιότητες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τσιμπήματα εντόμων 
(π.χ. κουνουπιών), κεντρίσματα και ερεθισμούς, για την ανακούφιση και 
τον καθαρισμό της προσβεβλημένης περιοχής. 

Αντιμετωπίζει επίσης αποτελεσματικά την πιτυρίδα, ενώ είναι αποτε-
λεσματικό και στην καταπολέμηση των μυκητιάσεων των νυχιών. Χρησι-
μοποιήστε το και σε ποδόλουτρο – ρίξτε λίγες σταγόνες τεϊόδεντρου σε 
μια λεκάνη με χλιαρό νερό και θα νιώσετε άμεσα τα πόδια σας ελαφριά 
και ξεκούραστα. 
• Έλαιο τριαντάφυλλου: Στο έλαιο τριαντάφυλλου αποδίδονται τονωτι-
κές, καταπραϋντικές και χαλαρωτικές ιδιότητες που μπορούν να δημι-
ουργήσουν μια αίσθηση ευεξίας, εσωτερικής χαλάρωσης και ισορροπί-
ας. Επίσης, το έλαιο αυτό είναι γνωστό για τις αντισηπτικές και στυπτικές 
ιδιότητές του, αλλά και για τη βαθιά ενυδατική του δράση. Είναι κατάλλη-
λο για τις πολύ ξηρές και πολύ ταλαιπωρημένες επιδερμίδες. 
• Έλαιο φραγκοστάφυλου: Έχει μοναδική επανορθωτική και αντιφλεγ-
μονώδη δράση χάρη στα λιπαρά οξέα που περιέχει, ενώ είναι αποτελε-
σματικό στην καταπολέμηση του εκζέματος. 
• Έλαιο χαμομηλιού: To χαμομήλι δεν είναι ηρεμιστικό μόνο όταν το πί-
νει κανείς. Εξίσου καταπραϋντική είναι η δράση του ελαίου χαμομηλιού 
στην επιδερμίδα. Μπορεί να βοηθήσει πολύ ένα ερεθισμένο δέρμα, μει-
ώνοντας τις κοκκινίλες και τους ερεθισμούς. 
• Έλαιο jojoba: Χρησιμοποιείται για τη φροντίδα του προσώπου, του σώ-
ματος και των μαλλιών, ενώ είναι ιδανικό και για μασάζ. Πλούσιο σε βιτα-
μίνες και μέταλλα, θρέφει και τονώνει την επιδερμίδα, διατηρώντας την 
υγεία και την ελαστικότητά της. Η χημική του δομή είναι εντυπωσιακή, 
καθώς είναι σχεδόν ίδια με εκείνη των φυσικών ελαίων του σώματος. 
Απορροφάται ταχύτατα, χωρίς να φράσσει τους πόρους. 
• Έλαιο macadamia: Είναι ιδιαίτερα μαλακτικό, θρεπτικό και καταπραϋ-
ντικό, με εξαιρετικές ενυδατικές και αντιγηραντικές ιδιότητες, κατάλληλο 
για όλους τους τύπους δέρματος. Έχει το πλεονέκτημα ότι απορροφάται 
καλύτερα από το δέρμα και δεν το καθιστά λιπαρό στην αφή.

Χάρη στην περιεκτικότητά του σε παλμιτολεϊκό οξύ, είναι ιδανικό για 
να καλύψει τις ανάγκες των ώριμων επιδερμίδων, αφού προσφέρει βα-
θιά ενυδάτωση και φροντίδα. Είναι επίσης κατάλληλο για τις εύθραυστες 
επιδερμίδες, ενώ εφαρμόζεται στην αντιμετώπιση των ραγάδων και των 
ουλών καθώς και στην περιποίηση των μαλλιών και τα χεριών. 

Το μασάζ με έλαιο macadamia διευκολύνει την τοπική μικρο-κυκλο-
φορία και τονώνει το λεμφικό σύστημα. Μπορεί τέλος να χρησιμοποι-
ηθεί στην επούλωση ουλών, ηλιακών εγκαυμάτων, αμυχών και άλλων 
ερεθισμών.
• Έλαιο καρύδας: Το άρωμά του μας ταξιδεύει σε μέρη εξωτικά, ενώ 
τα αντιοξειδωτικά του στοιχεία διεισδύουν στις βαθύτερες στιβάδες της 
επιδερμίδας, χαρίζοντάς της βαθιά ενυδάτωση, απομακρύνοντας τα 
νεκρά κύτταρα και αφήνοντας το δέρμα λείο, απαλό και φωτεινό. Στην 
Κοσμετολογία, το λάδι καρύδας είναι πασίγνωστο για την αντιγηραντική 
και αντιοξειδωτική του δράση, καθώς έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βι-
ταμίνη E.

 • Τα λάδια προσώπου προκα-
λούν ακμή.
Μύθος. Πολλές γυναίκες 
θεωρούν ότι αν χρησιμοποιή-
σουν ένα έλαιο ομορφιάς στο 
πρόσωπό τους, θα φράξουν οι 
πόροι και θα παρουσιάσουν 
ακμή, όμως ισχύει το ακριβώς 
αντίθετο. Τα έλαια προστα-
τεύουν και επανορθώνουν τις 
φθορές της επιδερμίδας, ενυ-
δατώνουν και προλαμβάνουν 
την ακμή. 
• Τα έλαια ομορφιάς αφή-
νουν μια λιπαρή αίσθηση στο 
δέρμα.
Μύθος. Αυτό δεν ισχύει. Λόγω 
του ότι είναι φυσικά, απορ-
ροφώνται πολύ καλά από το 
δέρμα και μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν άνετα και από 
άτομα με λιπαρό δέρμα. Δεν 
αφήνουν αίσθηση λιπαρότη-
τας, αλλά αίσθηση θρέψης και 
αναζωογόνησης. 
• Τα έλαια ομορφιάς αποτε-
λούν «βόμβες» αντιοξειδω-
τικών.
ΑλήθειΑ. Και μάλιστα, χωρίς 
να περιέχουν καθόλου συντη-
ρητικά και χημικά συστατικά. 

Μύθοι & αλήθειες  
για τα έλαια ομορφιάς 
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CHRISTMAS 
BEAUTY 
ROUTINE

by dr.organic 

by dr.organic 
O χρόνος για το ρεβε-
γιόν των Χριστουγέννων 
και της Πρωτοχρονιάς, 
τις δύο μέρες του χρό-
νου που κάθε γυναίκα 
θέλει να λάμπει, δεν εί-
ναι πολύ μακριά. Όσο τα 
μαγαζιά και η πόλη φο-
ρούν τα γιορτινά τους, 
εσείς μπαίνετε σιγά-
σιγά σε διάθεση εορτών 
και σκέφτεστε πώς θα 
εντυπωσιάσετε. Για μια 
λαμπερή εμφάνιση, δεν 
αρκεί ένα προσεγμένο 
ρούχο και ένα εντυπω-
σιακό μακιγιάζ. Το πιο 
σημαντικό είναι να έχετε 
φροντίσει κατάλληλα το 
πρόσωπο και το σώμα 
σας, ώστε πραγματικά 
να ακτινοβολεί! Ξεκινή-
στε από σήμερα κιόλας! 
Η επιτυχία είναι μόλις 4 
βήματα μακριά! 
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ΒΗΜΑ 1Ο: Καθαρίστε σε βάθος 
Το μυστικό για ένα δέρμα γεμάτο 
φρεσκάδα και λάμψη είναι ο καλός 
καθαρισμός του, πρωί και βράδυ, 
αφού το πρόσωπο βάλλεται καθη-
μερινά από «επιθέσεις», είτε αυτές 
λέγονται μακιγιάζ, είτε ατμοσφαι-
ρική ρύπανση. Χρησιμοποιήστε 
το Organic Dead Sea 
Mineral Face Wash, με 
βιολογικά μεταλλικά στοιχεία από τη 
Νεκρά θάλασσα, που καθαρίζει τους 
πόρους σε βάθος, αφήνοντας το 
πρόσωπο ανανεωμένο, επανορθωμένο και ορατά 
αναζωογονημένο. Είναι ιδανικό για λιπαρά, μικτά 
δέρματα και δέρματα με ατέλειες. 
Συνεχίστε με τη μάσκα προσώπου με 
λάσπη Organic Dead Sea 
Mineral Bio-Plasma 
Mud Mask από την ίδια σειρά. 
Μεταλλικά στοιχεία και θαλάσσια 
φύκια «αναλαμβάνουν» να καθαρί-
σουν σε βάθος και να αποτοξινώσουν 
τα κύτταρα. Διεισδύουν βαθιά στους 
πόρους, αφαιρώντας την υπερβολική 
λιπαρότητα, το σμήγμα και τις ακαθαρ-
σίες και διεγείροντας την κυτταρική 
ανάπλαση. 

ΒΗΜΑ 2Ο: Ενυδάτωση προσώπου
Η κατάλληλη στιγμή για να εφαρμόσετε στην επι-
δερμίδα σας ένα ισχυρό αντιγηραντικό σέρουμ, 
είναι μετά τον καθαρισμό, ώστε να εισχωρήσει σε 
βάθος και να απορροφηθούν στον μέγιστο βαθμό 
τα ενεργά συστατικά του. Δοκιμάστε το σύστημα 
αντιγήρανσης με βλαστοκύτταρα, έλαιο αργκάν 
και φυτικά εκχυλίσματα Organic 
Moroccan Argan Oil Stem 
Cell Anti-Aging System. 
Κλινικές έρευνες1 έδειξαν ότι με καθη-
μερινή χρήση 4 εβδομάδων, οι λεπτές 
γραμμές και οι ρυτίδες μειώνονται 
ορατά και η επιδερμίδα μένει εμφανώς 
ανανεωμένη, σφριγηλή και ενυδατω-
μένη!

Συνεχίστε με την Organic Moroccan Argan 
Oil Day Cream, που 
θρέφει σε βάθος την επιδερμί-
δα και προστατεύει τα κύτταρα 
από τις βλαβερές ελεύθερες 
ρίζες. Η σύνθεσή της βοηθάει 
στην αύξηση της παραγωγής 
του κολλαγόνου, κάνοντας τη 
επιδερμίδα να φαίνεται εμφανώς νεότερη, αμέσως 
μετά την εφαρμογή της.

ΒΗΜΑ 3Ο: Περιποίηση σώματος 
Μην επικεντρώνεστε μόνο στο πρόσωπο. Φροντίστε
εξίσου και το σώμα σας. H φροντίδα του λοιπόν θα 
πρέπει να κατέχει πρωταρχικό ρόλο, όποια ρουτίνα 
ομορφιάς κι αν ακολουθείτε! Δοκιμάστε το γαλάκτωμα 
σώματος Organic Moroccan Argan 
Oil Skin Lotion, που ξεχωρίζει για τις 
ενυδατικές και αντιγηραντικές του ιδιότητες, 
αλλά και το υπέροχο άρωμά του! Απορροφά-
ται εύκολα και ενυδατώνει αποτελεσματικά, 
χωρίς να αφήνει λιπαρά κατάλοιπα στην 
επιδερμίδα, είναι κατάλληλο για όλο το σώμα, 
ενώ είναι ιδανικό για κανονικές, ευαίσθητες 
και ξηρές επιδερμίδες. Οφείλει την βαθιά 
ενυδατική του δράση στο μαροκινό βιολογικό 
έλαιο Αργκάν, μια εξαιρετικά πλούσια πηγή 
βιταμινών, αντιοξειδωτικών και λιπαρών 
οξέων.

ΒΗΜΑ 4Ο: Στοχεύστε στις ατέλειες 
Αν στόχος σας είναι στο Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν 
να εμφανιστείτε με αψεγάδιαστη επιδερμίδα, χωρίς 
ατέλειες και ρυτίδες, το μυστικό είναι το Οrganic 
Snail Gel. Πρόκειται για ένα μοναδικό gel από 
φυσικό έκκριμα σαλιγκαριού, με έντονη επανορθω-
τική, αναπλαστική και επουλωτική δράση, κατάλληλο 
για το πρόσωπο και το 
σώμα. Περιέχει αλλαντοΐνη, 
κολλαγόνο και ελαστίνη, ενώ 
είναι εμπλουτισμένο και με 
γλυκολικό οξύ, πρωτεΐνες και 
βιταμίνες. Μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί ακόμη και στις 
λεπτές γραμμές και ρυτίδες 
του προσώπου. 

Συνεχίστε με τη μάσκα προσώπου με 

σουν σε βάθος και να αποτοξινώσουν 
τα κύτταρα. Διεισδύουν βαθιά στους 
πόρους, αφαιρώντας την υπερβολική 
λιπαρότητα, το σμήγμα και τις ακαθαρ-
σίες και διεγείροντας την κυτταρική 

 Ενυδάτωση προσώπου

πρέπει να κατέχει πρωταρχικό ρόλο, όποια ρουτίνα 
ομορφιάς κι αν ακολουθείτε! Δοκιμάστε το γαλάκτωμα 
σώματος 
Oil Skin Lotion
ενυδατικές και αντιγηραντικές του ιδιότητες, 
αλλά και το υπέροχο άρωμά του! Απορροφά-
ται εύκολα και ενυδατώνει αποτελεσματικά, 
χωρίς να αφήνει λιπαρά κατάλοιπα στην 
επιδερμίδα, είναι κατάλληλο για όλο το σώμα, 
ενώ είναι ιδανικό για κανονικές, ευαίσθητες 
και ξηρές επιδερμίδες. Οφείλει την βαθιά 
ενυδατική του δράση στο μαροκινό βιολογικό 
έλαιο Αργκάν, μια εξαιρετικά πλούσια πηγή 
βιταμινών, αντιοξειδωτικών και λιπαρών 
οξέων.

Πηγή: 1. RAHN COSMETICS PROTOLEA® rejuvenates the eye area by 6 years in 4 
weeks (in vitro study), κλινική μελέτη σε 80 γυναίκες 31-50 ετών, 2011
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ου Οι Nouvelle Vague επιστρέφουν στην 
Ελλάδα για δύο Χριστουγεννιάτικες βρα-
διές. Στα φωνητικά, η αυθεντική τραγου-
δίστρια του σχήματος, Melanie Pain, μαζί 
με την αισθαντική Liset Alea. 
Οι Nouvelle Vague γεννήθηκαν το 2003, 
από την κοινή αγάπη των Marc Collin και 
Olivier Libaux για τη new wave / post 
punk σκηνή των 80’s. Αποφάσισαν να 
δώσουν στα ακούσματα της εφηβικής 

τους ηλικίας μία νέα χροιά παρουσιάζοντας κομμάτια εκείνης της περιόδου, 
άλλοτε διάσημα και άλλοτε λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό, σε επανεκτελέ-
σεις βασισμένες σε λιτές ακουστικές ενορχηστρώσεις παραπέμποντας ηχητι-
κά στη bossa nova, τη jazz και την pop των 60’s. Σε συνδυασμό με τις αιθέριες 
γυναικείες φωνές που ανέλαβαν τα φωνητικά, το αποτέλεσμα συνεπαίρνει...

Πού & πότε;  • Fuzz Live Music Club, Τρίτη 23/12, 
Πατριάρχου Ιωακείμ 1 (Πειραιώς & Χαμοστέρνας), 

Ταύρος,  τηλ. 210 3450817, www.fuzzclub.gr.  
 • Fix Factory of Sound, Τετάρτη 24/12,   

26ης Οκτωβρίου 15, Θεσσαλονίκη,  τηλ. 2310514666, 
www.fixcom.gr

Πόσο; 23 - 29 ευρώ

agenda
...να θαυμαΣω 

Τη SvetlaNa 
ZakharOva
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Η κουζίνα της Πύρνας μετατρέπεται από την Foodstylist & Art de la 
Table Specialist, Άννα-Μαρία Μπαρού σε παραμυθένιο εργαστήριο 
ζαχαροπλαστικής. Εκεί φτιάχνει με τους μικρούς της φίλους σε ρόλο 
ζαχαροπλάστη πολύχρωμα μπισκότα, αστέρια, αγγελάκια, Άγιους 
Βασίληδες. Τα ψήνουν, τα στολίζουν, τα συσκευάζουν γιορτινά και τα 
ετοιμάζουν για δώρα ή τα παίρνουν στο σπίτι τους. Για παιδιά 5-10 
ετών.

H «απόλυτη μπαλαρίνα», η κορυφαία σήμερα χορεύτρια στον κόσμο, Svetlana 
Zakharova, θα βρεθεί στη χώρα μας, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 11,12 και 
13 Δεκεμβρίου. 
«Ζωντανός Θρύλος», «Ντίβα», «Superstar», «Τσαρίνα του κλασικού μπαλέτου». 
Υπερθετικοί χαρακτηρισμοί που φαντάζουν φτωχοί, από τη στιγμή που τα Bolshoi 
την ανακήρυξαν ως «Ζαχάροβα – η απόλυτη μπαλαρίνα». Τα φετινά Χριστούγεννα 
η «Assoluta Zakharova» θα φωτίσει με το υπέρλαμπρο άστρο της το γιορτινό ουρα-
νό της πόλης μας, με τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Πού; Πύρνα, Κοκκιναρά 43, Κηφισιά, τηλ. 2106230913, www.pyrna.gr
Πότε; 29 Νοεμβρίου, 6 & 13 Δεκεμβρίου, ώρα 11.00 -13.00

Πόσο; 15 ευρώ

29 Ν
οεμβρίου 

6 & 13 Δεκεμβρίου

Πού; Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,  
Βασ.Σοφίας & Κόκκαλη 1, Αθήνα  

-Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης 
Πότε; 11, 12 & 13 Δεκεμβρίου,  

στις 20:30 μ.μ. 

...να φΤιαξουμέ 
ΧριΣΤουγέννιαΤικα 

μπιΣκοΤα



Χριστούγεννα και μέρες χαράς επί Γης, 
όμως η Βερβελούδα ή Καλλικαντζαρού 
έχει άλλα σχέδια. Διατάζει να της φέ-
ρουν το ωραιότερο χριστουγεννιάτικο 
δέντρο και τότε αρχίζουν τα δύσκολα για 
την πριγκίπισσα, που βλέπει το πανέμορ-
φο δέντρο της να εξαφανίζεται, ενώ έχει 
καλέσει όλα τα παιδιά στην χριστουγεν-
νιάτικη γιορτή της. Ποιος το έκλεψε; Κά-
ποιος κλέφτης; Κάποιος μάγος; Ποιος θα 
το φέρει πίσω; Η κουκλοπαράσταση «Το 
Κλεμμένο Χριστουγεννιάτικο Δέντρο» 
είναι μια γλυκιά περιπετειώδης χριστουγεννιάτικη ιστορία, κατάλληλη για όλη 
την οικογένεια, που ανεβαίνει από τη «Μικρή Σκηνή», την ομάδα Κουκλοθέατρου 
της οικογένειας Σοφιανού, στον πολυχώρο Mabrida, για λίγες μόνο παραστάσεις. 

Πού; Κτήμα Mabrida, Αγίου Γεωργίου και Ελαίας, Κορωπί, 
τηλ. 2106620805-6, www.mabrida.com
Πόσο; 5 ευρώ

κάθε Σάββατο
έω

ς 27 Ιουνίου '15

22 Δεκεμβρίου έω
ς  

 06 Ιανουαρίου

Παραμονή Πρωτοχρονιάς. Κόσμος χαρούμενος στους δρόμους. Ένα κοριτσάκι 
πουλά σπίρτα. Μόνος φίλος του είναι ο Γιόχαν, ο κουλουράς, που προσπαθεί να 
το διασκεδάσει με τ' αστεία του. Πέφτει η νύχτα. Το κοριτσάκι δεν έχει πουλήσει 
τίποτα. Παγωνιά. Εκείνο, για να μην παγώσει, ανάβει ένα σπίρτο για να ζεσταθεί. 
Το πιο γνωστό παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, παρουσιάζεται στη σκηνή 
του θεάτρου Θυμέλη και σκορπίζει τα μηνύματα αγάπης και ανθρωπιάς, ανταπο-
κρινόμενο πλήρως στις άγιες μέρες των Χριστουγέννων. 

...να δω Το 
κοριΤΣακι 
μέ Τα ΣπιρΤα

…να δω μια 
κουκλοπαρα-
ΣΤαΣη μέ Την 
υπογραφη ΤηΣ 
οικογένέιαΣ 
Σοφιανου

21Δεκεμβρίου έω
ς  

04 Ιανουαρίου

Το θεατρικό παιχνίδι δεν είναι μόνο διασκέδαση και ψυχαγωγία. Τα παιδιά 
μέσα από καθοδηγούμενο αυτοσχεδιασμό, παιχνίδια σωματικής κίνησης, 
παιχνίδια μεταμορφώσεων και ρόλων, παιχνίδια λεκτικά και ρυθμικά δη-
μιουργούν τη δική τους θεατρική παράσταση. Το θεατρικό παιχνίδι είναι 
μέσο ενεργοποίησης, απελευθέρωσης της φαντασίας, ευαισθητοποίησης 
και καλλιέργειας της ψυχοκινητικής έκφρασης του παιδιού. Θεατρικά έργα, 
πίνακες ζωγραφικής, η ποίηση και η μουσική είναι οι βασικοί άξονες ερεθι-
σμάτων στο εργαστήρι θεατρικού παιχνιδιού, που υλοποιείται για παιδιά από 
6 έως 12 ετών, κάθε Σάββατο πρωί, στο dancevacuum, με τη θεατροπαιδα-
γωγό, ηθοποιό και σκηνοθέτη, Δέσποινα Μαραγκουδάκη.

Πού; dancevacuum, Διογένους 42, Χαλάνδρι, Αθήνα, τηλ. 6974924991, dancevacuum.blogspot.gr
Πότε; 04/10-27/06/2015, Κάθε Σάββατο από τις 10:00 έως τις 12:00
Πόσο; 10 ευρώ

...να παιξω μέ  
Το παιδι μου ένα 
«παιΧνιδι ρολων»

Πού; Θυμέλη Έλλης Βοζικιάδου,  
Μοσχονησίων 32, Αθήνα, τηλ. 2108657677, 
www.thymelitheater.com
Πότε; Στις 22, 23, 25, 26, 29, 30 Δεκεμβρίου  
και 1, 2, 5, 6 Ιανουαρίου 2015, στις 18.00
Πόσο; 6 - 10 ευρώ



συμβουλές για... 
γερό σκελετό

Η οστεοπόρωση έχει χαρακτηριστεί ως «σιωπηλή πάθηση», διότι προχωρά σταδιακά χωρίς εμφανή 

συμπτωματολογία. Αποτελεί όμως ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας το οποίο, σε 
μεγάλο βαθμό, μπορεί να 

προληφθεί. Πώς μπορούμε να διατηρήσουμε τα οστά μας γε
ρά και ανθεκτικά στο χρόνο;  

Ο Χειρουργός-Ορθοπαιδικός κ. Γεώργιος Γκουδέλης, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών,  

μας δίνει πολύτιμες συμβουλές για να τα κα
ταφέρουμε. 

Info box 
Γεώργιος Γκουδέλης MD, Ph.D.

Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

www.goudelis.gr
e-mail: goudelismd@yahoo.gr
κιν. 6974496334

ξεπερνάμε το ένα κουταλάκι την ημέρα) 
μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση του 
ασβεστίου, καθώς ευνοεί την αυξημένη 
διούρηση και κατ’ επέκταση την αποβολή 
του από τα ούρα. 

Διακόψτε το κάπνισμα και γυμνα-
στείτε. Περισσότερα από 20 τσιγάρα 
καθημερινά προδιαθέτουν σε οστεοπόρωση. 
Το κάπνισμα έχει τοξική επίδραση στους 
οστεοβλάστες, κύτταρα που ευθύνονται 
για την παραγωγή του οστού. Η σωματική 
άσκηση συμβάλλει στην ενδυνάμωση των 
οστών, αρκεί να γίνεται συστηματικά και 
υπό την καθοδήγηση ειδικού. Με την άσκη-
ση, μεταφέρονται φορτία στον σκελετό, 
τα οποία αποτελούν τον κύριο παράγοντα 
διατήρησης της οστικής μάζας. 

Μήπως σας λείπουν μέταλλα;  
Η έλλειψη μαγνησίου μπορεί να επηρεάσει 
την οστική ανάπτυξη και τη δραστηριότητα 
των οστεοβλαστών και οστεοκλαστών 
και άρα τον μεταβολισμό του ασβεστίου. 
Καλές πηγές μαγνησίου είναι τα φασόλια, 
το μούσλι, το καστανό ρύζι, το ψωμί ολικής 
άλεσης, τα αμύγδαλα, οι γαρίδες κ.ά. Απα-
ραίτητος για την ανάπτυξη του σκελετού 
είναι και ο ψευδάργυρος, ενώ ο σίδηρος 
και ο χαλκός συμμετέχουν στον σχηματισμό 
του κολλαγόνου.

Ποιο είναι το ιατρικό σας 
ιστορικό; Η μακροχρόνια λήψη ορισμέ-
νων φαρμάκων (π.χ. κορτιζόνης, ηπαρίνης, 
αντιόξινων, αντιεπιληπτικών, φαρμάκων 
για τον θυρεοειδή) μπορεί να επηρεάσει 

Παίρνετε αρκετό ασβέστιο; Είναι 
το κύριο συστατικό των οστών και παρέχει 
ισχύ στη δομή τους. Πλούσιες πηγές 
ασβεστίου είναι το γάλα, τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα (γιαούρτι, κίτρινο τυρί κ.ά.), τα 
πράσινα φυλλώδη λαχανικά, το μπρόκολο, τα 
όσπρια, τα σιτηρά και οι ξηροί καρποί. Σε 
καταστάσεις, όπως η δυσανεξία στη λακτόζη 
και σε άτομα που δεν προσλαμβάνουν επαρ-
κείς ποσότητες ασβεστίου από τη διατροφή 
τους, είναι σημαντικό να χορηγούνται ειδικά 
συμπληρώματα διατροφής. 

Η πολύτιμη βιταμίνη D. Παίζει 
καθοριστικό ρόλο στην απορρόφηση του 
ασβεστίου, αφού αποτελεί ουσιαστικά 
το «μεταφορικό του μέσο». Ωστόσο η 
ανεπαρκής έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία 
και η φτωχή διατροφή σε βούτυρο, λιπαρά 
ψάρια (σαρδέλες, σολομός, σκουμπρί, ρέγκα, 
τόνος), αυγά, αρνίσιο ή μοσχαρίσιο συκώτι 
και δημητριακά ολικής άλεσης, μπορεί να 
συντελέσουν στην εκδήλωση της οστεο-
πόρωσης. 

Μειώστε καφέ, οινόπνευμα και 
αλάτι. Η υπερβολική λήψη καφεΐνης από 
τον καφέ, το μαύρο τσάι και τα ενεργειακά 
ποτά, συμβάλλει στην εμφάνιση οστεοπό-
ρωσης, καθώς αυξάνει την απέκκριση του 
ασβεστίου στα ούρα και στα κόπρανα. Η 
κατανάλωση αλκοόλ στην εφηβική ηλικία 
μειώνει την κορυφαία οστική μάζα και 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αδύναμα 
οστά κατά την ενήλικη ζωή. Τέλος, η 
υψηλή πρόσληψη αλατιού (δεν πρέπει να 

αρνητικά τον οστικό μεταβολισμό και να 
οδηγήσει στην εμφάνιση οστεοπενίας και 
οστεοπόρωσης. Συζητήστε με τον γιατρό 
σας τη λήψη κατάλληλης προφυλακτικής 
αγωγής. Μιλήστε επίσης με το γιατρό σας, 
αν πάσχετε από παθήσεις όπως θυρεοει-
δοπάθειες, ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη, 
σύνδρομα δυσαπορρόφησης, αν βρίσκεστε σε 
ακινητοποίηση για μεγάλο χρονικό διάστημα 
ή δεν τρέφεστε επαρκώς. 

Μην ξεχνάτε τις πρωτεΐνες.  
Η επαρκής λήψη πρωτεϊνών καθημερινά 
είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της 
μυϊκής ισχύος του σώματος. Έτσι, μειώνο-
νται οι πιθανότητες για πτώσεις οι οποίες 
είναι η κύρια αιτία καταγμάτων. Επιπλέον, 
οι πρωτεΐνες αποτελούν τα δομικά στοιχεία 
του κολλαγόνου, το οποίο αποτελεί το 85% 
του οργανικού στοιχείου του οστού. 

Προσθέστε φρούτα και λαχανικά 
στη διατροφή σας. Η βιταμίνη C σε 
συνδυασμό με τα αμινοξέα γλυκίνη, λυσίνη 
και προλίνη σχηματίζουν το κολλαγόνο, 
βασικό δομικό λίθο των οστών και όλου 
του σώματος.

Βελτιώστε την ισορροπία σας, 
Κάνοντας ορθοσωμική, pilates, ολιστική γυ-
μναστική και Tai Chi. Έτσι, θα μειώσετε 
τον κίνδυνο πτώσεων, που αποτελούν βασι-
κή αιτία καταγμάτων. Για να μειώσετε τις 
πτώσεις, κάντε επίσης αλλαγές στο οικιακό 
περιβάλλον: αποφύγετε τα ολισθηρά δάπεδα, 
τα εμπόδια (χαλιά, πατάκια κ.ά.), τον χαμηλό 
φωτισμό, τοποθετήστε επιπλέον χειρολαβές 
και αντιολισθητικά πατάκια στο μπάνιο.

Εξεταστείτε.
Η εξέταση μέτρησης οστικής πυκνότητας DEXA, πρέπει να γίνεται κατά 
την έναρξη της εμμηνόπαυσης (48-53 ετών). Σε ειδικές περιπτώσεις, 
όπως πρόωρη εμμηνόπαυση, χειρουργικές γυναικολογικές επεμβάσεις σε 
νεαρή ηλικία ή μακροχρόνια λήψη φαρμάκων που επηρεάζουν την οστική 
μάζα, η εξέταση πρέπει να γίνεται νωρίτερα. Εκτός της DEXA, πρέπει 
να γίνονται και ειδικές εξετάσεις (αιματολογικές και ούρων) για την 

πληρέστερη αξιολόγηση της κατάστασης των οστών. 
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