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EDITORIAL

Το καλοκαίρι είναι για όλους μας 

μία εποχή που και αισθανόμαστε και 

δείχνουμε πιο όμορφοι! Oι παραλίες 

με τα κρυστάλλινα νερά και η απόλαυση 

του απέραντου γαλάζιου, ο ήλιος που μας 

αναζωογονεί, οι ήρεμες βόλτες στα σοκάκια με 

τους δικούς μας ανθρώπους και φίλους που μας 

χαλαρώνουν, διώχνουν τις πολλές φορές αγχωτικές 

σκέψεις που δημιουργούνται από τους απαιτητικούς 

ρυθμούς του χειμώνα και μας ανανεώνουν σημαντικά… 

εκ των έσω!

Τι καλύτερο, λοιπόν, από το να χαρούμε το καλοκαίρι που 

έχουμε μπροστά μας, να οργανώσουμε μια απόδραση για εμάς 

και τα αγαπημένα μας πρόσωπα και να αφεθούμε στην ξεκούραση 

και στην ανανέωση που μας προφέρει απλόχερα το καλοκαίρι;

Στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας, θα βρείτε ενδιαφέροντα 

άρθρα για τη διατροφή που θα σας ανανεώσει κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού, ιδέες για να είναι οι φετινές σας διακοπές γεμάτες χαμόγελο, 

προτάσεις βιβλίων που θα σας κρατήσουν συντροφιά στην παραλία, 

πώς να αντιμετωπίσετε τα τσιμπήματα του καλοκαιριού, τι να μην ξεχάσετε 

να συμπεριλάβετε στο νεσεσέρ των διακοπών σας, αλλά και πολλά άλλα 

ενδιαφέροντα θέματα!

Και αν χρειάζεστε extra tips για να είστε όμορφες και λαμπερές κάθε μέρα, 

διαβάστε το άρθρο μας σχετικά με το κολλαγόνο, αλλά και επισκεφθείτε τη νέα 

μας σελίδα στο Facebook “BEAUTIN COLLAGEN - Beauty from within”, όπου 

θα βρείτε πληροφορίες για το νέο μας προϊόν, αλλά και συμβουλές που θα σας 

βοηθήσουν να ενισχύσετε την ομορφιά που πηγάζει πραγματικά από μέσα σας!

Ραντεβού τον Σεπτέμβρη λοιπόν… ανανεωμένοι! 

                          Καλό καλοκαίρι!

       Όμορφο 
καλοκαίρι!

Διευθύντρια Marketing & 
Εταιρικής Επικοινωνίας

ISOPLUS 

Ηρώ Κουμάκη
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α «το σώμα μου με πολεμά». με αυτήν τη φράση μπορούμε να 
δώσουμε τον πιο απλό και εύληπτο ορισμό μιας μεγάλης κατη-
γορίας παθήσεων που λέγονται «αυτοάνοσα νοσήματα». Ένα 
αυτοάνοσο νόσημα ξεκινά, όταν για άγνωστο λόγο, το ανοσο-
ποιητικό σύστημα αρχίζει να παράγει αντισώματα που «στρέ-
φονται» κατά των ιστών και των οργάνων του ίδιου του οργα-
νισμού! 
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ΟμΟΙΟΠΑΘητΙκη 
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Τα αίτια των αυτοάνοσων νοσημά-
των είναι άγνωστα στην πλειοψη-
φία των περιπτώσεων. 
Η γενετική προδιάθεση, η κλη-
ρονομικότητα, οι περιβαλλοντικοί 
παράγοντες και ο τρόπος ζωής 
είναι παράγοντες που παίζουν 
κάποιο ρόλο, συνήθως σε συνδυ-
ασμό. 
Πρόσφατες έρευνες3 έχουν 
δείξει επίσης, ότι μία βακτηριακή 
ή ιογενής λοίμωξη μπορεί να 
πυροδοτήσει κάποια αντίδραση 
στο ανοσολογικό σύστημα των 
ανθρώπων με οικογενειακό 
ιστορικό αυτοάνοσης νόσου. 
Το κάπνισμα μπορεί τέλος, να 
συμβάλει στην έναρξη της νόσου 
και να επιδεινώσει την πρόγνωση, 
ενώ σημαντικό ρόλο φαίνεται ότι 
παίζουν και οι ορμόνες. 

 Εκλυτικοί παράγοντες

α τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης, οι 
γιατροί παρατηρούν «έκρηξη» των αυτοάνοσων νο-

σημάτων, καθώς, το στρες που συνεπάγεται η απώλεια της 
εργασίας ή της περιουσίας και η γενικότερη ανασφάλεια, 
συνιστούν εκλυτικούς παράγοντες για την εκδήλωσή τους. 
Έρευνες1,2 που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, αλλά 
και σε άλλες χώρες, έχουν δείξει με σαφήνεια ότι η ψυχολο-
γική πίεση μπορεί να πυροδοτήσει την αυτοανοσία. Γενικά, 
έχει παρατηρηθεί ότι η έναρξη συμπίπτει με περιόδους που 
ο οργανισμός βρίσκεται σε κατάσταση καταπόνησης- στρες 
οποιασδήποτε μορφής.

Η θυρεοειδίτιδα Hashimoto, με συχνότητα εμφάνισης 15% 
στον γυναικείο, κυρίως, πληθυσμό, είναι ένα τέτοιο παρά-
δειγμα και αποτελεί, σύμφωνα με τους ειδικούς, το «τίμημα 
που πληρώνουν οι γυναίκες για να είναι ανταγωνιστικές και 
δυναμικές στον επαγγελματικό στίβο». Γιατί, όμως, τα αυτο-
άνοσα νοσήματα αφορούν, σε μεγάλο βαθμό, τις γυναίκες; 
Σύμφωνα με τα στοιχεία, η αναλογία εμφάνισης του ερυθη-
ματώδους λύκου και του Sjögren σε γυναίκες και άνδρες 
είναι 9 προς 1. Aυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι γυναίκες 
έχουν δέκα φορές πιο ισχυρό ανοσολογικό σύστημα από 
τους άνδρες, άρα και μεγαλύτερες πιθανότητες να παρα-
γάγουν αντισώματα εναντίον ίδιων στοιχείων. Άλλα συχνά 
αυτοάνοσα νοσήματα είναι ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 
1, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η σκλήρυνση κατά πλάκας, η 
ψωρίαση, η μυασθένεια Gravis, οι αγγειίτιδες, η νόσος του 
Crohn κ.ά. 

O ρόλος της Ομοιοπαθητικής
Μπορεί η Ομοιοπαθητική να βοηθήσει όσους πάσχουν από 
αυτοάνοσα νοσήματα; Ο Ομοιοπαθητικός ιατρός, κ. Δημή-
τρης Β. Πάνου, απαντά θετικά και εξηγεί ότι «η Ομοιοπαθη-
τική Ιατρική είναι ένα πλήρες διαγνωστικό και θεραπευτικό 
ιατρικό σύστημα. Έχει περίπου 3.000 φάρμακα για τον αν-
θρώπινο οργανισμό. Επομένως, μπορεί σαφώς να βοηθήσει 
στην ύφεση των αυτοάνοσων νοσημάτων και - γιατί όχι - και 
στην ίασή τους». Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι η χρήση της 
Ομοιοπαθητικής να γίνει έγκαιρα, σε αρχικό στάδιο και να 
υπάρχει συστηματική παρακολούθηση του ασθενούς. 

«Τα καλύτερα αποτελέσματα υπάρχουν όταν η Ομοιοπα-
θητική χρησιμοποιηθεί ως βασική θεραπεία σε αρχικό στά-
διο, πριν ξεκινήσει η χημική ανοσοκαταστολή (με τα κλασικά 
φάρμακα). Όταν ο ασθενής έλθει αφού έχει ήδη πάρει πολλά 
κλασικά φάρμακα (κορτιζόνη, μεθοτρεξάτη, αζαθειοπρίνη 

Τ
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κ.λπ.) χρειάζεται περισσότερος χρόνος και προσπάθεια για να έχει απο-
τελέσματα», εξηγεί ο κ. Πάνου. Πολλές φορές μάλιστα, σε αυτές τις περι-
πτώσεις, επειδή είναι δύσκολο να κοπούν απότομα τα φάρμακα σε έναν 
άνθρωπο με χρόνιο νόσημα που βρίσκεται σε θεραπεία, η Ομοιοπαθητι-
κή εφαρμόζεται επικουρικά, ως παράλληλη θεραπεία. «Δεν καταργούμε 
την κλασική Ιατρική, ούτε λειτουργούμε ανταγωνιστικά», διευκρινίζει. 

Πώς λειτουργεί;
Η Ομοιοπαθητική έχει σαν βασική της αρχή τον νόμο των ομοίων. «Τα 
όμοια των ομοίων εισίν ιάματα», είπε ο Ιπποκράτης πριν από 2.500 χρό-
νια. Αυτήν την αρχή διάβασε ο Γερμανός καθηγητής Hanneman, πριν 
από 200 χρόνια και προχώρησε στην οργάνωση της Ομοιοπαθητικής Ια-
τρικής. «Στην Ομοιοπαθητική χρησιμοποιούμε ουσίες που ενώ μπορούν 
στον υγιή οργανισμό να παράξουν ένα σύμπτωμα, όταν χορηγηθούν στον 
ασθενή με το αντίστοιχο σύμπτωμα, τον θεραπεύουν. 

Τα oμοιοπαθητικά φάρμακα είναι ουσίες που προέρχονται από το φυτικό, 
ζωικό και ορυκτό βασίλειο και χορηγούνται στον ασθενή αφού υποστούν 
μια διαδικασία που λέγεται δυναμοποίηση. Δεν έχουν παρενέργειες και το 
βασικότερο πλεονέκτημά τους είναι ότι δρουν σε όλα τα επίπεδα του οργα-
νισμού (σωματικό, ψυχικό, νοητικό). Επειδή, λοιπόν, και τα αυτοάνοσα νοσή-
ματα είναι σαφώς ψυχοσωματικά, τα ομοιοπαθητικά φάρμακα μπορούν να 
έχουν θεαματικά αποτελέσματα», σημειώνει ο ειδικός. «Αυτό είναι το βασικό 
πλεονέκτημα της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής», συνεχίζει ο κ. Πάνου. «Το γεγο-
νός δηλαδή ότι αντιμετωπίζει τον ασθενή ως ψυχοσωματικό σύνολο και δεν 
εξετάζει μόνο τα επιμέρους συμπτώματα». 

ΥΓΕΙΑ

Γεννήθηκε το 1962 στην Άρτα. 
Τελείωσε τη Ζωσιμαία Σχολή 
Ιωαννίνων και αποφοίτησε από την 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών το 1986. 
Εργάζεται ως ιδιώτης γιατρός στα 
Γιάννενα από το 1990, εφαρμόζοντας 
την Ομοιοπαθητική και τον Βελονισμό. 
Είναι μέλος διάφορων συλλόγων με 
κοινωνική, αθλητική και πολιτική 
δραστηριότητα.
Α. Κασιούμη 23, Σταυράκι, Ιωάννινα
τηλ: 26510 31910
e-mail: hompanou@hotmail.com 
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ Β. ΠΑΝΟΥ
Ιατρός-Ομοιοπαθητικός- 
Βελονιστής
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Πηγές: 1. Motivala SJ, Khanna D, FitzGerald J, 
Irwin MR, Stress activation of cellular markers 
of inflammation in rheumatoid arthritis: 
protective effects of tumor necrosis factor 
alpha antagonists, Arthritis Rheum. 2008 
Feb;58(2):376-83. doi: 10.1002/art.23165. 2. 
Johnson E., Moutsopoulos H., Neuroendocrine 
manifestations in Sjögren’s syndrome. Relation 
to the neurobiology of stress, Ann N Y Acad Sci. 
2000;917:797-808. 3. Ercolini A.,  Miller S., The 
role of infections in autoimmune disease, Clin 
Exp Immunol. Jan 2009; 155(1): 1–15.

Η Ομοιοπαθητική κινητοποιεί τους ενδογενείς μηχανισμούς που διαθέ-
τει ο οργανισμός προκειμένου να διατηρήσει την υγεία και την ισορροπία 
του, τους ενισχύει και παράγει αντίδραση ανάταξης της εκάστοτε βλάβης. 

Σχεδόν όλων των ειδών τα σωματικά, συναισθηματικά και διανοητικά 
προβλήματα μπορούν να βρουν την λύση τους στην Ομοιοπαθητική. Το ανοσοποιητικό σύστη-

μα διαθέτει ένα εξαιρετι-
κά πολύπλοκο σύστημα 
κυττάρων που έχουν ως 
αποστολή να αναγνω-
ρίζουν αρχικά, και στη 
συνέχεια να αντιδρούν, 
παράγοντας αντισώματα 
με σκοπό την καταστροφή 
ουσιών που αναγνωρί-
ζουν ως «ξένες» και που 
είναι δυνητικά επιβλα-
βείς για τον οργανισμό 
(οι «ξένοι» εισβολείς 
ονομάζονται αντιγόνα). Η 
καταστροφή επιτυγχάνε-
ται μέσω της παραγωγής 
του κατάλληλου αντισώ-
ματος που είναι ειδικό για 
το αντίστοιχο αντιγόνο.
Αυτή η αμυντική διαδι-
κασία του ανοσοποιη-
τικού συστήματος στις 
περιπτώσεις αυτοάνοσων 
μοιάζει να απορυθμίζεται. 
Έτσι, αντί το ανοσοποι-
ητικό να επιτίθεται μόνο 
στους ξένους εισβολείς, 
καθώς θα έπρεπε, κάνει 
λάθος «αναγνωρίζοντας» 
τους δικούς του ιστούς 
σαν «ξένους», παράγει 
αντισώματα και αρχίζει 
επίθεση στον ίδιο του 
«τον εαυτό».

Πώς λειτουργεί 
το ανοσοποιητικό; 

η  προτείνει...

Solgar 
Balance 
Rhodiola 
Complex

Πείτε αντίο 
στο άγχος!

Αναγνωρίζοντας τη 
σημασία της εξισορ-
ρόπησης του τρόπου 
ζωής και της επίτευ-

ξης ισορροπίας, η 
Solgar δημιούργησε 
το Balance Rhodiola 

Complex, έναν 
μοναδικό συνδυασμό 
βιταμινών, ιχνοστοι-

χείων, φυτικών εκχυ-
λισμάτων, λαχανικών 

και φρούτων, που 
βοηθά τον οργανισμό 

να προσαρμόζε-
ται στις αγχωτικές 

καταστάσεις, αυξάνει 
την ερωτική επιθυμία 

και βελτιώνει τις 
ερωτικές επιδόσεις. 
Κατάλληλο για άτομα 
με διανοητικό, συναι-
σθηματικό, εργασια-
κό ή σωματικό στρες.

Solgar
Advanced 

Antioxidant 
Formula

Αντιοξειδωτική 
ασπίδα

Στη σημερινή εποχή, 
όπου η ανθρώπινη 
υγεία κάθε στιγμή 
βάλλεται από την 

περιβαλλοντική μό-
λυνση, την υποβάθμι-
ση των τροφών και το 
καθημερινό στρες, η 
καταστροφική δράση 
των ελευθέρων ριζών 

πάνω στα κύτταρα 
του σώματός μας 

αποτελεί ένα αναμφι-
σβήτητο γεγονός. Η 
προηγμένη αντιοξει-
δωτική φόρμουλα της 

Solgar ενδιαφέρει 
όλους όσους επιζη-
τούν ευεξία, ζωτι-

κότητα, αντιγήρανση 
και νεανικό σφρίγος. 

Ουδετεροποιεί τις 
ελεύθερες ρίζες, επι-
δρώντας θετικά στον 
έλεγχο της κυτταρι-

κής φθοράς.

Solgar
L-Theanine

Χαλαρώστε 
φυσικά…

H L-Θεανίνη είναι 
συστατικό του πράσι-
νου τσαγιού. Προάγει 

την χαλάρωση του 
οργανισμού χωρίς να 

προκαλεί υπνηλία, 
ενώ παρουσιάζει 

οφέλη για το νευρικό 
σύστημα.

Σε περιπτώσεις άγ-
χους και ανησυχίας, 
η L-Θεανίνη έχει την 
δυνατότητα βελτίω-
σης της ποιότητας 
του ύπνου. Επίσης 
βοηθά την νοητική 

συγκέντρωση χωρίς 
να προκαλεί υπερδι-

έγερση.
Συμβάλλει επίσης 
στην καλή διάθεση 
και συναισθημα-
τική σταθερότητα 

και μπορεί να είναι 
χρήσιμη σε περιπτώ-
σεις άγχους, στρες, 

ανησυχίας και ευερε-
θιστότητας.
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ι ουρολοιμώξεις είναι 
από τις συχνότερες πα-

θήσεις που απασχολούν καθημερι-
νά ένα ουρολογικό ιατρείο. Κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού, ωστόσο, 
κάποιες ιδιαίτερες καταστάσεις 
προδιαθέτουν στην ακόμα πιο συ-
χνή εμφάνιση ουρολοιμώξεων. 
Από τη μία η πιο συχνή επαφή με 
τα μικρόβια στις, όχι πάντα καθα-
ρές, θάλασσες και, κυρίως, πισί-
νες, σε συνδυασμό με το γεγονός 
ότι πολλές φορές παραμένουμε με 
το βρεγμένο μαγιό για ώρες, απο-
τελούν αφορμή για την εμφάνιση 
ουρολοίμωξης. 
Ο ανθρώπινος οργανισμός έχει 
τους δικούς του μηχανισμούς για 
την αποφυγή της ουρολοίμωξης. 
Η ουροδόχος κύστη καλύπτεται 
από ένα προστατευτικό στρώμα 
που αποτρέπει την προσκόλληση 
των μικροβίων, ενώ ο προστάτης 
περιέχει ιχνοστοιχεία προστατευ-
τικά έναντι της φλεγμονής. «Όμως, 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 
οι υψηλές θερμοκρασίες και η 
υγρασία ευνοούν την επιβίωση και 
ανάπτυξη των μικροβίων. Επιπλέον, 
η αφυδάτωση, και η ελαττωμένη 
παραγωγή ούρων λόγω της αποβο-
λής του νερού μέσω της εφίδρω-
σης, συντηρεί την παρουσία και τον 
πολλαπλασιασμό των μικροβίων. Η 
αυξημένη διούρηση είναι βασικός 
αμυντικός μηχανισμός του οργανι-
σμού μας έναντι των ουρολοιμώξε-
ων» εξηγεί ο κ. Δεϊρμεντζόγλου. 
Ένας ακόμα σημαντικός λόγος, 
πολύ συχνός στις γυναίκες, είναι 
η αποφυγή π.χ. μιας κοινόχρη-
στης τουαλέτας, με αποτέλεσμα το 
«κράτημα των ούρων» για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. 

Οι πιο συχνές λοιμώξεις 
Ως ουρολοίμωξη ονομάζουμε τη 
μόλυνση (λοίμωξη) του ουροποιη-
τικού συστήματος από κάποιο μι-
κρόβιο. Ανάλογα με το όργανο που 
προσβάλλεται, παίρνει και το αντί-
στοιχο όνομα π.χ. πυελονεφρίτιδα, 
προστατίτιδα, κυστίτιδα κ.ο.κ. 
Στις γυναίκες, η πιο συχνή ουρο-
λοίμωξη είναι η κυστίτιδα, μια απλή 
σχετικά λοίμωξη της ουροδόχου 
κύστεως. Τουλάχιστον οι μισές γυ-
ναίκες θα ζήσουν αυτήν την κατά-
σταση στη διάρκεια της ζωής τους. 
«Αφορμή αποτελεί η κοντή και 
ευρεία ουρήθρα που γειτνιάζει με 
τον κόλπο και τον πρωκτό, η οποία 
επιτρέπει την είσοδο μικροβίων. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, 
κυρίως στις νεαρές γυναίκες, έχει 
προηγηθεί ερωτική επαφή κατά 
την οποία συμβαίνει μετακίνηση 
μικροβίων από την ευρύτερη πε-
ριοχή του κόλπου-πρωκτού με τα 
κολπικά υγρά ή μεταφορά μικρο-
βίων από τον σύντροφο», εξηγεί 
ο κ. Δεϊρμεντζόγλου. 
Στους άνδρες, η πιο συχνή ουρολοί-
μωξη είναι η προστατίτιδα. Σε πολ-
λές περιπτώσεις, μιλάμε απλώς για 
την έξαρση μιας χρόνιας φλεγμονής 
του προστάτη που προκλήθηκε από 
μικρόβιο που έχει εγκατασταθεί από 
παλιά στον προστάτη. Αφορμή για την 
έξαρση μπορεί να αποτελεί το κρύο 
στην περιοχή του προστάτη. Αποφύ-
γετε λοιπόν την έκθεση της περιοχής 
σε πολύ κρύο, (π.χ. μην μετακινείστε 
με μοτοσικλέτα το χειμώνα), το αλκο-
όλ και τα πικάντικα φαγητά.
«Μια ιδιαίτερα ενοχλητική ουρο-
λοίμωξη αποτελεί η ουρηθρίτιδα. 
Κύριο χαρακτηριστικό της είναι ο 
καύσος στην ουρήθρα και η εκροή 

Oνιώθετε πόνο 
κατά την ούρηση, 
σε συνδυασμό 
με ένα αίσθημα 
«καψίματος»; 
Αισθάνεστε συ-
νεχή επιθυμία για 
ούρηση και, όταν 
πηγαίνετε στην 
τουαλέτα, απο-
βάλλετε ελάχιστη 
ποσότητα ούρων; 
τότε είστε μάλ-
λον στην αρχή 
μιας ουρολοίμω-
ξης, πάθηση που 
είναι πολύ συχνή 
το καλοκαίρι. για-
τί όμως οι ουρο-
λοιμώξεις προτι-
μούν τις γυναίκες 
και τις καλοκαιρι-
νές διακοπές; Ο 
χειρουργός ου-
ρολόγος-ανδρο-
λόγος κ. σταύρος 
Δεϊρμεντζόγλου, 
δίνει τις απαντή-
σεις. τη
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1. Escherichia Coli. Το Escherichia Coli, γνωστό και ως κολοβακτηρί-
διο, είναι το συχνότερο, απαντάται στο 80-90% των περιπτώσεων στις 
μη επιπεπλεγμένες ουρολοιμώξεις, στο γενικό πληθυσμό. 
2. Staphylococcus saprophyticus. Εμφανίζεται στο 10-20% των ουρο-
λοιμώξεων που εμφανίζονται πιο συχνά το καλοκαίρι. 
3. Σπανιότερα, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Enterococcus 
faecalis. Εμφανίζονται συνήθως σε υποτροπές ουρολοιμώξεων ή σε 
νοσοκομειακό περιβάλλον. 
4. Μικρόβια όπως το ουρεόπλασμα, το μυκόπλασμα, τα χλαμύδια 
και ο γονόκοκκος (προκαλεί τη βλεννόρροια), αποτελούν αιτίες για 
Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα και ανευρίσκονται πιο συχνά 
στις ουρηθρίτιδες, σε σεξουαλικώς ενεργά άτομα. 
5. Μύκητες (Candida) και μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης  εμφανίζονται 
συνήθως σε περιπτώσεις ασθενών με κατεσταλμένο ανοσοποιητικό.

Μικροοργανισμοί υπεύθυνοι  
για ουρολοιμώξεις

υγρού (πολλές φορές δύσοσμου) 
από το έξω στόμιό της. Μπορεί να 
προκληθεί τόσο από «κλασικά» μι-
κρόβια ουρολοίμωξης, όσο και από 
πιο ειδικά, που αποτελούν αιτία για 
τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νο-
σήματα (ΣΜΝ). Και σε αυτήν την 
περίπτωση είναι απαραίτητη η θε-
ραπεία, ακόμη και του/ της συντρό-
φου», εξηγεί ο ειδικός.

Πώς παθαίνουμε 
ουρολοιμώξεις;
Στο μεγαλύτερο μέρος των ασθενών 
οι μικροοργανισμοί εισβάλλουν στο 
ουροποιητικό σύστημα από την ου-
ρήθρα. Στις γυναίκες κυρίως αφο-
ρούν μικρόβια που βρίσκονται στην 
περιοχή γύρω από την ουρήθρα και 
τον πρωκτό και ακολουθούν ανοδι-
κή πορεία προς την κύστη, λόγω της 
ανατομικής κατασκευής της ουρή-
θρας. Σπανιότερα, τα μικρόβια προ-
έρχονται από άλλες εστίες λοιμώξε-
ων και φθάνουν στο ουροποιητικό 

σύστημα μέσω του αίματος.
Σε κάποιες γυναίκες οι ουρολοι-
μώξεις συμβαίνουν πιο συχνά. Εάν 
έχετε περισσότερα από 3 περιστατι-
κά τον χρόνο, τότε μιλάμε για υπο-
τροπιάζουσες ουρολοιμώξεις. Αυτές 
μπορεί να προκαλούνται από άλλα 
προβλήματα στην περιοχή της πυέ-
λου. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει 
να απευθυνθείτε στον ουρολόγο σας 
για περισσότερες εξετάσεις.

Τα ύποπτα συμπτώματα
«Συμπτώματα όπως ο καύσος (τσού-
ξιμο) στην ούρηση, η συχνουρία, 
συνοδευόμενη ενδεχομένως και με 
επιτακτικότητα (αδυναμία αναβολής 
της ούρησης) αλλά με μικρή τελικά 
ποσότητα ούρων, το αίσθημα βάρους 
χαμηλά στην κοιλιά (υπογάστριο), 
η αιματουρία ή ένα απλό εμπύρετο 
με συνοδό άλγος στην περιοχή των 
νεφρών απαιτούν την άμεση, όσο 
γίνεται, επίσκεψη στον γιατρό», ση-
μειώνει ο ειδικός. 

Γεννήθηκε στην Καβάλα το 
1973. Φοίτησε στην Ιατρική 
Σχολή του ΑΠΘ, από όπου 
αποφοίτησε το 1998. Ειδικεύτηκε 
στην Ουρολογική Κλινική του 
Πανεπιστημίου Πατρών, όπου 
και απέκτησε τον τίτλο του 
Ουρολόγου το 2008. Τον ίδιο 
χρόνο απέκτησε τον τίτλο FEBU 
(Fellow of the European Board 
of Urology) και μετεκπαιδεύθηκε 
στη Λειψία της Γερμανίας. Το 
2013 ανακηρύχτηκε διδάκτορας 
Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
Πατρών, ενώ από το 2014 είναι 
ένας από τους ελάχιστους 
ειδικούς στην Ελλάδα που φέρει 
τον τίτλο FECSM (Fellow of the 
European Committee of Sexual 
Medicine). Έχει συμμετάσχει σε 
ελληνικά και διεθνή συνέδρια 
με 2 τιμητικές διακρίσεις. 
Επίσης, έχει συγγράψει 
άρθρα σε ελληνικά και ξένα 
περιοδικά, καθώς και κεφάλαιο 
σε σύγγραμμα Ενδοσκοπικής 
Ουρολογίας. Είναι μέλος του 
τμήματος Ανδρολογίας και 
Υπογονιμότητας (ΑΝΔΡΥΠΟ) 
καθώς και του τμήματος 
Ουροδυναμικής Νευροουρολογίας 
και Γυναικολογικής Ουρολογίας 
(ΟΝΟΓΟ) της Ελληνικής 
Ουρολογικής Εταιρίας. Τέλος, 
είναι μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ουρολογικής Εταιρίας (EAU) 
και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Σεξουαλικής Ιατρικής (ESSM). 
Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην 
Καβάλα. 

who
is who  

ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΔΕΪΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ
Χειρουργός  
Ουρολόγος- Ανδρολόγος 
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Τις περισσότερες φορές η αντιμετώπιση της 
ουρολοίμωξης συνίσταται στη χορήγηση αντι-
βίωσης, η οποία καλό είναι να δίδεται κατό-
πιν καλλιέργειας και αντιβιογράμματος, λόγω 
του υψηλού ποσοστού ανθεκτικότητας των 
μικροβίων στα σύγχρονα αντιβιοτικά. Στην 
κυστίτιδα, η διάρκεια της θεραπείας δεν ξε-
περνά τις 3-7 ημέρες, ενώ στην προστατίτιδα, 
η αντιβιοτική αγωγή διαρκεί έως και 6 εβδο-
μάδες. 
Κι αν κάποιος δεν θέλει να πάρει αντιβίωση; 
Πολλές φορές, οι ασθενείς προσπαθούν να 
αποφύγουν τη λήψη αντιβίωσης για τις κα-
ταστάσεις του ουροποιητικού, επειδή έχουν 
την τάση να εμφανίζουν μυκητιασικές κολ-
πίτιδες (οι γυναίκες) ή μυκητιασικές βαλανο-
ποσθίτιδες (οι άνδρες) όταν χρησιμοποιούν 
αντιβιοτικά. Αυτό γίνεται συνήθως επειδή τα

η  προτείνει...

Nature's Bounty
Cranberry με επιπλέον 

βιταμίνες C & E 

Υγιές ουροποιητικό & 
αντιοξειδωτική δράση

Ο συνδυασμός κράνμπερυ με τις βιταμίνες C 
και E, ενισχύει τη φυσιολογική λειτουργία του 
ανοσοποιητικού συστήματος και προστατεύει 

την ουρογεννητική οδό από βακτηρίδια και μο-
λύνσεις. Βοηθά στην πρόληψη των επαναλαμβα-
νόμενων κυστίτιδων και στην ανακούφιση από 
τα έντονα συμπτώματά τους, ενώ παράλληλα 

έχει αντιοξειδωτική δράση κατά των βλαβερών 
για τον οργανισμό ελεύθερων ριζών. 

Solgar
Προβιοτικά 

Ενισχύστε την ισορροπία του οργανισμού

Τα προβιοτικά είναι φιλικοί μικροοργανισμοί που κατοικούν 
στην πεπτική οδό, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ισορροπία 
ανάμεσα στα φιλικά και τα παθογόνα βακτήρια. Η Solgar προ-
σφέρει τα προβιοτικά σκευάσματα Advanced Acidophilus Plus 

και Advanced Multi-Billion Dophilus.
Τα προβιοτικά της Solgar είναι ο απαραίτητος σύμμαχος του 

οργανισμού μας στις περιόδους που γίνεται λήψη αντιβιοτικών, 
αντισυλληπτικών ή κορτικοειδών. Συμβάλλουν επίσης στην 

αποκατάσταση της εντερικής χλωρίδας, στην ανακούφιση από τα 
συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου, αλλά και στην καλύτερη 

λειτουργία ολόκληρου του οργανισμού!



healthy

ΥΓΕΙΑ

| ιούλιος - αύγουστος 2014

Συμβουλές για υγιές ουροποιητικό
 αντιβιοτικά, πέρα από τα ένο-
χα μικρόβια, μπορεί να κατα-
στρέψουν και τη φυσιολογική 
χλωρίδα του οργανισμού γε-
γονός που οδηγεί σε υπερα-
νάπτυξη μυκήτων. Για τους 
ασθενείς με αυτήν την προδι-
άθεση, υπάρχουν, σύμφωνα 
με τον κ. Δεϊρμεντζόγλου, δύο 
λύσεις:
• να συγχορηγηθούν με την 
αντιβίωση κολπικά υπόθετα 
με αντιμυκητιασική δράση ή 
γαλακτοβάκιλλο, προστατευτι-
κά συμπληρώματα με λακτο-
βάκιλλο και πρεβιοτικά ή τοπι-
κές αντιμυκητιασικές κρέμες. 
• να επιχειρηθεί η προσπάθεια 
αντιμετώπισης με μη φαρ-
μακευτικά μέσα, στις ήπιες 
καταστάσεις: με πρόσληψη 
άφθονων υγρών, τοποθέτηση 
θερμοφόρας στο υπογάστριο 
και λήψη παυσίπονων για την 
ανακούφιση των συμπτωμά-
των. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
μπορεί να βοηθήσει επίσης η 
παράλληλη χρήση συμπληρω-
μάτων διατροφής.

Επιπλοκές 
Τι μπορεί όμως να προκαλέσει 
μία ουρολοίμωξη που μένει 
χωρίς θεραπεία; «Η μη αντιμε-
τώπιση-θεραπεία μιας ουρο-
λοίμωξης μπορεί να προκαλέ-
σει σοβαρά προβλήματα στην 
υγεία. Μια παραμελημένη, για 
παράδειγμα, κυστίτιδα μπορεί 
να οδηγήσει σε εμπύρετη πυ-
ελονεφρίτιδα, πάθηση που εί-
ναι πιθανό να χρειαστεί νοση-
λεία και υποστήριξη. Επίσης, 
μια προστατίτιδα μπορεί να 
προκαλέσει προβλήματα στην 
ποιότητα του σπέρματος», επι-
σημαίνει ο κ. Δεϊρμεντζόγλου.

Υπάρχει τρόπος να προλάβουμε τις λοιμώξεις και να έχουμε ένα υγιές ουρο-
ποιητικό χωρίς ενοχλήσεις και προβλήματα φέτος το καλοκαίρι; Ο ουρολό-
γος απαντά θετικά και μας δίνει συμβουλές για να τα καταφέρουμε:
• Καταναλώνετε αρκετά υγρά - με τον τρόπο αυτό «ξεπλένεται» η κύστη.
•  Φροντίστε να ουρείτε συχνά. «Κρατώντας τα ούρα, δίνουμε τροφή και 

χρόνο στο μικρόβιο να πολλαπλασιαστεί», τονίζει ο κ. Δεϊρμεντζόγλου.
•  Αποφύγετε τους παράγοντες που μπορούν να ερεθίσουν τον προστάτη, 

όπως το πολύ αλκοόλ και τις καυτερές τροφές.
• Μην κολυμπάτε σε νερά που δεν σας φαίνονται καθαρά. 
•  Φροντίστε την υγιεινή της περιοχής. Αλλάζετε εσώρουχο καθημερινά, 

προτιμώντας τα βαμβακερά εσώρουχα και αποφεύγοντας τα συνθετικά. 
• Χρησιμοποιείτε προφυλακτικό σε όλη τη διάρκεια της ερωτικής επαφής.
• Φροντίστε να αλλάζετε το υγρό μαγιό σας μετά το μπάνιο με στεγνό. 
•  Αν είστε γυναίκα, είναι σημαντικό να ουρείτε, αμέσως μετά τη σεξουα-

λική επαφή. 
•  Η καθαριότητα και το σκούπισμα στις γυναίκες, θα πρέπει να γίνεται 

πάντα με φορά από μπροστά προς τα πίσω.
•  Αν υποφέρετε από υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις είναι καλό να 

λαμβάνετε συμπληρώματα διατροφής με βάση τα κράνα (cranberries).
•  Αν πάσχετε από χρόνια προστατίτιδα, ένα συμπλήρωμα διατροφής με 

εκχύλισμα Saw Palmetto ή Serenoa Repens μπορεί να βοηθήσει στην 
ύφεση των συμπτωμάτων. 

• Αποφύγετε τη χρήση αντισηπτικών στον κόλπο.
•  Απευθυνθείτε έγκαιρα στον γιατρό, αν παρατηρήσετε κάποιο ύποπτο 

σύμπτωμα που παραπέμπει σε ουρολοίμωξη. «Οι ουρολοιμώξεις σπά-
νια αποτελούν επικίνδυνες παθήσεις, αρκεί βέβαια να διαγιγνώσκονται 
και να θεραπεύονται έγκαιρα και σωστά. Σε αυτό, ενεργό ρόλο δεν 
παίζει μόνον ο γιατρός, αλλά και ο ίδιος ο ασθενής»,  
τονίζει ο κ. Δεϊρμεντζόγλου.
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ι είναι το κολλαγόνο και γιατί είναι 
πολύτιμο; Πού μας κάνει καλό; 

Κύριος ρόλος του κολλαγόνου, όπως λέει και το 
όνομά του (κολλαγόνο: «κόλλα + γόνος»), είναι να 
διατηρεί τη συνεκτική δομή κυττάρων και ιστών. 
Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό για τη δομή, τη 
συνοχή, τη λειτουργικότητα, την αναπαραγωγή και 
την υγεία κάθε κυττάρου. Το κολλαγόνο αποτελεί 
το 75% του δέρματός μας. Έτσι, η απαλή, φρέσκια 
εμφάνιση του νέου, υγιούς δέρματος οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στην ύπαρξη κολλαγόνου σε υγιή 
επίπεδα. Η αποδόμηση του υγιούς κολλαγόνου 
και η μείωση της παραγωγής του με την πάροδο 
του χρόνου, οδηγεί στην ανάπτυξη των ανεπιθύ-
μητων ρυτίδων και στην εμφάνιση γερασμένου 
δέρματος. Στο σώμα μας υπάρχουν 28 διαφορε-

τικά είδη κολλαγόνου. Οι βασικοί τύποι κολλαγόνου 
στο δέρμα μας είναι ο τύπος I, ο τύπος II και ο τύπος 
III. Το κολλαγόνο τύπου Ι βρίσκεται κυρίως στο δέρ-
μα, στα νύχια, τα μαλλιά, τους μύες, τους τένοντες 
και τα οστά. 

γιατί είναι συστατικό κλειδί για την 
αντιγήρανση; 

Η κύρια αιτία της γήρανσης του δέρματος είναι η κα-
ταστροφή των δερματικών κυττάρων, που οφείλεται 
στη μείωση της παραγωγής κολλαγόνου και ελαστί-
νης. Το κολλαγόνο παίζει κεντρικό ρόλο στη δομή, 
την υγεία και την ανθεκτικότητα του δέρματος. Γι’ 
αυτό και είναι σημαντικό, με την πάροδο του χρόνου 
να ενισχύουμε τα αποθέματά του ή τη φυσική διαδι-
κασία παραγωγής του από τον οργανισμό.

Τ
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Όνειρο, στόχος και 
επιδίωξη κάθε γυναίκας 
(αλλά και άνδρα) είναι 
να ζήσει πολλά, καλά 
και όμορφα χρόνια. 
τώρα μπορεί να το 
πετύχει, ενισχύοντας 
τον οργανισμό του 
από... μέσα. το πόσιμο 
κολλαγόνο αποτελεί το 
new entry στον χώρο 
της ομορφιάς και της 
αντιγήρανσης, που 
συμβάλλει στη μείωση 
των βαθιών γραμμών 
και των ρυτίδων. μπορεί 
πράγματι να μας 
βοηθήσει; 
Πώς το πετυχαίνει αυτό; 
Ο δερματολόγος-
αφροδισιολόγος 
κ. Παντελής σουβατζίδης, 
αποκαλύπτει όλα τα 
μυστικά του πόσιμου 
κολλαγόνου.
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BEAUTIN™ 
COLLAGEN

Ομορφιά εκ των έσω

Το BEAUTΙΝ™ COLLAGEN 
περιέχει υψηλής ποιότητας 
υδρολυμένο κολλαγόνο 
Peptan™, σε μορφή πεπτι-
δίων για αυξημένη απορ-
ρόφηση, είναι ενισχυμένο 
με υαλουρονικό οξύ, ενώ 
περιέχει και βιταμίνες A, B 
Complex, C και ψευδάργυ-
ρο. Συμβάλλει στην ενίσχυση 
της φυσιολογικής παρα-
γωγής κολλαγόνου από τον 
οργανισμό και ως εκ τούτου:
• ενισχύει την υγεία και την 
ομορφιά της επιδερμίδας εκ 
των έσω 
• βελτιώνει την όψη του δέρ-
ματος & δυναμώνει μαλλιά 
και νύχια 
• ενδυναμώνει τους συνδετι-
κούς ιστούς, τους χόνδρους 
και τις αρθρώσεις
• έχει αντιοξειδωτικές ιδιό-
τητες που καταπολεμούν τις 
ελεύθερες ρίζες.
Σε δύο υπέροχες γεύσεις, 
φράουλα - βανίλια και μάγκο 
– πεπόνι για να επιλέξετε! 

Τι μειώνει τα επίπεδα του κολλαγόνου στον οργανισμό; 

Με την επιβάρυνση από διάφορες εξωτερικές συνθήκες (έκθεση στην ηλι-
ακή ακτινοβολία, κάπνισμα, κακή διατροφή, παχυσαρκία, λίγο ή υπερβο-
λική άσκηση) και διάφορους εσωτερικούς παράγοντες (π.χ. εμμηνόπαυ-
ση), οι ινοβλάστες, οι οποίοι παράγουν κολλαγόνο και ελαστίνη, χάνουν 
την ικανότητά τους να δημιουργούν τις δύο αυτές ουσίες. Έρευνες1 έχουν 
αποδείξει ότι το κολλαγόνο μειώνεται με την πάροδο των ετών. Επιπλέον, 
μειώνεται και η ποσότητα των δομικών υλικών για τη σύνθεσή του, όπως 
τα μόρια πρωτεϊνών, που εξασφαλίζουν υγρασία στην ανώτερη στιβάδα 
της επιδερμίδας.

Υπάρχουν τρόποι να τα αναπληρώσουμε; Ποιοι είναι αυτοί; 

Ναι, με εφαρμογή κρεμών στο δέρμα που περιέχουν κολλαγόνο ή κάποιο 
από τα συστατικά του, με εμφυτεύματα υαλουρονικού οξέος στις βαθύ-
τερες στοιβάδες του δέρματος (που προάγει την τοπική παραγωγή κολ-
λαγόνου εκεί που το τοποθετούμε) ή τέλος με λήψη κολλαγόνου ή των 
συστατικών που το συνθέτουν από την τροφή ή από ειδικά συμπληρώματα 
διατροφής.

Μπορούμε να πάρουμε έτοιμο το κολλαγόνο ή πρέπει να το 
συνθέσει ο ίδιος ο οργανισμός; 

Μια ισορροπημένη διατροφή, με επαρκή πρόσληψη όλων των απαιτού-
μενων διατροφικών στοιχείων είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε ο ορ-
γανισμός μας να συνθέτει ικανοποιητικές ποσότητες κολλαγόνου. Αν συγ-
χρόνως τον ενισχύσουμε με κάποιο αξιόπιστο συμπλήρωμα διατροφής 
που περιέχει κολλαγόνο, η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω, 
ανεξαρτήτως ηλικίας. Τα συμπληρώματα κολλαγόνου συνεισφέρουν με 
φυσικό τρόπο στην αναπλήρωση των οργανικών αποθεμάτων κολλαγόνου 
και κατ' επέκταση στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση διαφόρων προ-
βλημάτων που συνδέονται με την έλλειψή του.

η  
προτείνει...

Oποιοσδήποτε μπορεί να λάβει πόσιμο κολλαγόνο και να επωφε-
ληθεί, αφού όσο καλή κι αν είναι η διατροφή μας, κανένα τρόφιμο 
δεν μας παρέχει κολλαγόνο σε μορφή πεπτιδίων.
Πολύ περισσότερο από τη λήψη του θα ωφεληθούν ωστόσο, οι άν-
δρες και οι γυναίκες άνω των 35 ετών, οι άνδρες και οι γυναίκες 
με θαμπό δέρμα, λεπτά μαλλιά και αδύναμα νύχια. Είναι επίσης 
κατάλληλο για τις γυναίκες στην εμμηνόπαυση, για άνδρες και γυ-
ναίκες με προβλήματα του συνδετικού ιστού και των αρθρώσεων, 
για αθλητές και αθλούμενους και για seniors άνω των 50 ετών.

Ποιοι μπορούν να πάρουν
πόσιμο κολλαγόνο; 



ιούλιος - αύγουστος 2014 | 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

19

γιατί το κολλαγόνο διαφέρει  
από τις άλλες πηγές πρωτεΐνης 
(π.χ. διατροφικές πηγές); 

Το πόσιμο κολλαγόνο διαφέρει από το 
κολλαγόνο που λαμβάνεται με τις τρο-
φές. Κατά τη διαδικασία της πέψης, 
ο ανθρώπινος οργανισμός διασπά τις 
πρωτεΐνες που λαμβάνει σε μικρότερα 
τμήματα (πεπτίδια αμινοξέων), τα οποία 
στην συνέχεια απορροφά και αξιοποιεί 
στις διάφορες οργανικές διαδικασίες. 

Με τον ίδιο τρόπο, η πρωτεΐνη του κολ-
λαγόνου χρειάζεται να διασπαστεί αρκε-
τές φορές, ώστε να μπορέσει να απορ-
ροφηθεί από τον οργανισμό. Η λήψη 
υδρολυμένου κολλαγόνου, εγγυάται ότι 
τα συστατικά του αποδίδονται ακέραια 
και με όλα τα χαρακτηριστικά τους, χω-

Επίσης, κλινικές μελέτες με υδρολυ-
μένο κολλαγόνο PEPTAN™ έδειξαν ότι 
με χρήση 12 εβδομάδων επιτυγχάνεται 
βελτίωση της κατάστασης και της δο-
μής του δέρματος. Πιο συγκεκριμένα, 
αποδείχθηκε2,3,4 ότι η ενυδάτωση του 
δέρματος βελτιώνεται κατά 28%, και οι 
ρυτίδες μειώνονται κατά 24%.

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ 
εξωτερικής εφαρμογής (κρέμες) 
και λήψης από το στόμα (υγρό, 
πόσιμο κολλαγόνο);

Η εφαρμογή κρεμών στην επιδερμίδα 
έχει δράση μόνο στις επιφανειακές 
στοιβάδες του δέρματος. Η λήψη κολ-
λαγόνου από το στόμα, έχει αποτελέ-
σματα και στις βαθύτερες στοιβάδες 

ρίς αλλοιώσεις. Η διαδικασία της υδρό-
λυσης παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο 
για την ποιότητα των αμινοξέων που πα-
ρέχονται από ένα προϊόν. 

 
Υπάρχουν έρευνες που να 
επιβεβαιώνουν τη συμβολή του 
κολλαγόνου στην αντιγήρανση;  
Τι δείχνουν αυτές; 

Δερματολογικές κλινικές μελέτες, σε δι-
άφορες χώρες έχουν αποδείξει την απο-
τελεσματικότητα του κολλαγόνου. Πιο 
συγκεκριμένα, μελέτες έδειξαν ότι το κολ-
λαγόνο βοηθά στη βελτίωση της λειτουρ-
γίας του δέρματος και της ενυδάτωσής 
του, προάγει την πυκνότητα των ινοβλα-
στών και ενισχύει έτσι τον σχηματισμό ινι-
δίων κολλαγόνου στο δέρμα, με απώτερο 
σκοπό τη σύσφιξή του. 

του δέρματος, παρέχοντας μια πιο 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα 
της αντιγήρανσης. 

Με ποια κριτήρια θα πρέπει να 
επιλέξουμε το σκεύασμα που θα 
χρησιμοποιήσουμε; 

Το υδρολυμένο κολλαγόνο, λόγω 
της ιδιαίτερης σύστασής του και των 
πεπτιδίων που περιέχει, θεωρείται 
η πλέον απορροφήσιμη μορφή από 
τον οργανισμό, χωρίς να επιφέρει 
ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα 
επώνυμα και δοκιμασμένα προϊό-
ντα με γνωστοποίηση στον ΕΟΦ και 
σύμφωνα με τις οδηγίες του ειδικού 
επιστήμονα, ιατρού, φαρμακοποιού 
ή διαιτολόγου.

ΥΓΕΙΑ

Αποφοίτησε από την 
Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ 
και κατόπιν ειδικεύθηκε 
στην Δερματολογία 
στην Πανεπιστημιακή 
Δερματολογική Κλινική 
της Siena στην Ιταλία. 
Μετεκπαιδεύθηκε στην 
Atlanta και το San Diego 
των ΗΠΑ. Είναι Διδάκτωρ 
της Ιατρικής Σχολής του 
ΑΠΘ. Είναι μέλος της 
Ευρωπαϊκής και της 
Αμερικανικής Ακαδημίας 
Δερματολογίας. Ασχολείται 
με την επεμβατική και 
αισθητική δερματολογία, τη 
Δερματοχειρουργική, την 
πρόληψη (χαρτογράφηση 
- δερματοσκόπηση) και 
αντιμετώπιση του καρκίνου 
του δέρματος, τις εφαρμογές 
Laser και την Παιδιατρική 
Δερματολογία. Διατηρεί 
ιατρείο στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης:
Ερμού 75, Θεσσαλονίκη,  
τηλ. 2310242033,  
www.dermatherapy.gr

who
is who  

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΣΟΥΒΑΤΖίΔΗΣ
Δερματολόγος-
Αφροδισιολόγος

Πηγές: 1.  Varani J., Dame M., Rittie L., Fli-
giel S., Kang S., Fischer G., Voorhees J., 
Decreased Collagen Production in Chrono-
logically Aged Skin, Roles of Age-Dependent 
Alteration in Fibroblast Function and Defective 
Mechanical Stimulation, Am J Pathol. Jun 
2006; 168(6): 1861–1868.
2. Sumida, E., Hirota, A., Kuwaba, K., Ku-
subata, M., Koyama, Y., Araya, T. Irie, S. and 
Kasugai, S. 2004. The effect of oral ingestion 
of collagen peptide on skin hydration and bio-
chemical data of blood. Journal of nutritional 
food, 7(3): 45-52. 
3. Clinical study YNTKK-2008-4144, Souken, 
Japan.
4. Clinical study 2008-AOO654-51, Dermscan, 
France

ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡώΜΑΤΑ κΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΣΥΝΕίΣφΕΡΟΥΝ ΜΕ 
φΥΣίκΟ ΤΡΟΠΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡώΣΗ ΤώΝ ΟΡΓΑΝίκώΝ 
ΑΠΟθΕΜΑΤώΝ κΟΛΛΑΓΟΝΟΥ κΑί κΑΤ' ΕΠΕκΤΑΣΗ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗψΗ κΑί ΣΤΗΝ ΑΝΤίΜΕΤώΠίΣΗ ΔίΑφΟΡώΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤώΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑί ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΕίψΗ ΤΟΥ
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αζί με τα αντηλιακά προϊόντα, η διατροφή φαίνεται να 
παίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία του δέρματος από 

τον ήλιο. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, κάποιες τροφές μας προ-
στατεύουν από τον ήλιο ή μπορούν ακόμη και να διευκολύνουν το 
μαύρισμά μας. 
Σαν μια -τρανή- απόδειξη ότι η φύση είναι σοφή, «τα καλοκαιρινά 
φρούτα και λαχανικά περιέχουν αντιοξειδωτικές ουσίες που προστα-
τεύουν το δέρμα μας από τις βλαβερές συνέπειες της υπεριώδους 
ακτινοβολίας», εξηγεί η κ.Τζιώτζη. Πώς όμως το κάνουν αυτό; «Κυ-
ρίαρχο ρόλο στην αντηλιακή προστασία έχουν τα καροτενοειδή (π.χ. 
λουτεΐνη, β-καροτένιο, λυκοπένιο), τα οποία αυξάνουν την αντοχή του 
δέρματος απέναντι στην υπεριώδη ακτινοβολία, ενώ παρόμοια δράση 
έχουν και οι αντιοξειδωτικές βιταμίνες Α, Ε και C, που αφθονούν στα 
περισσότερα φρούτα και λαχανικά. Καταναλώνοντας, λοιπόν, τροφές 
που περιέχουν βιταμίνες Ε και C και χρησιμοποιώντας αντηλιακά 
προϊόντα με τις ίδιες βιταμίνες, προστατευόμαστε σημαντικά από την 
ηλιακή ακτινοβολία», εξηγεί η ειδικός. 
Για μια ανθεκτική στις ηλιακές επιδράσεις επιδερμίδα, σημαντικό 
στοιχείο είναι και ο ψευδάργυρος. «Ο ψευδάργυρος συμβάλλει στην 
ελαστικότητα του δέρματος και επιταχύνει τη διαδικασία επούλωσης 
των ηλιακών εγκαυμάτων. Μπορούμε να τον βρούμε στα φασόλια, τα 
αυγά, τα καρύδια και τα ψάρια», σημειώνει η ειδικός. Με τις σωστές 

M

το καλοκαίρι, με την αυξημένη έκθεση στον 
ήλιο και την άνοδο της θερμοκρασίας, οι δια-
τροφικές μας ανάγκες αλλάζουν: έχουμε ανά-
γκη από περισσότερα υγρά και από ουσίες που 
θα φροντίσουν το δέρμα μας από... μέσα. την 
ίδια ώρα, επειδή στις διακοπές τρώμε κατά 
κανόνα έξω, είμαστε επιρρεπείς στις διατρο-
φικές υπερβολές. για ένα διατροφικά υγιεινό 
καλοκαίρι, η διαιτολόγος κ. κατερίνα τζιώτζη 
μας δίνει πολύτιμες συμβουλές. 
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τροφές και τη σωστή αντηλιακή 
φροντίδα επομένως, μπορούμε 
να αποφύγουμε τις βλαβερές 
συνέπειες του ήλιου, τα εγκαύ-
ματα και τα ξεφλουδίσματα και 
να διατηρήσουμε την υγρασία 
και την ελαστικότητα του δέρ-
ματός μας.

Καρότα για ωραίο 
μαύρισμα! 
Από παιδιά ακούγαμε ότι αν 
τρως καρότα κάνεις ωραίο 
μαύρισμα. Η συμβουλή περιέ-
χει μια μεγάλη δόση αλήθειας. 
«Η μελανίνη είναι μια πολύ 
σημαντική χρωστική για την 
υγεία του δέρματος, καθώς το 
προστατεύει από την επιβλαβή 
επίδραση της ηλιακής ακτινο-
βολίας. Η παραγωγή της αυξά-
νεται με την έκθεση στον ήλιο, 
ωστόσο η διατροφή ενισχύει 
τη δράση της. Τα καροτενοειδή 
(π.χ. λουτεΐνη, β-καροτένιο, λυ-
κοπένιο), οι βιταμίνες του συ-
μπλέγματος Β, το σελήνιο και ο 
χαλκός διευκολύνουν το μαύρι-
σμα, καθώς βοηθούν την παρα-
γωγή της μελανίνης», εξηγεί η 
κ. Τζιώτζη. 
Πού θα τα βρούμε όλα αυτά; 
Το λυκοπένιο στη ντομάτα, το 
καρπούζι, τις κόκκινες πιπε-
ριές και, γενικότερα, σε όλα τα 
φρούτα και λαχανικά με έντονο 
κόκκινο χρώμα. Το β-καροτένιο 
στα φρούτα και στα λαχανι-
κά με βαθύ πορτοκαλί χρώμα, 
όπως τα καρότα, το πεπόνι, 
τα βερίκοκα ή το μάνγκο και 
στα σκουροπράσινα λαχανικά, 
όπως το μπρόκολο, το σπανάκι 
και τα σπαράγγια. Την παραγω-
γή μελανίνης στο σώμα διεγεί-
ρουν επίσης οι ξηροί καρποί 
(αμύγδαλα, φιστίκια).

η  προτείνει...

Solgar 
Beta Carotene 

7mg

Για υπέροχο 
μαύρισμα

Η βήτα καροτίνη είναι η 
πλέον γνωστή από όλα 
τα καροτενοειδή και 

μπορεί να μετατραπεί 
σε βιταμίνη Α από τον 
ανθρώπινο οργανισμό.

Το σκεύασμα Beta-
Carotene 7mg της 

Solgar περιέχει φυσική 
βήτα καροτίνη, προερ-
χόμενη από άλγη του 
ωκεανού (Dunaliella 

salina), τα οποία συνδυ-
άζονται με άλλα φυσικά 
καροτενοειδή, όπως για 
παράδειγμα λουτεΐνη, 

ζεαξανθίνη και κρυπτο-
ξανθίνη, που βοηθούν 

την παραγωγή της μελα-
νίνης και διευκολύνουν 

το μαύρισμα. 

Solgar
Resveratrol

Κατά της 
κυτταρικής 

φθοράς

Ερευνες έχουν δείξει 
ότι η ρεσβερατρόλη 

παρουσιάζει αντιοξει-
δωτική δράση, επι-

δρώντας θετικά στον 
έλεγχο της κυτταρικής 
φθοράς, ενώ χάρη στις 
καρδιοπροστατευτικές 
της ιδιότητες υποστη-

ρίζει την υγεία της 
καρδιάς.

Το Resveratrol της 
Solgar περιέχει φυσι-
κή ρεσβερατρόλη από 
το φυτό Polygonum 
cuspidatum, γνωστή 

για την προστατευτική 
της δράση στο καρδι-

αγγειακό σύστημα.

Solgar  
Advanced 

Antioxidant 
Formula

Αντιοξειδωτική 
προστασία

Αυτή η προηγμένη αντιοξει-
δωτική φόρμουλα ενδιαφέ-
ρει όλους όσους επιζητούν 
ευεξία, ζωτικότητα, αντιγή-
ρανση και νεανικό σφρίγος. 

Ουδετεροποιεί τις ελεύθερες 
ρίζες, επιδρώντας θετικά 

στον έλεγχο της κυτταρικής 
φθοράς. Παρέχει αντιοξειδω-
τικές βιταμίνες, καροτενοειδή, 
αμινοξέα, μεταλλικά στοιχεία, 
πολυφαινόλες και προανθοκυ-
ανιδίνες, όλα σε μια βάση από 

σούπερ τροφές και βότανα. 
Απαραίτητη στη σημερινή 
εποχή, όπου η ανθρώπι-

νη υγεία βάλλεται από την 
περιβαλλοντική μόλυνση, την 
υποβάθμιση των τροφών και 

το καθημερινό στρες. 
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Η σημασία της καλής 
ενυδάτωσης
Οι ανάγκες μας σε νερό κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες είναι ιδιαί-
τερα αυξημένες, λόγω της έντο-
νης εφίδρωσης. Σε μέτριες θερ-
μοκρασίες περιβάλλοντος και με 
μέτρια φυσική δραστηριότητα, οι 
γυναίκες θα πρέπει να προσλαμ-
βάνουν καθημερινά 9 μερίδες 
υγρών και οι άνδρες 13 (κάθε με-
ρίδα αντιστοιχεί σε 250ml). Ακό-
μα μεγαλύτερη πρόσληψη νερού 
απαιτείται σε περίπτωση καύσω-
να ή σε πολύ έντονη άσκηση. 
«Φυσικά, όταν μιλάμε για ενυδά-
τωση δεν μιλάμε μόνο για νερό», 
διευκρινίζει η κ. Τζιώτζη, σημει-
ώνοντας ότι μπορούμε να πίνου-
με επίσης φυσικούς χυμούς, που 
περιέχουν επιπρόσθετα σημαντι-
κές βιταμίνες ή πράσινο τσάι, που 
είναι πλούσιο σε πολυφαινόλες 
και διαθέτει αντιοξειδωτική δρά-
ση. 
Στο δίλημμα «δροσερό ή παγω-
μένο» νερό, η κ. Τζιώτζη ψηφίζει 
δροσερό, γιατί το παγωμένο δεν 
μπορεί να ικανοποιήσει το αίσθη-
μα της δίψας. «Τα παγωμένα ποτά 
δεν απορροφώνται με μεγάλη 
ταχύτητα από τον πεπτικό σω-

λήνα, ως εκ τούτου δεν ενυδα-
τώνουν στον μέγιστο βαθμό τον 
οργανισμό, δεν ξεδιψούν δηλαδή 
περισσότερο. Είναι πιθανόν, μά-
λιστα, να έχουν το ακριβώς αντί-
θετο αποτέλεσμα. Γι’ αυτό, όταν 
πίνουμε κάτι ιδιαίτερα παγωμέ-
νο, όχι μόνο δεν ξεδιψάμε, αλλά 
θέλουμε συνεχώς να πίνουμε 
κάτι για να ικανοποιούμε τη δίψα 
μας», εξηγεί. 

Τις ημέρες του 
καύσωνα…
Όπως είναι λογικό, σε περιόδους 
καύσωνα, η ενυδάτωση είναι 
ένα σημείο στο οποίο πρέπει να 
δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Θα 
πρέπει ωστόσο να προσέξουμε 
πολύ και τη σύσταση, το μέγεθος 
και τη συχνότητα των γευμάτων 
μας. Δεν είναι τυχαίο πως η δυ-
σφορία και το αίσθημα κόπωσης 
κατά τις ζεστές θερινές ημέρες 
γίνονται εντονότερα μετά από ένα 
φαγοπότι… 
«Ιδανικές διατροφικές επιλογές 
στη διάρκεια του καύσωνα απο-
τελούν τα φρούτα και τα λαχα-
νικά. Είναι πλούσια σε υγρασία 
(νερό), απαραίτητες βιταμίνες για 
την τόνωση και ενδυνάμωση του 
οργανισμού το καλοκαίρι (π.χ. Α, 
C, καροτένια κ.ά.) και αναγκαί-
ους για την υδατική ισορροπία 
ηλεκτρολύτες (π.χ. κάλιο, νάτριο, 
μαγνήσιο κ.ά.). Οι τελευταίοι 
μάλιστα χρειάζονται συχνή ανα-
πλήρωση στο σώμα μας, σε πε-
ριόδους καύσωνα. Το καρπούζι 
και το αγγούρι προσφέρουν επί-
σης νερό και ιχνοστοιχεία. Χάρη 
στους υδατάνθρακες που περι-
έχουν προσφέρουν τόνωση και 
μας «ξυπνούν» από το λήθαργο 
και την ατονία της υπερβολικής 
ζέστης», σημειώνει η κ. Τζιώτζη.

Πολύ συχνά, επιστρέφοντας 
από τις διακοπές, κουβαλάμε, 
εκτός από όμορφες αναμνή-
σεις, τις φωτογραφίες και τα 
αναμνηστικά δώρα, κάποια 
περιττά κιλά στο σώμα μας. 
Οι λόγοι πολλοί: το φαγητό 
έξω, το αλκοόλ, το γεγονός ότι 
χαλαρώνουμε και το «γλεντά-
με». Για να επιστρέψετε φέτος 
στην πόλη χωρίς το ενοχλητικό 
... σουβενίρ, ακολουθήστε τις 
συμβουλές της κ. Τζιώτζη: 
• Μην παραλείπετε τα 3 βασικά 
γεύματα – πρωινό, μεσημερια-
νό, δείπνο, όση ζέστη και αν 
έχει, γιατί όταν χάσετε κάποιο 
από αυτά, υπάρχει περίπτωση 
να πεινάτε περισσότερο το 
βράδυ και να καταλήξετε σε 
υπερφαγία. Μια καλή λύση 
είναι να φάτε κάτι ελαφρύ το 
μεσημέρι και να μεταφέρετε το 
κυρίως γεύμα σας το βράδυ!
• Καταναλώστε φρούτα και 
φρέσκα λαχανικά ως σνακ 
μεταξύ των γευμάτων.
• Mην ξεχνάτε να πίνετε πολύ 
νερό και καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ημέρας.
• Προσοχή στα αναψυκτικά! 
Είναι μεν δροσιστικά αλλά, αν 
περιέχουν ζάχαρη, έχουν και 
πολλές θερμίδες! 
• Πείτε όχι στα πολλά παγω-
τά… Είναι πειρασμός μεν, 
παχυντικά δε...
• Μην αμελείτε τη φυσική σας 
δραστηριότητα. Κολυμπήστε, 
παίξτε στην παραλία ή βγείτε 
μια βραδινή βόλτα και απολαύ-
στε 20 λεπτά περπάτημα!

Για διακοπές χωρίς 
περιττά βάρη
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Γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη. Είναι 
απόφοιτη του Tμήματος Διατροφής του 
ΑΤΕΙΘ Θεσσαλονίκης. H πρακτική της 
άσκηση έγινε σε πολυδύναμο κέντρο αδυ-
νατίσματος της Θεσσαλονίκης. Συνέχισε να 
εργάζεται εκεί για 5 χρόνια και έλαβε τη 
θέση της προϊσταμένης του τμήματος σώ-
ματος. Είχε 2ετή συνεργασία με Δήμο της 
Θεσσαλονίκης, παρέχοντας διαιτολογική 
παρακολούθηση, λιπομετρήσεις και σύ-
νταξη διαιτολογίων για φυσιολογικές και 
παθολογικές καταστάσεις στους κατοίκους 
της περιοχής. Από το 2010 διατηρεί το δικό 
της γραφείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 
Έχει παρακολουθήσει πλήθος συνεδρίων 
και σεμιναρίων με θέμα τη διατροφή. Έχει 
εξειδικευθεί στις Διατροφικές Διαταραχές 
(Master Practioner Programme in Eating 
Disordes and Obesity) από το Κέντρο 
Εκπαίδευσης και Αντιμετώπισης Διατροφι-
κών Διαταραχών (ΚΕΑΔΔ).
Αρθρογραφεί σε free-press έντυπα και 
στο Διαδίκτυο, ενώ παράλληλα συμμετέχει 
σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές μιλώντας 
για θέματα διατροφής. Έχει πραγματοποι-
ήσει ενημερώσεις και ομιλίες για θέματα 
διατροφής σε σχολεία του Δήμου Θεσσα-
λονίκης, στο City College, στον ΙΑΝΟ κ.λπ. 
Διδάσκει στο τμήμα διατροφής των ΙΙΕΚ 
ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, από 2011. Είναι 
μέλος του Ινστιτούτου Διατροφικών Μελε-
τών και Ερευνών (ΙΔΜΕ), της Πανελλήνιας 
Ένωσης Διαιτολόγων – Διατροφολόγων 
(ΕΔΔΕ), του Ελληνικού Συλλόγου Υποστή-
ριξης Ασθενών με Οστεοπόρωση και της 
επιστημονικής ομάδας «ΔΙΑΤΡΟΦΗ». 
Μητροπόλεως 115, Θεσσαλονίκη
Τηλ/Fax: 2310266575
e-mail: tziotzi@healthy-habits.gr
www.healthy-habits.gr
FB: Healthy Habits by Katerina Tziotzi

who
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KATEΡίΝΑ ΤΖίώΤΖΗ
Διαιτολόγος- 
Διατροφολόγος

Oι ώρες που περνάμε στην παραλία, κατά τη διάρκεια των 
διακοπών, είναι σίγουρα πολλές. Για να αποφύγετε την επι-
δρομή στο beach bar την ώρα της λιγούρας, για παγωτά και 
πατατάκια, φροντίστε να έχετε μαζί σας:
• Φρούτα: Πλύντε τα και βάλτε τα αποβραδίς σε ένα σακου-
λάκι, είτε ολόκληρα (μήλα, αχλάδια, ροδάκινα, μπανάνες, 
κεράσια, βερίκοκα κ.λπ.) είτε σε κομμάτια, μέσα σε ένα 
τάπερ (πεπόνι-καρπούζι κ.λπ.). Μια πολύ καλή επιλογή είναι 
και τα αποξηραμένα φρούτα (π.χ. βερίκοκα, δαμάσκηνα, 
σύκα, κράνμπερις), τα οποία μπορούν να συνδυαστούν με 
ανάλατους ξηρούς καρπούς (αμύγδαλα, καρύδια, φουντού-
κια, κάσιους κ.λπ.). Όσο για την ανησυχία ότι τα καλοκαιρινά 
φρούτα παχαίνουν περισσότερο, η ειδικός εξηγεί: «Είναι 
γεγονός ότι τα φρούτα είναι τρόφιμα πλούσια σε υδατάν-
θρακες (σάκχαρα). Ωστόσο, αν δούμε π.χ. το πεπόνι και το 
καρπούζι, θα διαπιστώσουμε πως προσφέρουν σημαντική 
υγρασία, ικανοποιητικό βαθμό κορεσμού και πολλές βιταμί-
νες και μέταλλα, με μικρό σχετικά θερμιδικό κόστος! Μόνο 
η υπερβολική τους κατανάλωση θα μας πάχαινε. Τρία με 
τέσσερα φρούτα ημερησίως πρέπει να αποτελούν αναπόσπα-
στο κομμάτι της καλοκαιρινής μας διατροφής», υπογραμμίζει 
η ειδικός.
•  Γκοφρέτες καλαμποκιού ή ρυζιού ή φρυγανιές ολικής 

άλεσης
• Μπισκότα, τύπου μιράντα, digestive κ.λπ.
• Σάντουιτς με μέλι ή ταχινόμελο και λίγους ξηρούς καρπούς
•  Σάντουιτς με ψωμάκι ολικής, κασέρι, γαλοπούλα και 

λαχανικά
•  Σάντουιτς με ψωμάκι ολικής άλεσης, φέτα χαμηλών λιπα-

ρών και ελιές ή ντομάτα
•  Μπάρες δημητριακών
• Ένα βραστό αυγό, με λίγο ψωμί. 
•  Ως προς την ενυδάτωση, ακολουθήστε τις συμβουλές που 

παραθέσαμε παραπάνω και αποφύγετε να πίνετε κάποιο 
αλκοολούχο ποτό ή καφέ στην παραλία, γιατί ενισχύουν την 
αφυδάτωση που προκαλεί η ηλιακή ακτινοβολία. 

Αν ωστόσο μείνετε όλη την ημέρα στην παραλία, επιλέξτε το 
μεσημεριανό σας γεύμα να είναι: 
•  Μια σαλάτα με λαχανικά και ζυμαρικά ή ρύζι, με μια φρέ-

σκια σάλτσα γιαουρτιού
• Μια τονοσαλάτα ή κοτοσαλάτα
•  Μια μερίδα κρέας ή σουβλάκι ψητό με ντομάτα-αγγούρι 

και λίγο ψωμί

Των φρονίμων τα παιδιά... 
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το καλοκαίρι είναι εδώ, 
οι μέρες για τις διακο-
πές μετρούν αντίστρο-
φα  και η σκέψη που 
κυριαρχεί στο  μυαλό 
γυναικών και ανδρών 
είναι το ερώτημα «Πώς 
θα χάσω γρήγορα κιλά 
για να βγω στην παρα-
λία»; η αγωνία κορυ-
φώνεται με αποτέλεσμα 
να επιλέγουμε λύσεις 
ανάγκης, όπως οι δί-
αιτες εξπρές. μερικές 
από αυτές είναι πολλά 
υποσχόμενες. Φτά-
νουν να υπόσχονται την 
απώλεια έως 7 κιλών σε 
μία εβδομάδα, αποκρύ-
πτοντας όμως το γεγο-
νός ότι τέτοια ταχύτητα 
απώλειας βάρους μπο-
ρεί να είναι καταστρο-
φική για το σώμα! Πριν 
λοιπόν αποφασίσετε 
να κάνετε μια τέτοια 
δίαιτα, αφιερώστε λίγα 
λεπτά για να ενημερω-
θείτε...

άντα το θέμα της διατροφής απασχολούσε και συ-
νεχίζει να απασχολεί όλους μας, ιδιαίτερα τον γυ-

ναικείο πληθυσμό, περισσότερο τώρα που ο χρόνος για τις 
διακοπές μετρά αντίστροφα. Πώς θα εμφανιστούμε με μαγιό 
στην παραλία; Πώς θα χάσουμε γρήγορα τα περιττά κιλά; Πώς 
θα διορθώσουμε την κυτταρίτιδα; Ο παραλογισμός ξεκινά 
από το Διαδίκτυο, όπου οι υποσχέσεις για αποτελεσματικές 
δίαιτες είναι αμέτρητες. Πόσο αληθινές είναι, όμως, αυτές οι 
υποσχέσεις; Η διαιτολόγος-διατροφολόγος M.Sc., κ. Ειρήνη 
Λυκουρέση αναλύει τις καταστροφικές συνέπειες όλων των 
στερητικών προγραμμάτων διατροφής. 

Τι είναι οι δίαιτες εξπρές και τι υπόσχονται;
«Πρόκειται για δίαιτες που υπόσχονται γρήγορη απώλεια 
βάρους σε μικρό χρονικό διάστημα, π.χ. δίαιτες πολύ χα-
μηλών θερμίδων, δίαιτες υψηλές σε πρωτεΐνες, η δίαιτα της 
σούπας, η δίαιτα της αποτοξίνωσης και άλλες», περιγράφει η 
κ. Λυκουρέση. «Οι εν λόγω δίαιτες, στην πραγματικότητα εί-
ναι στερητικές και προκαλούν προσωρινή απώλεια βάρους. 
Τις διαβάζουμε στα περιοδικά με διάφορα ονόματα και οι πε-
ρισσότερες από αυτές απαγορεύουν την κατανάλωση συγκε-
κριμένων τροφών ή και ομάδων τροφίμων», συμπληρώνει η 
ειδικός. «Πολλές φορές διαχωρίζουν τις τροφές σε καλές και 
κακές. Ας ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχουν καλές και κακές 
τροφές, αλλά καλές και κακές συνήθειες. Εξάλλου οι στερη-
τικές δίαιτες δεν λαμβάνουν υπόψη τις ξεχωριστές ανάγκες 

Π

ΔιαιΤα ΕΞΠρΕσ;
ΟΧΙ, ΕυΧΑρΙστω! 
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όλοι γνωρίζουν, απώλεια βάρους 
πρέπει να σημαίνει απώλεια λί-
πους! Η απώλεια υγρών αποκα-
θίσταται αμέσως άρα ξαναπαίρ-
νουμε κιλά και η απώλεια μυικού 
ιστού, αν συμβαίνει πλήττει την 
υγεία μας! Και, τελικά, το γρήγο-
ρο αδυνάτισμα είναι μια ψευδαί-
σθηση που μας δίνει πρόσκαιρη 
ικανοποίηση αλλά που, σχεδόν 
πάντα, καταλήγει σε μεγαλύτερο 
τελικό βάρος. 

Παραμονεύουν κίνδυνοι...
Σύμφωνα με τη διαιτολόγο, μια 
υπερπρωτεϊνική δίαιτα είναι πα-
ράγοντας κινδύνου για την εμφά-
νιση παθήσεων, όπως η νεφροπά-
θεια, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, 

του κάθε ανθρώπου. Και επειδή 
είναι ακραίες και αυστηρές, μπο-
ρούν να οδηγήσουν ακόμα και 
σε διατροφικές διαταραχές», συ-
μπληρώνει η ειδικός. 

Δυστυχώς όμως! Όταν ακούμε 
πως μια διάσημη έχασε πολλά 
κιλά σε ελάχιστο χρόνο, χάρη σε 
μια δίαιτα εξπρές, αναπόφευκτα 
μπαίνουμε στον πειρασμό να την 
ακολουθήσουμε και εμείς. Γιατί 
συμβαίνει αυτό; «Γιατί δεν έχουμε 
υπομονή!», τονίζει η κ. Λυκούρε-
ση και εξηγεί: «Τις πρώτες μέρες 
μπορεί να δούμε τα αποτέλεσμα 
που υπόσχονται αυτές οι δίαιτες, 
αλλά το αποτέλεσμα προέρχεται 
από απώλεια υγρών και μυϊκής 
μάζας και όχι λίπους. Και, όπως 

και διαταραχών όπως η αυξημέ-
νη χοληστερίνη, το ουρικό οξύ, η 
ηπατική δυσλειτουργία, οι διατα-
ραχές του εντέρου κ.ά. 

Από άτομα που ακολουθούν 
τέτοιου είδους δίαιτες έχουν ανα-
φερθεί έντονα επιθετικές και κα-
ταθλιπτικές τάσεις, καθώς επίσης 
και αίσθημα αδυναμίας, ζαλάδες 
και κόπωση. «Οι δίαιτες εξπρές 
προκαλούν μείωση του βασικού 
μεταβολισμού, λόγω της απώ-
λειας μυϊκού ιστού. Όταν ακο-
λουθούνται για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα, μπορούν να προκα-
λέσουν έλλειψη μικροθρεπτικών 
συστατικών. Επιπλέον, ο αυστηρός 
περιορισμός δημιουργεί μεγαλύ-
τερη επιθυμία για παρασπονδίες». 

Σε αυτό το σημείο, είναι σημα-
ντικό να τονίσουμε πως επειδή 
συχνά, οι στερητικές δίαιτες δεν 
καλύπτουν τις ανάγκες σε απα-
ραίτητα θρεπτικά συστατικά, απα-
γορεύεται αυστηρά η χρήση τους 
από παιδιά, εφήβους ή άτομα με 
σοβαρά προβλήματα υγείας. Δεν 
πρέπει να ξεχνάμε πως η σωστή 
απώλεια βάρους θα πρέπει να γί-
νεται με την υπεύθυνη καθοδήγη-
ση ενός διαιτολόγου, ο οποίος θα 
αξιολογήσει το ιστορικό του κάθε 
ενδιαφερόμενου και θα δημιουρ-
γήσει ένα εξατομικευμένο διαιτο-
λόγιο. 

ΤΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΑΔΥΝΑΤίΣΜΑ ΕίΝΑί ΜίΑ 
ψΕΥΔΑίΣθΗΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔίΝΕί ΠΡΟΣκΑίΡΗ 
ίκΑΝΟΠΟίΗΣΗ ΑΛΛΑ ΠΟΥ, ΣχΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ, 
κΑΤΑΛΗΓΕί ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΕΛίκΟ ΒΑΡΟΣ

"

Ειρήνη λυκουρέση, MSc
Διαιτολόγος - Διατροφολόγος
Αθλητική Διαιτολόγος,  
με εξειδίκευση στις  
Διατροφικές Διαταραχές
Επιστημονικός συνεργάτης 
μονάδας Εφηβικής υγείας, 
νοσοκομείο Παίδων  
«Π. & Α. κυριακού» 
 τηλ. 6944652083IN

F
O





healthy

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

| ιούλιος - αύγουστος 201430

Επίσης, σε αυτές τις δίαιτες δεν 
παρέχεται καμία διατροφική εκ-
παίδευση και η σταθεροποίηση 
του βάρους είναι πολύ δύσκολη, 
με αποτέλεσμα να ξαναπαίρνουν τα 
κιλά και μάλιστα πολλές φορές τα 
διπλάσια!», τονίζει η κ. Λυκουρέση.

Τα συχνότερα λάθη
Για τη διαμόρφωση ενός προ-
γράμματος ρύθμισης βάρους 
απαιτείται αξιολόγηση των διατρο-
φικών συνηθειών, του επιπέδου 
φυσικής δραστηριότητας και της 
σύστασης του σώματος του ατό-

μου. Δυστυχώς, τις περισσότερες 
φορές, κάνουμε το λάθος να πα-
ραλείπουμε γεύματα, θεωρώντας 
πως έτσι μειώνουμε τις θερμίδες 
που καταναλώνουμε. Όμως ο με-
ταβολισμός μας λειτουργεί καλύ-
τερα μόνο όταν υπάρχουν συχνά 
και μικρά γεύματα, αντί μόνο ενός 
μεγάλου γεύματος! Ένα δεύτερο 
και συχνό λάθος είναι πως απο-
φεύγουμε σκόπιμα τροφές που 
τις θεωρούμε παχυντικές, η ουσία 
όμως δεν βασίζεται στο τι κατα-
ναλώνουμε, αλλά στην ποσότητα. 
Είναι λάθος, λοιπόν, να θεωρούμε 

πως η σοκολάτα απλώς παχαίνει. 
Ακόμη και τα λαχανικά ή τα φρού-
τα αν υπερκαταναλωθούν μπορεί 
να οδηγήσουν σε αύξηση βάρους. 
Απίθανο και όμως αληθινό! Τέλος, 
αγνοούμε τελείως τη φυσική μας 
δραστηριότητα. Και όμως, έρευ-
νες1 έχουν αποδείξει πως π.χ. με 
απλό περπάτημα μισής ώρας κα-
θημερινά, μπορούμε να επιταχύ-
νουμε την απώλεια βάρους.

Τι πρέπει να προσέξουμε
1  Μην ακολουθείτε από μόνοι 

σας ένα υποθερμιδικό διαιτο-
λόγιο, γιατί μπορεί να οδηγήσει 
μακροπρόθεσμα σε σοβαρά προ-
βλήματα υγείας.
2  Μην στοχεύετε στην ακα-

ριαία απώλεια βάρους. Βάλτε 

ΕΠίΛΕξΤΕ ΣΤΗΝ ΕξΟΔΟ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΣΤίΑΤΟΡίΟ ΕΝΑ 
κΡΕΑΤίκΟ Η' ΕΝΑ ψΑΡί ΠΟΥ θΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑί 
ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΜίΑ ΠΡΑΣίΝΗ ΣΑΛΑΤΑ
"
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γικό να μην χάνετε βάρος. Επίσης, 
κάποιες φορές μπορεί να έχετε 
καταναλώσει μεγάλες ποσότητες 
υγρών και να φαίνεστε βαρύτεροι 
ενώ δεν είστε πραγματικά. 
5  Μην μένετε σπίτι αποφεύ-

γοντας να τρώτε έξω με φίλους. 
Επιλέξτε στην έξοδό σας στο εστι-
ατόριο ένα κρεατικό ή ένα ψάρι 
που θα συνοδεύεται πάντα από 
πράσινη σαλάτα. 

ρεαλιστικούς στόχους. Μαγικές 
λύσεις δεν υπάρχουν!
3  Μην παραλείπετε γεύματα 

ούτε και το πρωινό σας.
4  Μην πανικοβάλλεστε όταν η 

ζυγαριά «κολλάει». Είναι απολύ-
τως φυσιολογικό για κάποιο διά-
στημα να μην χάνετε τόσο βάρος 
όσο θα θέλατε, Το διάστημα π.χ. 
πριν την έμμηνο ρύση υπάρχει 
κατακράτηση υγρών, άρα είναι λο-

6  Μην τιμωρείτε τον εαυτό 
σας αν υποκύψετε σε μια παρα-
σπονδία. Η σωστή διατροφή δεν 
είναι καταναγκαστικό έργο, αλλά 
τρόπος ζωής. Χαρείτε το!
7  Μην αμελείτε την άσκηση. Το 

ισοζύγιο ενέργειας, το να δαπανά-
με δηλαδή περισσότερη ενέργεια 
από εκείνη που προσλαμβάνουμε 
είναι το «κλειδί» για μια επιτυχη-
μένη απώλεια βάρους.

η  προτείνει...

Solgar
Tonalin CLA

Ο ισχυρός σου 
σύμμαχος

Το Tonalin CLA της Solgar είναι 
μία μοναδική και ασυναγώνιστη 
φόρμουλα, κατάλληλη για άτο-
μα που επιθυμούν να χάσουν 

σωματικό λίπος και ταυτόχρονα 
να διατηρήσουν το μυϊκό ιστό 
του σώματος τους, άτομα που 

επιθυμούν απώλεια και έλεγχο 
του βάρους τους, αθλητές και 

ασχολούμενους με φυσική κα-
τάσταση και μυϊκή ανάπτυξη.
Παράγεται από έλαιο σπόρων 
καρθαμέλαιου και βοηθά στη 
μείωση του αποθηκευμένου 
υποδόριου λίπους και στον 

έλεγχο του βάρους, ενώ παράλ-
ληλα δρα θετικά στη διατήρηση 

του μυϊκού ιστού.

 Solgar
Lecithin 1360mg

Για τον έλεγχο 
του βάρους

Η λεκιθίνη είναι γνωστή για 
τα οφέλη που παρέχει στον 
οργανισμό, καθώς περιέχει 

πληθώρα διατροφικών στοιχείων 
όπως λιπαρά οξέα, φώσφορο, 

βιταμίνες και μέταλλα. Η Lecithin 
της Solgar τονώνει το νευρικό 

σύστημα και ενισχύει τις νοητι-
κές λειτουργίες, ενώ παράλληλα 

θωρακίζει το ανοσοποιητικό 
σύστημα. Επίσης, προάγει την 

υγεία του ήπατος, ενώ ταυτόχρο-
να το αποτοξινώνει. Η Lecithin 

της Solgar βοηθά αποτελεσματι-
κά στη διατήρηση και τον έλεγχο 
του σωματικού βάρους, ενώ μπο-
ρεί να αποτρέψει την εμφάνιση 

υψηλών επιπέδων χοληστερόλης.

Solgar
Thermogenic 

Complex

Με τη δύναμη της 
θερμογένεσης!

Η Solgar συνδύασε 8 από τα 
συστατικά-κλειδιά της θερμο-
γένεσης και τα έκλεισε σε μία 
ολοκληρωμένη φόρμουλα που 
βοηθά στην αποτελεσματικό-
τερη μείωση του λίπους. Το 
Thermogenic Complex συμ-
βάλλει στην αποτελεσματικό-
τερη καύση του λίπους, βοηθά 
στην καλύτερη λειτουργία του 

ήπατος, παρέχει καλύτερη 
αξιοποίηση των υδατανθράκων 

και βοηθά να διατηρηθούν 
τα φυσιολογικά επίπεδα της 

γλυκόζης του αίματος.

Πηγή: 1. Dietary Guidelines for Americans 2005, page 16
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άθε χρόνο ανυπομονούμε για τον ερχομό του καλοκαιριού μιας 
και είναι η μοναδική περίοδος που μπορούμε να αποδράσου-

με από τους μικρότερους ή μεγαλύτερους λαβυρίνθους της καθημερι-
νότητας. Η φαντασία πάντα αναχωρεί πρώτη, ταξιδεύοντας στους προ-
ορισμούς των διακοπών, πριν καν βγάλουμε εισιτήρια. Πολλές φορές 
από τον χειμώνα καταστρώνουμε το πλάνο των καλοκαιρινών διακοπών, 
επιλέγοντας προορισμούς, αποταμιεύοντας παράλληλα χρήματα. Κι αν το 
budget τελικά δεν επαρκεί όταν φτάσει η ώρα, δεν είναι ανάγκη να τα ... 
βάψουμε μαύρα! 

Ένας στους τέσσερις Έλληνες φέτος (ποσοστό 26%), σύμφωνα με την 
έρευνα Ευρωβαρόμετρο, δεν σκοπεύει να πάει διακοπές, λόγω της οικο-
νομικής κατάστασης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ε.Ε. δεν ξεπερνά 
το 11%. Ευτυχώς, το ποσοστό αυτό είναι αισθητά μικρότερο σε σχέση με 
πέρσι, που το 72% όσων δεν πήγαν διακοπές επικαλέστηκαν οικονομικές 
δυσκολίες. 

Βέβαια, η παντελής στέρηση διακοπών σπάνια δικαιολογείται πραγ-
ματικά: δεν ξέρει κανείς αν η κακή διάθεση τις ακυρώνει εξαιτίας των 
προβλημάτων ή τα ίδια τα προβλήματα. Μένοντας χωρίς διακοπές πά-
ντως είναι σαν να τιμωρείτε τον εαυτό σας ως αποκλειστικά υπεύθυνο 
της κατάστασης, ενώ πρέπει να κάνετε το αντίθετο: να προσπαθήσετε να 
περάσετε καλά, να δημιουργήσετε όμορφες αναμνήσεις για το χειμώνα 
που έρχεται, να ξεκουράσετε σώμα και πνεύμα... 

ΔιαΚοΠΕσ ΜΕ... 
ΧαΜογΕλο!

Ποιος είπε πως οι καλοκαιρινές διακοπές 
πρέπει να σας κοστίσουν μια περιουσία για 
να περάσετε καλά; το healthyme σας προτεί-
νει ιδέες για οικονομικές και διαφορετικές 
διακοπές, χωρίς εκπτώσεις στο... χαμόγελο!
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ση Psychoneuroendocrinology κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
οι διακοπές είναι σημαντικές για τη σωματική και πνευματική 
υγεία2, ενώ σύμφωνα με έρευνα3 του Τμήματος Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, οι ετήσιες διακοπές μειώνουν 
τον κίνδυνο θανάτου από κάθε αιτία. 

Παραδειγματιστείτε από εκείνους (54% των Ελλήνων, σύμ-
φωνα με το Ευρωβαρόμετρο) που θα πάνε διακοπές προσαρ-
μόζοντας ανάλογα με τα οικονομικά τους τον προορισμό και τη 
διάρκεια των διακοπών. Είμαστε όλοι  σε δύσκολη θέση: στην 
ερώτηση «η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τα σχέδιά σας για 
τις διακοπές;», θετικά απαντά περίπου το 95% των Ελλήνων!

 
Κλειδώστε το άγχος στο σπίτι
Oι καλοκαιρινές διακοπές είναι ταυτισμένες με τη χαλάρωση, 
την ξεγνοιασιά και τη διασκέδαση. Όμως, πολλές φορές, το 
κλείσιμο της μπουκαπόρτας του πλοίου, της πόρτας του αερο-
πλάνου ή του αυτοκινήτου, βρίσκει το μυαλό μας ανέτοιμο να 
ταξιδέψει μακριά από τις έγνοιες. Ακούσια μεταφέρουμε το άγ-
χος μας στις διακοπές. Για να μπορέσουμε να ηρεμήσουμε, είναι 
ζωτικής σημασίας η αποσύνδεση από τα αγχογόνα περιβάλλο-
ντα και συνήθειες. Κλείστε εταιρικά κινητά και laptop, μην ανα-
ζητάτε με μαζοχιστικό πάθος ειδήσεις στην τηλεόραση και μην 
μαζεύετε στο δωμάτιό σας 5-6 εφημερίδες κάθε μέρα. Περάστε 
όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο με τους αγαπημένους σας. 
Κλείστε ακόμη και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης! Θα ενημε-
ρώσετε τους πάντες για τα πώς και τα γιατί των διακοπών σας, 
μόλις γυρίσετε! 

Αν δεν μπορείτε να αποχωριστείτε την τεχνολογία, καλό είναι 
να το κάνετε με μέτρο. Για παράδειγμα, ελέγχετε τα μηνύματα 
και τα mail σας μία φορά την ημέρα.

 
Η κρίση είναι και ευκαιρία
Η οικονομική κρίση αποτελεί μια ευκαιρία να καταλάβουμε ότι 
για να περάσουμε καλά, δεν είναι ανάγκη να κλείσουμε δωμά-
τιο σε ξενοδοχείο με πέντε αστέρια, ούτε να δειπνούμε στα πιο 
ακριβά εστιατόρια. Ένα ταβερνάκι πλάι στη θάλασσα, με παρέα, 
ούζο και μεζέ, είναι μια εικόνα που θα σας συντροφεύει νοσταλ-
γικά όλο τον χειμώνα. 

Ας είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, το λάθος δεν είναι 
η οικονομία, αλλά η επιδεικτική κατανάλωση και η σπατάλη του 
πρόσφατου παρελθόντος...

 
Διακοπές σε σπίτι
Μία λύση αν θέλετε να πάτε κάπου, ειδικά στο εξωτερικό, αλλά 
σας λείπει το budget είναι η ανταλλαγή σπιτιών. Σημαίνει ότι δύο 
οικογένειες από διαφορετικές περιοχές ή χώρες συμφωνούν να 
ανταλλάξουν τα σπίτια τους κατά τις διακοπές τους. Η διάρκεια 

Έρευνα1 δύο καθηγητών ψυχολογίας 
των ΗΠΑ ανέδειξε ότι οι εμπειρίες ενός 
ταξιδιού προκαλούν στους ανθρώπους 
μεγαλύτερη χαρά από την απόκτηση 
αγαθών. Δεν είναι τυχαίο ότι έρευνες2 
έχουν δείξει πως τα άτομα που κάνουν 
συχνά διακοπές έχουν καλύτερη καρ-
διαγγειακή υγεία, μείωση του κινδύ-
νου θανάτου από καρδιακή προσβολή 
κατά 50% και αυξημένη αντίσταση του 
οργανισμού στις ασθένειες. Μελέτη 
που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρη-

ΠΕΡΑΣΤΕ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ 
ΠΕΡίΣΣΟΤΕΡΟ χΡΟΝΟ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΣΑΣ. 
κΛΕίΣΤΕ ΑκΟΜΗ κΑί ΤΑ ΜΕΣΑ 
κΟίΝώΝίκΗΣ ΔίκΤΥώΣΗΣ! θΑ 
ΕΝΗΜΕΡώΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ 
ΓίΑ ΤΑ ΠώΣ κΑί ΤΑ ΓίΑΤί 
ΤώΝ ΔίΑκΟΠώΝ ΣΑΣ, ΜΟΛίΣ 
ΓΥΡίΣΕΤΕ! 

"
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πολύ καιρό μετά την ανταλλαγή, κρατώντας επικοινωνία με τη-
λέφωνο και mail. Δεύτερον, η ανταλλαγή είναι ένας τρόπος με 
τον οποίο η οικογένειά σας μπορεί να ταξιδέψει οικονομικά σε 
μέρη που ούτε καν είχατε φανταστεί. Με την ανταλλαγή σπιτιών, 
εξοικονομείτε χρήματα για άλλες δραστηριότητες όπως επισκέ-
ψεις σε μουσεία, διασκέδαση κ.λπ. Τέλος, μετά από μια κουρα-
στική μέρα σε ψώνια και αξιοθέατα επιστρέφετε στη θαλπωρή 
ενός φιλικού σπιτιού. Καθίστε σε μια αναπαυτική πολυθρόνα 
και χαλαρώστε. Δεν είστε αναγκασμένοι να στριμώχνεστε όλοι 
μαζί στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου και να τρέχετε με αγωνία να 
προλάβετε το δείπνο που σερβίρεται μέχρι τις εννιά. Αντιθέτως, 
μπορείτε να μαγειρέψετε και να φάτε όλοι μαζί. Καθίστε όλοι 

των διακοπών εξαρτάται αποκλειστικά 
από τα μέλη. Καθώς δεν υπάρχει οικο-
νομικό αντάλλαγμα, οι ανταλλάσσοντες 
μπορούν να έχουν δωρεάν διαμονή σε 
όλον τον κόσμο. Kαι τα οφέλη; Πρώτον, 
η ανταλλαγή σπιτιών είναι η πιο αυθεντι-
κή προσέγγιση στο να ζει κάποιος «από 
μέσα» μια ξένη χώρα ή πολιτισμό. Βρί-
σκεστε στη θέση του ντόπιου μέλους και 
ζείτε τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής 
του. Πιθανότατα θα γνωρίσετε τους γεί-
τονες και φίλους του. Θα ανακαλύψετε τα 
τοπικά μαγαζιά, αξιοθέατα και γεύσεις. 
Μάλιστα πολλές οικογένειες που έζησαν 
μια τέτοια ανταλλαγή παραμένουν φίλοι 

ΑκΟΜΗ κί ΑΝ Οί ΑΠΟΔΡΑΣΕίΣ ΣΑΣ ΕίΝΑί 
ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ, θΑ ΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΟΥΝ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΒΟΥΗ ΠΡΑΓΜΑΤίκΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ κΑί θΑ ΣΑΣ ΑΝΑΝΕώΣΟΥΝ

"
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σε ένα περιβάλλον όπου δεν υπάρχουν οι περιορισμοί των ξενο-
δοχείων. Δεν χρειάζεται να βάλετε ξυπνητήρι για να προλάβετε το 
πρωινό και κανένας δεν θα σας κάνει παρατήρηση αν τα βράδια 
σας βρίσκουν στην βεράντα να συζητάτε και να παίζετε παιχνίδια. 

Ωστόσο, για να μείνουν αξέχαστες αυτές οι διακοπές, καλό θα 
είναι να προετοιμαστείτε κατάλληλα. Αν είστε εσείς αυτοί που θα 
ανοίξετε το σπιτικό σας, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα όμορφο 
περιβάλλον, τα έπιπλα να είναι σε καλή κατάσταση, το σπίτι κα-
θαρό! Συζητήστε με την παρέα σας για το φαγητό και εφοδιάστε 
παρέα το ψυγείο σας με όλα τα καλά. Βάλτε στις αποσκευές σας, 
επιτραπέζια παιχνίδια, DVD ή ότι άλλο θα σας χρησιμεύσει για να 
περνάει η ώρα ευχάριστα. Φτιάξτε ένα πλάνο με τις εξορμήσεις 
και δραστηριότητες που προσφέρονται στην περιοχή σας.   
Βέβαια, υπάρχει πάντα και ο κίνδυνος η συμβίωση να προκα-

ΓίΑ κΑΠΟίΟΥΣ Οί ΔίΑκΟΠΕΣ ΤΑΥΤίΖΟΝΤΑί  
ΜΕ ΣΠΟΡ, ΓίΑ κΑΠΟίΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ  

ΜΕ ΠΕΡίΗΓΗΣΕίΣ ΣΤΑ ΑξίΟθΕΑΤΑ. θΑ 
ΒΟΗθΗΣΕί ίΔίΑίΤΕΡΑ ΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΤώΝ ΔίΑκΟΠώΝ ΣΥΜΠΕΡίΛΗφθΟΥΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡίΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ  

ΤΟΥΣ ΕΥχΑΡίΣΤΟΥΝ ΟΛΟΥΣ

"
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μαζί το βράδυ στη βεράντα και παρακο-
λουθήστε μια ταινία. Αν σας αρέσει αυτή 
η προοπτική, επισκεφθείτε την Intervac 
και ξεκινήστε την αναζήτησή σας για το 
τέλειο σπίτι...

Ζήτω η φιλοξενία!
Τα τελευταία χρόνια, η μόδα των ομαδι-
κών διακοπών έχει κάνει την εμφάνισή 
της, με πολλά ζευγάρια να αποφασίζουν 
να φιλοξενήσουν τους φίλους τους στο 
ξεχασμένο τους εξοχικό! Σε μια εποχή 
που το τρέξιμο της καθημερινότητας δεν 
μας επιτρέπει να περάσουμε όσο χρόνο 
θα θέλαμε με τους φίλους ή/και την οι-
κογένειά μας, ίσως αυτή είναι μια ιδανική 
ευκαιρία. 

Τα πλεονεκτήματα; Πολλά! Αρχικά, γλι-
τώνετε τα έξοδα διαμονής! Επιπλέον, εί-
στε παρέα με αγαπημένα σας πρόσωπα 
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Ακόμη κι αν τελικά αποφασίσετε, για λόγους προσωπικούς 
ή οικονομικούς, να περάσετε τις φετινές διακοπές σας στην 
πόλη, μπορείτε να κάνετε ό,τι δεν μπορείτε όλον τον χρόνο, 
λόγω δουλειάς και υποχρεώσεων: περιηγηθείτε στην πόλη, 
επισκεφθείτε τα μουσεία της, γνωρίστε τα μαγαζιά και τους 
ανθρώπους της, ζήστε σαν τουρίστας εντός των τειχών, 
φάτε έξω, ΖΗΣΤΕ την πόλη σας! 
Βγάλτε το ρολόι σας, ξυπνήστε με την ησυχία σας, πιείτε 
έναν ωραίο καφέ ή πάρτε το πρωινό σας στο κρεβάτι και 
ξεχυθείτε στους δρόμους. 
Μην περάσετε τις μέρες σας μπροστά στην οθόνη (του 
υπολογιστή ή της τηλεόρασης), παρακολουθώντας ειδήσεις 
και επαναλήψεις. Θα νιώσετε πως δεν είχατε ποτέ άδεια! 
Διαβάστε βιβλία και φροντίστε τον εαυτό σας! Κάντε ό,τι 
δεν κάνατε όλον τον χειμώνα: scrub, μάσκες, μανικιούρ, 
πεντικιούρ, μασάζ, μπάνιο με αιθέρια έλαια... Αν μάλιστα 
υπάρχουν και 2-3 φίλες που βρίσκονται στην ίδια φάση, 
μαζευτείτε σε ένα σπίτι και μετατρέψτε το σαλόνι σας σε 
privé...  spa!

Γνωρίστε την 
πόλη σας

Πηγές: 1. Van Boven, L., & Gilovich, T. (2003). To do or to have: That is the question. Journal of 
Personality and Social Psychology, 85, 1193-1202. 2. Eaker ED, Pinsky J, Castelli WP. Myocardial 
infarction and coronary death among women: psychosocial predictors from a 20-year follow-up of 
women in the Framingham Study. Am J Epidemiol 1992;135:854–64.
3. Lundberg U., Stress hormones in health and illness: The roles of work and gender, 
Psychoneuroendocrinology (2005) 30, 1017-1021 4. Gump BB, Matthews KA., Are vacations good 
for your health? The 9-year mortality experience after the multiple risk factor intervention trial, 
Psychosom Med. 2000 Sep-Oct;62(5):608-12.

λέσει συγκρούσεις και προβλήματα. Το 
μυστικό είναι η συνεννόηση, ο διάλογος 
και η αυτονομία κίνησης των οικογενει-
ών που συνυπάρχουν. Πρέπει να έχουμε 
στο μυαλό μας ότι όλοι οι άνθρωποι δεν 
έχουμε τα ίδια ενδιαφέροντα και τις ίδιες 
προσδοκίες από τις διακοπές. Για κά-
ποιους οι διακοπές ταυτίζονται με σπορ, 
για κάποιους άλλους με περιηγήσεις στα 
αξιοθέατα, ενώ ορισμένοι ξεκουράζονται 
απολαμβάνοντας τη θάλασσα. Για να μη 
δυσαρεστηθεί κανείς από την παρέα, θα 
πρέπει να υπάρχουν και συμβιβασμοί. 
Θα βοηθήσει ιδιαίτερα αν στο πρόγραμμα 
των διακοπών συμπεριληφθούν δραστη-
ριότητες που τους ευχαριστούν όλους.

 
Αποδράσεις - αστραπή
Ταξιδέψτε για λίγες μέρες, σε κοντινούς 
προορισμούς που δεν απαιτούν μεγάλο 
κόστος πρόσβασης, ενώ παράλληλα προ-
σφέρουν χαμηλό κόστος διαμονής (π.χ. 
κάμπινγκ ή οικονομικά δωμάτια) και δι-
ατροφής. 

Ακόμη κι αν οι αποδράσεις σας εί-
ναι μονοήμερες, θα σας αποσπάσουν 
από την πολύβουη πραγματικότητα της 
πόλης και θα σας ανανεώσουν. Πολ-
λές φορές δεν χρειάζεται ούτε καν να 
κάνετε σχέδια. Μια ξαφνική απόφαση 
για μια σύντομη απόδραση θα σας εν-
θουσιάσει και θα σας αναζωογονήσει. 
Μπείτε απλώς στο αυτοκίνητο μια Κυ-
ριακή πρωί και θα ανακαλύψετε ότι μια 
όμορφη εκδρομή δεν χρειάζεται να εί-
ναι δαπανηρή, ούτε προγραμματισμένη.
Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι οι δι-
ακοπές, ακόμη και οι μικρές αποδρά-
σεις μειώνουν την εμφάνιση εργασιακής 
εξουθένωσης και φορτίζουν τον οργανι-
σμό με την απαραίτητη ενέργεια.

Επίσης, κάθε είδους απόδραση συνι-
στά μια ιδανική ευκαιρία για μια τονωτική 
ένεση στις οικογενειακές σχέσεις, αφού 
δημιουργούν όμορφες αναμνήσεις και 
αποκαθιστούν το ισοζύγιο ποιοτικού χρό-
νου μεταξύ εργασίας και οικογένειας.



στόσο, όπως επισημαίνουν οι 
ειδικοί, το να αποκτήσει κα-

νείς μια σφιχτή και επίπεδη κοιλιά, δεν 
είναι κάτι που γίνεται από τη μια μέρα 
στην άλλη. Απαιτεί χρόνο, αφοσίωση και 
πειθαρχία, αφού όλα εξαρτώνται από την 
ένταση, τη διάρκεια και το πόσο σωστά 
εκτελούμε την άσκηση. Το healthyme 
σας παρουσιάζει ένα αναλυτικό πρό-
γραμμα για να βελτιώσετε την όψη της 
κοιλιάς σας και να απολαύσετε το καλο-
καίρι, χωρίς να ανησυχείτε για την εμφά-
νισή σας γεμάτοι αυτοπεποίθηση! 

Ω
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με τα crop tops (τις μπλού-
ζες που αφήνουν ακάλυπτη 
την κοιλιά) να αποτελούν 
το απόλυτο trend για το φε-
τινό καλοκαίρι, οι περισσό-
τερες γυναίκες αποζητούν 
μια σφιχτή και επίπεδη κοι-
λιά. το ίδιο θέλουν και οι 
άνδρες: μια μέθοδο γράμ-
μωσης που θα αφαιρέσει 
πόντους από την κοιλιά και 
θα τους προσθέσει στην 
αυτοπεποίθησή τους.

ΑσκησΕΙσ 
γΙΑ ΕΠιΠΕΔή  

Κοιλια

3

1
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Ξεκινάτε σε θέση καθίσματος, με τα χέρια σας 
μπροστά στο πάτωμα, ελαφρώς πιο ανοικτά από το 
άνοιγμα των ώμων. Προωθήστε τα πόδια σας προς 
τα πίσω, κρατώντας το πάνω μέρος του σώματος 
σταθερό σε θέση για pushup. Προσγειωθείτε στις 
μύτες των ποδιών σας με το σώμα σας σε ευθεία 
και επιστρέψτε αμέσως τα πόδια σας στην αρχική 
θέση καθίσματος. Από αυτή τη θέση κάντε άλμα 
σαν να προσπαθείτε να φτάσετε κάτι πολύ ψηλά 
και επιστρέψτε πάλι στη θέση για κάθισμα.

2Σταθείτε όρθιος, με τα πόδια στο άνοιγμα της λεκάνης και τεντώστε το 
αριστερό σας χέρι προς τα πάνω. Πολύ αργά κάντε πλάγια κάμψη προς 
τα δεξιά, χωρίς να γέρνετε το σώμα σας προς τα εμπρός. Εκπνεύστε βά-
ζοντας δύναμη μόνο από την κοιλιά σας και επιστρέψτε στην αρχική σας 
θέση. Κάντε αρκετές επαναλήψεις και μετά κάντε το ίδιο και από την 
άλλη πλευρά. Η άσκηση αυτή θα γυμνάσει τους πλάγιους κοιλιακούς σας. 

κΛΑσΙκΟΙ 
κΟΙΛΙΑκΟΙ 

(ρΟκΑνΙσμΑτΑ)

«ΟρΘΙΟΙ» 
κΟΙΛΙΑκΟΙ

3

1
Ξαπλώσετε πάνω σε ένα στρωματάκι γυμναστι-
κής, τοποθετήστε τα δάκτυλα των χεριών σας 
στο πίσω μέρος του κεφαλιού, στηρίξτε απαλά 
το κεφάλι σας, σαν σε "μαξιλάρι", φέρτε τους 
αγκώνες προς τα πλάγια και πίσω κι ακινητοποι-
ήστε τους εκεί καθ' όλη τη διάρκεια της άσκη-
σης. Φροντίστε το κεφάλι και ο λαιμός να είναι 
ευθυγραμμισμένα με την υπόλοιπη σπονδυλική 
στήλη. Τα πόδια θα πρέπει να είναι λυγισμένα 
κατά περίπου 90 μοίρες, ελαφρώς ανοικτά και 
τα πέλματα να ακουμπούν απόλυτα στο πάτωμα. 
Σηκώστε τη σπονδυλική σας στήλη πολύ αργά, 

"σπόνδυλο - σπόνδυλο". Σηκωθείτε μέχρι οι 
ωμοπλάτες να ξεκολλήσουν από το έδαφος, ενώ 
η μέση ακουμπά σταθερά, χωρίς να ξεκολλάει, 
στο πάτωμα. Οι κοιλιακοί μύες γυμνάζονται σε 
ένα εύρος κίνησης μέχρι και 45 - 50 μοιρών. 
Ξαναγυρίστε στην αρχική θέση με τον ίδιο τρό-
πο, "σπόνδυλο - σπόνδυλο", πολύ αργά, χωρίς 
να ακουμπήσετε κεφάλι και ώμους στο πάτωμα.
Εκπνεύστε καθώς συσπώνται οι κοιλιακοί. 
Εισπνεύστε καθώς επιστρέφετε στην αρχική 
θέση. Επαναλάβετε, κάνοντας συνολικά 3 σετ 
των 10-15 επαναλήψεων. 

BURPEES
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5Για να ξεκινήσετε, ξαπλώστε ανάσκελα, έχοντας τα πόδια λυ-

γισμένα στα γόνατα και τον κορμό και τη μέση σε επαφή με το 
έδαφος. Φροντίστε οι γάμπες σας να είναι παράλληλες προς το 
πάτωμα. Σηκώστε τα πόδια ψηλά, σχηματίζοντας μια ορθή γω-
νία με την σπονδυλική στήλη. Το κεφάλι σας θα είναι ελαφρώς 
ανασηκωμένο από το πάτωμα. Κατεβάστε τα πόδια αργά, όσο πιο 
κοντά στο έδαφος μπορείτε, χωρίς όμως να «ξεκουράζεστε» στο 
πάτωμα. Σηκώστε ξανά τα πόδια και επαναλάβετε. Να θυμάστε 
ότι, όσο πιο αργά κατεβάζετε, τόσο το καλύτερο. Η άσκηση αυτή 
γυμνάζει κυρίως το κάτω τμήμα των κοιλιακών.

Άλλες συμβουλές

ΑρσΕΙσ 
ΠΟΔΙων 

4
Σταθείτε όρθιοι με τα πόδια λίγο πιο ανοιχτά από το άνοιγ-
μα των ώμων, κρατώντας με τα δύο σας χέρια τεντωμένα 
έναν αλτήρα σχεδόν πάνω από το κεφάλι σας. Λυγίστε τα 
γόνατα σας, παράλληλα χαμηλώστε τον κορμό σας, διατη-
ρώντας ίσια τη ράχη και φέρτε τον αλτήρα σαν εκκρεμές 
ανάμεσα από τα πόδια σας. Επιστρέψτε στην αρχική σας 
θέση. Γυμνάζει πόδια, κοιλιακούς, αλλά και την πλάτη. 

SWING
μΕ ΑΛτηρΑ

• Για να γίνει η κοιλιά σας επίπεδη και να ξεπρο-
βάλουν οι κοιλιακοί σας μύες πολύ σημαντική είναι 
και η αερόβια άσκηση. Οι ασκήσεις που αυξάνουν 
τον καρδιακό παλμό και θα σας βοηθήσουν να 
κάψετε έως και 300 θερμίδες και λίπος είναι το 
γρήγορο περπάτημα, το jogging, το ποδήλατο και ο 
χορός. 
• Βελτιώστε τη διατροφή σας. Ο πρώτος και βασικός 
κανόνας είναι να μην παραλείπετε γεύματα. Όταν 

μειώνετε τα γεύματά σας, φτάνετε στο τραπέζι 
πεινασμένοι, με αποτέλεσμα να τρώτε με-

γαλύτερες ποσότητες φαγητού. 'Οταν 
πεινάτε, έχετε επίσης περισσότε-

ρες πιθανότητες να σηκώσετε 
το τηλέφωνο και να παραγ-

γείλετε κάτι απ' έξω, από 
το να μαγειρέψετε κάτι 
υγιεινό.
• Τα φρέσκα φρούτα και 
λαχανικά είναι το κλειδί 
για μία θρεπτική δίαιτα. 
Είναι γεμάτα φυτικές 

ίνες και αντιοξειδωτικά 
συστατικά, έχουν χαμηλή 

θερμιδική αξία και μπορείτε 

να τα απολαμβάνετε άφοβα.
• Προτιμήστε τους «καλούς» υδατάνθρακες. Μελέτη 
που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Clinical 
Nutrition1 έδειξε ότι όσοι έκαναν δίαιτα και έτρωγαν 
προϊόντα ολικής αλέσεως, έχασαν περισσότερο 
λίπος από την περιοχή της κοιλιάς από εκείνους 
που απλώς μείωσαν τις θερμίδες τους και έτρωγαν 
επεξεργασμένους υδατάνθρακες.
• Περιορίστε το στρες. Το στρες αυξάνει την παρα-
γωγή στεροειδών και ορμονών, που επηρεάζουν 
αρνητικά το πεπτικό σύστημα, με αποτέλεσμα τη 
συχνή εμφάνιση δυσκοιλιότητας και πρηξίματος στο 
στομάχι.
• Αν νομίζετε ότι το πολύ νερό φουσκώνει, έχετε 
κατά νου ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο! Η καλή 
ενυδάτωση δημιουργεί την αίσθηση κορεσμού, με 
αποτέλεσμα να χρειάζεστε μικρότερες ποσότητες 
φαγητού. Παράλληλα βοηθά στην καλύτερη λει-
τουργία του μεταβολισμού.
• Το αλάτι προκαλεί κατακράτηση υγρών, κάτι 
που δημιουργεί πρήξιμο στην κοιλιά. Ένας απλός 
τρόπος για να μειώσετε την υπερβολική πρόσλη-
ψη αλατιού, είναι να αντικαταστήσετε το αλάτι με 
μπαχαρικά ή μυρωδικά, αλλά και να περιορίσετε το 
fast food.

5έδαφος. Φροντίστε οι γάμπες σας να είναι παράλληλες προς το 
πάτωμα. Σηκώστε τα πόδια ψηλά, σχηματίζοντας μια ορθή γω-
νία με την σπονδυλική στήλη. Το κεφάλι σας θα είναι ελαφρώς 
ανασηκωμένο από το πάτωμα. Κατεβάστε τα πόδια αργά, όσο πιο 
κοντά στο έδαφος μπορείτε, χωρίς όμως να «ξεκουράζεστε» στο 
πάτωμα. Σηκώστε ξανά τα πόδια και επαναλάβετε. Να θυμάστε 
ότι, όσο πιο αργά κατεβάζετε, τόσο το καλύτερο. Η άσκηση αυτή 

Άλλες συμβουλέςΆλλες συμβουλές

ΠΟΔΙων 5ΠΟΔΙων 5
444

Σταθείτε όρθιοι με τα πόδια λίγο πιο ανοιχτά από το άνοιγ-
μα των ώμων, κρατώντας με τα δύο σας χέρια τεντωμένα 
έναν αλτήρα σχεδόν πάνω από το κεφάλι σας. Λυγίστε τα 
γόνατα σας, παράλληλα χαμηλώστε τον κορμό σας, διατη-
ρώντας ίσια τη ράχη και φέρτε τον αλτήρα σαν εκκρεμές 
ανάμεσα από τα πόδια σας. Επιστρέψτε στην αρχική σας 
θέση. Γυμνάζει πόδια, κοιλιακούς, αλλά και την πλάτη. 4SWING44μΕ ΑΛτηρΑ4
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Στηριχθείτε με τους πήχεις και τα δάχτυλα των ποδιών σας 
στο πάτωμα, φροντίζοντας οι αγκώνες σας να βρίσκονται 
ακριβώς κάτω από τους ώμους σας, σε ορθή γωνία. Διατηρή-
στε τον κορμό σας ευθυγραμμισμένο και το κεφάλι σας στη 
φυσική προέκταση της σπονδυλικής στήλης.

Με το βάρος να μοιράζεται σε χέρια και πόδια, τεντώστε τα 
πόδια και τον κορμό, ώστε το σώμα να σχηματίσει μία ευθεία 
από τις φτέρνες μέχρι το κεφάλι. Κρατώντας τις ωμοπλάτες 
πίσω και τους κοιλιακούς σας καλά σφιγμένους, ακινητοποι-
ήστε εντελώς το σώμα σας στη συγκεκριμένη θέση, άκαμπτο 
και ευθυγραμμισμένο. Μείνετε εκεί για 30 δευτερόλεπτα, 
επιστρέψτε στην αρχική σας θέση και επαναλάβετε 3 φορές. 

ΠρΟσΘΙΑ 
γΕΦυρΑ 6 πόδια και τον κορμό, ώστε το σώμα να σχηματίσει μία ευθεία 

από τις φτέρνες μέχρι το κεφάλι. Κρατώντας τις ωμοπλάτες 
πίσω και τους κοιλιακούς σας καλά σφιγμένους, ακινητοποι-
ήστε εντελώς το σώμα σας στη συγκεκριμένη θέση, άκαμπτο 
και ευθυγραμμισμένο. Μείνετε εκεί για 30 δευτερόλεπτα, 
επιστρέψτε στην αρχική σας θέση και επαναλάβετε 3 φορές. 

Τα ροκανίσματα σε μπάλα είναι 38% πιο απο-
τελεσματικά από τα κλασικά ροκανίσματα, 
που περιγράψαμε 
παραπάνω, καθώς η 
μπάλα αυξάνει το 
εύρος της κίνησης. 

Τα ροκανίσματα σε μπάλα είναι 38% πιο απο-
τελεσματικά από τα κλασικά ροκανίσματα, 

παραπάνω, καθώς η 

ρΟκΑνΙσμΑτΑ 
σΕ μΠΑΛΑ 

Πάρτε θέση για pushups και 
ανοίξτε ελαφρώς τα πέλματα. 

Φέρτε το δεξί γόνατο σας προς 
το στήθος, επιστρέψτε γρήγορα 
στην αρχική στάση και επανα-
λάβετε με το αριστερό γόνατο 

φροντίζοντας να κρατάτε πάντα 
την κοιλιά σφιγμένη. Επαναλά-
βετε, εναλλάσσοντας τα πόδια. 

Γυμνάζει τους κοιλιακούς, τους 
δελτοειδείς, αλλά και τους 

τετρακέφαλους.

MOUNTAIN 
CLIMBERS

9Ξαπλώστε ανάσκελα και ακουμπήστε την αριστερή σας φτέρνα πάνω 
στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού ποδιού. Στηρίξτε τον αυχένα σας με 

το αριστερό χέρι και κρατήστε ψηλά ένα βαράκι με το δεξί 
χέρι. Ανασηκώστε από το δάπεδο τους ώμους μέχρι να 

νιώσετε τους κάτω κοιλιακούς σας να δουλεύουν, κά-
ντε παύση ενός δευτερολέπτου σε αυτή τη στάση 

και επιστρέψτε στην αρχική σας θέση. 
Αυτό μετράει σαν μία κίνηση. Κά-

ντε 10-15 επαναλήψεις μετά 
αλλάξτε χέρι και 

κάντε άλλο ένα 
σετ.

χέρι. Ανασηκώστε από το δάπεδο τους ώμους μέχρι να 
νιώσετε τους κάτω κοιλιακούς σας να δουλεύουν, κά-

ντε παύση ενός δευτερολέπτου σε αυτή τη στάση 
και επιστρέψτε στην αρχική σας θέση. 

Αυτό μετράει σαν μία κίνηση. Κά-
ντε 10-15 επαναλήψεις μετά 

αλλάξτε χέρι και 
κάντε άλλο ένα 
σετ.

ρΟκΑνΙσμΑτΑ 
μΕ ΒΑρη 
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ΒOAT 
POSE 

Καθίστε με τα πόδια σας λυγισμένα πάνω σε ένα 
στρώμα, με τα χέρια (παλάμες) ακουμπισμένα στο 
έδαφος. Γείρτε την πλάτη σας προς τα πίσω, σηκώ-
νοντας παράλληλα τα πόδια σας, τεντωμένα, προς 
τα πάνω, ώστε το σώμα σας να σχηματίσει ένα V. 
Τεντώστε τα χέρια σας μπροστά, παράλληλα προς 
το έδαφος, με τις παλάμες να «κοιτούν» προς τα 
κάτω. Σφίξτε τους κάτω σας κοιλιακούς, διατηρώ-
ντας τους ώμους χαλαρούς. Μείνετε σε αυτή τη 
θέση, ώσπου να πάρετε πέντε βαθιές ανάσες. Κα-
τεβάστε τα πόδια και επαναλάβετε. 

ΠΛΑγΙΑ ΨΑΛΙΔΙΑ
Ξαπλώστε στο δάπεδο πάνω στη δεξιά σας πλευρά. Κρατή-
στε τα πόδια τεντωμένα και ίσια. Σφίξτε τους γλουτούς και 
ρουφήξτε την κοιλιά. Ακουμπήστε το κεφάλι στο μπράτσο 
σας. Τοποθετήστε το αριστερό χέρι στο πάτωμα μπροστά 
σας. Κρατώντας ίσιο το αριστερό σας πόδι σηκώστε το πάνω 
από το σώμα σας μέχρι να νιώσετε τους πλάγιους κοιλια-
κούς μύες να σφίγγουν. Μείνετε στην ίδια θέση για μερικά 
δευτερόλεπτα και έπειτα χαμηλώστε το πόδι. Κάντε 10 επα-
ναλήψεις και επαναλάβετε το ίδιο και από την άλλη πλευρά. 

healthy

FITNESS

ΤΟ ΝΑ ΑΠΟκΤΗΣΕί 
κΑΝΕίΣ ΜίΑ ΣφίχΤΗ 
κΑί ΕΠίΠΕΔΗ 
κΟίΛίΑ, ΔΕΝ ΕίΝΑί 
κΑΤί ΠΟΥ ΓίΝΕΤΑί 
ΑΠΟ ΤΗ ΜίΑ ΜΕΡΑ 
ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ. ΑΠΑίΤΕί 
χΡΟΝΟ, ΑφΟΣίώΣΗ 
κΑί ΠΕίθΑΡχίΑ

"
101010

Πηγή: 1. Katcher HI, Legro RS, Kunselman AR, Gillies PJ, Demers LM, Bagshaw DM, Kris Etherton PM. The effects of a whole grain enriched hypocaloric diet on
cardiovascular disease risk factors in men and women with metabolic syndrome. American Journal of Clinical Nutrition. January 2008, pg. 79-90.

11δευτερόλεπτα και έπειτα χαμηλώστε το πόδι. Κάντε 10 επα-
ναλήψεις και επαναλάβετε το ίδιο και από την άλλη πλευρά. 

12Μια άσκηση που δυναμώνει σημαντικά τον πυρήνα του σώματος. 
Καθίστε στο πάτωμα, σε θέση οκλαδόν, ακουμπώντας τις γροθιές 
σας στο έδαφος (ή τις παλάμες- για μικρότερο βαθμό δυσκολίας). 
Ρίξτε σε αυτές όλο σας το βάρος και σηκώστε το σώμα σας από 
το έδαφος. Μείνετε σε αυτή τη θέση ώσπου να πάρετε 3 βαθιές 
ανάσες. Μετά κατεβείτε και επαναλάβετε την άσκηση 3 φορές. 

SCALE POSE 
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α κουνούπια είναι οι ιπτάμενοι πρωταγωνιστές 
του καλοκαιριού. Τα θηλυκά είναι υπεύθυνα 

για τα τσιμπήματα, αλλά και για την ταλαιπωρία που 
τραβάμε μετά. «Το τσίμπημα και, ιδιαίτερα, το σάλιο 
του κουνουπιού, προκαλεί μια εντοπισμένη ανοσο-
λογική αντίδραση του οργανισμού μας. Χαρακτηρι-
στική είναι η έκκριση ισταμίνης, που συνεπάγεται 
φαγούρα και μικρό οίδημα στο σημείο», εξηγεί ο 
δερματολόγος- αφροδισιολόγος κ. Ελευθέριος Ιω-
αννίδης. 

Συνήθως, τα τσιμπήματα από κουνούπια είναι 
αθώα. Προκαλούν ένα ελαφρύ πρήξιμο στην περιο-
χή και έντονο κνησμό. Σε σπανιότερες περιπτώσεις 
τα κουνούπια είναι υπεύθυνα και για τη μετάδοση 
σοβαρών ασθενειών, όπως π.χ. ο ιός του Δυτικού 
Νείλου. 

Πώς αντιμετωπίζεται ένα τσίμπημα κουνουπιού; 
Πέρα από τοπικές αντιισταμινικές και κορτιζονού-
χες κρέμες που μπορούν να βοηθήσουν τις 2-3 
πρώτες μέρες, η φαγούρα βελτιώνεται αν βάλουμε 
πάνω στο τσίμπημα ξίδι! Το σημαντικό είναι να μην 
το ξύσουμε, αφού όπως εξηγεί ο γιατρός, αν αρχί-
σουμε να ξύνουμε την περιοχή δημιουργούμε έναν 
φαύλο κύκλο φαγούρας-ξυσίματος. Η επίσκεψη 
στον δερματολόγο επιβάλλεται «όταν το σημείο που 
τσιμπηθήκαμε φαίνεται να φλεγμαίνει περισσότερο 
από το φυσιολογικό, πονάει ή δημιουργείται μια μι-
κρή πληγή που δεν κλείνει», τονίζει ο κ. Ιωαννίδης.

Πρόληψη 
Ωστόσο, υπάρχουν και προληπτικά μέτρα που μπο-
ρούμε να πάρουμε για να μειώσουμε τις πιθανότη-
τες τσιμπήματος! 

Τ

τΑ ΤσιΜΠήΜαΤα 
τΟυ κΑΛΟκΑΙρΙΟυ
μέλισσες, κουνούπια, τσού-
χτρες, σκνίπες… είναι οι 
απρόσκλητοι, ενοχλητικοί 
επισκέπτες του καλοκαιριού! 
Όλοι έχουμε ξυπνήσει ξαφ-
νικά μέσα στη νύχτα από 
έντονη φαγούρα και κάποιοι 
έχουμε βρεθεί να τρέχου-
με έξω από τη θάλασσα, 
έπειτα από την επίθεση... 
τσούχτρας! και μπορεί το 
καλοκαίρι τα τσιμπήματα 
των εντόμων να είναι συ-
νηθισμένα και σχετικά εύ-
κολο να αντιμετωπιστούν, 
τι συμβαίνει όμως με τα πιο 
σοβαρά; Πότε πρέπει να 
απευθυνθούμε σε γιατρό; Ο 
Δερματολόγος dr Ελευθέρι-
ος Ιωαννίδης, απαντάει στα 
ερωτήματά μας και λύνει 
όλες μας τις απορίες, ώστε 
να έχουμε ένα ξέγνοιαστο 
καλοκαίρι!τη
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σοκ! Ναι, τα τσιμπήματα από μέλισσες και σφήκες, 
εκτός από επίπονα, σε περίπτωση που υπάρχει αλ-
λεργία, είναι και επικίνδυνα. Μια έντονη αλλεργική 
αντίδραση μπορεί να οδηγήσει σε λαρυγγικό οίδη-
μα ή και σε αλλεργικό σοκ, που απαιτεί άμεση νο-
σηλεία. Στους ανθρώπους που είναι αλλεργικοί στα 
τσιμπήματα αυτά, o κ. Ιωαννίδης δίνει τη συμβουλή 
«να είναι προετοιμασμένοι και να έχουν μαζί τους 
τα κατάλληλα φάρμακα. Θα πρέπει να έχουν πάντα 
μαζί τους μια ένεση αδρεναλίνης και να έχουν εκ-
παιδευτεί να την κάνουν μόνοι τους. Διαφορετικά, 
θα πρέπει να τους παρασχεθεί άμεσα ιατρική βοή-
θεια. Αν κάποιος νιώσει έντονη δυ-
σφορία ή αδυναμία μετά από ένα 
τέτοιο τσίμπημα ή παρατηρήσει 
να πρήζεται στο πρόσωπο ή 
στο λαιμό, πρέπει να πάει άμε-
σα στο πλησιέστερο κέντρο 
υγείας ή νοσοκομείο για τις 
πρώτες βοήθειες».

Τσούχτρες
Το τσίμπημα τσούχτρας είναι 
επίπονο, αλλά καθοριστική 
είναι η έκταση του πλοκαμιού 
που θα μας ακουμπήσει. Η πρώτη 
κίνηση που πρέπει να κάνουμε είναι να 
ξεπλύνουμε την περιοχή με ζεστό θαλασ-
σινό (όχι γλυκό) νερό και να αφαιρέσουμε, 
αν είναι δυνατό και αν υπάρχουν, πλοκάμια 
που έμειναν επάνω στο δέρμα. Αυτό μπορεί να γίνει 
ξύνοντας προσεκτικά την περιοχή με μια πιστωτική 
κάρτα ή κάτι αντίστοιχο ή με μια πετσέτα ή φορώ-

Σημαντικό είναι να αποφεύγουμε περιοχές με 
στάσιμα νερά, ειδικά τις ώρες που δύει ο ήλιος, 
μιας και τότε η δραστηριότητά τους είναι αυξημένη. 
Προτιμούμε να ποτίζουμε τις πρωινές ώρες και δεν 
ξεχνάμε στάσιμα νερά σε γλάστρες ή λεκάνες. Επί-
σης, φροντίζουμε να έχουμε κουρεμένα το γρασίδι, 
τους θάμνους και τις φυλλωσιές, ενώ έχει αναφερ-
θεί ότι οι λαμπτήρες κίτρινου χρώματος προσελκύ-
ουν λιγότερο τα κουνούπια.

Υπάρχει πληθώρα εντομοαπωθητικών, τόσο σε 
μορφή λοσιόν για εμάς, όσο και για το χώρο. Διά-
φορα έλαια και αρώματα, όπως η citronella, ο ευ-
κάλυπτος και ο βασιλικός απωθούν τα κουνούπια. 
Τα απωθούν επίσης, ο αέρας, οι ανεμιστήρες και 
τα κλιματιστικά, καθώς μειώνουν τη θερμοκρασία, 
ενώ δυσχεραίνουν την προσέγγισή τους. 

Μέλισσες & Σφήκες
Τα τσιμπήματα της μέλισσας ή της 

σφήκας είναι επώδυνα. Προ-
καλούν τοπική κοκκινίλα, 

πρήξιμο, πόνο ή φαγούρα, 
ως αντίδραση του δέρ-
ματος στο δηλητήριο 
που εισέρχεται στον 
οργανισμό μας από το 
κεντρί του εντόμου. Ο 

πόνος κρατάει συνήθως 
μέχρι ένα 24ωρο, αλλά ακολουθείται από φαγούρα 
που διαρκεί μερικές μέρες. 

Τι κάνουμε λοιπόν; «Το πρώτο πράγμα που πρέ-
πει να κάνουμε είναι να με ηρεμία να φροντίσουμε 
να αποφύγουμε άλλα τσιμπήματα, π.χ. να απομα-
κρυνθούμε αν υπάρχει κάποια σφηκοφωλιά που 
ενοχλήσαμε. Το δεύτερο είναι να προσπαθήσουμε 
να βγάλουμε το κεντρί από το σημείο, αν υπάρ-
χει ακόμα. Στη συνέχεια, οι κρύες κομπρέσες ή η 
εφαρμογή πάγου με διαλείμματα, οι κρέμες κορτι-
ζόνης, τα αντιισταμινικά και τα παυσίπονα βοηθούν 
τόσο στον έντονο πόνο, όσο και στη φαγούρα και το 
οίδημα που ακολουθούν», εξηγεί ο ειδικός. 

Το βασικότερο είναι να διατηρήσουμε την ψυ-
χραιμία μας, γιατί πολλοί τείνουν να πανικοβάλ-
λονται θεωρώντας πως θα υποστούν αλλεργικό 

ΤΑ ΤΣίΜΠΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΛίΣΣΕΣ 
κΑί ΣφΗκΕΣ, ΕκΤΟΣ ΑΠΟ 

ΕΠίΠΟΝΑ, ΣΕ ΠΕΡίΠΤώΣΗ ΠΟΥ 
ΥΠΑΡχΕί ΑΛΛΕΡΓίΑ, ΕίΝΑί κΑί 

ΕΠίκίΝΔΥΝΑ

"
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ντας γάντια- προσοχή, όχι με γυμνά χέρια. Εναλλακτικά, μπορούμε να 
ρίξουμε στο σημείο ένα παχύ στρώμα άμμου και να τρίψουμε απαλά την 
περιοχή. Το τσίμπημα από τσούχτρα δεν προκαλεί ιδιαίτερο πρόβλημα, 
εκτός αν μιλάμε για αλλεργικό άτομο. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις προκαλεί κοκκινίλα με ή χωρίς 
πρήξιμο, που συνδυάζεται με τσούξιμο, πόνο ή φαγούρα που τείνει να 
γίνει ενοχλητικό, με αποτέλεσμα να χαλάει η διάθεσή μας! Ο λόγος όλων 
των παραπάνω ενοχλήσεων είναι η τοξική ουσία που απελευθερώνεται 
στο δέρμα μας από τα πλοκάμια της τσούχτρας κατά το τσίμπημα. 

Τι θα βοηθήσει; «Οι κρέμες κορτιζόνης, τα αντιισταμινικά και οι κρύες 
κομπρέσες μειώνουν τον ερεθισμό και το κάψιμο, αν τις χρησιμοποιή-
σουμε για κάποιες μέρες και καλό είναι να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια, 
ειδικά αν το προσβεβλημένο σημείο είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο. Ένα 
τσίμπημα τσούχτρας, πέρα από τον αρχικό πόνο, μπορεί να προκαλέσει 
μελάγχρωση στο δέρμα και το σκούρο αυτό σημάδι να παραμείνει για 
αρκετό καιρό», εξηγεί ο ειδικός.

Και τα… δαγκώματα!
Ευτυχώς για εμάς, στην Ελλάδα δεν έχουμε σκορπιούς με θανατηφόρο 
δηλητήριο! Παρ' όλα αυτά, οι ουσίες στο δηλητήριο του σκορπιού είναι 
τοξικές για το δέρμα και προκαλούν μεγάλο πόνο. Τι πρέπει λοιπόν να 
κάνουμε σε περίπτωση δαγκώματος από σκορπιό; «Δυστυχώς, στην 
περίπτωση του σκορπιού, μια απλή επάλειψη με κρέμα κορτιζόνης δεν 
αρκεί και χρειάζονται παυσίπονα, πιθανότατα ένεση κορτιζόνης και αντι-
τετανική κάλυψη», συμπληρώνει ο δερματολόγος. Καλύτερα να καταφύ-
γουμε σε ιατρική βοήθεια αλλά χωρίς άγχος…

Ως προς τα φίδια, στη χώρα μας το μόνο δηλητηριώδες είναι η οχιά! 
Αν και το δάγκωμα από ένα φίδι ή σκορπιό είναι αρκετά επώδυνο δεν θα 
πρέπει να μας τρομοκρατήσει. «Αν μας δαγκώσει φίδι, θα πρέπει να κα-
τευθυνθούμε στο πλησιέστερο κέντρο υγείας ή νοσοκομείο. Εκεί έχουν 

κατάλληλους αντιοφικούς ορούς και θα αναλάβουν τα υπόλοιπα, 
όπως την πιθανή χρήση αντιτετανικού ορού και αντιβίωσης. Από 

την πλευρά μας, είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την ψυ-
χραιμία μας. Μια καλή συμβουλή είναι να δέσουμε ένα κομμάτι 

πανί πάνω από το σημείο του τσιμπήματος (όχι όμως πολύ 
σφιχτά), ώστε να καθυστερήσουμε την εξάπλωση του δη-

λητηρίου. Κοψίματα στο δέρμα, ρουφήγματα με το στό-
μα, ώστε να φύγει το δηλητήριο, και άλλα «χολιγου-

ντιανά εφέ», καλύτερο είναι να αποφεύγονται 
γιατί μόνο επιπλοκές θα προκαλέσουν», 

συμβουλεύει ο κ. Ιωαννίδης. 
Καλό καλοκαίρι λοιπόν...!

ΥΓΕΙΑwho
is who 

DR. ΕΛΕΥθΕΡίΟΣ 
ίώΑΝΝίΔΗΣ 
BSC, MBBS, PHD
Δερματολόγος – 
Αφροδισιολόγος – 
Δερματοχειρουργός

Σπούδασε στη Βιοϊατρική Σχολή 
του King’s College London 
(1999) και στην Ιατρική Σχολή 
του ίδιου Πανεπιστημίου (2004). 
Εκπαιδεύθηκε στην Παθολογία 
(Worthing) και στη Χειρουργική 
(Kingston). Έλαβε την 
ειδικότητα της Δερματολογίας 
– Αφροδισιολογίας από το Ad-
denbrooke’s Cambridge και 
το Αττικόν Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Αθηνών. 
Στη συνέχεια, διατέλεσε 
επιστημονικός συνεργάτης 
του Εργαστηρίου Παθολογικής 
Ανατομικής Πανεπιστημίου 
Αθηνών (2011), ενώ το 2013 
ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ του 
Πανεπιστημίου Αθηνών με 
βαθμό ‘Άριστα’. 
Έχει μετεκπαιδευθεί στην 
Αισθητική Ιατρική και στην 
Αντιγήρανση, στη χρήση 
ενέσιμων θεραπειών, στη 
δερματοσκόπηση, ενώ 
παρακολουθεί μεγάλα 
ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια 
για τη Δερματολογία και την 
Αισθητική Δερματολογία.
Είναι παντρεμένος και έχει 
δύο παιδιά, ενώ του αρέσουν 
οι ξένες γλώσσες και η μουσική.
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ΤαΞιΔι σΤή 
ΜιΚρα αγγλια 
γνωρίστε την Άνδρο 

Το κοσμοπολίτικο Μπατσί

Η Αγία Θαλασσινή, Χώρα

Φάρος, Χώρα

Η παραλία του Αγ. Πέτρου «Το πήδημα της γριάς», Κόρθι Ενετικό κάστρο, Χώρα
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ον περασμένο χειμώνα, οι σινε-
φίλ θαύμασαν τις ομορφιές της 

στην ταινία «Μικρά Αγγλία» του Παντελή 
Βούλγαρη. Ο λόγος για την Άνδρο, ένα 
νησί που δεν έχει παραδοθεί στη δίνη 
του μαζικού τουρισμού, αλλά διατηρεί 
τον μοναδικό χαρακτήρα, τον αριστο-
κρατικό αέρα και το κοσμοπολίτικο 
χρώμα του. Και μπορεί στην ταινία η 
Μόσχα να λέει προβληματισμένη «Άκου, 
Μικρά Αγγλία, μια σταλιά μέρος», ωστό-
σο η Άνδρος είναι το δεύτερο μεγαλύ-
τερο νησί των Κυκλάδων μετά τη Νάξο. 
Το τοπωνύμιο «Μικρά Αγγλία» μάλιστα, 
προέρχεται από τους παλιούς καιρούς, 
λόγω της μακράς ναυτικής παράδοσης 
του νησιού και του «ανταγωνισμού» της 
με τα μεγάλα εφοπλιστικά γραφεία της 
Αγγλίας.

Το βαθύ γαλάζιο των κρυστάλλινων 
νερών της, το σταχτί των ορεινών όγκων 
της και το βαθυπράσινο των εύφορων 
κοιλάδων συνθέτουν ένα από τα πιο 
ενδιαφέροντα τοπία των Κυκλάδων. H 
γη της καλύπτεται από συνεχόμενους 
ορεινούς όγκους, με απότομες πλαγιές, 
που διακόπτονται από φαράγγια και ρε-
ματιές. Tα ελαιόδεντρα, οι συκιές και τα 
αμπέλια συμπληρώνουν το τοπίο, ενώ οι 
νερόμυλοι και οι περιστερώνες, οι βρα-
χώδεις ακτές και τα λευκά εκκλησάκια 
προσδίδουν το δικό τους χρώμα στο 
σκηνικό.

H αρχιτεκτονική της Άνδρου δεν υπα-
κούει στους κανόνες του παραδοσιακού 
κυκλαδίτικου χτισίματος. Tα τυπικά αι-
γαιοπελαγίτικα σπίτια, συνυπάρχουν 

Τ

Eντυπωσιάζει γιατί ενώ μοιάζει οικεία, αποδεικνύεται πολύ διαφορετική 
από τα άλλα κυκλαδονήσια... Tο νησί με τη μακραίωνη ναυτική παράδοση, 
που γέννησε ονομαστούς καπεταναίους και εφοπλιστές, απέχει δύο μό-
λις ώρες από το λιμάνι της Pαφήνας και συνιστά μια από τις πιο γρήγορες 
αλλά και όμορφες αποδράσεις στις Kυκλάδες. τη
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Η διάσημη παραλία  Άχλα Η διάσημη παραλία  Άχλα
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αρμονικά με τα νεοκλασικά αρ-
χοντικά, τα ενετικά πυργόσπιτα 
και τα πετρόχτιστα σπίτια.

Εστία πολιτισμού
H πρωτεύουσα του νησιού, η 
Xώρα, με τα στενά πλακόστρω-
τα δρομάκια, τα ασβεστωμένα 
σκαλοπάτια και τις κρυστάλλινες 
παραλίες, αποτελεί το στολίδι του 
νησιού. Περπατώντας την οδό 
Γεωργίου Εμπειρίκου μπορεί 
κανείς να δει την Καΐρειο βιβλι-
οθήκη, το Εμπειρίκειο γυμνάσιο, 
και το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρί-
ας Κυδωνιέως. Συνεχίζοντας για 
την πλατεία Καΐρη αξίζει να δώ-
σετε προσοχή στην πλατεία Γη-
ροκομείου, τη Λέσχη Ανδρίων (η 
παλαιότερη Λέσχη της Ελλάδας), 
τον επιβλητικό ναό της Κοιμήσε-
ως της Θεοτόκου, καθώς και το 
Αρχαιολογικό Μουσείο ακριβώς 
πάνω στην πλατεία. Ακολουθώ-
ντας τα σκαλιά από την μεριά 
του Αρχαιολογικού Μουσείου 
θα βρείτε το παγκοσμίου φήμης 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του 
Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας 
Γουλανδρή. Ακόμη πιο κάτω στα 
σκαλιά, η θέα στο Νημποριό θα 
σας ανταμείψει βλέποντάς και 
την Πλακούρα, το εκκλησάκι της 
Αγίας Θαλασσινής και το όμορφο 
λιμάνι. Μην διστάσετε να περι-
ηγηθείτε στα όμορφα στενά της 
Χώρας και να ανακαλύψετε τις 
ξεχωριστές της γωνιές. 

Kατηφορίζοντας στον κεντρικό 
πλακόστρωτο δρόμο θα καταλή-
ξετε στα εντυπωσιακά απομει-
νάρια του ενετικού κάστρου, σε 
ένα νησάκι που ενώνεται με τη 
στεριά μέσω μιας πέτρινης γέ-
φυρας. Μπροστά από το κάστρο 
δεσπόζει το μνημείο του αφα-
νούς ναύτη, στην ομώνυμη πλα-

τεία. Ακριβώς από πίσω, με μία 
σύντομη επίσκεψη στο Ναυτικό 
Μουσείο, θα πάρετε μια καλή 
εικόνα για τη ναυτική παράδοση 
του νησιού.  Η Χώρα διαθέτει αξι-
όλογη υποδομή σε ξενοδοχεία 
–κάποια από αυτά σε παλιά αρ-
χοντικά– αλλά και ενοικιαζόμε-
να δωμάτια. Προσφέρει, επίσης, 
πολλές επιλογές για φαγητό και 
διασκέδαση. 

Τα γύρω χωριά
Oι Στενιές είναι ένα από τα ομορ-
φότερα χωριά του νησιού, με επι-
βλητικά παραδοσιακά αρχοντικά, 
ενώ λίγο ψηλότερα, στα Aποίκια, 
μπορείτε να δείτε από κοντά την 
ονομαστή πηγή Σάριζα και να 
πιείτε το νερό που αναβλύζει 
από το στόμα ενός λιονταριού. 
Eντυπωσιακές είναι και οι πηγές 
με τα κρυστάλλινα νερά στην κε-
ντρική πλατεία στους Mένητες, 
κάτω από τα σκιερά πλατάνια. 

Παραλίες
Για να κολυμπήσετε, πολύ κοντά 
στο λιμάνι του νησιού, το Γαύριο, 
υπάρχουν οι όμορφες αμμουδε-
ρές παραλίες της Ψιλής Άμμου 

•  Nα δω το ωραιότερο ηλιο-
βασίλεμα από το Aπροβάτο. 

•  Να κολυμπήσω στα κρυ-
στάλλινα νερά.

•  Nα γευτώ τη φουρτάλια, 
την παραδοσιακή ανδριώ-
τικη ομελέτα με τα ντόπια 
λουκάνικα.

•  Nα δω την έκθεση της γλύ-
πτριας Σοφίας Βάρη, στο 
Mουσείο Σύγχρονης Tέχνης 
στη Xώρα (έως τις 28/09). 
Η έκθεση, εκτός από γλυ-
πτά όλων των κατηγοριών 
και μεγεθών, περιλαμβάνει 
σχέδια, ακουαρέλες, ελαι-
ογραφίες, ανάγλυφα και 
κολάζ, καθώς και αντικεί-
μενα μικρογλυπτικής της 
διάσημης γλύπτριας. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει και η μόνιμη 
έκθεση του μουσείου, 
όπου εκτίθενται έργα του 
Ανδριώτη γλύπτη Μιχα-
ήλ Τόμπρου, καθώς και 
ζωγραφικά και γλυπτά των: 
Τάκη, Ζογγολόπουλου, 
Σκλάβου κ.ά.

•   Να επισκεφθώ το Αρχαιο-
λογικό Μουσείο της Χώρας 
και να δω τον «Ερμή της 
Άνδρου», αλλά και ένα 
από τα λίγα αντίγραφα 
της «Χάρτας» του Ρήγα 
Φεραίου. 

•   Να απολαύσω το πιο 
γλυκό κομμάτι της Άνδρου: 
αμυγδαλωτά, καλτσούνια, 
παστελάκια, παστιτσάκια 
και γλυκά του κουταλιού. 

Πάω στην Άνδρο για...
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και του Aγίου Πέτρου. Το Γαύριο 
διαθέτει αρκετά καταλύματα και το 
προτιμούν όσοι αναζητούν ήρεμες 
διακοπές, κοντά σε οργανωμένες 
παραλίες. 

Αν η βάση σας είναι στη Χώρα, 
κινηθείτε προς τα βόρεια για να 
βρείτε τις παραλίες Γιάλια και Πίσω 
Γιάλια, με κρυστάλλινα νερά, παρα-
λιακά μπαράκια για δροσιστικά δια-
λείμματα και ταβέρνες για φαγητό 
μετά τις βουτιές. Αν κινηθείτε αντί-
θετα, νότια, προς το Κόρθι, αξίζει 
να κολυμπήσετε στο «Πήδημα της 
Γριάς», μία εντυπωσιακή παραλία 
κοντά στον Όρμο, όπου ένας πανύ-
ψηλος βράχος ξεπροβάλλει από το 
πουθενά στη μέση της θάλασσας.

H εντυπωσιακότερη -και διαση-
μότερη τα τελευταία χρόνια- πα-
ραλία του νησιού είναι όμως τα 
Άχλα, στα βόρεια της Xώρας, μισή 
ώρα από το χωριό Bουρκωτή. Στην 
παραλία με την παχιά αμμουδιά, τα 
γαλανά νερά και τα ποταμάκια που 
χύνονται στη θάλασσα δημιουργούν 
έναν μοναδικό υγρότοπο, ενώ σαν 
στολίδι ένα πέτρινο εκκλησάκι βρί-
σκεται στην άκρη της.

Στην ίδια πλευρά του νησιού βρί-
σκεται και η Βόρη, μια αμμουδε-
ρή παραλία, με καταγάλανα νερά. 

Η Βόρη συνιστά ταυτόχρονα έναν 
μοναδικό βιότοπο, καθώς έχει πα-
νέμορφη βλάστηση και τρεχούμενα 
νερά. Το πιο εντυπωσιακό της στοι-
χείο είναι όμως το ναυάγιο του πα-
λιού εμπορικού πλοίου Semiramis 
που βρίσκεται κολλημένο στα βρά-
χια. 

Στα ανατολικά της Άνδρου, ο Ζόρ-
γκος είναι μια παραλία με καθαρά, 
μπλε νερά, ενώ μια άλλη γνωστή 
παραλία του νησιού, ο Χαλκολιμιώ-
νας, είναι μια καλή επιλογή για τις 
ημέρες που φυσάει. Βρίσκεται στη 
νοτιοδυτική πλευρά του νησιού, εί-
ναι αμμώδης, αλλά έχει και βότσα-
λο. 

Το κοσμοπολίτικο Mπατσί θα 
αποτελέσει βασικό προορισμό για 
τη νυχτερινή σας διασκέδαση. Το 
Μπατσί είναι το μεγαλύτερο τουρι-
στικό θέρετρο της Άνδρου. Η ορ-
γανωμένη παραλία μπροστά του, 
διάσημη απ’ την ελληνική ταινία 
«Κορίτσια στον ήλιο», είναι γεμάτη 
καφετέριες και εστιατόρια, μπαρά-
κια, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά 
και αρκετά ξενοδοχεία. Χτισμένο 
αμφιθεατρικά, όταν το βλέπεις από 
τον δρόμο που ενώνει το λιμάνι με 
τη Χώρα, μοιάζει με πίνακα ζωγρα-
φικής! 

Σ ημείο αναφοράς στην ταινία του Βούλγαρη είναι τα απόμερα μέρη στα 
οποία συναντιούνται κρυφά οι Όρσα Σαλταφέρου και Σπύρος Μαλτα-

μπές. Τα τρία σημεία, που η Όρσα ονομάζει «κύκλο του Μαλταμπέ» είναι ένα 
γεφυράκι, μια βραχοσπηλιά και ένα μονοπάτι με κυπαρισσοσειρές. Αυτά τα 
τρία σημεία πολλοί επισκέπτες τα αναζητούν μετά την προβολή της ταινίας. 
Η βραχοσπηλιά βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της παραλίας στο Συνετί, το γε-
φυράκι βρίσκεται στο Επισκοπειό, στο Κόρθι, ενώ για να δείτε το μονοπάτι 
με τα κυπαρίσσια, πρέπει να πάτε στο χωριό Μεσαριά. 

Ο κυκΛΟσ τΟυ μΑΛτΑμΠΕ
 Όταν η φύση γίνεται "σκηνικό" 
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ο healthyme έψαξε, οργάνωσε και σας 
παρουσιάζει προτάσεις για το καλοκαί-

ρι του 2014. Είτε επιλέξετε μια αισθηματική 
νουβέλα, είτε κάποιο αστυνομικό μυθιστόρη-
μα, ένα είναι βέβαιο: η επιλογή θα σας αντα-
μείψει με το παραπάνω...

Διακοπές χωρίς βιβλία δεν γί-
νονται! συντροφιά στην πα-
ραλία, στο κρεβάτι μέχρι την 
έλευση του μορφέα, απασχό-
ληση για τον ελεύθερο χρόνο, 
το βιβλίο είναι μια μοναδική 
παρέα. Ανάλογα με τα γούστα 
σας, μπορείτε να βυθιστείτε 
στην περιπέτεια ή να “ταξιδέ-
ψετε” με ανθρώπινες ιστορίες 
και να ζήσετε τα πάθη των ηρώ-
ων… η επιλογή είναι δική σας!τη
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Ο ΑΠΑρΑΙτητΟσ  
σΥνΤροφοσ για 
Το ΚαλοΚαιρι
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Για τους 
κατα… ςυρροή 

αναΓνώςτες

Το ΜΩρο ΠοΥ  
ΤοΥ ΚλΕΨανΕ  
Το ΜΠιΜΠΕρο
του ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΡΙΒΙΖΑ

 Όταν δύο αδίστακτοι λωποδύτες 
κλέβουν το μπιμπερό ενός αθώου 
μωρού, είναι σίγουροι ότι ποτέ δε 
θα λογοδοτήσουν για την αποτρό-
παια αυτή πράξη τους. Λογαριάζουν 
όμως χωρίς το μωρό, που είναι 
αποφασισμένο να βρει το κλεμμένο 
μπιμπερό και να τιμωρήσει τους 
δράστες. Το μωρό δε φοβάται! Θα 
βρεθεί αντιμέτωπο με τον Τσάρλυ 
τον Ατσίδα με τη στραβή χωρίστρα 
και τον Πητ τον Πιτυρίδα, που έχει 
κλέψει μια ορχήστρα, θα κατατρο-
πώσει τον Μπάμπη τον Μπουγάτσα, 
τον πρώην παλαιστή με την άγρια 
φάτσα, θα αναμετρηθεί με τον Τζιμ 
τον Αρπατσίνο, τον τρόμο των καζίνο, 
και με χίλιους δυο άλλους, ώσπου να 
εντοπίσει το απρόσιτο κρησφύγετο 
των κακοποιών και να διεκδικήσει το 
κλεμμένο μπιμπερό του. 

Το σΤιγΜα  
Τήσ ΠροΔοσιασ 
του ΠΟΛ ΤΖΟΝΣΤΟΝ

Έχοντας προσληφθεί από 
μια εταιρεία παραγωγής του 
Χόλιγουντ για να εντοπί-
σει ένα στέλεχός της που 
αγνοείται στην Κρήτη, ο 
Ελληνοσκοτσέζος ντετέκτιβ 
Άλεξ Μαύρος βυθίζεται σε 
μια δίνη μίσους. Οι έρευνές 
του τον οδηγούν σε μια 
ευρύτατη συνωμοσία, που 
περιλαμβάνει αρχαιοκαπη-
λία, εμπόριο ναρκωτικών, 
βία και ένα πυκνό πέπλο 
σιωπής και συγκάλυψης. 
Ώσπου ανακαλύπτει ότι 
και η ίδια του η οικογένεια 
συνδέεται με όλη αυτή τη 
φρίκη…

ΠιΚρα ΠαΘή 
της ΛΕΝΑΣ ΛΕΧΤΟΛΑΙΝΕΝ 

Ο Γιούκα Πέλτονεν βρίσκεται 
νεκρός στην παραλία, λίγα μέ-
τρα μακριά από το εξοχικό των 
γονιών του, όπου φιλοξενεί για 
το Σαββατοκύριακο εφτά μέλη 
μιας φοιτητικής χορωδίας. Tην 
υπόθεση αναλαμβάνει να εξι-
χνιάσει η νεαρή υπαστυνόμος 
Μάρια Κάλιο. Στην πορεία των 
ερευνών, η νεαρή αστυνομι-
κός ανακαλύπτει τα σκοτεινά 
μυστικά του θύματος – και όχι 
μόνο. Η δική της ζωή, οι δικές 
της πληγές... και τα δικά της 
μυστικά δε θα την εμποδί-
σουν στην προσπάθειά της να 
ανακαλύψει την αλήθεια, που 
μοιάζει καλά κρυμμένη πίσω 
από έναν ιστό διφορούμενων 
σχέσεων.

Εκδόσεις Μεταίχμιο, 
σελ. 96, τιμή: 12,96 €

Εκδόσεις Λιβάνη, 
σελ. 512, τιμή: 12,00 €

Εκδόσεις Ψυχογιός, 
σελ. 384, τιμή: 14,94 €

Για τους 
μικρους μας 

φιλους…
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ΖήσαΜΕ Τήν 
ΕΥΤΥΧια
της ΛΙΛΙ ΤΑΚ

Στη διάρκεια της νύχτας 
που άλλαξε τη ζωή 
της για πάντα, η Νίνα, 
ξαπλωμένη στο συζυ-
γικό κρεβάτι στο οποίο 
κοιμόταν επί δεκαετίες 
με τον Φίλιπ, επιστρέ-
φει στις σημαντικές 
στιγμές του γάμου τους, 
ξεκινώντας από το 
πρώτο ραντεβού τους 
στο Παρίσι. Καθώς ο 
αναγνώστης ακολουθεί 
τη Νίνα στις νοερές πε-
ριπλανήσεις της στο πα-
ρελθόν, ξεδιπλώνονται 
οι ιδιωτικές στιγμές, τα 
σκοτεινά μυστικά και 
οι μεγάλες χαρές που 
διαμόρφωσαν τη ζωή 
του Φίλιπ και της Νίνας 
ως ζευγαριού.

ο φιλαραΚοσ
του ΓΚΥ ΝΤΕ ΜωΠΑΣΑΝ

Αποτελεί μια τοιχογραφία 
εκπληκτικής τέχνης στην 
αποτύπωση σκηνών και 
χαρακτήρων. Είναι ένα 
κλασικό μυθιστόρημα 
αποπλάνησης, ίντριγκας 
και αθέμιτης κοινωνικής 
αναρρίχησης την περίοδο 
της belle époque του 
Παρισιού.
Ο Ζωρζ Ντυρουά, ο ήρω-
ας του βιβλίου, είναι ένας 
ξοφλημένος δημοσιογρά-
φος και πρώην υπαξιω-
ματικός των Ουσσάρων 
με ταπεινή καταγωγή, ο 
οποίος με δόλια μέσα και 
συνάπτοντας σχέσεις με 
ισχυρές και ευκατάστατες 
γυναίκες καταφέρνει να 
αναρριχηθεί στην κορυφή 
της παριζιάνικης κοινω-
νίας.

Ενασ Χρονοσ 
Μονο
του ΓΚΕΪΛ ΦΟΡΜΑΝ

Όταν ανοίγει τα μάτια 
του, ο Βίλεμ δεν έχει 
ιδέα πού βρίσκεται – 
στην Πράγα, στο Κάιρο 
ή στο σπίτι του στο Άμ-
στερνταμ; Το μόνο που 
ξέρει είναι ότι πρέπει 
οπωσδήποτε να βρει 
ένα κορίτσι με το όνομα 
Λούλου. Μοιράστηκαν 
μια μαγική νύχτα στο 
Παρίσι και η θύμηση 
αυτή τον κάνει να ανα-
ρωτιέται μήπως η μοίρα 
τους είναι να ζήσουν για 
πάντα μαζί. Ταξιδεύει 
σε ολόκληρο τον κόσμο, 
από το Μεξικό μέχρι την 
Ινδία, ελπίζοντας να την 
ξαναβρεί. Ο χρόνος θα 
μπορέσει να σβήσει τον 
έρωτά τους;

O ΥΠΕροΧοσ 
γΚαΤσΜΠΥ
του Φ. Σ. ΦΙΤΖΕΡΑΛΝΤ 

Όλοι σχεδόν εκμεταλ-
λεύτηκαν τη μυθική 
φιλοξενία του. Στην 
εξαίσια κατοικία του 
στο Λονγκ Άιλαντ έδινε 
τα πιο εκθαμβωτικά 
πάρτι και το περίεργο σ' 
αυτά ήταν ότι ελάχιστοι 
γνώριζαν ποιος ήταν 
ο οικοδεσπότης τους. 
Ο Γκάτσμπυ εκπλη-
ρώνει το Αμερικανικό 
Όνειρο μέσα σε τρία 
μόνο χρόνια (Καλοκαίρι 
1919-Καλοκαίρι 1922). 
Κινητήριος δύναμή του, 
ο έμμονος, ανυπο-
χώρητος, απόλυτος, 
κατακτητικός, ρομαντι-
κός έρωτάς του για την 
Νταίζυ, 

Για τους 
ρομαντικους...

κλαςικα 
μυθιςτορήματα

Εκδόσεις Κέδρος, 
σελ. 232, τιμή: 12,50 €

Εκδόσεις Γκοβόστη,  
σελ. 384, τιμή 15,00 €

Εκδόσεις Ψυχογιός, 
σελ. 344, τιμή: 12,96 €

Εκδόσεις Παπαδόπουλος, 
σελ. 168, τιμή 4,99 €
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φαρμακοποιός κ. Μαρία Πανουτσο-
πούλου-Εφορακοπούλου μας παρέχει 

πολύτιμη βοήθεια και συμβουλές για να την ετοι-
μασία του νεσεσέρ των διακοπών, καθώς απα-
ριθμεί όλα όσα χρειάζεται κανείς, τόσο για τις 
καθημερινές, όσο και για τις έκτακτες ανάγκες 
(π.χ. κάποιο μικροατύχημα) των διακοπών. 

• Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να πάρετε μαζί σας 
κάποιο προϊόν για τα τσιμπήματα, κορτιζονού-
χο ή όχι ή κάποιο σκεύασμα με αμμωνία. «Αν 
μιλάμε για βρέφος ή για άτομο με ευαίσθητο 
δέρμα, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσουμε 
κάποιο ζελέ αλόης, που ανακουφίζει επίσης από 
τον ερεθισμό και τη φαγούρα», συμβουλεύει η 
ειδικός. 

• Εντομοαπωθητικά. «Καλό είναι να αποφύγετε 
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Το νΕσΕσΕρ 
των ΔΙΑκΟΠων 

τα χημικά προϊόντα που υπάρχουν στο εμπόριο και να προ-
τιμήσετε φυσικά εντομοαπωθητικά, με βάση το γεράνι, το 
βασιλικό, το μύρτιλλο και τη σιτρονέλα», τονίζει η φαρμακο-
ποιός.

• Ένα ζελέ αλόης μπορεί να αποδειχθεί σωτήριο για τα 
εγκαύματα- ηλιακά και μη. 

• Προστασία από τον ήλιο. Επιλέξτε προϊόντα με φίλ-
τρα UVA και UVB. «Για τα παιδιά, επιλέξτε προϊόντα με 
φυσικά φίλτρα, χωρίς parabens. Επίσης, προσέξτε πολύ 
τη συντήρησή τους, βάζοντάς τα κάτω από την ομπρέλα ή 
τοποθετώντας τα στα ειδικά ισοθερμικά τσαντάκια για την 
παραλία», σημειώνει η κυρία Πανουτσοπούλου. 

• Αποσμητικά. Για να νιώθετε φρέσκοι και καθαροί όλη 
την ημέρα. 

• Φτιάξτε το φαρμακείο των διακοπών σας. Αυτό θα 
πρέπει να περιλαμβάνει: αντιπυρετικό για ενήλικες και 
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το αντίστοιχο σιρόπι για τα παιδιά, αντιισταμινικά χά-
πια ή σιρόπι, για τις περιπτώσεις έντονης αλλεργίας. 
Επίσης, αντιδιαρροϊκά χάπια αν και, σε πρώτη φάση, 
στα περιστατικά διάρροιας, χορηγούνται προβιοτικά, 
διαλύματα ηλεκτρολυτών για την αναπλήρωσή τους, 
σε περίπτωση διάρροιας ή εμέτων, αντιεμετικά σκευ-
άσματα, χάπια, τσίχλες ή σιρόπι για τη ναυτία, ένα 
θερμόμετρο. Mην ξεχάσετε επίσης να πάρετε μαζί 
σας αντισηπτικό χωρίς ιώδιο, γάζες, ελαστικό επίδε-
σμο, στριπς για τα μικροχτυπήματα και ένα πακετάκι 
με έτοιμα ράμματα- αν θέλετε να συγκρατήσετε ένα 
μεγάλο τραύμα. Τέλος, μια παγοκομπρέσα μπορεί να 
σας φανεί πολύ χρήσιμη. 

• Συμπληρώματα διατροφής. «Πολύ σημαντικά εί-
ναι αφενός τα προβιοτικά για τις διάρροιες, αφετέρου 
τα αντιοξειδωτικά και το καροτένιο, τα οποία βοηθούν 
στο μαύρισμα και αυξάνουν την αντοχή του δέρματος 
απέναντι στην υπεριώδη ακτινοβολία και τα ηλιακά 
εγκαύματα», σημειώνει η κ. Πανουτσοπούλου. Σύμ-
φωνα με την ίδια, «αν ο τόπος διακοπών μας απαιτεί 
μακρινό ταξίδι και αντιμετωπίζουμε προβλήματα με 
τον ύπνο, ίσως θα πρέπει να έχουμε μαζί μας ένα συ-
μπλήρωμα με μελατονίνη ή βαλεριάνα, ενώ ένα λιπο-
τροπικό βοήθημα θα μας βοηθήσει να διατηρήσουμε 
τον έλεγχο του βάρους μας ακόμη κι αν ξεφύγουμε 
λιγάκι και φάμε παραπάνω, καθώς μας βοηθά στις 
καύσεις». Είναι σημαντικό ο κάθε ενδιαφερόμενος να 
αναφέρει στον φαρμακοποιό τυχόν προβλήματα υγεί-
ας, ώστε ο τελευταίος να του προτείνει το κατάλληλο 
προϊόν που ταιριάζει στις ανάγκες του.

 

Το νεσεσέρ... βαλίτσα
«Καλύτερα να πάρω κι αυτό μαζί μου, σε περίπτωση 
που το χρειαστώ», είναι η σκέψη που κάνουν οι πε-
ρισσότεροι, όταν ετοιμάζουν το νεσεσέρ των διακο-
πών. Έτσι το γεμίζουν με πολλά προϊόντα που σχεδόν 
πάντα αποδεικνύονται περιττά. Μία καλή συμβουλή 
είναι να αγοράσουμε εκδόσεις travel των προϊόντων 
μας ή να αγοράσουμε μικρά βαζάκια (που θα βρούμε 
στο φαρμακείο) και να τα γεμίσουμε με τα κανονικά 
προϊόντα που έχουμε στο μπάνιο μας. Έτσι και χώρο 
θα εξοικονομήσουμε, και όπως επισημαίνει η φαρ-
μακοποιός «θα περιορίσουμε την ποσότητα του καλ-
λυντικού που θα εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες (βλ. 
πορτ-παγκάζ αυτοκινήτου, παραλία, χώρος αποσκευ-
ών στο αεροσκάφος κ.λπ.)». 

Το μυστικό, κυρίως για τις γυναίκες, είναι να έχουν 
μαζί τους περισσότερα προϊόντα για τη φροντίδα του 
δέρματος και όχι πολλά καλλυντικά, αφού η ξεκού-
ραση και το μαύρισμα είναι αυτά που αναδεικνύουν 
την ομορφιά το καλοκαίρι και όχι το μακιγιάζ. «Επει-
δή το καλοκαίρι, το δέρμα ξεραίνεται από τον ήλιο και 
αφυδατώνεται, είναι σημαντικό να το αφήνουμε να 
αναπνέει και να μην το καλύπτουμε με πολλές στρώ-
σεις προϊόντων. Στα φαρμακεία μπορεί πλέον κανείς 
να βρει make-up σε υγρή μορφή, που παρέχουν 
κάλυψη, ενυδάτωση και αντηλιακή προστασία μαζί. 
Έτσι, δεν χρειάζεται να κουβαλάμε πολλά προϊόντα. 
Για τη... σωτηρία του δέρματός μας το καλοκαίρι, θα 
πρέπει να πίνουμε πολύ νερό, να χρησιμοποιούμε 
ενυδατικά γαλακτώματα και να λαμβάνουμε κάποιο 
συμπλήρωμα υαλουρονικού οξέος, που βοηθά στην 
ενυδάτωση καθώς συγκρατεί το νερό ή κάποιο συ-
μπλήρωμα αντιοξειδωτικών», υπογραμμίζει η κ. Πα-
νουτσοπούλου.

 
Το νεσεσέρ του άνδρα
Το ανδρικό νεσεσέρ, εκτός από τα βασικά καθαρι-
στικά και ξυριστικά (αφρόλουτρο, σαμπουάν, αφρός 
ξυρίσματος, ξυραφάκια και after shave), θα πρέπει να 
περιλαμβάνει αντηλιακό, αποσμητικό και άρωμα.

τα ρούχα μπήκαν στη βαλίτσα. 
Πριν την κλείσουμε όμως, πρέ-
πει να φτιάξουμε το νεσεσέρ 
των καλλυντικών αλλά και των 
πρώτων βοηθειών! τι πρέπει να 
βάλουμε μέσα; η προετοιμασία 
του νεσεσέρ των διακοπών είναι 
σπαζοκεφαλιά για κάθε ταξιδιώ-
τη, ίσως πολύ περισσότερο από 
την προσπάθεια να συνδυάσουμε 
ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ.Τ
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Μαρία Πανουτσοπούλου - Εφορακοπούλου
Α. Λαζαράκη 35, γλυφάδα, τηλ. 210 8980903
e-mail: info@mariaspharmacy.gr
www.mariaspharmacy.gr 
facebook: Maria's PharmacyIN
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Solgar 
VM-2000

Όλες οι απαραίτητες βιταμίνες 
και μέταλλα

Πολυβιταμίνη που περιέχει όλα τα απα-
ραίτητα θρεπτικά συστατικά, βιταμίνες, 
μέταλλα και ιχνοστοιχεία, αμινοξέα, αντι-
οξειδωτικά, πεπτικά ένζυμα, υπερτροφές, 
βότανα, υδατοδιαλυτές ίνες και βιοφλαβονοειδή και μας 
βοηθά να έχουμε έναν δυνατό οργανισμό ακόμα και το 
καλοκαίρι.

Optima
Ice Guard Natural Crystal 
Deodorant Twist - Up 

Ιδρώστε άφοβα!

Ένα 100% φυσικό υποαλλεργικό αποσμητι-
κό, χωρίς αρώματα και άλλα πρόσθετα και 
χωρίς οινόπνευμα. Δρα κατά των βακτηρι-
δίων χωρίς να απορροφάται και χωρίς να 

μπλοκάρει τους πόρους του δέρματος, αποτρέποντας την 
κακοσμία, χωρίς να εμποδίζει τη φυσιολογική διαδικα-
σία της εφίδρωσης.

dr.organic
Organic Moroccan 
Argan Oil Restorative 
Treatment Conditioner 

Μαλλιά λαμπερά & 
ευκολοχτένιστα

Βασισμένη στο βιολογικό έλαιο 
αργκάν, που χαρακτηρίζεται από τους 
ειδικούς ως ο Υγρός Χρυσός, αυτή 
η πλούσια, συμπυκνωμένη κρέμα 
περιποίησης, θρέφει σε βάθος και 
επανορθώνει την ταλαιπωρημένη τρί-
χα, ενισχύοντας την δύναμή 
της από μέσα, προστα-
τεύοντάς την από τα 
σπασίματα.

dr.organic
Organic Virgin Coconut Oil 
Skin Lotion

Με ιδιαίτερες ενυδατικές και 
μαλακτικές ιδιότητες

Το γαλάκτωμα σώματος με βιολογικό έλαιο 
καρύδας προσφέρει εντατική ενυδάτωση 
και θρέψη του δέρματος, αφήνοντας την 
επιδερμίδα σε τέλεια ισορροπία, ανανε-
ωμένη και φυσικά απαλή, χωρίς λιπαρά 
κατάλοιπα.

dr.organic
Organic Virgin Coconut Oil 
Monoi Moisture Melt

Εξωτική περιποίηση από την 
κορυφή ως τα νύχια 

Ένα εξαιρετικά ενυδατικό λάδι με παρθένο 
βιολογικό έλαιο καρύδας, εκχύλισμα αν-
θέων γαρδένιας και πορτοκαλιού, αιθέρια 
έλαια από περγαμόντο, φλούδα λεμονιού 
και σπόρους παπάγιας, βούτυρο μάνγκο, 
βουτυροκακάο, καθώς και βιταμίνη Ε. 
Ενυδατώνει βαθιά και θρέφει το δέρμα, τα 
μαλλιά  και τα νύχια.

dr.organic
Organic Royal Jelly 
Cellulite Cream 

Βασιλική περιποίηση κατά 
της κυτταρίτιδας!

Με καθημερινή εφαρμογή, καταπο-
λεμά την κυτταρίτιδα και μειώνει την 
όψη φλοιού πορτοκαλιού. Βελτιώνει 
την κυκλοφορία, τονώνει την επιδερ-
μίδα και χαρίζει νεανική, σφριγηλή 

και απαλή όψη στο δέρμα. Βοηθάει στη μείωση πόντων 
στις περιοχές των γοφών και των μηρών, ενώ αφήνει το 
δέρμα σφριγηλό και εμφανώς ενυδατωμένο.

Ένα 100% φυσικό υποαλλεργικό αποσμητι-

Φροντίδα για το καλοκαίρι
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Φυσικά αποσμητικά 
dr.organic

Φρεσκάδα 
& προστασία 
ΟΛη μΕρΑ!

ο στοιχείο- κλειδί των αποσμητικών της dr.organic είναι η 
φυσικότητά τους. Όχι μόνο παρασκευάζονται από φυσικά, 

βιολογικά συστατικά, αλλά έχουν το προνόμιο να μην παρεμ-
βαίνουν στη φυσιολογική διαδικασία της εφίδρωσης και να μην 
μπλοκάρουν τους πόρους, όπως π.χ. κάνουν τα αποσμητικά 
τύπου anti-perspirant που κυκλοφορούν στην αγορά. 

Τα αποσμητικά της dr.organic είναι σε μορφή roll-on, απλώ-
νονται εύκολα και απορροφώνται γρήγορα, χωρίς να αφήνουν 
σημάδια ή λεκέδες, δεν προκαλούν ερεθισμούς, εξουδετε-
ρώνουν τις δυσάρεστες οσμές του σώματος και προσφέρουν 
προστασία που διαρκεί. 

Κι όλα αυτά, ΧΩΡΙΣ να περιέχουν parabens, SLS, τεχνητά 
χρώματα ή αρώματα, αλουμίνιο ή αλκοόλ. 

T

Θέλετε ένα αποτελεσματικό 
αποσμητικό, που θα σας προ-

στατεύει όλη μέρα από την εφί-
δρωση και την κακοσμία, αλλά 

θα είναι παράλληλα απαλό για την 
ευαίσθητη περιοχή της μασχάλης; 

η dr.organic σας δίνει τη λύση με μια 
ολοκληρωμένη σειρά αποσμητικών που 

σας προσφέρουν προστασία και φρεσκά-
δα, κάθε μέρα, όλη μέρα!
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Το Organic Pomegranate Deodorant 
με Βιολογικό Ρόδι, Αλόη Βέρα, Βιταμίνη Ε και 
Έλαιο από Ηλίανθο, είναι ένα απαλό, αντιβακτηριδια-
κό αποσμητικό, που προσφέρει αντιβακτηριδιακή και 
διαρκή προστασία. 

Δεν μπλοκάρει τους πόρους και δεν εμποδίζει την 
υγιή εφίδρωση, αφήνοντας ένα διακριτικό δροσερό 
άρωμα. 

Το Organic Tea Tree Deodorant είναι ένα 
αντιβακτηριδιακό κρεμώδες αποσμητικό, με σύνθεση 
από έλαιο πιστοποιηµένου Βιολογικού 
Τεϊόδεντρου, Αλόη Βέρα, Έλαιο Ηλίανθου, Ισλανδι-
κή Κετραρία, Λειχήνα της Ιρλανδίας και Βιταμίνη E, που 
προστατεύει από τον ιδρώτα και την κακοσμία, αφήνο-
ντας την επιδερμίδα απαλή και ενυδατωμένη. 

Το Organic Manuka Honey Deodorant, 
με βάση το ευεργετικό Βιολογικό Μέλι Μα-
νούκα και Αλόη Βέρα, Έλαιο Ηλίανθου, Ισλανδική 
Κετραρία, Λειχήνα της Ιρλανδίας και Βιταμίνη Ε, βοηθά 
στην ανάπλαση και την καταπράυνση της ευαίσθητης 
περιοχής της μασχάλης, χαρίζοντας παράλληλα ένα 
διακριτικό άρωμα μελιού. Είναι ιδανικό για καθημερινή 
χρήση και κατάλληλο και για ευαίσθητα δέρματα.

To Organic Aloe Vera Deodorant με 
Βιολογική Αλόη Βέρα, περιέχει ισλανδική κε-
τραρία, βιταμίνη Ε και έλαιο από ηλίανθο. Περιποιείται 
και προστατεύει την ευαίσθητη περιοχή της μασχάλης, 

εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές του σώματος, 
αφήνοντας την επιδερμίδα απαλή και ενυδατωμένη, 
ενώ χαρίζει αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί όλη 
μέρα.
Τέλος, το Organic Vitamin E Deodorant 
είναι ένα εξαιρετικά απαλό, αλλά και πολύ αποτε-
λεσματικό αποσμητικό, µε βιταµίνη E, Αλόη 
Βέρα, Έλαιο Ηλίανθου, Ισλανδική Κετραρία και 
Λειχήνα της Ιρλανδίας. Ενυδατώνει και προστατεύ-
ει την περιοχή της μασχάλης, χωρίς να προκαλεί 
ερεθισμούς.

Η ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 12 ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ, ΓΙΑ ΝΑ ∆ΙΑΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ!

∆εν µπλοκάρει 
τους πόρους. 

Παρέχει 
διαρκή 

προστασία
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Ο Nick Waterhouse από την Καλιφόρνια των ΗΠΑ είναι μια μουσική απο-
κάλυψη. Με την τραχύτητα του garage punk ο Waterhouse ξαναβρίσκει 
το χαμένο νήμα της soul και του ruthm blues. Το μουσικό αποτέλεσμα 
κυριολεκτικά συναρπάζει. Ο 28χρονος απόγονος του Buddy Holly είναι 
ο αιμοδότης μιας κακοποιημένης μουσικής παράδοσης. Έχει χρόνια να 
ακουστεί κάτι τόσο sexy, αυθάδες και φρέσκο.

Η εταιρία παραγωγής Teatro, ζωντανεύει επί σκηνής, ένα από τα πιο σπουδαία 
έργα της κλασικής δραματουργίας, στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός 
Kόσμος». Αυτή η παράξενη Στρίγγλα, Κατερίνα Λέχου, δεν θα ημερέψει μόνο αλλά 
θα πει κι ένα τραγούδι ακολουθώντας τις μελωδίες του Θάνου Μικρούτσικου. Αυτή 
την εμπνευσμένη και απρόβλεπτη «στρίγγλα», που φτάνει στα όρια του «δαιμονι-
σμού» και τρομοκρατεί μια ολόκληρη πόλη της Ιταλίας, θα επιχειρήσει να εξημε-
ρώσει ένας «ατρόμητος» άντρας, σε μια απρόβλεπτη θεατρική περιπέτεια. 

Η δεύτερη κα-
λοκαιρινή πα-
ραγωγή όπερας 
της Εθνικής Λυ-
ρικής Σκηνής 
στο Ηρώδειο 
είναι ο δημο-
φιλής Οθέλλος 
του Τζουζέππε 

Βέρντι, σε νέα σκηνοθεσία του διεθνώς καταξιωμένου σκηνο-
θέτη της όπερας Γιάννη Κόκκου. Είναι η ιστορία του δυνατού 
μαύρου στρατιώτη, που χάρη στις ικανότητες και στη γενναιό-
τητά του έγινε στρατηγός μιας υπερδύναμης, της Γαληνοτάτης. 
Είναι επίσης η ιστορία ενός άνδρα που βιώνει την ανασφάλεια 
της καταγωγής και των «πιστεύω» του, με αποτέλεσμα να χειρα-
γωγείται εύκολα από δόλιους αντίπαλους όπως ο Ιάγος και να 
οδηγείται στην καταστροφή.
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Πού; Gagarin 205 Live Music Space, Λιοσίων 203-205, Αθήνα, τηλ. 2108547600, www.gagarin205.gr
Πότε; Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Πόσο; 20 - 23 ευρώ

Πού; Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικός Κόσμος, 
Πειραιώς 254, Ταύρος, τηλ. 2122540000, 

Πότε; Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 
Σάββατο και Κυριακή, στις 21:00 μ.μ.

Πόσο; 10 - 18 ευρώ 

Πού; Εθνική Λυρική Σκηνή 
Πότε; 27, 29, 30, 31/07 

Πόσο; 15-100 ευρώ -Προπώληση στα ταμεία του θεάτρου 
Ολύμπια (Ακαδημίας 59-61) του Φεστιβάλ Αθηνών 

(Πανεπιστημίου 39, Στοά Πεσμαζόγλου, τηλ.: 210 3272000) 
& online στα www.greekfestival.gr, www.nationalopera.gr

...να θαυμαςω 
Το «φαίνομένο» 
NICk WATErhOUSE



Περισσότερα από 50 μουσικά ονόματα 
και 100 graffiti artists, από την Ελλάδα 
και την Τουρκία δίνουν ραντεβού τον 
Αύγουστο, για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά, στο διεθνές φεστιβάλ Μουσι-
κής & Graffiti Beach Street Festival, στη 
Μυτιλήνη. Η ομάδα του BSF φιλοδοξεί 
και φέτος, να παντρέψει το ελληνικό 
καλοκαίρι, τις σύγχρονες αστικές τέ-
χνες (μουσική και graffiti) με την παρά-
δοση, πλαισιωμένα με ήχους και χρώματα από όλο τον κόσμο. 
Στο μουσικό τμήμα του φεστιβάλ, εκπρόσωποι του House-Techno, της ΗipHop και της 
Reggae υπόσχονται να ξεσηκώσουν το κοινό. Ένα εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στην 
παραλία των Βατερών, θα γεμίσει χρώμα και ζωή. Το graffiti τμήμα θα δημιουργήσει 
μία διαδρομή με τοιχογραφίες από το αρχαίο λιμάνι της Μυτιλήνης και τελικό προορι-
σμό το Μουσείο του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ-Teriade.

Πότε; 1 - 3 Αυγούστου
Πού; Κάστρο Μυτιλήνης
Πόσο; 18-20 ευρώ

16 Ιουλίου

Ιούλιος - Αύγουστος 

Η έκθεση «Αρχαία Κυπριακή Συλλογή» αναδεικνύει την πλούσια σε ρυθμούς, διακό-
σμηση και ευφάνταστα σχήματα κεραμική (χρηστικά, αποθηκευτικά και επιτραπέζια 
σκεύη) των Προϊστορικών και Ιστορικών Χρόνων, που βρίσκεται τον πυρήνα της Συλ-
λογής. Επίσης, παρουσιάζεται η εξέλιξη της ανθρώπινης μορφής στην Ειδωλοπλαστική 
και τη Γλυπτική από τη χαλκολιθική έως τη ρωμαϊκή περίοδο. Δύο διαδραστικές επι-
φάνειες αφηγούνται τη μακραίωνη ιστορία του νησιού από τα προϊστορικά χρόνια έως 
την ακμή των πόλεων-βασιλείων και την ύστερη Ρωμαϊκή περίοδο, τις σχέσεις με τον 
τότε γνωστό κόσμο, καθώς και τις συναρπαστικές εμπορικές διαδρομές των πλοίων και 
των φορτίων τους από διάφορα λιμάνια της ευρύτερης Μεσογείου κατά την αρχαιότητα.

...να 
γνωρίςω ΤΗν 
Κυπρο ΤΗς 
αρχαίοΤΗΤας

...να 
απολαυςω 
μουςίΚΗ Καί 
GrAFFITI ςΤο 
BEACh STrEET 
FESTIvAL 2014

01-03 Α
υγούστου 

Η Μόνικα ήλθε φρέσκια, ταλαντούχα και ουρανοκατέβατη στα μουσικά μας πράγ-
ματα το 2008, για να αντιστρέψει, με ποιοτικούς όρους, την αριθμητική υπεροχή 
των ανδρών τραγουδοποιών και να αναδειχτεί ως σημαντικότατη εκπρόσωπος 
μιας νέας, κοσμοπολίτικης γενιάς γυναικών δημιουργών, που εκφράζονται με 
αγγλόφωνο στίχο και ωραίες μελωδίες. Πριν καν πατήσει τα 30, έχει τρεις δισκο-
γραφικές δουλειές στο ενεργητικό της, πολλά αγαπημένα απ΄ το κοινό τραγούδια 
και αμέτρητες ώρες εμπειρίας ζωντανών εμφανίσεων. Στο Ηρώδειο θα τη συνο-
δεύσουν Αμερικανοί μουσικοί που συμμετείχαν στη ηχογράφηση του νέου της 
δίσκου, ενός αμαλγάματος από αμερικάνικη φανκ, R&B και uptempo ρυθμούς, 
με την πρόσμιξη των ελληνικής καταγωγής μελωδιών της. 

Πού; Ωδείο Ηρώδου του Αττικού
Πότε; 16 Ιουλίου στις 21.00 μ.μ. 
Πόσο; 5-40 ευρώ

...να δω ΤΗ 
μονίΚα ςΤο 

Ηρωδέίο

Πού; Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 
Νεοφύτου Δούκα 4, τηλ. 2107228321
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο 
10:00 -17:00, Πέμπτη 10:00 -20:00, 
Κυριακή 11:00- 17:00
Πόσο; 3,5 - 7 ευρώ



συμβουλές για... 
για τον καύσωνα

Οι υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα αν συνδυά
ζονται με άπνοια και αυξημένη υγρασία, δημ

ι-

ουργούν ένα «εκρηκτικό μίγμα» καύσωνα που θέτει τις αρχές σε συναγερμό και π
ροειδοποι-

εί τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού για τ
ον κίνδυνο θερμοπληξίας. Ο ειδικός παθολόγος 

δρ. Σάββας Δελλαπόρτας μάς δίνει πολύτιμες συμβουλές 
για να προστατευθούμε αλλά και 

να προστατεύσουμε τους αγαπημένους μας σ
ε περίπτωση καύσωνα.

Info box
dr Σάββας Δελλαπόρτας
Eιδικός παθολόγος
Ιατρείο Υπέρτασης, Σακχαρώδη Διαβήτη, 

Παχυσαρκίας
Τυμφρηστού 21, Χαλάνδρι 
τηλ. 210 6859699, 6974469550 

e-mail: drdellaportas@yahoo.gr

που διαμορφώνει η πολιτεία ή σε 
κάποιο κατάστημα ή εμπορικό κέντρο 
ή σε γειτονικό ή συγγενικό σπίτι που 
διαθέτει κλιματισμό. Κάνετε πολλά 
δροσερά ντους στη διάρκεια της ημέρας. 
Θα σας βοηθήσουν να ανακουφιστείτε 
από τη ζέστη. 

Προσέξτε τους ηλικιωμένους. 
Η ανεπαρκής κυκλοφορία του αίματος 
και η χρήση φαρμάκων, όπως τα διουρητι-
κά, που προκαλούν απώλεια υγρών και η 
μειωμένη αντίληψη της υπερθέρμανσης, 
κάνουν πολλούς ηλικιωμένους ακόμη πιο 
ευαίσθητους. Στο φαινόμενο συμβάλλει 
και το γεγονός ότι πολλοί εξ αυτών δεν 
εγκαταλείπουν τα σπίτια τους για να 
καταφύγουν σε δροσερότερο περιβάλλον, 
εφόσον δεν διαθέτουν κλιματισμό.

Προσοχή στις μετακινήσεις. 
Παραμείνετε στο πιο δροσερό μέρος, 
όσο το δυνατόν περισσότερο και περιορί-
στε τις μετακινήσεις σας. Αποφύγετε 
την έκθεση στον ήλιο και φροντίστε, 
αν βρίσκεστε έξω, να παραμένετε σε 
σκιασμένους και δροσερούς χώρους. Το 
μπουκαλάκι με το νερό δεν πρέπει να 
λείπει ποτέ από το χέρι σας!

Αποφύγετε την υπερβολική 
δραστηριότητα και τη βαριά 
σωματική εργασία. Η φυσική 
δραστηριότητα χρειάζεται πολλή προσοχή 
όταν πραγματοποιείται σε εξωτερι-

Μήπως ανήκετε στις ευπαθείς 
ομάδες; Οι υψηλές θερμοκρασίες μπο-
ρούν να αποτελέσουν κίνδυνο ιδιαίτερα 
για τους ηλικιωμένους, τα βρέφη, τους 
πάσχοντες από χρόνια νοσήματα (αναπνευ-
στικά, καρδιολογικά, ψυχιατρικά, σακχαρώδη 
διαβήτη), τους παχύσαρκους και αυτούς που 
εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους και 
εκτίθενται άμεσα στην ηλιακή ακτινο-
βολία. Τα άτομα που πάσχουν από χρόνια 
νοσήματα ή λαμβάνουν φαρμακευτική 
αγωγή θα πρέπει να συμβουλευτούν τον 
θεράποντα ιατρό τους για την εφαρμογή 
ειδικών οδηγιών, κατά περίπτωση. Μπο-
ρεί π.χ. να χρειάζεται να μειωθεί η δόση 
του αντιυπερτασικού φαρμάκου.

Αναγνωρίστε εγκαίρως τα 
συμπτώματα. Ενδείξεις προβλήματος 
εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας αποτε-
λούν οι μυϊκές κράμπες, λόγω ελάττωσης 
του άλατος στον οργανισμό, η αδυναμία, η 
ναυτία, η ζάλη, η ταχυκαρδία και το δρο-
σερό – υγρό δέρμα. Αυτά αποτελούν τα 
πρώτα συμπτώματα, που αν δεν αντιμε-
τωπισθούν εγκαίρως, μπορεί να οδηγήσουν 
σε θερμοπληξία. Η θερμοπληξία είναι μια 
πολύ σοβαρή κατάσταση, που εκδηλώνεται 
με υψηλή θερμοκρασία σώματος, απουσία 
εφίδρωσης, εμέτους, διάρροιες, διπλωπία, 
σύγχυση. 

Η ώρα του κλιματιστικού. Αν 
δεν υπάρχει κλιματιστικό, προτείνουμε 
να μεταβείτε σε κλιματιζόμενους χώρους 

κούς χώρους, κατά τη διάρκεια των 
πολύ θερμών ημερών. Ακόμη και οι 
επαγγελματίες αθλητές θα πρέπει να 
κάνουν τακτικά διαλείμματα διαρκείας 
τουλάχιστον 10 λεπτών, για κάθε ώρα 
σωματικής άσκησης, με κατανάλωση 
αρκετών ισότονων υγρών. 

Ντύσιμο. Ντυθείτε με ελαφρά, ανοι-
χτόχρωμα ρούχα και μην ξεχνάτε το κα-
πέλο και τα γυαλιά ηλίου, αν χρειαστεί 
να κυκλοφορείτε σε εξωτερικό χώρο. 
Ντύστε τα βρέφη με ελαφρά ρούχα και 
οπωσδήποτε επικοινωνήστε με τον 
παιδίατρο για να πάρετε οδηγίες, αν ο 
καύσωνας προβλέπεται να διαρκέσει 
περισσότερες από 1-2 ημέρες. 

Διατροφή. Καταναλώνετε μικρά και 
ελαφριά γεύματα, με προτίμηση στα 
λαχανικά και στα φρούτα. Αποφύγετε τα 
βαριά φαγητά και τα πολλά λίπη.

Ενυδάτωση. Πίνετε άφθονα υγρά 
και χυμούς φρούτων, ακόμη κι αν δεν 
αισθάνεστε ότι διψάτε και αποφύγετε 
το αλκοόλ και τον καφέ. Προσοχή, 
όμως! Ο φυσικός χυμός φρούτου δεν 
βοηθάει, γιατί εμποδίζει την απορρόφηση 
του νερού από το γαστρεντερικό μας 
σύστημα. Ο φυσικός χυμός χρειάζεται 
αραίωση 1 προς 1 με νερό για να 
χρησιμοποιηθεί ως αναψυκτικό! 

Ιατρική βοήθεια
Ζητήστε ιατρική βοήθεια σε περίπτωση που τα παραπάνω δεν αποδώ-
σουν και αισθανθείτε δυσφορία ή ενόχληση. Αν ένα άτομο λιποθυμήσει 
από τη ζέστη μεταφέρτε το σε κλιματιζόμενο ή τουλάχιστον σκιερό 

μέρος, χαλαρώστε τα ρούχα του και ειδοποιήστε ασθενοφόρο ή μεταφέρ-
τε το στον πλησιέστερο νοσοκομείο ή κέντρο υγείας. 
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