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healthy

EDITORIAL

Για εμάς τις γυναίκες η σημασία της ομορφιάς είναι 
αδιαπραγμάτευτη. Όλες μας θέλουμε να είμαστε και 

να δείχνουμε καλά, να νιώθουμε και να δείχνουμε, ότι 
«ο χρόνος δεν πέρασε από πάνω μας». Αυτός είναι και ο 

λόγος που γύρω από τη γυναικεία ομορφιά έχει στηθεί ένα 
μεγάλο κομμάτι της διεθνούς εμπορικής αγοράς του δυτικού 

κόσμου, με μεγάλους και σημαντικούς τομείς όπως η ένδυση, η 
υπόδηση, το κόσμημα, τα αξεσουάρ, τα προϊόντα περιποίησης, και 

τα τελευταία 20 χρόνια πολύ πιο έντονα τα προϊόντα αντιγήρανσης.

Για τον σύγχρονο άνθρωπο, το πώς θα φροντίσει τον οργανισμό του 
έτσι ώστε να ζήσει πολλά και καλά χρονιά, είναι πλέον πολύ σημαντικό. 

Πολύ σημαντικό έχει επίσης γίνει και το πώς θα φροντίσει την εξωτερική 
του εμφάνιση, ώστε να ζήσει πολλά και καλά και όμορφα χρόνια, ενώ για 

εμάς τις γυναίκες το θέμα αυτό είναι ακόμα πιο σοβαρό και ουσιώδες, αφού η 
ομορφιά αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της ζωής μας!

Έτσι, η τάση αυτή, όπως ήταν αναμενόμενο, ήλθε και στον τομέα των 
συμπληρωμάτων διατροφής, με συμπληρώματα για ενίσχυση του φυσικού 

κολλαγόνου του οργανισμού, για φυσική ενίσχυση και διατήρηση της ομορφιάς και 
της νεανικότητας της επιδερμίδας.

Είμαι λοιπόν πολύ χαρούμενη που σε αυτό το τεύχος έχω τη δυνατότητα να μοιραστώ 
μαζί σας ένα μοναδικό μυστικό ομορφιάς! Την άρτια και ολοκληρωμένη φόρμουλα για 

πραγματική «Ομορφιά εκ των έσω», BEAUTIN™COLLAGEN από τη myelements, με την 
ποιότητα της ISOPLUS!

To BEAUTIN™COLLAGEN είναι υγρό πόσιμο Κολλαγόνο σε συμπλήρωμα διατροφής 
ενισχυμένο με Υαλουρονικό Οξύ, βιταμίνες A, B Complex και C, και ψευδάργυρο. Τα στοιχεία 

αυτά συγκεντρώνονται σε ένα εξαιρετικά ολοκληρωμένο σύμπλεγμα ομορφιάς, το οποίο 
παρέχει τόσο το θρεπτικό υλικό που είναι έτοιμο προς αξιοποίηση αλλά ταυτόχρονα παρέχει και τα 

μικροθρεπτικά στοιχεία, τα οποία βοηθούν στην ενίσχυση της φυσικής παραγωγής κολλαγόνου στον 
οργανισμό.

To BEAUTIN™COLLAGEN ενισχύει την υγεία & την ομορφιά της επιδερμίδας εκ των έσω, δυναμώνει 
τα μαλλιά & τα νύχια, συμβάλλει στην υγεία του συνδετικού ιστού, των χόνδρων & των αρθρώσεων, 

διαθέτει αντιοξειδωτικές ιδιότητες που καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες, προέρχεται από καθαρή φυσική 
πηγή, και μπορείτε να το βρείτε σε δύο πραγματικά υπέροχες γεύσεις!

Τώρα μπορούμε λοιπόν να μείνουμε νέες για περισσότερο, γιατί η φυσική ομορφιά έχει πια όνομα! 

BEAUTIN™COLLAGEN από τη myelements!

             Μοναδικό
            μυστικό  
     ομορφιάς!

Διευθύντρια Marketing & 
Εταιρικής Επικοινωνίας

ISOPLUS 

Ηρώ Κουμάκη
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υτά τα –συχνά, ομολογουμένως- φαινό-
μενα που τα αποκαλούμε «κενά μνήμης», 

τις περισσότερες φορές οφείλονται στο γεγονός ότι 
δεν έχουμε απόλυτα εστιασμένη την προσοχή μας σε 
αυτό που κάθε φορά κάνουμε, ή στο άγχος που μας 
κατακλύζει και μας «μπλοκάρει». Σημαντικό ρόλο 
στα κενά μνήμης μπορούν να παίξουν, εκτός από το 
στρες, ο κακός και ανεπαρκής ύπνος, η ρουτίνα και 
η εσωστρέφεια. 

Ξεχνάτε συνέχεια τους κωδικούς 
που έχουν άμεση σχέση με τις 
καθημερινές σας δραστηριότη-
τες (το pin του κινητού, τον κωδι-
κό του συναγερμού); Σημαντικές 
επετείους ή επαγγελματικά ραντε-
βού; Σπαταλάτε κάθε τόσο πολύ-
τιμο χρόνο, ψάχνοντας τα κλειδιά 
τού αυτοκινήτου σας; Αν παρατη-
ρήσετε λίγο πιο προσεκτικά τους 
γύρω σας, θα διαπιστώσετε πως 
δεν είστε οι μόνοι, κι ότι είναι πολ-
λοί εκείνοι που αυτοσαρκάζονται, 
δηλώνοντας πως βρίσκονται στα 
πρόθυρα του…«Αλτσχάιμερ». Η 
ψυχίατρος, κ. Χρυσούλα Αναγνω-
σταρά μας ξεναγεί στα μυστηριώ-
δη μονοπάτια της μνήμης…  τη
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Αντίθετα με ό,τι πιστεύει ο περισσότερος κόσμος, 
οι αποθηκευμένες πληροφορίες ή οι αναμνήσεις δεν 
χάνονται. Απλώς, όταν δεν χρησιμοποιούνται συ-
στηματικά, δεν είναι άμεσα προσβάσιμες. Παραμέ-
νουν κρυμμένες στη μνήμη και δεν μπορούμε να τις 
ανακαλέσουμε. Κι ενώ σε γενικές γραμμές τα κενά 
μνήμης δεν θεωρούνται κάτι το ανησυχητικό, «αν 
επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργικότητα και τις 
δραστηριότητες της καθημερινής μας ζωής, θα πρέ-
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πει να αναζητήσουμε τη συμβουλή 
ενός ειδικού», συμβουλεύει η ψυχία-
τρος, κ. Χρυσούλα Αναγνωσταρά. 

Εξάλλου, έρευνες1 έχουν δείξει ότι 
οι άνθρωποι που καταπονούνται εύ-
κολα ψυχολογικά, εμφανίζουν περισ-
σότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν 
ήπια προβλήματα μνήμης, ενώ είναι 
πιο επιρρεπείς στο να προσβληθούν 
από Αλτσχάιμερ, σε σχέση με όσους 
αντιμετωπίζουν τη ζωή πιο χαλαρά.

Μυαλό σε... φόρμα
Τι μπορούμε να κάνουμε για να διατη-
ρήσουμε τον εγκέφαλο και τη μνήμη 
μας σε... φόρμα; Η απάντηση που δί-
νουν οι ειδικοί είναι απλή: εγκεφαλι-
κή γυμναστική! Το μυαλό μας, όπως 
και το σώμα μας, χρειάζεται τακτική 
άσκηση για να παραμείνει ακμαίο και 
νεανικό και να συνεχίσει να μας υπη-
ρετεί ως τα βαθιά μας γεράματα. Η 
εξάσκηση του εγκεφάλου, με σταυρό-
λεξα, sudoku, διάβασμα, σκάκι, παίζει 
πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση 
της καλής μας μνήμης.

«H απώλεια της μνήμης και των 
γνωστικών λειτουργιών, πλήττει κυρί-
ως αυτούς που δεν εξασκούν τη μνήμη 
τους και δεν χρησιμοποιούν το μυαλό 
τους. Για τη διατήρηση της καλύτερης 
δυνατής λειτουργικής κατάστασης 
του εγκεφάλου, είναι απαραίτητη η 
συνεχής πνευματική άσκηση, όπως 
το διάβασμα, τα σταυρόλεξα, τα παι-
χνίδια όπως το σκάκι και το τάβλι, η 
εκμάθηση ξένων γλωσσών ή κάποιου 
μουσικού οργάνου και οι πολλές κοι-
νωνικές συναναστροφές», τονίζει η 
ψυχίατρος. 

συμβουλές για δυνατή μνήμη
Η ψυχίατρος, κ. Χρυσούλα Αναγνω-
σταρά, σημειώνει ότι: 

• Θα πρέπει, σε ένα πρώτο στάδιο, 
να συνειδητοποιήσουμε ότι ο εγκέφα-
λος είναι ένα όργανο το οποίο οφεί-

Η Μεσογειακή Διατροφή, διάσημη σε όλον τον κόσμο για 
τα οφέλη της στη μακροβιότητα και στην καρδιαγγειακή 
υγεία, φαίνεται ότι κρατά το «κλειδί» για την πρόληψη της 
άνοιας. 
«Η άνοια επηρεάζεται από διάφορες παραμέτρους, όπως 
το γονιδιακό υπόβαθρο, η αύξηση της ηλικίας, το σωματικό 
βάρος, η γυμναστική, αλλά και ο τρόπος διατροφής ο οποί-
ος έχει μεγάλο και σημαντικό ρόλο. Η μεσογειακή δίαιτα, 
μάλιστα, έχει συσχετιστεί, από πολλές μελέτες2,3,4, με πιο 
αργή έκπτωση της νοητικής/γνωσιακής λειτουργίας και με 
χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου του Alzheimer», 
υπογραμμίζει η κ. Αναγνωσταρά. 
Σε επίπεδο θρεπτικών συστατικών, πρωταγωνιστικό ρόλο 
στην πρόληψη του Alzheimer φαίνεται να παίζουν οι 
βιταμίνες Β12, Β6 και το φολικό οξύ. «Όταν αυτά τα τρία 
στοιχεία βρίσκονται σε επάρκεια στον οργανισμό, μπορούν 
να εμποδίσουν ή ακόμη και να αντιστρέψουν την έκπτωση 
της νοητικής λειτουργίας που συμβαίνει φυσιολογικά με 
την ηλικία», εξηγεί η ειδικός.

Διατροφή, όπλο και κατά  
της νόσου Alzheimer

λουμε να χρησιμοποιούμε και να εκπαιδεύουμε. 
• Η σωματική άσκηση βελτιώνει όλο το κυκλοφορικό σύστημα 

του οργανισμού- άρα ευνοεί και την καλή οξυγόνωση του εγκε-
φάλου. 

• Η καλή, υγιεινή διατροφή προσφέρει στον εγκέφαλο βιταμίνες, 
ιχνοστοιχεία, ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και άλλα θρεπτικά συστατικά. 
Άρα, προλαμβάνει την έλλειψη βασικών θρεπτικών συστατικών, 
που μπορεί να επηρεάσει τις νοητικές μας λειτουργίες - και ιδιαί-
τερα τη μνήμη.

Μνήμη & διατροφή
Ποια είναι τα συστατικά εκείνα που έχει ανάγκη ο εγκέφαλός μας 
για να λειτουργήσει σωστά; 

• Φολικό οξύ: Θεωρείται πολύ σημαντικό για τη σωστή λειτουρ-
γία του εγκεφάλου. «Ανήκει στην οικογένεια των βιταμινών Β και 
περιέχεται στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, στα δημητριακά, στα 
φασόλια, στο αβοκάντο, στις μπανάνες, στις φράουλες, στα πορτο-
κάλια, στον χυμό πορτοκαλιού, στα σπαράγγια. Παίζει καθοριστικό 
ρόλο στην προστασία της μνήμης, των γνωστικών ικανοτήτων και 
της πνευματικής διαύγειας των ηλικιωμένων. Η έλλειψή του, μπο-
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ΘΡΕΠΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΗΓΕΣ

Γλυκόζη δημητριακά, ξηροί καρποί, ρύζι, 
ζυμαρικά, ψωμί, πατάτες, μέλι, 
μαρμελάδα, ζάχαρη, φρούτα

Σίδηρος (Fe) σπανάκι, συκώτι μοσχαρίσιο, κρέας 
μοσχαρίσιο, αυγά, φασόλια ξηρά, 
σύκα ξερά, αμύγδαλα, μαύρο ψωμί, 
σαρδέλες, σόγια

Χαλκός ξηροί καρποί, οστρακοειδή, συκώ-
τι, νεφρά, σταφίδες, όσπρια (φακές, 
ρεβίθια, φασόλια, κουκιά)

Φώσφορος κρέας, ψάρια, ξηροί καρποί, 
όσπρια, δημητριακά

Μαγγάνιο ολόκληροι σπόροι, όσπρια, ξηροί 
καρποί, πράσινα φυλλώδη λαχα-
νικά

Β1 (θειαμίνη) δημητριακά ολικής άλεσης, αμυλώ-
δη (πατάτα), γάλα, κρέας, λαχανικά, 
φρούτα και μαύρο ψωμί

Β3 (νιασίνη) συκώτι, άπαχο κρέας, ψάρια 
(βακαλάος), ξηροί καρποί, τυρί, 
αυγά, γάλα

Β6 (πυριδο-
ξίνη)

κρέας, συκώτι, όσπρια, ψάρια, 
αυγά, πράσινα φυλλώδη λαχανικά, 
σόγια, λάχανο, κουνουπίδι, νωπά 
χόρτα και λαχανικά (σπαράγγια, 
σπανάκι, λαχανάκια Βρυξελλών)

Β12 (κυανοκο-
μπαλαμίνη)

συκώτι, κρέας, αυγά, ψάρια 
(πέστροφα), ταραμοσαλάτα, τυρί 
μαλακό, εμπλουτισμένα δημητρια-
κά πρωινού

Οι τροφές      της μνήμης

ρεί να οδηγήσει σε ποικιλία διανοητικών ανω-
μαλιών. Δύο χαρακτηριστικά συμπτώματα της 
έλλειψης φολικού οξέος είναι η κατάθλιψη και 
η άνοια», σημειώνει η κ. Αναγνωσταρά. 

• Γλυκόζη: Παράγεται στον οργανισμό μας 
και ενεργοποιεί τις λειτουργίες του εγκεφάλου. 

• Μαγγάνιο: Αποτελεί βασικό παράγοντα πολ-
λών ενζύμων που είναι απαραίτητα για μεταβο-
λικές λειτουργίες του οργανισμού. 

• Χαλκός-φώσφορος: Αποτελούν στοιχεία 
που θα πρέπει να διαθέτουμε σε επαρκείς πο-
σότητες καθώς συμμετέχουν σε πολλές διεργα-
σίες του ανθρώπινου σώματος. 

• Βιταμίνη Β1 (θειαμίνη): «Βρίσκεται σε πολ-
λά φυσικά τρόφιμα και είναι απαραίτητη για τον 
μεταβολισμό των υδατανθράκων, των πρωτεϊ-
νών και των λιπών, καθώς και για τη μετάδοση 
των νευρικών μηνυμάτων. Η ανεπάρκεια θειαμί-
νης προκαλεί κατάπτωση του νευρικού συστή-
ματος, μείωση των αντανακλαστικών, απάθεια 
και κόπωση. Η έλλειψή της στον οργανισμό 
μπορεί να προκαλέσει στους ενήλικες beriberi 
- μια νόσο που χαρακτηρίζεται από πολυνευρί-
τιδα, καρδιακές επιπλοκές και οίδημα», εξηγεί 
η ειδικός.

• Βιταμίνη Β3 (νιασίνη): Είναι απαραίτητη σε 
όλα τα κύτταρα, καθώς συμβάλλει στην απελευ-
θέρωση ενέργειας από τις τροφές. «Η έλλειψή 
της προσβάλλει το δέρμα και το νευρικό σύστη-
μα, προκαλώντας απάθεια, σύγχυση και έλλει-
ψη προσανατολισμού. Η ήπια έλλειψη νιασίνης 
προκαλεί αδυναμία, τρεμούλα, άγχος, κατάθλι-
ψη και ερεθιστικότητα. Σε πολύ σοβαρές κα-
ταστάσεις, μπορεί να αναπτυχθεί παραλήρημα, 
ενώ η χρόνια σοβαρή έλλειψη της βιταμίνης 
μπορεί να εξελιχθεί σε άνοια», τονίζει η κ. Ανα-
γνωσταρά. 

• Βιταμίνη Β6 (πυριδοξίνη): Κατέχει ζωτικό 
ρόλο στο νευρικό σύστημα. Σε περίπτωση ανε-
πάρκειάς της, τα άτομα εμφανίζουν ατονία στο 

Αναγνωσταρά Χρυσούλα
Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπεύτρια 
Αγαμέμνονος 24 & Ανθέων, Άνω Γλυφάδα
τηλ. 2109604090, κιν. 69373792990IN

F
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JE, Buring JE, Willett WC, Okereke OI., Mediterranean diet and cognitive function in older age. Epidemiology. 2013 Jul;24(4):490-9. doi: 10.1097/EDE.0b013e318294a065, 4. EB 2010, 
Experimental Biology Meeting, Anaheim, Calif., April 24-28, 2010.

η  προτείνει...

Solgar
Neuro Nutrients 

Για την τόνωση 
του εγκεφάλου

To Neuro Nutrients 
της Solgar είναι ένα 
ολοκληρωμένο σύ-
μπλεγμα αμινοξέων, 

βιταμινών και φυτοστοι-
χείων, εξειδικευμένο 
για την τόνωση των 

εγκεφαλικών λειτουρ-
γιών. Περιέχει, μεταξύ 

άλλων, L-φαινυλαλανίνη, 
L-γλουταμίνη, 

L-τυροσίνη, χολίνη, βι-
ταμίνες Β1, Β2, Β3 και C, 
λεκιθίνη, αλλά και ginkgo 

biloba. 

Solgar
Ginkgo Biloba 

Ασθενής μνήμη; 
Υπάρχει λύση! 

To Ginkgo Βiloba χρησι-
μοποιείται στην κινέζικη 

ιατρική εδώ και 5.000 
χρόνια για την υγεία 

του εγκεφάλου και της 
αναπνευστικής οδού. Η 
μοντέρνα κλινική χρήση 

εστιάζει στις θετικές 
επιδράσεις του Ginkgo 

στην κυκλοφορία και στη 
χρήση του ως αντιοξει-
δωτικό. Βελτιώνει την 

κυκλοφορία, ειδικά του 
εγκεφάλου και είναι 
χρήσιμο σε περιπτώ-

σεις αδύνατης μνήμης, 
κατάθλιψης και απώλειας 

εγρήγορσης.

Solgar 
 Phosphatidyl-

Serine Complex

Βελτιώνει τη 
μνήμη

Έρευνες έχουν αποδεί-
ξει πως η φωσφατιδική 

σερίνη βελτιώνει τη 
μνήμη και τη διανοητική 
οξυδέρκεια σε νέα και 

ηλικιωμένα άτομα. 
Το Phosphatidyl-Serine 

Complex της Solgar είναι 
ένα φυσικό συμπλήρωμα 

διατροφής, που συμ-
βάλλει στην τόνωση των 

νοητικών λειτουργιών του 
οργανισμού. Συμβάλλει 

στις ομαλές ψυχολογικές 
λειτουργίες, ενώ είναι 

χρήσιμο σε περιπτώσεις 
εξασθένησης της μνήμης, 
καθώς και υπερβολικής 
διανοητικής πίεσης και 

κούρασης.

Solgar
 B12 - 2000μg 

Liquid with 
B-Complex 59ml 

Yγρή τόνωση 
για το νευρικό 

σύστημα

Η Β12 συμβάλλει στην 
ομαλή παραγωγή των 

ερυθρών αιμοσφαιρίων, 
ενώ παράλληλα είναι 
απαραίτητο συστατικό  
για την ομαλή λειτουρ-
γία και ακεραιότητα του 

νευρικού και καρδιαγγει-
ακού συστήματος.  
Παράλληλα, το σύ-

μπλεγμα βιταμινών Β 
συμβάλλει στην εύρυθμη 
λειτουργία του μεταβο-
λισμού, βοηθώντας την 

απελευθέρωση ενέργειας 
από τις τροφές.

μυϊκό και νευρικό τους σύστημα, αϋπνία, κόπωση, 
νευρικότητα, κατάθλιψη κ.λπ. 

• Βιταμίνη Β12 (κυανοκομπαλαμίνη): Είναι 
απαραίτητη για την ομαλή ανάπτυξη και ισορρο-
πία του νευρικού συστήματος και τη διατήρηση 
της ακεραιότητας του νευρικού ιστού (συμβάλλει 

στην αυτοσυγκέντρωση και στη μνήμη). 
Συνολικά, η ισορροπημένη διατροφή είναι 

απαραίτητη για την ενεργοποίηση της μνήμης 
μας, αφού βοηθά στην ισορροπία των νευρο-
διαβιβαστών και στην καλή κυκλοφορία του 
εγκεφάλου. 
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ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 
ΙΔΑΝΙΚΟ 
βΑΡΟΣ;

πειδή το ιδανικό βάρος είναι μοναδικό 
και διαφορετικό για κάθε άτομο, υπάρ-

χουν υπολογιστικές μέθοδοι που μας βοηθούν 
να το προσδιορίσουμε. Πρόκειται για πίνακες 
που παρουσιάζουν τα σωματικά βάρη τα οποία 
σχετίζονται με το χαμηλότερο δείκτη θνησιμό-
τητας, ανάμεσα σε υγιείς ανθρώπους. Επιθυμη-
τά – ιδεώδη βάρη, σύμφωνα με αυτή τη λογική, 
θεωρούνται εκείνα που έχουν συνδεθεί με τα 
υψηλότερα ποσοστά μακροβιότητας», σημειώ-
νει ο κ. Ζήρος.

ο δείκτης Μάζας σώματος
Μία από τις υπολογιστικές μεθόδους που προα-
ναφέραμε, είναι και ο Δείκτης Μάζας Σώματος 
(ΔΜΣ), που υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το βά-
ρος ενός ατόμου σε κιλά διά το ύψος του σε μέ-
τρα, υψωμένο στο τετράγωνο (kg/m2). Δηλαδή, 
για έναν άνθρωπο με ύψος 1,75 μέτρα και βά-
ρος 85 κιλά, έχουμε: 1,75 χ 1,75 = 3,0625. Άρα, 
ο ΔΜΣ του ατόμου είναι 85 / 3,0625 = 27,75. 
Γνωστός και ως δείκτης του Quetelet, ο ΔΜΣ 
αποτελεί καλή μέθοδο μέτρησης του βάρους. 
Τα όρια του ΔΜΣ έχουν οριστεί από την Παγκό-
σμια Ομάδα Δράσης για την Παχυσαρκία (IOFT), 
ως ακολούθως: 

Περιγραφή κατάστασης ΔΜΣ 

Ελλιπές βάρος <18,5

Φυσιολογικό Βάρος 18,5-24,9

Υπερβαρία 25-29,9

Παχυσαρκία τύπου I 30-34,9

Παχυσαρκία τύπου II 35-39,9

Νοσηρή Παχυσαρκία ≥40

E«
Τα τελευταία χρόνια, 
πολλοί αριθμοί «στοι-
χειώνουν» την καθημερι-
νότητά μας, ένας είναι κι 
αυτός που δείχνει η ζυ-
γαριά. Οι ειδικοί ωστόσο 
υποστηρίζουν πως αυτός 
ο αριθμός δεν μας λέει 
όλη την αλήθεια! Τελικά, 
εκείνο το παροιμιώδες 
και σαρκαστικό «δεν 
είμαι παχύς, είμαι βαρυ-
κόκκαλος», ίσως και να 
κρύβει μέσα του περισ-
σότερη αλήθεια απ’ όσο 
φανταζόμαστε… Τι εννο-
ούμε όταν λέμε «ιδανικό» 
βάρος; Πώς και πόσο αξι-
όπιστα μπορεί να προσ-
διοριστεί; Μήπως, τελικά, 
αυτό που θεωρούμε ιδα-
νικό, είναι υποκειμενικό; 
Τις απαντήσεις μάς δίνει 
ο Κλινικός Διαιτολόγος – 
Διατροφολόγος,  
κ. Κωνσταντίνος Ζήρος.τη
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O ΔΜΣ έχει κάποιες εγγενείς αδυ-
ναμίες. H βασικότερη είναι πως δεν 
μπορεί να διαφοροποιήσει ανάμε-
σα στο σωματικό λίπος και στη μη-
λιπώδη μάζα. «Επειδή η υπερβαρία 
και η παχυσαρκία είναι η περίσσεια 
λίπους στο ανθρώπινο σώμα, είναι 
προτιμότερο να μετριέται το λίπος 
του σώματος, παρά το βάρος του. 
Για τον έλεγχο της κατανομής του λί-
πους του σώματος, καθώς και για τον 
υπολογισμό του ολικού λίπους του 
σώματος, είναι απαραίτητη η μέτρη-
ση του πάχους δύο ή περισσότερων 
δερματικών πτυχών. Το πάχος της 
δερματικής πτυχής του τρικέφαλου 
θεωρείται ως η πιο αντιπροσωπευτι-
κή τιμή», τονίζει ο κ. Ζήρος. 

η  προτείνει...

Solgar
Thermogenic Complex 

Αντιμετωπίστε 
αποτελεσματικά το λίπος 

Το συμπλήρωμα διατροφής 
Thermogenic Complex της Solgar 
είναι μια πρωτοποριακή φόρμουλα 
φυτικών στοιχείων με θερμογενε-
τική δράση, που βοηθά στον έλεγ-
χο του βάρους και στην καύση του 
λίπους, στην αύξηση του ρυθμού 
των καύσεων και στην καλύτερη 

λειτουργία του ήπατος. Παράλλη-
λα, παρέχει καλύτερη αξιοποίηση 
των υδατανθράκων  και βοηθά στο 

να διατηρηθούν τα φυσιολογικά 
επίπεδα της γλυκόζης του αίματος.

Nature’s Bounty 
 Myoleptin CLA 1500mg 

Υψηλής ισχύος CLA

Το συμπλήρωμα διατροφής 
Myoleptin CLA της Nature’s Bounty 
περιέχει συζευγμένο λινολεϊκό οξύ 

από καρθαμέλαιο, παρασκευαζόμενο 
με ειδική διαδικασία παραγωγής 

που διατηρεί ακέραια τα οφέλη του 
ελαίου για τον οργανισμό.

Το Myoleptin CLA συμβάλλει στη 
μείωση του λίπους του σώματος, 
ενώ ταυτόχρονα επιδρά θετικά 

στη διατήρηση του μυϊκού ιστού. 
Θεωρείται κατάλληλο για άτομα που 
επιθυμούν έλεγχο του βάρους τους, 
καθώς επίσης και για αθλητές και  

αθλούμενους.

Solgar
Lecithin 1360mg 

Για τον έλεγχο του 
σωματικού βάρους

Η Lecithin της Solgar τονώνει το 
νευρικό σύστημα και ενισχύει τις 

νοητικές λειτουργίες, ενώ θωρακί-
ζει το ανοσοποιητικό σύστημα από 

μολύνσεις ιών. Επίσης, προάγει 
την υγεία του ήπατος, ενώ ταυτό-
χρονα το αποτοξινώνει. Η Lecithin 
της Solgar βοηθά αποτελεσματικά 
στη διατήρηση και τον έλεγχο του 
σωματικού βάρους, ενώ μπορεί να 
αποτρέψει την εμφάνιση υψηλών 

επιπέδων χοληστερόλης.

«Το επιθυμητό ποσοστό λίπους για έναν άντρα κυμαίνεται από 
13-15% και για μια γυναίκα από 22-25%. Υπολογίζοντας μάλιστα 
το ποσοστό λίπους που έχει κάποιος στο σώμα του, μπορούμε 
έμμεσα να προσδιορίσουμε και την ταχύτητα του μεταβολισμού 
του. Ένα κιλό λίπους «καίει» έως και 18 φορές λιγότερες θερ-
μίδες σε σχέση με 1 κιλό μη-λιπώδους μάζας», προσθέτει ο ει-
δικός.

Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το ιδανικό βάρος εί-
ναι για κάθε άνθρωπο μοναδικό και διαφορετικό. «Πέρα από τις 
υπολογιστικές μεθόδους που μπορούν να το προσδιορίσουν, κα-
θορίζεται από το ίδιο το άτομο και το πού θέλει να το φθάσει. Θα 
μπορούσε κανείς να πει ότι απόλυτα ιδανικό, είναι το βάρος με το 
οποίο κάποιος αισθάνεται καλά με το σώμα του και που συμβαδί-
ζει παράλληλα με τα όρια που θέτει ο ΔΜΣ», τονίζει ο κ. Ζήρος.

Το σημαντικό είναι δηλαδή να βρει κανείς το βάρος που ταιριά-
ζει στον ίδιο και αυτό το βάρος να προσπαθήσει να κατακτήσει. 
Αρκεί, βέβαια, ο αριθμός - στόχος να κινείται εντός φυσιολογι-
κών ορίων (με βάση τις μεθόδους που αναφέραμε παραπάνω).
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συμπεριφορά του και οι ψυχολογικοί παράγοντες 
αποτελούν τον καλύτερο δείκτη υγείας, ανεξαρτήτως 
του ιδανικού βάρους», προσθέτει ο κ. Ζήρος. 

Υπάρχει τρόπος να αποκτήσω ιδανικό 
βάρος; 
Η απάντηση είναι θετική. Το βασικό για να χάσετε 
βάρος, είναι να προσλαμβάνετε κάθε μέρα λιγότερη 
ενέργεια απ’ όση καίτε. Αυτό ονομάζεται «αρνητικό 
ισοζύγιο ενέργειας». Όπως διευκρινίζει ο κ. Ζήρος, 
για την κατάκτηση του στόχου του ιδανικού βάρους 
δεν αρκεί η δίαιτα, με την έννοια του δραστικού πε-
ριορισμού των προσλαμβανόμενων θερμίδων, αλλά 
μια συνολική αλλαγή του τρόπου ζωής του ατόμου, η 
οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

• σωματική δραστηριότητα
• τήρηση ημερολογίου διατροφής (για καλύτερο 

αυτοέλεγχο) 
• εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, από δι-

αιτολόγο- διατροφολόγο, προσαρμοσμένο στον τρόπο 
ζωής, στο ιατρικό ιστορικό και στο στόχο βάρους του 
ατόμου

• συμπεριφοριστική θεραπεία (έλεγχος ερεθισμά-

Ιδανικό βάρος δεν σημαίνει 
οπωσδήποτε υγεία
Τι εννοούμε με αυτό; Ότι άτομα που μπορεί, βάσει 
των παραπάνω πινάκων, να έχουν «φυσιολογικό βά-
ρος», δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι είναι υγιέστεροι 
από κάποιον που κατατάσσεται στην κατηγορία του 
υπέρβαρου. Κάποιος μπορεί να είναι οριακά υπέρβα-
ρος επειδή το βάρος του αποτελείται κατά κύριο λόγο 
από μυς, που έχουν μεγαλύτερο βάρος από το λίπος, 
ενώ κάποιος άλλος να έχει φυσιολογικό βάρος και 
κοιλίτσα. Ποιος κινδυνεύει περισσότερο; Πιθανότατα, 
ο δεύτερος. Έρευνες έχουν αποδείξει, ότι το λίπος 
που συσσωρεύεται στην κοιλιά και κυρίως ενδοκοι-
λιακά, στο ήπαρ και στο πάγκρεας, είναι επικίνδυνο 
για τον οργανισμό και συνδέεται με μεταβολικά νο-
σήματα.

Πέραν πάσης αμφιβολίας, το περιττό σωματικό 
βάρος σχετίζεται με καρδιαγγειακές παθήσεις, ιν-
σουλινοαντίσταση, σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ, 
υπερλιπιδαιμίες, υπέρταση. Ωστόσο, τον ίδιο κίνδυνο 
διατρέχουν και τα άτομα φυσιολογικού βάρους με 
συσσώρευση λίπους στην περιοχή της κοιλιάς. Αντί-
θετα, τα άτομα στα οποία το λίπος κατανέμεται ομοι-
όμορφα στο σώμα (συνήθως στους γοφούς και στα 
πόδια - σωματότυπος τύπου «αχλάδι») φαίνεται να 
είναι πιο υγιή μεταβολικά. Φαίνεται λοιπόν ότι η πα-
χυσαρκία δεν είναι μια ομοιόμορφη κατάσταση: Δεν 
επηρεάζει κάθε άνθρωπο με τον ίδιο τρόπο και κάθε 
παχύσαρκος δεν διατρέχει τον ίδιο κίνδυνο ανάπτυ-
ξης νόσου.

«Η κληρονομικότητα, η ηλικία, το φύλο, η γενική 
κατάσταση υγείας, το σωματικό βάρος και ιδιαί-
τερα η σύστασή του, η κατανομή του λίπους στο 
σώμα καθώς και παράγοντες που συνθέτουν τον 
τρόπο ζωής του ατόμου, όπως το επίπεδο 
φυσικής δραστηριότητας, η διατροφική 
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των, γνωσιακή αναδόμηση, επίλυση 
προβλημάτων, πρόληψη παρεκτρο-
πών, ενίσχυση-ανταμοιβή). 

Γυμναστική:
Αδυνάτισμα & υγεία
Η απλή δίαιτα, όπως προαναφέραμε, 
δεν αρκεί για να προκαλέσει σημα-
ντική απώλεια βάρους. «Κλειδί» για 
την εξασφάλιση αρνητικού ισοζυγίου 
ενέργειας είναι και η σωματική δρα-
στηριότητα. Με μια μέτρια έντασης 
άσκηση, αυξάνεται ο ρυθμός του 
μεταβολισμού και ο βασικός μετα-
βολισμός, αυξάνεται η θερμογένεση 
που προκαλείται από τη διατροφή και 
βελτιώνεται η σύσταση του σώματος. 
Ωστόσο, τα πλεονεκτήματα της άσκη-
σης δεν περιορίζονται στην καύση 
θερμίδων. 

«Τα άτομα που γυμνάζονται ή 
έχουν μια μικρή φυσική δραστηρι-
ότητα στην καθημερινότητά τους, 
είναι σαφώς πιο ωφελημένα από τα 
σωματικά αδρανή άτομα, καθώς εμ-
φανίζουν λιγότερα συμπτώματα χρό-
νιων παθήσεων (στεφανιαία νόσο, 
σακχαρώδη διαβήτη, υπερλιπιδαιμί-
ες, υπέρταση, παχυσαρκία, οστεο-
πόρωση), αισθάνονται καλύτερα και 
έχουν καλύτερη κατάσταση θρέψης. 
Με άσκηση για τουλάχιστον 30 λεπτά 
την ημέρα τρεις φορές την εβδομάδα 
σε επίπεδο τέτοιο που να ανεβάζει 
το ρυθμό της καρδιακής λειτουργίας 

Η υπερβολική απώλεια βάρους κρύβει κινδύνους για την 
υγεία. «Ο οργανισμός ενός ατόμου που είναι λιποβαρές, 

λόγω μακροχρόνιας περιόδου αρνητικού θερμιδικού 
ισοζυγίου, χάνει ενεργειακά αποθέματα. Εκτός από 
λιπώδη ιστό, χάνει και πρωτεϊνικό υλικό (μέσω του 

καταβολισμού μυϊκού ιστού), συμπαρασύροντας και άλλα 
απαραίτητα στοιχεία για τη φυσιολογική λειτουργία του 
οργανισμού (ηλεκτρολύτες, ιχνοστοιχεία, βιταμίνες). Οι 

επιπτώσεις στην υγεία εξαρτώνται από την ποσότητα και 
την ποιότητα (σύσταση) του βάρους που το άτομο χάνει», 

τονίζει ο κ. Ζήρος. Θα πρέπει, άλλωστε, να σημειωθεί, 
ότι το χαμηλό σωματικό βάρος συνδέεται με υπόταση, 

αρρυθμίες, αναιμία, οστεοπόρωση, ανωμαλίες της 
περιόδου, καθώς και υπογονιμότητα στις γυναίκες.

Προσοχή στις υπερβολές 

στο 70- 85 % της μέγιστης τιμής (HRmax), μπορεί να επιτευχθεί μια 
καλή φυσική κατάσταση, με όλα τα οφέλη που προαναφέραμε», 
υπογραμμίζει ο κ. Ζήρος. 

Κι αν θέλω να πάρω βάρος; 
Από την άλλη πλευρά, αν θέλετε να πάρετε βάρος, λύσεις του τύ-
που «καταναλώνω 3.000 θερμίδες επιπλέον την ημέρα», όχι μόνο 
δεν ενδείκνυνται αλλά είναι επικίνδυνες για την υγεία, ιδίως αν 
μιλάμε για θερμίδες που προέρχονται 
από τροφές πλούσιες σε ζάχαρη και 
λιπαρά. Οι άνθρωποι που προσπα-
θούν να πάρουν βάρος, θα πρέπει 
να φροντίσουν να αυξήσουν την 
ενεργειακή τους πρόσληψη κατά 
500 περίπου θερμίδες ημερησίως, 
καταναλώνοντας ποιοτικές τροφές, 
να αυξήσουν την πρωτεΐνη που 
λαμβάνουν μέσω της διατροφής 
τους και να βάλουν την άσκηση 
στη ζωή τους, ώστε οι έξτρα 
θερμίδες που προσλαμβά-
νουν να μην μετατραπούν 
σε λίπος. Και σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η βοήθεια ενός 
διαιτολόγου - διατροφολόγου, 
που θα καθοδηγήσει κατάλληλα το 
άτομο, κρίνεται σημαντική. 

Κωνσταντίνος Ζήρος
M.Med.Sci Κλινικός 
Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
Επιστημονικός Συνεργάτης  
Ιατρικού Κέντρου Ψυχικού
Συνεργάτης Polymed Κηφισιάς
Θηβών 153 Περιστέρι – Αθήνα
τηλ.: 2105722118
κιν.: 6976789002
e-mail: k.ziros@gmail.comIN
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Παναγιώτης 
Ξηρομερίτης

Το σύνδρομο πολυκυστι-
κών ωοθηκών είναι το πιο 

συνηθισμένο ορμονικό 
πρόβλημα σε γυναίκες 

αναπαραγωγικής ηλικίας. 
Πολλές μάλιστα, δεν γνω-

ρίζουν καν ότι πάσχουν. 
Πού οφείλεται και πώς 

αντιμετωπίζεται; Τι προ-
βλήματα μπορεί να προκα-

λέσει; Ο μαιευτήρας-γυ-
ναικολόγος, κ. Παναγιώτης 

Ξηρομερίτης λύνει όλες 
μας τις απορίες για το σύν-

δρομο που έχει ακούσει 
κάθε γυναίκα. 

healthy

σΥΝεΝτεΥΞή
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Τι είναι το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών;

Οι πολυκυστικές ωοθήκες είναι ένας αρκετά παρεξηγημένος 
όρος. Η σωστή του ονομασία είναι «Σύνδρομο πολυκυστικών 
ωοθηκών» (ΣΠΩ). Κι όταν στην Ιατρική αναφερόμαστε σε σύν-
δρομο εννοούμε πολλά συμπτώματα, που εκδηλώνονται από 
διαφορετικά όργανα και συστήματα του οργανισμού. Το Σύν-
δρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (Polycystic Ovary Syndrome 
PCOS) επηρεάζει σε παγκόσμιο επίπεδο το 10-15% των γυναι-
κών. Το σύνδρομο περιγράφτηκε για πρώτη φορά το 1935 από 
τους γιατρούς Stein και Leventhal. Η γυναίκα, που πάσχει από 
σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών εμφανίζει: 
•  Πολυκυστική μορφολογία των ωοθηκών, τεκμηριωμένη με 

υπερηχογραφικά κριτήρια.
•  Διαταραχές εμμηνορρυσίας (ολιγο- ή και αν-ωοθυλακιορ-

ρηξία).
•  Υπερανδρογοναιμία (ακμή ή και υπερτρίχωση προσώπου, 

θώρακα, κοιλιάς, μηρών αλλά και υπερανδρογοναιμία βιοχη-
μικά τεκμηριωμένη).

σΥΝεΝτεΥΞή

•  προβλήματα βάρους: παχυσαρκία ή από-
τομη αύξηση βάρους ή δυσκολία στην 
απώλεια βάρους

• σακχαρώδης διαβήτης
• αυξημένη χοληστερίνη
• αρτηριακή υπέρταση
Το ΣΠΩ επηρεάζει τις γυναίκες με διαφορε-
τικούς τρόπους – άρα δεν έχει κάθε γυναίκα 
που πάσχει, όλα τα παραπάνω συμπτώματα. 
Συνήθως, το σύνδρομο συνδυάζεται με 2 ή 
3 από τα παραπάνω συμπτώματα. Σε μερι-
κές γυναίκες οι εκδηλώσεις του συνδρόμου 
μπορεί να είναι ήπιες, ενώ σε άλλες μπορεί 
να εμφανιστεί μεγαλύτερο πλήθος συμπτω-
μάτων και σε πολύ πιο έντονη μορφή. Τα 
συμπτώματα παρουσιάζονται συνήθως στην 
ενηλικίωση, όμως σε πολλές γυναίκες δεν 
παρουσιάζονται πριν τα μέσα της δεκαετίας 
των 20.

Έχει παρατηρηθεί ότι το ΣΠΩ σχετίζεται 
με το μεταβολικό σύνδρομο. Μελέτες1 έχουν 
δείξει ότι έως και το 50% των γυναικών με 
ΣΠΩ πάσχει και από μεταβολικό σύνδρομο, 
κατά το οποίο έχουμε εμφάνιση υπέρτασης, 
σακχαρώδους διαβήτη, υπερχοληστερο-
λαιμίας και παχυσαρκίας κεντρικού τύπου 
(γύρω από τη μέση).

Επίσης, αρκετές γυναίκες με ΣΠΩ έχει 
βρεθεί ότι έχουν αντίσταση στην ινσουλίνη2. 
Οι ιστοί του σώματος αντιστέκονται, δηλαδή, 
στη δράση της ινσουλίνης, με αποτέλεσμα 
το πάγκρεας να πρέπει να παράγει περισσό-
τερη. Η ινσουλίνη παίζει καθοριστικό ρόλο 
στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων 
της γλυκόζης στο αίμα (σάκχαρο αίματος). 

Οι γυναίκες με ΣΠΩ έχουν, συνήθως, ελα-
φρώς υψηλότερα ποσοστά τεστοστερόνης 
από το φυσιολογικό, γεγονός που συμβάλλει 
στην εμφάνιση συμπτωμάτων, όπως η τριχο-
φυΐα, η ακμή και η ανδρογενής παχυσαρκία. 
Η τεστοστερόνη είναι το κύριο ανδρογόνο  
στον οργανισμό της γυναίκας και παράγεται 
κυρίως στις ωοθήκες. Η τεστοστερόνη δρα 
στο γυναικείο οργανισμό (libido, τριχοφυία 
κ.ά.) και ένα μέρος της μετατρέπεται σε οι-
στρογόνο, το οποίο αποτελεί την κύρια θη-
λυκή ορμόνη. 

Μελετες εχουν δείξεί οτί το 20% των 
γυναίκων Με ςυνδροΜο πολυκυςτίκων 
ωοθηκων παςχεί καί απο Μεταβολίκο 
ςυνδροΜο

"
Πού οφείλεται αυτό το Σύνδρομο; Πόσο συχνό είναι;

Η αιτία είναι γονιδιακή, χωρίς όμως να έχει βρεθεί ακριβώς ο 
μηχανισμός κληρονομικότητας και προδιάθεσης. Ο συνδυα-
σμός της γονιδιακής προδιάθεσης μαζί με άλλους παράγοντες, 
κυρίως του τρόπου ζωής, όπως η παχυσαρκία, καθορίζει τελικά 
τη συμπτωματολογία.

Όπως προανέφερα, το ΣΠΩ επηρεάζει περίπου το 10-15% των 
γυναικών σε όλον τον κόσμο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
εκτιμά ότι από το σύνδρομο πάσχουν 116 εκατομμύρια γυναίκες 
παγκοσμίως (μελέτη του 2010), σημειώνοντας όμως ότι περί-
που το 70% των γυναικών διαγιγνώσκονται με καθυστέρηση.

Ποια είναι τα συμπτώματα; Είναι πάντα εμφανή;

Τα  κύρια συμπτώματα του συνδρόμου είναι:
• ακανόνιστη έμμηνος ρύση ή/και η απουσία περιόδου
• ακανόνιστη ωορρηξία ή η παντελής έλλειψη ωορρηξίας
• μειωμένη γονιμότητα (δυσκολία στη σύλληψη, αποβολές)
•  ανεπιθύμητη έντονη τριχοφυΐα στο σώμα ή στο πρόσωπο
• λιπαρό δέρμα και ακμή
•  λεπτά μαλλιά ή απώλεια μαλλιών (αλωπεκία)



healthy

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

| μάιος - ιούνιος 201418

η  προτείνει...

Solgar
Evening Primrose Oil 

Πολύτιμο για κάθε 
γυναίκα

Το συμπλήρωμα διατροφής 
Solgar Evening Primrose Oil από 
έλαιο νυχτολούλουδου είναι μια 
πλούσια πηγή ενεργού λινολε-
ϊκού οξέος, γάμμα λινολενικού 
οξέος (10% GLA), ολεϊκού οξέος 
και άλλων απαραίτητων λιπαρών 
οξέων από έλαιο νυχτολούλου-
δου. Είναι εξαιρετικά ωφέλιμο 
στην αντιμετώπιση των προεμ-
μηνορροϊκών συμπτωμάτων και 
των διαταραχών που επιφέρει η 
εμμηνόπαυση, ενώ παράλληλα 

ενισχύει την έκκριση των σεξουα-
λικών ορμονών.

Solgar  
Herbal Female

Βοηθά το 
αναπαραγωγικό

Είναι ένας συνεργιακός συνδυ-
ασμός από τιτλοδοτημένα εκχυ-
λίσματα βοτάνων και ολόκληρα 

βότανα, που τονώνει το γυναικείο 
ορμονικό σύστημα και αποτελεί 
ένα γενικό βοήθημα για το ανα-
παραγωγικό. Το Herbal Female 

Complex ανακουφίζει από 
συμπτώματα του προεμμηνορρυ-
σιακού συνδρόμου όπως κράμπες 
και καθυστερημένη εμμηνορρυ-
σία, αλλά και από τα συμπτώματα 
που εμφανίζουν οι γυναίκες κατά 
την περίοδο της εμμηνόπαυσης, 
όπως εξάψεις, ευερεθιστότητα 

και νυχτερινή εφίδρωση.

Solgar
Chromium Picolinate 

ενισχύει τη δράση της 
ινσουλίνης

Το χρώμιο αποτελεί ένα από τα 
βασικότερα θρεπτικά συστατικά 
για τον ανθρώπινο οργανισμό.  

Δυστυχώς όμως, η επεξεργασία 
των τροφίμων μειώνει δραστικά 
την περιεκτικότητά τους σε χρώ-
μιο. Το συμπλήρωμα διατροφής 
Chromium Picolinate της Solgar 

καλύπτει αυτή την ανάγκη, 
παρέχοντας πικολινικό χρώμιο, 
το οποίο ενισχύει τη δράση της 

ινσουλίνης και θεωρείται εξαιρε-
τικά χρήσιμο στην αντιμετώπιση 

του εθισμού στα γλυκά, στον 
έλεγχο του σακχάρου στο αίμα 

και στον μεταβολισμό του λίπους.

προκαλεί την παχυσαρκία ή το αντίθετο. Όλοι γνωρί-
ζουμε ότι υπάρχουν παχύσαρκες γυναίκες χωρίς ΣΠΩ, 
όπως και αδύνατες γυναίκες που πάσχουν από αυτό. 
Πάντως, η απώλεια βάρους (ακόμη και μόνο κατά 10%) 
μπορεί από μόνη της να βελτιώσει τις διαταραχές του 
κύκλου και τη γονιμότητα. Επίσης, προφυλάσσει ως 
ένα βαθμό από τις μακροχρόνιες επιπλοκές του με-
ταβολικού συνδρόμου, δηλαδή τον διαβήτη και την 
υπέρταση.

Το άγχος παίζει ρόλο στην εμφάνιση του 
συνδρόμου;

Το άγχος έχει νευρο-ορμονική υπόσταση, οπότε 
σίγουρα επηρεάζει τη συμπτωματολογία του μετα-

Μπορεί το σύνδρομο να προκαλέσει 
υπογονιμότητα;

Το ΣΠΩ, λόγω της διαταραχής της ωορρηξίας που προ-
καλεί, μπορεί να επηρεάσει και τη γονιμότητα. Δηλαδή 
μία γυναίκα με αυτό το σύνδρομο, δεν παράγει ώρι-
μο ωοθυλάκιο κάθε μήνα, οπότε δεν είναι δυνατή και 
η σύλληψη. Η υπογονιμότητα που προκαλεί το ΣΠΩ, 
μπορεί να ξεπεραστεί με την κατάλληλη θεραπεία. 
Συγκεκριμένα, ο γυναικολόγος μπορεί να χορηγήσει 
θεραπεία για την πρόκληση ωορρηξίας. 

Πώς συνδέεται το ΣΠΩ με τις μεταβολές 
βάρους που τόσο απασχολούν τις γυναίκες; 

Δεν υπάρχουν σαφή συμπεράσματα για το αν το ΣΠΩ 
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Τι ρόλο παίζει ο υγιεινός 
τρόπος ζωής στην 
αντιμετώπιση;

Ο υγιεινός τρόπος ζωής με σωστή 
διατροφή και άθληση, χωρίς την 
κατανάλωση αλκοόλ, ουσιών και 
καπνίσματος, προφυλάσσει από τις 
επιπλοκές του συνδρόμου αυτού, 
όπως π.χ. ο σακχαρώδης διαβήτης, 
η αρτηριακή υπέρταση, η υπερχο-
λιστεριναιμία και τα καρδιαγγειακά 
νοσήματα. Επίσης, θα πρέπει να 
σημειωθεί, ότι η άθληση βοηθά 
σημαντικά στην πρόληψη και κα-
ταπολέμηση της παχυσαρκίας, η 
οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην 
επιδείνωση του ΣΠΩ.

 Μια διατροφή χωρίς πρόσθετη 
ζάχαρη, φτωχή σε λιπαρά και πλού-
σια σε φρούτα και λαχανικά, βοηθά 
στη διατήρηση ενός χαμηλού σωμα-
τικού βάρους, στη διατήρηση χαμη-
λών επιπέδων λιπιδίων στο αίμα και 
στην καλύτερη ρύθμιση της γλυκαι-
μίας, μέσω της ινσουλίνης, με απο-
τέλεσμα την προφύλαξη, βελτίωση 
ή και υποστροφή των συμπτωμάτων 
του μεταβολικού συνδρόμου των 
πολυκυστικών ωοθηκών.

Υπάρχουν μη φαρμακευτικά 
μέσα που μπορούν να 
βοηθήσουν; 

Πρόσφατες μελέτες3,4 αναφέρουν 
ότι οι γυναίκες με πολυκυστικές 
ωοθήκες έχουν συχνά έλλειψη βι-
ταμίνης D, που ίσως να επιδεινώ-
νει την κλινική εικόνα τους. Επίσης 
υπάρχουν αναφορές και σε άλλα 
φυτικά σκευάσματα που δρουν 
κυρίως στο μεταβολισμό των αν-
δρογόνων (όπως το saw palmetto), 
που ίσως βελτιώνουν τη συμπτω-
ματολογία. Δυστυχώς όμως, δεν 
υπάρχουν ακόμα κλινικές μελέτες 
που να καταλήγουν σε σαφή συ-
μπεράσματα.

βολικού ΣΠΩ. Πιο συγκεκριμένα, 
η κορτιζόλη, η κατεξοχήν ορμόνη 
του στρες, επηρεάζει τη γλυκαιμική 
ισορροπία και οδηγεί σε αντίσταση 
στην ινσουλίνη, που με τη σειρά του 
οδηγεί σε ΣΠΩ. Το στρες επιδεινώνει 
επίσης την ορμονική ισορροπία που 
ήδη υπάρχει στις γυναίκες με ΣΠΩ. 

Πώς αντιμετωπίζεται 
θεραπευτικά το ΣΠΩ; 

Για την αντιμετώπιση του ΣΠΩ 
απαιτείται συστηματική παρακο-
λούθηση και χορήγηση φαρμα-
κευτικής αγωγής από τον θεράπο-
ντα γυναικολόγο. Στις περιπτώσεις 
που υπάρχει έντονη διαταραχή του 
κύκλου με λιγότερες από 4 περιό-
δους το χρόνο, τα αντισυλληπτικά 
χάπια ρυθμίζουν τον κύκλο της 
γυναίκας και προφυλάσσουν από 
προβλήματα υπερπλασίας του 
ενδομητρίου. Στις περιπτώσεις 
που καθυστερεί η περίοδος άνω 
των 50 ημερών, θα ήταν χρήσιμη 
η λήψη μόνο προγεστερόνης για 
5-10 μέρες, ώστε να προκληθεί 
η περίοδος. Επίσης, με τη λήψη 
αντισυλληπτικών χαπιών μειώνο-
νται τα συμπτώματα από την υπε-
ρανδρογοναιμία (ακμή, λιπαρότητα 
δέρματος και μαλλιών, τριχοφυΐα). 
Σε περιπτώσεις έντονης υπεραν-
δρογοναιμίας, μπορούν επίσης να 
βοηθήσουν οι αντι-ανδρογονικές 
ουσίες. Στις περιπτώσεις υπογονι-
μότητας, χρειάζεται θεραπεία για 
πρόκληση ωορρηξίας. 

Σε κάθε πάθηση, η εξατομίκευση 
της θεραπείας προσφέρει καλύ-
τερα αποτελέσματα, με λιγότερες 
ανεπιθύμητες ενέργειες. Στο ΣΠΩ, 
η εξατομίκευση στη θεραπεία είναι 
σημαντική, ανάλογα με το αν υπάρ-
χει ή όχι μεταβολικό σύνδρομο και 
με το αν υπάρχει ή όχι επιθυμία τε-
κνοποίησης. 

ΥΓεΙΑ

Πραγματοποίησε όλες τις 
σπουδές της Ιατρικής και της 
Μαιευτικής – Γυναικολογίας 
στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της 
Λουβαίν (Université Catholique 
de Louvain), στις Βρυξέλλες, 
στο Βέλγιο. Βραβευμένος με 
επαίνους από τη σχολική ακόμα 
ζωή του, είναι συγγραφέας σε 
αρκετά επιστημονικά άρθρα 
δημοσιευμένα σε ελληνικά και 
διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
Κατά τη διάρκεια της 
ειδικότητας της Μαιευτικής-
Γυναικολογίας στο Καθολικό 
Πανεπιστήμιο της Λουβαίν 
(Université Catholique de 
Louvain), υπό την επίβλεψη 
του καθηγητού J. DONNEZ, 
εκπαιδεύτηκε στην ενδοσκοπική 
γυναικολογική χειρουργική, 
στην παρακολούθηση κυήσεων 
υψηλού κινδύνου όπως επίσης 
και στον προγεννητικό έλεγχο.

www.gynaikologos.org
Γ. Λασσάνη 7, 54622, 
Θεσσαλονίκη

who
is who  

παναγίωτης ν. 
ξηροΜερίτης 
Μαιευτήρας – 
Γυναικολόγος

Πηγές: 1. C.J Glueck, Ranganath Papanna, 
Ping Wang, Naila Goldenberg, Luann Sieve-
Smith, Incidence and treatment of metabolic 
syndrome in newly referred women with con-
firmed polycystic ovarian syndrome, Metabo-
lism - Clinical and Experimental, Volume 52, 
Issue 7 , Pages 908-915, July 2003
2. Venkatesan,AM., Dunaif,A., Corbould,A., 
Ιnsulin resistance in polycystic ovary syndrome: 
progress and paradoxes, Recent Prog Horm 
Res, 2001, Vol. 56
3. Thomson RL, Spedding S, Buckley JD, Vi-
tamin D in the aetiology and management of 
polycystic ovary syndrome, Clin Endocrinol (Oxf). 
2012 Sep; 77(3):343-50.
4.  Brzozowska M, Karowicz-Bilińska A., The 
role of vitamin D deficiency in the etiology of 
polycystic ovary syndrome disorders].Ginekol 
Pol. 2013 Jun; 84(6):456-60. 
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το ποτήρι κάθε φορά που αδειάζει. Η ήπια αφυδά-
τωση μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, κόπωση, 
αδυναμία συγκέντρωσης και υποτονικότητα. 
• Πίνουμε πολλούς καφέδες. «Με το να πίνουμε όλη 
την ημέρα καφέδες, το στομάχι ερεθίζεται και μας 
ενοχλεί. Επιπλέον, η υπερκατανάλωση καφεΐνης 
προκαλεί διούρηση, οδηγώντας στην αποβολή θρε-
πτικών συστατικών από τον οργανισμό μας. Επίσης, 
η πολλή καφεΐνη μπορεί να προκαλέσει αϋπνίες και 
αύξηση της αρτηριακής πίεσης», εξηγεί η κ. Τσο-
μπάνη. Δεν θα πρέπει ωστόσο να ξεχνάμε, ότι και οι 
καφέδες περιέχουν θερμίδες, ανάλογα με τη ζάχαρη 
και το γάλα που περιέχουν. Ένας συνηθισμένος κα-
πουτσίνο ή ένας πλήρης «λάττε» καφές περιέχουν… 
224 θερμίδες (!), χωρίς τη ζάχαρη. 
• Τσιμπάμε παχυντικά σνακ (κρουασάν, μπισκότα 
κ.ά.). Όσο δουλεύουμε, θέλουμε κάτι να τσιμπολο-
γάμε για να μας δώσει ενέργεια, ενώ υπάρχουν και 
φορές που τσιμπάμε απλώς από συνήθεια. 
• Μένουμε νηστικοί, είτε γιατί δεν προλαβαίνουμε 
λόγω της δουλειάς να φάμε κάτι, είτε γιατί η έντα-
ση της δουλειάς είναι τέτοια που... ξεχνάμε να φάμε, 

ίναι εύκολο να ακολουθήσεις διατροφικές 
συμβουλές στην ηρεμία του σπιτιού σου, 

αλλά όταν περνάς 8 ή 10 ή και 12 ώρες την ημέρα στη 
δουλειά, το να συνεχίσεις να διατρέφεσαι υγιεινά εί-
ναι ένα μεγάλο, καθημερινό στοίχημα. 
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, αναπόφευκτα έχει οδηγή-
σει πολλούς από εμάς στην υιοθέτηση μιας fast food 
διατροφικής συμπεριφοράς, με πρόχειρες και απρό-
σεκτες διατροφικές επιλογές και σημαντικά λάθη, 
που μας απομακρύνουν πολύ από τα πρότυπα της 
υγιεινής διατροφής. Η Κλινική Διαιτολόγος – Διατρο-
φολόγος, κ. Ιωάννα Τσομπάνη απαριθμεί τα σημαντι-
κότερα από αυτά: 
• Όταν έρχεται η ώρα του φαγητού, παραγγέλνουμε 
έτοιμα γεύματα (delivery) τα οποία είναι, συνήθως, 
πλούσια σε λιπαρά και θερμίδες. 
• Μερικές φορές είμαστε τόσο απασχολημένοι ή 
απορροφημένοι με την δουλειά μας, που… ξεχνάμε 
να πιούμε νερό. Η διαιτολόγος συστήνει να έχουμε 
1 μπουκάλι ή 1 ποτήρι νερό πάνω στο γραφείο μας, 
βάζοντας ως στόχο είτε να καταναλώσουμε όλο το 
μπουκάλι στη διάρκεια της ημέρας, είτε να γεμίζουμε 

ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
ΣΤΗ ΔΟυΛΕΙΑ

υγιεινή διατροφή και εργασιακός χώρος πάνε 
μαζί; Πολλοί θα απαντούσαν αρνητικά. Στην 
καθημερινότητα, με την ασφυκτική πίεση, το 
τρέξιμο και τις υποχρεώσεις, ελάχιστη σημα-
σία δίνουμε στην ποιότητα του φαγητού που, 
συνήθως, προέρχεται από κάποιο delivery… 
Κι όμως! υπάρχει τρόπος να τρώμε υγιεινά 
και στη δουλειά. Το πώς, μας το αποκαλύπτει 
η Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, της 
Ευρωκλινικής Αθηνών, κ. Ιωάννα Τσομπάνη. 
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είτε για να... γλιτώσουμε θερμίδες. Πολλοί έχουν την 
εντύπωση ότι μένοντας όλη την ημέρα νηστικοί θα 
διατηρηθούν καλλίγραμμοι. Όμως αυτό δεν ισχύει. 
«Με το να τρώμε μία και καλή το βράδυ δεν επι-
τρέπουμε στον μεταβολισμό μας να λειτουργήσει 
σωστά, διότι δεν ελέγχουμε την ποσότητα που τρώ-
με. Έτσι, παίρνουμε πολλές θερμίδες και δεν προ-
λαβαίνουμε να τις κάψουμε, διότι μετά το βραδινό, 
κοιμόμαστε. Ως αποτέλεσμα, αυξάνουμε σταδιακά 
το βάρος του σώματός μας και δημιουργούμε τις 
προϋποθέσεις για άλλα προβλήματα υγείας (υπέρ-
ταση, χοληστερίνη τριγλυκερίδια, γαστρίτιδες κ.ά.).

Παραγωγική... διατροφή
Εκτός από κέρδος για τη συνολική μας υγεία, η υγι-
εινή διατροφή θα ωφελήσει και την απόδοσή μας 
στη δουλειά. «Η έλλειψη σιδήρου, ψευδάργυρου, 
μαγνησίου και άλλων μετάλλων και ιχνοστοιχείων, 
φολικού οξέος, καθώς και η έλλειψη βιταμινών 
του συμπλέγματος Β δημιουργούν προβλήματα στη 
σωστή λειτουργία του εγκεφάλου και του κεντρι-
κού νευρικού συστήματος. Η έλλειψη της βιταμίνης 
Β12, για παράδειγμα μπορεί να προκαλέσει απώλεια 
μνήμης, σύγχυση και αδυναμία συγκέντρωσης», 
εξηγεί η ειδικός. Τι πρέπει λοιπόν να προσέξουμε 
στη διατροφή μας πρωί, μεσημέρι και βράδυ, για να 
είμαστε υγιείς και σε φόρμα - σωματική και πνευ-
ματική; 
Πρωινό: Ένα ισορροπημένο πρωινό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τροφές από όλες τις ομάδες, δηλαδή 
λίπη, υδατάνθρακες και πρωτεΐνες για να μας προ-
σφέρει την ενέργεια που χρειαζόμαστε για να αντε-
πεξέλθουμε στις αυξημένες μας υποχρεώσεις. «Το 
πρωινό γεύμα ενισχύει το μεταβολισμό και βοηθά 
στη διατήρηση του βάρους», σημειώνει η ειδικός. 
Ένα ενδεικτικό πλήρες πρωινό πρέπει να περιλαμ-
βάνει: Δημητριακά ή 1 φέτα ψωμί ή 2 φρυγανιές, 
μέλι ή μαρμελάδα, 1 ποτήρι φρέσκο γάλα ή γιαούρτι, 
1 φρούτο εποχής ή χυμό, 1 αυγό (βραστό ή ποσέ).
 

Πολύ συχνά, όσο είμαστε στο γραφείο, μας 
πιάνει μια ακατανίκητη επιθυμία για γλυκό. 
Πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε; 
«Έρευνες έχουν δείξει ότι η επιθυμία για 
γλυκό ή για τρόφιμα πλούσια σε υδατάν-
θρακες, όπως διάφορες λιχουδιές, παρα-
τηρείται συνήθως όταν είμαστε αγχωμένοι, 
εκνευρισμένοι ή από το απόγευμα και μετά, 
που πέφτουν τα επίπεδα της γλυκόζης στο 
αίμα. Στην πραγματικότητα, εκείνη τη στιγμή 
αναζητούμε ενστικτωδώς τροφές που 
αυξάνουν την έκκριση σεροτονίνης από τον 
εγκέφαλο,  η οποία θα βελτιώσει τη διάθεσή 
μας. ‘Ξεγελάστε’ την έντονη επιθυμία για 
γλυκό, τρώγοντας μικρή ποσότητα γλυκού ή 
σοκολάτας ή 1 κουταλιά της σούπας γλυκό 
κουταλιού ή 1 κουταλιά της σούπας μέλι ή 
σοκολάτα  με  στέβια ή μία μπάρα δημη-
τριακών ή ένα ώριμο φρούτο, που είναι πιο 
γλυκό».

«Μ’ έπιασε μια λιγούρα...»

Ιωάννα Τσομπάνη 
Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
Ευρωκλινική Αθηνών 
e-mail:  itsobani@euroclinic.gr 
τηλ.: 6932296191IN
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με σπιτικό φαγητό. Αυτή η συνή-
θεια μπορεί στην αρχή να μας φανεί 
«βουνό» (τα πάντα είναι θέμα ορ-
γάνωσης!), ωστόσο θα μας γλιτώσει 

από θερμίδες, ενώ παράλληλα θα μας 
προσφέρει όσα θρεπτικά συστατικά 

χρειαζόμαστε και… οικονομία! «Το σπιτι-
κό φαγητό είναι ο πιο υγιεινός, αλλά και πιο 

οικονομικός τρόπος για να ανακουφίσετε την πείνα 
σας στο γραφείο. Ετοιμάζοντας μόνοι το φαγητό σας, 
είστε σε θέση να καθορίσετε την ποιότητα, τον τρόπο 
μαγειρέματος και την ποσότητα του φαγητού που θα 
καταναλώσετε. Ας μην ξεχνάμε, ότι με το να είμαστε 
όλη την ημέρα καθισμένοι σε ένα γραφείο δεν καίμε 
πολλές θερμίδες και ο μεταβολισμός μας μειώνεται. 
Θα πρέπει, λοιπόν, να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον 
αφορά στις ημερήσιες θερμίδες που προσλαμβάνου-
με. Αν δεν προσέξουμε, θα δούμε το βάρος μας στα-
διακά να ανεβαίνει», υπογραμμίζει η κ. Τσομπάνη.

Δεκατιανό: Ακόμα κι αν «πνιγόμα-
στε» στη δουλειά, μπορούμε να 
καταναλώσουμε ένα γρήγορο σνακ. 
Ένα ισορροπημένο σνακ πρέπει να 
περιέχει πρωτεΐνες και υδατάνθρα-
κες και να μην ξεπερνά τις 100-200 
θερμίδες. Έχει βρεθεί, ότι τα άτομα που 
καταναλώνουν καθημερινά 2-3 σνακ έχουν 
περισσότερη ενέργεια όλη μέρα και τείνουν να κα-
ταναλώνουν λιγότερες θερμίδες στη διάρκειά της, 
αφού ελέγχουν καλύτερα την όρεξή τους. Έξυπνες 
επιλογές σνακ είναι: φρούτα εποχής, μπάρες δημη-
τριακών, ρυζογκοφρέτες. Μία πολύ υγιεινή και νό-
στιμη λύση είναι τα αποξηραμένα φρούτα (δαμάσκη-
να, σύκα, βερίκοκα). Θα μας προσφέρουν ενέργεια 
και θα ενισχύσουν την αποδοτικότητά μας. Προσοχή 
όμως στις θερμίδες!
Μεσημεριανό: Πολλοί είναι εκείνοι που αισθάνονται 
άβολα να πάρουν μαζί τους στο γραφείο ένα τάπερ 

η  προτείνει...

Solgar 
VM-2000

Όλες οι απαραίτητες 
βιταμίνες & μέταλλα

Η πολυβιταμινούχος  φόρμουλα 
VM - 2000 της Solgar περιέχει 
στις σωστές αναλογίες, όλες τις 

απαραίτητες βιταμίνες (Vitamins) 
και μέταλλα (Minerals) που έχει 

ανάγκη καθημερινά ο οργανισμός 
μας, βοηθώντας μας να χτίσουμε 
έναν δυνατό οργανισμό και ένα 
γερό ανοσοποιητικό σύστημα. 

Είναι κατάλληλη για άτομα όλων 
των ηλικιών, αλλά και για άτομα με 
έντονη φυσική δραστηριότητα. Ιδι-
αίτερα χρήσιμη για αθλητές, άτομα 

και επαγγελματίες με έντονους 
ρυθμούς ζωής και χορτοφάγους.

Optima 
Acai Super Fruit Juice 

with Oxy3 500 ml 

Για ενέργεια και 
ζωτικότητα

Προερχόμενος από τον καρπό Acai, 
που περιέχει πληθώρα αντιοξειδω-
τικών και θρεπτικών συστατικών, ο 
χυμός Acai Super Fruit Juice with 
Oxy3 της Optima είναι εξαιρετικά 

ωφέλιμος για τον οργανισμό.
Συνδυάζει συστατικά υψηλής δια-

τροφικής αξίας και προσφέρει στον 
οργανισμό αυξημένη αντιοξειδωτική 
δράση κατά των ελεύθερων ριζών. 
Επίσης, επιδρά θετικά στον έλεγχο 

της κυτταρικής φθοράς και στην 
αύξηση των επιπέδων ενέργειας και 

ζωτικότητας του οργανισμού. 

Nature’s Bounty 
Spirulina 

ή σούπερ τροφή!

Η σπιρουλίνα έχει αντιοξειδωτική 
δράση, προλαμβάνει τη φθορά των 
μυών, ενώ προκαλεί κορεσμό και 
αίσθηση πληρότητας, μειώνοντας 

τα συμπτώματα βουλιμίας. 
Η Spirulina της Nature’s Bounty 

έχει υψηλή διατροφική αξία, 
καθώς παρέχει στον οργανισμό 
πληθώρα διατροφικών στοιχεί-
ων- πρωτεΐνες, αμινοξέα, βήτα 

καροτίνη, χλωροφύλλη, αλλά και 
βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοι-

χεία.
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Παιδί

οδηγός... 
επιβίωσης 
για τις 
εξετάσεις
Φορτωμένο πρόγραμμα, πολύω-
ρα φροντιστήρια και εξωσχολικές 
δραστηριότητες και φυσικά, μέσα 
σε όλα αυτά, το άγχος των συνεχών 
εξετάσεων, συνθέτουν την καθημε-
ρινότητα των μαθητών. Δεν είναι 
τυχαίο επομένως που πολλοί θεω-
ρούν τους μαθητές, τους πιο σκλη-
ρά εργαζόμενους. Σε όλη αυτή την 
προσπάθεια, τα παιδιά χρειάζονται 
στήριξη- ψυχολογική και όχι μόνο! 
Ο παιδίατρος κ. Πέτρος Πίσκοπος 
μας συμβουλεύει πώς να τα βοηθή-
σουμε αποτελεσματικά!

ντατικό διάβασμα, ξενύχτια, κα-
φέδες, σοκολάτες και έντονο 

στρες… Οι μαθητές δίνουν τη «μάχη» τους 
και οι γονείς αναζητούν τρόπους για να 
τους βοηθήσουν να αισθάνονται καλά και 
να αποδώσουν καλύτερα. Ωστόσο, η από-
δοση στις εξετάσεις δεν εξαρτάται μόνο 
από το διάβασμα. Σημαντικό ρόλο παίζουν 
ακόμα και οι διατροφικές επιλογές των 
μαθητών ενώ, φυσικά, καταλυτικής ση-
μασίας είναι η ικανότητά τους να διαχειρι-
στούν το άγχος τους.

«Μια πλήρης και ισορροπημένη δια-
τροφή συμβάλλει τόσο στη γενικότερη 
υγεία του μαθητή όσο και στην καλύτερη 
απόδοσή του στο διάβασμα. Το διαιτολό-
γιό του θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες 
τις ομάδες τροφών. Έτσι καλύπτονται οι 
ημερήσιες ανάγκες του σε υδατάνθρακες, 
πρωτεΐνες, λίπη, βιταμίνες, μέταλλα και 
ιχνοστοιχεία», επισημαίνει ο παιδίατρος κ. 
Πέτρος Πίσκοπος.

Ιδιαίτερη προσοχή, σύμφωνα με τον παι-
δίατρο, θα πρέπει να δοθεί και στο πρωινό, 
το οποίο καλείται να τροφοδοτήσει άμεσα 
τον εγκέφαλο με το απαραίτητο και μονα-
δικό καύσιμό του, τη γλυκόζη. Ένα καλό 
πρωινό θα πρέπει να περιλαμβάνει γάλα ή 
γιαούρτι, ένα αμυλούχο τρόφιμο, φρούτο 
ή χυμό, μέλι ή μαρμελάδα. «Δεν πρέπει ο 
μαθητής να ξεκινά τη μέρα του με άδειο 
στομάχι. Αυτό του στερεί την απαραίτητη 
ενέργεια και επηρεάζει αρνητικά μνήμη 
και συγκέντρωση. Eπίσης, είναι σημαντι-
κό ο μαθητής να καταναλώνει μικρά και 
συχνά γεύματα, καθώς τα μεγάλα γεύματα 
προκαλούν υπνηλία και μειώνουν την ικα-
νότητα συγκέντρωσης», τονίζει ο ειδικός.

Σημαντική θέση στο διαιτολόγιο των 
μαθητών πρέπει να έχουν οι τροφές που 
περιέχουν ω-3 και ω-6 λιπαρά οξέα, κα-

ε
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νουν την κόπωση (βιταμίνη Β5 και 
Β6), βοηθούν τη συγκέντρωση και 
τη μνήμη (βιταμίνη Β9 και Β12)», 
εξηγεί ο ειδικός. 

Τροφές πλούσιες σε βιταμίνες Β 
είναι: το μαύρο ρύζι, τα δημητρια-
κά ολικής αλέσεως, τα όσπρια, τα 
θαλασσινά, τα καρύδια, τα γαλα-
κτοκομικά, το μοσχαρίσιο κρέας 
και τα αυγά.

«Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε 
τη σπουδαιότητα κατανάλωσης 
τροφών πλούσιων σε βιταμίνη C 
(π.χ. φρέσκα φρούτα), που ενι-
σχύουν το ανοσοποιητικό σύστη-
μα, ενώ βοηθούν στην αντιμε-
τώπιση των λοιμώξεων και στη 
μετατροπή των προσλαμβανομέ-
νων θερμίδων σε ενέργεια», τονί-
ζει ο γιατρός. 

Προσοχή θα πρέπει επίσης να 
δοθεί, στην καθημερινή σωστή 

θώς και βιταμίνες του συμπλέγ-
ματος Β. «Τα ω-3 και ω-6 λιπαρά 
οξέα βελτιώνουν την εγκεφαλική 
λειτουργία, βοηθώντας στον σχη-
ματισμό νευροδιαβιβαστών. Δεν 
συντίθενται στον οργανισμό και 
προσλαμβάνονται μόνο μέσω της 
τροφής. Σχετίζονται με την ευ-
φυΐα και έλλειψή τους προκαλεί, 
μεταξύ άλλων, και διαταραχή της 
προσοχής. Τροφές πλούσιες σε 
λιπαρά οξέα είναι τα λιπαρά ψάρια 
(π.χ. σολομός, σαρδέλα), τα καρύ-
δια, οι ηλιόσποροι, το καλαμπόκι 
και το ελαιόλαδο.

Ιδιαίτερα σημαντικές, στην πε-
ρίοδο των εξετάσεων, είναι όμως 
και οι βιταμίνες του συμπλέγμα-
τος Β, οι οποίες ρυθμίζουν την 
όρεξη, βελτιώνουν την πνευματι-
κή διαύγεια (βιταμίνη Β1), ενισχύ-
ουν το ανοσοποιητικό, προλαμβά-

ενυδάτωση του μαθητή (8-10 πο-
τήρια νερό), η οποία αποτρέπει 
την εύκολη κόπωση και βελτιώ-
νει τη συγκέντρωση και φυσικά 
στη με μέτρο κατανάλωση ροφη-
μάτων που περιέχουν καφεΐνη 
(καφές, τσάι, ενεργειακά ροφή-
ματα), που αν καταναλωθούν σε 
υπερβολικές ποσότητες μπορούν 
να οδηγήσουν σε υπερδιέγερση, 
ελαττωμένη συγκέντρωση και δι-
αταραχές του ύπνου.

Πώς θα το αναγνωρίσετε;
Πόσο κακό κάνουν τελικά όλες 
αυτές οι δοκιμασίες στις οποί-
ες υποβάλλονται τα παιδιά και 
με ποιους τρόπους μπορούν να 
κατευνάσουν το «τρέμουλο» στο 
πόδι και τα ιδρωμένα χέρια, κάθε 
φορά που βρίσκονται αντιμέτωποι 
με μια προφορική ή γραπτή δοκι-
μασία;

Όπως επισημαίνει ο ειδικός, 
και τα παιδιά, ακριβώς όπως και 
οι ενήλικες, όταν βρεθούν σε κα-
τάσταση στρες, βιώνουν μια σειρά 
από έντονα συμπτώματα, όπως:
• Αύξηση του τόνου των μυών.
• Ταχυκαρδία, που οδηγεί σε αυ-
ξημένη ροή αίματος και υψηλότε-
ρα επίπεδα ενέργειας.
• Ταχύπνοια για κάλυψη των αυ-
ξημένων αναγκών του σώματος 
σε οξυγόνο.
• Υπερδιέγερση των αισθητικών 
οργάνων, για άμεση αντίδραση 
στα εξωτερικά ερεθίσματα.

Έτσι, και οι μαθητές, στο στάδιο 
της προετοιμασίας τους, παρα-
μένουν σε πνευματική υπερδιέ-
γερση και σωματική υπερένταση, 
γεγονός που δυσκολεύει την κα-
θημερινότητά τους, αφού μπορεί 
να προκαλέσει: 
• Βίωση έντονων συναισθημάτων, 
όπως ο φόβος

ςηΜαντίκη θεςη ςτο δίαίτολογίο των 
Μαθητων πρεπεί να εχουν οί τροφες που 
περίεχουν ω-3 καί ω-6 λίπαρα οξεα, καθως 
καί βίταΜίνες του ςυΜπλεγΜατος β

"
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Πίσκοπος Πέτρος
Παιδίατρος 
Βύρωνος 6 Κορυδαλλός 
Τηλ.: 2104969966
Κιν.: 6934593457IN
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• Αδυναμία συγκέντρωσης και 
ανάκλησης κεκτημένων γνώσεων
• Διαταραχές της όρεξης - συχνά 
καταλήγουν να πίνουν μόνο κα-
φέδες θεωρώντας πως έτσι θα 
συγκεντρωθούν
• Διαταραχές ύπνου
• Πονοκεφάλους και πόνους 
στους μύες.

σύμμαχος, ο καλός ύπνος
Ο ύπνος αποτελεί έναν από τους 
σημαντικότερους παράγοντες για 
υγεία και ευεξία. Ωφελεί την καρ-
διά, ενισχύει τη μνήμη σας και να 
βοηθά στη διατήρηση ενός υγιούς 
βάρους. 

Ένας καλός και ήρεμος ύπνος, 
τουλάχιστον 8 ωρών, μπορεί να 
αποτελέσει σημαντικό σύμμαχο 
στην απόδοση του μαθητή την 
ημέρα των εξετάσεων. Γι’ αυτό και 
ο παιδίατρος συμβουλεύει:
• Να αποφεύγουν το έντονο διά-
βασμα, την τηλεόραση και τα 
computer games τουλάχιστον 30 
λεπτά πριν την κατάκλιση.
• Να κάνουν ένα χαλαρωτικό 
μπάνιο ή να ακούν την αγαπημένη 
τους μουσική προτού ξαπλώσουν.
• Ένα ζεστό ρόφημα (π.χ. γάλα) 
μπορεί να βοηθήσει στον ύπνο.
• Να αποφεύγουν την κατανάλω-
ση ποτών με καφεΐνη, όπως το 
τσάι, ο καφές ή τα ροφήματα για 
ενέργεια, όπως τα ισοτονικά ποτά, 
τις βραδινές ώρες. 
• Να αποφεύγουν τα δυνατά φώτα 
το βράδυ στο δωμάτιό τους.
• Να τηρούν ένα σταθερό ωράριο 
ύπνου.
• Εάν το παιδί ξυπνήσει τη νύχτα 
και δυσκολεύεται να ξανακοιμη-
θεί, θα πρέπει να ασχοληθεί με 
κάτι– π.χ. μπορεί να διαβάσει 
ένα βιβλίο. Το στριφογύρισμα δε 
βοηθά.

• Εάν ξυπνήσει τη νύχτα με κάτι 
στο μυαλό του, καλό θα ήταν να 
το σημειώσει και να ασχοληθεί με 
αυτό ξανά το πρωί.

ο ρόλος των συμπληρω-
μάτων διατροφής
Είναι αναγκαία; Η απάντηση σε 
αυτό δίδεται αν κάνουμε μία άλλη 
ερώτηση «Ο σημερινός μαθητής 
τρέφεται σωστά;» 

Ο όγκος διαβάσματος που 
έχουν σήμερα τα περισσότερα 
παιδιά είναι τεράστιος, ο ελεύθε-
ρος χρόνος τους ελάχιστος (σχο-
λείο, φροντιστήριο), ενώ πολλές 
φορές οι έξοδοί τους καταλήγουν 
σε εστιατόρια έτοιμου και γρήγο-
ρου φαγητού (fast food), όπου οι 
διατροφικές επιλογές είναι πραγ-
ματικά φτωχές σε θρεπτικά συ-
στατικά.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα συχνά 
να λείπουν από τη διατροφή τους 
βασικά συστατικά, όπως τα φρού-
τα και τα λαχανικά. Αυτό μπορεί 
να οδηγήσει σε ελλείψεις ή ορια-
κές τιμές βιταμινών, μετάλλων και 

ιχνοστοιχείων στον οργανισμό, με 
αποτέλεσμα την εύκολη κόπωση, 
τη μειωμένη ενεργητικότητα, την 
κακή διάθεση, την υπνηλία και 
τελικά τον επηρεασμό της απόδο-
σης του μαθητή. Τότε, και πάντα 
κατόπιν συμβουλής από ειδικό 
επιστήμονα, η βραχύχρονη χορή-
γηση κάποιου πολυβιταμινούχου 
σκευάσματος μπορεί να θεωρηθεί 
αναγκαία. 

Τα σκευάσματα αυτά πρέπει:
• Να είναι σχεδιασμένα ειδικά για 
την ηλικία των μαθητών.
• Να προέρχονται από αξιόπιστες 
εταιρείες
• Να αγοράζονται με τη βοήθεια 
ειδικού
• Να λαμβάνονται με βάση την 
ημερήσια συνιστώμενη δόση.
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ο ρόλος των γονιών
Οι εξετάσεις αποτελούν μια απαι-
τητική δοκιμασία τόσο για τους 
περισσότερους μαθητές, όσο και 
για τους γονείς τους. Οι γονείς 
πρέπει να είναι υποστηρικτικοί 
απέναντι στο μαθητή, τόσο στην 
περίοδο της προετοιμασίας, όσο 
και κατά τη διάρκεια των εξετάσε-
ων. Πιο συγκεκριμένα: 
• Θα πρέπει από την αρχή να ξε-
καθαρίσουν στο παιδί ότι νοιάζο-
νται μόνο για την ευτυχία του και 
το αγαπούν, ότι είναι περήφανοι 
για αυτό και για την προσπάθεια 
που καταβάλλει, ανεξάρτητα από 
το αποτέλεσμα.
• Θα πρέπει να προσπαθήσουν 
να ελέγξουν το δικό τους άγχος, 
γιατί άθελά τους και χωρίς να το 
καταλαβαίνουν συχνά το μεταδί-
δουν στα παιδιά τους (π.χ. δεν θα 
πρέπει τα ρωτούν συνεχώς αν και 
πόσο διάβασαν και δεν θα πρέπει 
να τα πιέζουν να φάνε αν δεν πει-
νάνε).
• Δεν πρέπει να κάνουν υπερβο-
λικές αλλαγές στην καθημερινή 

τους οικογενειακή ρουτίνα (π.χ. 
απόλυτη ησυχία, κλείσιμο τηλεό-
ρασης).
• Είναι σημαντικό να μην συγκρί-
νουν το παιδί τους με άλλα παιδιά, 
ούτε καν με τα αδέλφια τους.
• Θα πρέπει να βοηθούν το παιδί 
να καταστρώσει ένα πρόγραμμα 
που θα περιλαμβάνει διάβασμα, 
ξεκούραση και διασκέδαση, ανά-
λογα με τις προτιμήσεις του.

• Θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτε-
ρη μέριμνα στη διατροφή του παι-

διού και στον επαρκή του ύπνο. Η 
διατροφή του μαθητή πρέπει να 
είναι ελαφριά και ισορροπημένη.

• Θα πρέπει να αναγνωρίζουν 
τη δυσκολία της δοκιμασίας που 
περνά το παιδί τους. 

• Θα πρέπει να είναι δίπλα του 
και να επιβραβεύουν τις προσπά-
θειές του (π.χ. έναν καλό βαθμό 
σε ένα διαγώνισμα στο σχολείο 
ή στο φροντιστήριο), ώστε να το 
ενθαρρύνουν και να του δίνουν 
κίνητρα για τη συνέχεια. 

η  προτείνει...

Solgar
Kangavites 

Μultivitamin &  
Mineral Formula

ενισχύει την υγεία 
των παιδιών

Η Πολυβιταμίνη Kangavites 
Formula Chewable Tabs, 

ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά, 
είναι μια μασώμενη φρουτέ-
νια κάψουλα, που περιέχει 
14 βιταμίνες, 11 μέταλλα και 

ιχνοστοιχεία. Εμπλουτισμένη με 
λεκιθίνη, σκόνη φρούτων και 
λαχανικών, κιτρικά βιοφλα-
βονοειδή, καροτενοειδή και 

καρπούς αγριοτριανταφυλλιάς, 
καλύπτει τις ανάγκες ανάπτυξης 

των παιδιών και ισχυροποιεί 
την υγεία τους.

Solgar 
Childrens' Chewable 

DHA  
για juniors 

Λιπαρά οξέα με 
φρουτένια γεύση!

Σε σχήμα ψαράκι που λιώνει 
στο στόμα και με υπέροχη 

γεύση φρούτων, προσφέρει 
με  τον πλέον απολαυστικό 

τρόπο τα οφέλη των λιπαρών 
οξέων  για  υγιή ανάπτυξη του 

νευρικού συστήματος και  καλή 
εγκεφαλική λειτουργία. Πρό-
σφατες έρευνες συνέδεσαν τη 
λήψη DHA λιπαρών οξέων με 

τη βελτίωση της συμπεριφοράς 
και των επιδόσεων των παιδιών 

στο σχολείο.
 

οί γονείς 
πρεπεί να είναί 
υποςτηρίκτίκοί 
απεναντί ςτο 
Μαθητη, τοςο 
ςτην περίοδο της 
προετοίΜαςίας, 
οςο καί κατα 
τη δίαρκεία των 
εξεταςεων

"
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και μάλιστα μικρό σε ηλικία (2 ή 3 ετών). Μέχρι σή-
μερα και την έλευση του νέου μωρού ήταν το κέντρο 
της προσοχής, για τους γονείς του, τους παππούδες, 
τους θείους του. Τώρα, ένα «νέο πρόσωπο» έρχεται 
να αλλάξει τις ισορροπίες και να συγκεντρώσει πάνω 
του το ενδιαφέρον. Το μεγάλο διακύβευμα είναι όμως 
άλλο: το παιδί φοβάται πως με τη νέα άφιξη θα χάσει 

ανακοίνωση της άφιξης του πελαργού συ-
νεπάγεται αλλαγές, όχι μόνο για τους γονείς 

αλλά και για το παιδί ή τα παιδιά που ήδη υπάρχουν. 
Τα μεγαλύτερα αδέλφια καλούνται με την έλευση του 
μωρού να μοιραστούν το δωμάτιό τους, τα παιχνίδια 
τους, αλλά -κυρίως- την αγάπη των γονιών τους. Πιο 
δύσκολα είναι τα πράγματα όταν υπάρχει ένα παιδί, 

ΠΩΣ ΘΑ ΤΟυ 
ΠΕΙΤΕ ΟΤΙ 
ΠΕρΙΜΕΝΕΙ 
ΑΔΕλΦΑΚΙ;

Η ανακοίνωση μιας νέας εγκυμοσύ-
νης είναι ευκολότερη για όλους, κα-
θώς η ιστορία είναι λίγο-πολύ γνω-
στή: το ζευγάρι έχει το know how 
για το μεγάλωμα ενός μωρού, οι 
παππούδες νιώθουν την ίδια συγκί-
νηση... Τι γίνεται όμως με το μεγα-
λύτερο παιδί; Όχι σπάνια, το πρώτο 
παιδί εκδηλώνει θυμό, ζήλια και επι-
θετικότητα για το νέο μέλος της οι-
κογένειας, που έρχεται σαν «εισβο-
λέας» να διεκδικήσει χώρο στο σπίτι 
του και χρόνο από τους γονείς του... 

H
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θηκε το μωρό στην κοιλιά της μαμάς και πώς μεγα-
λώνει. Δώστε του τις απαντήσεις που ζητάει, αλλά 
μην επεκτείνεστε σε λεπτομέρειες που ενδέχεται να 
το προβληματίσουν ακόμη περισσότερο.

εμπλοκή
Από τη στιγμή που θα του το ανακοινώσετε, ωστόσο, 
είναι σημαντικό να το εντάξετε στις προετοιμασίες 
για τη νέα άφιξη. Πάρτε το μαζί σας όταν θα πάτε να 
ψωνίσετε τα ρούχα, την προίκα ή την κούνια του μω-
ρού και αφήστε το να πει τη γνώμη του, ώστε να μη 
νιώσει ότι παραμερίζεται. Ζητήστε του επίσης να σας 
πει ιδέες για το όνομα που θα δώσετε στο μωρό. Θα 
αισθανθεί έτσι ότι η εγκυμοσύνη σας είναι μια υπόθε-
ση οικογενειακή, στην οποία καλείται να συμμετάσχει 
ενεργά. 

Όσο πιο πολύ συμμετέχει το παιδί στην προετοιμα-
σία του ερχομού, τόσο πιο εύκολη θα είναι η προσαρ-
μογή του, τονίζουν οι ειδικοί.

Ενθαρρύνετε το παιδί σας να νιώσει τρυφερά απέ-
ναντι στο νέο μωρό, δίνοντάς του την ευκαιρία να 
«γνωριστεί» μαζί του πριν ακόμη γεννηθεί. Αφήστε το 
να ακουμπήσει το αφτί του στην κοιλιά σας, να ακού-
σει και να νιώσει το έμβρυο να κλοτσάει. 

Εξηγήστε του ότι το μωρό χρειάζεται την βοήθεια 
όλων σας για να μεγαλώσει, γιατί δεν μπορεί να ικα-
νοποιήσει μόνο του τις ανάγκες του και ζητήστε τη 
βοήθειά του. Διαβάστε του ιστορίες σχετικά με τον 
τρόπο που γεννιούνται τα μωρά, δείξτε του παλιές δι-
κές του φωτογραφίες και ρουχαλάκια από τότε που 
ήταν στην κούνια, μιλήστε του για εκείνη την εποχή 
και τη φροντίδα που χρειαζόταν. Χρησιμοποιήστε μία 
κούκλα - μωρό, για να του δείξετε, μέσα από το παι-
χνίδι τις ανάγκες που έχει ένα μωρό: ότι χρειάζεται 
τάισμα, άλλαγμα και πλύσιμο, νανούρισμα και ησυχία 
για να κοιμηθεί. Όσο καλύτερα ενημερώσετε το παι-
δί για όλα όσα θα συμβούν με την άφιξη του μωρού, 
τόσο πιο ομαλά θα δεχτεί τη νέα κατάσταση.

Κάντε μια αναλυτική συζήτηση μαζί του, απαριθμώ-
ντας του τα πλεονεκτήματα του να έχει αδελφάκι και 
βοηθώντας το να τα κατανοήσει. Εξηγήστε του ότι το 
μωρό είναι μέλος της οικογένειάς σας και ότι μεγα-
λώνοντας θα γίνουν πολύ καλοί φίλοι και θα μοιράζο-
νται όμορφες στιγμές.

Ενθαρρύνετέ το να εκφράσει τα συναισθήματά του, 
ακόμη κι αν αυτά είναι αρνητικά. Είναι πολύ σημαντι-
κό να τα συζητήσετε μαζί του. 

την αγάπη των γονιών του. Γι’ αυτό και ζηλεύει... 
Το «μοιράζομαι» δεν είναι το πιο δυνατό σημείο των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας: αυτό δεν αφορά μόνο 
το δωμάτιο ή τα παιχνίδια αλλά και την προσοχή και 
την αγάπη των γονιών. Σε αυτό το σημείο, είναι πολύ 
σημαντικό, οι γονείς να συζητήσουν με το παιδί και 
να το καθησυχάσουν, λέγοντάς του ότι δεν θα αλλάξει 
τίποτα στη ζωή τους. 

Ακούγοντας την είδηση, το παιδί μπορεί να δείξει 
αδιαφορία, αλλά να κλειστεί στον εαυτό του και να εί-
ναι κακόκεφο. Μην ξαφνιαστείτε αν η συμπεριφορά 
του αλλάξει ξαφνικά. Πολύ συχνά, μόλις φθάσει το 
μωρό, τα μεγαλύτερα παιδιά εμφανίζουν παλινδρό-
μηση σε παλαιότερες συμπεριφορές (μπορεί να δείτε 
π.χ. ένα παιδί 3 ή 4 ετών να μπουσουλάει ή να θέ-
λει να κοιμηθεί στην κούνια, να ζητάει μπιμπερό, να 
χρησιμοποιεί μωρουδίστικη γλώσσα ή να θέλει να 
θηλάσει!). Όλα αυτά γίνονται σε μια προσπάθεια να 
κερδίσει την προσοχή των γονιών του. H άρνηση του 
παιδιού να φάει, να κοιμηθεί ή να πάει σχολείο, είναι 
επίσης δείγματα ότι το παιδί δεν έχει πάρει «με καλό 
μάτι» την άφιξη του μωρού. 

Δεν λείπουν βέβαια, και οι περιπτώσεις όπου το 
πρώτο παιδί εκδηλώνει σημάδια επιθετικότητας προς 
το μωρό.

το timing
Η στιγμή που θα διαλέξετε και ο τρόπος με τον οποίο 
θα προετοιμάσετε το μεγαλύτερο παιδί σας για το νέο 
του αδελφάκι έχουν μεγάλη σημασία. 

Οι ειδικοί συνιστούν στους γονείς να μην ανακοινώ-
νουν αμέσως την είδηση της εγκυμοσύνης, αφενός για 
να βεβαιωθούν για την καλή έκβαση της εγκυμοσύ-
νης, αφετέρου γιατί ο χρόνος για το παιδί σας μετράει 
διαφορετικά και η αναμονή θα του φανεί ατελείωτη. 

Μια καλή χρονική στιγμή για την ανακοίνωση εί-
ναι στον 4ο ή στον 5ο μήνα. Αν, ωστόσο, έχετε άσχημη 
εγκυμοσύνη και εμφανή συμπτώματα, καλό θα είναι 
να του το πείτε νωρίτερα, ώστε να μη νομίσει ότι σας 
συμβαίνει κάτι κακό. 

Την κατάλληλη στιγμή, εξηγήστε του ότι περιμένετε 
και άλλο παιδί, με ηρεμία και τρυφερότητα, δίνοντάς 
του να καταλάβει ότι δεν πρόκειται ποτέ να στερηθεί 
την αφοσίωσή σας, ότι πρόκειται για ένα χαρούμενο 
γεγονός για την οικογένεια κι ότι είναι ευτυχία να με-
γαλώνει με ένα αδελφάκι.

Ανάλογα με την ηλικία του, εξηγήστε του πώς βρέ-
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συμβουλές για αρμονική συνύπαρξη
Όταν έλθει το μωρό στο σπίτι, ο πρωταρχικός σας 
στόχος είναι ασφαλώς να φροντίσετε και να προστα-
τεύσετε το μωρό. Ο δεύτερος, πολύ σημαντικός σας 
στόχος, είναι όμως να διδάξετε στο μεγαλύτερο παιδί 
πώς να αλληλεπιδρά με το μωρό. 

• Δείξτε του πώς να παίζει με το μωρό με τον ίδιο 
τρόπο που θα του μαθαίνατε κάτι άλλο. Μάθετέ το να 
χαϊδεύει την πλάτη του μωρού και τονίστε του πως 
αυτό το ηρεμεί. 

• Εάν το μεγαλύτερο παιδί δεν έχει την επιθυμη-
τή συμπεριφορά, πάρτε το μωρό και αποσπάστε την 
προσοχή του μεγαλύτερου με ένα τραγούδι, ένα παι-
χνίδι ή μια δραστηριότητα, ακόμα κι ένα σνακ. Απο-
φύγετε τα "ΜΗ" και τα "ΟΧΙ" που προκαλούν αρνητικά 
συναισθήματα.

• Όταν βλέπετε το παιδί να φέρεται με σωστό τρό-
πο στο μωρό κάντε ένα θετικό σχόλιο! Αγκαλιάστε και 
φιλήστε το παιδί και πείτε του πόσο περήφανοι είστε 
γι’ αυτό.

• Εμπλέξτε το στη φροντίδα του μωρού. Πείτε του 
να κάνει γκριμάτσες ή να του τραγουδάει όταν κλαί-
ει, να δίνει την πιπίλα του αν φαίνεται να τη ζητάει, 
να κάνει ησυχία όταν προσπαθείτε να το κοιμίσετε, 
να σας ειδοποιεί όταν ξυπνάει, να σας δίνει τις πάνες 
και τα μωρομάντιλα, όταν είναι η ώρα να το αλλάξε-
τε – αρκεί να τηρούνται συγκεκριμένοι κανόνες, π.χ. 

το λάθος
Όχι σπάνια, είναι οι ίδιοι οι γονείς που πυροδοτούν τη 
ζήλια του πρώτου παιδιού προς εκείνο που έρχεται, 
όταν αρχίζουν τα «μη»: «Μην στενοχωρείς τη μαμά», 
«Δεν μπορώ τώρα, πρέπει να φροντίσω το μωρό» 
κ.ο.κ. ή όταν αλλάζουν δραστικά την καθημερινότη-
τα του παιδιού, λόγω της έλευσης του νέου μέλους. 
Φροντίστε οι όποιες αλλαγές στο σπίτι και στην καθη-
μερινότητα του παιδιού γίνουν να πραγματοποιηθούν 
σταδιακά και σίγουρα πριν την άφιξη του μωρού στο 
σπίτι, γιατί στο μυαλό του παιδιού, ο «υπεύθυνος» για 
όλη αυτήν την αναστάτωση θα είναι το αδελφάκι. Αν 
πρόκειται π.χ. να γίνουν αλλαγές στο δωμάτιο του με-
γαλύτερου παιδιού, καλό είναι αυτές να συμβούν πριν 
τον ερχομό του μωρού στο σπίτι, έτσι ώστε να μην αι-
σθανθεί ότι εκτοπίζεται.

Κάντε σχέδια για το πως θα 
απασχοληθεί το παιδί σας τις 
ώρες/ημέρες που ενδεχομένως 
χρειαστεί να λείψετε και ενη-
μερώστε το κατάλληλα, ώστε να 
ξέρει τι να περιμένει. Προσπα-
θήστε όσο γίνεται, να κρατήσετε 
την ρουτίνα του παιδιού σταθερή 
τις ημέρες/εβδομάδες πριν και 
μετά την γέννα.
Φροντίστε το παιδί να σας επι-

σκεφθεί στο μαιευτήριο όσο πιο 
σύντομα γίνεται μετά τη γέννηση 
του μωρού. Βοηθήστε το παιδί 
σας να διαλέξει ένα πολύ ωραίο 
δώρο για το μικρό του αδελφάκι 
για την πρώτη φορά που θα το δει. 
Αγοράστε και ένα δώρο που θα 
του χαρίσει το μωρό και το οποίο 
θα πάρει όταν το πρωτοδεί.
Σχεδιάστε τη συνάντηση έτσι, 
ώστε όταν το πρωτοδεί, να μην 

είναι στην αγκαλιά της μαμάς ή 
του μπαμπά αλλά στο κρεβατάκι 
του ή στο πορτ-μπεμπέ. Εκείνη 
την ώρα θα είναι καλό να μην 
είναι παρόντες άλλοι επισκέπτες 
έτσι ώστε να έχει την αίσθηση 
της αποκλειστικής προσοχής. Αν 
θέλει να κρατήσει το αδελφάκι 
του στην αγκαλιά του ενθαρρύ-
νετέ το και βοηθήστε το να το 
κάνει.

Η πρώτη συνάντηση
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Φτιάξτε ένα φιλόξενο «σπίτι» για το μωρό σαςη  
προτείνει...

Solgar 
Prenatal 
Nutrients

Φροντίδα για 
τις μέλλουσες 

μαμάδες!

Το ειδικά σχεδιασμένο 
συμπλήρωμα διατροφής 

Prenatal Nutrients. 
Προμηθεύει στον 

γυναικείο οργανισμό 
το απαραίτητο φυλλικό 

οξύ, που συμβάλλει 
στην ελαχιστοποίηση 

του κινδύνου εμφάνισης 
γενετικών ανωμαλιών. 
Επίσης, παρέχει όλα 

τα βασικά μέταλλα και 
ιχνοστοιχεία, υψηλής 

ισχύος βιταμίνες του συ-
μπλέγματος Β, βιταμίνη 
D και τις αντιοξειδωτι-
κές βιταμίνες C και E.

Solgar 
Folacin (Folic 
Acid) 400/ 

800μg

Αναγκαίο στην 
εγκυμοσύνη

Η λήψη φολικού οξέος 
συστήνεται κατά τη 

διάρκεια της εγκυμο-
σύνης, καθώς μπορεί 
να συνεισφέρει στην 

ανάπτυξη των ιστών του 
εμβρύου. Το συμπλήρω-

μα διατροφής Folacin 
(Folic Acid) της Solgar 
λειτουργεί μαζί με τη 
βιταμίνη Β12 και τη 

βιταμίνη C στην αξιοποί-
ηση των πρωτεϊνών και 
είναι απαραίτητο για την 

αιμοποίηση.

να πλένει τα χέρια του πριν παίξει με το 
μωρό, να μην το σηκώνει χωρίς τη βο-
ήθειά σας, να μην του δίνει φαγητό ή 
κάποιο παιχνίδι χωρίς να σας ρωτήσει 
κ.λπ.

• Μην αφήνετε τα δύο παιδιά εντελώς 
μόνα τους, ακόμα κι αν η ζήλια δείχνει 
να έχει ξεπεραστεί. 

• Προσέξτε τα λόγια σας! Αποφύγε-
τε εκφράσεις όπως «κάνε ησυχία, θα 
ξυπνήσεις το μωρό», «δε μπορούμε να 
πάμε στο πάρκο τώρα, πρέπει να ταΐσω 
το μωρό», όταν το παιδί σας ζητάει να 
κάνετε κάτι μαζί. Αντ' αυτών πείτε: «Τα 
χέρια μου είναι απασχολημένα αυτή τη 
στιγμή», «θα σε βοηθήσω σε πέντε λε-
πτά», «θα πάμε στο πάρκο μετά το με-
σημεριανό».

• Δείξτε στο παιδί ότι κατανοείτε τα 
συναισθήματά του, με ήπιες εκφράσεις, 
όπως «τα πράγματα έχουν αλλάξει με 
το νέο μωρό. Θα χρειαστούμε όλοι λίγο 
χρόνο για να συνηθίσουμε τη νέα κατά-
σταση». Όταν το παιδί νιώθει ότι το κα-
ταλαβαίνετε, δεν θα έχει ανεπιθύμητες 
συμπεριφορές, προσπαθώντας να προ-
σελκύσει το ενδιαφέρον σας. 

• Όποτε το μωρό κοιμάται, οι γονείς 
μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτόν τον 
χρόνο για να κάνουν δραστηριότητες 
με το μεγαλύτερο παιδί. Καθορίστε κά-
ποιο διάστημα κάθε μέρα στο οποίο θα 
ασχολείστε αποκλειστικά με το μεγα-
λύτερο/α παιδί/ά. Όταν εκείνο γνωρίζει 
ότι του διαθέτουν οι γονείς του την απο-
κλειστική τους προσοχή συγκεκριμένες 
στιγμές της ημέρας, η εχθρικότητα ή ο 
θυμός που ενδεχομένως νιώθει θα μει-
ωθούν.

• Τυπώστε σε μία μπλούζα το μήνυ-
μα “είμαι ο μεγάλος αδελφός/ή” (I΄ m 
the big brother/ sister) –φορώντας τη, 
το παιδί θα αισθανθεί περήφανο για τον 
νέο του ρόλο.

Solgar 
Gentle Iron

ο «απαλός» 
σίδηρος

O σίδηρος είναι ένα 
από τα σημαντικότερα 
συστατικά του αίματος. 
Αναστέλλει τη σιδηρο-
πενική αναιμία και ως 

συστατικό της αιμοσφαι-
ρίνης μεταφέρει οξυγό-
νο σε ολόκληρο τον ορ-
γανισμό. To Gentle Iron 
της Solgar απορροφάται 

εύκολα, έχει υψηλή 
βιοδιαθεσιμότητα, δεν 

προκαλεί δυσκοιλιότητα 
ή στομαχικές ενοχλή-
σεις (φουσκώματα) και 
δεν απαιτεί βιταμίνη C 
για να απορροφηθεί.

1. Glenville M., Nutritional supplements in pregnancy: 
commercial push or evidence based?, Curr Opin Obstet 
Gynecol. 2006 Dec;18(6):642-7.
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Ωστόσο, δεν είναι μόνο το παιδί που πρέπει να 
προετοιμαστεί για τη νέα άφιξη, αλλά πρωτίστως η 
μητέρα, τόσο ψυχολογικά, αλλά κυρίως σωματικά, 
καθώς το σώμα της θα φιλοξενήσει το μωρό για 9 
ολόκληρους μήνες. Είναι λοιπόν σημαντικό, η μέλ-
λουσα μητέρα:
• να μην αμελεί τις τακτικές της επισκέψεις στον 
γυναικολόγο
• να προσέχει τη διατροφή της, για να αποφύγει 
τυχόν διατροφικές ελλείψεις (π.χ. έλλειψη σιδήρου, 
ασβεστίου) και να εξασφαλίσει τη σωστή ανάπτυξη 
του εμβρύου. Η διατροφή της εγκύου θα πρέπει να 
χαρακτηρίζεται από ποικιλία και μέτρο. Ιδίως το πρώ-
το τρίμηνο της εγκυμοσύνης, που είναι κρίσιμο όσον 
αφορά στην υγιή δημιουργία των ζωτικών οργάνων 
του μωρού, η μητέρα θα πρέπει να ακολουθεί μια 
διατροφή πλήρη σε βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία 
και θρεπτικά συστατικά. Δεν είναι απαραίτητο να αυ-
ξηθεί η ποσότητα του φαγητού που προσλαμβάνει, η 
ποιότητα της τροφής έχει μεγαλύτερη σημασία. Καλό 
θα είναι επίσης, να λαμβάνει πολλά και συχνά γεύ-
ματα στη διάρκεια της ημέρας, ώστε να έχει σταθερά 
επίπεδα σακχάρου και να αποφεύγει τις καούρες και 
τη δυσπεψία. 
• ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δώσει η γυναί-
κα στην επαρκή πρόσληψη 

φoλικού οξέος, που μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης 
ανωμαλιών του νευρικού σωλήνα στο έμβρυο. 
• πολλές φορές, για να καλυφθούν οι αυξημένες 
ανάγκες της γυναίκας σε θρεπτικά συστατικά, είναι 
αναγκαία η λήψη συμπληρωμάτων διατροφής. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, ο γυναικολόγος συστήνει 
συμπληρώματα διατροφής, πριν και κατά τη διάρκεια 
της κύησης, αλλά και κατά τη γαλουχία, ώστε να υπο-
βοηθηθεί ο γυναικείος οργανισμός στο στάδιο της 
εμβρυϊκής αύξησης και ανάπτυξης. Έχει βρεθεί1 ότι 
η λήψη συμπληρωμάτων διατροφής συμβάλλει στην 
καλύτερη έκβαση της κύησης, στη βελτιστοποίηση 
της υγείας και της ευεξίας της γυναίκας, στην πρόλη-
ψη της επιλόχειας κατάθλιψης και στη βελτίωση της 
ποιότητας του μητρικού γάλακτος. 
• να αποφεύγει το κάπνισμα, το αλκοόλ, τον καφέ 
και τα πλούσια σε θερμίδες, λιπαρά σνακ, την πολλή 
ζάχαρη και το πολύ αλάτι.
• να μην καταναλώνει ωμά αυγά ή ψάρια και απαστε-
ρίωτα γαλακτοκομικά.
• να ελέγχει το στρες της. Πολλές μέλλουσες μαμά-
δες, πέρα από τη χαρά τους για το μωρό που έρχεται, 
προβληματίζονται για το πώς θα καταφέρουν να 
ισορροπήσουν π.χ. τη δουλειά με τη φροντίδα του 
παιδιού, για το πώς θα τα βγάλουν πέρα οικονομικά, 
για το αν θα είναι γερό το μωρό, για το πώς θα είναι 
οι ίδιες ως μητέρες.



Το καλοκαίρι είναι πάντα πιο δύσκολο 
να κλειστεί κανείς στο γυμναστήριο. 
Tι καλύτερο, λοιπόν, από το να κάνετε 
τη φύση... γυμναστήριο; Η γυμναστική 
στη φύση, εκτός από το ότι είναι ένας 
ανέξοδος τρόπος εξάσκησης, αφού 
δεν απαιτεί μηνιαία συνδρομή, είναι 
και ευέλικτος, αφού δεν χρειάζεται 
προσκόλληση σε κάποιο συγκεκριμέ-
νο εβδομαδιαίο πρόγραμμα ή σε συ-
γκεκριμένο πρόγραμμα άσκησης. Το 
μόνο που χρειάζεται είναι να το πά-
ρετε απόφαση και να παραμείνετε πι-
στοί, στη νέα σας, υγιεινή συνήθεια. 
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ώρα που ο καιρός το επιτρέπει, ποιος ο λό-
γος να κλειστείτε σε ένα γυμναστήριο, όταν το 

πάρκο της γειτονιάς αλλά και η παραλία, αποτελούν 
το ιδανικό... field για προπόνηση;

Έχει αποδειχθεί, ότι τα άτομα που γυμνάζονται σε 
εξωτερικό χώρο έχουν περισσότερες πιθανότητες να 
μην εγκαταλείψουν την προσπάθειά τους και να συ-
νεχίσουν να γυμνάζονται. Κι αυτό γιατί τα ερεθίσματα 
και ο βαθμός δυσκολίας, αλλάζουν ανά προπόνηση, 
διώχνοντας μακριά την ανία. 

Πέρα από τα παραπάνω πλεονεκτήματα, ωστόσο, 
αποτελεί και μία πρώτης τάξεως... ψυχοθεραπεία. Τα 
σημαντικά οφέλη της άσκησης σε ανοικτό χώρο στην 
ψυχική και σωματική ευεξία επιβεβαιώνονται από 
μια σειρά επιστημονικών μελετών. Οι ειδικοί υπο-
στηρίζουν πως κάθε ενασχόληση εκτός σπιτιού είναι 
ικανή να διώξει το στρες και την πίεση της ημέρας και 
να σας κάνει να αισθανθείτε καλύτερα! Η επαφή με 
το περιβάλλον διώχνει τις αρνητικές σκέψεις ή δίνει 
την ευκαιρία να τις βάλουμε σε τάξη, βλέποντας τα 
πράγματα από μια πιο αισιόδοξη οπτική γωνία, ενώ 
βοηθά σημαντικά τον άνθρωπο να επικεντρώνεται 
καλύτερα και να σκέφτεται πιο καθαρά. Έρευνα του 
πανεπιστημίου Essex στη Μεγάλη Βρετανία, έδειξε 
πως μόλις πέντε λεπτά «πράσινης» εξάσκησης μπο-
ρούν να εκτοξεύσουν στα ύψη τη διάθεση και την αυ-
τοπεποίθησή σας.

Οι ειδικοί αναφέρουν επίσης, ότι η προπόνηση σε 
εξωτερικό χώρο μπορεί ακόμα και να διπλασιαστεί 
σε χρόνο, χωρίς καλά - καλά να το αντιληφθείτε, δε-
δομένου ότι ξεφεύγετε από τις δεδομένες ασκήσεις 
ενός κλειστού χώρου.

Και πριν βιαστείτε να πείτε ότι δεν αλλάζετε με 
τίποτα το γυμναστήριο, διαβάστε και αυτό: Ο αέρας, 
η πιο υψηλή ή πιο χαμηλή - ανάλογα με την εποχή- 

T θερμοκρασία περιβάλλοντος και διάφοροι άλλοι εξω-
γενείς παράγοντες, βοηθούν το σώμα να καίει έως 
και 10% περισσότερες θερμίδες απ' ότι θα έκαιγε σε 
κλειστό χώρο. Ως αποτέλεσμα, όποια μορφή άσκησης 
επιλέξετε να κάνετε εκτός γυμναστηρίου, πέρα από 
το γεγονός ότι θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε υγεία 
και ευεξία, θα σας βοηθήσει να κάψετε περισσότερες 
θερμίδες, και άρα να επιτύχετε πιο εύκολα τον στόχο 
της διατήρησης ή της απώλειας βάρους. Επιπλέον, 
σύμφωνα πάντα με τους ερευνητές, η γυμναστική 
σε εξωτερικούς χώρους είναι πιο ευχάριστη και πιο 
αναζωογονητική. Χαρακτηριστικά είναι τα ευρήματα 
μελέτης που πραγματοποιήθηκε από το Peninsula 
College of Medicine1, που κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι εκείνοι που ασκούνται στην ύπαιθρο αισθάνονται 
αναζωογόνηση και γεμάτοι ενέργεια. Επίσης, έχουν 
λιγότερη ένταση, θυμό και χαμηλότερα ποσοστά κα-
τάθλιψης, ενώ εμφανίζονται πιο πρόθυμοι να επανα-
λάβουν τη δραστηριότητα σε σχέση με όσους γυμνά-
ζονται στο γυμναστήριο ή στο σπίτι.

Mήπως ήλθε η ώρα να δοκιμάσετε;

τι άσκηση μπορώ να κάνω; 
Η πεζοπορία, το τρέξιμο, η ποδηλασία ή ακόμα κι 
ένας απλός περίπατος στη φύση προκαλούν συναι-
σθήματα ευεξίας και χαρίζουν ενέργεια. 

Το τρέξιμο, jogging και το ποδήλατο είναι οι ιδα-
νικότερες μορφές εξάσκησης στη φύση. Ωστόσο, 
σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, σε μικρά πάρ-
κα έχουν στηθεί υπαίθρια γυμναστήρια, στα οποία 
μπορεί οποιοσδήποτε να πάει και να αθληθεί, χω-
ρίς συνδρομή.

Φορέστε, λοιπόν, δροσερά και άνετα ρούχα, κατάλ-
ληλα αθλητικά παπούτσια, πάρτε μαζί σας ένα μπου-
καλάκι νερό και ξεκινήστε... 

Πηγή: 1. J. Thompson Coon, K. Boddy, K. Stein, R. Whear, J. Barton, M. H. Depledge. Does Participating in Physical Activity in Outdoor Natural Environments Have a Greater Effect on 
Physical and Mental Wellbeing than Physical Activity Indoors? A Systematic Review. Environmental Science & Technology, 2011; 110203115102046 DOI: 10.1021/es102947t
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Το ποδήλατο θα ενισχύσει και θα βελτιώσει το μυο-
σκελετικό και το καρδιοαναπνευστικό σας σύστημα. 
Η έξοδος από το σπίτι, αλλά και η αδρεναλίνη, αν 
ανεβάσετε ταχύτητα, θα σας εξασφαλίσει επίσης ψυ-
χολογική ηρεμία, καταπολέμηση των αϋπνιών, ενώ 
θα σας βοηθήσει να χάσετε περιττά κιλά. Όσο κι αν 
σας φαίνεται περίεργο, το ποδήλατο μπορεί να βοη-
θήσει σημαντικά ανθρώπους που έχουν οστεοπόρω-
ση ή υποφέρουν από οσφυαλγίες και ισχιαλγίες. 

ΚΟΛυΜΠΙ

Tο κολύμπι αποτελεί ίσως την πιο ευχάριστη δραστηριό-
τητα εκγύμνασης, ενώ ωφελεί ταυτόχρονα την υγεία σας. 
Πέρα από το κάψιμο πολλών θερμίδων και την απώλεια 
βάρους, το κολύμπι βελτιώνει σημαντικά την καρδιαγγεια-
κή ικανότητα και ενδυναμώνει ώμους, πλάτη, κοιλιακούς, 
πόδια, χέρια και γλουτούς. Επίσης, βελτιώνει τη στάση του 
σώματος και συμβάλλει στην ευελιξία, ενώ καταπολεμά 
παθήσεις όπως η αρθρίτιδα. Βυθιστείτε λοιπόν στην αγκαλιά 
του υγρού στοιχείου και γυμναστείτε διασκεδάζοντας! 

η  προτείνει...

Solgar 
L-Carnitine 1500mg 

Liquid

ενέργεια να  
την πιεις στο ποτήρι! 

Καρνιτίνη σε υγρή μορφή για γρηγο-
ρότερη αφομοίωση από τον οργανι-
σμό είναι το μυστικό της Solgar για 
τους πρωταθλητές στη ζωή και το 

γυμναστήριο, για όλους θεωρούν ότι 
γυμναστική δεν είναι αναγκαστική 

ενασχόληση αλλά διαβατήριο ευεξίας 
και υγείας. Η καρνιτίνη είναι ένα 

απαραίτητο αμινοξύ  χρήσιμο για την 
παραγωγή ενέργειας ενώ παράλληλα 
ελαττώνει τα επίπεδα της χοληστερί-
νης και των τριγλυκεριδίων στο αίμα. 

Με υπέροχη φυσική γεύση λεμόνι.

Solgar 
L-Arginine

Αποκατάσταση και  
αποτοξίνωση

 Η Αργινίνη είναι ένα σημαντικό για 
τον οργανισμό αμινοξύ, το οποίο 

αυξάνει τη σύνθεση του κολλαγόνου 
στον οργανισμό και είναι ιδανικό για 
την ταχύτερη επούλωση των τραυμά-
των και την αποκατάσταση του μυϊκού 
συστήματος. Επιπλέον, η Αργινίνη βο-
ηθά στην αποβολή των υποπροϊόντων 
του μεταβολισμού, συντελώντας στην 
προστασία του ήπατος και την αποτο-
ξίνωση του ανθρώπινου οργανισμού, 
ενώ θεωρείται ευεργετική και για την 

ανδρική στύση.

Solgar 
TONALIN CLA 

ο ισχυρός σου σύμμαχος

Το Tonalin CLA της Solgar είναι ένα 
συμπλήρωμα που μπορεί να βοηθή-
σει στην μείωση του αποθηκευμένου 

υποδόριου λίπους και στον έλεγχο του 
βάρους, ενώ παράλληλα δρα θετικά 
στη διατήρηση του μυϊκού ιστού. Αν 
συνδυαστεί  με συστηματική άσκηση 
και υγιεινή διατροφή, μεγιστοποιεί 
τα οφέλη  σε άτομα που επιθυμούν 

να χάσουν σωματικό λίπος, διατηρώ-
ντας τον μυϊκό ιστό τους, άτομα που 
επιθυμούν απώλεια και έλεγχο του 

βάρους τους, αθλητές και ασχολούμε-
νους με φυσική κατάσταση και μυϊκή 

ανάπτυξη.
  ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

ΠΟΔΗΛΑΤΟ
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Ο διάδρομος του γυμναστηρίου δεν μπορεί να προσομοιώσει την κα-
τηφορική κλίση, τον ανώμαλο δρόμο, την αντίσταση του ανέμου και την 
αντίσταση της στροφής, που συμβάλλουν σημαντικά στην ενεργειακή 
δαπάνη. Το jogging είναι μια πολύ καλή άσκηση. Για ακόμη καλύτερα 
αποτελέσματα μπορείτε να εναλλάσσετε με σπριντ. Ξεκινήστε με χαλαρό 
τρέξιμο σε οριζόντιο έδαφος και ανά διαστήματα τρέξτε στο μάξιμουμ 
των δυνατοτήτων σας για 100 μέτρα. Ύστερα μπορείτε και πάλι να 
επανέλθετε στον κανονικό σας ρυθμό. Επαναλάβετε το ίδιο 3-5 φορές, 
προσέχοντας πολύ τα πατήματά σας και τους καρδιακούς σας παλμούς. 

JOGGING

Το περπάτημα 
είναι υπέροχο για 

κάποιον που θέλει 
να γυμναστεί μόνος 

ή και με παρέα. 
Μην κάθεστε μέσα 

τα σαββατοκύριακα! 
Βρείτε ωραίους 

χώρους για περπά-
τημα στην περιοχή 

σας και βγείτε να 
απολαύσετε τον 

καθαρό αέρα.Π
Ε

ρ
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Α ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ
Στηρίζεστε σε έναν τοίχο, κρατώντας 
το δεξί σας πέλμα με το δεξί σας χέρι, 
το οποίο πρέπει να τεντώσετε μέχρι 
να νιώσετε ένα ελαφρύ τράβηγμα 
στον ώμο σας. Αν θέλετε να ανεβάσε-
τε την ένταση, κατεβάζετε τον κορμό 
σας πιο χαμηλά. Μένετε σε αυτή τη 
θέση για 30’’. Αλλάζετε πόδι και χέρι 
και επαναλαμβάνετε.

Είναι μια εξαιρετική άσκηση, για να γυμνάσετε γλουτούς, μη-
ρούς, τετρακέφαλους, προσαγωγούς και γάμπες. Με τα χέρια 
σας στη μέση ή μπροστά, με τα πόδια παράλληλα χωρίς με-
γάλη απόσταση μεταξύ 
τους και ίσια τη μέση, 
κατεβαίνετε αργά, μέχρι 
τα γόνατα να σχηματί-
σουν ορθή γωνία με την 
γάμπα. Ύστερα, επανέρ-
χεστε αργά και σταθε-
ρά στην όρθια θέση και 
επαναλαμβάνετε το ίδιο. 

  ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
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Στέκεστε όρθιος/α, με τα πόδια στο 
άνοιγμα της λεκάνης και τεντώνετε 
το αριστερό σας χέρι προς τα πάνω. 
Πολύ αργά κάνετε πλάγια κάμψη 
προς τα δεξιά, χωρίς να γέρνετε το 
σώμα σας προς τα εμπρός. Εκπνέετε 
βάζοντας δύναμη μόνο από την κοιλιά 
σας και επιστρέφετε στην αρχική σας 
θέση. Κάνετε αρκετές επαναλήψεις 
και μετά κάνετε το ίδιο και από την 
άλλη πλευρά. Η άσκηση αυτή θα γυ-
μνάσει τους πλάγιους κοιλιακούς σας. 

«ΟρΘΙΟΙ» 
ΚΟΙΛΙΑΚΟΙ

PuSH 
uPS

Μπορείτε να κάνετε push ups σε ομαλό 
έδαφος (γυμνάζει το κάτω μέρος του στήθους) 
αλλά και με τα χέρια σας σε κάποιο παγκάκι ή 
προεξοχή (έτσι θα γυμνάσετε το πάνω μέρος 
του στήθους). Κατά την εκτέλεση της άσκησης 
λυγίζετε αργά τους αγκώνες σας μέχρι το 
στήθος ίσα ίσα να ακουμπήσει στο έδαφος και 
ύστερα επανέρχεστε στην αρχική θέση με τα 
χέρια τεντωμένα. Ευκολότερη παραλλαγή είναι 
να κάνετε το ίδιο με τα γόνατα λυγισμένα να 
ακουμπάνε στο έδαφος.

Β
υ

Θ
ΙΣ

Ε
ΙΣΚάθεστε σε ένα παγκάκι και πηγαίνετε τα χέρια σας προς τα πίσω 

με τις παλάμες να κοιτάνε προς τα κάτω. Ακουμπάτε τα χέρια πάνω 
στο παγκάκι και στηρίζετε πάνω σε αυτά το βάρος του σώματος. 
Σπρώχνετε το σώμα λίγο προς τα εμπρός και χαμηλώνετε σιγά 
σιγά, λυγίζοντας τα χέρια μέχρι οι αγκώνες να φτάσουν περίπου 
στο ύψος των ώμων και πιέζετε γρήγορα πίσω μέχρι τα χέρια να 
τεντώσουν ξανά. Η άσκηση αυτή ενδυναμώνει τους δικέφαλους 
και τρικέφαλους μύες των χεριών, καθώς επίσης και τους ώμους. 

healthy
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•

Ακόμα μία εξαιρετική άσκηση 
για να γυμνάσετε τα πόδια σε 
εξωτερικό χώρο. Θα χρεια-
στείτε ένα μικρό υψωματάκι: 
ένα μικρό σκαλοπάτι ή ακόμη 
και έναν μικρό βράχο. Ανε-
βαίνετε γρήγορα με το δεξί 
ποδί πάνω του, κρατώντας 
ίσια την μέση σας και σφίγ-
γοντας την κοιλιά, κατεβαί-
νετε και επαναλαμβάνετε το 
ίδιο με το αριστερό σας πόδι. 
Συνεχίζετε εναλλάξ, μέχρι 
να νιώσετε τους καρδιακούς 
παλμούς σας να ανεβαίνουν 
και κρατάτε ένα σταθερό 
τέμπο για πέντε λεπτά περί-
που. Μοιάζουν αρκετά με τις 
προβολές, αλλά αποτελούν 
ταυτόχρονα μια εξαιρετική 
αερόβια άσκηση. 

STEP 
uPS

Ιδανική άσκηση για να γυμνάσετε όλους τους μύες των 
ποδιών. Από την όρθια θέση, κάνετε ένα μεγάλο βήμα μπρο-

στά. Λυγίζοντας το γόνατο στο μπροστινό πόδι, κατεβάζετε 
ολόκληρο το σώμα κατακόρυφα, σφίγγοντας παράλληλα την 

κοιλιά σας, μέχρι ο μηρός του μπροστινού ποδιού να έλθει 
σε θέση παράλληλη προς το έδαφος και το γόνατο του πίσω 
ποδιού ίσα ίσα να ακουμπά κάτω. Επανέρχεστε στην όρθια 

θέση και κάνετε το ίδιο με το άλλο πόδι. Η επαναφορά στην 
αρχική θέση πρέπει να γίνεται όσο πιο αργά μπορείτε, ώστε 

να επωφεληθείτε στο μέγιστο από την άσκηση αυτή.

  Μειώνει το άγχος της καθημερινότητας, δρώντας ευεργετικά 
στην υγεία και την ψυχολογία. 
•  Βελτιώνει το καρδιαγγειακό σύστημα και την ψυχική υγεία, 

ενεργοποιώντας τις «ορμόνες της ευφορίας» και συμβάλλει 
στο αδυνάτισμα.

•  Η άσκηση στην ύπαιθρο δυναμώνει το ανοσοποιητικό 
σύστημα του οργανισμού. Γενικά, η τακτική άσκηση ενερ-
γοποιεί όλα τα συστήματα του οργανισμού (συμπεριλαμ-
βανομένου του ανοσοποιητικού) και βοηθά στην εύρυθμη 
λειτουργία τους. 

•   Η άσκηση στη φύση δεν απαιτεί να ξοδέψετε ούτε ένα 
ευρώ, είναι πιο διασκεδαστική και έχει ποικιλία. 

•  Η συχνή εναλλαγή χώρου και χρόνου άθλησης, θα σας 
βοηθήσει να μην βαρεθείτε. Έτσι έχετε περισσότερες πιθα-
νότητες να κάνετε την άσκηση μέρος της καθημερινότητας 
σας. 

•   Tέλος, θα γλιτώσετε από τη παραμονή σε έναν κλειστό 
χώρο, όπου παραμονεύουν μικρόβια (λόγω του ιδρώτα, της 
κοινής χρήσης οργάνων και αποδυτηρίων κ.ά). 

Τα πλεονεκτήματα 
της άσκησης στην ύπαιθρο 

FITNESS
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ΠΟΔΙώΝ
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ΓΙΑΤΙ
ΙΔΡΩΝΟΥΜΕ;

Η εφίδρωση είναι μεν μια 
από τις φυσιολογικές και 
πολύτιμες λειτουργίες του 
σώματος για κάποιους αν-
θρώπους όμως μπορεί να 
αποτελέσει ένα μικρό ή με-
γάλο πρόβλημα- και μάλιστα 
όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά 
όλον τον χρόνο. Τι είναι ο 
ιδρώτας, γιατί ιδρώνουμε και 
πως μπορούμε να αντιμετω-
πίσουμε την κακοσμία;  
Τις απαντήσεις δίνει  
ο φαρμακοποιός  
κ. Δημήτριος Σωτηρόπουλος 
- Γεωργιόπουλος.τη
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ια τους περισσότερους από εμάς, ο ιδρώτας είναι 
μια δυσάρεστη κατάσταση που συχνά μας φέρνει 

σε δύσκολη θέση όταν γίνεται εμφανής η παρουσία 
του στα ρούχα ή όταν η οσμή του είναι δυσάρεστη. 
Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια φυσιολογική 
λειτουργία του οργανισμού μας, με κύρια αποστολή τη 
διατήρηση του σώματος στη σωστή θερμοκρασία.

Γιατί ιδρώνουμε;
Ο ιδρώτας παράγεται από τους λεγόμενους ιδρωτοποι-
ούς αδένες. Υπάρχουν δύο τύποι ιδρωτοποιών αδένων: 
οι εξωκρινείς αδένες, που αντιμετωπίζουν την αύξηση 
της θερμότητας με την απελευθέρωση ιδρώτα, ο οποίος 
περιέχει διάφορα άλατα και, βοηθούντος ενός ρεύμα-
τος αέρα, μας δροσίζει όταν η θερμοκρασία του σώμα-
τος υπερβεί τους 37οC, και οι αποκρινείς αδένες, που 
επηρεάζονται από συγκινησιακές καταστάσεις, απε-
λευθερώνοντας ένα γαλακτώδες προϊόν που περιέχει 
πρωτεΐνες, λιπίδια και αμινοξέα.
Υπάρχουν περίπου 3.000.000 εξωκρινείς ιδρωτοποι-
οί αδένες στο σώμα μας. Οι περισσότεροι βρίσκονται 
στο μέτωπο, τις παλάμες, τα πέλματα των ποδιών και 
τις μασχάλες και εκκρίνουν τον ιδρώτα απευθείας στην 
επιφάνεια του δέρματος. Ο ιδρώτας αυτός αποτελείται 
κατά 99% από νερό και, φυσιολογικά, είναι άοσμος.
Οι αποκρινείς αδένες, οι οποίοι δεν ενεργοποιούνται 
πριν από την εφηβεία, συγκεντρώνονται στις περιοχές 
με τριχοφυΐα, όπως στις μασχάλες και στη βουβωνική 
χώρα. Αποβάλλουν πρώτα το έκκριμά τους, πριν να 
φτάσει στην επιφάνεια του δέρματος, μέσα στους θύ-
λακες που βρίσκονται οι τρίχες. Ο ιδρώτας που απε-
λευθερώνουν οι αποκρινείς ιδρωτοποιοί αδένες δεν 
μυρίζει, αλλά αποτελεί περιβάλλον και θρεπτικό υλικό 
ανάπτυξης των μικροβίων που υπάρχουν στην επιφά-
νεια του δέρματος, τα οποία στη συνέχεια δίνουν τη χα-
ρακτηριστική δυσάρεστη οσμή στον ιδρώτα.  
Παρόλο που όταν ιδρώνουμε, έχουμε την εντύπωση ότι 
ζεσταινόμαστε ακόμα περισσότερο, ιδιαίτερα τις πολύ 
ζεστές μέρες, αν δεν ιδρώναμε δεν θα μπορούσαμε να 
αντέξουμε τη θερμότητα που εκλύει το σώμα μας. Αν, 
δηλαδή, χάναμε αυτήν τη φυσική λειτουργία, πιθανώς 
να αντιμετωπίζαμε τον κίνδυνο ακόμα και καρδιακού 
επεισοδίου τις πολύ ζεστές μέρες του έτους. Και αν 

Γ αναρωτιέστε γιατί «ανεβάζουμε θερμοκρασία», 
σκεφτείτε όλες τις τροφές που καταναλώνουμε 
μέσα στην ημέρα σαν καύσιμα (το όνομα «θερμίδα» 
δεν είναι τυχαίο), τα οποία χρειαζόμαστε για να λει-
τουργήσουν οι «μηχανές» του οργανισμού μας. Το 
«κάψιμο» των τροφών παράγει θερμότητα, η οποία 
δίνει στον εγκέφαλό μας το μήνυμα να ενεργοποιή-
σει τη φυσική διαδικασία «δροσίσματος».

Υπερβολική εφίδρωση: 
Αίτια και αντιμετώπιση 
Η υπερβολική εφίδρωση, η οποία ταλαιπωρεί αρκε-
τούς ανθρώπους, μπορεί να οφείλεται σε διάφορα 
παθολογικά αίτια. «Μπορεί, δηλαδή, να συνοδεύει 
χρόνια νοσήματα, όπως οι χρόνιες φλεγμονές, τα 
καρκινώματα, τα ρευματικά, οι παθήσεις των ενδο-
κρινών αδένων, ή ορισμένα συστηματικά νοσήματα, 
όπως η υπέρταση και οι διαταραχές του σακχάρου. 
Ακόμη, εφίδρωση μπορούν να προκαλέσουν ένας 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το 
φαινόμενο αυτό οφείλεται κυρίως σε συ-
ναισθηματική ένταση, και είναι δύσκολο 
να αντιμετωπιστεί.
Θα πρέπει πάντως:
• Να προσπαθείτε να επανακτήσετε την 
ηρεμία σας όταν βρίσκεστε σε καταστά-
σεις έντασης.
• Να αποφεύγετε τη λήψη διεγερτικών 
ροφημάτων που περιέχουν καφεΐνη, 
όπως το τσάι και ο καφές.
• Να συμβουλευτείτε τον δερματολόγο 
σας, ο οποίος μπορεί να σας συστήσει 
ένα προϊόν που να είναι πλούσιο σε με-
ταλλικά άλατα, τα οποία «κλείνουν» τους 
πόρους του δέρματος.

«Ιδρωμένες παλάμες»
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Optima 
Ice Guard Natural Crystal 

Deodorant Twist - up

Ιδρώστε… άφοβα!

Το αποσμητικό Ice Guard Natural Crystal 
Deodorant Twist – Up είναι ένα 100% φυσικό 
υποαλλεργικό αποσμητικό, χωρίς αρώματα 
και άλλα πρόσθετα και χωρίς οινόπνευμα.

Δρα κατά των βακτηριδίων, χωρίς να απορ-
ροφάται και χωρίς να μπλοκάρει τους πόρους 

του δέρματος, αποτρέποντας έτσι αποτελε-
σματικά την κακοσμία και επιτρέποντας την 

ευεργετική για τον οργανισμό διαδικασία 
της εφίδρωσης. Παράλληλα, δημιουργεί ένα 
φυσικό φίλτρο προστασίας, διευκολύνοντας 
την αναπνοή του δέρματος και διατηρώντας 

έτσι το αίσθημα φρεσκάδας όλη μέρα!

η  
προτείνει...

και κάποια ειδικά μέτρα, όπως για παράδειγμα, δραστικά 
φαρμακευτικά σκευάσματα για την υπεριδρωσία/ βρωμι-
δρωσία. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί και κάποιες 
επεμβατικές μέθοδοι για τη αντιμετώπιση της υπεριδρω-
σίας, όπως η εισαγωγή ιόντων το δέρμα μέσω ηλεκτρικού 
ρεύματος, οι ενέσεις βουτιλινικής τοξίνης και το laser. 

Και με την φυσιολογική εφίδρωση τι γίνεται; 
Η λύση σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι άλλη από τα απο-
σμητικά. «Αυτά χωρίζονται σε δύο ομάδες, ανάλογα με τον 
μηχανισμό δράσης τους: τα παραδοσιακά κοινά αποσμη-
τικά (deodorants) και τα αντιιδρωτικά (antiperspirants). 
Τα πρώτα καλύπτουν την κακοσμία με το άρωμά τους και 
έχουν αντιβακτηριδιακή δράση, ενώ τα αντιιδρωτικά ρυθμί-
ζουν την ίδια την εφίδρωση, εμποδίζοντας την υγρασία να 
φτάσει στην επιδερμίδα και ελαττώνοντας τη ροή ιδρώτα σε 
ποσοστό 20- 60%. Και οι δύο κατηγορίες αποσμητικών είναι 
αποτελεσματικές, αρκεί να εφαρμόζονται σε φρεσκοπλυμέ-
νη και στεγνή επιδερμίδα», εξηγεί ο κ. Σωτηρόπουλος- Γε-
ωργιόπουλος.

Φαρμακείο
Δημήτριος Σωτηρόπουλος - Γεωργιόπουλος 
Πανεπιστημίου 25-29, Αθήνα
Τηλ.: 210-3214788, Φαξ: 213-0290729IN

F
O

αιφνίδιος πόνος, μια δύσπνοια ή κάποιες επεί-
γουσες καταστάσεις. Kάποιος μπορεί επίσης 
να ιδρώνει υπερβολικά λόγω της χρήσης ορι-
σμένων φαρμάκων ή τοξικών ουσιών. Τέλος, 
η υπερβολική εφίδρωση μπορεί να είναι σύ-
μπτωμα της εμμηνόπαυσης (hot flashes).
Όσον αφορά στους τρόπους αντιμετώπισης 
του προβλήματος, αφού ο δερματολόγος απο-
κλείσει ή αντιμετωπίσει παθολογικά αίτια, 
συστήνεται η λήψη γενικών μέτρων, όπως η 
ελαφριά ένδυση, το δροσερό περιβάλλον και 
η επαρκής πρόσληψη υγρών», τονίζει ο φαρ-
μακοποιός. 
Βέβαια, αν ο δερματολόγος το κρίνει απαραί-
τητο, ο ασθενής μπορεί να χρειαστεί να λάβει 
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 ι οικογενειακές διακοπές, αν γίνει λά-
θος επιλογή προορισμού, μπορεί εύκο-

λα να μετατραπούν από στιγμές ξεγνοιασιάς σε... 
εφιάλτη! Είναι πολύ σημαντικό, το μέρος που θα 
επιλέξουμε να προσφέρει δραστηριότητες όπως 
π.χ. μαθήματα ιππασίας, αθλητικές δραστηριότη-
τες, λούνα παρκ, θεματικά πάρκα, wind surfing, 
παιδικές πισίνες, χώρους απασχόλησης παιδιών 
κ.λπ., ώστε τα παιδιά σας, ανάλογα πάντα με την 
ηλικία τους, να εκτονώνονται με κάτι δημιουργι-
κό, ώστε και εσείς να απολαύσετε μερικές στιγ-
μές αληθινής χαλάρωσης. 
Φυσικά, δεν θα πρέπει να αμελήσετε το θέμα της 
ασφάλειας. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε πως στις 
παραλίες υπάρχουν ναυαγοσώστες, ότι το ξενο-
δοχείο που θα σας φιλοξενήσει διαθέτει κατάλ-
ληλες υποδομές, όπως παιδικά κρεβάτια, παιδικά 
καθίσματα στα εστιατόρια και παιδότοπο, ενώ ση-
μαντικό είναι το μέρος που επιλέξατε να προσφέ-
ρει γρήγορη και άμεση πρόσβαση σε ένα Κέντρο 
Υγείας. Ας δούμε όμως τρεις από τους πιο family 
friendly προορισμούς ανά την Ελλάδα!

O

Οι διακοπές με τα 
παιδιά συνιστούν μία 

μεγάλη πρόκληση για 
τους γονείς, αφού κρι-
τήριο επιλογής προο-

ρισμού δεν είναι πλέον 
μόνο τι αρέσει σε εσάς 

και στον σύντροφό 
σας! Ο τόπος και ο 

χώρος των διακοπών 
θα πρέπει να περιλαμ-

βάνουν εικόνες και 
δραστηριότητες που 

ενδιαφέρουν τα παιδιά. 
Αυτό, άλλωστε θα συμ-

βάλει στην ξεκούρα-
ση των γονιών… Ποιοι 
είναι όμως εκείνοι οι 
family friendly προο-

ρισμοί όπου γονείς και 
παιδιά θα ξετρελαθούν 

και δεν θα θέλουν να 
γυρίσουν στο σπίτι;

ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ... 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 

ΜΕΓΕΘΟΣ! 

τη
ς 

β
ιβ

έτ
τα

ς 
λ

α
ϊν

ιώ
τη

healthy

TAΞΙδΙ



μάιος - ιούνιος 2014 | 

ΤΑΞΙΔΙ

47

ΒΟρΕΙΑ ΕυΒΟΙΑ
και συγκεκριμένα σε μια έκταση 15 στρεμμάτων, η οποία 
βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Τελέθριο και διαρρέ-
ται από έναν μικρό χείμαρρο, ο οποίος πηγάζει μέσα από 
το καταπράσινο δάσος. Το συναντάμε σε απόσταση 4 χλμ 
από το όμορφο χωριό Ωρεοί. Ανεβείτε λοιπόν σε ένα από 
τα 7 άλογα και απολαύστε μια διαδρομή στο καταπράσινο 
δάσος με τα πλατάνια, τα πεύκα και τους δρυς, αφήνοντας 
τη δροσιά του βουνού να πάρει μακριά το άγχος και την 
πίεση της μεγαλούπολης, ζώντας μαζί με τα παιδιά σας μια 
εμπειρία στη φύση, που θα σας μείνει αξέχαστη. Από εκεί, 
ίσως μπορέσετε να θαυμάσετε τη Σκιάθο, τη Σκόπελο και 
την Αλόννησο να βάφονται στα χρώματα του δειλινού. 

A γαπημένη επιλογή, ανεξαρτήτως 
εποχής, η Βόρεια Εύβοια θα σας συ-

γκλονίσει με την ομορφιά της. Εκπληκτι-
κές θαλασσινές και βουνίσιες ομορφιές, 
ήρεμο περιβάλλον, μεγάλες τουριστικές 
εγκαταστάσεις συνθέτουν το παζλ ενός 
ιδανικού τόπου διακοπών, αλλά και σύ-
ντομων εξορμήσεων για όλη την οικογέ-
νεια. 

Ο Νέος Πύργος φαίνεται πως κρατά 
τα «σκήπτρα» ανάμεσα στα χωριά της 
Βόρειας Εύβοιας. Βρίσκεται 10 χιλ. από 
την Αιδηψό και 2 χιλ. πριν τους Ωρεούς. 
Με το που θα φτάσετε, δεν μπορεί παρά 
να γοητευθείτε από τη ρυμοτομία του, την 
καταπληκτική παραλία του και τις αντιθέ-
σεις της φυσικής ομορφιάς του. Πώς θα 
φτάσετε; Aν θέλετε να απολαύσετε μια 
υπέροχη διαδρομή ανάμεσα από τα κα-
ταπράσινα και γραφικά χωριά της Βόρει-
ας Εύβοιας, μπορείτε να ακολουθήσετε 
τη διαδρομή μέσω Χαλκίδας - Αγίου 
Ιωάννη του Ρώσου - Λίμνης - Αιδη-
ψού - Νέου Πύργου (περίπου 180 
χλμ.). 

Ο Νέος Πύργος διαθέτει μια πολύ 
μεγάλη παραλία, οργανωμένη και 
πεντακάθαρη, με ταβερνάκια, ουζε-
ρί, ζαχαροπλαστεία και μαγαζιά για 
τις προμήθειές σας. Λίγο έξω από 
τον Νέο Πύργο, βρίσκεται η γνω-
στή παραλία Νησιώτισσα, η οποία 
λόγω της ομορφιάς της αλλά και 
της ωραίας αμμουδιάς που δι-
αθέτει, προσελκύει πολύ κόσμο. Ο 
λόγος όμως που η περιοχή είναι ιδα-
νική για οικογενειακές διακοπές, είναι 
για τις εξορμήσεις και τις δραστηριότη-
τες που προσφέρει. Τι θα λέγατε για μια 
ολόκληρη μέρα ελεύθερης ιππασίας στο 
«Πέταλο» μαζί με τα παιδιά σας; Το «ΠΕ-
ΤΑΛΟ» είναι ένα κέντρο ελεύθερης ιππα-
σίας που βρίσκεται στη Βόρεια Εύβοια 
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A φετηρία για μικρές εξορμή-
σεις και σύντομες περιηγή-

σεις μέσα στην πόλη, αλλά και στη 
γύρω περιοχή, το Λουτράκι δεν 
θα μπορούσε παρά να αποτελεί 
τον ιδανικό προορισμό για οικο-
γενειακές αποδράσεις μόλις μια 
ώρα από την Αθήνα. Φύση, αθλη-
τικές δραστηριότητες, θεματικά 
πάρκα, ιστορικά μνημεία, spa και 
θερμαλισμός είναι μόνο μερικά 
από τα δυνατά χαρτιά της πόλης. 
Το Λουτράκι τα τελευταία χρόνια 
αποκαλείται «Κορινθιακή Ριβιέ-
ρα», λόγω του θεαματικού Spa 
αλλά και των ιαματικών νερών 
του. Είναι ένας φιλικός και φιλό-
ξενος τόπος, με δραστηριότητες 

και σπορ για τα παιδιά, ασφαλείς 
και καθαρές παραλίες. 

Είστε λάτρεις της φύσης; Μια 
βόλτα στα Γεράνεια Όρη είναι 
αυτό που ζητάτε. Τα Γεράνεια Όρη 
εκτείνονται από την πεδιάδα των 
Μεγάρων μέχρι την Λιμνοθάλασα 
Ηραίου και οριοθετούνται φυσικά 
από τον Κορινθιακό, τον Σαρωνι-
κό και τον κόλπο των Αλκυονίδων. 
Η περιοχή είναι ενταγμένη στο 
πρόγραμμα Natura 2000, το ευ-
ρωπαϊκό δίκτυο για τη διατήρηση 
και προστασία της φυσικής κλη-
ρονομιάς – θα σας δώσει λοιπόν 
μια καλή ευκαιρία να μιλήσετε 
στα παιδιά σας για την προστασία 
του περιβάλλοντος.

Επειδή όμως ο βασικός στόχος 
των διακοπών, ακόμη και των οι-
κογενειακών είναι η χαλάρωση, 
μην αμελήσετε να επισκεφθείτε 
τα ιαματικά νερά και να απο-
λαύσετε μια μοναδική εμπειρία 
υδροθεραπείας. Το Λουτράκι άλ-
λωστε αποτελεί την πιο σπουδαία 
λουτρόπολη της χώρας! Όσο για 
τα παιδιά, το Λουτράκι είναι ένας 
μίνι παράδεισος δραστηριοτήτων 
και ψυχαγωγίας. Διαθέτει θαλάσ-
σια πάρκα με νεροτσουλήθρες για 
μικρούς και μεγάλους. Παράλλη-
λα, μπορείτε να ανιχνεύσετε ή να 
εξασκήσετε το ταλέντο σας στα 
θαλάσσια σπορ, στη Λιμνοθάλασ-
σα Ηραίου. Το καλύτερο, όμως, 
σας το κρατήσαμε για το τέλος! 
Το Sportcamp στο Λουτράκι προ-
σφέρει σε όλη την οικογένεια 
απίθανες στιγμές. Γι’ αυτό, ση-
κωθείτε νωρίς, φάτε καλό πρωι-
νό, φορέστε τα αθλητικά σας και 
ετοιμαστείτε για δράση. Απέχει 
μόλις 5 xλμ. από το Λουτράκι και 
βρίσκεται σε μια πεδιάδα εξαιρε-
τικής φυσικής ομορφιάς, με θέα 
στα Γεράνεια Όρη και τον Κοριν-
θιακό. Μοuntain bike σε πίστα ή 
στο δάσος, τουρνουά mini soccer, 
paintball blowgun ειδικά για παι-
διά, ιππασία, τoξοβολία, αναρρί-
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Συμβουλές για ονειρεμένες 
οικογενειακές διακοπές

   Ώρα για οικογενειακό συμβούλιο; Δεν είναι λίγοι γονείς που 
αποφασίζουν μόνοι τους το μέρος που θα περάσουν τις διακο-
πές τους. Τι θα λέγατε για φέτος να κάνατε μια συζήτηση με τα 
παιδιά σας, για να διαπιστώσετε καλύτερα τις επιθυμίες τους;

  Στρατηγικό… σχέδιο. Ο μπαμπάς είναι λάτρης της πεζοπορίας, 
η μαμά επιθυμεί να δει μια ιστορική τοποθεσία, ενώ τα παιδιά 
να πάνε σε ένα θεαματικό πάρκο ψυχαγωγίας; Επειδή δεν είναι 
δίκαιο να στερηθεί κανένας αυτό που επιθυμεί, προσπαθήστε να 
βρείτε έναν προορισμό που να καλύπτει τις περισσότερες από τις 
«απαιτήσεις» σας, ώστε να μείνουν όλοι ευχαριστημένοι.

   Των φρονίμων τα παιδιά. Είναι σημαντικό τα παιδιά να γνωρί-
ζουν πως ακόμη και στις διακοπές υπάρχει πρόγραμμα και δεν 
κάνει ο καθένας ότι θέλει. Συμφωνήστε το από πριν με τα παιδιά 
σας, και επιβάλλετε περιορισμούς, αν δεν το τηρούν. Αυτό βοηθά 
στην εύρυθμη λειτουργία της οικογένειας κατά τη διάρκεια των 
διακοπών. 

    Όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο! Τι θα λέγατε αν φέτος 
προσκαλούσατε στις διακοπές σας και τους φίλους σας που 
έχουν συνομήλικα παιδιά, ώστε να κάνουν παρέα με τα δικά σας; 

  Εξάψτε τη φαντασία τους. Δείξτε τους φωτογραφίες από το μέ-
ρος που θα επισκεφτείτε, μιλήστε για τα μέρη που θα δείτε, για 
τις δραστηριότητες που θα κάνετε και κρατήστε μια «έκπληξη» 
για το τέλος. 

   Τα παιδία… παίζει. Εκτός από τα ρούχα, μην αμελήσετε να 
πακετάρετε και κάποια παιχνίδια για τα παιδιά σας: επιτραπέζια 
σε ειδικές εκδόσεις ταξιδιού, μπλοκ ζωγραφικής, βιβλία με 
γρίφους, σπαζοκεφαλιές, λαβύρινθους, ακόμη και τα αγαπημένα 
κουκλάκια τους, με τα οποία κοιμούνται ή παίζουν στο σπίτι.

χηση σε τοίχο, είναι κάποιες από 
τις αμέτρητες επιλογές που προ-
τείνει ο χώρος. Μη φοβάστε, οι 
ειδικοί εκπαιδευτές θα έχουν τα 
μάτια τους πάνω σας! Το μόνο που 
χρειάζεται από εσάς, είναι η καλή 
σας διάθεση!
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Ά ραγε, πόσοι από εμάς έχουμε ακουστά την Στούπα 
Μεσσηνίας; Πρόκειται για ένα παραθαλάσσιο χω-

ριό της Μεσσηνιακής Μάνης, το οποίο αποτέλεσε πηγή 
έμπνευσης για τον Νίκο Καζαντζάκη όπου έζησε και έγρα-
ψε το «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά». Η ιστορία της 
όμως δεν σταματά εδώ… 

Στην ανατολική πλευρά του χωριού, δεσπόζει το κάστρο, 
η ακρόπολη της παλιάς πολιτείας του Λεύκτρου, όπου είχε 
χτιστεί ο ναός της θεάς Αθηνάς σύμφωνα με τον Παυσανία. 
Κατά τη περίοδο της Φραγκοκρατίας, το κάστρο ανοικοδο-
μήθηκε και μετονομάστηκε σε Μποφώρ. 

Μετά από τη σύντομη αναδρομή στο παρελθόν ερχόμα-
στε στο σήμερα... Το μόνο που μπορούμε να σας πούμε, 
είναι πως η Στούπα αποτελεί τον πιο τουριστικό προορισμό 
στο νομό Μεσσηνίας για τις οικογένειες. Οι λόγοι; Πολλοί. 
Ας ξεκινήσουμε… 

Αρχικά, το χωριό είναι διάσημο για τις υπέροχες παραλί-
ες του. Η πρώτη είναι η μεγάλη κεντρική παραλία, ακριβώς 
μπροστά στο χωριό, η παραλία της Στούπας. Είναι αμμώ-
δης, έχει μήκος περίπου 400 μ. και είναι οργανωμένη με 
ομπρέλες, ξαπλώστρες, θαλάσσια ποδήλατα, κανό κ.λπ. 
Εκεί μπορείτε να εξασκηθείτε παρέα με τα παιδιά σας στα 
θαλάσσια σπορ και να διασκεδάσετε όλη τη μέρα. Επιπλέ-
ον, στον πολυσύχναστο δρόμο που βρίσκεται ακριβώς από 
πάνω, θα βρείτε δεκάδες καφετέριες, εστιατόρια και κατα-
στήματα με αναμνηστικά.

Η δεύτερη και πιο δημοφιλής είναι η παραλία Καλογριά, 
στο βόρειο άκρο του οικισμού. Έχει κατακτήσει τον τίτλο 
ως μία από τις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδος και όχι 

ΣΤΟυΠΑ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
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άδικα! Είναι γνωστή και ως παραλία του Ζορ-
μπά, μιας και εκεί έζησε ο Αλέξης Ζορμπάς. 
Πρόκειται για μια πανέμορφη, γραφική πα-
ραλία με καταγάλανα, νερά και κατάλευκη 
αμμουδιά, ιδανική για να φιλοξενήσει οικο-
γένειες με μικρά παιδιά. Γύρω της υπάρχουν 
beach bar για να σας προσφέρουν δροσιστι-
κούς χυμούς σνακ κ.ά., ενώ το απογευματά-
κι μπορείτε να απολαύσετε το παγωτάκι σας 
και να θαυμάσετε ένα ειδυλλιακό ηλιοβασί-
λεμα. Για όσους ενοχλούνται από τις ρακέτες 
στην παραλία, τα νέα είναι ευχάριστα. Στην 
εν λόγω παραλία απαγορεύονται οι ρακέτες 
από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 6 μετά από 
την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
τον Ιούνιο του 2013. 

Η Στούπα προσφέρει τον απόλυτο συνδυ-
ασμό: βουνό και θάλασσα. Μπορείτε να πε-
ριηγηθείτε στον μεγαλοπρεπή Ταΰγετο, μέσα 
στην ηρεμία της φύσης, να δείτε τους αγέ-
ρωχους μανιάτικους πύργους, τις γραφικές 
εκκλησίες, τα μοναδικά χωριουδάκια με τα 
υπέροχα καλντερίμια, καθώς και τα φαράγ-
για του Βυρού και του Ριντόμου. 

Επίσης, για τους λάτρεις του νερού, η 
περιοχή προσφέρεται για πολλά θαλάσσια 
σπορ, όπως ελεύθερη κατάδυση, θαλάσσιο 
σκι, κανό, ποδήλατο κ.ά. Το βράδυ, ο πα-
ραλιακός δρόμος κλείνει, μετατρέπεται σε 
πεζόδρομο και έτσι τα παιδιά σας μπορούν 
να βολτάρουν άφοβα με τα ποδήλατά τους! 
Αξίζει να αναφέρουμε πως αξίζει να ανηφο-
ρίσετε προς το Νεοχώρι, ένα οικισμό χτισμέ-
νο αμφιθεατρικά και γεμάτο παραδοσιακές 
πέτρινες μανιάτικες βίλες.

Όσον αφορά στις τουριστικές υπηρεσίες 
της περιοχής, δεν θα σας λείψει τίποτα... 
Δεκάδες καλαίσθητα και άνετα ενοικιαζό-
μενα διαμερίσματα και ξενοδοχεία, καλής 
ποιότητας και κυρίως οικονομικό φαγητό, 
καφετέριες και μπαρ για την βραδινή σας 
διασκέδαση. Συμπέρασμα; Η Στούπα είναι 
must προορισμός για ανέμελες, ξέγνοιαστες 
και οικονομικές, οικογενειακές διακοπές... 
Καλή διαμονή!
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πραγματικότητα, ωστόσο, είναι λίγο δια-
φορετική. Η άφιξη ενός κατοικιδίου, ενός 

σκύλου, μιας γάτας, ενός πτηνού, ενός κουνελιού ή 
μιας χελώνας, θα προσθέσει μεν πολλή χαρά και τρυ-
φερότητα στη ζωή σας, αλλά συνιστά και μια μεγάλη 
ευθύνη. Ιδίως αν κλίνετε προς τις πιο συνθισμένες 
επιλογές, όπως ο σκύλος και η γάτα, θα πρέπει να 
γίνουν αρκετές αλλαγές στο περιβάλλον και στην κα-
θημερινότητά σας, ώστε το τετράποδό σας να φιλο-
ξενηθεί με ασφάλεια και ηρεμία, δική του και δική 
σας! Η απόκτηση ενός κατοικίδιου είναι υπόθεση που 
απαιτεί σκέψη, ώστε να μη βρεθείτε στη δυσάρεστη 
θέση να αποχωριστείτε το κατοικίδιο ή, ακόμη χειρό-
τερα, να βρεθεί το τελευταίο να ζει μόνο του σε ένα 
μπαλκόνι ή σε έναν κήπο. Διαβάστε, λοιπόν, μερικές 
πρακτικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν σημα-
ντικά στο να πάρετε τη σωστή απόφαση.

σκύλος ή γάτα;
Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που για κά-

ποιον λόγο, ιατρικό ή άλλο, η προτίμησή 
σας στρέφεται προς μία κατεύθυνση, 

αν βρίσκεστε απέναντι στο δί-
λημμα «σκύλος ή γάτα», θα 

πρέπει να γνωρίζετε πως πρόκειται για ζώα με πολύ 
διαφορετικές ανάγκες. Ο σκύλος, για παράδειγμα, 
χρειάζεται καθημερινή άσκηση και εκτόνωση (και 
μάλιστα αρκετές φορές την ημέρα όσο είναι κουτάβι 
και νεαρός), ενώ η γάτα τείνει να είναι πιο ανεξάρτη-
τη. Ωστόσο, τόσο ο σκύλος, όσο και η γάτα εξαρτώνται 
από εσάς για τη σίτισή τους, την ιατροφαρμακευτική 
τους φροντίδα και, γενικά, την ευζωία τους. 

Αν έχετε ένα επιβαρυμένο καθημερινό πρόγραμμα, 
που σας κρατά για πολλές ώρες την ημέρα απασχο-
λημένο ή/και μακριά από το σπίτι, θα πρέπει να γνω-
ρίζετε ότι μία γάτα μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα 
αρκετές ώρες μοναξιάς, σε σχέση με έναν σκύλο. Ο 
σκύλος αποζητά την προσοχή σας πιο επίμονα, σε 
σχέση με μία γάτα, η οποία, συχνά, μπορεί και θέλει 
να απομονώνεται. Από την άλλη πλευρά, αν ο τρόπος 
ζωής σας είναι δραστήριος και περιλαμβάνει πολλά 
ταξίδια, εξορμήσεις στη φύση ή/και άσκηση, σίγουρα 
ο σκύλος είναι η καλύτερη επιλογή. 

Βασικό ρόλο στην απόφασή σας, θα πρέπει να παί-
ξει και η ύπαρξη ή όχι παιδιών στην οικογένεια, αλλά 
και η ηλικία που αυτά έχουν- μιας και τα κατοικίδια 
δεν πρέπει να είναι παιχνίδια ή μέσο απασχόλησης 
των παιδιών. Αν επιθυμείτε να πάρετε κάποιο κα-
τοικίδιο για να διδάξετε στα παιδιά σας την υπευθυ-
νότητα, να θυμάστε πως την τελική ευθύνη για την 
ευζωία και την ασφάλεια του ζώου τη φέρετε εσείς. 
Μην ξεχνάτε πως, και ο σκύλος και η γάτα έχουν και 

κάποιες κοινές ανάγκες: έχουν μεγάλη ανάγκη συ-
ντροφικότητας, πρέπει να είναι «ισότιμα» μέλη της 
οικογένειας και να τους αφιερώνετε ποιοτικό χρό-
νο καθημερινά. 

σκύλος:  
Ένα παιδί που δεν μεγαλώνει ποτέ

Αν σκέφτεστε να αποκτήσετε σκύλο, πρέπει 
να λάβετε υπόψη τα παρακάτω:

Eπιλέξτε τη ράτσα του σκύλου 
που θα υιοθετήσετε, όχι με βάση τι 

σας αρέσει, αλλά σύμφωνα με τον 
τρόπο ζωής και τις οικογενεια-
κές σας συνθήκες. Ένας εργέ-

ή
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Η ΖώΗ ΜΕ ΕΝΑ 
kAToIkIΔIo
Αποφασίσατε, λοιπόν, να αποκτήσετε ένα κατοικίδιο ζώο γιατί απο-
ζητάτε την παρέα του, γιατί το θέλει ο/η σύντροφος σας, γιατί σας 
«πιέζουν» τα παιδιά; Η απόφαση αυτή φαινομενικά μοιάζει εύκολη, 
μιας και πολλοί φίλοι σας έχουν ήδη κατοικίδιο και γιατί μπορείτε, 
πλέον, να βρείτε πολλές διαθέσιμες πληροφορίες (ειδικά στο Δια-
δίκτυο) για την ανατροφή του νέου μέλους της οικογένειας. τη
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νης ή ένα ζευγάρι που αγαπά τις δραστη-
ριότητες στην ύπαιθρο, μπορεί να επιλέξει 
μια πιο ενεργητική ράτσα, ενώ μια οικογέ-
νεια με μικρά παιδιά θα πρέπει να καταφύ-
γει σε μια πιο ήπια και ανεκτική ράτσα. Μην 
παραλείψετε να λάβετε υπόψη και μικρά, 
πρακτικά, αλλά σημαντικά θέματα, όπως το 
πόσο μαδάει ο σκύλος. 

Ακόμη κι αν επιλέξετε να κάνετε μια 
ευγενική κίνηση και να υιοθετήσετε έναν 
αδέσποτο σκύλο θα πρέπει και πάλι, κατά 
το δυνατόν, να προσέξετε τα παραπάνω. 
Στην περίπτωση της υιοθεσίας σκύλου από 
κάποιο καταφύγιο έχετε την εναλλακτική 
να επιλέξετε κατευθείαν ένα νεαρό ή ενήλι-
κο ζώο. Το πλεονέκτημα σε αυτή την περί-
πτωση είναι πως ένας ενήλικος αδέσποτος 
σκύλος έχει εκδηλώσει το ταμπεραμέντο 
του. 

Προσαρμόστε κατάλληλα το χώρο σας, με γνώμονα 
την ασφάλεια του ζώου και εμπλουτίστε το περιβάλλον με 
αντικείμενα και παιχνίδια που το ενδιαφέρουν- ειδικά αν 
λείπετε αρκετές ώρες από το σπίτι.

Φροντίστε να έχετε από την αρχή ξεκάθαρους και δί-
καιους κανόνες τους οποίους θα πρέπει να εφαρμόζουν όλα 
τα μέλη της οικογένειας. Όταν αναφερόμαστε σε κανόνες, 
δεν εννοούμε την τιμωρία και τη συνεχή απαγόρευση, αλλά 
τα όρια σε καταστάσεις της καθημερινότητας όπως να μην 
ανεβαίνει ο σκύλος στον καναπέ ή το κρεβάτι, να μην τρώει 
από το τραπέζι, να μην μασά προσωπικά αντικείμενα (φρο-
ντίστε να μην είναι προσβάσιμα) κ.ο.κ.

Ο σκύλος θα πρέπει να έχει τον χώρο του (τη φω-
λιά του) στο εσωτερικό του σπιτιού, στον οποίο θα μπορεί 
να απομονώνεται και να ξεκουράζεται όποτε το θελήσει. Οι 
σκύλοι κοιμούνται αρκετές ώρες την ημέρα (σχεδόν διπλά-
σιες ώρες από τον άνθρωπο), επομένως είναι απαραίτητο να 
έχουν τον χώρο τους και να μην παρενοχλούνται (ειδικά από 
μικρά παιδιά) τις ώρες που ξεκουράζονται. Να θυμάστε πως 
ο ξεκούραστος σκύλος είναι χαλαρός...

Η άσκηση και το παιχνίδι αποτελούν ένα από τα πιο 
σημαντικά στοιχεία της καθημερινότητας του σκύλου. Θα 
πρέπει να λαμβάνουν χώρα εκτός του σπιτιού, και παρουσία 
σας. Οφείλετε να βρίσκετε τον χρόνο να ασχολείστε δημι-
ουργικά με το σκύλο σας και να του δίνετε την ευκαιρία να 
εκτονώνεται σωστά. Πολλές προβληματικές συμπεριφορές 
ξεκινούν από την έλλειψη της βόλτας. Για έναν ενήλικο και 
υγιή σκύλο χρειάζονται τουλάχιστον 45 λεπτά βόλτας την 
ημέρα. Το παιχνίδι πρέπει να αφορά και σε συναναστροφή 
με άλλους σκύλους, ενώ η βόλτα δεν πρέπει να γίνεται συ-
νέχεια στο ίδιο σημείο μιας και είναι σημαντικό να αλλάζουν 
οι παραστάσεις, οι σκυλοπαρέες και οι μυρωδιές.

Η εκμάθηση της τουαλέτας για ένα κουτάβι δεν θέ-
λει κόπο, αλλά τρόπο και παντελή έλλειψη εκφοβισμού και 
βίας. Σταματήστε να διαβάζετε και να ακούτε πεπερασμέ-
νες, εμπειρικές συμβουλές και ακολουθήστε από την αρχή 
τις υποδείξεις ενός Θετικού Εκπαιδευτή. 

Για όλα τα παραπάνω, αλλά και για πολλά περισσότε-
ρα που θα προκύψουν, δώστε χώρο και χρόνο στην εκπαί-
δευση του σκύλου σας αλλά, κυρίως, του εαυτού σας, από 
έναν επαγγελματία Θετικό Εκπαιδευτή. Μην αντιμετωπίζετε 
την εκπαίδευση ως περιττό έξοδο, αλλά ως επένδυση για 
δημιουργία μιας ουσιαστικής σχέσης με τον σκύλο, την απο-
φυγή πολλών προβληματικών συμπεριφορών (που πολλές 
φορές δεν διορθώνονται) και την επίτευξη μιας αρμονικής 
συμβίωσης. Αν τελικά αποκτήσετε κουτάβι, ξεκινήστε την 
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χρησιμοποιεί, όπως η άμμος και τα δοχεία 
νερού και φαγητού. Για τη γάτα, η εκμάθη-
ση της τουαλέτας είναι μία πολύ εύκολη 
υπόθεση, μιας και 9 στις 10 γάτες επιλέ-
γουν, αμέσως και χωρίς βοήθεια, τη χρήση 
της άμμου. 

Το παιχνίδι με τη γάτα χρειάζεται 
προσοχή, ειδικά αν έχετε μικρά παιδιά. 
Παίζοντας νευρικά με τη γάτα, την μα-
θαίνετε να αντιδρά έντονα στα χέρια σας, 
συνήθως με τα νύχια και τα δόντια της. Tο 
νευρικό παιχνίδι δεν είναι ευχάριστο για 
κανένα ζώο. Αν δεν θέλετε να πονέσετε 
(κυριολεκτικά), φροντίστε τα χέρια σας να 
προσεγγίζουν την γάτα μόνο για χάδι και 
σε σημεία του σώματός της που το ανέχε-
ται. Όταν επιθυμείτε να παίξετε πιο έντο-
να με τη γάτα σας, χρησιμοποιήστε ειδικά 
παιχνίδια και όχι τα χέρια σας...

 Αν επιλέξετε να υιοθετήσετε μία 
ενήλικη γάτα, θα «γλιτώσετε» την περίο-
δο της... μεγάλης εξερεύνησης, αλλά θα 
πρέπει να της δώσετε περισσότερο χρόνο 
να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και 
σε εσάς. Μην το πάρετε προσωπικά αν για 
αρκετό καιρό δεν σας προσεγγίζει και σας 
κοιτάζει κυριολεκτικά αφ’ υψηλού. 

Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζετε πως 
τα φαινόμενα απατούν. Μπορεί η γάτα να 
είναι πιο ανεξάρτητη και επιλεκτική, αυτό 
όμως δεν σημαίνει πως δεν έχει ανάγκη 
από συντροφικότητα και τρυφερότητα! 

Ωστόσο, αφήσαμε το καλύτερο και το ση-
μαντικότερο για το τέλος: Ο σκύλος, η γάτα 
και τα υπόλοιπα κατοικίδια ζώα είναι μία 
μεγάλη επένδυση... αγάπης, αφού τα ζωά-
κια θα σας επιστρέψουν στο πολλαπλάσιο 
την αγάπη που τους δίνετε. Χρειάζεται τα-
κτική και στρατηγική και, όπως συμβαίνει 
με κάθε μεγάλη επένδυση, το ρίσκο είναι 
μεν μεγάλο, αξίζει όμως κάθε λεπτό της 
προσπάθειάς σας. Η στιγμή της «είσπρα-
ξης» θα σας αποζημιώσει και με το παρα-
πάνω: σκεφθείτε μόνο μια χαρούμενη ουρά 
που κινείται ξέφρενα ή ένα δυνατό χουρ-
χουρητό!

εκπαίδευσή του από την πρώτη στιγμή που αυτό θα έλθει στο 
σπίτι (ιδανικά 2 μηνών). 

Τέλος, συμβουλευτείτε τον Θετικό Εκπαιδευτή για όλα 
τα παραπάνω ΠΡΙΝ αποκτήσετε σκύλο. Ο σωστός επαγγελμα-
τίας θα σας καθοδηγήσει θεωρητικά και πρακτικά στην κατάλ-
ληλη για εσάς επιλογή. 

Γάτα: ελεύθερη & ωραία
Αν σκέφτεστε να υιοθετήσετε γάτα, καλό θα ήταν να λάβετε 
υπόψη τα παρακάτω:

Η γάτα είναι κατοικίδιο ζώο μεν, ανεξάρτητη και κυνη-
γός δε. Επιλέγοντας μία γάτα θα πρέπει να εξοικειωθείτε με 
την ιδέα πως θα αποκτήσετε ένα ζώο που έχει στη φύση του 
την εξερεύνηση όλων των σημείων του περιβάλλοντός του. Γι’ 
αυτό επιλέγει απόμακρα, ψηλά σημεία, για να γίνουν το παρα-
τηρητήριο της. Να ξέρετε ότι θα είναι δύσκολο να την απομα-
κρύνετε από εκεί. Αν λοιπόν υπάρχουν σημεία στα οποία δεν 
θέλετε να έχει πρόσβαση, θα πρέπει να λάβετε τα κατάλληλα 
μέτρα. 

Η γάτα είναι πολύ καθαρό ζώο. Συνεπώς, θα πρέπει να 
είστε και εσείς συνεπείς με την καθαριότητα των ειδών που 



ο πρώτο μέλημα για κάθε γυναί-
κα είναι μια όμορφη σιλουέτα. Το 

δεύτερο είναι η φροντίδα της εμφάνισής 
της -κυρίως του δέρματος- με ενυδά-
τωση και κατάλληλη διατροφή, ώστε να 
εξασφαλίσει την πολυπόθητη λαμπερή 
παρουσία. Ας πάρουμε όμως τα πράγ-
ματα από την αρχή.

Προσέξτε τη διατροφή σας. Μια σωστή 
και ισορροπημένη διατροφή, θα σας βοη-
θήσει να ανανεωθείτε και να κλέψετε τις 
εντυπώσεις στην παραλία. Τρώγοντας π.χ. 
περισσότερα φρούτα και τα λαχανικά, που 
είναι πηγές βιταμινών, μετάλλων και ιχνο-
στοιχείων, η επιδερμίδα σας θα δείχνει πιο 
ανανεωμένη και λαμπερή. Ακόμη και η 
ποιότητα των μαλλιών μας αντικατοπτρίζει 
την ποιότητα της διατροφής μας.

T

Η αντίστροφη μέτρηση για 
τις διακοπές έχει αρχίσει 
κι εσείς αναρωτιέστε πώς 
θα καταφέρετε να εμφα-
νιστείτε στην παραλία λα-
μπερή, χωρίς κυτταρίτιδα 
και χωρίς περιττά κιλά! Τι 
πρέπει να κάνετε και τι να 
αποφύγετε; Όλες οι απα-
ντήσεις, στις γραμμές που 
ακολουθούν. 
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Αποφύγετε, λοιπόν, τις υπερβολές και τις στερήσεις, 
με τις ολιγοθερμικές δίαιτες - δεν περιλαμβάνουν 
όλες τις ομάδες τροφών και δεν εξασφαλίζουν τα 
απαραίτητα θρεπτικά συστατικά στον οργανισμό, 
προκαλώντας έντονα συναισθήματα πείνας και εξά-
ντλησης.

Περιττά κιλά; Το καλοκαίρι λόγω του ελαφρύτερου 
ρουχισμού και της εμφάνισης στην παραλία, εκθέ-
τουμε περισσότερο το σώμα μας και έχουμε την τάση 
να «θυμόμαστε» τα περιττά μας κιλά κυριολεκτικά την 
τελευταία στιγμή - δηλαδή ελάχιστες εβδομάδες πριν 
τις διακοπές. Αυτός είναι ένας από τους κυριότερους 
λόγους για τους οποίους αυτό το διάστημα κάνουν 
θραύση οι στερητικές δίαιτες. Πείτε «όχι»! Το σωστό 
αδυνάτισμα απαιτεί σταδιακή απώλεια βάρους, με 
ισορροπημένη διατροφή και άσκηση. Μην εξωθείτε 
το σώμα σας στα άκρα.

Νικήστε την κυτταρίτιδα. Ο πιο σίγουρος τρόπος για 
να αντιμετωπίσουμε τον No1 γυναικείο εχθρό, είναι 
με συνδυασμό άσκησης και σωστής διατροφής. Με 
τη συχνή και συστηματική γυμναστική, τονώνονται οι 
μύες, ενώ διατροφή χωρίς πολλά λιπαρά, αλάτι ή κα-
φεΐνη, συμβάλλει στην ύφεση του φαινομένου. Ένας 
συμπληρωματικός τρόπος αντιμετώπισης είναι οι ει-
δικές κρέμες, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται 
τοπικά, με συνέπεια, όλο τον χρόνο. Ωστόσο, δεν θα 
πρέπει να ξεχνάμε ότι τα προϊόντα αυτά αντιμετωπί-
ζουν το σύμπτωμα (όψη φλοιού πορτοκαλιού) και όχι 
την αιτία του προβλήματος. 
Για την αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας από... μέσα, 
ένα χρήσιμο βοήθημα είναι το Gotu Kola Aerial 
Extract (προέρχεται από το φυτό Centella asiatica) 
της Solgar. Πρόκειται για ένα συμπλήρωμα διατρο-
φής υψηλής ισχύος, με 100% αγνά φυτικά εκχυλίσμα-
τα, που συμβάλλει στην κινητοποίηση της κυκλοφορί-

ας του αίματος στα κάτω άκρα, στην ενδυνάμωση των 
τοιχωμάτων των αιμοφόρων αγγείων, δρώντας κατά 
της κατακράτησης των υγρών. Έτσι, βοηθά στη ρύθμι-
ση της κυτταρίτιδας στην περιοχή των γοφών και των 
μηρών, ενώ βελτιώνει αισθητά την ανεπιθύμητη όψη 
φλοιού πορτοκαλιού.

Δέρμα λείο και απαλό κάθε μέρα. Τώρα που κα-
λείστε να βγάλετε τα πόδια σας σε κοινή θέα, και να 
αποχωριστείτε για αρκετούς μήνες παντελόνια και 
καλσόν, θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι είναι λεία και 
ενυδατωμένα. Το μυστικό; Η συστηματική ενυδάτω-
ση που θα χαρίσει ζωντάνια στην επιδερμίδα και θα 
τη βοηθήσει να διατηρήσει την ελαστικότητα και την 
απαλότητά της. Επιλέξτε τη μους σώματος Organic 
Virgin Coconut Oil Body Souffle της dr.organic. Είναι 
μια ελαφριά και απορροφητική κρέμα, με βιολογικό 
έλαιο καρύδας, που ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα, 
αφήνοντάς το ενυδατωμένο και λείο. Χάρη στα πλού-
σια θρεπτικά συστατικά που περιέχει, επανορθώνει 
και θρέφει τις ξηρές περιοχές του δέρματος, χωρίς 
να αφήνει λιπαρά κατάλοιπα στην επιδερμίδα. Η μυ-
ρωδιά καρύδας που θα αφήσει σε όλο σας το σώμα, 
θα σας συντροφεύει όλη την ημέρα!
Για αποτελεσματική ενυδάτωση και εξωτική πε-
ριποίηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το 
ενυδατικό λάδι Organic Virgin Coconut Oil Monoi 
Moisture Melt, της dr.organic. Αποτελεί μια σύνθε-
ση από παρθένο βιολογικό έλαιο καρύδας και άνθη 
γαρδένιας, έλαιο παπάγιας, εκχυλίσματα πορτο-
καλιού, βούτυρο από κακάο και μάνγκο, έλαιο 
από περγαμόντο, έλαιο από φλούδα λεμονιού και 
βιταμίνη Ε και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βα-
θιά θρέψη και ενυδάτωση, όχι μόνο του δέρματος, 
αλλά και των μαλλιών και των νυχιών. Χαρίζει στην 
επιδερμίδα μεταξένια υφή και όψη, αφήνοντας πα-
ράλληλα ένα ελαφρύ άρωμα καρύδας! 
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Προτιμήστε αδι-
άβροχα προϊόντα 
μακιγιάζ, για να 
αποφύγετε τα... 
μαύρα δάκρυα μετά 
από τις βουτιές στη 
θάλασσα! 

Αποτρίχωση: Ποια 
μέθοδος είναι η κα-
ταλληλότερη για 
εσάς; Η πιο καλή είναι 
σίγουρα το laser, που 
σας απαλλάσσει από 
την ανεπιθύμητη τρι-
χοφυΐα μια για πάντα. 
Αν ωστόσο δεν το ξε-
κινήσατε εγκαίρως, θα 
πρέπει και φέτος να κα-
ταφύγετε στις «κλασικές» 
μεθόδους αποτρίωσης: 
ξυράφι, κερί, χαλάουα, 
αποτριχωτική μηχανή και αποτριχωτική κρέμα. Ας 
δούμε τα συν και τα πλην καθεμιάς από αυτές: 
• Ξυράφι: Είναι η πιο ανώδυνη και συνηθισμένη 
μέθοδος αποτρίχωσης, με ικανοποιητικά αποτελέ-
σματα, που διαρκούν όμως μόλις 1-2 ημέρες. Το 
θετικό είναι ότι τα τελευταίας γενιάς ξυραφάκια 
διαθέτουν περισσότερες από μία λεπίδες και αφαι-
ρούν ακόμη και τις πιο κοντές τρίχες.
• Κερί: Eίναι γνωστό πως η αποτρίχωση με κερί εί-
ναι επώδυνη, εκτός και αν κάποιος ακολουθεί αυτή 
τη μέθοδο για πολύ καιρό. Αν είναι η πρώτη φορά 
που κάνετε κερί, καλό θα είναι να επισκεφθείτε 
κάποιον επαγγελματία. Για να είναι επιτυχημένη η 
αποτρίχωση με κερί, οι τρίχες θα πρέπει να έχουν 
μήκος τουλάχιστον 2-5 χιλιοστά.
• Χαλάουα: Η χαλάουα είναι μέθοδος παρόμοια με 
αυτή του κεριού, όμως πολλοί τη θεωρούν καλύτε-
ρη, γιατί είναι ό,τι πιο αγνό υπάρχει στο εμπόριο. Τα 
βασικά συστατικά της είναι το λεμόνι, το νερό και η 
ζάχαρη. Και η χαλάουα, ωστόσο, όπως και το κερί, 
είναι αρκετά επώδυνη μέθοδος.
• Κρέμα αποτρίχωσης: Η κρέμα αποτρίχωσης είναι 
μια εύκολη και γρήγορη λύση, αν όμως η τρίχα σας 
είναι αρκετά σκληρή μπορεί να μην εξασφαλίσει 
ιδανικό αποτέλεσμα. Οι κρέμες ή τα ζελέ αυτά, λιώ-

νουν την κερα-
τίνη της τρίχας 
την οποία έπει-
τα εσείς απομα-
κρύνετε με μία σπάτουλα.
• Αποτριχωτική μηχανή: Οι αποτριχωτικές μηχανές 
είναι μία πάρα πολύ καλή λύση για τις γυναίκες που 
δεν προτιμούν το κερί ή χαλάουα, ενώ παράλληλα 
αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν ξυράφι. Η αποτρι-
χωτική μηχανή αφαιρεί τις τρίχες από τη ρίζα τους. 
Ως εκ τούτου είναι αρκετά επώδυνο, ιδίως τις πρώτες 
φορές. Ένα συχνό πρόβλημα που εμφανίζεται στις 
γυναίκες που χρησιμοποιούν αποτριχωτικές μηχανές 
είναι ότι κάποιες τρίχες γυρίζουν προς τα μέσα και 
προκαλούν θυλακίτιδα. Για να το αποφύγετε, φροντί-
στε να κάνετε συχνά απολέπιση για να απομακρύνο-
νται τα νεκρά κύτταρα της επιδερμίδας, να «καθαρίζει 
η επιφάνεια» και οι τρίχες να μεγαλώνουν προς την 
κατεύθυνση που πρέπει! 
Δοκιμάστε το Organic Virgin Olive Oil Body Scrub της 
dr. Organic, με Βιολογικό Παρθένο Λάδι Ελιάς. Απο-
μακρύνει απαλά και αποτελεσματικά τα νεκρά κύττα-
ρα από το δέρμα, ενώ παράλληλα το ενυδατώνει. Η 
σύνθεση του προϊόντος τυλίγει το σώμα με ένα βε-
λούδινο πέπλο απαλότητας, λείανσης και ενυδατικής 
φροντίδας. 

Έξυπνο tip!  Όποια μέθοδο αποτρίχωσης κι αν χρησιμοποιήσετε, φροντίστε αμέσως μετά να ενυδατώσετε την περιοχή, ειδικά αν έχετε ευαίσθητη επιδερμίδα!

healthy
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άρη σε αυτόν τον μοναδικό συνδυασμό, το BEAUTΙΝ™ COLLAGEN 
δεν είναι ένα απλό συμπλήρωμα διατροφής, αλλά ένα μοναδι-

κό σύμπλεγμα ομορφιάς! Περιέχει επίσης βιταμίνες A, B Complex, C και 
ψευδάργυρο. Τα στοιχεία αυτά, με τις πολλαπλές τους δράσεις για τον 
οργανισμό και το δέρμα (αντιοξειδωτική δράση, συμβολή στη σύνθεση του 
κολλαγόνου και στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης του δέρματος) 
συνθέτουν, μαζί με το κολλαγόνο και το υαλουρονικό οξύ ένα ολοκληρωμέ-
νο σύμπλεγμα υγείας και ομορφιάς! 
Το κολλαγόνο και το υαλουρονικό οξύ είναι δύο ουσίες που διαθέτουμε 
όλοι, φυσικά στο σώμα μας, με εξαιρετικά σημαντικό ρόλο για την υγεία 
της επιδερμίδας, του συνδετικού ιστού και των αρθρώσεων. Με την πάροδο 
του χρόνου όμως, η ικανότητα του οργανισμού να παράγει κολλαγόνο και 
υαλουρονικό οξύ μειώνεται και τα αποτελέσματα στην επιδερμίδα γίνονται 
ορατά. Το σημαντικότερο βήμα που μπορούμε να κάνουμε ώστε να βοηθή-
σουμε το δέρμα να διατηρήσει την ελαστικότητα και τη σφριγηλότητά του, 
είναι η ενίσχυση τόσο του κολλαγόνου, όσο και του υαλουρονικού οξέος. 
Το BEAUTΙΝ™ COLLAGEN απαντά σε αυτήν την ανάγκη, καθώς παρέχει 
θρεπτικό υλικό έτοιμο προς αξιοποίηση για τον οργανισμό, αλλά και μικρο-
θρεπτικά στοιχεία, που βοηθούν στην ενίσχυση της φυσικής παραγωγής 
κολλαγόνου στον οργανισμό. 

οφέλη από τη χρήση
• ενισχύει την υγεία και την ομορφιά της επιδερμίδας εκ των έσω 
• βελτιώνει την όψη του δέρματος και δυναμώνει μαλλιά και νύχια
•  συμβάλλει στην υγεία του συνδετικού ιστού, των χόνδρων και των αρθρώ-

σεων
•  διαθέτει αντιοξειδωτικές ιδιότητες που καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες

Γιατί κολλαγόνο ιχθύων;
Το κολλαγόνο από ψάρι αποτελεί καθαρή φυσική πηγή κολλαγόνου, ενώ 
έρευνες έχουν δείξει ότι αξιοποιείται πιο εύκολα από τον ανθρώπινο οργα-
νισμό. 

Χ

Με κύριο στόχο και αποστολή της την ενί-
σχυση της διατροφής του καταναλω-
τή και την προστασία της υγείας και της 
ομορφιάς του, η ISOPLuS παρουσιάζει το  
BEAuTΙΝ™ COLLAGEN, ένα συμπλήρωμα δια-
τροφής που συνδυάζει δύο από τα πιο πολυ-
συζητημένα στοιχεία στον χώρο της κοσμετο-
λογίας και της αντιγήρανσης: το υδρολυμένο 
κολλαγόνο και το υαλουρονικό οξύ. 

Η ομορφιά 
από μέσα μου
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Το BEAUTIN™ COLLAGEN...

•  είναι σε μορφή πεπτιδίων, για αυξημένη απορρόφηση 
από τον οργανισμό 

•  περιέχει υψηλής ποιότητας κολλαγόνο από καθαρή 
φυσική πηγή ιχθύων

• είναι σε υγρή μορφή για εύκολη κατάποση
• λαμβάνεται ως έχει ή αραιωμένο σε μισό ποτήρι νερό
• περιέχει δοσομετρητή για ευκολία στη χρήση
•  δεν αφήνει επίγευση ψαριού και είναι ιδιαίτερα 

εύπεπτο
• έχει εξαιρετικό φρουτώδες άρωμα!

Το BEAUTIN™ COLLAGEN περιέχει κολλαγόνο 
από ψάρι Τιλάπια, το οποίο σύμφωνα με έρευνες1,2, 
διαθέτει τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε συγκε-
κριμένα αμινοξέα συγκριτικά με το κολλαγόνο από 
άλλα είδη. 

Κλινικά αποδεδειγμένη δράση
Το BEAUTIN™ COLLAGEN περιέχει υδρολυμένο 
κολλαγόνο Peptan™ σε μορφή πεπτιδίων, το οποίο 
είναι διασπασμένο ήδη στο καταλληλότερο για 
απορρόφηση από τον ανθρώπινο οργανισμό μέγε-
θος, δηλαδή σε πεπτίδια μεγέθους 5.000 daltons, 
για καλύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση. 
Κλινικές έρευνες3,4, έδειξαν ότι με χρήση μόλις 
12 εβδομάδων κολλαγόνου Peptan™ σε μορφή 
πεπτιδίων επιτυγχάνεται σημαντική βελτίωση του 
δέρματος, με αύξηση της ενυδάτωσης του δέρμα-
τος κατά 28% και μείωση των ρυτίδων κατά 26%. 
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...να αναΚαλΥψω 
Τα «αρχαϊΚα 

χρωμαΤα»
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Γιελένα Γκουρό, Νατάλια Γκοντσαρόβα, Όλγα Ρόζανοβα, Λιουμπόβ Πο-
πόβα, Αλεξάντρα Έξτερ, Ναντιέζντα Ουνταλτσόβα, Βαρβάρα Στεπάνοβα, 
Βέρα Πέστελ, Αντονίνα Σοφρόνοβα, Βαλεντίνα Κουλάγκινα, Γιεβγκένια 
Μαγκαρίλ, Βαρβάρα Μπουμπνόβα, Ξένια και Μαρία Έντερ… οι γυναί-
κες δημιουργοί στα χρόνια της ρωσικής πρωτοπορίας (1910-1930) είναι 
οι ‘πρωταγωνίστριες’ στη νέα, ομώνυμη έκθεση του Κρατικού Μουσείου 
Σύγχρονης Τέχνης, στη Μονή Λαζαριστών. Η έκθεση εντάσσεται στον κύ-
κλο εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης υπό το γενι-
κότερο τίτλο «Πολιτισμός είναι η θέση της γυναίκας στην κοινωνία».

Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), στην προσπάθειά του να 
αναδείξει τον ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε 
από το 1977 τη 18η Μαΐου ως Διεθνή Ημέρα Μουσείων (International 
Museum Day). Στόχος αυτής της επετείου, σύμφωνα με το ICOM, είναι 
να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών «με σκοπό την 
ανάπτυξη της μόρφωσης, την αμοιβαία κατανόηση και τη συνεργασία 
μεταξύ των λαών». 

Στο πλαίσιο της ετήσιας δράσης «Αρχαϊκά Χρώματα», το 
Μουσείο Ακρόπολης προσκαλεί τις οικογένειες με τα 
παιδιά τους να ανακαλύψουν τα αρχαϊκά χρώματα μέσα 
από τρία παιχνίδια: 
1. Το παιχνίδι αναζήτησης λεπτομερειών στα αρχαϊκά 
γλυπτά, εκεί όπου σώζεται το χρώμα τους. 2. Την κα-
σετίνα ζωγραφικής που περιέχει πραγματικά ορυκτά 
χρώματα και αντίστοιχα μολύβια για να χρωματίζουν 
τα  παιδιά το σχέδιο της Πεπλοφόρου. 3. Ένα παιχνί-
δι DOMINO, με σχέδια που διακοσμούσαν ρούχα και 
σκουλαρίκια των κορών της αρχαϊκής εποχής. 
Οι οικογένειες παραλαμβάνουν το δανειστικό σακίδιο 
με το οικογενειακό παιχνίδι της επιλογής τους από το 
Γραφείο Πληροφοριών με την παράδοση ταυτότητας τις 
ημέρες και ώρες λειτουργίας του Μουσείου. Τηρείται 
σειρά προτεραιότητας.

έω
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Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Μονή Λαζαριστών, Κολοκοτρώνη 21,  
Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310589140, www.greekstatemuseum.com

Πότε; Τρίτη - Κυριακή: 10:00 - 18:00
Πόσο; 1 - 3 ευρώ

Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου 
Αρεοπαγίτου 15, Αθήνα, 

τηλ. 2109000900, 
www.theacropolismuseum.gr

Πόσο; 0 - 5 ευρώ

...να δω Την έΚθέση 
«ΓΥναίΚέσ δημίΟΥρΓΟί 

σΤα χρΟνία Τησ ρωσί-
Κησ πρωΤΟπΟρίασ»

παΓΚΟσμία ημέρα 
μΟΥσέίων 

Τη 18η Μαΐου,  

ημέρα του εορτασμού,  

η είσοδος είναι ελεύθερη  

σε όλα τα μουσεία της χώρας.  



Μουσείο Μπενάκη-Κτίριο της οδού Πειραιώς
Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, Αθήνα,  
τηλ. 2103453111,www.benaki.gr
Πότε; Πέμπτη, Κυριακή: 10:00 - 18:00,  
Παρασκευή, Σάββατο: 10:00 - 22:00 
Πόσο; 0 - 6 ευρώ

έω
ς 29 Ιουνίου

έω
ς 29 Ιουνίου

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από τη γέννηση του μεγάλου εκφραστή της 
αφαίρεσης Γιάννη Σπυρόπουλου, το Μουσείο Βορρέ, παρουσιάζει δεκάδες έργα, που 
αποτυπώνουν τη μακρά ζωγραφική διαδρομή του διεθνώς αναγνωρισμένου καλλι-
τέχνη. Η μεγάλη αναδρομική έκθεση, «Γιάννης Σπυρόπουλος: Ένας νέος αιώνας για  
τον κλασσικό της Αφαίρεσης» συνιστά μια σε βάθος ματιά στο πλούσιο έργο του πιο 
συστηματικού και συνεπή εκφραστή της αφαίρεσης στην Ελλάδα. Οργανωμένη χρο-
νολογικά, ανατέμνει όλα τα στάδια της μοναδικής πορείας του Γιάννη Σπυρόπουλου,  
ιχνηλατώντας 50 χρόνια εικαστικής δημιουργίας ενός απερίσπαστου δεξιοτέχνη.

Το Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς 
φιλοξενεί την έκθεση «Το μονοπάτι της ψυ-
χής – μια διαδρομή στο λαβύρινθο του Σου-
φισμού».
Η έκθεση φιλοδοξεί να γνωρίσει στο ελληνι-
κό κοινό τον μυστικισμό στις χώρες της Ανα-
τολής, την ιστορία του και τις βασικές του 
έννοιες. Ο σουφισμός είναι μια εσωτερική 
φιλοσοφία του Ισλάμ, ένας τρόπος ζωής και 
μια πνευματική πορεία προς τον Θεό. 
Η έκθεση αποτελείται από δύο μέρη. Το 
πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο στην ιστορία 
του σουφισμού με εισαγωγικά κείμενα και 
έργα τέχνης, ενώ το δεύτερο είναι ένα εικα-
στικό-οπτικό ταξίδι μέσα από παρουσιάσεις 
βίντεο του σκηνοθέτη Χρόνη Πεχλιβανίδη. 

...να δω ΤΟν 
ΚλασίΚΟ Τησ 
αφαίρέσησ

...να να 
αναΚαλΥψω 
ΤΟν 
ΚΟσμΟ ΤΟΥ 
σΟΥφίσμΟΥ 

έω
ς 27 Ιουλίου

Η Πινακοθήκη Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα, «σπίτι» της καλλιτεχνικής και πνευ-
ματικής παραγωγής της περίφημης γενιάς του ’30, φιλοξενεί την έκθεση «Μάτση 
Χατζηλαζάρου. Εκεί – Πέρα Εδώ». Η έκθεση οργανώνεται με αφορμή τα 100 χρό-
νια από τη γέννηση της σημαντικής Ελληνίδας ποιήτριας, αντλώντας υλικό από τα 
Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη, όπου έχει κληροδοτηθεί το προσωπικό 
αρχείο της. 
Παράλληλα με την έκθεση, θα διοργανωθεί συμπόσιο αφιερωμένο στην ποίηση 
της Μάτσης Χατζηλαζάρου.

Μουσείο Μπενάκη - Πινακοθήκη Νίκου Χατζηκυριάκου - Γκίκα
Κριεζώτου 3, Αθήνα, τηλ. 2103615702, 210363 0818, www.benaki.gr
Πότε; Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή: 10:00 - 18:00
Πόσο; 0 - 7 ευρώ

...να «Γνωρίσω» 
Την μαΤση 

χαΤζηλαζαρΟΥ

Μουσείο Βορρέ, Πάροδος Διαδ. Κωνσταντίνου 1, 
Παιανία, τηλ. 210 6642520, 210 6644771, 
www.vorresmuseum.gr
Πότε; Παρασκευή 19:00-22:00, 
Σάββατο10:00-19:00, Κυριακή 10:00-14:00
Πόσο; Είσοδος ελεύθερη 



συμβουλές για... 
τη φροντίδα του 

δέρματος το καλοκαίρι
Όταν είμαστε έξω, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα, 

συχνά ξεχνάμε τη φροντίδα 

του δέρματος. Κι όμως! Η φροντίδα αυτή είναι ένα θέμα στο οποίο π
ρέπει οπωσδήποτε να 

δείξουμε προσοχή, ιδιαιτέρως το καλοκαίρι. Μπορεί ο ήλιος να είναι η πηγή της ζωής, αλλά 

η αλόγιστη έκθεση σε αυτόν βλάπτει το δέ
ρμα. Ο δερματολόγος κ. Σεραφείμ Προδρομίδης, 

μας δίνει πολύτιμες συμβουλές.

Info box
Σεραφείμ Προδρομίδης
Δερματολόγος
Φαιδριάδων 11, Πλατεία Κυψέλης

τηλ. 2108622881

δέρματα, μπορούν να καλυφθούν με ένα 
αντηλιακό με δείκτη 30. 

Mην ξεχνάτε το αντηλιακό. Να 
βάζετε αντηλιακό 30 λεπτά πριν από 
την έκθεση στον ήλιο, φροντίζοντας 
να επαναλαμβάνετε την επάλειψη ανά 
2 ώρες ή μετά από κάθε βουτιά στη 
θάλασσα. Επανάληψη της επάλειψης 
θα χρειαστείτε επίσης αν επιδίδεστε 
σε κάποιο σπορ στην παραλία, καθώς 
η έντονη εφίδρωση απομακρύνει το 
προστατευτικό στρώμα του αντηλιακού. 
Φροντίστε σε κάθε επάλειψη να χρησι-
μοποιείτε τουλάχιστον 2 κουταλιές της 
σούπας (10 ml) για όλα τα εκτεθει-
μένα τμήματα του σώματος στον ήλιο. 
Είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε ένα 
αντηλιακό μέτριου δείκτη (20 ή 30) 
πολλές φορές, παρά ένα με δείκτη 50 
για μία και μόνο φορά. Σε περίπτωση 
εγκαύματος, χρησιμοποιείτε εντατικό 
ενυδατικό γαλάκτωμα (κάθε μία ώρα), 
ενώ σε πιο βαριά εγκαύματα κάντε 
χρήση κορτιζονούχων σκευασμάτων (σε 
μορφή αφρού ή κρέμας).

Μέτρα ηλιοπροστασίας. Το 
αντηλιακό από μόνο του δεν αρκεί. Να 
χρησιμοποιείτε καπέλο με γείσο (η σκιά 
του να καλύπτει το πρόσωπο), γυαλιά 
ηλίου και ομπρέλα θαλάσσης. Μην 
ξεχνάτε ότι χρειάζεστε αντηλιακό ακόμη 
και αν κάθεστε κάτω από την ομπρέλα. 
Και να θυμάστε: υγιεινό μαύρισμα δεν 
υπάρχει! 

Ισορροπημένη διατροφή. Ακολου-
θήστε κατά τους θερινούς μήνες μία 
διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνες, βιταμίνες 
και ιχνοστοιχεία. Καταναλώνετε άφθονα 
φρούτα και λαχανικά και βάλτε στη 
διατροφή σας περισσότερα αυγά, όσπρια, 
ξηρούς καρπούς, περισσότερα ψάρια και 
τροφές πλούσιες σε αντιοξειδωτικά 
και ωμέγα λιπαρά οξέα: μύρτιλλα, ρόδι, 
αβοκάντο.

Επαρκής ενυδάτωση. Καταναλώ-
νετε καθημερινά, κατά μέσο όρο, 8-10 
ποτήρια νερό και άλλα υγρά (στα υγρά 
υπολογίζουμε και τον καφέ, το πράσινο 
τσάι, τους χυμούς, αλλά και τα φρούτα και 
τα λαχανικά). Το νερό διατηρεί την επι-
δερμίδα ελαστική και υγιή και συμβάλλει 
στην επιβίωση και την αναπαραγωγή των 
κυττάρων.

Επιλέγοντας αντηλιακό. Η επιλογή 
του αντηλιακού δεν είναι εύκολη υπόθεση, 
καθώς τα προϊόντα που κυκλοφορούν 
στην αγορά είναι πάρα πολλά. Κάντε 
την επιλογή σας, δίνοντας σημασία, όχι 
μόνο στο SPF, αλλά και στο φάσμα της 
ακτινοβολίας, από το οποίο σας προστα-
τεύει το προϊόν- επιλέξτε ένα προϊόν 
ευρέος φάσματος, που προστατεύει δηλαδή 
από τις ακτίνες UVA, UVB και UVC. 
Τα άτομα με ανοιχτόχρωμο δέρμα έχουν 
ανάγκη από μεγαλύτερο δείκτη προστα-
σίας (SPF50), ενώ τα πιο «σταράτα» 

Συχνό ντους. Το συχνό ντους απο-
μακρύνει τα λιπίδια από την επιδερμίδα 
και διαταράσσει την υδρολιπιδική ισορρο-
πία του δέρματος. Μετά την ηλιοθερα-
πεία και το ντους, χρησιμοποιήστε ένα 
after sun με αλόη. Τα προϊόντα για 
μετά τον ήλιο είναι έντονα ενυδατι-
κά και πλουσιότερα σε βιταμίνες και 
ιχνοστοιχεία, σε σχέση με τα body 
milk. Έχουν επίσης το πλεονέκτημα ότι 
βοηθούν στη διατήρηση του μαυρίσματος. 
Προσέξτε επίσης, τα σαπούνια που 
χρησιμοποιείτε- επιλέξτε ενυδατικά 
αφρόλουτρα ή ουδέτερα σαπούνια.

Προστατέψτε χείλη, μύτη και 
αυτιά. Χρησιμοποιείτε, τουλάχιστον στη 
θάλασσα, αντηλιακό κραγιόν και τα ειδι-
κά στικ για τη μύτη και τα αυτιά- είναι 
περιοχές που καίγονται πολύ εύκολα. 

Αποτρίχωση. Για αποφυγή των 
μολύνσεων (π.χ. θυλακίτιδα από μικρόβια 
που βρίσκονται στο θαλασσινό νερό ή 
στην πισίνα), καλό είναι η αποτρίχω-
ση να γίνεται 12-15 ώρες πριν την 
παραλία- όποια μέθοδο κι αν χρησιμοποι-
εί κανείς (ξυράφι, κερί, αποτριχωτική 
μηχανή κ.ο.κ.).

Πείτε «όχι» στο solarium. Είναι 
έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία τύπου 
Α. Καταστρέφει το κολλαγόνο, δημιουρ-
γεί πανάδες και κηλίδες και προκαλεί 
φωτογήρανση.

Τσιμπήματα
(κουνούπια, σκνίπες, μέλισσες, μέδουσες).

Χρησιμοποιείτε εντομοαπωθητικά, για να κρατήσετε τα έντομα μακριά. 
Σε περίπτωση επαφής με μέδουσα, πλύντε καλά το σημείο με γλυκό 

νερό και εφαρμόστε μια ήπια αντισηπτική- αντισταμινική κρέμα ή φυσικό 
tea tree. Για τα τσιμπήματα από τα έντομα, χρησιμοποιήστε την κρέμα, 

τρεις φορές την ημέρα.
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