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EDITORIAL

Μπορεί κάθε χρόνο με την έναρξη της νέας 

χρονιάς να γεμίζουμε το νέο ημερολογιακό 

έτος με καινούριους στόχους, πολλοί όμως από 

εμάς βιώνουμε την περίοδο του Σεπτεμβρίου 

σαν μια ακόμα «μικρή έναρξη», που μας δίνει 

την ευκαιρία, όντας ανανεωμένοι και ξεκούραστοι, 

να θέσουμε νέους στόχους, να ξεκινήσουμε νέες 

δραστηριότητες και γιατί όχι, να πραγματοποιήσουμε 

μικρές αλλαγές που θα βελτιώσουν την ποιότητα της 

καθημερινής μας ζωής. Εκτός από την εξωτερική ανανέωση, 

λοιπόν, στην οποία οι περισσότεροι προβαίνουμε με την επιστροφή 

στην πόλη, πολλοί από εμάς ξεκινούν νέα χόμπι και ασχολίες, 

ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που αποφασίζουν να ενσωματώσουν την 

άθληση στην ζωή τους ξεκινώντας μια νέα αθλητική δραστηριότητα.

Στο healthyme που κρατάτε στα χέρια σας, σας προτείνουμε 5 απλά 

βήματα, για να ξεκινήσετε την ανανέωση από το πιάτο σας, κάνοντας την 

υγιεινή διατροφή καθημερινή συνήθεια. Επίσης, αναλύουμε τρόπους για να 

φροντίσετε την ταλαιπωρημένη από τον ήλιο και τη θάλασσα επιδερμίδα 

ανάλογα με τον τύπο της, καθώς και τη σημασία που πρέπει αυτή την περίοδο 

να δώσετε στα μαλλιά σας, καθώς η έναρξη του φθινοπώρου αποτελεί μία 

ιδιαίτερη σε απαιτήσεις εποχή για τα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής. Ακόμα, 

συνομιλούμε με την Κάτια Ζυγούλη και την καλούμε να μας αποκαλύψει τα 

μυστικά της μοναδικής ομορφιάς της, αλλά και την εμπειρία της από τα γυρίσματα του 

διαφημιστικού σποτ για το νέο προϊόν BEAUTINTM COLLAGEN!

Και μια και ο Σεπτέμβρης παραδοσιακά φέρνει μαζί του την έναρξη της νέας σχολικής 

χρονιάς, γιατί να μην φέρει φέτος και ενδιαφέρουσες αθλητικές δραστηριότητες για τους 

μικρούς μας φίλους; Διαβάστε, λοιπόν, το άρθρο μας «Τι άθλημα να επιλέξω για το παιδί 

μου;» και πάρτε ιδέες για αθλήματα και φυσικές δραστηριότητες που θα κρατήσουν το σώμα 

και το μυαλό του παιδιού σας σε φόρμα!

            Καλή επάνοδο, λοιπόν, σε μικρούς και μεγάλους!

Φθινοπωρινός
        αέρας

 ανανέωσης!

Διευθύντρια Marketing & 
Εταιρικής Επικοινωνίας

ISOPLUS 

Ηρώ Κουμάκη
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τα Ολοένα και πιο συχνό φαινόμενο απο-

τελούν οι νευροεκφυλιστικές παθήσεις, 
λόγω της αύξησης του προσδόκιμου επι-
βίωσης και της αύξησης του πληθυσμού. 
Υπάρχει τρόπος να προστατευθούμε από 
αυτές; Τι ρόλο μπορεί να παίξει η διατρο-
φή; Ο νευρολόγος κ. Γιώργος Σπανάκης 
μας δίνει όλες τις απαντήσεις. 
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ΝεΥρΟεκφΥλιΣΤικεΣ 
παθήΣειΣ

Τι πρεπει Να 
ΓΝωριζΟΥμε;

αύξηση των περιστατικών αυτών των νοσημάτων είναι 
πιθανό να σχετίζεται επίσης με γενετικούς παράγοντες, 

αλλά και με τις αυξημένες δυνατότητες διάγνωσης και τεκμηρίω-
σής τους, καθώς τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται πλέον είναι πιο 
ευαίσθητα και οι επιδημιολογικές μελέτες πιο άρτιες.

Εντυπωσιακό είναι το στοιχείο ότι οι παθήσεις αυτές, εκτός από 
τις μεγάλες ηλικίες, μπορούν να εμφανιστούν ακόμη και στις ηλικί-
ες των 30 ή των 40 ετών- αν και αυτές οι περιπτώσεις είναι μάλλον 
σπάνιες. «Είναι σαφές ότι αυτά τα νοσήματα δεν προκύπτουν από 
τη μια μέρα στην άλλη κι ότι απαιτούνται συνήθως πολλά έτη για να 
εξελιχθούν. Γι' αυτό τον λόγο, η συχνότητά τους αυξάνεται με την 
ηλικία και αφορούν συνήθως τις ηλικίες μετά τα 60. Όμως, μπορεί 
να συμβούν σπανίως και σε μικρότερες ηλικίες, ειδικά όταν συ-
ντρέχουν ειδικοί επιβαρρυντικοί γενετικοί ή περιβαλλοντικοί πα-
ράγοντες. Για παράδειγμα, στη νόσο Alzheimer μεταλλάξεις σε 3 
γονίδια, το APP, το PSEN1 και το PSEN2 προκαλούν τη νόσο στις 

H



σεπτέμβριος - οκτώβριος 2014 | 7σεπτέμβριος - οκτώβριος 2014 | 7

ηλικίες 30-60 ετών. Αυξημένη έκφραση του γονιδίου APP 
έχουν και τα άτομα με σύνδρομο Down, λόγω ενός επιπλέ-

ον αντιγράφου στο χρωμόσωμα 21- τα άτομα αυτά εμφανίζουν τη 
νόσο συνήθως στην πέμπτη δεκαετία της ζωής τους», εξηγεί ο νευρολό-

γος κ. Γιώργος Σπανάκης. 

Ο ρόλος της πρόληψης 
Όσο δυσοίωνη είναι η είδηση ότι οι νευροεκφυλιστικές παθήσεις αυξάνουν, τόσο αισι-

όδοξα είναι τα νέα από τον χώρο της πρόληψης αυτών των παθήσεων. Όπως, μάλιστα 
επισημαίνει ο νευρολόγος, θα πρέπει να τους δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση. «Είναι σημα-

ντικότερο να πρoλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις, γνωρίζουμε από την ελληνική ιατρική 
παράδοση. Διότι το να θεραπεύεις όταν η νόσος έχει εμφανιστεί, είναι σαν να σκάβεις 
για να βρεις νερό, όταν έχεις ήδη διψάσει. Ακόμα πιο σημαντικό από τη διάγνωση, εί-
ναι επομένως, το να μη χρειαστεί να γίνει η διάγνωση! Αν ωστόσο, η εμφάνιση της νό-
σου δεν αποφευχθεί, είναι σημαντικό η διάγνωση να γίνει όσο το δυνατόν πιο νωρίς, 

ώστε να υπάρχει περιθώριο αναστροφής έστω και μερικής ή και επιβράδυνσης της 
εξέλιξης της νόσου», τονίζει ο κ. Σπανάκης και εξηγεί: «Ακόμη κι όταν υπάρ-

χουν γονίδια που προδιαθέτουν σε μια τέτοια νόσο, παράγοντες που έχουν 
σχέση με τον τρόπο ζωής μπορούν να τροποποιήσουν την έκφραση των 

γονιδίων και άρα να καταστείλουν ή να αναιρέσουν τους μηχανισμούς 
που οδηγούν στη φλεγμονή και την εκφύλιση. Έτσι, η εκδήλωση 

της νόσου μπορεί να αποφευχθεί ή, στη χειρότερη των περι-

υγΕΙΑ
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Πηγές: 1. Keys A, Taylor HL, Blackburn 
H, Brozek J, Anderson JT, Simonson 
E. Circulation. 1963 Sep;28:381-95.  
2. Barnes DE, Yaffe K. The projected 
effect of risk factor reduction on Alz-
heimer's disease prevalence. Lancet. 
2011 July 19

πτώσεων, να καθυστερήσει σημαντικά». 
Ποιοι είναι όμως αυτοί οι παράγοντες του τρόπου ζωής που ευνοούν 

την εκδήλωση αυτών των νοσημάτων και ποιοι εκείνοι που μπορούν να 
μας προστατεύσουν από αυτά; 

• Από προέκταση της διάσημης μελέτης1 των 7 χωρών (2009) παράγο-
ντες όπως το κάπνισμα, η υπέρταση και η αυξημένη ολική χοληστερόλη 
κατά τη μέση ηλικία, συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο για άνοια. 

•Επιπλέον, μια μετα-ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο Lancet2 το 2011 
έδειξε ότι για το 50% των περιπτώσεων της νόσου Alzheimer σε παγκό-
σμιο επίπεδο, ενοχοποιούνται παράγοντες όπως ο σακχαρώδης διαβή-

της, η υπέρταση στη μέση ηλικία, η παχυσαρκία στη μέση ηλικία, το κά-
πνισμα, η κατάθλιψη, η διανοητική αδράνεια ή το χαμηλό εκπαιδευτικό 
επίπεδο και η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας. 

Στον αντίποδα, η διατροφή μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην πρό-
ληψη, όπως έδειξε και μια πρόσφατη ανάλυση της μελέτης Caerphilly 
Prospective Study (2013) στην Ουαλία. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη 
μελέτη, η κατανάλωση σε καθημερινή βάση περισσότερων από 3 μερί-
δων φρούτων και λαχανικών, ελαττώνει τον κίνδυνο για άνοια κατά 20% 
στην 30ετία. «Αν μάλιστα αυτή η αλλαγή συνδυαστεί και με άλλες αλλα-
γές στον τρόπο ζωής, όπως αποχή από αλκοόλ και συστηματική, ήπια 
σωματική άσκηση, τα οφέλη είναι κατά πολύ μεγαλύτερα», σημειώνει ο 
κ. Σπανάκης. 

«Τι ρόλο μπορεί να παίξει στην πρόληψη η μεσογειακή διατροφή;», 
ρωτάμε τον ειδικό. «Η Μεσογειακή, και ειδικότερα, η Κρητική Δίαιτα, 
που χαρακτηρίζεται από υψηλή πρόσληψη λαχανικών, οσπρίων, ξηρών 
καρπών και σπόρων, φρούτων, δημητριακών, μέτρια πρόσληψη ψαριών, 
υψηλή πρόσληψη ευεργετικών πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, χαμηλή 
πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών οξέων, χαμηλή πρόσληψη κρεατικών 
και γαλακτοκομικών προϊόντων και περιορισμένη κατανάλωση αλκοόλ, 
κυρίως υπό τη μορφή κρασιού, έχει συσχετιστεί με μειωμένο κίνδυνο 
καρδιαγγειακών νόσων, αρκετών ειδών καρκίνου και συνολικής θνησι-
μότητας, αλλά και με μείωση του κινδύνου για την εμφάνιση της νόσου 
Αλτσχάιμερ», τονίζει ο νευρολόγος. Μάλιστα, διευκρινίζει ότι η Μεσο-
γειακή Δίαιτα μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη, ακόμη κι όταν η νόσος 
Αλτσχάιμερ έχει εγκατασταθεί και τα συμπτώματά της έχουν ξεκινήσει. 

υγΕΙΑ

Ο Γιώργος Σπανάκης είναι 
ιατρός νευρολόγος και 
παρέχει υπηρεσίες ολιστικής 
νευρολογίας. Έλαβε 
μεταπτυχιακή εξειδίκευση 
στις νευροεπιστήμες από 
την Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. 
Προσφέρει συμβουλευτικές 
υπηρεσίες για πρόληψη 
νοσημάτων μέσω αλλαγών 
στη διατροφή και τον τρόπο 
ζωής τόσο στο ιατρείο του 
όσο και σε ομιλίες για το 
κοινό. Επίσης, συνεργάζεται 
για την προώθηση της 
ολιστικής σκέψης στην 
ιατρική με εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς τόσο στο 
εσωτερικό όσο και το 
εξωτερικό. 

Διεύθυνση: Θησέως 18Γ, 
Ηράκλειο Κρήτης
Ραδαμάνθους 15,  
Αρκαλοχώρι Ηρακλείου
τηλ. 2810222208, 6974914885
e-mail spanakis.g@gmail.com 
www.neurotherapy.gr

who
is who  

ΓιώρΓος 
ςπανακης
Iατρός - Nευρολόγος

Ειναι ςημαντικοτΕρο να πρoλαμβανΕις παρα 
να θΕραπΕύΕις, ΓνώριζούμΕ απο την Ελληνικη 
ιατρικη παραδοςη. διοτι το να θΕραπΕύΕις 
οταν η νοςος ΕχΕι ΕμφανιςτΕι, Ειναι ςαν να 
ςκαβΕις Για να βρΕις νΕρο, οταν ΕχΕις ηδη 
διψαςΕι

"
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η  προτείνει...

solgar 
Coenzyme 

Q10 

Προστασία 
και νεανική 
ενέργεια!

Χάρη στις αντι-
οξειδωτικές του 
ιδιότητες, είναι 

πολύτιμο και για 
το καρδιαγγειακό 

μας  σύστημα, ενώ 
συμβάλλει στην 

καταπολέμηση των 
ελεύθερων ριζών. 
Μειώνει σημαντι-
κά τις συνέπειες 
του χρόνου, της 
περιβαλλοντικής 
μόλυνσης και του 

σύγχρονου τρόπου 
ζωής, λειτουργεί 
αντιγηραντικά, 

μειώνει τα σημάδια 
της κόπωσης, 

χαρίζει ενέργεια 
και προάγει την 

ζωτικότητα και την 
ευεξία  όλου του 

οργανισμού. 

solgar
5-HtP 

για υγιές 
νευρικό 
σύστημα

Το 5–HTP είναι ένα 
αμινοξύ απαραί-
τητο για την καλή 

λειτουργία του 
εγκεφάλου και του 
νευρικού συστή-
ματος, ενώ βοηθά 
και στον έλεγχο 
της όρεξης, τη 

σταθερότητα της 
διάθεσης και τον 

ύπνο. 
Το 5–HTP της 

Solgar παράγεται 
από το φυτικό 
εκχύλισμα του 
αφρικάνικου 

φασολιού Griffonia 
simplicifolia και 

συμβάλλει στη βελ-
τίωση της διάθεσης 
και της ποιότητας 

του ύπνου, στη δια-
τήρηση της ηρεμίας 
και της χαλάρωσης 
του οργανισμού και 
στην ενίσχυση της 

συγκέντρωσης. 

solgar
ginkgo 
Biloba 

vegicaps 

για την καλή 
λειτουργία του 

εγκεφάλου

Xρησιμοποιείται 
στην κινέζικη ιατρι-

κή εδώ και 5.000 
χρόνια για την υγεία 

του εγκεφάλου 
και της αναπνευ-

στικής οδού. Η 
μοντέρνα κλινική 

χρήση εστιάζει στις 
θετικές επιδράσεις 

του Ginkgo στην 
κυκλοφορία και 

στη χρήση του ως 
αντιοξειδωτικού. 

Βελτιώνει την 
κυκλοφορία, ειδικά 

του εγκεφάλου 
και είναι χρήσιμο 
σε περιπτώσεις 

αδύνατης μνήμης, 
κατάθλιψης και 

απώλειας εγρήγορ-
σης. 

solgar
 advanced 
antioxidant 

Formula 

Ο εχθρός των 
ελεύθερων 

ριζών

Στη σημερινή επο-
χή, που η ανθρώ-
πινη υγεία κάθε 
στιγμή βάλλεται 

από την περιβαλ-
λοντική μόλυνση, 
την υποβάθμιση 
των τροφών και 
το καθημερινό 

στρες, η καταστρο-
φική δράση των 

ελευθέρων ριζών 
πάνω στα κύτταρα 
του σώματός μας 
είναι γεγονός. Η 

προηγμένη αντιο-
ξειδωτική φόρ-

μουλα της Solgar 
ενδιαφέρει όλους 
όσους επιζητούν 

ευεξία, ζωτικότητα, 
αντιγήρανση και 
νεανικό σφρίγος. 
Ουδετεροποιεί τις 
ελεύθερες ρίζες, 

επιδρώντας θετικά 
στον έλεγχο της 

κυτταρικής φθοράς. 

solgar
Vitamin B12 

1000ug 

Απαραίτητη 
για το νευρικό 

σύστημα

Μια φυσική πηγή 
βιταμίνης B12 για 
όσους δεν λαμβά-
νουν τις απαραίτη-

τες ποσότητες μέσω 
της διατροφής τους 

ή για όσους πά-
σχουν από έλλειψή 

της. Η βιταμίνη 
B12 (κοβαλαμίνη) 
είναι απαραίτητη 

για τη φυσιολογική 
λειτουργία όλων 

των κυττάρων του 
οργανισμού, ειδικά 
αυτών του μυελού 
των οστών, της γα-
στρεντερικής οδού 
και του νευρικού 
συστήματος, ενώ 

είναι αναγκαία και 
για τον σχηματι-

σμό των ερυθρών 
αιμοσφαιρίων. 

Επίσης, θεωρείται 
απαραίτητη για τη 

διατήρηση ενός υγι-
ούς καρδιαγγειακού 

συστήματος. 
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«Η τήρηση των αρχών της Μεσογεια-
κής Δίαιτας φαίνεται να έχει θετικές 
επιδράσεις ακόμη και μετά την έναρξη 
των συμπτωμάτων της νόσου Αλτσχάι-
μερ, καθώς επιμηκύνει την επιβίωση. 
Οι θετικές επιδράσεις της Μεσογειακής 
Δίαιτας πηγάζουν από την αλληλεπί-
δραση πολλών επιμέρους υγιεινών 
διατροφικών στοιχείων της και πραγ-
ματώνονται μέσω αντι-οξειδωτικών, 
αντι-φλεγμονωδών και προστατευτικών 
αγγειακών και άλλων βιολογικών μηχα-
νισμών», εξηγεί ο κ. Σπανάκης.

Αντιμετώπιση 
Ως προς την αντιμετώπιση, ο νευρολό-
γος υποστηρίζει τις φυσικές θεραπεί-
ες, έναντι των φαρμακευτικών- θεωρεί 
ότι οι τελευταίες δεν αντιμετωπίζουν 
τις αιτίες στη ρίζα τους, αλλά ότι με 
τεχνητό τρόπο προσπαθούν να αναι-
ρέσουν το τελικό ορατό αποτέλεσμα 
και το σύμπτωμα. «Τα σκευάσματα 
αυτά δεν μπορούν ποτέ να δώσουν 
τη λύση που μπορούν να δώσουν οι 
φυσικές θεραπείες», σημειώνει ο κ. 
Σπανάκης και εξηγεί: «Οι φυσικές 
θεραπείες σχετίζονται με τον τρόπο 
ζωής και έχουν κατ’ εξοχήν προλη-
πτικό χαρακτήρα. Αντιμετωπίζουν τις 
αιτίες των νοσημάτων, ρυθμίζοντας 
συχνά την έκφραση μιας πλειάδας 
γονιδίων. Προς την κατεύθυνση αυτή 
κινείται και η χρήση συμπληρωμάτων 
διατροφής- π.χ. ειδικών αντιοξειδω-
τικών και αποτοξινωτικών ουσιών, 
ειδικών αντιφλεγμονωδών λιπαρών 
και ειδικών βιταμινών. Η Ιατρική έχει 
σίγουρα πολλά να μας προσφέρει στο 
μέλλον με πρωτοποριακές θεραπείες 
που θα ενεργοποιούν ή θα απενεργο-
ποιούν γονίδια, με βλαστικά κύτταρα 
και άλλες μεθόδους, όμως μέχρι τότε 
δεν χάνουμε τίποτα να αναζητούμε 
στις παραδοσιακές-εναλλακτικές με-
θόδους την επιβεβαίωση της σύγχρο-
νης επιστήμης», καταλήγει ο ειδικός. 

«Με τον όρο νευροεκφύλιση εννοούμε την προο-
δευτική απώλεια της δομής ή της λειτουργίας των 
νευρικών κυττάρων και τον κυτταρικό τους θάνατο. 
Αρκετά νοσήματα, όπως η νόσος Alzheimer, η νόσος 
του Parkinson, τα νοσήματα του κινητικού νευρώνα, η 
νόσος Huntington, εμφανίζονται ως αποτέλεσμα της 
νευροεκφύλισης», τονίζει o νευρολόγος κ. Γιώργος 
Σπανάκης. 
Τα συμπτώματα των παθήσεων αυτών ποικίλλουν και 
εξαρτώνται από το μέρος του εγκεφάλου που έχει υπο-
στεί την εκφύλιση. 
Για παράδειγμα, στη νόσο Alzheimer, η βλάβη αφορά 
αρχικά στις περιοχές του εγκεφάλου που είναι υπεύθυ-
νες για την εγγραφή των νέων πληροφοριών στους έσω 
κροταφικούς λοβούς, οπότε έχουμε διαταραχή της λε-
γόμενης πρόσφατης μνήμης. Στην περίπτωση της νόσου 
του Parkinson τα συνήθη συμπτώματα είναι δυσκαμψία, 
βραδυκινησία και τρόμος, που σχετίζονται με βλάβες σε 
περιοχές του εγκεφάλου, όπως η μέλαινα ουσία και τα 
βασικά γάγγλια. 

Τι είναι οι νευροεκφυλιστικές 
παθήσεις;
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α μέσα μαζικής ενημέρωσης αποκαλούν την παχυ-
σαρκία «μάστιγα της εποχής» και όχι άδικα. Οι αριθ-

μοί μιλούν από μόνοι τους. Η Ελλάδα κατατάσσεται 5η στη 
λίστα των χωρών με τα περισσότερα παχύσαρκα παιδιά στον 
κόσμο. Ένα στα πέντε χαρακτηρίζεται παχύσαρκο, τάση που 
διαμορφώθηκε και επικράτησε τα τελευταία δέκα χρόνια. Τι 
κάνουμε λάθος και το - κυριότερο - πώς μπορούμε να ανα-
τρέψουμε αυτό το φαινόμενο; 

Η παχυσαρκία αποτελεί ένα από τα συχνότερα προβλή-
ματα υγείας στην παιδική ηλικία, η οποία επηρεάζει την 
υγεία και στην ενήλικη ζωή, καθώς τα παιδιά που αντιμε-
τωπίζουν προβλήματα βάρους, έχουν μεγαλύτερες πιθα-
νότητες να γίνουν παχύσαρκοι ενήλικες! Όπως εξηγεί η 
παιδίατρος κ. Αντωνία Δασταμάνη, «ο Δείκτης Μάζας Σώ-
ματος, το γνωστό BMI, είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος 
αξιολόγησης της παχυσαρκίας. Σύμφωνα με τις συστάσεις 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, υπέρβαρα θεωρού-
νται τα παιδιά με ΔΜΣ μεγαλύτερο της 85ης εκατοστιαίας 
θέσης (ΕΘ) και παχύσαρκα αυτά των οποίων ο ΔΜΣ είναι 
μεγαλύτερος της 95ης ΕΘ στις καμπύλες ανάπτυξης που 
υπάρχουν σε όλα τα Βιβλιάρια Υγείας του παιδιού. Οι επι-
δημικές διαστάσεις του φαινομένου, στον δυτικό κόσμο 
και στη χώρα μας, αλλά και το γεγονός ότι αποτελεί μια 
χρόνια και νοσογόνο κατάσταση με σοβαρές επιπτώσεις 
στην υγεία, επιβάλλουν τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπισή του.
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μιλώντας για την παι-
δική παχυσαρκία, είναι 
σημαντικό να ξεκαθα-
ρίσουμε ότι το ζήτη-
μα, δεν περιορίζεται 
στη γνωστή εξωτερι-
κή εικόνα. Οι ειδικοί 
προειδοποιούν ότι τα 
παχύσαρκα παιδιά του 
σήμερα, είναι οι πα-
χύσαρκοι ενήλικοι του 
αύριο, με ό,τι αυτό συ-
νεπάγεται για τη δημό-
σια υγεία. ή παιδίατρος 
κ. αντωνία Δασταμάνη, 
μιλάει στο healthyme 
και μας προτείνει τρό-
πους αντιμετώπισης 
του μείζονος αυτού θέ-
ματος μιας και η κατά-
σταση της υγείας των 
παιδιών (η τωρινή αλλά 
και η μελλοντική) είναι 
ό,τι πολυτιμότερο…!

παιΔική παχΥΣαρκια 

πΟΥ ΟφειλεΤαι και 
πωΣ αΝΤιμεΤωπιζεΤαι;

υγΕΙΑ



healthy

ΥΓΕΙΑ

| σεπτέμβριος - οκτώβριος 201414

 Το ΤΟΡ 10 
των χωρών 

στην παιδική 
παχυσαρκία

Τα αίτια
Για να αντιμετωπίσεις ωστόσο ένα 
πρόβλημα, το πρώτο βήμα είναι να 
εντοπίσεις την αιτία ή τις αιτίες που το 
προκαλούν. 

«Η παιδική παχυσαρκία είναι φαι-
νόμενο πολυπαραγοντικό - δεν μπο-
ρεί να αποδοθεί μεμονωμένα σε γενε-
τικά ή περιβαλλοντικά αίτια. Μελέτες1,2 
έχουν δείξει ότι η πολύ χαμηλή πρό-
σληψη θερμίδων και πρωτεΐνης στο 
πρώτο 6μηνο της κύησης και το κά-
πνισμα της μητέρας στη διάρκειά της, 
αυξάνουν τον κίνδυνο της παιδικής 
παχυσαρκίας. Στη βρεφική ηλικία το 
πολύ χαμηλό, αλλά και το πολύ υψηλό 
βάρος γέννησης, σχετίζονται με υψη-
λότερα ποσοστά παιδικής παχυσαρκί-
ας3,4. 

Όσον αφορά στη βρεφική διατροφή, 
η χορήγηση γάλακτος με υψηλή πε-
ριεκτικότητα σε πρωτεΐνη, φαίνεται να 
σχετίζεται με υψηλότερη πρόσληψη 

βάρους τα πρώτα 2 χρόνια της 
ζωής. Όμως και 

στην παιδική και εφηβική ηλικία, οι 
δυτικού τύπου διατροφικές συνήθει-
ες, η μείωση της φυσικής δραστηρι-
ότητας και το γεγονός ότι τα σημερινά 
παιδιά περνούν πολύ χρόνο μπροστά 
σε μια οθόνη (τηλεόραση-υπολογι-
στής-κινητό) έχουν συμβάλει στην 
αύξηση του ποσοστού παιδικής παχυ-
σαρκίας», σημειώνει η κ. Δασταμάνη. 

Πολλοί υποστηρίζουν πως η πα-
χυσαρκία είναι θέμα γονιδιακό. Κατά 
πόσο ισχύει αυτή η θεωρία; Σύμφωνα 
με την ειδικό, τα γονίδια παίζουν ρόλο 
στην αποθήκευση του λίπους, αλλά η 
συσσώρευση αυτή έχει άμεση σχέση 
και με την έλλειψη της άσκησης και 
με τις προσλαμβανόμενες θερμίδες. 
Υπάρχουν βέβαια και κάποιες μεμο-
νωμένες περιπτώσεις που η παχυ-
σαρκία οφείλεται σε γενετική βλάβη, 
διευκρινίζει η ειδικός, αυτά όμως 
αφορούν ένα μικρό ποσοστό.

η οικογένεια και το σχολείο
Η οικογένεια, ιδιαίτερα κατά τη νηπια-
κή και προσχολική ηλικία, επηρεάζει 
και διαμορφώνει σε σημαντικό βαθμό 
τις συνήθειες του παιδιού στο φαγη-
τό. «Φάε το φαγητό σου αλλιώς δεν 
θα ψηλώσεις»- φράση που έχουμε 
όλοι ακούσει ως παιδιά. Η άποψη ότι 

το παχύσαρκο παιδί μπορεί να τρώ-
ει όσο θέλει, καθώς θα το πάρει 

"μπόι", καλά κρατεί, ακόμα και 
σήμερα, παρά τις προειδο-

ποιήσεις των ειδικών! 
Οι γονείς διαδρα-
ματίζουν καθορι-

στικό ρόλο στο αν 
τα παιδιά τους 

Πηγές: 1. KM Godfrey, Sheppard A, Gluckman PD, et al. Epigenetic Gene Promoter Methylation at Birth Is Associated With Child’s Later Adiposity. Diabetes 2011. 2. Yang Z, Huffman SL., 
Nutrition in pregnancy and early childhood and associations with obesity in developing countries, Matern Child Nutr. 2013 Jan;9 Suppl 1:105-19. 3. Yu ZB, Han SP, Zhu GZ, Zhu C, Wang XJ, Cao 
XG, Guo XR., Birth weight and subsequent risk of obesity: a systematic review and meta-analysis, Obes Rev. 2011 Jul;12(7):525-42. doi: 10.1111/j.1467-789X.2011.00867.x. Epub 2011 Mar 28.  
 4. Desai M., Li T., Ross M., Hypothalamic neurosphere progenitor cells in low birth-weight rat newborns: Neurotrophic effects of leptin and insulin, Brain Research, 2011.

1. Κουβέιτ

2. Μπαχρέιν 

3. ΗΠΑ

4. Κατάρ

5. Ελλάδα

6. Ιταλία

7. Μεξικό

8. Νέα Ζηλανδία

9. Μάλτα

10. Καναδάς
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Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974 και 
σπούδασε στην Ιατρική Σχολή Αθηνών 
από την οποία αποφοίτησε με άριστα 
το 1998. Το 2008 απέκτησε τον τίτλο 
ειδικότητας της Παιδιατρικής, ενώ 
έλαβε με άριστα τη διδακτορική της 
διατριβή, στην Ενδοκρινολογική 
Μονάδα της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Έχει συνεργαστεί με τη μονάδα 
Ενδοκρινολογίας της Α΄ Παιδιατρικής 
Κλινικής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών στην κλινική μελέτη με 
τίτλο «Επίδραση κατανάλωσης 
τροφών με χαμηλό Γλυκαιμικό 
δείκτη/ Γλυκαιμικό φορτίο στη 
βελτίωση των παραμέτρων του 
Μεταβολικού Συνδρόμου σε 
υπέρβαρα-παχύσαρκα παιδιά», η 
οποία έλαβε θερμή ανταπόκριση στο 
παγκόσμιο ενδοκρινολογικό συνέδριο 
στη Βοστώνη τον Ιούνιο 2011. Έχει 
πολυάριθμες ανακοινώσεις σε διεθνή 
και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια. 
Από το 2008 έως σήμερα διατηρεί 
Ιδιωτικό Ιατρείο και από το 2009 είναι 
Υποδιευθύντρια της Παιδιατρικής 
Κλινικής του ΙΑΣΩ Παίδων και 
επιστημονικός συνεργάτης 
της Μονάδα Ενδοκρινολογίας, 
Μεταβολισμού και Διαβήτη του 
«Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου». 

Ιατρείο: Μικρολιβάδου 3 Κηφισιά,  
τηλ. 2106208942, 6977553602
Tμήμα παιδικής παχυσαρκίας Μονάδα 
Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού 
και Διαβήτη Ιατρική Σχολή 
Πανεπιστημίου Αθηνών «Ευγενίδειο 
Θεραπευτήριο»,τηλ. 2107208181
e-mail: adastama@med.uoa.gr 

who
is who  

αντώνια 
δαςταμανη 
παιδίατρος-Διδάκτωρ 
πανεπιστημίου αθηνών

θα γίνουν ή όχι παχύσαρκα, καθώς λειτουργούν ως πρότυπα –τα παιδιά 
υιοθετούν τις διατροφικές συνήθειες των γονιών τους, ενώ αν οι γονείς 
ασκούνται, τότε και τα παιδιά έχουν μεγάλες πιθανότητες να κάνουν το 
ίδιο. Το υγιές σωματικό πρότυπο, το παιχνίδι εκτός σπιτιού και η συμμε-
τοχή σε αθλητικές δραστηριότητες ολόκληρης της οικογένειας, αποτε-
λούν σημαντικά μέτρα πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης της παιδικής 
παχυσαρκίας. «Είναι σημαντικό όταν προσπαθούμε να αντιμετωπίσου-
με την παιδική παχυσαρκία, αλλάζοντας τη διατροφή των παιδιών και 
εντάσσοντας την άσκηση στην καθημερινότητά τους, στην προσπάθεια 
να συμμετέχουν όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και όσοι ασχολούνται με την 
ανατροφή τους, προκειμένου να επιτευχθούν οι απαραίτητες αλλαγές 
που θα εξασφαλίσουν απώλεια βάρους που θα έχει διάρκεια», τονίζει η 
κ. Δασταμάνη. 

Έτσι, είναι σημαντικό αν κάποιοι γονείς έχουν ένα παχύσαρκο παιδί να 
απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως «Μήπως είναι λάθος που απουσιάζουμε 
τόσο πολύ από το σπίτι; Μήπως φταίει που τρώμε με ανοιχτή την τηλεό-
ραση; Είναι λάθος που τη διατροφή των παιδιών μας την έχει αναλάβει η 
γιαγιά; Μήπως να τρώγαμε περισσότερα λαχανικά και φρούτα;» Οι απα-
ντήσεις ίσως είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Το σχολείο είναι ο «εργασιακός χώρος» των παιδιών, μιας και εκεί 
περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους. «Τα σχολεία θα πρέ-
πει να παρέχουν καθημερινά τουλάχιστον 60 λεπτά μέτριας έως εντα-
τικής άσκησης, σε όλες τις τάξεις. Είναι σημαντικό, επίσης, να γίνεται 
εκπαίδευση των παιδιών από ειδικούς για τις επιπτώσεις της παιδικής 
παχυσαρκίας, τις άμεσες, αλλά και τις απώτερες, στην ενήλικο ζωή, να 
υπάρχει εκπαίδευση μικρών και μεγάλων για τις σωστές διατροφικές 
συνήθειες και την αναγκαιότητα της φυσικής δραστηριότητας. Τέλος, τα 
παιδιά δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ανθυγιεινές επιλογές φαγη-
τού στο σχολείο», σημειώνει η κ. Δασταμάνη.
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επίσημες οδηγίες για την παιδική παχυσαρκία από την ελληνική ιατρική εταιρεία παχυσαρκίας, 
www.eiep.grIN

F
O

Ας πάρουμε τα μέτρα μας
Τα παρακάτω, περιλαμβάνουν τα μέτρα που συμφωνούν οι ειδικοί ότι 
θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της παιδικής παχυ-
σαρκίας. 
Οι ειδικοί προτείνουν:
•  Τον περιορισμό των τροφών που είναι πλούσιες σε θερμίδες και φτω-

χές σε θρεπτικά συστατικά τροφών (αναψυκτικά, fast food). 
•  Τον αποκλειστικό μητρικό θηλασμό τουλάχιστον τους πρώτους 6 μή-

νες ζωής, εφόσον η μητέρα έχει αρκετό γάλα και είναι σε θέση να 
θηλάσει το βρέφος.

•  Τον περιορισμό των προσλαμβανόμενων ημερήσιων θερμίδων μέσω 
ελέγχου των μερίδων του φαγητού.

•  Τη μείωση των προσλαμβανόμενων κορεσμένων λιπαρών σε παιδιά 
ηλικίας άνω των 2 ετών.

•  Την αύξηση των προσλαμβανόμενων φυτικών ινών, φρούτων και λαχα-
νικών

• Την κατανάλωση τακτικών γευμάτων, σε σταθερές ώρες.
•  Ιδιαίτερη επιμονή στο θέμα του πρωινού, που δεν πρέπει να παραλεί-

πεται.

•  Την αποφυγή του συνεχούς «τσι-
μπολογήματος» κατά τη διάρκεια 
της ημέρας και ιδιαίτερα μετά το 
σχολείο.

Οι γονείς θα πρέπει να υιοθετή-
σουν υγιή μοντέλα ως προς τη 
διατροφή και την άσκηση και να 
αποφεύγουν να χρησιμοποιούν το 
φαγητό ως ανταμοιβή ή τιμωρία 
στα παιδιά τους. Παιδιά και γονείς 
πρέπει να ενημερωθούν ότι ο στό-
χος για ένα παχύσαρκο παιδί θα 
πρέπει να είναι η προαγωγή αλλα-
γών στον καθημερινό τρόπο ζωής 
και όχι η γρήγορη απώλεια βά-
ρους. Μην ξεχνάτε πως η άσκηση 
είναι το καλύτερο μέσο πρόληψης 
και αντιμετώπισης της παιδικής 
παχυσαρκίας! 

διαβάστε στη σελίδα 42 το άρθρο «τι άθλημα να επιλέξω για το παιδί μου;» και ενθαρρύνετε το παιδί σας να ξεκινήσει κάποια συστηματική αθλητική δραστηριότητα. Θα βγει πολλαπλά ωφελημένο! 
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ύμφωνα με την ειδικό, η επάρκεια της βι-
ταμίνης αυξάνει δηλαδή την άμυνα του 
οργανισμού και ως εκ τούτου εμποδίζει ή 

περιορίζει την εξέλιξη αυτοάνοσων νοσημάτων που 
αφορούν τον θυρεοειδή. «Η βιταμίνη D ενισχύει τους 
αμυντικούς μηχανισμούς και την ανοσία του οργα-
νισμού. Αν λοιπόν τα επίπεδά της στον οργανισμό 

Σ

ΣΥμμαχΟΣ ΤΟΥ 
θΥρεΟειΔΟΥΣ 

Όλοι γνωρίζουμε πως η επάρκεια της «βιταμίνης του ήλιου» είναι άμεσα 
συνδεδεμένη με την καλή υγεία των οστών, καθώς ευνοεί την απορρόφηση του 
ασβεστίου από τον οργανισμό, αλλά και τη συνολική μας υγεία, αφού ενισχύει 
την άμυνά μας. Όμως δεν περιορίζεται σε αυτό. ή βιταμίνη D μοιάζει με έναν 
θησαυρό που έκπληκτη η επιστήμη ανακαλύπτει κάθε μέρα! Τι θα λέγατε π.χ. αν 
μαθαίνατε ότι χρειαζόμαστε τη συγκεκριμένη βιταμίνη για να προλάβουμε ή (αν 
πάσχουμε ήδη) για να διαχειριστούμε καλύτερα παθήσεις του θυρεοειδούς; ή 
ενδοκρινολόγος κ. ευαγγελία κανάκη μας εξηγεί το πώς και το γιατί. 

βρίσκονται σε φυσιολογικά πλαίσια, αποτρέπεται ή 
περιορίζεται η εμφάνιση αυτοάνοσων νοσημάτων 
στο θυρεοειδή, όπως η θυρεοειδίτιδα Hashimoto, η 
οποία οδηγεί σε υποθυρεοειδισμό ή η νόσος Graves, 
η οποία οδηγεί σε υπερθυρεοειδισμό. Όταν υπάρχουν 
ενδείξεις, όταν δηλαδή τα αντισώματα υποδεικνύουν 
ότι υπάρχουν πιθανότητες να εμφανιστεί αυτοάνοση 

ΒιταΜιΝή

D
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Nature’s Bounty 
βιταμίνη D3 1000Iu 

Το απαραίτητο 
συμπλήρωμα 

για τον χειμώνα

Η Βιταμίνη D3 1000IU της 
Nature’s Bounty συμβάλλει στη 

διατήρηση ομαλών επιπέδων 
ασβεστίου στο αίμα, ενώ προάγει 
την υγεία των οστών, των μυών 

και των δοντιών. Επιπλέον, 
μπορεί να συμβάλλει στην 

ενίσχυση της λειτουργίας του 
ανοσοποιητικού συστήματος του 
οργανισμού. Ιδιαίτερα χρήσιμο 
τους χειμερινούς μήνες, που η 

παρασκευή βιταμίνης D από τον 
οργανισμό είναι χαμηλή, ενώ 

είναι ιδανικό για γυναίκες στην 
εμμηνόπαυση, αθλούμενους και 

άτομα τρίτης ηλικίας.

Αντιμετώπιση
Με δεδομένο ότι το 80% της βιταμίνης συντίθεται από τον ήλιο, 
ενώ μόλις το 20% προσλαμβάνεται μέσω της διατροφής, η δι-
ατροφή δεν μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματική λύση στην 
έλλειψη της βιταμίνης. Είναι καλό να γνωρίζουμε ωστόσο, ότι οι 
τροφές που είναι πλούσιες σε ωμέγα λιπαρά οξέα είναι πλούσι-
ες και σε βιταμίνη D. Τη βρίσκουμε λοιπόν στα αφρόψαρα, στον 
σολομό, στον τόνο, στις σαρδέλες, αλλά και σε κάποιους χυμούς 
φρούτων (π.χ. πορτοκαλιού). 

Μια καλή λύση για όσους πάσχουν από έλλειψη βιταμίνης D 
είναι, φυσικά, τα διατροφικά συμπληρώματα. 

διαταραχή του θυρεοειδούς, η χορή-
γηση βιταμίνης D έρχεται να ενισχύσει 
τον οργανισμό και να αποτρέψει ή να 
περιορίσει τις πιθανότητες εμφάνισης 
αυτοάνοσης θυρεοειδίτιδας», τονίζει 
χαρακτηριστικά η ενδοκρινολόγος κ. 
Ευαγγελία Κανάκη. 

Αυτά στο επίπεδο της πρόληψης, για-
τί αν κάποιος ήδη πάσχει από κάποια 
πάθηση του θυρεοειδούς, λαμβάνοντας 
βιταμίνη D, αυτό που θα αποκομίσει θα 
είναι πιο αποτελεσματικός έλεγχος της 
πάθησής του (χωρίς υποτροπές). 

Έλλειψη & ανεπάρκεια 
Το πρόβλημα είναι πως σε παγκόσμιο 
επίπεδο, οι επιστήμονες κρούουν τον 
κώδωνα του κινδύνου για την έλλειψη 
της βιταμίνης D –ούτε καν η χώρα μας 
δεν αποτελεί εξαίρεση, που «λούζεται» 
όλο τον χρόνο από ήλιο... Γιατί συμβαίνει 
αυτό; «Παρόλο που η σύνθεσή της γίνε-
ται από την ηλιακή ακτινοβολία πάνω 
στην επιδερμίδα και παρόλο που ζούμε 
σε μια χώρα με άφθονο ήλιο, υπάρχουν 
κάποιοι οργανικοί/γονιδιακοί λόγοι οι 
οποίοι παρεμποδίζουν τη σωστή σύν-
θεσή της. Τη σύνθεση της βιταμίνης D 
εμποδίζει για παράδειγμα η εκτεταμένη 
χρήση αντηλιακών, γιατί εμποδίζει τη 
δράση της ηλιακής ακτινοβολίας πάνω 
στο δέρμα μας. Έτσι, οδηγούμαστε σε 
έλλειψη», εξηγεί η κυρία Κανάκη.

Πώς ορίζεται όμως η έλλειψη της βι-
ταμίνης; Σύμφωνα με την ειδικό, έλλει-
ψη βιταμίνης D έχουμε όταν τα επίπεδά 
της στο αίμα είναι κάτω από 20 ngr/dl 
(νανογραμμάρια ανά εκατό κυβικά εκα-
τοστά). Όταν τα επίπεδα της βιταμίνης 
στο αίμα κυμαίνονται μεταξύ 20 και 30 
ngr/dl μιλάμε για ανεπάρκεια της βιτα-
μίνης (η ανεπάρκεια είναι πιο ήπια κα-
τάσταση από την έλλειψη).

Η μέτρηση των επιπέδων της βιταμί-
νης στο αίμα γίνεται με μια απλή εξέτα-
ση αίματος.

solgar
liquid Vitamin D3

η  βιταμίνη της 
υγείας σε υγρή 

μορφή!

Η βιταμίνη D είναι απαραίτητη 
για την υγεία των οστών, του 
νευρικού συστήματος, των 

μυών, την καρδιαγγειακή υγεία 
και ενισχύει το ανοσοποιητικό 
σύστημα. Η μειωμένη ηλιο-
φάνεια κατά τη διάρκεια του 

χειμώνα, ωστόσο, εμποδίζει την 
επαρκή πρόσληψή της.

Το Liquid Vitamin D3 της 
Solgar, με φυσική γεύση 

πορτοκάλι, έρχεται να καλύψει 
αυτό το κενό.

η  προτείνει...
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«Σχεδόν σε κάθε ηλικιακή ομάδα 
είναι καλό να μετρώνται τα επίπεδα 
της βιταμίνης στον οργανισμό και να 
υπάρχει έγκαιρη παρέμβαση με συ-
μπληρωματική της χορήγηση. Στα 
παιδιά, στα νεογέννητα και τα βρέφη, 
έχει επικρατήσει πλέον να μετρώνται 
τα επίπεδα της βιταμίνης D ή να γίνε-
ται τυφλή χορήγηση της βιταμίνης. Κι 
αυτό γιατί αν τα παιδιά παρουσιάσουν 
έλλειψη της βιταμίνης, έχουν μεγάλες 
πιθανότητες να εμφανίσουν ραχιτισμό. 
Εκτός από τα νεογέννητα, οι έφηβοι, 
οι γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύ-
νης, οι θηλάζουσες γυναίκες και οι 
γυναίκες στην εμμηνόπαυση, χρειά-
ζονται επίσης συμπληρωματική λήψη 

βιταμίνης D. Οι γυναίκες την πρώτη 
δεκαετία μετά την είσοδο στην εμμη-
νόπαυση, έχουν πολύ γρήγορη απώ-
λεια οστικής μάζας από τα οστά και 
αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης οστε-
οπόρωσης. Επειδή λοιπόν η βιταμίνη 
D είναι απαραίτητη για τη σωστή σύν-
θεση της οστικής μάζας, είναι σημα-
ντικό να μετράμε τα επίπεδά της και 
να υποκαθιστούμε τα ελλείμματά της, 
όταν υπάρχουν. 

Πολύ ευαίσθητη ομάδα, που πρέ-
πει να ελέγχεται, είναι, τέλος, οι ηλι-
κιωμένοι που βρίσκονται κλεισμένοι 
στο σπίτι ή σε ιδρύματα και δεν τους 
βλέπει καθόλου ο ήλιος», καταλήγει η  
κ. Κανάκη.

«Όταν ο θυρεοειδής παράγει περισσότερη θυροξίνη από εκείνη που 
πρέπει ή όταν ο ασθενής λαμβάνει επιπλέον θυροξίνη από εκείνη που 
παράγει ο θυρεοειδής του, είτε για να μειώσει όζους ή για να μειώσει τον 
όγκο του θυρεοειδούς, το πλεόνασμα της θυροξίνης οδηγεί σε απώλεια 
ασβεστίου από το αίμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, για να μπορέσουμε 
να αποκαταστήσουμε τα επίπεδα του ασβεστίου, μπορούμε να δώσουμε 
συμπληρωματικά βιταμίνη D, για να μπορέσουμε να «τραβήξουμε» το 
ασβέστιο από τις τροφές στο αίμα. 
Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να καταρρίψουμε και έναν σοβαρό 
μύθο που υπάρχει γύρω από τη θυροξίνη. Έχει επικρατήσει σε πολλούς 
η άποψη ότι τα άτομα που λαμβάνουν θυροξίνη, για να αντιμετωπίσουν 
την υπολειτουργία του αδένα, θα έχουν προβλήματα στα οστά τους. Αυτό 
δεν ισχύει. Όταν ένας άνθρωπος λαμβάνει την ποσότητα θυροξίνης που 
ο οργανισμός του δεν είναι σε θέση να παράξει, δεν θα έχει κανένα 
πρόβλημα με τα οστά του. Είναι η ποσότητα της ορμόνης που πρέπει να 
κυκλοφορεί στο σώμα του, επομένως δεν οδηγεί σε έλλειμμα ασβεστίου. 
Πρόκειται απλώς για υποκατάσταση μιας ορμόνης η οποία είναι ελλειμ-
ματική στον οργανισμό. Δυστυχώς, υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση 
σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. 
Οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι όταν έχουν έλλειμμα θυ-
ροξίνης, δεν έχουν επιλογή για το αν θα πάρουν θεραπεία ή όχι. Πρέπει 
να πάρουν», τονίζει η κ. Κανάκη. 

Τι συμβαίνει αν κάποιος λαμβάνει χρόνια θυροξίνη;

Γεννήθηκε στον Πειραιά 
το 1960 και σπούδασε 
Γενική Ιατρική στο 
Πανεπιστήμιο Βου-
κουρεστίου- Ρουμανία 
από όπου αποφοίτησε 
το 1985. Έλαβε την 
ειδικότητα της Ενδοκρι-
νολογίας το 1996. Ερ-
γάστηκε για δύο χρόνια 
(1988-1990) στο Γενικό 
Κρατικό Νοσοκομείο 
της Νίκαιας- Άγιος 
Παντελεήμων και για 
πέντε χρόνια (1991-
1996) στον Ερυθρό 
Σταυρό- Κοργιαλένειο 
Μπενάκειο Ίδρυμα ως 
ειδικευόμενη. Στη συ-
νέχεια, από το 1996 έως 
το 2002 διατέλεσε επι-
στημονικός συνεργάτης 
στο ίδιο νοσοκομείο, 
όπου ασχολήθηκε κυρί-
ως με τα ιατρεία και την 
εκπαίδευση, καθώς και 
ερευνητικά πάνω στην 
οστεοπόρωση. Από το 
1997 έχει ιδιωτικό ια-
τρείο στον Πειραιά, ενώ 
παράλληλα εργάζεται 
στο τμήμα Ενδοκρινο-
λογίας, μεταβολισμού, 
οστεοπόρωσης του 
μαιευτηρίου Ιασώ.

Διεύθυνση: 34ου 
Συντάγματος Πεζικού 
23, Πειραιάς
τηλ.: 2104137330

who
is who  

κανακη  
ΕύαΓΓΕλια
ενδοκρινολόγος
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επιλογές έχουν αντίκτυπο στην υγεία, στην άμυνα του 
οργανισμού, αλλά και στη διάθεσή μας. Όταν καταφέ-
ρουμε να αποκαταστήσουμε μέτρο και ισορροπία στη 
διατροφή μας, τα αποτελέσματα είναι εμφανή. Νιώ-
θουμε μεγαλύτερη σωματική και πνευματική ευεξία 
και αποκτάμε καλύτερη σχέση με το φαγητό, χωρίς 
εμμονές, φοβίες και στερήσεις», εξηγεί η κ. Δημη-
τροπούλου. 

Ας δούμε, λοιπόν, πώς μπορούμε να κατακτήσου-
με το στόχο της υγιεινής διατροφής, σε μόλις πέντε 
κινήσεις! 

ή επιστροφή από τις διακοπές συνεπάγεται μια 
μεγάλη βουτιά, όχι πλέον στη θάλασσα, αλλά 
στην καθημερινότητα, τη ρουτίνα και το άγχος 
των υποχρεώσεων. καθώς πολλοί από εμάς 
επιστρέφουμε από τις διακοπές φορτωμένοι 
με κάποια περιττά κιλά, είναι επίσης η εποχή 
που υποσχόμαστε στον εαυτό μας ότι στο εξής 
θα προσέχουμε τη διατροφή μας. αρωγοί σε αυτήν την προσπάθεια, η 
διαιτολόγος κ. ελίνα Δημητροπούλου και το healthyme, σας δείχνουν το 
δρόμο για να κάνετε την υγιεινή διατροφή καθημερινή συνήθεια!τη
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Βελτιώστε  
Τή διατροφή

5απλα 
βήμαΤα

άθε άνθρωπος που επιλέγει να κάνει μια 
στροφή προς την υγιεινή διατροφή, μόνο 
κέρδος μπορεί να έχει για την υγεία του. 

«Ο όρος σωστή διατροφή παραμένει για πολλούς 
παρεξηγημένος. Δεν είναι π.χ. ανάγκη να απαρνη-
θούμε τη γεύση και τις αγαπημένες μας τροφές, για 
να πούμε ότι τρώμε υγιεινά. Είναι σημαντικό επίσης 
να θυμόμαστε ότι είναι απλούστευση τα «καλά» και 
«κακά» τρόφιμα. Όλα, όσον αφορά το βάρος, έχουν 
να κάνουν με τη θερμιδική περιεκτικότητα και τις 
ποσότητες που καταναλώνουμε. Οι διατροφικές μας 

με

Κ
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Περιορίστε το delivery 
Οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής, 
έχουν μειώσει τον χρόνο που 
μπορεί να αφιερώσει κανείς 

στην προετοιμασία των γευμάτων. 
Έτσι, το να παραγγείλει φαγητό απ’ 
έξω, στο τέλος μιας κουραστικής 
ημέρας, μοιάζει να είναι η εύκολη 
λύση. Ωστόσο, με τον τρόπο αυτό 
δεν μπορεί να ελεγχθεί ούτε το μέ-
γεθος της μερίδας, ούτε η ποιότητα 
και ο τρόπος παρασκευής του φαγη-
τού που καταναλώνεται. Η λύση που 
μας προτείνει η κ. Δημητροπούλου, 
είναι όχι να εξορίσουμε διά παντός 
το delivery από τη διατροφή μας, 
αλλά να τα χρησιμοποιούμε με μέ-
τρο. Επίσης, είναι καλό να αποφεύ-
γουμε, όσο το δυνατόν, τα τηγανητά, 
τα λιπαρά σνακ, τα dressing και τις 
σάλτσες. Ας συνοδεύουμε το φαγη-
τό μας με σαλάτα. 

Βάλτε στη ζωή σας 
την ισορροπία
Η ισορροπημένη διατροφή 
περιλαμβάνει την κατανά-

λωση τροφών από όλες τις ομάδες, 
στη σωστή ποσότητα, δίνοντας ση-
μασία και στην ποιότητα. «Περιορί-
στε τους υδατάνθρακες. Αν ωστόσο, 
δεν μπορείτε να τους αποφύγετε, 
επιλέξτε προϊόντα ολικής άλεσης 
(ζυμαρικά, μαύρο ψωμί, καστανό 
ή άγριο ρύζι, δημητριακά, νιφάδες 
βρώμης και αρτοπαρασκευάσματα 
από αλεύρι και πίτουρο βρώμης). 
Επίσης, βάλτε τα όσπρια στη δια-

Ένας πολύ συνηθισμένος μύθος αναφέρει ότι η υγιεινή δια-
τροφή είναι και πιο ακριβή. Στο ερώτημα αν υπάρχει τρόπος να 
υιοθετηθεί ένα υγιεινό μοντέλο διατροφής χωρίς να εκτιναχθεί 
στα ύψη ο οικογενειακός προϋπολογισμός, η κ. Δημητροπούλου 
απαντά: «Σύμφωνα με τις διατροφικές συστάσεις, θα πρέπει να 
καταναλώνονται: • Kαθημερινά: αμυλούχες τροφές, φρούτα και 
λαχανικά • Συχνά: όσπρια, ψάρι, αυγό και κοτόπουλο (ως πηγές 
πρωτεΐνης) • Mία φορά την εβδομάδα: κρέας.
Για να μείνει ο προϋπολογισμός σας υπό έλεγχο, το μόνο που 
απαιτείται είναι προγραμματισμός και υιοθέτηση του Μεσογει-
ακού μοντέλου διατροφής. Είναι σημαντικό να οργανώνετε το 
εβδομαδιαίο σας μενού, να αγοράζετε φρέσκα και εποχιακά 
φρούτα και λαχανικά, καθώς και να μάθετε να τα συντηρείτε 
σωστά. Επιπλέον, είναι σημαντικό να μαγειρεύετε όση ποσότητα 
φαγητού πραγματικά χρειάζεστε ή να αξιοποιείτε σωστά το φαγη-
τό που έχει περισσέψει». 

 Η υγιεινή διατροφή δεν κοστίζει ακριβά

2

1
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τροφή σας και δοκιμάστε ταχίνι στο πρωινό σας γεύμα», 
συμβουλεύει η ειδικός. 

Πιο συγκεκριμένα, μια υγιεινή διατροφή θα πρέπει να 
περιλαμβάνει: 
• Ποικιλία φρέσκων φρούτων και λαχανικών, κατά προ-
τίμηση εποχιακών, που αποτελούν πλούσια πηγή αντιο-
ξειδωτικών ουσιών και φυτικών ινών
• Καθαρής ποιότητας πρωτεΐνη από ψάρι, πουλερικά, 
άλιπο μοσχάρι, μία φορά την εβδομάδα
• Τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες 

• Ελαιόλαδο ως βασική λιπαρή ύλη στο μαγεί-
ρεμα 
• Γαλακτοκομικά προϊόντα και τυριά με χαμηλά 
λιπαρά 
• Τρόφιμα πλούσια σε ω-3 λιπαρά οξέα, όπως 
τα λιπαρά ψάρια (σαρδέλα, σολομός, σκουμπρί, 
πέστροφα, ξιφίας, τσιπούρα, γαύρος), οι ανά-
λατοι ξηροί καρποί (καρύδια, αμύγδαλα, ηλιό-
σπορος) κ.λπ.
• Αν θέλετε να καταναλώσετε κάτι αλκοολούχο, 
προτιμήστε το κόκκινο κρασί, λόγω της περιε-
κτικότητάς του σε αντιοξειδωτικές πολυφαινό-
λες 
• Τσάι (πράσινο και μαύρο) και αφεψήματα βο-
τάνων. Όχι μόνο ενυδατώνουν τον οργανισμό, 
αλλά είναι σημαντικές πηγές αντιοξειδωτικών 
ουσιών
• Πολύ νερό! Για την ενυδάτωση και την ομαλή 
λειτουργία των χημικών διεργασιών του μετα-
βολισμού, ο οργανισμός χρειάζεται τουλάχι-
στον 4-6 ποτήρια νερό ημερησίως. 

Αποφύγετε τις τροφές που 
δεν ωφελούν ή βλάπτουν 
• Περιορίστε την κατανάλωση τρο-
φίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε 

νάτριο (αλάτι), όπως τυποποιημένα προϊόντα, 
αλμυρά σνακ, έτοιμες σάλτσες, κονσέρβες, 
αλατισμένους ξηρούς καρπούς, αλλαντικά, αλ-
μυρά τυριά. 
• Αποφύγετε τις τροφές που είναι πλούσιες σε 
σάκχαρα, όπως τα γλυκά σνακ, τα αναψυκτικά, 
τους τυποποιημένους χυμούς τύπου νέκταρ και 
τα φρουτοποτά, τις καραμέλες και τις τσίχλες. 
• Αποφύγετε τα τηγανητά προϊόντα, ιδίως αν εί-
ναι τηγανισμένα σε αμφιβόλου ποιότητας έλαια 
και λιπαρά, τα πολλά dressing και τα κορεσμέ-
να λίπη (π.χ. το βούτυρο, τα λιπαρά κρέατα, τα 
γαλακτοκομικά και τα πλήρη λιπαρών τυριά).

Επιλέξτε σωστά στο σούπερ 
μάρκετ
Το βασικό ερώτημα που ανακύπτει 
σε αυτό το σημείο είναι το κατά πό-

σον οι καταναλωτές διαβάζουν τις ετικέτες των 

4

3

μια ύΓιΕινη διατροφη θα πρΕπΕι να 
πΕριλαμβανΕι ποικιλια φρΕςκών 
φρούτών και λαχανικών, κατα 
προτιμηςη Εποχιακών, πού αποτΕλούν 
πλούςια πηΓη αντιοξΕιδώτικών ούςιών 
και φύτικών ινών

"
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τροφίμων πριν αυτά καταλήξουν στο καρότσι 
τους. Παλαιότερες έρευνες έχουν αποδείξει 
ότι πολύ λίγοι καταναλωτές στη χώρα μας δια-
βάζουν τις ετικέτες, ενώ από εκείνους που τις 
διαβάζουν, ελάχιστοι είναι εκείνοι που τις κα-
τανοούν. 

Σύμφωνα με την κ. Δημητροπούλου, ο κατα-
ναλωτής θα πρέπει πρώτα από όλα να αντιλη-
φθεί τη μερίδα στην οποία αναφέρεται η θερ-
μιδική ανάλυση της ετικέτας και στη συνέχεια 
να εξετάσει:
• τα λιπαρά (ιδιαίτερα κορεσμένα και trans). 
Συστήνεται η επιλογή τροφίμων με λιγότερα 
από 5 γραμμάρια κορεσμένου λίπους ανά 100 
γραμμάρια ή ml τροφίμου.
• τους υδατάνθρακες και τα σάκχαρα. Υπάρ-
χουν πολλές «κρυφές» ονομασίες για τα σάκ-
χαρα. Όροι όπως ιμβερτοσάκχαρο, μερικώς 
υδρολυμένο άμυλο, λακτόζη, φρουκτόζη, 
γλυκόζη, σιρόπι γλυκόζης ή καλαμποκιού, 
δεξτρόζη, μαλτόζη αντιστοιχούν σε σάκχαρα. 
Καλό είναι να καταναλώνονται τρόφιμα με λι-
γότερο από 5 γραμμάρια σακχάρων ανά 100 
γραμμάρια ή ml τροφίμου.
• τη σειρά εμφάνισης στην ετικέτα. Τα συστατι-
κά που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις είναι και 
αυτά με την μεγαλύτερη αναλογία στο προϊόν. 
• τους ισχυρισμούς διατροφής που αναγρά-
φονται στις ετικέτες τροφίμων, όπως φαίνεται 
στον διπλανό πίνακα.

Πηγή: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς επί θεμάτων δια-
τροφής και υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα

Ισχυρισμός 
διατροφής 
σε ετικέτα

Περιεκτικότητα  
ανά μερίδα

ελεύθερο 
θερμίδων 
(energy free)

Σημαίνει ότι έχει λιγότερες 
από 4 θερμίδες (kcal)/ 100 
ml. Για τις ολιγοθερμιδικές 
γλυκαντικές ύλες, ελεύ-
θερη θερμίδων θεωρείται 
εκείνη που περιέχει λιγό-
τερες από 0,4 θερμίδες/με-
ρίδα (κουτάλι του γλυκού)

χαμηλό θερμίδων  
(low calorie)

Περιέχει λιγότερες από 
40 θερμίδες (kcal)/ 100 
γραμμάρια προϊόντος ή 
λιγότερες από 20 θερμίδες 
/100ml αν πρόκειται για 
υγρό

light Αποδίδει 30% λιγότερες 
θερμίδες από το κανονικό 
προϊόν

χωρίς λιπαρά 
(fat free)

Περιέχει λιγότερα από 0.5 
gr λίπους, ανά 100 γραμμά-
ρια ή ανά 100 ml

χαμηλά λιπαρά 
(low fat)

To προϊόν δεν περιέχει 
περισσότερα από 3 gr λί-
πους ανά 100g (για στερεές 
τροφές) ή πάνω από 1.5g 
λιπαρών ανά 100ml (για 
υγρές τροφές)

χωρίς ζάχαρη 
(sugar free)

Περιέχει λιγότερο από 0.5 
gr σακχάρων

χωρίς αλάτι Το προϊόν περιέχει λιγότε-
ρα από 0,005 γραμμάρια 
αλατιού, ανά 100 γραμμά-
ρια τροφίμου 
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εμφανίζουν έλλειψη σιδήρου και βιταμίνης Β12), σε 
παθολογικές καταστάσεις (π.χ. οστεοπόρωση, όπου 
χορηγούμε ασβέστιο ή στα καρδιαγγειακά νοσήματα 
όπου χορηγούμε ιχθυέλαια)», εξηγεί η ειδικός και 
συμπληρώνει: «Η χορήγηση σκευασμάτων όπο-
τε κρίνεται απαραίτητο, έχει θετική επίδραση στον 
οργανισμό, είτε πρόκειται να απλή τόνωση, λόγω 
του γρήγορου ρυθμού ζωής, είτε πρόκειται για την 
αναπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων, λόγω της 
υπάρξης νοσημάτων. Είναι σημαντικό η χρήση τους 
να μην είναι αλόγιστη, να ακολουθείται πάντα η δο-
σολογία και να χορηγούνται πάντα μετά από σύστα-
ση ειδικού».

χρησιμοποιήστε συμπληρώματα 
διατροφής
Επειδή συχνά δεν είναι εφικτό να καλυ-
φθούν πλήρως οι ανάγκες ενός οργανι-

σμού σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία μέσω της δια-
τροφής, τα συμπληρώματα διατροφής μπορούν να 
αποτελέσουν έναν πολύτιμο σύμμαχο. 

«Πολλές φορές, οι εργαστηριακές εξετάσεις δεί-
χνουν ότι ορισμένοι άνθρωποι δεν καταφέρνουν να 
καλύψουν τις ανάγκες τους σε βιταμίνες και ιχνο-
στοιχεία. Το φαινόμενο αυτό απαντάται συχνότερα 
σε εφήβους, σε αθλητές, στις έγκυες και σε θηλά-
ζουσες γυναίκες, στους χορτοφάγους (που συχνά 

η  προτείνει...

solgar
oMNIuM 

Ολοκληρωμένη 
κάλυψη 

Αποτελεί μια προηγμένη φόρ-
μουλα πολλαπλής διατροφικής 
αξίας με μεγίστη απορρόφηση 

και αξιοποίηση από τον οργανι-
σμό. Περιέχει φυσική βήτα 
καροτίνη και καροτενοειδή, 

βιταμίνες του συμπλέγματος Β, 
βιταμίνη C, χυλωμένα μέταλλα 
μεγίστης απορρόφησης, ιχνο-

στοιχεία (π.χ. χρώμιο, σελήνιο), 
φυτοστοιχεία και αντιοξειδω-

τικά.

myelements
βιταμίνη 

ester C 1000mg 
σε αναβράζοντα δισκία

υγεία στο... ποτήρι!

Η βιταμίνη C συμβάλλει στη διατή-
ρηση της υγείας του ανοσοποιητικού 
συστήματος, στην ομαλή παραγωγή 

κολλαγόνου και στη διατήρηση υγιών 
αιμοφόρων αγγείων, οστών, αρθρικού 
υγρού, ούλων, δοντιών και επιδερμί-
δας. Kάτι που δεν είναι γνωστό, είναι 
πως η βιταμίνη C καταστρέφεται εύ-
κολα. Η myelements όμως προσφέ-
ρει τη Βιταμίνη C σε εστερική μορφή, 
που απορροφάται γρηγορότερα και 

με λιγότερες απώλειες. Απολαύστε τη 
σε υπέροχη γεύση πορτοκάλι!

solgar
omega 3-6-9 

Σύμμαχος καλής υγείας

Τα ωμέγα-3, ωμέγα-6 & ωμέγα-9 
ουσιώδη λιπαρά οξέα που περιέχει 
σε ιδανική αναλογία, προάγουν την 
υγεία του εγκεφάλου και του καρ-
διαγγειακού συστήματος, βοηθούν 

στην ανακούφιση από τα συμπτώματα 
του προεμμηνορυσιακού συνδρό-
μου και στη διατήρηση της καλής 
υγείας της επιδερμίδας. Χρήσιμο 

για τη διατήρηση ομαλών επιπέδων 
χοληστερόλης στο αίμα και για την 
ομαλή λειτουργία του νευρικού, του 
ορμονικού και του ανοσοποιητικού 

συστήματος.

IN
F

O

δημητροπούλου ελίνα
κλινικός Διαιτολόγος- Διατροφολόγος Bsc, M.Med.sci
(πτυχιούχος χαροκοπείου πανεπιστημίου, Master of Medical science in Clinical Nutrition university of glasgow)
Διεύθυνση: κανακάρη 109, πάτρα, τηλ. 2610624908, 6942658434, e-mail: dimitropoulou.elina@gmail.com
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διαίτερα αγαπητή και διαχρονικά εντυπωσιακή, η Κάτια μοιράζεται τις σκέ-
ψεις της για την εξωτερική ομορφιά, που όλες επιθυμούμε να κρατήσει όσο 
το δυνατόν περισσότερο με τρόπο φυσικό.

Όπως η ίδια δηλώνει, η ομορφιά είναι εντελώς υποκειμενική και πηγάζει μέσα 
από την προσωπική ισορροπία και ηρεμία. Ορισμός ομορφιάς για την Κάτια δεν 
υπάρχει. «Όμορφος είσαι όταν αντικατοπτρίζεις όμορφα συναισθήματα και εκπέ-
μπεις θετική αύρα στους γύρω σου». Ειδικά για τις γυναίκες, η αυτοπεποίθηση 
και η αγάπη για τη ζωή σε κάθε ηλικία είναι τα συστατικά που η Κάτια θεωρεί ότι 
μας κάνουν όμορφες.

Εκτός όμως από τους παραπάνω «φυσικούς» παράγοντες ομορφιάς, 
υπάρχουν και άλλοι φυσικοί τρόποι να ενισχύσεις «εκ των έσω» την ομορ-
φιά της νεότητας που γεγονός είναι ότι δεν κρατάει για πάντα. Το κολλαγόνο  
BEAUTIN™ COLLAGEN είναι ένας από αυτούς. Η Κάτια δήλωσε για τη συ-
νεργασία της με τη myelements:

«Είμαι πολύ χαρούμενη για τη συνεργασία μου με τη myelements. To BEAUTIN 
COLLAGEN είναι ένα μοναδικό φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που ενισχύει 
την υγεία και την ομορφιά. Χρησιμοποιώντας το κάθε μέρα, βλέπω ήδη καλύτερο 

καΤια ζΥΓΟΥλή

απΟκαλΥπΤει 
Τα ΜΥστιΚα τήσ 
οΜορφιασ τήσ

Ι

H φυσική ομορφιά έχει όνομα… μας εκμυστηρεύεται 
η πάντα λαμπερή κάτια ζυγούλη, η οποία πρωταγωνι-
στεί στη νέα διαφημιστική καμπάνια της IsoPlus για 
το νέο υγρό πόσιμο κολλαγόνο BeautIN™ CollageN 
της myelements.



ΣυΝΕΝΤΕυΞη

ομορφος 
Ειςαι οταν 
αντικατοπτριζΕις 
ομορφα 
ςύναιςθηματα 
και ΕκπΕμπΕις 
θΕτικη αύρα 
ςτούς Γύρώ ςού

"
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το δέρμα μου και πιο δυνατά τα μαλλιά και τα νύχια μου. 
Το BEAUTIN COLLAGEN πραγματικά συγκεντρώνει όσα 
ζητάμε εμείς οι γυναίκες από ένα προϊόν ομορφιάς! Και 
έχει σημασία για μένα να ξέρω ότι φέρει την εγγύηση ποι-
ότητας της myelements και της ISOPLUS. Ξέρω δηλαδή τι 
καταναλώνω και από ποιον προέρχεται».

Πόσο εύκολο είναι όμως για μια μητέρα 3 παιδιών να 
βρει χρόνο για τον εαυτό της και την εμφάνισή της; «Είναι 
δύσκολο για μένα, όπως δύσκολο είναι για κάθε γυναίκα 
σήμερα», απαντά η Κάτια και συνεχίζει: «Η έλλειψη χρό-
νου είναι δεδομένη, όμως με πρόγραμμα μέσα στη μέρα 
μου φροντίζω να βρίσκω λίγο χρόνο και για μένα. Έχω 
μάθει πια τι μου ταιριάζει, κάνω μικρά υγιεινά γεύματα και 
πίνω πολύ νερό. Η καθημερινότητά μου με τα παιδιά είναι 
έτσι κι αλλιώς πολύ κινητική, με πολλή ενέργεια, οπότε 
ένα μέρος άσκησης καλύπτεται από αυτό».

Όσο για το μεγάλωμα 3 παιδιών... «Ναι, είναι απαιτητι-
κό! Χρειάζεται υπομονή, δύναμη... Είμαι όμως κάθε μέρα 
ανοιχτή στο να μάθω κάτι καινούριο από αυτά».

Ξαναγυρίζοντας στο BEAUTIN™ COLLAGEN... Το προ-
ϊόν περιέχει εξειδικευμένη φόρμουλα ομορφιάς για να 
ενισχύσει την υγεία του δέρματος, των μαλλιών και των 
νυχιών. 

Ποια είναι τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν οι ελληνίδες 
σε σχέση με το σώμα τους, το δέρμα τους και τη διατροφή 
τους; Η άποψη της Κάτιας είναι ότι τα μη ισορροπημένα 
γεύματα, το κάπνισμα, το αλκοόλ και η έλλειψη άσκησης 
είναι από τα μεγαλύτερα λάθη που όλοι κάνουμε. «Ας γί-
νονται τουλάχιστον με μέτρο!»

Και ποια ατασθαλία επιτρέπεις στον εαυτό σου; Χωρίς 
δεύτερη σκέψη απαντά: «Τα γλυκά!!!»

myelements
BeautιΝ™ CollageN 

Ομορφιά εκ των έσω

Μια μοναδική, προηγμένη φόρ-
μουλα ομορφιάς παρουσιάζει το 
brand myelements! Το BEAUTΙΝ™ 
COLLAGEN περιέχει υψηλής 
ποιότητας υδρολυμένο κολλαγό-
νο Peptan™, σε μορφή πεπτιδίων 
για αυξημένη απορρόφηση, είναι 
ενισχυμένο με υαλουρονικό οξύ, ενώ 
περιέχει και βιταμίνες A, B Complex, 
C και ψευδάργυρο. Χάρη σε αυτόν 
τον συνδυασμό, το BEAUTΙΝ™ 
COLLAGEN:
•  ενισχύει την υγεία και την ομορφιά 

της επιδερμίδας εκ των έσω 
•  βελτιώνει την όψη του δέρματος 

& δυναμώνει νύχια και μαλλιά 
•  ενδυναμώνει τους συνδετικούς 

ιστούς, τους χόνδρους και τις 
αρθρώσεις

•  έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες, που 
καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες

•  ενισχύει τη φυσιολογική παραγωγή 
κολλαγόνου

•  παρέχει στον οργανισμό κολλαγόνο 
από καθαρή φυσική πηγή ιχθύων, 
που σύμφωνα με έρευνες αξιοποι-
είται καλύτερα από τον ανθρώπινο 
οργανισμό.

Σε δύο υπέροχες γεύσεις, φράουλα 
- βανίλια και μάγκο – πεπόνι για να 
επιλέξετε!

τα μη ιςορροπημΕνα ΓΕύματα, το 
καπνιςμα, το αλκοολ και η ΕλλΕιψη 

αςκηςης Ειναι απο τα μΕΓαλύτΕρα 
λαθη πού ολοι κανούμΕ

"
δεύτερη σκέψη απαντά: «Τα γλυκά!!!»

τα μη ιςορροπημΕνα ΓΕύματα, το 
καπνιςμα, το αλκοολ και η ΕλλΕιψη 

αςκηςης Ειναι απο τα μΕΓαλύτΕρα 
λαθη πού ολοι κανούμΕ

"



η ολοκληρωμένη 
διαφημιστική καμπάνια 

του νέου προϊόντος 
είναι ήδη στον αέρα από 
τις αρχές Ιουνίου, ενώ 
συμπληρωματικά του 
τηλεοπτικού spot, ένα 

making off video έρχεται 
επίσης να μας αποκαλύψει 
όλες τις behind the scenes 

λεπτομέρειες, αλλά και 
τα μυστικά ομορφιάς 
και περιποίησης της 
μοναδικής Κάτιας!

«Περάσαμε πολύ 
ωραία! Τα γυρίσματα 

ήταν διήμερα και 
πραγματοποιήθηκαν 
σε δύο διαφορετικές 

τοποθεσίες με μια πολύ 
ταλαντούχα ομάδα! 

Σίγουρα κουραστήκαμε 
όλοι αρκετά, αλλά νομίζω 

ότι το αποτέλεσμα 
δικαιώνει τη δουλειά 
μας!», μας λέει η ίδια.

ΣυΝΕΝΤΕυΞη
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ι ευεργετικές δράσεις των μπαχαρικών 
είναι γνωστές από την αρχαιότητα, αφού 
αναφορές στις θετικές επιδράσεις τους 

στην υγεία, απαντώνται σε αρχαίες αιγυπτιακές και 
κινέζικες πηγές.

Το κλειδί της δράσης των μπαχαρικών φαίνεται 
να κρύβεται στα αντιοξειδωτικά που περιέχουν, τα 
οποία «εξολοθρεύουν» πολλές από τις βλαβερές 
ουσίες που «συχνάζουν» στο ανθρώπινο σώμα. Τα 
περισσότερα μπαχαρικά είναι επίσης πλούσια σε 
βιταμίνες του συμπλέγματος Β και ιχνοστοιχεία. 

 Oι ουσίες που διεγείρουν ευχάριστα τον ου-
ρανίσκο μας,  διαθέτουν αντικαρκινικές,  αντιδι-
αβητικές και αντιαθηρωματικές ιδιότητες. Δεν 
θεωρείται τυχαίο ότι,  στην Ινδία,  χώρα με τη 
μεγαλύτερη κατανάλωση μπαχαρικών,  παρατη-
ρούνται τα χαμηλότερα ποσοστά καρκίνου του 
παχέος εντέρου και του προστάτη1. Επίσης,  τα 
μπαχαρικά είναι σε θέση να επιβραδύνουν την 
εκφύλιση των ιστών λόγω γήρανσης. Τέλος,  απο-
τελούν τον πιο έξυπνο τρόπο να προσθέσουμε 
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γεύση στο φαγητό μας,  χωρίς επιπλέον θερμί-
δες,  λιπαρά ή αλάτι. 

Στις γραμμές που ακολουθούν, «ακτινογραφούμε» 
15 γνωστά μπαχαρικά, αποκαλύπτοντας γιατί αποτε-
λούν τους «κρυφούς συμμάχους» της υγείας μας! 

1  γαρίφαλο
Το αιθέριο έλαιό του διαθέτει αναλγητική, αντισηπτική 
και απολυμαντική δράση και θεωρείται «φάρμακο» 
για τον πονόδοντο, τη δυσπεψία και τη ναυτία, χάρη 
στην ουσία ευγενόλη που περιέχει. Μελέτες έχουν 
δείξει ότι η καθημερινή κατανάλωση γαρίφαλου 
μειώνει επίσης τα ποσοστά γλυκόζης, τριγλυκεριδί-
ων και ολικής χοληστερόλης στο αίμα. Το γαρίφαλο 
αποτελείται κατά 30% από φαινόλες, την ώρα που 
η περιεκτικότητα σε φαινόλες των γνωστών για την 
αντιοξειδωτική τους δράση μπλε μούρων, δεν ξεπερ-
νά το 5%! Οι φαινόλες έχουν συσχετιστεί από δεκάδες 
έρευνες με τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρ-
κίνου, καρδιοπάθειας, νευροεκφυλιστικών νόσων και 
οστεοπόρωσης. 

«πιπέρι που καίει σαν τον Ήλιο, κόκκινο πιπέρι ζεστό σαν 
τον ερμή, κανέλα είναι η αφροδίτη, και γλυκιά και πικρή σαν 
όλες τις γυναίκες, και η Γη, το αλάτι του ηλιακού συστήματος, 
καθώς τίποτα δεν γίνεται χωρίς αυτό». H ατάκα του «παπ-
πού» στην «πολίτικη κουζίνα» του Τάσου μπουλμέτη, είναι 
απλά ενδεικτική της πολυδιάστατης φύσης των μπαχαρικών: 
η απλόχερη χρήση τους στην κουζίνα, δεν προσδίδει απλά 
γεύση στα πιάτα, αλλά συμβάλλει και στην καλή μας υγεία. 

oι εΥερΓεΤικεΣ 
ιΔιΟΤήΤεΣ ΤωΝ 
ΜΠαΧαριΚώΝ
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Η κανέλα έχει σημαντική θέση στη ζαχαροπλαστική -χρησιμοποιεί-
ται στον χαλβά, σε μπισκότα, σε κέικ και άλλα επιδόρπια-, ενώ δίνει 
ξεχωριστή γεύση στα κοκκινιστά. 

3  Ρίγανη
Η ρίγανη είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μπαχαρικά της ελληνικής κου-
ζίνας και προέρχεται από τα αποξηραμένα φύλλα και άνθη του ομώ-
νυμου φυτού. Προστίθεται κυρίως σε ψητά κρέατα, μπιφτέκια, ψάρια, 
πατάτες φούρνου, σάλτσες και ομελέτες, και φυσικά στη χωριάτικη 
σαλάτα. Η ρίγανη περιέχει πλήθος αιθέριων ελαίων με αντιμικροβιακή 
δράση, όπως η θυμόλη και η καρβακόλη. Παράλληλα, εμφανίζει ισχυ-
ρή αντιοξειδωτική δράση, ισχυρότερη από πολλά φρούτα και λαχανικά. 
Μία κουταλιά φρέσκιας ρίγανης έχει παρόμοια αντιοξειδωτική δράση 
με ένα μήλο μεσαίου μεγέθους, χάρη στη θυμόλη και στο ροσμαρινικό 
οξύ που περιέχει. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Λονγκ Άιλαντ 
των ΗΠΑ επικεντρώθηκαν στην καρβακρόλη και διαπίστωσαν ότι έχει 
την ικανότητα να διεγείρει την απόπτωση (κυτταρικός θάνατος) των 
καρκινικών κυττάρων στον καρκίνο του προστάτη. 

4  Τζίντζερ
Θεωρείται φάρμακο για τη ναυτία, τους πόνους στο στομάχι, αλλά και 
για τις φλεγμονές. 

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2010, η κατανάλωση 
2 γραμμαρίων τζίντζερ την ημέρα μειώνει τους μυϊκούς πόνους κατά 
25% -η παυσίπονη δράση του μάλιστα φαίνεται να πολλαπλασιάζεται 
με τη θερμική του επεξεργασία (μαγείρεμα). Επιπλέον, έρευνα του Πα-

η πιπΕρινη, φαινΕται 
οτι ΕχΕι ΕύΕρΓΕτικη 
δραςη ςτο πΕπτικο 

μας ςύςτημα, 
Ενώ ςύμφώνα 

μΕ μΕλΕτΕς 
καταπολΕμα το 

παχος, αύξανοντας 
την ΕνΕρΓΕιακη 

καταναλώςη

"

2  Κανέλα
Πολλές θεραπευτικές ιδιότητές 
της είναι γνωστές από την αρχαιό-
τητα. Από την εποχή των γιαγιάδων 
μας και ακόμη πιο παλιά, θεωρείτο 
«φάρμακο» για τις αδιαθεσίες της 
περιόδου, όπου και χρησιμοποιεί-
το με τη μορφή αφεψήματος. Πι-
στεύεται ότι έχει δράση και κατά 
της σεξουαλικής ανικανότητας, γι’ 
αυτό και απαντάται στις περισσό-
τερες αφροδισιακές συνταγές. Στη 
διάρκεια του Μεσαίωνα είχε χρη-
σιμοποιηθεί στην αντιμετώπιση 
της αρθρίτιδας και του βήχα. Σύγ-
χρονες έρευνες έχουν δείξει ότι 
μισό κουταλάκι κανέλας μειώνει 
σημαντικά τα επίπεδα του σακχά-
ρου στο αίμα των διαβητικών, ενώ 
γνωστή είναι και η δράση της κα-
νέλας κατά των ιογενών λοιμώξε-
ων. Έχει αντιφλεγμονώδη δράση, 
ενώ θεωρείται ότι συμβάλλει και 
στη μείωση της χοληστερόλης και 
της αρτηριακής πίεσης. 
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νεπιστημίου του Μίσιγκαν, του Maryland Medical 
Center και της Mayo Clinic υποστηρίζει ότι το τζί-
ντζερ ανακουφίζει από την κόπωση, ενισχύει το 
ανοσοποιητικό σύστημα και μειώνει τα επίπεδα του 
σακχάρου στο αίμα. 

5  Φασκόμηλο
Διακρίνεται για τις αντισηπτικές και αποξηραντικές 
του ιδιότητες και είναι αποτελεσματικό στην αντιμε-
τώπιση της καταρροής. Η αντιδιαβητική του δράση, 
που έχει αναφερθεί σε ορισμένες μελέτες, δεν έχει 
ακόμη επιβεβαιωθεί. 

6  Θυμάρι
Στη φαρμακευτική είναι γνωστό ως το φυτό με τις 
περισσότερες θεραπευτικές ιδιότητες. Είναι το κα-
λύτερο αντισηπτικό και απολυμαντικό βότανο. Την 
ιδιότητά του αυτή την οφείλει στη μεγάλη περιε-
κτικότητά του σε θυμόλη (thymol) που περιέχει το 
αιθέριο έλαιό του. Είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά 
συστατικά, κυρίως φαινόλες. Επειδή ανακουφίζει 
από τον βήχα και το συνάχι, χρησιμοποιείται και σε 
καραμέλες. Σημαντική είναι η δράση του και σε πε-
ριπτώσεις άγχους και πνευματικής καταπόνησης, 
καθώς χαλαρώνει και χαρίζει πνευματική διαύγεια. 

7  Δεντρολίβανο
Είναι καλή πηγή φυτικών ινών, φυτικού σιδήρου, 
ασβεστίου και βιταμίνης Β6. Βοηθάει στη διαδι-
κασία της πέψης, στην καλύτερη κυκλοφορία του 
αίματος και στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού 
συστήματος. Ομάδα Aμερικανών και Γιαπωνέζων 
ερευνητών τόνισαν σε μελέτη2 τους την ευεργετική 
δράση του συγκεκριμένου βοτάνου στη λειτουργία 
του εγκεφάλου. Βρήκαν ότι το δεντρολίβανο πε-
ριέχει ένα συστατικό, το καρνοσικό οξύ, το οποίο 
αντιμάχεται την καταστροφή που προκαλούν στον 
εγκέφαλο οι ελεύθερες ρίζες, επιβραδύνει τη φυ-
σιολογική γήρανση του εγκεφάλου και λειτουργεί 
σαν «ασπίδα» απέναντι στα εγκεφαλικά επεισόδια 
και τις νευροεκφυλιστικές νόσους, όπως το Αλ-
τσχάιμερ. Άλλη έρευνα3 έκανε μία ακόμη προσθή-
κη στις ευεργετικές ιδιότητες του δεντρολίβανου. 
Όπως αποδείχθηκε, το καρνοσικό οξύ, συμβάλλει 
σημαντικά στην υγεία των ματιών και θα μπορούσε 
να έχει κλινική εφαρμογή σε παθήσεις όπως η εκ-
φύλιση της ωχράς κηλίδας.

• Μην χρησιμοποιείτε μόνο τα συνηθισμένα 
είδη μπαχαρικών. Πειραματιστείτε, χρησι-
μοποιήστε περισσότερα από 1-2 συνηθι-
σμένα, εμπλουτίζοντας τα πιάτα σας τόσο 
σε γεύσεις, όσο και σε αντιοξειδωτικά! 
• Χρησιμοποιήστε τα για να μειώσετε το 
αλάτι και τη ζάχαρη από τις συνταγές σας. 
Αντί για αλάτι, μπορείτε να βάλετε στο 
φαγητό σας σκόρδο, πιπέρι, κάρι, κύμινο 
κ.ά. Αν έχετε συνηθίσει την κίνηση να 
προσθέτετε αλάτι στο φαγητό σας πριν το 
δοκιμάσετε, τότε μπορείτε να χρησιμοποι-
ήσετε σκόρδο ή κρεμμύδι σε σκόνη, αντί 
για αλάτι. 
• Στα ζυμαρικά μπορείτε να παραλείψετε 
τελείως το αλάτισμα και να τα αρωματίσετε 
με βασιλικό, ρίγανη, μαϊντανό ή πιπέρι. 
Το γευστικό αποτέλεσμα θα σας εκπλήξει 
ευχάριστα! 
• Υπάρχουν μπαχαρικά με γλυκιά γεύση, 
τα οποία θα σας βοηθήσουν να μετριάσετε 
τη ζάχαρη, τόσο στη μαγειρική όσο και στη 
ζαχαροπλαστική. Τέτοια μπαχαρικά είναι το 
γλυκάνισο, το κάρδαμο, η κανέλα, το γαρί-
φαλο, το τζίντζερ και το μοσχοκάρυδο.
• Μαρινάρετε τα κρέατά σας πριν τα μαγει-
ρέψετε, ειδικά τα ψητά και τα τηγανητά. 
• Φυτέψτε και καλλιεργήστε τα δικά σας 
μυρωδικά, όπως δυόσμο, βασιλικό, δεντρο-
λίβανο κ.ά. 
• Προτιμήστε να αγοράζετε μπαχαρικά 
και μυρωδικά ολόκληρα και όχι τριμμένα, 
καθώς διατηρούν περισσότερο τα αρώματά 
τους. Τα ολόκληρα μπαχαρικά απελευθε-
ρώνουν τη γεύση τους όταν τα τρίψουμε, 
τα συνθλίψουμε ή όταν τα ρίξουμε ατόφια 
μέσα στην κατσαρόλα, την ώρα του μαγει-
ρέματος. 
• Προσοχή όμως! Ιδιαίτερα προσεκτικοί 
με τη χρήση των μπαχαρικών θα πρέπει 
να είναι όσοι πάσχουν από παθήσεις του 
στομάχου, όπως έλκος, γαστρίτιδα κ.λπ. 

Tips για να αυξήσετε τη χρήση 
των μπαχαρικών
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8  Μαύρο πιπέρι 
Είναι παρόν σχεδόν σε όλα τα φαγητά! Η κύρια ουσία 
του, η πιπερίνη, φαίνεται ότι έχει ευεργετική δράση 
στο πεπτικό μας σύστημα, ενώ σύμφωνα με μελέτες4 
καταπολεμά το πάχος, αυξάνοντας την ενεργειακή 
κατανάλωση. Τα καυτερά μπαχαρικά (μαυροπίπερο, 
τσίλι, πιπέρι καγιέν), έχουν λανθασμένα τη φήμη ότι 
αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης πεπτικού έλκους. 
Στην πραγματικότητα μειώνουν αυτό τον κίνδυνο, 
αδρανοποιώντας τα βακτήρια που είναι υπεύθυνα για 
την πρόκληση του έλκους (Helicobacter pylori) αλλά 
και διεγείροντας τον βλεννογόνο του στομάχου ώστε 
να εκκρίνει προστατευτικά υγρά. 

9  Κόλιανδρος
Ο κόλιανδρος χρησιμοποιείται ευρέως στη μεσο-
γειακή κουζίνα, δίνοντας πλούσιο άρωμα σε πολλά 
πιάτα με κοτόπουλο, χοιρινό ή λαχανικά. Πρόσφατα 
απομονώθηκε ένα συστατικό του, η δοδεσενάλη, η 
οποία σύμφωνα με ερευνητές έχει ισχυρή αντιμικρο-
βιακή δράση. Μάλιστα, η αντιμικροβιακή δράση της 
δοδεσενάλης είναι τόσο ισχυρή, που οι επιστήμονες 
θεωρούν ότι ο κόλιανδρος θα μπορούσε να έχει θέση 
ακόμη και στην καταπολέμηση των ανθεκτικών στα 
αντιβιοτικά λοιμώξεων και στην πρόληψη των τροφι-
κών δηλητηριάσεων (με τη χρήση ελαίου κόλιαντρου 

ςύΓχρονΕς ΕρΕύνΕς Εχούν δΕιξΕι 
οτι μιςο κούταλακι κανΕλας 
μΕιώνΕι ςημαντικα τα ΕπιπΕδα 
τού ςακχαρού ςτο αιμα τών 
διαβητικών

"

ως συντηρητικού στα τρόφιμα). Στον κόλιανδρο έχουν 
αποδοθεί επίσης αντισπασμωδικές ιδιότητες, ενώ θε-
ωρείται πως βοηθά στην καταπολέμηση του στρες, 
της ημικρανίας, των αρθριτικών και των μυικών πό-
νων. 

10  Κουρκουμάς
Το δημοφιλές σε Ινδία, Νότια Ασία και Μέση Ανατο-
λή μπαχαρικό, δίνει στα πιάτα χαρακτηριστικό κίτρινο 
χρώμα. Ο κουρκουμάς περιέχει ισχυρές αντιοξειδω-
τικές ουσίες, δρα καταπραϋντικά στον πόνο και ασκεί 
αντιφλεγμονώδη δράση. Περιέχει την ουσία κουρ-
κουμίνη - μια φυσική χρωστική ουσία που χρησιμο-
ποιείται στην παρασκευή του κάρι, η οποία έχει την 
ιδιότητα να αναστέλλει τις φλεγμονώδεις αποκρίσεις 
του οργανισμού. Έρευνα του Πανεπιστημίου Ludwig-
Maximilians του Μονάχου έδειξε ότι μπορεί να έχει 
και δράση κατά του καρκίνου.

Έρευνες5 έχουν δείξει επίσης, ότι το συγγενικό του 
κουρκουμά, κάρι, έχει προστατευτική δράση ενάντια 
στη νόσο Αλτσχάιμερ, αλλά και στο Πάρκινσον! 

11  Κρόκος Κοζάνης (σαφράν)
Το σαφράν περιέχει πλήθος θρεπτικών συστατικών 
όπως βιταμίνες C, Α, Β1, Β2, B3, B6 και Β9, μέταλλα 
και ιχνοστοιχεία, όπως μαγνήσιο, σίδηρο, ασβέστιο, 
φώσφορο, χαλκό, σελήνιο, κάλιο και ψευδάργυρο. 
Περιέχει επίσης αρκετές φυτοχημικές ουσίες με 
φαρμακευτικές ιδιότητες. Έτσι, η κατανάλωσή του 
έχει συσχετιστεί με βελτίωση της εγκεφαλικής λει-
τουργίας, της όρασης και της πέψης, αλλά και με τη 
βελτίωση των λιπιδίων του αίματος. Φαίνεται ότι έχει 
επίσης αντιθρομβωτική δράση, προσφέρει προστασία 
ενάντια στις φλεγμονές και ενισχύει το ανοσοποιητι-
κό σύστημα, ενώ θεωρείται και φυσικό αφροδισιακό! 
Αρκετές μελέτες υποστηρίζουν την αντικαταθλιπτική 
του δράση, ενώ θεωρείται πως ανακουφίζει και από 
τα συμπτώματα του προεμμηνορυσιακού συνδρόμου. 
Ταιριάζει ιδανικά σε σούπες, σάλτσες, κρεατικά, ψά-
ρια, ζυμαρικά και ρύζι. 

12  Σκόρδο
Είναι αντιυπερτασικός και υπολιπιδαιμικός παράγο-
ντας (συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης και 
των τριγλυκεριδίων), ενισχύει το ανοσοποιητικό σύ-
στημα και μειώνει τη γλυκόζη και την ινσουλίνη με-
ταγευματικά. Έχει επίσης αντιμικροβιακή, αντιμυκη-
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τισιακή, αντιβιοτική και αντιθρομβωτική δράση. Δοκιμάστε το σε 
σάλτσες, πίτσα και ψητά λαχανικά. 

13  Μοσχοκάρυδο
Περιέχει αιθέριο έλαιο με θεραπευτικές ιδιότητες και έχει αναλγη-
τική και αντισηπτική δράση. Θεωρείται πως βοηθά ιδιαίτερα στην 
καταπολέμηση του πόνου από πέτρες της χολής, των κολικών του 
νεφρού και των ρευματικών πόνων. Επίσης, διεγείρει τον εγκέφα-
λο και τονώνει το νευρικό σύστημα. Πιστεύεται πως καταπολεμά 
την ψυχική εξάντληση, το άγχος και τα σημάδια κατάθλιψης.

Οι Ρωμαίοι το χρησιμοποιούσαν ως θυμίαμα και σήμερα χρη-
σιμοποιείται για να δώσει άρωμα σε πολλά αρτοσκευάσματα, σε 

Πηγές: 1. Rastogi T., Devesa S., Mangtani P., Mathew A., Cooper N., Kao R., Sinha R., Cancer incidence rates among South Asians in four geographic regions: India, Singapore, UK 
and US, International Journal of Epidemiology, Volume 37, Issue 1, Pp. 147-160. 2. Satoh Τ., Kosaka Κ., Itoh Κ., Kobayashi Α., Yamamotο Μ., Shimojo Υ., Kitajima C., Cui J., Kamins J., 
Okamoto S., Izumi M., Shirasawa T., Lipton S., Carnosic acid, a catechol-type electrophilic compound, protects neurons both in vitro and in vivo through activation of the Keap1/Nrf2 
pathway via S-alkylation of targeted cysteines on Keap1, Journal of Neurochemistry, Vol 104, Issue 4. 3. T. Rezaie, S. R. McKercher, K. Kosaka, M. Seki, L. Wheeler, V. Viswanath, T. 
Chun, R. Joshi, M. Valencia, S. Sasaki, T. Tozawa, T. Satoh, S. A. Lipton. Protective effect of carnosic acid, a pro-electrophilic compound, in models of oxidative stress and light-induced 
retinal degeneration. Investigative Ophthalmology & Visual Science, 2012; DOI: 10.1167/iovs.12-10793. 4. Federation of American Societies for Experimental Biology. “Peppers may 
increase energy expenditure in people trying to lose weight.” ScienceDaily. ScienceDaily, 28 April 2010. <www.sciencedaily.com/releases/2010/04/100427190934.htm>. 5. Mishra S., 
Palanivelu K., The effect of curcumin (turmeric) on Alzheimer’s disease: An overview, Ann Indian Acad Neurol. 2008 Jan-Mar; 11(1): 13–19.

προϊόντα ζαχαροπλαστικής, σε κρέ-
ατα, λαχανικά, σάλτσες, τυριά και σε 
cocktails. Αρωματίζει μοναδικά τη 
μπεσαμέλ και τον πουρέ πατάτας. 

14  Βασιλικός
Πλούσιος σε ευγενόλη, εστραγόλη, 
λιναλούνη και άλλες ουσίες με ση-
μαντική αντιμικροβιακή και αντιφλεγ-
μονώδη δράση, έχει ηρεμιστικές και 
χαλαρωτικές ιδιότητες και καταπρα-
ΰνει τις ημικρανίες νευρικής φύσης. 
Επίσης, δρα και κατά του κρυολογή-
ματος, ενώ βοηθά στην αντιμετώπιση 
της αϋπνίας και της εξάντλησης. 

Αρωματίζει διάφορα ψητά, σαλάτες, 
βραστά, κοκκινιστά, σούπες κ.λπ., ενώ 
ταιριάζει πολύ σε σάλτσες που έχουν 
ως βάση τη φρέσκια ντομάτα. Στην 
ιταλική κουζίνα, η σάλτσα ζυμαρικών 
πέστο (pesto) έχει για βάση της τον 
βασιλικό.

15  Δυόσμος
Ο δυόσμος ανήκει στην οικογένεια της 
μέντας. Το κύριο συστατικό του είναι 
η μενθόλη, η οποία έχει αντισηπτικές 
και αναλγητικές ιδιότητες, ενώ έχει 
την ικανότητα να καταπραΰνει τους 
πόνους του στομάχου και τη ναυτία. 
Το έγχυμα του δυόσμου διαστέλλει 
τα στεφανιαία αγγεία, βελτιώνοντας 
την καρδιακή λειτουργία και ρίχνο-
ντας την υψηλή πίεση, ενώ υπάρχουν 
και ενδείξεις ότι μπορεί να συμβάλει 
στη μείωση της χοληστερόλης. Χρη-
σιμοποιείται επίσης αποτελεσματικά 
ενάντια σε κρυολογήματα και γρίπη, 
πυρετό, βήχα, ασθένειες των πνευμό-
νων και φλεγμονές του ανώτερου ανα-
πνευστικού. 
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ολλοί χαρακτηρισμοί έχουν διατυπωθεί για 
τη γυναικεία φιλία. Οι περισσότεροι αρνητι-

κοί. Έχει χαρακτηριστεί, ψεύτικη, υποκριτική και συμ-
φεροντολογική. Άλλοι υποστηρίζουν πως ο έντονος 
ανταγωνισμός και η ζήλια αργά ή γρήγορα εμφανίζονται 
στις γυναικείες φιλίες, με αποτέλεσμα να οδηγούνται με 
μαθηματική ακρίβεια σε άδοξο τέλος. Ισχύουν όλα αυτά; 

Από την άλλη, υπάρχουν πολλές και πολλοί υπο-
στηρικτές της γυναικείας φιλίας που πιστεύουν στη 
μοναδικότητα και τη διαχρονικότητά της. 

Πρόσφατες έρευνες που έγιναν σε Ευρώπη και 
Αμερική, μάλιστα, φαίνεται να δικαιώνουν τους «οπα-
δούς» της γυναικείας φιλίας, καθώς απέδειξαν πως 
ότι οι γυναίκες δημιουργούν ουσιαστικότερες και μα-
κροβιότερες φιλίες σε σχέση με τους άνδρες. 

η έννοια της φιλίας
Οι φιλίες αποτελούν ένα σημαντικό και αναπόσπαστο 
μέρος της ζωής. Και είναι γεγονός ότι η φιλία, πόσο 

ή φιλία είναι μια σχέση μοναδική, μαγική, ανεκτίμητης αξίας, 
που πολλοί θεωρούν πιο σημαντική και από την ερωτική. ωστό-
σο, αξίζει να επισημανθεί ότι οι γυναικείες φιλίες διαφέρουν 
πολύ από τις ανδρικές! Οι γυναίκες συχνά νιώθουν μεγαλύτερη 
ανάγκη να εκμυστηρευτούν πράγματα, καταστάσεις και σκέψεις 
που προϋποθέτουν μεγάλη εμπιστοσύνη και πραγματική φιλία. 
αυτά τα δυο πάνε μαζί! Δεν είναι λίγοι όμως αυτοί που αμφισβη-
τούν την ύπαρξη φιλίας ανάμεσα σε γυναίκες, λόγω του έντονου 
ανταγωνισμού που υπάρχει ανάμεσά τους σε πολλά επίπεδα! 
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μάλλον η γυναικεία, δεν είναι μια εύκολη ή απλή 
υπόθεση. Ο διάσημος Γερμανός φιλόσοφος Φρίντριχ 
Νίτσε είχε πει κάποτε πως «Η γυναίκα δεν μπορεί να 
γνωρίσει φιλία. Γνωρίζει μόνο τον έρωτα». Δυστυχώς 
για εκείνον, πρόσφατη έρευνα Βρετανών κοινωνιο-
λόγων, ήλθε να ανατρέψει τον ισχυρισμό, αποκαλύ-
πτοντας πως οι άνθρωποι και ειδικότερα οι γυναίκες 
δημιουργούν ισχυρές και αληθινές φιλίες, ανεξίτηλες 
στον χρόνο. 

Αν σκεφθεί κανείς ότι οι επιστήμονες συμφωνούν 
πως οι ουσιαστικές φιλίες συμβάλλουν και στο να 
είναι κάποιος υγιής, πιο ευτυχισμένος και λιγότερο 
αγχωμένος, δεν θα ήταν υπερβολή η γυναικεία φιλία 
να μπει στη λίστα με τους παράγοντες της γυναικείας 
μακροζωίας!

Οι καλοί φίλοι είναι απαραίτητοι για την ψυχική και 
τη συναισθηματική ευεξία. Με τους φίλους θα μοιρα-
στείτε στιγμές χαράς, λύπης, αγωνίας, άγχους και το 
σημαντικότερο όλων στιγμές γέλιου. 

φίλες αληθινές ή 
φίλες από... συνήθεια;

ΓΥΝαικειεΣ φιλιεΣ
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τό τους. Με λίγα λόγια, οι γυναίκες δημιουργούν μετα-
ξύ τους μια σχέση ζωής που λειτουργεί ως καταφύγιο 
στις δύσκολες στιγμές...

Φίλες για πάντα; Ιδού το ερώτημα!
Όπως σε όλες τις σχέσεις, έτσι και στις γυναικείες φι-
λίες, ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ρόδα. Πολλές 
φορές οι φιλίες τελειώνουν είτε επειδή δεν έχουν τί-
ποτα άλλο να δώσουν είτε επειδή οι χαρακτήρες δεν 
ταιριάζουν τόσο, είτε επειδή η ζωή και η καθημερινό-
τητα με τις υποχρεώσεις της δεν αφήνει χρόνο για να 
διατηρηθεί η συχνότητα και η ένταση της επικοινωνίας, 
όπως ήταν άλλοτε. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες, πιο 
κεκαλυμμένες αιτίες μιας τέτοιας εξέλιξης; Ας δούμε 
κάποιες από αυτές!

Ζήλια και ανταγωνισμός
Kαι βέβαια υπάρχει! Η αφορμή μπορεί να είναι τόσο 
υλικά αγαθά, όπως ένα καινούριο φόρεμα, το καινού-
ριο αυτοκίνητο, όσο και μη υλικά αγαθά, όπως π.χ. μια 
επιτυχημένη μακροχρόνια σχέση. 

Η ανασφάλεια και η έλλειψη αυτοπεποίθησης είναι 
επίσης ικανές να δημιουργήσουν ρωγμές στην σχέση, 
ιδίως αν εκφράζονται με ζήλια. Ο ανταγωνισμός στις 
φιλίες επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα καριέρας, 
status και εξωτερικής εμφάνισης. Τα πιο «σκληρά» 
παιχνίδια ανταγωνισμού μεταξύ γυναικών, ανακύπτουν 
όταν δύο φίλες «κονταροχτυπιούνται» για την καρδιά 
ενός άντρα. Εκεί οι γυναίκες μπορεί να επιστρατεύσουν 
όλα τους τα «όπλα» με πρώτο θύμα τη φιλία. 

Σημαντικές αλλαγές
Στην αρχή είστε 24 ώρες μαζί. Καφές, ψώνια, σινεμά, 
εκδρομές. Μοιράζεστε τα πάντα με τη φίλη σας και δεν 
σας λείπει τίποτα από τη ζωή. Ώσπου μια μέρα σας 
ανακοινώνει πως παντρεύεται ή βρήκε δουλειά στην 
άλλη άκρη της πόλης ή σε άλλη πόλη. Τέτοιες αλλαγές 
είναι αρκετές για να αλλάξουν τα πράγματα και να επη-
ρεάσουν τη σχέση σας. Η έξοδος με τη φίλη δεν είναι 
πια προτεραιότητα, γίνεται όλο και πιο σπάνια και αμή-
χανη. Τη θέση των εξόδων για καφέ, φαγητό και ποτό, 
παίρνουν «άχρωμα» SMS και μηνύματα στο facebook. 
Ώσπου ο πανδαμάτωρ χρόνος δίνει το τέλος.

Σε μια τέτοια περίπτωση, υπάρχει η πιθανότητα να εμ-
φανίσετε άρνηση του γεγονότος ότι πλέον έρχεστε σε 
δεύτερη μοίρα στη ζωή της φίλης σας και να εξαφανιστεί-
τε, μην μπορώντας να διαχειριστείτε την κατάσταση. 

Επιπλέον, η φιλία είναι μια σχέση που εξελίσσει και 
ολοκληρώνει τα άτομα ως προσωπικότητες. Το «μοί-
ρασμα» είναι ανθρώπινη ανάγκη και η πραγματική 
φιλία στη σύγχρονη -δύσκολη- πραγματικότητα χτί-
ζεται μέσα από αντιξοότητες και λιγότερο από χαρές. 

Δεν είναι όλες οι φιλίες ίδιες 
Άνδρες και γυναίκες διαφέρουν ως προς τις φιλίες 
που διαμορφώνουν. Οι γυναίκες μοιράζονται συναι-
σθήματα, ενώ οι άνδρες εμπειρίες. Ένας άνδρας δεν 
θα αφήσει ποτέ την καρδιά του να ξεγυμνωθεί και να 
μοιραστεί βαθιές σκέψεις του. Αντίθετα, μια γυναί-
κα ανοίγει την ψυχή της. Οι πραγματικές φίλες δεν 
ασκούν ποτέ κριτική και αποδέχονται η μία την άλλη 
γι' αυτό που πραγματικά είναι. Είναι εκεί για να βοη-
θήσουν σαν «από μηχανής θεοί», ανά πάσα ώρα και 
στιγμή και η λέξη εμπιστοσύνη είναι το Α και το Ω για 
τη διατήρηση και την εξέλιξη της σχέσης τους. Οι γυ-
ναίκες «καταθέτουν» στη φίλη κομμάτια του εαυτού 
τους, που καλά - καλά δεν ομολογούν ούτε στον εαυ-
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"μΕ τούς φιλούς θα μοιραςτΕιτΕ 
ςτιΓμΕς χαρας, λύπης, αΓώνιας, 
αΓχούς και το ςημαντικοτΕρο 
ολών ςτιΓμΕς ΓΕλιού



σεπτέμβριος - οκτώβριος 2014 | 

ψυχΟλΟγΙΑ

41

τα πιο «ςκληρα» παιχνιδια ανταΓώνιςμού 
μΕταξύ Γύναικών, ανακύπτούν οταν 
δύο φιλΕς «κονταροχτύπιούνται» Για 

την καρδια Ενος αντρα. ΕκΕι οι ΓύναικΕς 
«ΕπιςτρατΕύούν» ολα τούς τα οπλα! 

"
Οχυρώστε τη φιλία σας
Μιλήστε ανοιχτά: Για να δημιουργηθεί μια 
φιλία, χρειάζεται και τα δύο άτομα να απο-
καλύπτουν πράγματα για τον εαυτό τους και 
να χτίσουν μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύ-
νης μεταξύ τους.
Αφιερώστε χρόνο: Είναι σημαντικό οι φί-
λες να περνούν ποιοτικό χρόνο μαζί. Ρυθμί-
στε τον χρόνο σας και οργανώστε καλύτερα 
την κοινή σας ζωή.
Μην χάνετε την επαφή: Οι δυσκολίες της 
καθημερινότητας μπορεί να μην σας επι-
τρέπουν να συναντιέστε όσο τακτικά θα θέ-
λατε, αλλά ευτυχώς υπάρχουν πολλοί τρό-
ποι επικοινωνίας. Σηκώστε το τηλέφωνο, 
καλέστε τη φίλη σας και καλύψτε τον χα-
μένο χρόνο. Αν ακόμη κι αυτό σας φαίνεται 
χρονοβόρο, ένα γραπτό μήνυμα πάντα δίνει 
χαρά! Μην ξεχνάτε τις σημαντικές ημερο-
μηνίες σας, π.χ. τα γενέθλια ή τη γιορτή της 
αγαπημένης σας φίλης!

Εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια: Μην λέτε ψέματα με τον φόβο 
ότι θα στεναχωρήσετε την φίλη σας και ότι θα παρεξηγηθείτε 
μεταξύ σας. Μην αφήνετε άλυτες τις αντιπαραθέσεις μεταξύ 
σας. Μιλήστε με ειλικρίνεια και λύστε αυτό που σας απασχολεί, 
αντί να κλείνεστε στο καβούκι σας. Μια ειλικρινής εξήγηση εί-
ναι πάντα προτιμότερη, ιδίως όταν γίνεται με τακτ, ευγένεια, και 
σεβασμό προς τον άλλον.
Βάλτε τέλος στην ζήλια και τον ανταγωνισμό: Μην συγκρίνετε 
τον εαυτό σας με τη φίλη σας και μην επικεντρώνεστε στο τι έχει 
εκείνη και δεν έχετε εσείς. Στοχεύστε στο να κάνετε τη φίλη 
σας ευτυχισμένη, στο να την ενθαρρύνετε όποτε απογοητεύε-
ται και να τη βοηθάτε στις δύσκολες στιγμές, όταν εκείνη χάνει 
το κουράγιο της. Μην αναλώνεστε σε προσωπικές συγκρίσεις 
προκειμένου να τονώνετε το εγώ σας.
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Τι άθλημα να επιλέξω για το παιδί μου;

με τα ποσοστά της παιδικής 
παχυσαρκίας να αυξάνονται 
κατακόρυφα, η ανάγκη για 
τακτική σωματική δραστηριό-
τητα από μικρή ηλικία κρίνε-
ται αναγκαία. επειδή ωστόσο 
κάθε παιδί είναι ξεχωριστό, οι 
γονείς θα πρέπει να επιλέξουν 
το κατάλληλο άθλημα για το 
δικό τους παιδί, με γνώμονα 
τις δυνατότητες και τις προ-
τιμήσεις του. Το healthyme 
προτείνει αθλήματα και φυσι-
κές δραστηριότητες για κάθε 
ηλικία, υπενθυμίζοντας ότι τα 
οφέλη της άσκησης δεν εί-
ναι μόνο σωματικά, αλλά και 
ψυχικά. Άλλωστε ας μην ξε-
χνάμε και το πολύ σοφό ρητό 
«νους υγιής εν σώματι υγιεί». τη
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Τι άθλημα να επιλέξω για το παιδί μου;
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ι περισσότεροι γονείς επιθυμούν τα παι-
διά τους να ξεκινήσουν από νωρίς ένα 
άθλημα, όχι μόνο για την προσωπική 

τους ευχαρίστηση και εκτόνωση, αλλά και για να χτί-
σουν ένα όμορφο σώμα. Ωστόσο, όπως τονίσαμε και 
παραπάνω, η σωματική άσκηση είναι το σημαντικό-
τερο μέτρο πρόληψης και αντιμετώπισης της παχυ-
σαρκίας. Άλλωστε υπάρχουν και έρευνες1 που επιβε-
βαιώνουν ότι τα παιδιά που συμμετέχουν σε κάποιο 
άθλημα έχουν χαμηλότερο Δείκτη Μάζας Σώματος, 

σε σύγκριση με τα παιδιά που δεν συμμετέχουν. 
Για τον λόγο αυτό, οι γονείς θα πρέπει να παροτρύ-

νουν τα παιδιά τους να ασχοληθούν με το άθλημα που 
αγαπάνε και τους ευχαριστεί. Η ενασχόληση με αθλη-
τικές δραστηριότητες συνεπάγεται λιγότερο χρόνο 
οθόνης (μπροστά από την τηλεόραση ή τον υπολογι-
στή), που ως γνωστόν κάνει τα παιδιά αδρανή. Παρα-
κάτω σας δίνουμε κάποιες επιλογές, για να επιλέξετε 
αυτή που ταιριάζει στο δικό σας παιδί, ανάλογα με τις 
προτιμήσεις και την ηλικία του! 

Ο

Ναι, ένα παιδί μπορεί να ξεκινήσει να αθλείται από τους πρώτες μή-
νες της ζωής του. Και μάλιστα να κάνει μία άσκηση που γυμνάζει 

αρμονικά όλο του το σώμα. Ο λόγος για το baby swimming, που φαίνε-
ται να προτιμούν σήμερα όλο και περισσότερες νέες μαμάδες! 

Σύμφωνα με τους υπευθύνους του προγράμματος, το baby swimming 
είναι κατάλληλο για βρέφη και νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών! Στην 
πισίνα του baby swimming, τα παιδιά έρχονται ξανά σε επαφή με το 
υγρό στοιχείο, για πρώτη φορά μετά από την κοιλιά της μαμάς τους. Το 
παιδί σταδιακά αποκτά βασικές κολυμβητικές δεξιότητες - ο ρυθμός 
της εκμάθησης θα εξαρτηθεί από την ηλικία του παιδιού και τη δεκτι-
κότητά του. Ενδεικτικά, ένα βρέφος 6-12 μηνών μπορεί να εξοικειωθεί 
και να κρατά την αναπνοή του με το κεφάλι μέσα στο νερό, καθώς και 
να επιπλέει σε ύπτια θέση. Κι όλα αυτά, με απόλυτη ασφάλεια, αφού τα 
μαθήματα γίνονται σε μικρή πισίνα, πάντα παρουσία του γονέα, υπό την 
καθοδήγηση του δασκάλου. 

κΟλΥμπι 
απΟ 

κΟΥΝια!
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εφτά χρόνια μπορεί να αρχίσει να μαθαίνει τις τεχνικές του χορού. 
Σε αυτήν την ηλικία θα διδαχτεί επίσης τη σωστή στάση σώματος 
και περπατήματος με διάφορες ασκήσεις ρυθμού αλλά και μυϊ-
κής ενδυνάμωσης. Είναι γεγονός πως το μπαλέτο απαιτεί σκληρή 
δουλειά και επιμονή, οπότε καλό θα είναι οι γονείς να πάνε το 
παιδί τους για ένα δοκιμαστικό μάθημα πρώτα, προκειμένου να 
δουν τις αντιδράσεις του. 

Μια καλή εναλλακτική είναι και οι ελληνικοί παραδoσιακοί 
χοροί. Είναι αμέτρητοι και έχουν σημαντικά οφέλη! Πέρα από τη 
σωματική ενδυνάμωση,με τους ελληνικούς χορούς τα παιδιά θα 
μάθουν να αναπτύσσουν και να διαμορφώνουν τον χαρακτήρα 
τους μέσα από την παράδοση! Μαθαίνουν για την πολιτιστική μας 
κληρονομιά, τον λαό μας και την ιστορία μας. Οι ελληνικοί χο-
ροί διακρίνονται για την ιδιαίτερη αισθητική τους, τη ρυθμικότητά 
τους, τον συντονισμό χεριών και ποδιών, αλλά και την αισιόδοξη 
και χαρούμενη διάθεση που χαρίζουν.

αΣ 
αρχιΣΟΥΝ 
Οι χΟρΟι!

Όλα τα παιδιά έχουν μια έμφυτη 
κλίση στον χορό και περισσό-

τερο τα κοριτσάκια, που από μικρά 
ονειρεύονται να γίνουν μπαλαρίνες! 
Τα οφέλη του κλασικού χορού είναι 
πολλά: ευλυγισία, σωστή στάση του 
σώματος, ενδυνάμωση των ποδιών, 
αρμονία στην κίνηση, έλεγχος του 
βάρους, σφιχτοί κοιλιακοί μύες κ.ά. 
Στα άυλα οφέλη περιλαμβάνεται η 
αυτοσυγκέντρωση, η πειθαρχία, η 
επιμονή και η υπομονή.

Πολλές έρευνες έχουν διαπιστώ-
σει πως ο κλασικός χορός αποτε-
λεί ιδανική άσκηση για τα παιδιά 
με πλατυποδία, προβλήματα σκο-
λίωσης, κύφωσης ή λόρδωσης. 
Επιπλέον, η δυνατότητα κινητικής 
έκφρασης λειτουργεί ευεργετικά 
και στα παιδιά με προβλήματα συ-
μπεριφοράς, τα οποία, μέσα από τον 
χορό εκτονώνονται και εκφράζονται 
πιο εύκολα.

Το πιο σημαντικό όμως πλεονέ-
κτημα είναι ότι τα παιδιά μαθαίνουν 
να διαχειρίζονται και να εκφράζουν 
τα συναισθήματά τους μέσα από το 
σώμα τους. Πόσο δίκιο είχε ο Κα-
βάφης όταν έγραφε «Όταν χορεύ-
εις, γράφεις στη γη αυτά που θέλει 
να πει η ψυχή σου!»

Ποια είναι όμως η κατάλληλη 
ηλικία; Για να ξεκινήσει μπαλέτο 
ένα παιδί θα πρέπει να είναι του-
λάχιστον 4 ετών. Στην αρχή κάνει 
μουσικοκινητική αγωγή, μέσω της 
οποίας αναπτύσσονται η αίσθηση 
του ρυθμού, η σχέση του παιδιού 
με τον χώρο και τον χρόνο, καθώς 
και η αρμονία στην κίνηση. Μετά τα 

«οταν χορΕύΕις, ΓραφΕις ςτη Γη αύτα 
πού θΕλΕι να πΕι η ψύχη ςού!»

K.π. καβαφης

"



healthy

FITNESS

| σεπτέμβριος - οκτώβριος 201446

Κάποτε, το τένις θεωρείτο άθλημα των πλουσίων, 
μιας και το κόστος για τον εξοπλισμό και τα μα-

θήματα ήταν αρκετά υψηλό! Ωστόσο στις μέρες μας, οι 
τιμές έχουν πέσει αισθητά. Έτσι, τώρα μπορεί καθένας 
να ασχοληθεί με αυτό! Το mini tennis, όπως ονομάζεται, 
απευθύνεται σε ηλικίες 4 - 7 ετών. Πρόκειται για έναν 
ψυχαγωγικό και εύκολο τρόπο για να έλθουν τα παιδιά 
σε μια πρώτη επαφή με το σπορ! Τι προσφέρει το τένις; 
Δύναμη, ταχύτητα, ευλυγισία, αντοχή καθώς και ένα κα-
λογυμνασμένο σώμα. Ωστόσο, αν και θεωρείται ατομικό 
άθλημα, στις πολύ μικρές ηλικίες τα μαθήματα γίνονται 
σε γκρουπ, όποτε τα παιδιά μαθαίνουν να κοινωνικοποι-
ούνται από πολύ νωρίς, δημιουργώντας φιλίες.

Με κόστος για τα μαθήματα που ξεκινά από 20 ευρώ, 
το τένις είναι αρκετά προσιτό. Αυτό που κάνει το συγκε-
κριμένο άθλημα να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα, είναι το 
γεγονός ότι «διδάσκει» στα παιδιά να έχουν αυτοέλεγχο, 
ευγενή άμιλλα, πειθαρχία, αυτοπεποίθηση και κυρίως 
αυτοεκτίμηση και σεβασμό προς τους άλλους, ενώ απαι-
τεί μεγάλη παρατηρητικότητα, ώριμη σκέψη και τέλειο 
έλεγχο του σώματος. 

Πρόκειται τέλος, για ένα σπορ που μπορεί να ακολου-
θεί το παιδί σας για όλη του τη ζωή, αφού το τένις δεν 
έχει ηλικία! 

• Αφήστε το παιδί σας να επιλέξει 
μόνο του το άθλημα που το ευχαριστεί 
και το εκφράζει. Μην του επιβάλλετε 
τις δικές σας προτιμήσεις. Aν ένα 
παιδί ξεκινήσει ένα άθλημα που δεν το 
εκφράζει, έχει μικρές πιθανότητες να 
το συνεχίσει μακροπρόθεσμα.
• Μιλήστε του με απλά λόγια για τα 
οφέλη της γυμναστικής και τα αθλή-
ματα που ταιριάζουν στον χαρακτήρα 
του. Ενημερώστε τον για τα υπέρ και 
τα κατά του κάθε αθλήματος και δείξτε 
του video από το Internet, για να δει 
πώς είναι στην πράξη.
• Το ιδανικό είναι να φέρουμε το παιδί 
σε επαφή με διαφορετικά είδη άθλη-
σης και να αφήσουμε το ίδιο να επιλέ-
ξει εκείνη που του ταιριάζει, ακόμα κι 
αν ένα κορίτσι επιλέξει το ποδόσφαιρο 
και ένα αγόρι το μπαλέτο.
• Αν για κάποιο λόγο το παιδί επιθυμεί 
να σταματήσει, συζητήστε με ηρεμία 
τους λόγους και αποφασίστε από 
κοινού για το τι θα κάνετε.
• Μην αμελήσετε τις ιατρικές εξετά-
σεις, αν απαιτούνται, για τη συμμετοχή 
του παιδιού σε κάποιο άθλημα.
• Η ασφάλεια των παιδιών είναι το Α 
και το Ω. Γι’ αυτό το λόγο ελέγξτε προ-
σεκτικά τον εξοπλισμό και τις εγκατα-
στάσεις του χώρου όπου θα αθλείται 
το παιδί σας, πριν προχωρήσετε στην 
εγγραφή.
• Υπολογίστε από πριν το κόστος της 
εκμάθησης της δραστηριότητας και το 
κόστος του εξοπλισμού που απαιτεί, 
ώστε να μην αναγκαστεί το παιδί να το 
εγκαταλείψει λόγω κόστους. 

Χρήσιμες συμβουλές 
 προς τους γονείς

Πηγή: 1. Hills AP, Andersen LB, Byrne NM., Physical activity and 
obesity in children, Br J Sports Med. 2011 Sep;45(11):866-70.

καΝΤε 
ΤΟ ΟπωΣ 
Ο ΝαΔαλ

πΟλεμικεΣ ΤεχΝεΣ
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πΟλεμικεΣ ΤεχΝεΣ
Κριτήρια επιλογής

• Αν έχετε διακρίνει κάποια 
κλίση του παιδιού για μια συγκε-
κριμένη αθλητική δραστηριότητα, 
κινηθείτε εξαρχής προς αυτήν την 
κατεύθυνση. 

• Λάβετε υπόψη ερωτήματα 
όπως: Πόσες προπονήσεις ή παι-
χνίδια και ποιας διάρκειας απαιτεί 
το κάθε άθλημα; Πού βρίσκεται η 
κάθε δραστηριότητα, σε μικρή ή 
μεγάλη απόσταση από σπίτι σας;

• Κάντε μια έρευνα για να δείτε 
τι εγκαταστάσεις έχει ο δήμος σας 
και τι αθλήματα προσφέρει στα 
παιδιά.

• Λάβετε υπόψη τα ιδιαίτερα σω-
ματικά χαρακτηριστικά του παιδιού 
σας. Το ύψος, το βάρος, το μήκος 
των άκρων, την ευλυγισία, το αν του 
αρέσουν τα ομαδικά ή τα ατομικά 
αθλήματα.

• Αν το παιδί σας δεν έχει ιδιαίτερη 
ενεργητικότητα, αν δηλαδή είναι ένα 
παιδί που πιο εύκολα απομονώνεται 
σε μία γωνία διαβάζοντας ένα βιβλίο 
ή βλέποντας τηλεόραση, παρά ένα 
παιδί που τρέχει και χοροπηδάει όλη 
μέρα, μάλλον θα πρέπει να προτι-
μήσετε μία δραστηριότητα όπως το 
πινγκ πονγκ ή η ιππασία. Αν επιλέξε-
τε κάτι πολύ έντονο, θα πιεστεί για να 
τα βγάλει πέρα και θα το εγκαταλεί-
ψει σύντομα.

• Είναι έτοιμο; Θα πρέπει να δι-
αθέτει την συναισθηματική και την 
κοινωνική ωριμότητα για να μπει 
στο παιχνίδι της άμιλλας και του 
ανταγωνισμού. 

• Αν το παιδί σας είναι κλειστό, 
επιλέξτε κάποιο ομαδικό άθλημα, 
που θα το βοηθήσει να «λυθεί». 

• Είναι ο προπονητής κατάλλη-
λος; Θα πρέπει να είναι έμπειρος, 
να ξέρει να δουλεύει με παιδιά και 
να έχει γνώσεις και μεταδοτικότη-
τα.

Πολλοί γονείς, στο άκουσμα και μόνο των λέξεων «καράτε» και 
«τάε κβο ντο», δημιουργούν στο μυαλό τους εικόνες τρόμου και 

πόνου, με αποτέλεσμα να αποτρέπουν τα παιδιά τους από τέτοιου εί-
δους αθλήματα. 

Ο φόβος τραυματισμού ωστόσο, μάλλον δεν είναι ο μεγαλύτερος 
φόβος των γονέων, όσο είναι ο φόβος του να γίνουν τα παιδιά επιθε-
τικά, διαμορφώνοντας μια βίαιη συμπεριφορά. 

Ποια είναι όμως η πραγματικότητα; Οι πολεμικές τέχνες βελτι-
ώνουν τα αντανακλαστικά των παιδιών, τα μαθαίνουν να είναι πιο 
προσεκτικά, να αποκτούν έλεγχο στις κινήσεις τους, αλλά και στα 
συναισθήματά τους. Επιπλέον, λόγω της υψηλής προσοχής, παρα-
τηρητικότητας και συγκέντρωσης που απαιτούν, τα παιδιά μαθαίνουν 
από πολύ νωρίς να σκέφτονται προτού πράξουν.

Μία από τις πιο δημοφιλείς πολεμικές τέχνες είναι το τάε κβον ντο, 
που τονώνει το πνεύμα, το σώμα και το μυαλό. Συστήνεται για παιδιά 
άνω των 5 ετών και το «κλειδί» είναι η επιλογή του σωστού δασκά-
λου. Ο δάσκαλος που θα επιλέξετε για το παιδί σας θα πρέπει να 
αποθαρρύνει οποιοδήποτε δείγμα επιθετικής συμπεριφοράς και να 
είναι σε θέση να μάθει στα παιδιά τον αυτοέλεγχο και τον σεβασμό. 

Σε αντίθεση με το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, τα οποία προάγουν 
το αίσθημα της ομαδικότητας και της στήριξης των άλλων, οι πολεμι-
κές τέχνες βασίζονται κυρίως στην ατομικότητα και έχουν σαν στόχο 
την προσωπική ανάπτυξη του αθλούμενου. Μαθαίνουν το παιδί να 
στηρίζεται στα πόδια του και να οχυρώνει τον εαυτό του. 

Ό,τι και να επιλέξετε πρέπει να έχετε κατά νου αυτό: Η άσκηση, όχι 
μόνο δεν θα εξαντλήσει την ενέργεια του παιδιού, αλλά θα την «απο-
γειώσει», συμβάλλοντας παράλληλα στη σωματική του διάπλαση, την 
ψυχική του ισορροπία, την κοινωνικοποίηση, τη διασκέδαση και την 
εκτόνωσή του.
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καστανοκίτρινα δέ-
ντρα, νερά και ρυ-
άκια, περίπατοι και 
ποδηλατάδες μέσα 
στη φύση, αλλά και 
μοναδικά αξιοθέατα 
αποτελούν τα κομ-
μάτια του παζλ μιας 
φθινοπωρινής από-
δρασης στα Τρίκαλα 
και στα γύρω χωριά. 
Σε απόσταση 4 ωρών 
από την αθήνα και 
μόλις 2,5 ωρών από 
τη θεσσαλονίκη, η 
περιοχή σας περιμέ-
νει να την ανακαλύ-
ψετε! εσείς ακόμη το 
σκέφτεστε;
Mε ορμητήριο τα Τρί-
καλα, το healthyme 
σας ταξιδεύει σε 
περιοχές μοναδικής 
ομορφιάς, σε σπάνια 
τοπία και χωριουδά-
κια βγαλμένα θαρρείς 
από ελβετικό καρτ-
ποστάλ.τη
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Ο ι επιβλητικοί βράχοι των Μετεώρων, που θαρ-
ρείς πως αγγίζουν τον ουρανό, είναι γνωστοί 

σε όλον τον κόσμο. H άγρια ομορφιά της πέτρας δεν 
βρήκε πουθενά στη γη μια πιο σπάνια και πιο μο-
ναδική έκφραση, από τα Μετέωρα. Στη θεσσαλική 
γη, η φύση δημιούργησε ένα από τα πιο ξεχωρι-
στά γεωλογικά φαινόμενα στον κόσμο. Οι επιβλη-
τικοί βράχοι των Μετεώρων, γεμάτοι απολιθωμένα 
όστρακα, υψώνονται προς τον ουρανό μέχρι τα 400 
μέτρα. Εκεί εγκαταστάθηκαν τον 11ο αιώνα πολλοί 
ερημίτες μοναχοί και άρχισαν να χτίζουν μοναστή-
ρια. 

Στην κορυφή τους, βρίσκονται «κρεμασμένα» 
τα Μοναστήρια του 14ου αιώνα Μεγάλο Μετέωρο, 
Μονή Βαρλαάμ, Μονή Αγ. Στεφάνου και οι μονές 
Ρωσάνης, Αγίας Τριάδος και Αγίου Νικολάου Ανα-
παυσά. Οι έξι μονές αποτελούν το πιο σημαντικό, 

μετά το Άγιο Όρος, μοναστηριακό κέντρο στην Ελ-
λάδα. Εκεί συρρέουν καθημερινά αμέτρητοι επι-
σκέπτες από κάθε γωνιά της γης για περισυλλογή 
και προσευχή.

Tα Mετέωρα πήραν το όνομά τους από τον Όσιο 
Αθανάσιο τον Μετεωρίτη, ο οποίος τον 14ο αιώνα 
έφτιαξε εκεί το πρώτο οργανωμένο μοναστικό κοι-
νόβιο. 

Η θέα, πάνω από αυτό το μνημείο της φύσης είναι 
μαγευτική. Από κάτω απλώνεται ο Πηνειός σαν ένα 
πελώριο φίδι και ο απέραντος θεσσαλικός κάμπος.

Αν είστε σε καλή φυσική κατάσταση μπορείτε να 
ανεβείτε στα μοναστήρια και με τα πόδια, ακολου-
θώντας το παλιό μονοπάτι. 

Τα Μετέωρα περιλαμβάνονται μεταξύ των μνη-
μείων της Παγκόσμιας Φυσικής και Πολιτιστικής 
Kληρονομιάς.

Σταθμός 1ος: Μετέωρα

σεπτέμβριος - οκτώβριος 2014 | 

ΤΑΞΙΔΙ

49



healthy

TAΞΙΔΙ

| σεπτέμβριος - οκτώβριος 201450

Σ ε απόσταση μόλις 14,5 χιλιομέ-
τρων από την Ελάτη, το Περτούλι 

είναι το δεύτερο πιο γνωστό χωριό 
της περιοχής.

Στην περιοχή του ορεινού όγκου 
των Τρικάλων τα πυκνά δάση ελάτων, 
τα καταπράσινα λιβάδια, τα ποτάμια, 
τα επιβλητικά βουνά, συνθέτουν ένα 
τοπίο που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα 
από τους φημισμένους ευρωπαϊκούς 
προορισμούς των Άλπεων.

Το Περτούλι είναι λόγος να επι-
στρέψετε στην περιοχή λίγο καιρό 
αργότερα, ειδικά αν αγαπάτε το σκι, 
καθώς διαθέτει χιονοδρομικό κέντρο. 
Διαθέτει συνολικά τρεις πίστες, με 
διαφορετικούς βαθμούς δυσκολίας, 
ενώ είναι εξοπλισμένο με σκι-λιφτ 
και τελεφερίκ. Στις εγκαταστάσεις 
του κέντρου λειτουργεί και σχολή για 
σκι, με έμπειρους δασκάλους. Αν δεν 
θέλετε να δοκιμάσετε τις ικανότητές 
σας στο σκι, μπορείτε να απολαύσετε 
τον καφέ ή το φαγητό σας στο σαλέ 
του κέντρου, με θέα το πανέμορφο 
χιονισμένο δάσος. 

Σταθμός 3ος: 
Περτούλι

Τ ο πιθανότερο είναι πως το χωριό πήρε το όνομά του 
από το φυσικό του τοπίο, καθώς είναι κυριολεκτικά 

«πνιγμένο» στα έλατα! Η Ελάτη, το μεγαλύτερο χωριό 
του ορεινού όγκου των Τρικάλων, απέχει 34 χιλιόμετρα 
από την πρωτεύουσα του νομού και είναι χτισμένη αμ-
φιθεατρικά, σε ύψος 950 μέτρων, στις πλαγιές του Κό-
ζιακα, ενός βουνού απέναντι από τα Μετέωρα. Γνωρίζει 
μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, γι’ αυτό εδώ δεν θα σας 
λείψει τίποτα: υπάρχουν ξενώνες, ταβέρνες και μπαρ. 

Πριν φτάσετε στο χωριό, αξίζει να κάνετε μία στάση 
στο χωριό Πύλη (πραγματική πύλη προς τις πλαγιές του 
βουνού), για να θαυμάσετε το μονότοξο πέτρινο γεφύρι 
του Πορτιάτη και τα μοναστήρια της Πόρτα Παναγιάς και 
του Αγίου Βησσαρίωνα. 

Η Ελάτη, που ξεχωρίζει για το φυσικό της κάλ-
λος, προσφέρεται για να βγει στο φως η αθλητική σας 
πλευρά, με πεζοπορίες, ποδηλατάδες, αναρρίχηση και 
βόλτες με άλογα! Εδώ θα βρείτε δεκάδες διαδρομές, 
δασικές, πεζοπορικές και ορειβατικές, ενώ στους πε-
ριπάτους σας εντός του χωριού μπορείτε να θαυμάσετε 
τα παλιά αρχοντικά και τις πέτρινες βρύσες, αλλά και το 
εντυπωσιακό τέμπλο στον ιερό ναό της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου. 

Σταθμός 2ος: ελάτη
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  και πίσω στο 
ορμητήριο...

Μην χρησιμοποιήσετε τα Τρίκαλα απλώς ως αφετη-
ρία για τις εκδρομές στα μέρη που προαναφέραμε, 
παραλείποντας μία περιήγηση στις ομορφιές και τα 
αξιοθέατα της πόλης των Τρικάλων. 

Επισκεφθείτε το μεσαιωνικό φρούριο για να θαυ-
μάσετε το πανύψηλο ρολόι, που αποτελεί το σήμα 
κατατεθέν της πόλης και να πιείτε τον καφέ σας κοι-
τάζοντας την πόλη από ψηλά. 

Θα απολαύσετε επίσης τις βόλτες στην οδό Ασκλη-
πιού, που είναι ο εμπορικότερος δρόμος της πόλης 
και πλημμυρίζει καθημερινά από κόσμο, στην παλιά 
πόλη (Βαρούσι), αλλά και στις όχθες του Ληθαίου 
ποταμού που χωρίζει την πόλη στα δυο. Ο Ληθαίος 
αποπνέει έναν ερωτισμό, που συνεπαίρνει όποιον 
περπατά στις όχθες του.

Τα σπίτια της παλιάς πόλης, δίπατα, με ψηλούς 
τοίχους και χωρίς παράθυρα προς τον δρόμο, μοιά-
ζουν με πέτρινα τείχη. Τα γραφικά στενά σοκάκια της συνοικίας έγιναν γνωστά ως 
στενά του Σακαφλιά από το τραγούδι «Ο Σακαφλιάς (Στα Τρίκαλα στα δυο στενά)» 
του Βασίλη Τσιτσάνη. Στην έξοδο του Βαρουσίου προς την πόλη, βρίσκεται η πλα-
κόστρωτη γειτονιά των παλιών Μανάβικων, όπου άλλοτε στεγάζονταν τα πορνεία 
της πόλης. Ανακαινισμένη και αναδεικνύοντας την αρχιτεκτονική της ομορφιά, σας 
περιμένει να γευθείτε πολλές λιχουδιές στις ταβέρνες και να διασκεδάσετε το βρά-
δυ στα αμέτρητα μπαράκια. 

Σταθμός στα Μανάβικα είναι μια σύγχρονη τοιχογραφία, η οποία καταλαμβάνει 
επιφάνεια 150 τ.μ. και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμμα-
τος «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης σε Τοπικές Ζώνες Μικρής 
Κλίμακας στον Άγιο Οικουμένιο Τρικάλων». Η εταιρεία SACVL, οι ζωγράφοι της 
εταιρείας Cite de la Creation και οι ηλεκτρολόγοι της εταιρείας ΗΤΕ, καταξιωμένες 
στο διεθνή χώρο με έργα τεχνοτροπίας της «Αρχιτεκτονικής Οφθαλμαπάτης», ανέ-
λαβαν το έργο. Η τοιχογραφία είναι μοναδική στα Τρίκαλα αλλά και στην Ελλάδα.

Στα Τρίκαλα μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε το Τζαμί του Οσμάν Σαχ (ή Κουρ-
σούμ Τζαμί), αλλά και το ασκληπιείο της Τρίκκης, το αρχαιότερο -κατά τον Στράβω-
να- θεραπευτήριο του Ασκληπιού (Τρίκ-
κη ήταν η αρχαία ονομασία των Τρικάλων, 
από το όνομα της ομώνυμης νύμφης).

Το Κουρσούμ Τζαμί είναι χαρακτηρι-
στικό μνημείο της ανατολικής αρχιτεκτο-
νικής και ξεχωρίζει για τον μεγαλοπρεπή 
θόλο του ο οποίος είναι ημισφαιρικός και 
μολυβοσκέπαστος - από εκεί και η ονο-
μασία του, (κουρσούμ = μολύβι). Ξεχω-
ρίζει επίσης για τη μοναδική του ακου-
στική. 

Α κριβώς κάτω από 
τους επιβλητικούς 

βράχους των Μετεώρων, 
βρίσκεται η Καλαμπάκα, 
που ήταν γνωστή από την 
αρχαιότητα, με το όνομα 
Σταγοί. H σημερινή της 
ονομασία ισχύει εδώ και 
7 περίπου αιώνες. Η λέξη 
Καλαμπάκα είναι τούρκι-
κη και σημαίνει «ισχυρό 
φρούριο».

Σήμερα η πόλη παρου-
σιάζει ραγδαία εξέλιξη, 
χάρη κυρίως στον του-
ρισμό και την επίσκεψη 
εκατομμυρίων τουριστών 
απ’ όλο τον κόσμο στα 
Mετέωρα. Ωστόσο και 
μέσα στην πόλη υπάρ-
χουν σημεία που αξίζει 
να επισκεφθεί κανείς, 
όπως τη μοναδική στην 
Ελλάδα Σχολή Ξυλογλυ-
πτικής και το Χαλκουρ-
γείο Στεφανίδη. 

Σταθμός 4ος: 
Καλαμπάκα

• πιάτα με αγριογούρουνο 
• το τσίπουρο της περιοχής
• τα γλυκά του κουταλιού
• γίδα βραστή
• παϊδάκια και λουκάνικο 
• χωριάτικες πίτες

Δοκιμάστε
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για το δυνατό άρωμα που απελευ-
θερώνουν τα φύλλα του. Χρησιμο-
ποιείται στα γλυκά του κουταλιού, 
στις μαρμελάδες, στα λικέρ και στα 
λουκούμια (γι’ αυτό λέγεται και λου-
κουμόχορτο). 
Αϊσινγκ (Ιcing): Είδος γλάσου που 
χρησιμοποιείται κυρίως στις ΗΠΑ 
για να καλύψει γλυκά, συνήθως 
κέικ ή κουλουράκια. Φτιάχνεται από 
ζάχαρη, γάλα, ασπράδια αβγών και 
τυρί κρέμα.
Αντίβ: Kηπευτικό με άσπρα και κί-

τρινα φύλλα σφιχτά τυλιγμένα σε 
σχήμα οβίδας. Η γεύση του είναι 
διακριτικά πικρή. Τρώγεται φρέσκο 
σε σαλάτες και μπορεί να γίνει και 
υπέροχο ωγκρατέν. 
Αυγά Μπένεντικτ: Πιάτο που απο-
τελείται από αυγά ποσέ, ζαμπόν 
ή μπέικον και σάλτσα ολλανδέζα, 
σερβιρισμένα πάνω σε ένα στρογ-
γυλό ψωμάκι που λέγεται English 
muffin. Τρώγεται συχνά για πρωινό.
Για την προέλευσή τους, υπάρ-
χουν αντικρουόμενες αναφορές 

αΑγάρ αγάρ: Εκχύλισμα 
από κόκκινα φύκια, που 

χρησιμοποιείται για τη μετατροπή 
των υγρών πρώτων υλών σε ζελέ. 
Είναι ουδέτερο στη γεύση, δεν έχει 
χρώμα και είναι ανθεκτικό στα όξινα 
pH.
Αγιορίτικο: Τρόπος μαγειρικής των 
μοναστηριών του Αγίου Όρους, που 
έχει ταυτιστεί με την έννοια του νη-
στίσιμου.
Αρμπαρόριζα: Φυτό που ξεχωρίζει 

eίναι λέξεις που ακούμε κα-

θημερινά, ιδίως από τη στιγμή 

που η υψηλή κουζίνα μπήκε 

στις τηλεοπτικές οθόνες και 

στα σπίτια μας με τις εκπομπές 

μαγειρικής. πλέον, σε όλες τις 

ζώνες του τηλεοπτικού προ-

γράμματος παίζουν εκπομπές 

μαγειρικής, όπου σεφ φτιά-

χνουν μοναδικά πιάτα με υλι-

κά, εργαλεία και τεχνικές που 

ακούμε για πρώτη φορά!  

Τι είναι ο μπάτης και τι το κόψι-

μο ζουλιέν; και τι δουλειά μπο-

ρεί να έχει ένας... κινέζος στην 

κουζίνα μας;  Στις γραμμές που 

ακολουθούν, συγκεντρώσαμε 

και σας εξηγούμε όρους που 

όλοι έχουμε ακούσει, αλλά δεν 

ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνουν! 

περίεργο… 
αλφαβητάρι
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BΒελουτέ: Είδος σούπας, που 
βασίζεται σε ζωμό (κρέατος 

ή λαχανικών), αναμεμιγμένο με μια 
«πάστα» από βούτυρο και αλεύρι, και 
διαφορετικά κάθε φορά λαχανικά. 
Οφείλει την ονομασία της στο τελικό 
αποτέλεσμα, που έχει πιο βελούδινη, 
λιγότερο ρευστή υφή από την κλασική 
σούπα. 

ΓΓκανάς: Λεία και γυαλιστερή 
σοκολατένια κρέμα που μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως γλάσο, αλλά και 
ως γέμιση για κέικ.
Γκρέιβι (Gravy sauce): Σάλτσα που 
φτιάχνεται από συμπυκνωμένους χυ-
μούς κρέατος ή λαχανικών και σάλτσα 
βουτύρου. 

ΔΔέσιμο: Το πήξιμο των 
υγρών ενός φαγητού, το 

οποίο μπορεί να επιτευχθεί με διάφο-
ρους τρόπους.

εΕνταμάμε: Πράσινα φασόλια 
σόγιας, που χρησιμοποιούνται 

πολύ στην ιαπωνική κουζίνα. 
Εστραγκόν: Αρωματικό φυτό με χαρα-
κτηριστικό άρωμα και ιδιαίτερα έντονη 
γεύση. Χρησιμοποιείται και ως μπαχα-
ρικό σε αποξηραμένη μορφή.

ζΖουλιέν: Τύπος κοψίματος με 
μαγειρικό μαχαίρι, που δημι-

ουργεί πολύ λεπτά και μακριά κομμά-
τια σαν μακριά σπίρτα.
Ζεστ: Το ξύσμα της φλούδας των 
εσπεριδοειδών. 

ήΗθμός (ή ηθμωτό σκεύος): 
το τρυπητό ή σουρωτήρι.

θΘράψαλο: Κεφαλόποδο 
που μοιάζει με το καλαμάρι, 

με τη διαφορά ότι είναι πιο μεγάλο και 
πιο μακρύ. 
Θρούμπι: Αρωματικό βότανο που 
μοιάζει πολύ με το θυμάρι. Χρησιμο-
ποιείται σε ψητά κρέατα και πουλερι-
κά, ψάρια, σούπες, σάλτσες, ομελέτες 
και πίτσες.

ιΙτς πιλάφι: Πολίτικη συνταγή με 
ψιλοκομμένα συκωτάκια πουλιών, 

μαύρες σταφίδες, κουκουνάρι και 
βρασμένα κάστανα που σβήνονται με 
κρασί.
Iceberg: Είδος μαρουλιού, με πιο κο-
ντά και στρογγυλεμένα φύλλα.

κ Kατσιατόρε: Στα ιταλικά ση-
μαίνει κυνηγός. Πρόκειται για 

τρόπο μαγειρέματος του κρέατος σε 
στιλ κυνηγιού, δηλαδή με πυκνή σάλ-
τσα ντομάτας, κρεμμύδια, κόκκινες 
πιπεριές, μπαχαρικά και σβήσιμο με 
κόκκινο κρασί. 
Κορτεζίνες: Κομμάτι χοιρινού κρέα-
τος που μοιάζει με παϊδάκια. Ό,τι πρέ-
πει για barbeque. 
Κολοκάσι: Λέγεται και Αγκινάρα της 
Ιερουσαλήμ. Έχει ενδιαφέρουσα γεύ-
ση και συνιστά μια πολύ πλούσια πηγή 
φυτικών ινών. Χρησιμοποιείται ευρύ-
τατα στην κυπριακή κουζίνα. 
Κόλσλοου: Σαλάτα από τριμμένο λά-
χανο (ή και καρότο), μέσα σε σάλτσα 
με βάση τη μαγιονέζα. 
Κουλί: Είναι ο ρευστός πουρές (σάλ-
τσα) από βρασμένα φρούτα, μαγειρε-
μένα λαχανικά ή οστρακοειδή.
Κιλότο: Κομμάτι κρέατος, από την 
πίσω πλευρά του μοσχαριού, πάνω 
από την ουρά. 
Κινόα: Δημητριακό που τα τελευταία 
χρόνια αποκτά ολοένα και μεγαλύτε-

και έχουν γραφεί ενδιαφέρουσες 
ιστορίες. Οι δύο κυρίαρχες εκδοχές 
ωστόσο συμφωνούν στο εξής ση-
μείο: το όνομά τους το οφείλουν στο 
επίθετο Benedict, του κυρίου ή της 
κυρίας που ζήτησε να ετοιμάσουν 
ένα αντίστοιχο πιάτο σε εστιατόριο 
της Νέας Υόρκης. Η ιδέα άρεσε 
πολύ στο σεφ, ο οποίος και καθιέ-
ρωσε το πιάτο στο πρωινό μενού, 
χαρίζοντάς του το όνομα Benedict 
προς τιμήν αυτού που τον έκανε να 
το δημιουργήσει.
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σερβίρεται από τις 12.00 έως τις 
17.00 μ..μ. 
Μπρεζέ: Είναι το μαγείρεμα ενός 
τροφίμου σε χαμηλή θερμοκρασία 
σε σκεπασμένο σκεύος, με τη χρήση 
ενός ή συνδυασμού περισσότερων 
υγρών (π.χ. νερό, ζωμός, κρασί κ.λπ.) 
καθώς και αρωματικών λαχανικών.

ΝΝισεστές: Είναι άμυλο 
αραβοσίτου (καλαμποκιού) 

που βοηθά πολλές παρασκευές να 
πήξουν. Μοιάζει με το κορν φλάουρ, 
αλλά έχει το πλεονέκτημα ότι δίνει πιο 
απαλή και φινετσάτη κρέμα, σε σχέση 
με το κορν φλάουρ.
Νόρι: Φύκι που χρησιμοποιείται στο 
σούσι. 
Ντεμί γκλας: Παχύρρευστη, έντονα 
αρωματισμένη σάλτσα ή βάση για 
σάλτσα, που παρασκευάζεται από 
συμπυκνωμένο ζωμό κρέατος με την 
προσθήκη κρασιού και αρωματικών.

ΞΞεροτήγανο: Παρα-
δοσιακό γλυκό της 

Κρήτης στη ζύμη του οποίου 
προστίθεται ρακί. Σερβίρεται 
συνήθως σε γάμους.
Ξινό: Είναι το κιτρικό οξύ. 

Στην κουζίνα το χρησιμοποι-
ούμε ως πηκτικό σε μαρμε-

λάδες, σε μαρινάδες, αλλά και 
σε φρουτοσαλάτες για να εμπο-

δίσουμε το μαύρισμα των φρού-
των από την έκθεση στο οξυγόνο. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αντί 
λεμονιού.

ΟΟσομπούκο: Ιταλική 
σπεσιαλιτέ από την Λομ-

βαρδία, από κότσι μοσχαριού, που 
κόβεται σε φέτες και μαγειρεύεται 
σε σάλτσα τομάτας και κρασιού με 
λαχανικά.

ρη φήμη. Ξεχωρίζει επειδή είναι 
πλούσια σε πρωτεΐνη, χαμηλής πε-
ριεκτικότητας σε σάκχαρα και δεν 
περιέχει γλουτένη.

λ Λεκιθίνη: Δεν είναι μόνο 
συμπλήρωμα διατροφής. 

Είναι ουσία που απαντάται φυσικά 
και σε τρόφιμα, όπως π.χ. τα αυγά, 
η οποία χρησιμοποιείται και στην 
κουζίνα, για την ομογενοποίηση 
πολλών παρασκευών. Λόγω αυτής 
της δράσης της, τα τελευταία χρόνια 
είναι ένα από τα πιο αγαπημένα υλι-
κά των σεφ της μοριακής γαστρονο-
μίας. 

μΜαϊκροπλέιν (Μicropla-
ne): Σχετικά νέο εργαλείο 

της μαγειρικής, που χρησιμοποιεί-
ται κυρίως από τους επαγγελματίες 
σεφ για το τρίψιμο πολύ σκληρών 
μπαχαρικών, όπως η κανέλα, το 
μοσχοκάρυδο κ.λπ. Χρησιμο-
ποιείται επίσης για να αφαιρέ-
σει το ξύσμα από τα εσπεριδο-
ειδή. 
Μίσο: Το μίσο είναι ένα είδος 
πάστας, το οποίο θυμίζει τα-
ραμά στην υφή και τη γεύση 
και παρασκευάζεται κυρίως 
από φασόλια σόγιας, θαλασ-
σινό αλάτι και ρύζι ή κριθάρι, 
τα οποία έχουν υποστεί μακρο-
χρόνια ζύμωση με ειδικά ένζυ-
μα.
Μπάτης: Οι περισσότεροι, όταν 
ακούν τη λέξη «μπάτης», σκέφτο-
νται τον θαλάσσιο άνεμο. Στην περί-
πτωσή μας, μπάτης είναι το εργαλείο 
της κουζίνας, με το οποίο χτυπάμε 
το κρέας για να μαλακώσει.
Μπραντς (Brunch): Αποτελεί σύ-
ντμηση των λέξεων breakfast 
(=πρωινό) και lunch (=γεύμα)_και 

ΕςτραΓκον: 
αρώματικο φύτο 
μΕ χαρακτηριςτικο 
αρώμα και ιδιαιτΕρα 
Εντονη ΓΕύςη. 
χρηςιμοποιΕιται 
και ώς μπαχαρικο 
ςΕ αποξηραμΕνη 
μορφη.

"
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πΠιπερόριζα: Είναι το γνω-
στό και πολύ ωφέλιμο τζί-

ντζερ, που χρησιμοποιείται κυρίως 
στην κινέζικη κουζίνα, αλλά αρχίζει 
σιγά σιγά να κατακτά και τη δυτική 
γαστρονομία. 
Πούλπα: Πολτός από τα στερεά μέρη 
της ντομάτας, χωρίς τη φλούδα και 
τους σπόρους.

ρΡαγκού: Κρέας με λαχανικά 
μαγειρεμένο στην κατσαρόλα.

Ραντίτσιο: Μοιάζει με το λάχανο, 
αλλά έχει κόκκινο χρώμα, το οποίο 
προκύπτει εξαιτίας της αρχικής του 
καλλιέργειας μακριά από το φως. 
Γνωστό επίσης και ως ιταλικό σικο-
ρέ, το ραντίκιο έχει έντονη πιπεράτη 
γεύση, η οποία μελώνει με το ψήσι-
μο ή το βράσιμο.
Ρέβα: Λαχανικό η ρίζα του οποίου 
μοιάζει με τεράστιο λευκό καρότο. 
Έχει έντονα πιπεράτη γεύση. Πρό-
σφατες έρευνες έδειξαν ότι η ρέβα 
είναι από τα πιο θρεπτικά λαχανικά, 
με ωφέλιμες για την καρδιά ιδιότητες.
Ροβίτσα: Ένα πολύ ψιλό πράσινο φα-
σολάκι στο μέγεθος της φακής. Τρώ-
γεται σε σούπα, αλλά και σε σαλάτα.

ΣΣινουά (ή κινέζος): Σου-
ρωτήρι σε κωνικό σχήμα 

(συνήθως μεταλλικό), με ιδιαίτερα 
λεπτές τρύπες, το οποίο χρησιμο-
ποιείται για το σούρωμα σαλτσών 
και ζωμών, ώστε να αποκτήσουν 
πολύ απαλή και κρεμώδη υφή. Λέ-
γεται έτσι γιατί μοιάζει με κινέζικο 
καπέλο! 
Σκαλοπίνια: Άπαχα κομμάτια μο-
σχαρίσιου κρέατος, που έχουν κο-
πεί με πλάγια κλίση του μαχαιριού 
από το νουά, τον μυ του μπουτιού. 
Τρώγονται είτε τηγανητά, αφού τα 
πανάρουμε, είτε μαγειρευτά στην 

κατσαρόλα με γλυκό κρασί και 
κρέμα.
Σουμάκ: Ιδιαίτερο ανατολίτικο μπα-
χαρικό, που προέρχεται από την 
αποξηραμένη σάρκα ενός είδους 
αγριοκέρασου. Έχει κοκκινωπό 
χρώμα και ιδιότυπη λεμονίζουσα 
γεύση, που κολακεύει ιδιαίτερα τα 
κεμπάπ και όλων των ειδών τα ψητά 
κρεατικά, ενώ ταιριάζει και σε σάλ-
τσες, σούπες, ντρέσινγκ κ.λπ.
Στιρ φράι (stir-fry): Τρόπος μα-
γειρέματος που προέρχεται από 
την κινέζικη κουζίνα, κατά τον 
οποίο το τρόφιμο (κομμένο σε 
μικρά κομμάτια) μαγειρεύεται σε 
ένα κοίλο τηγάνι (το γουόκ) σε 
πολύ δυνατή φωτιά.

ΤΤερίν: Γαλλικό είδος πατέ, 
το οποίο γίνεται παραδοσια-

κά από πιο χοντροαλεσμένα συστα-
τικά (κρέας και άλλα υλικά) σε σχέ-
ση με το κανονικό πατέ και ψήνεται 
μέσα σε πήλινο πυρίμαχο σκεύος 
με σκέπασμα.
Τζαντούγια: Είναι γλυκιά σοκολάτα 
που περιέχει περίπου 30% πάστα 
φουντουκιού. 
Τι-μπον (T-bone): Είδος μοσχαρίσιας 
μπριζόλας. Λέγεται έτσι, γιατί αυτή η 
μπριζόλα έχει ένα κόκαλο σε σχήμα Τ. 
Τσάιβς (λέγεται και σχοινόπρασο ή 
σκορδόπρασο): Αγαπημένο συστα-
τικό των σεφ, χρησιμοποιείται στο 
τελείωμα των πιάτων τους για διακό-
σμηση και γεύση. Η γεύση του θυ-
μίζει κρεμμύδι, ενώ μοιάζει με πολύ 
ψιλή εκδοχή του φρέσκου κρεμμυ-
διού. Ψιλοκόβεται με το ψαλίδι. 
Τόφου: Τυρί από σόγια. Πολύ καλή 
πηγή πρωτεΐνης, ιδανική για όσους 
δεν τρώνε κρέας.
Τζασμίν: Είδος αρωματικού ρυζιού. 
Μακρύσπερμο και λεπτό, προέρχε-
ται από την Ταϊλάνδη. 

ΥΥδρόμελι (ή υδρόμελο): 
Αλκοολούχο ποτό με βάση 

το κρασί που περιέχει μέλι και έχει 
χρυσαφί χρώμα.

φΦατζ (Fudge): Είναι ένα 
εύκολο γλυκό που στην 

απλή εκδοχή του μοιάζει με μεγάλη 
καραμέλα γάλακτος. Φτιάχνεται με 
ζάχαρη, βούτυρο και γάλα. 
Φιούζιον (Fusion): Όρος που χρη-
σιμοποιείται για να χαρακτηρίσει 
την κουζίνα που συνθέτει ετερό-
κλητα, αλλά αρμονικά στοιχεία από 
διάφορες εθνικές ή τοπικές κουζί-
νες, δημιουργώντας νέες συνταγές. 
Φουά γκρα (fois gras): Στα γαλλικά 
σημαίνει "παχύ ήπαρ" ή "παχουλό" 
ήπαρ. Eίναι ένα λιπαρό γαστρονο-
μικό έδεσμα από συκώτι χήνας ή 
πάπιας.

χΧαλαπένιος: Μικρές, πολύ 
καυτερές πιπεριές από το 

Μεξικό. 
Χόβολη: Ζεστή στάχτη που χρησι-
μοποιείται για το ψήσιμο του καφέ, 
κάστανων κ.λπ.
Χούμους: Ανατολίτικο ορεκτικό, 
αλοιφή από πολτοποιημένα ρεβίθια, 
με ταχίνι, σκόρδο, ελαιόλαδο και 
μαϊντανό. 

ΨΨαρονέφρι: Το φιλέτο 
του χοίρου. Πολύ μαλακό, 

αλλά με έλλειψη έντασης στη γεύση 
και αρκετά στεγνό μετά το ψήσιμο.

ωΩγκρατέν: Φαγητά που 
έχουν ήδη ψηθεί, περι-

χύνονται με μια σάλτσα συνήθως με 
αυγά και πασπαλίζονται με τυρί. 
Ωτία: Ποντιακό σπιτικό γλυκό ζύμης. 
Το σχήμα του θυμίζει αυτιά (ώτα).



Δερμα 

φρΟΝΤιΣΤε ΤΟ 
ΣωΣΤα,  

αΝαλΟΓα με  
ΤΟΝ ΤΥπΟ ΤΟΥ!
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σωστή φροντίδα με τα 
κατάλληλα προϊόντα είναι 
το κλειδί για να αναστρέ-

ψετε την ταλαιπωρημένη όψη που 
σας... κληροδότησε ο ήλιος και η 
θάλασσα αλλά και για να διατηρεί-
τε την επιδερμίδα σας όμορφη και 
λαμπερή όλον τον χρόνο. Γι΄αυτό, 
στις γραμμές που ακολουθούν, σας 
βοηθάμε να βρείτε τι τύπος (δέρμα-
τος) είστε! 

healthy
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Όπως όλοι γνωρίζουμε, 
υπάρχουν πολλοί τύ-

ποι δέρματος- λιπαρό, 
ξηρό, μικτό, κανονικό 
και ευαίσθητο. κάθε 
τύπος χρήζει διαφο-
ρετικής περιποίησης, 
ωστόσο οι άνθρωποι 
με ευαίσθητο δέρμα 

φαίνεται να ταλαιπω-
ρούνται λίγο παραπά-

νω τους καλοκαιρινούς 
μήνες, λόγω του ήλιου 
και της θάλασσας, με 

αποτέλεσμα το φθινό-
πωρο να τους βρίσκει 

με δέρμα θαμπό και 
αφυδατωμένο. Το ίδιο 

ισχύει όμως σχεδόν 
για κάθε τύπο δέρμα-
τος. παρακάτω, με τη 

βοήθεια της φαρμακο-
ποιού κ. Άννας Σάκκου, 
θα δείτε πώς μπορείτε 
να φροντίσετε το δέρ-
μα σας μετά το καλο-

καίρι, ανάλογα με τον... 
τύπο του. τη

ς 
Β

ιβ
έτ

τα
ς 

λ
α

ϊν
ιώ

τη

Κανονικό δέρμα: Το κανονικό δέρμα είναι απαλό, ομοιόμορφο και χωρίς 
εμφανείς ατέλειες. Δείχνει ενυδατωμένο, χωρίς σημάδια ξηρότητας ή λιπα-
ρότητας. Αν λοιπόν ανήκετε σε αυτήν την κατηγορία, είστε τυχερή, καθώς 
δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για θαμπάδα, λιπαρότητα και τυχόν τραβήγματα 
στο μέτωπο και στη μύτη! Δεν απαιτεί ειδική περιποίηση, αρκεί βέβαια να το 
καθαρίζετε κάθε βράδυ με μια λοσιόν και ένα σαπούνι καθαρισμού και να 
βάζετε μια απαλή ενυδατική κρέμα πρωί και βράδυ. Μια φορά την εβδομά-
δα, αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε ένα ελαφρύ μασάζ με ένα ειδικό scrub 
προσώπου με ενυδατικά και θρεπτικά συστατικά. Για το σώμα, ένα ενυδατικό 
γαλάκτωμα καθαρισμού μετά το ντους, θα κρατήσει την επιδερμίδα σας ελα-
στική και ενυδατωμένη. 

H
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Λιπαρό δέρμα: Αν έχετε αυτόν τον τύπο δέρματος, έχετε ιδιαίτερα προβλήματα λιπα-
ρότητας και γυαλάδας, συνήθως στην περιοχή του μετώπου, της μύτης και του πιγουνιού. 
Επιπλέον, είναι πιθανό να εμφανίσετε μαύρα στίγματα και έντονη ακμή. Ωστόσο, το λιπα-
ρό δέρμα καθυστερεί να εμφανίσει ρυτίδες κάτι που είναι πολύ ευχάριστο, ιδιαίτερα για 
τις γυναίκες! Η περιποίηση του λιπαρού δέρματος περιλαμβάνει καθημερινό καθαρισμό 
με κατάλληλο υγρό σαπούνι κατά της λιπαρότητας και peeling, 1-2 φορές την εβδομάδα 
για να απομακρύνονται τα νεκρά κύτταρα και το σμήγμα. Το ίδιο ισχύει και για το σώμα!

Ξηρό δέρμα: Χαρακτηρίζεται από έντονη αφυδάτωση και γίνεται αντιληπτό από το 
έντονο «τράβηγμα». Δυστυχώς, λόγω της έλλειψης σε νερό, ο συγκεκριμένος τύπος 
δέρματος εμφανίζει συνήθως γρήγορα ρυτίδες- το δέρμα δεν είναι ελαστικό και «σπά-
ει» εύκολα. Το θετικό είναι ωστόσο, ότι δεν εμφανίζει θαμπάδα, γυαλάδες και ακμή! Το 
κλειδί για τη σωστή περιποίησή του είναι η διαρκής ενυδάτωση και η χρήση ειδικής 
κρέμας με βάση το ελαιόλαδο, πρωί και βράδυ. Για το σώμα, είναι σημαντικό να επιλέ-
ξετε μία κρέμα εντατικής και βαθιάς ενυδάτωσης. 

Μικτό δέρμα: Συνδυάζει χαρακτηριστικά διαφόρων τύπων. Πιο συγκεκριμένα: πα-
ρουσιάζει λιπαρότητα (συνήθως στην περιοχή του Τ), είναι πιο ξηρό και "τραβάει" στα 
μάγουλα, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές είναι κανονικό. Για τον καθαρισμό του μικτού 
δέρματος καλό θα ήταν να χρησιμοποιείτε ειδικό γαλάκτωμα με βιταμίνες και στη συνέ-
χεια τονωτική λοσιόν. Επίσης, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε μια ενυδατική κρέμα 
ημέρας για κανονικό δέρμα, που όμως καλό είναι να μην την εφαρμόζετε στις λιπαρές 
περιοχές.

Ευαίσθητο δέρμα: Το δέρμα είναι λεπτό, εύθραυστο, ανοιχτόχρωμο και συχνά ξηρό, 
ενώ ξεφλουδίζει και κοκκινίζει εύκολα. Μερικές φορές τραβάει έντονα και ερεθίζεται 
με τον αέρα, το κρύο, τα ακατάλληλα προϊόντα καθαρισμού, ιδίως τα «βαριά» καθαρι-
στικά, όπως και το σκληρό (με πολλά άλατα) νερό. Με απλά λόγια, επηρεάζεται έντονα 
από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Η λύση; Ο καθημερινός καθαρισμός του με ειδικό 
υγρό σαπούνι για ευαίσθητες επιδερμίδες και η χρήση τονωτικής λοσιόν με ενυδατικά 
συστατικά, για να κλείσετε τους πόρους του και να το προστατεύσετε. 

Χρησιμοποιήστε αλόη για το ευαίσθητο, ερεθισμένο δέρμα. Η αλόη κρατά το δέρμα 
απαλό, καθώς ενυδατώνει, αυξάνει την παραγωγή κολλα-

γόνου και ενισχύει τη φυσική του άμυνα.

υγΕΙΑ

Είναι φαρμακοποιός, 
τελειόφοιτη του 
Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Ασχολείται από το 1980 
με το φαρμακείο στη 
Γλυφάδα, το οποίο έγινε 
συστεγασμένο με τον 
ερχομό των δύο παιδιών 
της από το εξωτερικό, 
αφού τέλειωσαν τη 
Φαρμακευτική Σχολή 
στην Ιταλία. 
Επιπλέον, ασχολείται 
με τα κοινά. Εκλέγεται 
επί σειρά ετών στον 
Δήμο Γλυφάδας και 
έχει διατελέσει σε 
αρκετές διοικητικές 
θέσεις. Τελευταίως, σαν 
πρόεδρος του δημοτικού 
συμβουλίου, βοήθησε 
στην οργάνωση του 
Κοινωνικού Φαρμακείου 
Γλυφάδας. 

Συστεγασμένα φαρμακεία
Άννα Φωτεινή Σάκκου – 
Ερμιόνη Σάκκου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Α. Παπανδρέου 138
Γλυφάδα
Τηλ. 210-9620454 

who
is who 

αννα ςακκού
φαρμακοποιός
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Φθινοπωρινή φροντίδα
Όπως σημειώνει η φαρμακοποιός κ. Άννα Σάκκου, το 
κοινό χαρακτηριστικό όλων των τύπων επιδερμίδας 
μετά τις διακοπές, είναι η αφυδάτωση. Το δέρμα είναι 
μεν μαυρισμένο, αλλά σε μια προσπάθεια να αμυνθεί 
στις «επιθέσεις» του ήλιου και του αλατιού, είναι στεγνό, 
θαμπό και τραχύ.

Η φαρμακοποιός δίνει πολύτιμες συμβουλές για τη 
σωστή φροντίδα του δέρματος αυτήν την περίοδο, ώστε 
να ανανεωθεί και να ανακτήσει την απαραίτητη υγρασία 
και τη λάμψη του:

1  Βάλτε στη ρουτίνα περιποίησης του προσώπου 
και του σώματός σας την απολέπιση. Η απολέπιση επι-
ταχύνει την απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων της 
επιδερμίδας, συμβάλλει στην υποχώρηση των δυσχρω-
μιών που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί από τον ήλιο 
και βοηθά στη δημιουργία νέων επιδερμικών κυττάρων. 
Έτσι, το δέρμα θα γίνει και πάλι απαλό και θα δείχνει 
ανανεωμένο.

2  Χρησιμοποιήστε για το πρόσωπο ένα προϊόν βαθύ 

καθαρισμού. Ο βαθύς καθαρισμός θα απαλλάξει τους 
πόρους από το σμήγμα, θα επιταχύνει την αποβολή των 
νεκρών κυττάρων και θα μεγιστοποιήσει την εισχώρηση 
των παραγόντων ενυδάτωσης και θρέψης.

3  Επιλέξτε μια κρέμα εντατικής ενυδάτωσης που 
θα αναπληρώσει τη χαμένη υγρασία του δέρματος. Μην 
ξεχνάτε επίσης να πίνετε μεγάλες ποσότητες νερού για 
την ενυδάτωση του δέρματος από... μέσα!  

4  Χρησιμοποιήστε κάποιο συμπλήρωμα διατροφής 
που ενισχύει τη δομή του δέρματος και ενδυναμώνει 
μαλλιά και νύχια.

5  Μην σταματάτε τη χρήση αντηλιακού. Χρησιμο-
ποιείτε αντηλιακό όλον τον χρόνο και όχι μόνο το καλο-
καίρι ή όταν βλέπετε τον ήλιο. Αντηλιακό χρειαζόμαστε 
ακόμη και στη συννεφιά.

6  Χρησιμοποιήστε κάποια λευκαντική αγωγή, αν 
εξαιτίας της έκθεσης στον ήλιο έχουν εμφανιστεί στο 
πρόσωπο ή στο σώμα σας πανάδες ή κηλίδες.

7  Ακολουθήστε μια ισορροπημένη διατροφή πλού-
σια σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.

η  προτείνει...

dr.organic
organic Manuka 
Honey Rescue 

Cream 

Άμεση 
επανόρθωση

Έχει εξαιρετική μαλα-
κτική, επανορθωτική και 

καταπραϋντική δράση, και 
είναι ασφαλής για χρήση 
σε ξηρό, ταλαιπωρημένο, 

επιβαρυμένο από τον ήλιο, 
ευαίσθητο και ερεθισμένο 
δέρμα. Αφήνει το δέρμα 
εντατικά ενυδατωμένο, 

άμεσα επανορθωμένο και 
ορατά πιο υγιές σε όλη τη 

διάρκεια της ημέρας.

dr.organic
organic Dead 
sea Mineral 

anti-aging stem 
Cell system

6 χρόνια νεότερη 
σε 4 εβδομάδες!

Tο νέο σύστημα αντιγή-
ρανσης με βλαστοκύτταρα 
συμβάλλει στη διατήρηση 
της νεότητας. Με καθημε-
ρινή χρήση μειώνεται ορα-
τά η εμφάνιση των λεπτών 

γραμμών και ρυτίδων, 
ενώ η επιδερμίδα μένει 
εμφανώς ανανεωμένη, 

σφριγηλή  και ενυδατω-
μένη. Κατάλληλο για κάθε 

τύπο δέρματος.

dr.organic
organic Royal 

Jelly Day Cream

Nεανική λάμψη!

Μια εξαιρετική ενυδατική 
κρέμα ημέρας, η οποία 
χάρη στις αναζωογονη-
τικές και θεραπευτικές 

ιδιότητες του βιολογικού 
βασιλικού πολτού που 

περιέχει, συμβάλλει στη 
διατήρηση και επαναφο-
ρά του κολλαγόνου της 

επιδερμίδας και ενισχύει 
την ελαστικότητα του 

δέρματος, χαρίζοντας στην 
επιδερμίδα νεανική λάμ-

ψη! Για όλους τους τύπους 
δέρματος.

dr.organic
organic tea tree 

Face Wash

Το ήπιο αντισηπτικό 
της φύσης!

Αυτό το ήπιο αντισηπτικό 
τζελ είναι ιδανικό για τον 
καθημερινό καθαρισμό 
του λιπαρού και μικτού 

δέρματος. Ρυθμίζει το PH 
του δέρματος και παρέχει 
ήπια αντισηπτική δράση 

στο δέρμα που εμφανίζει 
κοκκινίλες, βοηθώντας 
στην απομάκρυνση των 

ακαθαρσιών και του 
περιττού σμήγματος που 
ευθύνονται για την ακμή. 
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• Δώστε τους χρόνο να... αναπνεύσουν. Μην τα βάφετε συνέχεια. Αφήνε-
τέ τα άβαφα τουλάχιστον μία βδομάδα τον μήνα. Αν εξακολουθούν να ξε-
φλουδίζουν και να σπάνε, κάντε ένα διάλειμμα 3 μηνών από τα βερνίκια. 
• Διατηρήστε τα κοντά, τουλάχιστον μέχρι να δυναμώσουν. 

Τips για δυνατά νύχια

αλήθεια είναι πως 
για κάθε γυναίκα, τα 
λαμπερά και όμορ-

φα μαλλιά είναι το σπουδαιό-
τερο στοιχείο της εμφάνισής 
της. Ωστόσο, η τριχόπτωση εί-
ναι μία πολύ συχνή κατάσταση, 
που μπορεί να οφείλεται τόσο 
σε ορμονικές αλλαγές (όπως 
π.χ. η εμμοηνόπαυση και οι 
διαταραχές του θυρεοειδούς), 
αλλά και σε άλλους παράγο-
ντες, όπως π.χ. μια απρόσεκτη 
διατροφή, φτωχή σε θρεπτικά 
συστατικά, οι στερητικές δίαι-
τες ή το καθημερινό στρες. 
Το καθημερινό styling, τα σφι-
χτά λαστιχάκια επίσης φθεί-
ρουν και ταλαιπωρούν τα μαλ-
λιά, ενώ ακόμη και το λούσιμο 
με ζεστό νερό βλάπτει, καθώς 
αφυδατώνει την τρίχα και την 
κάνει να σπάει πιο εύκολα. 
Αν λοιπόν τα μαλλιά σας είναι 
αδύναμα, άτονα και θαμπά, 
ήλθε η ώρα να αντιδράσετε! 
Μην ξεχνάτε πως μία όμορφη 
κώμη «στεφανώνει» πάντα μια 
κομψή ή εντυπωσιακή εμφάνι-
ση. Ο δρόμος για λαμπερά και 
γερά μαλλιά τις περισσότερες 
φορές περνά από την καρέκλα 
του κομμωτή, από τα ράφια 
με τα εξειδικευμένα προϊόντα 
φροντίδας των μαλλιών, αλλά 
και από το πιάτο σας... επειδή 
όμως μια πλήρης και ισορ-
ροπημένη διατροφή δεν είναι 
πάντοτε εφικτή, η λύση είναι 
το συμπλήρωμα διατροφής 
Skin, Nails and Hair.

Νύχια που σπάνε;
Και τα νύχια χρειάζονται φροντίδα, ιδίως 
για τις γυναίκες που λόγω των δουλειών 
του σπιτιού εκθέτουν πολύ τα χέρια τους 
σε χημικούς παράγοντες (π.χ. οικιακά κα-
θαριστικά) και στο νερό. Επειδή τα νύχια 
έχουν την τάση να απορροφούν ουσίες 
στις οποίες εκτίθενται, μπορεί κάποια από 
αυτές να είναι η αιτία που σπάνε. Ακό-
μη και το συνεχές βάψιμο μπορεί να τα 
φθείρει. 
Tα νύχια που σπάνε ή ξεφλουδίζουν 
μπορεί να είναι επίσης σημάδι έλλειψης 
κάποιου θρεπτικού συστατικού- όπως 
π.χ. βιοτίνης, βιταμίνης Α, φωσφόρου, 
ασβεστίου, ψευδαργύρου ή νιασίνης. 
Και εδώ το Skin, Nails and Hair 
έρχεται να προσφέρει σημαντική βοήθεια, 
καθώς περιέχει  οργανικό θείο (MSM), 
βιταμίνη C, προλίνη, λυσίνη, και κιτρικό 
ψευδάργυρο.

H
"το SKIN, NAILS AND HAIR 
παρΕχΕι ολα τα απαραιτητα 
θρΕπτικα ςύςτατικα πού 
χρΕιαζΕται ο ορΓανιςμος 
Για τη βιοςύνθΕςη τού 
κολλαΓονού και της 
κΕρατινης, ώςτΕ το δΕρμα 
ςας να διατηρΕιται φώτΕινο 
και νΕανικο, τα μαλλια 
λαμπΕρα και TA νύχια ςας 
δύνατα και ύΓιη

Το Skin, Nails and 
Hair της Solgar είναι 
μια προηγμένη διατρο-
φική φόρμουλα, ειδικά 
σχεδιασμένη για να προ-
άγει την καλή υγεία των 
μαλλιών, του δέρματος 
και των νυχιών. Παρέ-
χει όλα τα απαραίτητα 
θρεπτικά συστατικά που 
χρειάζεται ο ανθρώπινος 
οργανισμός για τη βιο-
σύνθεση του κολλαγόνου 
και της κερατίνης, ώστε το 
δέρμα σας να διατηρείται 
φωτεινό και νεανικό, τα 
μαλλιά λαμπερά και ευκο-
λοχτένιστα και νύχια σας 
δυνατά και υγιή. 
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Ο ΣΥμμαχΟΣ ΤήΣ 
ΓΥΝαικειαΣ ΟμΟρφιαΣ 
μαλλιά που πέφτουν, νύχια που σπάνε, δέρμα θαμπό που έχει 
χάσει τη λάμψη του. προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει σχεδόν 
κάθε γυναίκα... Τι μπορούμε να κάνουμε για να διατηρήσουμε 
δέρμα, μαλλιά και νύχια υγιή;
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υ Τι συμβαίνει όταν σβήνουν τα φώτα; 
Πώς είναι η ζωή στο σκοτάδι; Πώς 
είναι η καθημερινότητα για χιλιάδες 
συνανθρώπους μας με προβλήματα 
όρασης; Το Θέατρο Badminton, σας 
προσκαλεί να το ανακαλύψετε, μέσα 
από μια συναρπαστική εμπειρία, που 
θα αλλάξει για πάντα τον τρόπο που 
«βλέπετε» τα πράγματα. Το «Dialogue 
in the Dark», ένα πρωτοποριακό δρώ-
μενο, στο οποίο οι ρόλοι αντιστρέφο-
νται: οδηγοί με μειωμένη ή καθόλου 

όραση συνοδεύουν μια ομάδα επισκεπτών σε μια βόλτα στο αστικό περιβάλλον, μέσα στο 
απόλυτο σκοτάδι. Όταν οι πιο απλές δραστηριότητες μετατρέπονται ξαφνικά σε πρόκλη-
ση, οι επισκέπτες μαθαίνουν να βλέπουν τον κόσμο γύρω τους αλλιώς. Στην έξοδο, όταν 
ανάβουν και πάλι τα φώτα, τίποτε δεν είναι πια το ίδιο. Το «Dialogue in the Dark» δεν είναι 
μία ακόμα έκθεση, αλλά ένα θεμελιώδες γεγονός που αλλάζει την κοσμοθεωρία μας. 

Πού; Θέατρο Badminton, Ολυμπιακά 
Ακίνητα Γουδή, τηλ. 2111086024

Πότε; Δευτέρα – Παρασκευή 16:00 - 
20:30, Σάββατο, Κυριακή: 11:00 – 20:30  

Πόσο; 11 - 18 ευρώ

agenda
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Μέσα από το ερώτημα: «Πώς θα ήταν η Ελλάδα εάν ήταν ένα σουβενίρ;» δημιουρ-
γοί από όλο το φάσμα του ντιζάιν (αρχιτέκτονες, product designers, σχεδιαστές 
μόδας και αξεσουάρ, φωτογράφοι, visual artists, κεραμίστες, graphic designers, 
στιλίστες) παρουσιάζουν μια σειρά από αντικείμενα, που πηγάζουν από πολλά και 
διαφορετικά θέματα, στο επίκεντρό τους έχουν την ίδια την Ελλάδα. Συνδυάζουν 
τη χρηστικότητα με την καινοτομία, το εννοιολογικό ντιζάιν με την ποιότητα και 
δημιουργούν ένα σουβενίρ που είτε έχει ελληνικό χαρακτήρα, είτε προέρχεται από 
ένα καθαρά ελληνικό υλικό ή ακόμα εσωκλείει έννοιες γύρω από αυτό που αποκα-
λούμε «ελληνικό». Μια πρωτότυπη, ευρηματική, ευφυέστατη έκθεση!

Eίναι το μουσικό γεγονός της χρονιάς! Η διάσημη, εκκεντρική Αμερικανίδα σταρ 
έρχεται στην Ελλάδα για μία και μοναδική συναυλία στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας περιοδείας της Lady Gaga’s artRAVE: the ARTPOP ball. Η σκηνή που 
θα φιλοξενήσει το show, θα φέρει τη Lady Gaga πολύ κοντά στους θαυμαστές 
της, ανεξάρτητα από το πού θα κάθονται. Οι διάδρομοι είναι κατασκευασμένοι από 
ημιδιαφανές υλικό. Ξεκινούν από την κύρια σκηνή και φτάνουν στο κοινό, ενώ συν-
δέουν μεταξύ τους διάφορες μικρότερες σκηνές. Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να 
περπατά και να χορεύει κάτω από τους διαδρόμους και να παρακολουθεί το show 
και από μια εντελώς νέα οπτική γωνία. 
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Πού; Matalou at home, Ηπίτου 5 & Βουλής, Σύνταγμα
Πότε; Έως 28/09, Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή: 12.00 - 16.00 & 17.30 - 21.00, Τετάρτη: 17.00 - 21.00, 

Σάββατο: 12.00 - 16.00, Κυριακή: 18.00 - 21.00, Δευτέρα – κλειστά
Πόσο; Είσοδος ελεύθερη

Πού; Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών 
(ΟΑΚΑ), Λ. Κηφισιάς 37, Μαρούσι
Πότε; 19 Σεπτεμβρίου, στις 21:00

Πόσο; 38 - 115 ευρώ

…να επιΣΚε-
φθω τήν εΚθε-
Σή "It's aLL, oh 

so souvenIr to 
me!"



Πού & Πότε; 10 Σεπτεμβρίου, στο Βυζαντινό  
& Χριστιανικό Μουσείο, Βασ. Σοφίας, Αθήνα,  
ώρα 20:00, 16 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Πέτρας, 
Πετρούπολη, ώρα 21:00 
Πόσο;  5 - 10 ευρώ

Πότε; 2-5 Οκτωβρίου 
Πού; Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων, 
Πειραιώς 100, Γκάζι
Πόσο; Είσοδος ελεύθερη

26 Σεπτεμβρίου

02-05 Ο
κτω
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Το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών και Νέων Μέσων, Athens Video Art Festival, 
γιορτάζει τη δεκαετή πορεία του, επιστρέφοντας στα γνώριμα μονοπάτια της «Τεχνό-
πολις». Η φετινή διοργάνωση, μέσα από μια σειρά προβολών, εκθέσεων, παραστατι-
κών δράσεων, εργαστηρίων, ομιλιών και ακαδημαϊκών παρουσιάσεων συνδυάζει τη 
βιομηχανική κληρονομιά του παλαιού εργοστασίου φωταερίου με αυτή της ψηφιακής 
τέχνης και τεχνολογίας του θεσμού, στοχεύοντας στην παροχή πολιτισμικής ενέργειας 
που θα φωτίσει την πόλη και θα επεκτείνει τη δημιουργικότητα στα άκρα.

Η ομάδα «Θεώρηση» παρουσι-
άζει την παράσταση «Η Βοσκο-
πούλα του Δημητρίου Κορομηλά 
και οι Μαρούλες του», μια πρω-
τότυπη σύνθεση της Μαίης Σε-
βαστοπούλου με σκηνές απ’ τη 
ζωή και τα έργα του συγγραφέα, 
δημοσιογράφου και πατέρα του 
κωμειδυλλίου Δημήτριου Κορομηλά. Στην παράσταση «μπερδεύονται» αριστοτεχνικά 
ο έρωτας του Κορομηλά για το θέατρο και την όμορφη γυναίκα του, οι παραστάσεις 
τους στο Παλάτι και σε σαλόνια των Αθηνών, αλλά και οι μεγάλες επιτυχίες του: της  
«Τύχης της Μαρούλας», της κωμωδίας «Η κυρία Βεράντη», των μονοπράκτων «Έφα-
γες βλίτα», «Θάνατος θανάτων», του «Αγαπητικού της Βοσκοπούλας»... Ένα έργο που 
διαδραματίζεται στην αθηναϊκή ατμόσφαιρα στην καμπή των δυο αιώνων, με τραγού-
δια της εποχής και εντυπωσιακά κοστούμια.

…να παω Στο 
athens vIdeo 
art FestIvaL 
2014

…να δω τή  
ΒοΣΚοπουλα 
του δήμήτριου 
Κορομήλα Και 
τιΣ μαρουλεΣ 
του 

10 & 16 Σεπτεμβρίου

Στην παρθενική του εμφάνιση ενώπιον του αθηναϊκού κοινού, ο Ludovico Einaudi γο-
ήτευσε όσους τον παρακολούθησαν στο Μέγαρο Μουσικής. Προικισμένος με μία μο-
ναδική αίσθηση μελωδίας και ρυθμού, ο Ludovico Einaudi, συνομίλησε με το κοινό του 
με πολύ ανθρώπινο και συγκινητικό τρόπο, χρησιμοποιώντας την μουσική και «ενορχη-
στρώνοντας» τα συναισθήματά μας. Αυτό σκοπεύει να κάνει και κατά τη δεύτερη εμφά-
νισή του στη χώρα μας, στις 26 Σεπτεμβρίου, στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, συνοδεία 
11μελούς ορχήστρας. Η μοναδική μουσική του αλχημεία προσεγγίζει και χρησιμοποιεί 
στοιχεία κλασικής μουσικής, rock, electronica και world music και έχει γοητεύσει ένα 
ολοένα αυξανόμενο κοινό στη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών.

Πού; Ωδείο Ηρώδου Αττικού, Διονυσίου Αεροπαγίτου, τηλ. 2103232771
Πότε; Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014, στις 21:00
Πόσο; 20 - 70 ευρώ

...να θαυμαΣω 
τον Κορυφαιο 

LudovIco 
eInaudI



συμβουλές για... 
την υγεία του άνδρα

Οι άνδρες είναι κατά κανόνα ασυνεπείς με τ
α check-up τους, σε σχέση με τις γυναίκες

, 

καθώς έχουν την τάση να θεωρούν πως είναι αλώβητοι από ασθένειες. Κι από την άλλη, είναι 

πιο επιρρεπείς σε καταχρήσεις και υπερβολ
ές (π.χ. υπερκατανάλωση φαγητού, αλκοόλ και τσιγά-

ρου) γεγονός που θέτει τις προϋποθέσεις γ
ια την εμφάνιση προβλημάτων υγείας. Τι θα πρέπει 

να προσέξει ένας άνδρας για να είναι - κυ
ριολεκτικά - γερός και δυνατός.  

Ο ανδρολόγος - ουρολόγος κ. Αριστοτέλης Πασκαλίδης δίνει πολύτιμες συμβουλές. 

Info box 
Αριστοτέλης Πασκαλίδης
Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος 

Θουκυδίδου 37, Άλιμος, Αττική 

Τηλ. 2109834005 
Κιν. 6974898984

σε λαχανικά, όσπρια, φρούτα, λευκό κρέ-
ας (ψάρι ή κοτόπουλο), με περιορισμένη 
κατανάλωση κόκκινου κρέατος, λιπαρών, 
αλλαντικών και λοιπών φαγητών που 
είναι πλούσια σε αλάτι και λιπαρά. 

Μην τρώτε junk food. Aποφύγε-
τε τη συχνή κατανάλωση τυποποιημένων 
φαγητών, delivery και του φαγητού σε 
εστιατόρια. Είναι ιδιαιτέρως πλούσια σε 
κορεσμένα λιπαρά και αλάτι. 

Πείτε «όχι» στις δίαιτες. Οι 
εξαντλητικές δίαιτες, που έχουν ως απο-
τέλεσμα τη γρήγορη μείωση του σωμα-
τικού βάρους δεν ωφελούν, αλλά μπορεί 
να δημιουργήσουν επιπλέον προβλήματα 
υγείας. Συνήθως μετά από κάθε τέτοια 
δίαιτα ξαναγυρίζετε στα προηγούμενα 
κιλά συν μερικά ακόμα! Έτσι, από δίαιτα 
σε δίαιτα το βάρος όλο κι ανεβαίνει…

Βάλτε την άσκηση στη ζωή 
σας. Η άσκηση συμβάλλει στην υγεία 
του άνδρα. Η αερόβια άσκηση (π.χ. 
περπάτημα, τρέξιμο, κολύμπι, ορειβασία) 
2-3 φορές την εβδομάδα βοηθάει στον 
περιορισμό του σωματικού βάρους, στη 
μείωση της χοληστερίνης και βελτιώνει 
τη σεξουαλική υγεία. Η έλλειψη άσκησης 
συνδυάζεται με αυξημένο κίνδυνο καρδι-
αγγειακών προβλημάτων.

Κόψτε το τσιγάρο. Το κάπνισμα 
(όπως και το αλκοόλ) είναι καταστρε-
πτικό για την υγεία. Εκτός από τα 

Προστατευθείτε από τη στε-
φανιαία νόσο. Πρώτα και πάνω απ’ 
όλα κόψτε το κάπνισμα! Αυτό από μόνο 
του αποτελεί τεράστια ασπίδα προστασίας 
απέναντι στη στεφανιαία νόσο. Ελέγξτε 
επίσης την αρτηριακή πίεση κι αντιμε-
τωπίστε αποτελεσματικά την υπέρταση 
αν έχετε. Σειρά έχει η χοληστερίνη. 
Να θυμάστε ότι αν η χοληστερίνη σας 
είναι υψηλή, η δίαιτα, όσο εξαντλητική 
κι αν είναι, λίγο θα σας βοηθήσει και 
πολύ θα σας ταλαιπωρήσει. Χρειάζεστε 
φαρμακευτική αγωγή, ή αν το πρόβλημα 
δεν είναι πολύ οξύ, συμπληρώματα δια-
τροφής πλούσια σε ωμέγα-3 που θα σας 
βοηθήσουν να τη θέσετε υπό έλεγχο. Η 
περιφέρεια της μέσης είναι ένας ακόμα 
χρήσιμος δείκτης εκτίμησης κινδύνου για 
στεφανιαία νόσο. Αν τη διατηρείτε κάτω 
από 94 εκατοστά, έχετε μικρότερη πιθα-
νότητα εμφάνισης στεφανιαίας νόσου. Να 
θυμάστε ότι τα εμφράγματα μυοκαρδίου 
είναι τρεις φορές συχνότερα στους 
άνδρες από τις γυναίκες και τείνουν να 
προσβάλλουν τους άνδρες από την ηλικία 
των 45 ετών και πάνω, σε σύγκριση 
με το 55 που ισχύει για τις γυναίκες. 

Βελτιώστε τη διατροφή σας. 
Η σωστή και ισορροπημένη διατροφή 
συμβάλλει στη μείωση του σωματικού 
βάρους, δίνει ευεξία, αυξάνει την αυτο-
πεποίθηση και βοηθάει στη σεξουαλική 
υγεία του άνδρα. Όταν λέμε σωστή 
διατροφή, εννοούμε μία διατροφή πλούσια 

καρδιαγγειακά στα οποία αναφερθήκαμε, 
το κάπνισμα είναι κύρια αιτία καρκίνου 
πνεύμονα, καρκίνου ουροδόχου κύστης και 
χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας 
(ΧΑΠ). Επίσης, είναι μία από τις βασι-
κές αιτίες της στυτικής δυσλειτουργίας. 

Μειώστε το αλκοόλ. Η κατανά-
λωση αλκοόλ πρέπει να περιορίζεται 
στο ελάχιστο. Όχι περισσότερα από 1-2 
ποτηράκια κρασί την ημέρα ή το ισοδύνα-
μο αν αφορά άλλα ποτά. Η υπερβολική 
κατανάλωση οινοπνεύματος μπορεί να 
προκαλέσει προβλήματα συμπεριφοράς, 
επιθετικότητα, στυτική δυσλειτουργία, 
καρδιακή ανεπάρκεια, ηπατική ανεπάρ-
κεια, έως και εγκεφαλική βλάβη.

Μην παραλείπετε το ετήσιο 
check-up. Μετά την ηλικία των 50 
ετών, οι άνδρες πρέπει να υποβάλλονται 
ετησίως σε προληπτικό έλεγχο για τον 
καρκίνο του προστάτη. Ο έλεγχος αυτός 
αποτελείται από μία εξέταση αίματος, 
το PSA και τη δακτυλική εξέταση 
του προστάτη. Άνδρες με οικογενειακό 
ιστορικό (πατέρας με καρκίνο προστάτη 
σε ηλικία κάτω των 60 ετών) πρέπει 
να ξεκινούν τον ετήσιο έλεγχο από την 
ηλικία των 45 ετών.

Στυτική δυσλειτουργία ή πρό-
ωρη εκσπερμάτιση; Τα προβλήματα 
αυτά επιλύονται πλέον αποτελεσματικά. 
Αρκεί ο άνδρας να επισκεφθεί κάποιον 
ειδικό.

Διαφυλάξτε τη σεξουαλική σας υγεία. 
Η σεξουαλική υγεία είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην υγεία του 
άνδρα. Για να τη διαφυλάξετε, πρέπει να προσέχετε τα σεξουαλικώς 

μεταδιδόμενα νοσήματα. Ο καλύτερος τρόπος προστασίας είναι μια μόνιμη 
και αποκλειστική σεξουαλική σχέση. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι 

απαραίτητη η χρήση προφυλακτικού.
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