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EDITORIAL

Φροντίστε
τον εαυτό σας!

Οι άγιες ημέρες του Πάσχα
πλησιάζουν και έξω η φύση έχει
αρχίσει ήδη να μυρίζει Άνοιξη. Κι
ενώ όσοι από εμάς υποφέρουμε από
αλλεργίες θα πρέπει σιγά-σιγά να αρχίσουμε
να προφυλασσόμαστε, είναι παράλληλα η
κατάλληλη περίοδος να προγραμματίσουμε πώς
θα περάσουμε τις ημέρες αυτές.

Φέτος τις γιορτές επιλέξτε ένα μοναδικό προορισμό
που δεν έχετε ξαναεπισκεφθεί και οργανώστε το
ταξίδι σας χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία. Πώς θα
το καταφέρετε; Διαβάστε το σχετικό άρθρο στο περιοδικό
healthyme και ακολουθήστε τις χρήσιμες συμβουλές του!
Εναλλακτικά, επιλέξτε να περάσετε το Πάσχα στο σπίτι σας ή
στο χωριό σας μαζί με τους αγαπημένους σας, και κυρίως με τον
εαυτό σας! Βρείτε λοιπόν την ευκαιρία φέτος να ξεφύγετε από τους
ξέφρενους ρυθμούς και τα άγχη της καθημερινότητας, και αφιερώστε
λίγο ποιοτικό χρόνο στον εαυτό σας και στα πράγματα που εσείς
αγαπάτε να κάνετε. Άλλωστε, όπως θα διαβάσετε και στο τεύχος μας
αυτό, για να είμαστε καλά γενικότερα, πρέπει πρώτα από όλα να είμαστε
καλά με τον εαυτό μας, και να φροντίζουμε πού και πού να τονώνουμε και
την δική μας αυτοπεποίθηση.
Τέλος, μην ξεχνάτε να χρησιμοποιείτε το αγαπημένο σας application
healthymeUP! για να φροντίζετε το βάρος και τις διατροφικές σας συνήθειες
κάθε μέρα, και ειδικότερα τις ημέρες που έρχονται!
Καλό Πάσχα σε όλους μας!

κη
Ηρώ Κουμά
Διευθύντρια Marketing &
Εταιρικής Επικοινωνίας
ISOPLUS
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Μήπως
η δουλειά
κουράζει τα
μάτια σας;

Έ
της Νεκταρίας Καρακώστα

«Νιώθω τα μάτια
μου κουρασμένα»,
είναι το συνηθέστερο «παράπονο» που
ακούγεται στη διάρκεια μιας οφθαλμολογικής εξέτασης.
Φταίει η κούραση
στη δουλειά, ο καπνός από τα τσιγάρα,
ο αέρας των κλιματιστικών, ο ανεπαρκής ή ακατάλληλος
φωτισμός, η πολύωρη ενασχόληση
με τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή ή μήπως η ρύπανση του
περιβάλλοντος; Ο
χειρούργος οφθαλμίατρος, κ. Στέλιος
Μασέλος παραθέτει
τις πιθανές αιτίες
του προβλήματος,
αλλά και τρόπους για
να το προλάβουμε
και να το αντιμετωπίσουμε.

να κουρασμένο βλέμμα, δεν το θέλει κανείς. Όχι μόνο
γιατί είναι ενοχλητικό (συνοδεύεται από φαγούρα, αίσθημα ξένου σώματος στο μάτι, τσούξιμο), αλλά και γιατί επηρεάζει την εμφάνισή μας. Απλώς φανταστείτε να έχετε εργαστεί
ώρες στον υπολογιστή και να εμφανίζεστε σε μία σημαντική
επαγγελματική συνάντηση με κόκκινα και λίγο πρησμένα μάτια,
δηλαδή με την εικόνα κάποιου που έχει ξενυχτήσει... διασκεδάζοντας!
Ποιες είναι όμως οι κύριες αιτίες «κούρασης» των ματιών μας,
που είναι γνωστή ως κοπιωπία; Σύμφωνα με τον κ. Μασέλο, το
πρώτο πράγμα που θα πρέπει να αποκλειστεί, είναι η ύπαρξη
κάποιας διαθλαστικής ανωμαλίας των ματιών. «Η ύπαρξη διαθλαστικού σφάλματος (υπερμετρωπία, μυωπία, αστιγματισμός,
πρεσβυωπία) είναι από τους κυριότερους λόγους κούρασης
των ματιών. Οι φωτεινές ακτίνες, εισερχόμενες σε ένα μάτι με
διαθλαστικό πρόβλημα (μυωπία, υπερμετρωπία) δεν εστιάζονται
ακριβώς πάνω στην ωχρά κηλίδα, αλλά μπροστά ή πίσω από αυτήν. Αν υπάρχει αστιγματισμός, η εστίαση δεν είναι σε ένα σημείο, αλλά σε πολλά, ασαφοποιώντας την εικόνα που βλέπουμε,
κουράζοντας κατά συνέπεια τα μάτια», εξηγεί ο κ. Μασέλος, προσθέτοντας ότι «και η πρεσβυωπία, αν δεν είναι επαρκώς διορθωμένη, μπορεί να προκαλέσει κούραση και βάρος στα μάτια». Η
δεύτερη συχνότερη αιτία των συμπτωμάτων που προαναφέραμε,
είναι η ξηροφθαλμία ή η βλεφαρίτιδα, που διαταράσσουν τη λίπανση των ματιών.
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Τέλος, η πολύωρη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, είτε λόγω
διασκέδασης, είτε λόγω επαγγέλματος, μπορεί από μόνη της να αποτελέσει αιτία κούρασης των ματιών.
«Η συνεχής εστίαση σε μία οθόνη
υπολογιστή και η προσπάθεια που
καταβάλλουμε για να είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουμε, έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται ο ρυθμός ανοιγοκλεισίματος
των βλεφάρων και κατά συνέπεια
να στεγνώνουν τα μάτια πιο γρήγορα. Η συχνότητα βλεφαρισμού
(blinking rate) υπό φυσιολογικές
συνθήκες (όταν δηλαδή η προσοχή μας δεν είναι εστιασμένη σε μία
δραστηριότητα) είναι 10-15 φορές/
λεπτό, ενώ κατά τη διάρκεια της
χρήσης υπολογιστή είναι 5 φορές/
λεπτό. Γι’ αυτό θα πρέπει να φροντίζουμε να ανοιγοκλείνουμε συχνά τα
μάτια μας, όταν δουλεύουμε στον
υπολογιστή», εξηγεί ο κ. Μασέλος.
Αν οι ενοχλήσεις είναι επίμονες και
μας ταλαιπωρούν, θα πρέπει να επισκεφθούμε οφθαλμίατρο.

Πρόληψη
Πώς όμως θα προλάβουμε την κούραση των ματιών και τα ενοχλητικά
συμπτώματα που προκαλεί; Ο κ. Μασέλος συμβουλεύει:
• Χρησιμοποιείτε γυαλιά με τη σωστή διάθλαση, αλλά και γυαλιά για
ενδιάμεση απόσταση, αν έχετε πρεσβυωπία. Ένα συχνό λάθος που γίνεται, είναι η χρήση γυαλιών πρεσβυωπίας (δηλαδή γυαλιών για κοντινή
απόσταση 33-35 cm) στον υπολογιστή, όπου η απόσταση εργασίας είναι
η ενδιάμεση, δηλαδή 40-45 cm.
• Αν χρησιμοποιείτε φακούς επαφής, προτιμήστε στον υπολογιστή να
φοράτε τα γυαλιά σας.
• Κάνετε συχνά διαλείμματα, κατά τη διάρκεια της εργασίας σας, αν
χρησιμοποιείτε για πολλές ώρες υπολογιστή. Αρκεί ένα διάλειμμα ολίγων
λεπτών για να επανέλθει στο φυσιολογικό ο ρυθμός ανοιγοκλεισίματος
των βλεφάρων και τα μάτια να ενυδατωθούν.
• Η οθόνη του υπολογιστή δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ύψος του κεφαλιού σας. «Όταν κοιτάμε πιο ψηλά, αυξάνεται το ύψος της βλεφαρικής
σχισμής και τα δάκρυά μας εξατμίζονται πιο γρήγορα, ενώ όταν κοιτάμε
πιο χαμηλά μειώνεται το ύψος της βλεφαρικής σχισμής και τα δάκρυά
μας δεν εξατμίζονται, καθυστερώντας την εμφάνιση συμπτωμάτων, όπως
το τσούξιμο ή το κάψιμο», εξηγεί ο κ. Μασέλος.
• Χρησιμοποιήστε επαρκή φωτισμό στο περιβάλλον εργασίας. Το φως
είναι καλό να κατανέμεται ομοιόμορφα στον χώρο όπου εργάζεστε. Οι
μεγάλες αντιθέσεις θα κουράσουν τα μάτια σας.
• Χρησιμοποιείτε κολλύριο με τεχνητά δάκρυα, κατά τη διάρκεια πολύωρης εργασίας. Θα βοηθήσει τα μάτια σας να μην στεγνώσουν από το
μειωμένο ή ατελές blinking.

Τα κύρια συµπτώµατα
«Το κάψιμο, το τσούξιμο, η αίσθηση ξένου σώματος, η φαγούρα, η θόλωση της όρασης, είναι οι ενοχλήσεις που αναφέρουν οι ασθενείς που νιώθουν τα μάτια τους κουρασμένα. Τα
συμπτώματα αυτά εμφανίζονται κυρίως στο τέλος της ημέρας,
αλλά πιο συχνά προς το τέλος της καθημερινής επαγγελματικής δραστηριότητας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός
ότι, τα συμπτώματα αυτά υποχωρούν τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα, επειδή δεν υπάρχει η καθημερινή επαγγελματική
ενασχόληση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή», τονίζει ο ειδικός.
Κουρασμένα μάτια εμφανίζουν με μεγαλύτερη συχνότητα οι
υπάλληλοι γραφείου, αλλά και οι μαθητές, κυρίως σε περιόδους εξετάσεων. Με συμπτώματα κουρασμένων ματιών,
οδηγούνται συχνά στον οφθαλμίατρο και οι επαγγελματίες
οδηγοί- ιδίως εκείνοι που εργάζονται τη νύχτα.
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• Σκεφθείτε αν έχει περάσει πολύς καιρός από την τελευταία
φορά που ελέγξατε την όρασή σας και ελέγξτε τα γυαλιά σας,
εάν φοράτε. Είναι φυσιολογικό να παρατηρούνται μεταβολές
στην όραση με το πέρασμα του χρόνου.
• Καταναλώνετε τροφές πλούσιες σε Ω-3 και Ω-6 λιπαρά οξέα. Βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία της δακρυϊκής
στιβάδας, επιφέροντας βελτίωση, τόσο στην ποσότητα, όσο
και στην ποιότητα των δακρύων που φυσιολογικά παράγει ο
οργανισμός. Η πρόσληψή τους μπορεί να γίνει είτε μέσω της
διατροφής, είτε μέσω συμπληρωμάτων διατροφής.
• Χρησιμοποιείτε συμπληρώματα λουτεΐνης και ζεαξανθίνης. Αποτελούν το κύριο συστατικό της ωχράς κηλίδας (είναι το σημείο όπου εστιάζεται το φως όταν εισέρχεται στον
οφθαλμό). Στους ασθενείς που πάσχουν από νοσήματα της
ωχράς κηλίδας και άρα έχουν έντονα συμπτώματα κουρασμένων ματιών, συνιστάται, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του
θεράποντος ιατρού, η χορήγηση συμπληρωμάτων διατροφής
που περιέχουν β-καροτενοειδή.

η

ΣτΕλιΟΣ μΑΣΕλΟΣ
Χειρουργός - Οφθαλμίατρος
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973 και σπούδασε
Ιατρική στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εξειδικευθεί στις
οφθαλμικές φλεγμονές και ασχολείται με
την χειρουργική του καταρράκτη και τις
διαθλαστικές διορθώσεις. Διατηρεί Ιδιωτικό
Οφθαλμολογικό ιατρείο στη Νίκαια, Πλατεία
Δαβάκη 14 (περιβολάκι), τηλ. 2121019932,
e-mail: steliosmasselos@yahoo.gr

προτείνει...

Solgar
Vision Guard Plus
Ο «φρουρός» των ματιών

Solgar
Vitamin A 5000 IU
Ενδυναμώνει την όραση

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, μάς
στερεί τη δυνατότητα πρόσληψης
επαρκών πολύτιμων θρεπτικών
συστατικών, βασικών για την υγεία
των ματιών. Την ίδια ώρα, η πολύωρη ενασχόληση με υπολογιστές
κουράζει τα μάτια και μας φέρνει
αντιμέτωπους με την οξειδωτική
δράση των ελευθέρων ριζών. Το
Vision Guard Plus της Solgar είναι
ένα χρήσιμο συμπλήρωμα, που προστατεύει αποτελεσματικά τα μάτια
από εκφυλιστικές καταστάσεις, όπως
η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς
κηλίδας και η κόπωση από τη χρόνια
χρήση υπολογιστή.

Η βιταμίνη Α παίζει σημαντικό
ρόλο σε αρκετές λειτουργίες του
οργανισμού. Από τα πιο σημαντικά
οφέλη της είναι η ενδυνάμωση και
διατήρηση της όρασης και η θετική
συμβολή της σε πολλές διαταραχές
των οφθαλμών. Επίσης, προάγει την
ανάπτυξη υγιών οστών και δοντιών,
ενώ βοηθά και στη διατήρηση της
υγείας του δέρματος, των μαλλιών
και των βλεννογόνων.

Solgar
Beta-carotene
Πολύτιμο βοήθημα
για τα μάτια
Η βήτα καροτίνη είναι η πλέον
γνωστή από όλα τα καροτενοειδή και
μπορεί να μετατραπεί σε βιταμίνη Α
από τον ανθρώπινο οργανισμό.
Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής
Beta-Carotene 7mg της Solgar
περιέχει φυσική βήτα καροτίνη,
προερχόμενη από άλγη του ωκεανού
(Dunaliella salina), τα οποία συνδυάζονται με άλλα φυσικά καροτενοειδή,
όπως για παράδειγμα λουτεΐνη, ζεαξανθίνη και κρυπτοξανθίνη, ουσίες
πολύτιμες για την υγεία των ματιών.
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της Λυδίας Παπαευαγγέλου

ΕΑΡΙΝΗ...
ΑΛΛΕΡΓΙΑ

Κύριε Bαρθολομαίο, τι είναι οι
αλλεργίες και από τι προκαλούνται;
«Οι αλλεργίες είναι παθολογικές αντιδράσεις του
αμυντικού μας συστήματος σε ουσίες του περιβάλλοντος. Αυτές οι ουσίες ονομάζονται αλλεργιογόνα και
εισέρχονται στον οργανισμό μας μέσω της εισπνοής,
της κατάποσης ή της επαφής με το δέρμα και τους
επιπεφυκότες», εξηγεί ο κ. Βαρθολομαίος.
Τα συχνότερα αλλεργιογόνα είναι:
• Τα αεροαλλεργιογόνα: Υπάρχουν στον αέρα που
αναπνέουμε. Πρόκειται κυρίως για γύρεις δένδρων
και φυτών, για ουσίες που υπάρχουν στο τρίχωμα
κατοικίδιων ζώων ή πρωτεΐνες «αθώων ζωυφίων»
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Τα λουλούδια ανθίζουν,
μεθυστικές μυρωδιές και
χρώματα ζωντανεύουν
γύρω μας. Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα,
για όσους υποφέρουν από
ανοιξιάτικες… αλλεργίες.
Τι είναι όμως οι αλλεργίες; Από τι προκαλούνται
και πώς μπορούμε να προστατευθούμε από αυτές ή
να τις αντιμετωπίσουμε; Ο
αλλεργιολόγος, κ. Σταμάτης
Βαρθολομαίος μας βοηθά
να λύσουμε τις απορίες μας
σχετικά με αυτόν τον όχι και
τόσο ευχάριστο επισκέπτη

με τα οποία συμβιώνουμε (για παράδειγμα ακάρεα
οικιακής σκόνης). Προκαλούν κυρίως αναπνευστικές
(ρινίτιδα, άσθμα) και οφθαλμικές αλλεργίες.
• Τα τροφικά αλλεργιογόνα: Είναι πρωτεΐνες τροφικής προέλευσης (γάλα, αυγό, ψάρι, ξηροί καρποί,
φρούτα κ.λπ.). Προκαλούν μεγάλη ποικιλία αλλεργικών αντιδράσεων, ξεκινώντας από εντοπισμένες
στοματικές, γαστρεντερικές, δερματικές αντιδράσεις
(κνίδωση, ατοπικό έκζεμα κ.λπ.), ενώ μπορούν να
φτάσουν ακόμη και στο απειλητικό για τη ζωή αλλεργικό σοκ.
• Τα αλλεργιογόνα εξ επαφής: Προκαλούν συμπτώματα στο δέρμα με την επαφή. Πρόκειται για

ΥΓΕΙΑ

φυσικές ή συνθετικές ουσίες και μέταλλα, που περιέχονται σε προϊόντα ευρείας χρήσης, όπως καλλυντικά, απορρυπαντικά, κόλλες, βαφές, υφάσματα κ.λπ.
με τις οποίες ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή.
• Ορισμένα φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν
από ήπιες έως πολύ σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Ως ήπια αντίδραση χαρακτηρίζεται π.χ. μια δερματίτιδα, ενώ η σοβαρότερη αλλεργική αντίδραση που
μπορεί να προκληθεί από φάρμακα είναι το αλλεργικό σοκ.
• Το δηλητήριο των εντόμων, όπως π.χ. της μέλισσας ή της σφήκας, μπορεί να προκαλέσει, σε αλλεργικά άτομα, εκτεταμένες τοπικές αντιδράσεις έως και
αλλεργικό σοκ.
Πόσο συχνές είναι οι αλλεργίες;
Οι αλλεργίες αντιπροσωπεύουν μια σύγχρονη μάστιγα, καθώς προσβάλλουν περισσότερους από 1 στους
5 κατοίκους, στις δυτικού τύπου κοινωνίες1. Συχνότερες είναι η αλλεργική ρινίτιδα και η αλλεργική
επιπεφυκίτιδα, που αφορούν το 20% - 25% του πληθυσμού. Το αλλεργικό άσθμα αφορά περίπου το 10%
του πληθυσμού και είναι το συχνότερο παιδικό χρόνιο
νόσημα, κυρίως στις αστικές περιοχές. Τα τελευταία
χρόνια, πολύ μεγάλη αύξηση εμφανίζουν οι τροφικές
αλλεργίες, καθώς έχει φτάσει να αφορούν έως και το
8% των παιδιών προσχολικής ηλικίας και περίπου το
4% των ενηλίκων.
Οι φαρμακευτικές αλλεργίες αφορούν περίπου το
7-10% των ανεπιθύμητων αντιδράσεων των φαρμάκων. Εμφανίζονται συχνότερα σε νοσηλευόμενους
ασθενείς και είναι συχνότερες στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες. Η συστηματική αναφυλαξία (αλλεργικό σοκ) έπειτα από τσίμπημα εντόμου είναι συχνότερη στους ενήλικες και αφορά περίπου το 3% του
γενικού πληθυσμού.
Ποιοι άνθρωποι είναι πιο επιρρεπείς σε
αλλεργικές αντιδράσεις;
«Οι κάτοικοι των πόλεων έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν αλλεργίες σε σχέση με τους
κατοίκους των αγροτικών περιοχών», εξηγεί ο κ.
Βαρθολομαίος. Εξάλλου, πολλοί παράγοντες έχουν
συσχετισθεί με τις αλλεργίες, όπως η κληρονομικό-

τητα, η ενδο- και έξω-οικιακή ατμοσφαιρική ρύπανση, η δίαιτα, οι τροφές και τα συντηρητικά, οι σύγχρονες κατοικίες, το στρες, η έλλειψη βιταμίνης D κ.λπ»,
προσθέτει ο ειδικός.
Σχεδόν 1 στα 5 παιδιά διαγιγνώσκονται με κάποια
αλλεργική πάθηση, το ποσοστό αυτό όμως είναι πολύ
μεγαλύτερο για τα παιδιά που ο ένας ή και οι δύο γονείς τους είναι αλλεργικοί. Πιο συγκεκριμένα, όταν
ο ένας γονέας είναι αλλεργικός, η πιθανότητα του
παιδιού να εμφανίσει και αυτό αλλεργική νόσο είναι
έως και 50%, ενώ για τα παιδιά που έχουν και τους
δύο γονείς αλλεργικούς η πιθανότητα για ανάπτυξη
αλλεργιών φτάνει έως και το 75%, έναντι πιθανότητας 20% που διατρέχει ένα παιδί χωρίς κληρονομικό
ιστορικό2. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι η προδιάθεση
για αλλεργίες κληρονομείται με σύνθετο τρόπο, με το
περιβάλλον να παίζει, τελικά, τον σημαντικότερο ρόλο
στην εκδήλωσή τους.
Η κληρονομικότητα φαίνεται ότι επηρεάζει την παραγωγή ειδικών IgE αντισωμάτων σε αθώες ουσίες,
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι γονείς και παιδί θα εμφανίσουν αλλεργία στις ίδιες ουσίες. Πολλά άτομα με
τροφική αλλεργία, για παράδειγμα, προέρχονται από
γονείς με κάποιου άλλου τύπου αλλεργία, όπως π.χ.
αναπνευστική αλλεργία (ρινίτιδα και άσθμα) σε γύρεις, σε ακάρεα σκόνης ή σε ζώα.
Η αύξηση των αλλεργιών στη σύγχρονη εποχή σχετίζεται επίσης με το γεγονός ότι, λόγω της βελτίωσης
του βιοτικού επιπέδου, ο σύγχρονος άνθρωπος δεν
εμφανίζει παρασιτικές και βακτηριακές λοιμώξεις τα
πρώτα χρόνια της ζωής του. Έτσι, το αμυντικό του σύστημα, αντί να παράγει αντισώματα ενάντιων των μικροβίων και των παρασίτων, τα παράγει έναντι «αθώων» ή χρήσιμων ουσιών του περιβάλλοντος.
Η ατμοσφαιρική ρύπανση των σύγχρονων μεγαλουπόλεων επιδεινώνει ή προκαλεί αλλεργίες. Η ενδο-οικιακή ρύπανση, κυρίως από το κάπνισμα, αποτελεί επίσης επιβαρυντικό παράγοντα.
Τα σύγχρονα σπίτια μοιάζουν με «αποστειρωμένα
θερμοκήπια»: Έχουν υψηλές θερμοκρασίες, κακό
αερισμό, αυξημένη υγρασία και μέσα σε αυτά γίνεται
παρατεταμένη χρήση κλιματιστικών. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την ύπαρξη πολλών αντικειμένων, γνώρισμα και αυτό της καταναλωτικής μας
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κοινωνίας, επιβαρύνουν το περιβάλλον διαβίωσης
μικρών και μεγάλων, αφού συνεπάγεται αύξηση των
ακάρεων της οικιακής σκόνης. Τα παιδιά που μεγαλώνουν στις πόλεις και άρα αναγκάζονται ελλείψει
χώρων για παιχνίδι να περνούν τις περισσότερες
ώρες της ημέρας τους κλεισμένα μέσα στα διαμερίσματα, εκτίθενται σε μεγαλύτερο ποσοστό στους παράγοντες που προαναφέρθηκαν.
Ως προς τις τροφικές αλλεργίες, η αύξησή τους οφείλεται
στο γεγονός ότι οι τροφές, τα τελευταία χρόνια, έχουν αλλάξει ως προς τη σύσταση, την επεξεργασία και την προσθήκη διαφόρων ουσιών (συντηρητικά, χρωστικές). Επίσης,
τα τελευταία χρόνια έχουν προστεθεί στη διατροφή μας
γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, για τα οποία έχουν εκφρασθεί πολλές ανησυχίες για ενδεχόμενους κινδύνους,
χωρίς όμως να υπάρχουν αποκρυσταλλωμένα συμπεράσματα μέχρι τώρα. Η μεσογειακή δίαιτα, αντίθετα, σύμφωνα με μελέτες, φαίνεται ότι προστατεύει από την εμφάνιση
αλλεργιών.

η

προτείνει...

Solgar
Quercetin complex
Χρήσιμο βοήθημα στις αλλεργίες
Tο Quercetin Complex της Solgar είναι ένας συνδυασμός κουερσετίνης –ουσίας που συναντάται σε υψηλές
ποσότητες στα μήλα και στα κρεμμύδια– με βιταμίνη C
(Ester-C®) και βρομελαΐνη, καρπούς αγριοτριανταφυλλιάς, ασερόλα και κιτρικά βιοφλαβονοειδή.
Η κουερσετίνη θεωρείται η βασίλισσα των βιοφλαβονοειδών, με τα υπόλοιπα διατροφικά στοιχεία της φόρμουλας
της Solgar να ενισχύουν την αντιφλεγμονώδη και αντιισταμινική δράση της.
Ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις αλλεργιών, αφού συμβάλει στην αντιμετώπιση συμπτωμάτων όπως η καταρροή, το φτέρνισμα από αλλεργική ρινίτιδα κ.ά.
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Τέλος, το έντονο στρες και η και η ψυχο-κοινωνική επιβάρυνση του σύγχρονου ανθρώπου, αποτελεί
χωρίς αμφιβολία σημαντικό παράγοντα για την εμφάνιση αλλεργιών.
Γιατί την άνοιξη παρατηρείται «έξαρση»
του φαινομένου;
«Την άνοιξη παρατηρείται έξαρση των αναπνευστικών
αλλεργιών, γιατί έχουμε αυξημένες συγκεντρώσεις
γύρεων στην ατμόσφαιρα. Επίσης, την άνοιξη, περνάμε περισσότερο χρόνο στην ύπαιθρο, άρα έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες να συναντήσουμε ένα έντομο
που θα μας τσιμπήσει και –αν είμαστε αλλεργικοί- να
εμφανίσουμε τις ανάλογες αντιδράσεις.
Την άνοιξη, λόγω των γύρεων και της ανθοφορίας,
τα έντομα είναι και πολύ πιο δραστήρια. Πετούν πολύ
έντονα, κρύβονται στα λουλούδια, άρα έχουμε αυξημένες πιθανότητες για... «δυσάρεστες συναντήσεις».
Εκτός αυτών, η απότομη έκθεση των ευαισθητοποιημένων ατόμων στον ήλιο ευθύνεται για φωτοαλλεργικές αντιδράσεις», επισημαίνει ο κ. Βαρθολομαίος.
Μπορούμε να ελαττώσουμε τις
συνέπειες των αλλεργιών;
Αν υποφέρετε από αλλεργίες καλό είναι να ακολουθήσετε ορισμένες απλές, πρακτικές συμβουλές πρόληψης:
• Να αερίζετε το σπίτι σας το πρωί, πριν από τις 9,

είναι η αποφυγή του αλλεργιογόκαθώς η απελευθέρωση της γύνου. Η φαρμακευτική αγωγή περης από τα φυτά αρχίζει λίγο αρριλαμβάνει τα λεγόμενα αντιισταγότερα.
μινικά φάρμακα, κορτιζονούχα
• Όταν βρίσκεστε στην εξοχή,
τοπικά, εισπνεόμενα ή συστημαμην ξαπλώνετε και μην κάθεστε
τικής χορήγησης στις αναπνευστο έδαφος.
στικές κυρίως αλλεργίες, αδρε• Μην τρομοκρατείστε όταν σας
ναλίνη στο αλλεργικό σοκ κ.λπ.
πλησιάσει κάποιο έντομο (σφήκα,
Σε κάποιες περιπτώσεις, μπομέλισσα). Οι απότομες κινήσεις
ρεί να γίνει ανοσοθεραπεία,
με τα χέρια μπορεί να το εκνευρίδηλαδή θεραπεία απευαισθησουν και να σας τσιμπήσει.
τοποίησης καθιερωμένη από
• Οι ασθενείς με αλλεργία στη
πολλά έτη. Ο σκοπός της ανογύρη της ελιάς, θα πρέπει να πασοθεραπείας είναι το ανοσοραμένουν μακριά από ελαιώνες
ποιητικό σύστημα να πάψει να
στα τέλη Απριλίου και τον Μάιο.
αντιμετωπίζει το αλλεργιογόνο
• Οι ασθενείς με αλλεργία στα
ως επικίνδυνο και να αποκτήαγρωστώδη θα πρέπει να αποσει ανοχή σε αυτό. Αυτό γίνεται
φεύγουν να εκτελούν κηπουριμε την έκθεση του ασθενούς
κές εργασίες, όπως το κούρεμα
σε μεγάλες και συχνές δόσεις
του γκαζόν.
αλλεργιογόνου.
Η παρουσίαση
• Όταν οδηγείτε σεμάρτιος
εξοχικούς- απρίλιος
2014 |
του αλλεργιογόνου κατά αυτόν
δρόμους, να θυμάστε να έχετε
τον τρόπο οδηγεί τον ευαίσθητο
κλειστά τα παράθυρα του αυτοοργανισμό να αποκτήσει ανοχή
κινήτου και να χρησιμοποιείτε
και να μην αντιδρά και έτσι κακλιματισμό.
ταστέλλεται η αλλεργική φλεγ• Όποιος πάσχει από επιπεφυμονή και τα συμπτώματά της. Η
κίτιδα, καλό είναι να φορά γυαλιά
μέθοδος αυτή μπορεί να δώσει
ηλίου, όταν βγαίνει έξω.
οριστική λύση στους αλλεργι• Μειώστε το κάπνισμα. Το κάκούς ασθενείς που πάσχουν
πνισμα επιδεινώνει το άσθμα και
από αναπνευστικές αλλεργίες
τη ρινίτιδα.
και αλλεργίες στα τσιμπήματα
• Η χρήση αντηλιακού με υψηλό
των εντόμων.
δείκτη προστασίας προφυλάσσει
αρκετά από τις φωτοαλλεργίες.
Τι ρόλο μπορούν να
Περισσότερες
πληροφορίες
παίξουν στην ανακούφιση
και συμβουλές πρόληψης, θα
από τις αλλεργίες
βρείτε στον ιστότοπο της Ελληνιτα συμπληρώματα
κής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και
διατροφής;
Κλινικής Ανοσολογίας (ΕΕΑΚΑ)
Συμπληρώματα όπως τα προwww.allergikos.gr.
βιοτικά, τα ωμέγα λιπαρά οξέα
και η βιταμίνη D, πάντα υπό την
Ποιοι είναι οι τρόποι αντικαθοδήγηση του ειδικού Αλλερμετώπισης των αλλεργιών;
γιολόγου, μπορεί να βοηθήσουν
Οι αλλεργίες αντιμετωπίζονται με
αρκετούς ασθενείς. Βοηθούν επίδιάφορα μέσα και μέτρα, υπό την
σης, σκευάσματα που περιέχουν
καθοδήγηση του ειδικού Αλλερκουερσετίνη.
γιολόγου. Πρώτο και κύριο μέτρο

INFO
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Σταμάτιος Ν.
Βαρθολομαίος
Ιατρός Αλλεργιολόγος
Αλλεργιολογικό Ιατρείο
Παίδων και Ενηλίκων
Μαντζάρου 10, Κέρκυρα
Τηλ. 2661043235
Κινητό: 6944410691

Πηγές: 1. Ring J., «Allergy and Modern
Society: Does ‘Western Life Style’ Promote
the Development of Allergies?», International
Archives of Allergy and Immunology, Vol. 113,
No. 1-3, Year 1997 2. www.allergikos.gr

13

healthy

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

14 | μάρτιος - απρίλιος 2014

Θεοδώρα Ζήση

της Νεκταρίας Καρακώστα

Ένα λαμπερό και υγιές χαμόγελο, πάντα τραβάει τα
βλέμματα! Ωστόσο, δεν είναι
λίγοι εκείνοι που αμελούν
την προληπτική εξέταση
στον οδοντίατρο, θέτοντας
τις βάσεις για την εμφάνιση σοβαρών προβλημάτων
στο στόμα, αλλά και σε όλο
τους το σώμα. Με την περιοδοντίτιδα να αποτελεί έναν
από τους μεγαλύτερους
«εχθρούς» του χαμόγελού
μας, η Χειρουργός Οδοντίατρος κ. Θεοδώρα Ζήση μας
δίνει συμβουλές για βέλτιστη στοματική υγιεινή και
γερά δόντια και ούλα.

Η καλή
υγεία
ξεκινά
από το...
στόμα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

καλείται από μικρόβια, τα οποία παράγουν ουσίες (ένζυμα, τοξίνες,
οξέα), που βλάπτουν το περιοδόντιο και τα δόντια. Τα μικρόβια αυτά
πολλαπλασιάζονται όταν το στόμα δεν καθαρίζεται συστηματικά,
σχηματίζοντας την οδοντική πλάκα και την τρυγία (πέτρα).
Η περιοδοντίτιδα είναι γενικά μια εκδήλωση της πεσμένης άμυνας του οργανισμού, η οποία σε συνδυασμό με διάφορους τοπικούς παράγοντες (π.χ. βακτήρια που μπορούν να περάσουν στην
κυκλοφορία του αίματος), μπορεί να επηρεάσει ολόκληρο το αγγειακό μας σύστημα, τα κύτταρά μας σε όλα τα επίπεδα.
Η φλεγμονή είναι η αιτία όλων αυτών των βλαβών. Οι ενδοτοξίνες
που παράγονται και οι αγγειακές βλάβες που προκαλούνται από
τη φλεγμονή δημιουργούν προβλήματα σε όλα τα συστήματα του
οργανισμού. Αν λοιπόν οι έρευνες συνεχιστούν, ενδεχομένως να
εντοπιστούν ανάλογα ευρήματα και σε άλλα όργανα του σώματος.
Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο να την εμφανίσουν;
Πόσο σημαντική είναι η καλή
στοματική υγιεινή;

Η στοματική υγιεινή είναι το άλφα και
το ωμέγα για την υγεία του στόματος
και κατ’ επέκταση ολόκληρου του οργανισμού. Υγιές στόμα σημαίνει σωστή θρέψη, έκφραση και επικοινωνία.
Επιβιώνει ακόμα η άποψη ότι
η φροντίδα των δοντιών είναι
πρωτίστως θέμα εμφάνισης και
όχι υγείας;

Σε ένα μικρό ποσοστό, δυστυχώς ναι.
Οι περισσότεροι όμως άνθρωποι σήμερα γνωρίζουν ότι το στόμα εκτός
από όμορφο πρέπει να είναι και υγιές.
Τι εννοούμε όταν λέμε περιοδοντική νόσος; Πού οφείλεται;

Περιοδοντική νόσος είναι μια χρόνια
φλεγμονώδης ασθένεια, που καταστρέφει τους ιστούς που περιβάλλουν
και στηρίζουν το δόντι, δηλαδή το
οστό και τα ούλα, και μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια των δοντιών. Προ-

Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στην
εμφάνιση της περιοδοντικής νόσου, όπως το κάπνισμα, το στρες,
ο βρουξισμός (τρίξιμο των δοντιών), κάποιες συστηματικές νόσοι
(π.χ. σακχαρώδης διαβήτης, αιματολογικά προβλήματα), η χρόνια
χρήση ορισμένων φαρμάκων (στεροειδή, αντιεπιληπτικά, αντιυπερτασικά, αντισυλληπτικά), η κληρονομικότητα, καθώς και η διατροφή.
Πώς συνδέεται η περιοδοντίτιδα με την υγεία της καρδιάς;

Έρευνες των τελευταίων ετών έχουν δείξει ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στην πιθανότητα προσβολής από στεφανιαία νόσο και στα
περιοδοντικά νοσήματα. Σύμφωνα με πρόσφατες συστάσεις, η
θεραπεία της περιοδοντικής νόσου είναι ο Νο1 παράγοντας πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Το συνολικό περιοδοντικό
μικροβιακό φορτίο συνδέεται με μεταβολές του πάχους του έσω
και μέσω χιτώνα των καρωτίδων, που αποτελεί δείκτη της καρδιαγγειακής νόσου. Μέσα στους χιτώνες αυτούς έχουν βρεθεί συγκεκριμένα βακτήρια που συνδέονται αιτιολογικά με την εμφάνιση
περιοδοντικής νόσου. Υπάρχει λοιπόν άμεση σχέση ανάμεσα στην
περιοδοντική μικροβιολογία και την κλινική αθηροσκλήρωση.
Ενδιαφέρον έχει ωστόσο το γεγονός ότι η περιοδοντοπάθεια
εμφανίζεται συνήθως πρώτη. Μπορεί, επομένως, να λειτουργήσει
σαν καμπανάκι κινδύνου για τον οργανισμό. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων με τους οδοντιάτρους. Το στόμα είναι καθρέφτης πάρα πολλών παθήσεων.
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Υπάρχει τρόπος να την προλάβουμε και να αποφύγουμε
τυχόν δυσάρεστες συνέπειες για το... χαμόγελό μας;

Όσο πιο έγκαιρα διαγνωστεί η περιοδοντική νόσος, τόσο πιο
αποτελεσματικά αντιμετωπίζεται. Η προληπτική εξέταση στον
οδοντίατρο είναι απαραίτητη και δεν πρέπει να την αμελούμε.
τι περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα σωστής στοματικής
υγιεινής;

Καθημερινά, σωστό καθαρισμό του στόματος (βούρτσισμα, καθαρισμός γλώσσας, οδοντικό νήμα, στοματικό διάλυμα). Επίσης,
όπως αναφέραμε και παραπάνω, είναι πολύ σημαντική η σωστή
διατροφή και η τακτική, προληπτική εξέταση στον οδοντίατρο.
Πώς θα εξασφαλίσουμε ένα γερό και λαμπερό χαμόγελο; μπορείτε να μας απαριθμήσετε κάποιους βασικούς
κανόνες που πρέπει να τηρούμε;

1 Συστηματικό βούρτσισμα των δοντιών, τουλάχιστον κάθε
βράδυ πριν τον ύπνο. Το βούρτσισμα πρέπει να γίνεται σωστά,
σε ούλα και δόντια, με μαλακές, αργές, κυκλικές κινήσεις, για

η

προτείνει...

dr.organic
Organic Aloe Vera Toothpaste Whitening
100ml
Δόντια καθαρά & υγιή

dr.organic
Organic Pomegranate
Toothpaste 100ml
Ρόδι για υγιή ούλα

Η Organic Aloe Vera Toothpaste της dr. organic είναι μία οδοντόκρεμα τριπλής δράσης, με ήπιες αντισηπτικές ιδιότητες που την
καθιστούν ευεργετική για τη στοματική υγιεινή. Χάρη στις καταπραϋντικές, λευκαντικές και προστατευτικές ιδιότητες που εμποδίζουν το σχηματισμό τερηδόνας, αυτή η μοναδική οδοντόκρεμα
αφήνει μια ευχάριστη αίσθηση, καταπραΰνει και επανορθώνει τα
ούλα, αφήνοντας τα δόντια καθαρά, προστατευμένα από την πλάκα
και την πέτρα, φυσικά λευκά και με ένα δροσερό άρωμα μέντας.
Κατάλληλη για ευαίσθητα δόντια και ούλα.

Η Οrganic Pomegranate Toothpaste της
dr.organic, είναι μία οδοντόκρεμα τριπλής δράσης, που προάγει τη στοματική υγιεινή, προστατεύει τα δόντια από την τερηδόνα, την ουλίτιδα
και την πέτρα, φροντίζει και επανορθώνει τα ούλα
και προστατεύει από τον αποχρωματισμό των
δοντιών από τις τροφές. Κατάλληλη για ευαίσθητα
δόντια και ούλα, χαρίζει στο στόμα καθαρή αναπνοή και δροσερό άρωμα μέντας και φρούτων.
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is who

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
υγεία

τουλάχιστον 5 λεπτά. Αν δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος βουρτσίσματος, καλό είναι να ζητήσουμε τη
βοήθεια του οδοντιάτρου μας.
2 Επιλέξτε μέτρια οδοντόβουρτσα – με μια σκληρή οδοντόβουρτσα υπάρχει ο κίνδυνος
να προκληθούν τραυματισμοί και
αποτριβές στο σμάλτο των δοντιών, δηλαδή φθορές στην εξωτερική επιφάνεια των δοντιών.
3 Η χρήση οδοντικού νήματος είναι απαραίτητη για την
ολοκλήρωση της καθαριότητας
του στόματος, οπωσδήποτε πριν
το βραδινό βούρτσισμα, αλλά και
προαιρετικά μετά από κάθε γεύμα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται
στις κινήσεις μας, ώστε το νήμα
να μην τραυματίζει τα ούλα.

4 Καλό είναι να βουρτσίζουμε τα δόντια μας μετά από
κάθε γεύμα. Όταν όμως αυτό
δεν είναι εφικτό, μπορούμε να
χρησιμοποιούμε οδοντικό νήμα
για τη γρήγορη απομάκρυνση
των υπολειμμάτων τροφών από
τα μεσοδόντια διαστήματα και να
ξεπλένουμε καλά το στόμα μας
με νερό.
5 Προσοχή! Μετά το βούρτσισμα και το νήμα, δεν πρέπει
να ξεχνάμε τον καθαρισμό της
γλώσσας μας. Υπάρχουν ειδικά
βοηθήματα, που απομακρύνουν
αποτελεσματικά το γλωσσικό επίχρισμα. Το γλωσσικό επίχρισμα
είναι η κυριότερη αιτία της κακοσμίας του στόματος.
6 Τα στοματικά διαλύματα
βοηθούν στην εξισορρόπηση της
μικροβιακής χλωρίδας του στόματος και βελτιώνουν το pH του.
7 Η ισορροπημένη διατροφή είναι θεμελιώδης για την
καλή υγεία ολόκληρου του οργανισμού και κατ’ επέκταση του
στόματος. Τα πολλά λαχανικά και
τα ώριμα φρούτα, οι τροφές που
είναι πλούσιες σε ασβέστιο και
ιχνοστοιχεία, η ελάττωση της ζάχαρης και των γλυκών και η περιορισμένη κατανάλωση επεξεργασμένων τροφών, προστατεύουν
το χαμόγελό μας και προάγουν
την υγεία μας.
8 Το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν εχθρούς της
υγείας του στόματος. Και τα δύο
συντελούν στην ξηροστομία και
στην ανάπτυξη αναερόβιων βακτηριδίων.
9 Ο περιοδικός προληπτικός έλεγχος στον οδοντίατρο είναι απαραίτητος, γιατί μπορεί να
προλάβει αρχόμενες καταστάσεις
και να τις θεραπεύσει έγκαιρα.

ΘΕΟΔΩΡΑ ΖΗΣΗ
Χειρουργός
Οδοντίατρος
Σπούδασε στην Οδοντιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και
μετεκπαιδεύτηκε στην
Ενδοδοντία, στην Αισθητική
Οδοντιατρική, στην
Εμφυτευματολογία και
στην Οδοντιατρική «χωρίς
υδράργυρο» (USA).
Διατηρεί εδώ και 21 συναπτά
έτη οδοντιατρείο γενικής
οδοντιατρικής, όπου χειρίζεται
χειρουργικά, προσθοδοντικά,
ενδοδοντικά, περιοδοντολογικά
περιστατικά και περιστατικά
αισθητικής οδοντιατρικής.
Εφαρμόζει Ομοιοπαθητική
Οδοντιατρική από το 1995 και
Οδοντιατρική χωρίς Υδράργυρο
από το 1992. Έχει συμμετάσχει
σε πλήθος συνεδρίων και έχει
πραγματοποιήσει παρουσιάσεις
στην τηλεόραση, στον τύπο
και ομιλίες σε κοινό. Έχει
μεταφράσει στα ελληνικά το
Repertory του J.T.Kent (Στόμα
– Δόντια), ενώ βρίσκεται υπό
έκδοση σύγγραμμά της σχετικά
με την επικινδυνότητα του
υδραργύρου και την ανάγκη
αντικατάστασής του.
Είναι ιδρυτικό μέλος
της Μακεδονικής
Ομοιοθεραπευτικής Εταιρείας,
που ιδρύθηκε το 1996,
καθώς και Αντιπρόεδρος της
Ελληνικής Εταιρείας Κλασικής
Ομοιοπαθητικής, που ιδρύθηκε
το 2009.
Βασ. Όλγας 65, Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310-813368
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"

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη
προσοχή στην στοματική υγεία,
καθώς οι αλλαγές στα επίπεδα των
ορμονών του σώματος μπορουν
να προκαλέσουν την εκδήλωση
οδοντικών προβλημάτων

έλεγχο στον οδοντίατρο ΠΡΙΝ την εγκυμοσύνη, ώστε το στόμα
της να είναι καθαρό και περιποιημένο. Είναι σημαντικό ο οδοντιατρικός έλεγχος να είναι κομμάτι του προγεννητικού ελέγχου που κάνει μία γυναίκα.
Ο οδοντίατρος, εκτός από το ότι θα ελέγξει την κατάσταση και
θα διορθώσει τα όποια προβλήματα, θα δώσει πολύτιμες συμβουλές στη μέλλουσα μητέρα για την περιποίηση του στόματός
της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ώστε να έχουμε όσο το
δυνατόν λιγότερα προβλήματα. Η καλή στοματική υγιεινή είναι
σημαντική για τη μέλλουσα μητέρα αλλά και το έμβρυο. Αρκεί
να σκεφθούμε ότι η περιοδοντική νόσος έχει συνδεθεί ακόμη
και με την πιθανότητα αποβολής.
Αν έχει ήδη ξεκινήσει η εγκυμοσύνη, πώς θα αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα;

Οι εγκυμονούσες πρέπει να δίνουν
μεγαλύτερη προσοχή στην στοματική
τους υγεία; Αν ναι, γιατί;

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης πρέπει
να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην στοματική υγεία, καθώς οι αλλαγές στα επίπεδα των
ορμονών του σώματος μπορούν να προκαλέσουν την εκδήλωση οδοντικών προβλημάτων: Μπορούν να εμφανιστούν ουλίτιδα,
τερηδόνα, κάποιες καυσαλγίες και ερεθισμοί στο στόμα της εγκύου, αλλά και προβλήματα με τη γεύση της.
Αν η έγκυος έχει κάποια από τα προαναφερθέντα προβλήματα, θα πρέπει
αυτά να αντιμετωπιστούν άμεσα;

Το ιδανικό είναι μια γυναίκα να έχει πάει για
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Μπορεί να γίνει ένας καθαρισμός, να δοθούν κάποιες συμβουλές και αν κάτι πρέπει να αντιμετωπιστεί, αυτό να γίνει με
πιο ήπιες μεθόδους αρχικά και πιο συστηματικά από τον 4ο -5ο
μήνα της κύησης και μετά. Είναι επίσης σημαντικό να υπάρχει
έλεγχος της στοματικής υγείας της εγκύου, ανά τρίμηνο.
Υπάρχουν όμως και καταστάσεις που δεν μπορούν να περιμένουν, π.χ. ένα απόστημα ή μια τερηδόνα σε βάθος. Αυτά θα
πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα –ίσως και με εναλλακτικά
μέσα, δεδομένου ότι η γυναίκα δεν μπορεί να πάρει αντιβίωση.
Γιατί, όπως προαναφέραμε, οι φλεγμονές στο στόμα επηρεάζουν όλο το αγγειακό σύστημα, αλλά και το έμβρυο.
Οι έμετοι στην αρχή της εγκυμοσύνης επηρεάζουν τα
δόντια;

Ναι, γιατί είναι όξινοι, με αποτέλεσμα το pH του στόματος να
γίνεται και αυτό όξινο και τα δόντια να προσβάλλονται πολύ
εύκολα. Εκεί απαιτείται ακόμη πιο συστηματική φροντίδα για
τα δόντια, πολύ συχνό πλύσιμο των δοντιών και διατροφικές
συμβουλές, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση.

healthy

ΥΓΕΙΑ

της Λυδίας Παπαευαγγέλου

O πόνος στο ένα ή και στα δύο γόνατα,
στους ώμους ή στην πλάτη είναι ένα
πολύ κοινό σύμπτωμα στις μέρες μας,
που απασχολεί τουλάχιστον 1 στους 5
ανθρώπους. Οι πόνοι των αρθρώσεων
φαίνεται να έχουν άμεση σχέση με την
ηλικία και τον τρόπο ζωής μας, που χαρακτηρίζεται από έλλειψη κίνησης, κακή
στάση, παχυσαρκία. Ο ορθοπεδικός χειρουργός κ. Χάρης Βουλγαρόπουλος,
μας δίνει χρήσιμες συμβουλές για να
προλάβουμε τον πόνο στις αρθρώσεις.

Τι κρύβει ο
πόνος στις
αρθρώσεις;

Ο

«

ι πόνοι στις αρθρώσεις και τα κινητικά
προβλήματα που δύνανται να προκαλέσουν, αποτελούν καθημερινό
πρόβλημα για μεγάλο αριθμό Ελλήνων. Δεν είναι εξ ορισμού κάτι
το ανησυχητικό, ιδίως αν ο πόνος
δεν είναι χρόνιος ή έντονος, σε
κάθε περίπτωση όμως είναι καλό
να γνωρίζουμε τι πρέπει να προ-
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σέχουμε και πώς πρέπει να φροντίζουμε τις αρθρώσεις μας, για
να κινούμαστε άνετα και να ζούμε
ποιοτικά», εξηγεί ο κ. Βουλγαρόπουλος. Πριν από αυτό όμως, είναι
σημαντικό να δούμε πού οφείλονται τα προβλήματα της άρθρωσης.
Αν μιλάμε για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 50-60 ετών),
η πιθανότερη αιτία του πόνου στις

αρθρώσεις είναι η οστεοαρθρίτιδα,
η οποία συνήθως προσβάλλει μία
ή δύο αρθρώσεις και εξελίσσεται με εξάρσεις και υφέσεις. Σε
περίπτωση που η προσβολή των
αρθρώσεων είναι συμμετρική και
συνοδεύεται από πυρετό, το πιθανότερο είναι πως πρόκειται για
κάποια φλεγμονώδη αρθρίτιδασυνήθως αυτοάνοσης αιτιολογίας

ΥΓΕΙΑ

(προκαλείται όταν αντισώματα του
οργανισμού επιτίθενται στις αρθρώσεις - διαβάστε περισσότερα
στο ΒΟΧ «Οι ‘τύποι’ της αρθρίτιδας»).
Υπάρχουν όμως και πιο αθώες
περιπτώσεις, όπου το πρόβλημα εντοπίζεται στα μόρια που
περιβάλλουν και κινούν την άρθρωση, όπως π.χ. των τενόντων,
των μυών, των νεύρων κ.λπ. Ο
κόσμος ορίζει αυτές τις καταστάσεις με τις λέξεις «πιάσιμο»,
«ψύξη» ή «νευροκαβαλίκευμα»,
ενώ οι γιατροί κάνουν λόγο για
«τενοντίτιδα», «περιαρθρίτιδα»,
«επικονδυλίτιδα» κ.ά.
Συνήθειες για υγιείς
αρθρώσεις
Επειδή όλα είναι θέμα... συνήθειας, ο κ. Χάρης Βουλγαρόπουλος
μας δίνει πρακτικές και χρήσιμες
συμβουλές για τη διατήρηση της
καλής υγείας των αρθρώσεων:
• «Αποκτήστε και διατηρήστε
εφ’ όρου ζωής ένα κανονικό σωματικό βάρος», συμβουλεύει κατ’
αρχήν ο ειδικός. Και όχι άδικα. Το
φυσιολογικό σωματικό βάρος είναι πολύ σημαντικό για την υγεία
των αρθρώσεων. Αντίθετα, όσο αυξάνει το σωματικό βάρος, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση που
δέχονται η μέση, τα γόνατα αλλά
και οι αστράγαλοι.
• «Βάλτε την άσκηση στη ζωή
σας», τονίζει με νόημα ο ειδικός.
Και δικαίως, αφού έχει αποδειχθεί
ότι η συστηματική, ήπια άσκηση,
και ιδίως το κολύμπι, το οποίο είναι
ιδιαίτερα «φιλικό» με τις αρθρώσεις, συμβάλλει στην σωστή τους
λειτουργία, αλλά και στην ενδυνά-

μωσή τους. Αν μάλιστα αυτή η ήπια
άσκηση συνδυαστεί με ασκήσεις
με βάρη και ασκήσεις αντίστασης,
δυναμώνουν και οι μύες γύρω από
τις αρθρώσεις, στηρίζοντάς τις
ακόμα καλύτερα.
• Βελτιώστε τη στάση του σώματός σας. «Πρέπει να προσέχουμε τη στάση του σώματός μας, όχι

μόνο όταν σηκώνουμε βάρος ή
αθλούμαστε, αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμη κι όταν καθόμαστε
ή περπατάμε. Είναι σημαντικό επίσης, να αποφεύγουμε την πολύωρη ορθοστασία και ακινησία, που
καταπονούν τις αρθρώσεις και το
μυοσκελετικό μας σύστημα», σημειώνει ο κ. Βουλγαρόπουλος.

Οι «τύποι» της αρθρίτιδας
Η κατάληξη -ίτιδα στην ιατρική ορολογία σημαίνει φλεγμονή
(πόνος, πρήξιμο, ερυθρότητα, θερμότητα). Έτσι, με τον όρο
αρθρίτιδα εννοούμε τη φλεγμονή σε μία ή περισσότερες αρθρώσεις. Πρόκειται για έναν γενικό όρο που χρησιμοποιείται για να
περιγράψει περίπου 200 καταστάσεις που προσβάλλουν άτομα
κάθε ηλικίας - ακόμη και παιδιά!
Όταν κάποιος λέει «έχω αρθριτικά» εννοεί, τις περισσότερες φορές, τη συχνότερη μορφή αρθρίτιδας που είναι η οστεοαρθρίτιδα,
ενώ με τον όρο «ρευματικά» εννοεί τη ρευματοειδή αρθρίτιδα,
που είναι ο κυριότερος «εκπρόσωπος» των λεγόμενων φλεγμονωδών αρθροπαθειών.
Το γυναικείο φύλο και η ηλικία 50 ετών και πάνω αποτελούν
παράγοντες κινδύνου για την οστεοαρθρίτιδα του γόνατος, του
ισχίου και των χεριών, ενώ η παχυσαρκία για την οστεοαρθρίτιδα
του γόνατος και του ισχίου, σύμφωνα με πανελλήνια επιδημιολογική έρευνα, που πραγματοποίησε το Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών.
Οι φλεγμονώδεις αρθροπάθειες προσβάλλουν περισσότερες
από μία αρθρώσεις του σώματος, συνήθως συμμετρικά, ενώ
δεν αποκλείεται να προσβάλλουν και άλλα όργανα του σώματος
όπως π.χ. τα νεφρά, τους πνεύμονες, τα μάτια, το δέρμα και άλλα
συστήματα. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα εμφανίζεται συνήθως σε
ηλικία 35-50 ετών. Στην κατηγορία των φλεγμονωδών αρθρίτιδων ανήκει και η ψωριασική αρθρίτιδα και η αγκυλοποιητική
σπονδυλαρθρίτιδα, ενώ η ουρική αρθρίτιδα, που προκαλείται
όταν σχηματίζονται μικροσκοπικά κρύσταλλα ουρικού οξέος
στις αρθρώσεις, έχει επικρατήσει να αναφέρεται ως μεταβολική
αρθρίτιδα.
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προτείνει...

Solgar
calcium Magnesium
Για γερά οστά

Glucosamine –
Hyaluronic Acid –
chondroitin – MSM
της Solgar
Απελευθερώνει την
κίνηση σας!

Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής Calcium Magnesium της
Solgar είναι ένα συμπλήρωμα
διατροφής που περιέχει το
βασικό συνδυασμό ασβεστίου
– μαγνησίου. Είναι χρήσιμο στη
δόμηση και τη διατήρηση υγιών
οστών, στην τόνωση του νευρικού συστήματος, αλλά και στη
διατήρηση της καρδιαγγειακής
υγείας. Παράλληλα, συμβάλλει
στην ομαλή λειτουργία των
μυών, ανακουφίζοντας έτσι από
κράμπες μυών.

Το Glucosamine – Hyaluronic
Acid – Chondroitin – MSM
είναι ένας αποτελεσματικός
συνδυασμός υδροχλωρικής γλουκοζαμίνης, θειικής
χονδροϊτίνης, υαλουρονικού
οξέος και οργανικού θείου, ο
οποίος παρέχει στον οργανισμό
το κατάλληλο δομικό υλικό για
την πλήρη και αποτελεσματική
στήριξη και ενίσχυση της δομής
των αρθρώσεων, των χόνδρων
και των τενόντων.
Συμβάλλει στην υγεία των
αρθρώσεων του ανθρώπινου
οργανισμού που επιβαρύνονται
καθημερινά, από την προπόνηση, από χρόνιες φλεγμονώδεις
καταστάσεις ή ακόμα και από
την λάθος στάση στο γραφείο ή
στον ύπνο, παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου
να καλύπτονται οι εξειδικευμένες ανάγκες των ατόμων που
επιθυμούν ελευθερία κινήσεων.

νοσήματα. Προκαλούνται δηλαδή από το ίδιο το ανοσοποιητικό
σύστημα του ασθενούς χωρίς να
γνωρίζουμε πώς και γιατί συμβαίνει αυτό. Ευτυχώς, σήμερα
έχουμε αποτελεσματικά φάρμακα
γι’ αυτές τις πολύ δύσκολες καταστάσεις, που βοηθούν τους ασθενείς να έχουν ποιότητα ζωής και
να μην υποφέρουν από συνεχείς
και έντονους πόνους.

INFO

• Επισκεφθείτε τον γιατρό
σας, αν ο πόνος επιμένει. «Άτομα που παρουσιάζουν επί μέρες
πόνο και διόγκωση σε κάποια άρθρωση ή πρωινή δυσκαμψία των
αρθρώσεων, πρέπει να απευθύνονται αμέσως στον ορθοπεδικό.
Η έγκαιρη διάγνωση είναι πολύ
σημαντική», τονίζει ο ειδικός.
• Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής.
«Μερικές ουσίες, όπως η χονδροϊτίνη, η γλυκοζαμίνη, το υαλουρονικό οξύ και το κολλαγόνο,
μπορούν να ανακουφίσουν από
τον πόνο των αρθρώσεων. Έχουν
την ιδιότητα να ’λιπαίνουν‘ τις
αρθρώσεις, να συμβάλλουν στη
διατήρηση της ποιότητας του χόνδρου των αρθρώσεων και ως εκ
τούτου μπορούν να καθυστερήσουν την εμφάνιση της οστεοαρθρίτιδας». Η οστεοαρθρίτιδα προσβάλλει κυρίως τα γόνατα, αλλά
και τα ισχία, οδηγώντας σταδιακά
σε δύσκολες καταστάσεις που
φτάνουν συχνά στο χειρουργείο,
για αντικατάσταση της άρθρωσης.
• Προσέξτε τι τρώτε. Μια διατροφή
φτωχή σε λιπαρά, αλλά πλούσια σε
αντιοξειδωτικά φαίνεται να αποτελεί
τον καλύτερο «σύμμαχο» για την υγεία
των αρθρώσεων.
• Για τις άλλες μορφές αρθρίτιδας, όπως π.χ. η ρευματοειδής αρθρίτιδα
ή η αγκυλοποιητική
σπονδυλοαρθρίτιδα, τρόποι πρόληψης δεν υπάρχουν,
διότι πρόκειται
για αυτοάνοσα
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τηλ.: 2310 966100
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ΤΡΟΦΕΣ
ΠΟΥ...
ΑΓΑΠΟΥΝ
ΤΗΝ
ΚΑΡΔΙΑ
ΣΑΣ
Μέχρι σήμερα ξέραμε ότι ο
έρωτας περνάει από το στομάχι. Τι θα λέγατε μαθαίνοντας ότι
από εκεί περνάει και η υγεία της
καρδιάς; Είναι μια παραδοσιακή
«αρχή» της ιατρικής ότι οι καλές μαγείρισσες στέλνουν τον
άντρα τους στον καρδιολόγο
και οι «κακές» στο γαστρεντερολόγο! Σύμφωνα, πάντως, με
τα αποτελέσματα πολλών επιστημονικών ερευνών, συγκεκριμένες τροφές μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά την υγεία
της καρδιάς μας. Μας ξεναγεί
ο ιατρός παθολόγος κ. Κωνσταντίνος Χαλκιάς.

H

καρδιά αποτελεί το σημαντικότερο όργανο του σώματός μας, όχι μόνο λόγω της
ικανότητάς της να… ερωτεύεται, αλλά και γιατί είναι ο μυς που μας κρατά στη ζωή. Γι’ αυτό και δεν
θα πρέπει να αμελούμε τη φροντίδα της. Η καθημερινή μας διατροφή είναι ένας από τους τρόπους
με τους οποίους μπορούμε να τη φροντίσουμε. Με
τη βοήθεια του κ. Χαλκιά φτιάχνουμε το διατροφικό χάρτη της... καρδιάς μας, δηλαδή τη λίστα με τις
τροφές που μπορούν να την κάνουν να χτυπά για
πολλά πολλά χρόνια, χωρίς προβλήματα.
Ο κύριος μηχανισμός με τον οποίο οι περισσότερες από αυτές τις τροφές προάγουν την καρδιαγγειακή μας υγεία, είναι η μείωση των επίπεδων
χοληστερόλης και ομοκυστεΐνης στο αίμα, η προστατευτική τους δράση στα αγγεία και η πτώση στις
τιμές της υπέρτασης. Ποιες είναι όμως αυτές οι
τροφές;
Λιπαρά ψάρια (σολομός, σαρδέλα, τόνος): Τα
λιπαρά ψάρια συνιστούν την καλύτερη πηγή των
πολύτιμων για την υγεία ω-3 λιπαρών οξέων, που
βοηθούν πολύ στη μείωση των τριγλυκεριδίων,
εμποδίζουν το σχηματισμό θρόμβων, μειώνουν την
πίεση και γενικά, ωφελούν την καρδιά!
Ελαιόλαδο: Δώστε του πρωταγωνιστικό ρόλο,
γιατί περιέχει μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, που
μειώνουν την «κακή» και αυξάνουν την «καλή»
χοληστερίνη. Είναι, επίσης, καλή πηγή βιταμίνης
Ε και πολυφαινολών, που προστατεύουν τα αγγεία.
Προσοχή όμως: το λάδι είναι πλούσιο σε θερμίδες
(1 κουταλιά σούπας έχει 120-130 θερμίδες) γι' αυτό
και πρέπει να καταναλώνεται με μέτρο!
Καρύδια & αμύγδαλα: Τα μονοακόρεστα λιπαρά που περιέχουν, μειώνουν τη χοληστερίνη, ενώ
η πλούσια περιεκτικότητά τους σε αντιοξειδωτικά,
βοηθά την καρδιά και προστατεύει από την εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη.
Εσπεριδοειδή (κυρίως πορτοκάλια): Περιέχουν
πηκτίνη, που «ρίχνει» τη χοληστερίνη, καθώς και
βιταμίνη C, φυτικές ίνες και κάλιο, που μειώνουν
την πίεση.
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Μαύρη σοκολάτα: Σύμφωνα με επιδημιολογικές
μελέτες, η μέτρια κατανάλωσή της βοηθά την καρδιά1,2. To κακάο που περιέχει είναι πλούσιο σε φλαβονοειδή (αντιοξειδωτικά), που επιδρούν στην υγεία
των αγγείων, μειώνοντας την αρτηριακή πίεση, βελτιώνοντας την κυκλοφορία και εμποδίζοντας τη συγκόλληση των αιμοπεταλίων (και άρα τη δημιουργία
θρόμβων).
Γλυκοπατάτες: Περιέχουν λυκοπένιο, που φαίνεται
ότι έχει την ιδιότητα να περιορίζει τυχόν βλάβες των
αρτηριών3.
Καρότα: Συμβάλλουν στη μείωση του σακχάρου
και της χοληστερίνης στο αίμα.
Κεράσια, βατόμουρα, blueberries: Έχουν αντιοξειδωτική δράση, χάρη στις ανθοκυανίνες που περιέχουν.
Βρώμη: Οι φυτικές ίνες που περιέχει (β-γλυκάνη),
ρίχνουν την κακή χοληστερίνη που επηρεάζει την
καρδιά και βοηθούν στη ρύθμιση των επιπέδων της
γλυκόζης στο αίμα.
Πράσινο τσάι: Περιέχει ισχυρές αντιοξειδωτικές
ουσίες, που προστατεύουν την καρδιά.
Μυρωδικά: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη
θέση του -βλαβερού, αν χρησιμοποιηθεί σε μεγάλες
ποσότητες- αλατιού και έχουν αντιοξειδωτική και
αντιφλεγμονώδη δράση.

Σκόρδο & κρεμμύδι: Πολύτιμα για την υγεία της
καρδιάς. Το σκόρδο, λόγω των αντιοξειδωτικών που
περιέχει, ενώ το κρεμμύδι επειδή περιέχει ουσίες
που ανεβάζουν την καλή χοληστερίνη και βοηθούν
την καλή λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος.
Εμπλουτισμένα τρόφιμα, που περιέχουν στερόλες: Μειώνουν την απορρόφηση της χοληστερόλης
από το έντερο. Έτσι, μπορούν να ρίξουν έως και κατά
10% τα επίπεδα της LDL (κακής) χοληστερόλης, χωρίς
να επηρεάζουν την HDL (καλή) χοληστερόλη.
Καφές και οινόπνευμα
Είναι δύο περιπτώσεις με διφορούμενη επίδραση, όσον
αφορά στην υγεία της καρδιάς, γιατί η δράση τους είναι
συνδεδεμένη με την ποσότητα στην οποία καταναλώνονται. «Το αλκοόλ, ιδίως το κόκκινο κρασί, σε μικρή
ποσότητα (1 ποτήρι ημερησίως για τις γυναίκες και 2
ποτήρια για τους άνδρες) φαίνεται, σύμφωνα με επιδημιολογικές μελέτες, ότι έχει θετική επίδραση στη στεφανιαία νόσο, καθώς προστατεύει τα αρτηριακά τοιχώματα.
Η δράση του οφείλεται στις αντιοξειδωτικές πολυφαινόλες που περιέχει. Ωστόσο, σε περιπτώσεις κατάχρησης
επηρεάζει δυσμενώς την ηπατική λειτουργία, ενώ ως
προς την καρδιακή λειτουργία, η θετική του επίδραση
αντιστρέφεται.
Κάτι ανάλογο ισχύει και για τον καφέ. Υπάρχουν

Παν µέτρον άριστον!
Έρευνες έχουν δείξει ότι έχουμε την τάση να
υπερ-καταναλώνουμε τροφές που θεωρούμε
ωφέλιμες. Όταν καταναλώνουμε λιπαρά ψάρια,
ξηρούς καρπούς και ελαιόλαδο, δεν θα πρέπει
να ξεχνάμε ότι είναι τροφές πλούσιες σε
ωφέλιμα λιπαρά, αλλά έχουν πολλές θερμίδες,
άρα αυξάνουν το σωματικό βάρος κι αυτό από
μόνο του είναι ένας σημαντικός παράγοντας
κινδύνου. Θα πρέπει επομένως να διατηρούμε
το μέτρο στην κατανάλωσή τους.

1. Heiss C1, Keen CL, Kelm M., Flavanols and cardiovascular disease prevention, Eur Heart J. 2010 Nov;31(21):2583-92. doi: 10.1093/eurheartj/ehq332. Epub 2010 Sep 18.
2. Ding EL, Hutfless SM, Ding X, Girotra S. Chocolate and prevention of cardiovascular disease: a systematic review. Nutr Metab (Lond). 2006; 3: 2.
3. Ki. J.Y., Paik J.K., Kim O.Y., Park H.W., Lee J.H., Jang Y., Lee J.H., “Effects of lycopene supplementation on oxidative stress and markers of endothelial function in healthy men”,
Atherosclerosis, Volume 215, Issue 1 , Pages 189-195, March 2011. 4. Echeverri D., Montes F., Cabrera M., Galán A., Prieto A., Caffeine's Vascular Mechanisms of Action, International
Journal of Vascular Medicine, Volume 2010 (2010), Article ID 834060.
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Tips για... γερή καρδιά
• Βάλτε στο εβδομαδιαίο διαιτολόγιό σας, 2-3 φορές/ εβδομάδα, λιπαρό ψάρι και άλλες πηγές ωμέγα λιπαρών οξέων.
• Καταναλώνετε καθημερινά: 1-2 μερίδες σαλάτας ωμών
λαχανικών και 3-4 μερίδες φρούτων (πορτοκάλια, μήλα,
βατόμουρα).
• Χρησιμοποιείτε στο μαγείρεμα φυτικά έλαια (ελαιόλαδο,
μαργαρίνες), φροντίζοντας να μην αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Μία καλή συμβουλή είναι να προσθέτετε
το ελαιόλαδο προς το τέλος του μαγειρέματος.
• Μπορείτε να πίνετε καφέ και αλκοόλ, αρκεί να μην ξεπερνάτε το μέτρο.
• Αποφύγετε τα ζωικά λίπη- τα παχιά κρέατα και τα γαλακτοκομικά με πλήρη λιπαρά.
• Χρησιμοποιήστε συμπληρώματα διατροφής: ιχθυέλαια
(περιέχουν ω-3), σκόρδο (για αυτούς που δεν μπορούν να
αντέξουν τη γεύση και τη μυρωδιά του σκόρδου), συνενζύμο
Q10 και άλφα-λιποϊκό οξύ (έχουν αντιοξειδωτική δράση),
αντιοξειδωτικά (πράσινο τσάι, ginseng, ρόδι), βιταμίνες του
συμπλέγματος Β και φυλλικό οξύ.

τηγάνισμα, τα λιπαρά μετατρέπονται σε trans, ακόμη κι αν αυτό με το
οποίο έχουμε τηγανίσει είναι ελαιόλαδο. Τα trans λιπαρά αυξάνουν
τη χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια και προάγουν την αθηρωμάτωση.
• Τα βούτυρα και τα ζωικά λιπαρά, που περιέχονται κυρίως στα
αλλαντικά, καθώς επηρεάζουν δυσμενώς την καρδιαγγειακή λειτουργία.
• Τα γλυκά, με εξαίρεση τα γλυκά του κουταλιού και τις κομπόστες.
Τα γλυκά, λόγω του βουτύρου, των αυγών και της κρέμας γάλακτος
που περιέχουν, επηρεάζουν τη χοληστερόλη, άρα αυξάνουν τους παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο.

Τι πρέπει να αποφεύγουμε;
Εκτός από τις τροφές που βοηθούν
την καρδιά, υπάρχουν αντίστοιχα και
τροφές που υπονομεύουν την καλή
της υγεία και λειτουργία.
• Τα τηγανητά. Με τις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά το

Κωνσταντίνος Χαλκιάς
Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών
Συστεγασμένα Ιατρεία "Εν Υγεία" - Κ. Χαλκιάς & Α. Πετσιμέρη
Ι. Πάγκα 22 & Βικάτου, 115 24 Αθήνα
Τηλ.: (+30) 210 69 96 103, Fax: (+30) 210 69 96 134

INFO

μελέτες4. που δείχνουν ότι 2-3 καφέδες ημερησίως, επειδή προκαλούν
αγγειοδιαστολή, ενδεχομένως βοηθούν στη στεφανιαία νόσο. Όμως,
ο καφές ανεβάζει και την αρτηριακή πίεση, γι’ αυτό οι υπερτασικοί θα
πρέπει να τον αποφεύγουν. Σε αυτές
τις περιπτώσεις, η όποια μικρή ευνοϊκή επίδραση αναιρείται από την
αρνητική επίπτωση στην πίεση»,
υπογραμμίζει ο κ. Χαλκιάς.
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προτείνει...

η

Nature’s Bounty
Σύμπλεγμα
Βιταμινών B–50
Για την υγεία
της καρδιας
Το ισορροπημένο σύμπλεγμα βιταμινών Β-50
ελεγχόμενης αποδέσμευσης της Nature’s Bounty,
είναι ένα συμπλήρωμα
διατροφής χρήσιμο για
την υγεία της καρδιάς,
καθώς το φυλλικό οξύ,
η Β12 και η Β6 που
περιέχει βοηθούν στον
μεταβολισμό της ομοκυστεΐνης.
Είναι κατάλληλο για
άντρες και γυναίκες
κάθε ηλικίας, αλλά και
ειδικότερα για ηλικιωμένους ή χορτοφάγους που
παρουσιάζουν μειωμένη
πρόσληψη ή απορρόφηση των βιταμινών από τη
διατροφή. Οι βιταμίνες
που περιέχει αποδεσμεύονται σταδιακά στον
οργανισμό, επιτρέποντας
την κυκλοφορία τους για
περισσότερες ώρες στο
σώμα.

Solgar
Vitamin B12
1000ug
Η απαραίτητη
βιταμίνη
Η βιταμίνη B12 (κοβαλαμίνη) είναι απαραίτητη
για τη φυσιολογική
λειτουργία όλων των κυττάρων του οργανισμού,
ειδικά αυτών του μυελού
των οστών, της γαστρεντερικής οδού και του
νευρικού συστήματος,
ενώ είναι αναγκαία και
για τον σχηματισμό των
ερυθρών αιμοσφαιρίων.
Επίσης, θεωρείται απαραίτητη για τη διατήρηση
ενός υγιούς καρδιαγγειακού συστήματος.
Κύρια πηγή της βιταμίνης
B12 είναι τα προϊόντα
ζωικής προέλευσης, γι’
αυτό μεγαλύτερη έλλειψη
Β12 παρουσιάζουν τα
άτομα με πεπτικές διαταραχές, οι ηλικιωμένοι και
οι χορτοφάγοι.
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Solgar
Wild Alaskan
Full Spectrum
Omega
Τόνωση για το
καρδιαγγειακό
Το συμπλήρωμα διατροφής Wild Alaskan Full
Spectrum OMEGA™, από
λάδι σολομού Αλάσκας,
καλύπτει όλο το φάσμα
των ΩΜΕΓΑ ουσιωδών
λιπαρών οξέων (Ω3, Ω5,
Ω6, Ω7 & Ω9). Το Wild
Alaskan Full Spectrum
Omega επιδρά θετικά
στο κυκλοφορικό και
καρδιαγγειακό σύστημα,
ενώ χάρη στα Ω-7 που
περιέχει, έχει αντιοξειδωτική δράση και
προάγει την εύρυθμη
πεπτική λειτουργία.
Επιπλέον, παρέχει ήπια
αντιφλεγμονώδη δράση,
προάγει την εγκεφαλική λειτουργία
και βοηθά στη
διατήρηση
υγιών επιπέδων των τριγλυκεριδίων
στο αίμα.

Solgar
Omega 3-6-9
Για τον έλεγχο
της χοληστερόλης
Τα ωμέγα-3, ωμέγα-6 και
ωμέγα-9 ουσιώδη λιπαρά
οξέα που περιέχει το
Omega 3-6-9 της Solgar
προάγουν την υγεία του
εγκεφάλου και του καρδιαγγειακού συστήματος,
βοηθούν στην ανακούφιση από τα συμπτώματα
του προεμμηνορυσιακού
συνδρόμου και στη
διατήρηση της καλής
υγείας της επιδερμίδας.
Εξαιρετικά χρήσιμο για
τη διατήρηση ομαλών
επιπέδων χοληστερόλης
στο αίμα και για την
ομαλή λειτουργία του
νευρικού, του ορμονικού
και του ανοσοποιητικού
συστήματος.
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ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ

ΓΙΑΤΙ
ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΟΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
Τι είναι αυτό που φθείρει και καταστρέφει
τους ιστούς, προκαλώντας το γήρας και τα
νοσήµατα φθοράς; Από αρχαιοτάτων χρόνων, οι άνθρωποι προσπάθησαν να ανακαλύψουν το ελιξίριο της νεότητας και της μακροβιότητας. Οι περισσότερες έρευνες, τα
τελευταία χρόνια, συμφωνούν ότι οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου και το οξειδωτικό
στρες, ευθύνονται για τις φθορές που συνοδεύουν την πάροδο των χρόνων... Λένε
πως αν ξέρεις την αιτία, βρίσκεις και τη
λύση. Είναι αλήθεια;

H

ενδοκρινολόγος - διαβητολόγος Δρ. Μαρία Μπουγουλιά μας εξηγεί τι είναι το οξειδωτικό στρες, για το οποίο
τόσος λόγος γίνεται, γιατί μας απειλεί και μας υποδεικνύει τρόπους για να το αντιμετωπίσουμε.
Τι είναι, λοιπόν, το περίφημο οξειδωτικό στρες;
«Το οξυγόνο, εισερχόμενο στον οργανισμό με την αναπνοή και
μεταφερόμενο με το αίμα στα κύτταρα, χρησιμοποιείται σε ποσοστό περίπου 95% για την παραγωγή ενέργειας. Το υπόλοιπο ποσοστό προκαλεί τη δημιουργία των ελεύθερων ριζών οι οποίες είναι
απαραίτητες για τον οργανισμό μας, αφού αποτελούν μέρος του
ανοσοποιητικού συστήματός μας. Όταν όμως ο οργανισμός βρεθεί κάτω από ορισμένες συνθήκες και η παραγωγή ελευθέρων
ριζών αυξηθεί, τότε ο ευεργετικός τους ρόλος αναιρείται και γί-
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νονται καταστροφικές για τον οργανισμό. Αυτή η μεγάλη αύξηση χαρακτηρίζεται ως οξειδωτικό στρες»,
σημειώνει η κ. Μπουγουλιά.
Ωστόσο, συγκεκριμένοι παράγοντες της καθημερινότητάς μας, μας καθιστούν πιο επιρρεπείς στην
εμφάνιση του οξειδωτικού στρες. «Πρόκειται για παράγοντες που επιταχύνουν το οξειδωτικό στρες ή/και
αποδυναμώνουν την άμυνα του οργανισμού έναντι
του οξειδωτικού στρες», υπογραμμίζει η κ. Μπουγουλιά και μας τους απαριθμεί:
1. Το κάπνισμα και η υπερβολική κατανάλωση
αλκοόλ.
2. Η ρύπανση της ατμόσφαιρας και των τροφίμων
από τα χημικά λιπάσματα. «Η εισπνοή καυσαερίων
και άλλων τοξικών ουσιών, η παρουσία διαφόρων
ορμονών, εντομοκτόνων, συντηρητικών και «βελτιωτικών» στις τροφές, η ραδιενέργεια, η υπεριώδης
ακτινοβολία (που τα τελευταία χρόνια αυξάνεται με
την τρύπα του όζοντος) και κάθε είδους ακτινοβολία
(όπως και αυτή των κινητών τηλεφώνων), είναι παράγοντες που αυξάνουν την παρουσία ελευθέρων ριζών
στον οργανισμό μας», τονίζει η ειδικός.
3. Το άγχος και το στρες. «Η αδρεναλίνη επιταχύνει
απότομα τον μεταβολισμό αυξάνοντας το οξειδωτικό
στρες. Επίσης, το ψυχολογικό στρες φαίνεται ότι μειώνει και τη συνολική αντιοξειδωτική αντίσταση του
οργανισμού, μέσω ενός μηχανισμού που δεν έχει
ακόμη προσδιοριστεί», συνεχίζει η κ. Μπουγουλιά.
4. Οι κακές διατροφικές συνήθειες. Η λήψη τροφών φτωχών σε αντιοξειδωτικά αποδυναμώνει την
άμυνα του οργανισμού ενάντια στο οξειδωτικό στρες.
5. Oι διαταραχές του ύπνου. «Η αϋπνία, το ξενύχτι, το ροχαλητό και οι άπνοιες κατά τη διάρκεια του
ύπνου, αυξάνουν την παρουσία ελευθέρων ριζών
στον οργανισμό μας. Αντίθετα, ένας καλός και ήσυχος ύπνος συντελεί στην επιδιόρθωση (αποκατάσταση) των βλαβών που έχουν προκληθεί στη διάρκεια
της ημέρας από το οξειδωτικό στρες.
6. Η καθιστική ζωή ή/και η υπερβολική άθληση.
«Σε όσους αθλούνται ή υφίστανται μυϊκή καταπόνη-

ση αυξάνεται η κατανάλωση οξυγόνου και συνεπώς
η παραγωγή ελευθέρων ριζών», εξηγεί η ειδικός. Η
τακτική, ήπια άσκηση, αντίθετα ενισχύει τα φυσικά
αντιοξειδωτικά που σκοτώνουν τις ελεύθερες ρίζες,
7. Οι ορμονικές διαταραχές, όπως π.χ. η εμμηνόπαυση, χαρακτηρίζεται από αύξηση του οξειδωτικού
στρες, λόγω της έλλειψης της φυσικής προστασίας
των οιστρογόνων. Το ίδιο και η λήψη συγκεκριμένων
φαρμάκων που περιέχουν ορμόνες (π.χ. αντισυλληπτικών). Πρόσφατη έρευνα1 έδειξε ότι οι γυναίκες
που λαμβάνουν αντισυλληπτικά, έχουν πολύ χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης Ε και συνενζύμου Q-10, που
είναι δύο πολύ σημαντικά αντιοξειδωτικά).
8. Παθήσεις όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η
υπέρταση, η νόσος του Parkinson, οι θυρεοειδοπάθειες, η νόσος του Αlzheimer, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, αλλά και διάφορες αλλεργικές και φλεγμονώδεις παθήσεις.
«Όλες οι παθήσεις προκαλούνται από φλεγμονές,
όμως κάθε φλεγμονή σημαίνει οξείδωση. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για έναν φαύλο κύκλο, για έναν
"γόρδιο δεσμό". Όταν ο οργανισμός δεν έχει αρκετά
αντιοξειδωτικά γίνεται ευάλωτος στις επιθέσεις των
ελευθέρων ριζών, οι οποίες φτάνουν στο DNA, το αλλοιώνουν και εμφανίζονται ασθένειες. Όμως η ίδια
η πάθηση στη συνέχεια παράγει ακόμη περισσότερες ελεύθερες ρίζες. Ελεύθερες ρίζες δημιουργούν
επίσης τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την
αντιμετώπιση αυτών των παθήσεων», εξηγεί η κυρία
Μπουγουλιά.
Τι προκαλεί το οξειδωτικό στρες;
Όπως επισημαίνει η ειδικός, πολλές έρευνες2,3,4,5,6,7,8
έχουν δείξει ότι το οξειδωτικό στρες «έχει άμεση σχέση με εμφάνιση ή την επιδείνωση πολλών σοβαρών
ασθενειών, όπως η αθηρωμάτωση και τα καρδιαγγειακά νοσήματα, η αρθρίτιδα, η νόσος του Alzheimer,
διάφορες νεφροπάθειες, ο σακχαρώδης διαβήτης,
η υπογονιμότητα, η οστεοπόρωση, οι θυρεοειδοπάθειες, το βρογχικό άσθμα κ.ά.». Αυτό στο οποίο έχει
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δοθεί πολύ μεγάλη έμφαση τα τελευταία χρόνια είναι η πρόωρη γήρανση,
στην οποία το οξειδωτικό στρες ενέχεται αιτιολογικά.
Υπάρχει τρόπος να περιορίσουμε την πρόωρη γήρανση; «Οι αντιοξειδωτικές ουσίες προστατεύουν το
δέρμα κατά την έκθεσή του στην ηλιακή
ακτινοβολία και από τις επιδράσεις της
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, παράγοντες που έχουν συσχετιστεί με την
πρόωρη γήρανση του δέρματος. Λαμβάνοντας αντιοξειδωτικά μέσω της
διατροφής μας, μπορεί να εμποδιστεί η δράση των επιπλέον ελευθέρων ριζών, ώστε αυτές να μην
καταστρέψουν ζωτικά όργανα του
κυττάρου», τονίζει η κ. Μπουγουλιά.
Τα αντιοξειδωτικά είναι ουσίες
που δρουν με τέτοιον τρόπο ώστε να
δεσμεύουν και να εξουδετερώνουν τις
ελεύθερες ρίζες, μετατρέποντάς τες σε
μη τοξικές, άρα και ακίνδυνες για τον
ανθρώπινο οργανισμό.
Τα όπλα μας δεν είναι λίγα
Στον πόλεμο δεν πηγαίνουμε άοπλοι. Στην προσπάθειά μας ενάντια
στις ελεύθερες ρίζες, είναι σημαντικό
να γνωρίζουμε τις αλλαγές του τρόπου
ζωής που θα μας βοηθήσουν να τις αναχαιτίσουμε. Στις γραμμές που ακολουθούν σας παραθέτουμε τις βασικές
στρατηγικές μείωσης του οξειδωτικού στρες:
• Ελαχιστοποιήστε τους επιβαρυντικούς παράγοντες (κάπνισμα,
παχυσαρκία, κακή διατροφή, διαβήτης, υπέρταση, καθιστική ζωή).

• Ακολουθήστε μια αντιοξειδωτική διατροφή. Πολλά αντιοξειδωτικά βρίσκουμε στα φρούτα και στα
λαχανικά, ιδιαιτέρως στα «χρωματιστά», αλλά και σε άλλες τροφές!
Καταναλώστε:
- Βιταμίνη Α (πηγές: αυγό, βούτυρο, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα,
συκώτι, ιχθυέλαια)
-Βιταμίνη C (πηγές: φρούτα -κυρίως
εσπεριδοειδή, πράσινα φυλλώδη λαχανικά π.χ. μαρούλι, σπανάκι, μπρόκολο, κουνουπίδι)
-Β-καροτένιο (πηγές: φρούτα
και λαχανικά με κίτρινο και πορτοκαλί χρώμα π.χ. καρότο)
-Βιταμίνη Ε (πηγές: φυτικά έλαια
-κυρίως ελαιόλαδο, σόγια, καρύδια,
αυγά)
-Σελήνιο (πηγές: κρέας, συκώτι, θαλασσινά)
-Φλαβονοειδή (πηγές: κόκκινο
κρασί, φρούτα, λαχανικά)
- Ψευδάργυρο (πηγές: δημητριακά, συκώτι, σπόροι σιταριού, μαγιά μπύρας, αυγά).
• Καταναλώνετε ψάρι, όσπρια
και ελαιόλαδο. Βάλτε στη διατροφή
σας προϊόντα ολικής αλέσεως και γενικά, τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες.
• Δοκιμάστε να εντάξετε στη διατροφή σας τον λιναρόσπορο, τα ξηρά δαμάσκηνα, τα πράσα, το μπρόκολο, το
ρόδι, τα καρύδια.
• Περιορίστε την κατανάλωση
κορεσμένων ζωικών λιπών και
κόκκινου κρέατος.
• Φροντίστε για την επαρκή ενυδάτωση του οργανισμού σας, με την

Πηγές: 1. Palan P., Strube F., Letko J., Sadikovic Α., Mikhail Μ., *Effects of Oral, Vaginal, and Transdermal Hormonal Contraception on Serum Levels of Coenzyme Q10, Vitamin E, and
Total Antioxidant Activity”, Obstet Gynecol Int. 2010; 2010: 925635, Published online 2010 August 9. doi: 10.1155/2010/925635 2. Reddy VP, Zhu X, Perry G, Smith MA., “Oxidative stress in
diabetes and Alzheimer’s disease”, J Alzheimers Dis. 2009;16(4):763-74. doi: 10.3233/JAD-2009-1013. 3. Sosa V., Moliné T., Somoza R., Paciucci R.,, Kondoh H., LLeonart M. “Oxidative
stress and cancer: An overview”, Ageing Research Reviews, Volume 12, Issue 1, January 2013, Pages 376–390 4. Reuter S, Gupta SC, Chaturvedi MM, Aggarwal BB, “Oxidative
stress, inflammation, and cancer: how are they linked?”, Free Radic Biol Med. 2010 Dec 1;49(11):1603-16. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2010.09.006. Epub 2010 Sep 16. 5. Victor VM,
Rocha M, Solȧ E, Bañuls C, Garcia-Malpartida K, Hernández-Mijares A., “Oxidative stress, endothelial dysfunction and atherosclerosis”, Curr Pharm Des. 2009;15(26):2988-3002.
6. Singh U, Jialal I., “Oxidative stress and atherosclerosis”, Pathophysiology. 2006 Aug;13(3):129-42. Epub 2006 Jun 6. 7. Wruck CJ, Fragoulis A, Gurzynski A, Brandenburg LO, Kan
YW, Chan K, Hassenpflug J, Freitag-Wolf S, Varoga D, Lippross S, Pufe T., “Role of oxidative stress in rheumatoid arthritis: insights from the Nrf2-knockout mice”, Ann Rheum Dis.
2011 May;70(5):844-50. doi: 10.1136/ard.2010.132720. Epub 2010 Dec 20. 8. A. Popolo, G. Autore, A. Pinto & S. Marzoc, “Oxidative stress in patients with cardiovascular disease and
chronic renal failure”, May 2013, Vol. 47, No. 5, Pages 346-356 (doi:10.3109/10715762.2013.779373)
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πρόσληψη τουλάχιστον 6-8 ποτηριών νερού ημερησίως.
• Επιλέξτε έναν ελαφρύ τρόπο μαγειρέματος των γευμάτων σας,
εξασφαλίζοντας τη διατήρηση των θρεπτικών τους συστατικών (όχι τηγάνι, όχι υψηλές θερμοκρασίες).
• Προσθέστε στο φαγητό σας φρέσκα αρωματικά βότανα, μπαχαρικά
και καρυκεύματα, που αυξάνουν την αντιοξειδωτική προστασία.
• Χρησιμοποιείτε λεμόνι αντί για ξύδι στις σαλάτες σας- έχει έντονη
αντιοξειδωτική δράση.
• Εντάξτε την άσκηση που σας ταιριάζει στη ζωή σας.
Εν αρχή ην... η διάγνωση
Επειδή όμως η πρώτη κίνηση για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος
είναι ο εντοπισμός του, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι πλέον είναι
διαθέσιμο ένα εύκολο τεστ, που μπορεί να μας πει αν πάσχουμε ή όχι
από οξειδωτικό στρες.
«Μέχρι πρόσφατα, η εκτίμηση της δράσης των ελευθέρων ριζών
ήταν δύσκολη, χρονοβόρα και ακριβή. Σήμερα όμως, έχουμε τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε ποσοτικά τον βαθμό επίδρασης των ελευθέρων
ριζών στον οργανισμό. Πρόκειται για μια φωτομετρική μέτρηση, που

Aντιοξειδωτική δίαιτα ΟRAC
Οι επιστήμονες του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ κατέταξαν πρόσφατα τα τρόφιμα σε μια κλίμακα, ανάλογα με
την αντιοξειδωτική τους ικανότητα - την επονομαζόμενη
κλίμακα ORAC (oxygen reagent absorbance capacity), η
οποία αποτυπώνει την ικανότητα των τροφίμων να δεσμεύουν τις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου. Οι ειδικοί προτείνουν
μια αντιοξειδωτική δίαιτα σε περίπτωση που διαγνωσθεί
υψηλό οξειδωτικό στρες. Η δίαιτα αυτή πρέπει να περιέχει
3.000-5.000 μονάδες ORAC.
Παράδειγµα - Μονάδες ORAC ανά 100 γραµµάρια
Ξερά δαμάσκηνα . . . . . . . 5.770
Σταφίδες . . . . . . . . . . . . . . 2.830
Μύρτιλλα. . . . . . . . . . . . . . 2.400
Βατόμουρα . . . . . . . . . . . . 2.036
Λαχανίδες. . . . . . . . . . . . . . 1.770
Φράουλες . . . . . . . . . . . . . . 1.540
Σπανάκι . . . . . . . . . . . . . . . . 1.260
Λαχανάκια Βρυξελλών . . . . 980
Μπρόκολο . . . . . . . . . . . . . . 890
Πορτοκάλι. . . . . . . . . . . . . . . 750

ΔΡ. μΠΟυγΟυλιΑ
μΑΡιΑ
Ενδοκρινολόγος –
Διαβητολόγος
Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή
του Α.Π.Θ. το 1984 και έλαβε τον τίτλο
ειδικότητας της Ενδοκρινολογίας το
1995. Είναι Διδάκτωρ της Ιατρικής
Σχολής του Α.Π.Θ., με θέμα της
διδακτορικής της διατριβής τη «Μελέτη
της μεταβολικής και ενδοκρινούς
λειτουργίας του λιπώδους ιστού των
παχύσαρκων».
Είναι μέλος της Ιατρικής Εταιρείας
Βορείου Ελλάδος, της Διαβητολογικής
Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (μέλος
Δ.Σ. από το 1998), μέλος της Ιατρικής
Εταιρείας Παχυσαρκίας, της Ελληνικής
Ενδοκρινολογικής Εταιρείας, της
Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών, της
Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας,
της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και
Εφαρμογών της Αυξητικής Ορμόνης,
της Εταιρείας Μεταβολισμού των
οστών, της Εταιρείας Εφηβικής και
Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας,
της Πανευρωπαϊκής Διαβητολογικής
Εταιρείας, της Πανευρωπαϊκής
Ένωσης Ενδοκρινολόγων. Είναι
επίσης αναγνωρισμένο μέλος του
Πανευρωπαϊκού συνδέσμου ειδικών
ενδοκρινολόγων (UEMS) και ιδρυτικό
μέλος του Διεθνούς Παρατηρητηρίου
του Οξειδωτικού Στρες.
Έχει λάβει μέρος σε επιστημονικές
εργασίες, ξένες δημοσιεύσεις και έχει
συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε πολλά
ιατρικά συνέδρια.
Πραγματοποιεί συχνά ομιλίες στο
κοινό της Θεσσαλονίκης, για θέματα
παχυσαρκίας, σακχαρώδη διαβήτη,
διατροφής και οξειδωτικού στρες.
Πόντου 62, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310443672
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υπολογίζει τη συγκέντρωση των υπεροξειδίων στο
αίμα, που σχηματίζονται από την αντίδραση του οξυγόνου με άλλες οργανικές ουσίες (λιπίδια, πρωτεΐνες
κ.λπ.) και μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε το οξειδωτικό δυναμικό του αίματος», τονίζει η κ. Μπουγουλιά
και συνεχίζει: « Η εκτίμηση του οξειδωτικού στρες,
της αντιοξειδωτικής ικανότητας του οργανισμού και η
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων δίνει την δυνατότητα
στο ειδικό ιατρό να προτείνει θεραπευτικές παρεμβά-

η

Solgar Advanced
Antioxidant
Formula
Αντιοξειδωτική
ασπίδα
Η προηγμένη αντιοξειδωτική φόρμουλα της
Solgar ενδιαφέρει όλους
όσους επιζητούν ευεξία,
ζωτικότητα, αντιγήρανση
και νεανικό σφρίγος. Ουδετεροποιεί τις ελεύθερες
ρίζες, επιδρώντας θετικά
στον έλεγχο της κυτταρικής
φθοράς.
Παρέχει βιταμίνες C,
E, Α, ριβοφλαβίνη (Β2),
καροτενοειδή, αμινοξέα, μεταλλικά στοιχεία
όπως Χαλκό, Μαγγάνιο,
Ψευδάργυρο, Σελήνιο,
Πολυφαινόλες και Προανθοκυανιδίνες, όλα σε μια
βάση από σούπερ τροφές
και βότανα.

Nature’s Bounty
Βιταμίνη
eSTeR-c
500 mg
Βιταμίνη C
ταχείας
απορρόφησης!
Η βιταμίνη C συμβάλλει στη διατήρηση ενός
υγιούς ανοσοποιητικού,
στην ομαλή παραγωγή
κολλαγόνου και στη διατήρηση υγιών αιμοφόρων
αγγείων, οστών, αρθρικού
υγρού, ούλων, δοντιών και
επιδερμίδας.
H Βιταμίνη ESTER-C της
Nature’s Bounty παρέχει
βιταμίνη C σε εστερική
μορφή, που απορροφάται
γρηγορότερα από την
κανονική βιταμίνη C,
τονώνει το ανοσοποιητικό
και προστατεύει τα κύτταρα από το οξειδωτικό
στρες.
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σεις, όπου κρίνεται αναγκαίο, όπως για παράδειγμα
αντιοξειδωτική διατροφή - δίαιτα - χορήγηση αντιοξειδωτικών.
Είναι βασικό, ωστόσο, η χορήγηση αντιοξειδωτικών
να είναι εξατομικευμένη και να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες του κάθε οργανισμού, καθώς η ανεξέλεγκτη
πρόσληψη αντιοξειδωτικών μπορεί να επιφέρει το
αντίθετο αποτέλεσμα και να οδηγήσει στην οξείδωση
του οργανισμού με απώτερες δυσμενείς επιπτώσεις».

προτείνει...

Optima
Pomegranate
Juice 500 ml
Για δύναμη και
αναζωογόνηση

Solgar
Turmeric Root
extract
Με τη δύναμη
του κουρκουμά

Το Pomegranate Juice
της Optima είναι ένας
δυναμωτικός χυμός
ροδιού πλούσιος, σε αντιοξειδωτικές ουσίες, που
προσφέρει ζωτικότητα
και αναζωογόνηση στον
οργανισμό.
Συγκεντρώνει μια ποικιλία
ευεργετικών αντιοξειδωτικών ουσιών και προστατεύει τον οργανισμό από
τις αρνητικές επιδράσεις
των ελεύθερων ριζών που
σχηματίζονται καθημερινά
από το μεταβολισμό των
κυττάρων.

Το Turmeric Root Extract
της Solgar περιέχει σκόνη
από το ρίζωμα του φυτού
Curcuma longa, που είναι
πλούσιο σε
κουρκουμινοειδή.
Παρουσιάζει αντιφλεγμονώδεις, αντιμυκητισιακές, αντιοξειδωτικές και
αντιβακτηριακές τοπικά
ιδιότητες. Επίσης, προστατεύει, αποτοξινώνει
και ενισχύει τη λειτουργία
του ήπατος, αυξάνει τη
σύνθεση και την αποβολή
της χολής και βοηθά στη
μείωση της χοληστερόλης.

healthy
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ΟΙ ΝΕΕΣ
ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ

FITNESS

της Νεκταρίας Καρακώστα

BOOT
cAMP ΥΟGIlATeS
Κάποτε, γυμναστήριο σήμαινε πολλαπλούς κοιλιακούς και επαναλήψεις σε
μηχανήματα. Στον δρόμο
που χάραξε η...zumba, ο
χώρος του ﬁtness εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες
μορφές άσκησης που στόχο
δεν έχουν μόνο την εξάσκηση και την ευεξία, αλλά
και τη... διασκέδαση. Όροι
όπως boot camp, bosu,
aqua yoga
και
πολλοί
άλλοι
μπήκαν
στη ζωή
μας, «απαιτώντας»
να πάρουμε διαζύγιο από
τον… καναπέ. Μήπως πράγματι ήλθε η ώρα;

BOSU
36 | μάρτιος - απρίλιος 2014

FITNESS

TRX

SPINNING

Α

ν μέχρι σήμερα, μετά το «δεν έχω χρόνο»,
λέγατε «βαριέμαι να πάω στο γυμναστήριο», τώρα δεν υπάρχουν δικαιολογίες... Στις γραμμές
που ακολουθούν, σας παρουσιάζουμε ό,τι νεότερο
έχει να επιδείξει ο χώρος του fitness. Διαλέξτε, διασκεδάστε και γυμναστείτε!
Boot camp
Aν έχετε βαρεθεί τις προπονήσεις σε κλειστούς χώρους και θέλετε κάτι πιο ευχάριστο, αλλά και αποτελεσματικό, τότε το Βoot Camp είναι η λύση. Πρόκειται για
ομαδικές προπονήσεις, που γίνονται σε εξωτερικούς
χώρους. Περιλαμβάνουν μια σειρά από απλές ασκήσεις (κάμψεις, πηδηματάκια, κοιλιακούς, ραχιαίους,
περπάτημα, τρέξιμο) με γρήγορες εναλλαγές, χωρίς
διάλειμμα. Στόχος είναι η βελτίωση της φυσικής κατάστασης και η καύση λίπους. Aντλεί την προέλευσή
του από την εκπαίδευση των... πεζοναυτών και μπορεί
να σας βοηθήσει να χάσετε μέχρι και 600 θερμίδες
ανά ώρα προπόνησης!
TRX
Πρόκειται για προπόνηση με ιμάντες. Περιλαμβάνει
ασκήσεις δυναμικές, πολυαρθρικές, με το βάρος του
σώματός μας, χρησιμοποιώντας μόνο έναν ανθεκτικό
ιμάντα! Το ασκησιολόγιο του TRX ξεπερνά τις 300 επιλογές και ο μηχανισμός ζυγίζει λιγότερο από 1 κιλό.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός γυμναστηρίου, αλλά
και στο σπίτι σας. Είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες
και για τα δύο φύλα. Γυμνάζει όλο το σώμα και έχει
στοιχεία αερόβιας προπόνησης, αφού, όταν είναι ομαδικό, έχει τη μορφή χορογραφίας. Οι ασκήσεις του

AQUA
YOGA

TRX βελτιώνουν τη δύναμη, την ισορροπία, την αντοχή
και τη μυϊκή ανάπτυξη του οργανισμού.
Aqua yoga
Βάση της είναι η κλασική τεχνική του διαλογισμού, η
οποία μεταφέρεται σε υδάτινο περιβάλλον. Το ασκησιολόγιο περιλαμβάνει ως επί το πλείστον όρθιες
στάσεις, διατάσεις, ασκήσεις ευκαμψίας, ευλυγισίας,
δύναμης και ισορροπίας.
Το παιδί αυτού του «γάμου» της yoga με το νερό
είναι ιδανικό για ανθρώπους με προβλήματα στον αυχένα, στη μέση, στα γόνατα, καθώς μέσα στην πισίνα,
οι καταπονήσεις ελαχιστοποιούνται. Κάτω από την
επιφάνεια του νερού δεν χρειάζεται να είστε yogi για
να κάνετε τις ασκήσεις. Το νερό σας βοηθά να κινείστε
ελεύθερα, ενώ μετά το μάθημα, μια αίσθηση χαλάρωσης και ανακούφισης πλημμυρίζει κάθε σας κύτταρο.
Οι ασκήσεις της aqua yoga συμβάλλουν στην ενδομυϊκή συναρμογή, δηλαδή τον τρόπο που συνεργάζονται μεταξύ τους οι ίνες κάθε μυός, στη μεσομυϊκή
συναρμογή, δηλαδή τον τρόπο που συμπράττουν οι
γειτονικοί μύες, στη δύναμη, στην ευλυγισία και στην
ευκαμψία. Η yoga του νερού ασκεί άμεση αγχολυτική
δράση, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και τη
λειτουργία του αναπνευστικού, βοηθά στα προβλήματα του πεπτικού σωλήνα, τα προβλήματα της μέσης
και τις ημικρανίες.
Η aqua yoga αποτελεί ιδανική άσκηση για τις εγκύους. Τα προγράμματα που απευθύνονται σε εγκύους
περιλαμβάνουν ασκήσεις σωστής αναπνοής, ασκήσεις ενδυνάμωσης όλων των μυών, διατάσεις για να
«ξεδιπλωθεί» το σώμα της εγκύου, ασκήσεις χαλά-
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Aerial
yoga

Είναι η yoga που... αψηφά τη βαρύτητα! Είναι γνωστή και ως
«antigravity». Η εναέρια yoga συνδυάζει τις κλασικές ασάνες (στάσεις) με ακροβατικές κινήσεις. Εδώ, οι παραδοσιακές ασκήσεις της
yoga, εκτελούνται μέσα σε υφάσματα που κρέμονται από το ταβάνι.
Η βαρύτητα προσφέρει ανακούφιση στους πόνους των αρθρώσεων,
τεντώνει και ενισχύει τους μύες. Όταν ευθυγραμμίζεται η σπονδυλική στήλη, ανακουφίζει από την πίεση, ενώ οι σφιγμένοι μύες
αποσυμπιέζονται.
Η aerial yoga γυμνάζει αποτελεσματικά την κοιλιά, καθώς, για να
μπορείτε να στηρίζεστε καλύτερα πάνω στην αιώρα, πρέπει να
σφίγγετε διαρκώς τους κοιλιακούς σας. Μετά από λίγα μαθήματα,
θα νιώθετε τους μύες σας πιο ευλύγιστους και δυνατούς.

"

Το τραμπολίνο μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα τονωτικό
και διασκεδαστικό, αφού μας βοηθά να αποκτήσουμε
σφιχτό σώμα και πολύ καλή διάθεση

ρωσης και τέλος ασκήσεις εμπέδωσης και αλλαγής στάσης του εμβρύου
– για τα τελικά στάδια της εγκυμοσύνης. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι η επιλογή της άσκησης από την
έγκυο, θα πρέπει να γίνεται έπειτα από
τη συμβουλή και την καθοδήγηση του
γυναικολόγου που την παρακολουθεί.
Βosu
Με αφετηρία στο χώρο της Ιατρικής, το
bosu (ακρωνύμιο του «both sides up»)
είναι ένα πρακτικό όργανο προπόνησης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης,
που χρησιμοποιείται (από την «καλή»
και την «ανάποδη»), για την άσκηση
πολλών μυικών ομάδων. Oπτικά μοιάζει με μισή μπάλα pilates. Με το bosu,
η εκτέλεση προβολών, βυθίσεων και
κοιλιακών γίνεται όχι μόνο ελκυστική,
αλλά και πιο αποτελεσματική. Με τη
βοήθεια του bosu, μπορείτε να γυμνάσετε έντονα, τόσο την κοιλιά, τα χέρια,
τους γλουτούς αλλά και τα πόδια σας!
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Αν αγαπάτε το ποδήλατο, αλλά και το νερό, αυτός είναι ένας
συνδυασμός που θα… λατρέψετε! Το ποδήλατο μπαίνει
στην πισίνα και εσείς συνδυάζετε τη γυμναστική στο νερό
με την αερόβια άσκηση που προσφέρει το ποδήλατο.
Γυμνάζει όλο το σώμα και προσφέρει τόνωση. Αποτελεί τη
νέα τάση στο χώρο του fitness, καθώς σύμφωνα με τους
φανατικούς υποστηρικτές του, εξασφαλίζει εξαιρετικά
αποτελέσματα.
Η ιδέα για το υποβρύχιο ποδήλατο (ή Aqua Cycling) ανήκει
σε έναν Ιταλό φυσικοθεραπευτή, ο οποίος το πρότεινε και
το καθιέρωσε για την αποκατάσταση των ασθενών του. Η
μέθοδος δεν χρησιμοποιείται πλέον μόνο για θεραπευτικούς σκοπούς, καθώς την έχουν εντάξει στα προγράμματά
τους γυμναστήρια σε όλο τον κόσμο - και στην Ελλάδα.
Εκτός από τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται, απαραίτητη
είναι και η χρήση ειδικού παπουτσιού, ώστε να μη γλιστράει το πόδι του ασκούμενου μέσα στο νερό.

Aqua
cycling

FITNESS

Υοgilates
Πρόκειται για τον συνδυασμό γνωστών ασκήσεων της yoga,
με δυναμικές ασκήσεις εμπνευσμένες από το pilates. Συνδυάζει δηλαδή ασκήσεις που προσφέρουν μυϊκή ενδυνάμωση, ευλυγισία, βελτίωση της αναπνοής και στάσης του
σώματος (εστιάζοντας κυρίως στους μύες στήριξης), με
ένα σύστημα από παραδοσιακές asana (στάσεις), αναπνοές, τεχνικές συγκέντρωσης, χαλάρωσης κι αποτοξίνωσης.
Ως αποτέλεσμα, το Yogilates δυναμώνει τις κύριες ομάδες
μυών, προσδίδοντας τους μια κομψή γραμμή αντί για όγκο.
Ταυτόχρονα, χαρίζει ηρεμία στο μυαλό και στο πνεύμα.
Το yogilates είναι ιδανικό για τα άτομα που υποφέρουν
από μυοσκελετικά προβλήματα.
Τραμπολίνο
Το τραμπολίνο μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα τονωτικό και
διασκεδαστικό, αφού μας βοηθά να αποκτήσουμε σφιχτό
σώμα και πολύ καλή διάθεση. Γέλιο, χαρά, αλλά και κούραση συνοδεύουν συνήθως κάθε μάθημα. Tο τραμπολίνο
βελτιώνει την ισορροπία και τον συντονισμό των κινήσεων,
χωρίς να καταπονούνται οι αρθρώσεις, ενώ ενισχύεται και
η πυκνότητα των οστών, καθώς υποβάλλει τα οστά σε μια
ελαφριά και σταθερή πίεση, χωρίς να τα επιβαρύνει. Επίσης, ελαττώνονται τυχόν φλεγμονές και αποβάλλονται οι
τοξίνες, γιατί διεγείρεται το λεμφικό σύστημα κάθε φορά
που πηδάμε.
Αρκετά αποδοτικό και ευχάριστο, αποτελεί εναλλακτικό
τρόπο εκγύμνασης όλου του σώματος! Κατάλληλο για άτομα που υποφέρουν από αϋπνίες και έχουν υψηλή πίεση,
καθώς αυξάνει τη διάρκεια της φάσης REM του ύπνου1,
βελτιώνει τη λειτουργία των νευροδιαβιβαστών και μειώνει
την αρτηριακή πίεση. Συνιστά εξαιρετική αερόβια άσκηση,
με πολλά οφέλη, κυρίως για το καρδιαγγειακό σύστημα,
ενώ σας επιτρέπει να χάσετε έως και 160 θερμίδες, ανά μισάωρο εκγύμνασης.
Spinning
Το Spinning είναι ένα πρόγραμμα ομαδικής άσκησης ποδηλάτου σε εσωτερικό χώρο, που δημιουργήθηκε τη δεκαετία
του 1980, από τους Schwinn και Goldberg. Το spinning είναι ένα από τα πιο έντονα ομαδικά προγράμματα γυμναστικής και βασίζεται στην χρήση στατικών ποδηλάτων, υπό την
καθοδήγηση ενός εξειδικευμένου spinning Instructor.

Πηγή: 1. Buchegger J, Fritsch R, Meier-Koll A, Riehle H., Does trampolining and anaerobic
physical fitness affect sleep?, Percept Mot Skills. 1991 Aug;73(1):243-52.

Hula
hoop
Όλοι το γνωρίζουμε και το έχουμε δοκιμάσει σε μικρή ηλικία.
Εκτός από αγαπημένο παιχνίδι των
παιδιών, έχει αποκτήσει αρκετούς
οπαδούς στον χώρο του fitness,
καθώς γυμνάζει όλο το σώμα, ενώ
ταυτόχρονα διασκεδάζει. Ποιος δεν
θυμάται την αγωνιώδη προσπάθεια
και το διαρκές κούνημα, προκειμένου το στεφάνι να παραμείνει στη
μέση; Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο και
βοηθάει πολύ στην ενδυνάμωση του
κορμού, αλλά και στο χάσιμο λίπους
από την κοιλιά και την περιφέρεια.
Ανάλογα με το επίπεδο που βρίσκεται ο καθένας και τις ικανότητές του
με το στεφάνι, μπορεί να βελτιώσει
και άλλα σημεία του σώματος. Το
hula hoop γυμνάζει περισσότερους
από 30 βασικούς μύες, «χτίζει»
τους κοιλιακούς, ενώ βοηθά στον
καλύτερο συντονισμό των κινήσεων
και βελτιώνει την ισορροπία και
την ευλυγισία. Υπάρχουν δύο είδη
στεφανιών, για αρχάριους και προχωρημένους. Κάνοντας hula hoop,
μπορείτε να χάσετε έως και 600
θερμίδες την ώρα.
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Το spinning αποτελεί τον πιο εύκολο και ευχάριστο τρόπο καύσης 500-600 θερμίδων ανά
προπόνηση. Οι προπονήσεις spinning διαρκούν συνήθως 45 λεπτά και στα προχωρημένα
επίπεδά τους δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν
από τη σκληρή ποδηλασία σε εξωτερικό χώρο,
καθώς η δυσκολία και η ένταση αυξάνονται
συνεχώς.
Συσφίγγει και ενδυναμώνει πόδια, γλουτούς,
κοιλιακούς και χέρια, βελτιώνει τη φυσική κατάσταση και την αερόβια ικανότητα, επιτρέπει
τη συχνή προπόνηση, ανεξαρτήτως καιρικών
συνθηκών, ενώ η ομαδικότητα διασκεδάζει και
μεγαλώνει την πρόκληση. Είναι κατάλληλο για
όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου
και τριβής με τη σωματική άσκηση.

"

Το spinning αποτελεί τον πιο
εύκολο και ευχάριστο τρόπο
καύσης 500-600 θερμίδων ανά
προπόνηση

Aqua
AEROBIC
Ή αλλιώς αερόβια υδρογυμναστική. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα αερόβιας άσκησης
που εκτελείται μέσα στο νερό, δίνοντας τη
δυνατότητα στο σώμα σας να αποκομίσει
τα μέγιστα δυνατά οφέλη με τον λιγότερο
δυνατό κόπο. Έτσι, μπορείτε να κάνετε
πολύ περισσότερες επαναλήψεις, μέχρι να
νιώσετε κούραση. Μέσα στο νερό μπορείτε
να αθληθείτε με μικρότερες επιβαρύνσεις
για τα οστά, τις αρθρώσεις, τους συνδέσμους
και τους μύες, μειώνοντας τις πιθανότητες να
υποστείτε κάποιον τραυματισμό.

POLE
DANCING
Είναι η μόδα που έχει κατακτήσει όλο τον σύγχρονο κόσμο. Και όχι άδικα, γιατί θεωρείται ως ο πιο ευχάριστος συνδυασμός άσκησης, χορού και
αισθησιακής κίνησης! Το pole dancing γίνεται με τη χρήση ειδικού στύλου
και περιλαμβάνει συνδυασμό βηματισμών στο έδαφος και τεχνικών στον ίδιο
το στύλο.
Αποτελεί ιδανικό τρόπο άσκησης για το γυναικείο σώμα, πρώτον γιατί
ξεφεύγει από τα τετριμμένα είδη γυμναστικής και δεύτερον γιατί δεν χρησιμοποιούνται βάρη ή αντιστάσεις, αλλά το ίδιο το σώμα. Τα αποτελέσματα
είναι ορατά άμεσα στο σώμα, ως σύσφιξη, μείωση κυτταρίτιδας και χάσιμο
πόντων, ευλυγισία και δύναμη. Πέρα από την εκγύμναση, το pole dancing
τονώνει και την αυτοπεποίθηση. Βλέπετε τον εαυτό σας να αλλάζει, να γραμμώνεται, ενώ αποκτάτε ευλυγισία και πλαστικότητα στις κινήσεις σας, ειδικά
αν δεν έχετε ασχοληθεί ξανά με άλλο είδος χορού.
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Σ

ε ένα περιβάλλον γενικευμένης κρίσης, όπου
τίποτα δεν είναι δεδομένο, είναι πολύ εύκολο για έναν άνθρωπο να απομονωθεί και να νιώσει
πληγωμένος, με «σπασμένα τα φτερά»... Δυστυχώς, η
έλλειψη αυτοπεποίθησης είναι ένας φαύλος κύκλος.
Κάθε αποτυχία αποτελεί ή ερμηνεύεται ως νέο πλήγμα. Υπάρχουν, επίσης, άτομα που αμφιβάλλουν για τις
ικανότητές τους, αμφισβητούν τον εαυτό τους, έχουν
διαρκώς την ανάγκη επιβεβαίωσης από τους άλλους,
υπονομεύοντας έτσι την εικόνα τους στον ίδιο τους τον
εαυτό.
Από την άλλη πλευρά, η αυτοπεποίθηση «χτίζεται»
σιγά σιγά και είναι στο χέρι καθενός από εμάς να την
κατακτήσει. Η αυτοπεποίθηση είναι από τα καλύτερα
δώρα που μπορεί να κάνει κάποιος στον εαυτό του –
μια πράξη αγάπης προς τον εαυτό του και προς του άλλους. Είναι σημαντικός παράγοντας στις σχέσεις, στην
δουλειά, στη συνολική υγεία του ατόμου.
Aυτοπεποίθηση σημαίνει αυτογνωσία
Υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσει κάποιος την χαμηλή
του αυτοπεποίθηση. Αν ανήκετε στην κατηγορία εκείνων που -έστω και προσωρινά- αισθάνονται ότι έχουν
χάσει την πίστη στον εαυτό τους, διαβάστε τις γραμμές
που ακολουθούν. Σας παρουσιάζουμε τον δρόμο για να
αλλάξετε τη στάση ζωή σας και να επαν-ΕΚΤΙΜΗΣΕΤΕ
τον εαυτό σας, βήμα προς βήμα.

1 Πόσο ξέρετε τον... εαυτό σας; Η εικόνα που
έχουμε για τον εαυτό μας είναι πολύ σημαντική για την
αυτοπεποίθησή μας. Πάρτε μολύβι και χαρτί και καταγράψτε τα προτερήματα και τα ελαττώματά σας. Με
αυτόν τον τρόπο θα δείτε ποια είναι τα ταλέντα σας και
οι ικανότητές σας! Παράλληλα, σταθείτε με ειλικρίνεια
απέναντι στον εαυτό σας, ακούστε τι θέλει να σας πει,
αναγνωρίστε τα ελαττώματά σας και προσπαθήστε να
τα διορθώσετε ή να τα αποδεχτείτε. Κανείς δεν είναι
τέλειος άλλωστε! Σκεφτείτε ποια είναι τα πράγματα που
σας περιορίζουν στην καθημερινή σας ζωή και αναρωτηθείτε αν είναι αντικειμενικά εμπόδια ή εμπόδια που
εσείς –αυτοϋπονομευόμενος- τεχνητά έχετε θέσει.
2 Αφήστε πίσω τις αρνητικές σκέψεις. Μήπως
σκεπτόμενος αρνητικά, βάζετε εμπόδια στον εαυτό σας
και τον υποτιμάτε; Σταματήστε το! Σκεφτείτε θετικά και
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τότε θετικά πράγματα
θα αρχίσουν να συμβαίνουν!
3 Δεχτείτε τυχόν
αποτυχίες σας και προσπαθήστε να μάθετε από
αυτές. Κανείς δεν μπορεί να
πετυχαίνει πάντα και στα πάντα, μην το ξεχνάτε!
Σκεφθείτε πως καθετί που μας συμβαίνει, είναι μια
νέα εμπειρία, που μας βοηθά να γινόμαστε πιο έτοιμοι, πιο δυνατοί, αλλά και να αποκτήσουμε, μέσα
από αυτήν την κατάσταση, μεγαλύτερη ωριμότητα.

Πού µπορεί να οφείλεται η
αρνητική αυτο-εικόνα;
H ψυχολογική ανάπτυξη του ατόμου δεν
πραγματοποιείται ανεξάρτητα από το
περιβάλλον στο οποίο ζει. Εμπειρίες από
την παιδική ή την εφηβική μας ηλικία
πιθανό να έχουν επηρεάσει και ίσως να
έχουν διαστρεβλώσει, την εικόνα που
έχουμε για τον εαυτό μας. Άλλα συχνά
αίτια της χαμηλής αυτοπεποίθησης είναι
η παντός είδους κακοποίηση (σωματική,
λεκτική, ψυχολογική), η έντονη κριτική
που μπορεί να είχαμε υποστεί σαν παιδιά
από τους γονείς μας, κάποιες εμπειρίες
που μπορεί να μας έκαναν να ντραπούμε
ή ακόμα και να γελοιοποιηθούμε κατά
την παιδική ηλικία και τέλος η απαίτηση
από εμάς τους ίδιους ή τους γονείς μας
να είμαστε «τέλειοι»! Άτομα με χαμηλή
αυτοπεποίθηση συχνά λάμβαναν (ή
εξακολουθούν να λαμβάνουν) τα εξής
μηνύματα από το περιβάλλον τους: ότι
είναι αποτυχημένα, ότι είναι χαμηλού
πνευματικού επιπέδου, ότι δεν αξίζουν,
ότι δεν είναι ικανοί κ.λπ.

της Νεκταρίας Καρακώστα
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ΤΟΝΩΣΤΕ ΤΗΝ
άΥτΟΠΕΠΟιΘηση ΣΑΣ
Άγχος και πίεση στην καθημερινότητα, το αβέβαιο αύριο (κυρίως
στα εργασιακά) ή μια αποτυχία, μπορούν να «τραυματίσουν» την
αυτοπεποίθησή σας. Μην αφήνετε την έλλειψη αυτοπεποίθησης
να σας «κρατήσει πίσω». Η πίστη και η σιγουριά στον εαυτό σας
είναι ο μόνος τρόπος για την επιτυχία- σε κάθε τομέα.
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4 Μην μένετε στα λάθη του παρελθόντος. Δεν
θα κερδίσετε τίποτα. Δείτε τα ως μάθημα ζωής και
προχωρήστε παρακάτω. Μην ξεχνάτε ότι από τη στιγμή που δε μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον,
είναι αναμενόμενο να κάνουμε λάθη. Συνειδητοποιώντας το, θα μάθετε να συγχωρείτε τον εαυτό σας και
τους άλλους για λάθη του παρελθόντος και να προσανατολίζεστε στο μέλλον. Η φράση «ό,τι έγινε, έγινε»
είναι σοφή στην απλότητά της.
5 Βασιστείτε στα δυνατά σας σημεία. Εντοπίστε
τα δυνατά σας σημεία και τις θετικές σας ιδιότητες.
Αναγνωρίστε στον εαυτό σας τις πολύτιμες μικρές
επιτυχίες. Μην τις υποβιβάζετε, τονίζοντας ή μεγεθύνοντας τις αποτυχίες σας.

η

προτείνει...

6 Θέστε εφικτούς και ρεαλιστικούς στόχους.
Η διεθνής βιβλιογραφία επιβεβαιώνει ότι τα άτομα
που θέτουν ρεαλιστικούς στόχους, παρουσιάζουν
υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας, συγκριτικά με εκείνους των οποίων οι απαιτήσεις είναι πέραν των δυνατοτήτων τους. Πετυχαίνοντας λοιπόν τους στόχους
σας, σταδιακά θα χτίσετε την αυτοπεποίθησή σας.
7 Αλλάξτε μία «κακή» συνήθειά σας. Μην
ξεκινήσετε με κάτι πολύ μεγάλο π.χ. να κόψετε το
τσιγάρο, αλλά με κάτι μικρό- υποσχεθείτε π.χ. στον
εαυτό σας ότι θα περπατάτε 10 λεπτά κάθε μέρα. Κάντε το για ένα μήνα. Μόλις το πετύχετε, θα αισθανθείτε «άλλος άνθρωπος»!
8 Πείτε «όχι» στις συγκρίσεις. Αποδεχθείτε τη διαφορετικότητά σας, τα προτερήματα και τα
ελαττώματά σας. Μην συγκρίνετε διαρκώς τον εαυτό
σας με ανθρώπους που φαίνεται να τα καταφέρνουν
καλύτερα.
9 Χαράξτε τον δρόμο σας. Μην επιτρέπετε
στους άλλους να σας κατευθύνουν.
10 Μην σταματάτε να μαθαίνετε. Δεν υπάρχει
τίποτα καλύτερο για να ενισχύσετε την αυτοπεποίθησή σας, από τη γνώση. Η γνώση αποκτάται μέσα
από προσωπικό κόπο και μόχθο, άρα η κατάκτησή
της είναι κάτι που μας δίνει σιγουριά για τον εαυτό μας. Μόνο τυχαία δεν είναι η ρήση του Άγγλου
φιλόσοφου σερ Φράνσις Μπέικον, «η γνώση είναι
δύναμη».

Solgar
Balance Rhodiola complex
Βρείτε τις ισορροπίες σας
Το συμπλήρωμα Balance Rhodiola Complex, είναι
το κλειδί που μας προσφέρει η Solgar για την
αποτελεσματική διαχείριση του στρες. Είναι ένας
μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, ιχνοστοιχείων,
φυτικών εκχυλισμάτων, λαχανικών και φρούτων,
κατάλληλος για άτομα με διανοητική, συναισθηματική, εργασιακή ή σωματική ένταση.
Το χαμομήλι που περιέχει, χρησιμοποιείται
παραδοσιακά για τις αγχολυτικές του ιδιότητες.
Παράλληλα, βοηθάει έντονα εργαζόμενους να
καταπολεμήσουν το στρες με φυσικό τρόπο, να
τονώσουν τον κουρασμένο οργανισμό τους και να
βελτιώσουν την ερωτική τους διάθεση.
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11 Mην τα παίρνετε όλα προσωπικά. Μην θεωρείτε πως για ό,τι συμβαίνει ευθύνεστε εσείς ή ότι
έγινε εξαιτίας σας. Κάποια πράγματα απλώς συμβαίνουν, είτε το θέλετε είτε όχι και δεν σχετίζονται
με εσάς, παρόλο που μπορεί να σας επηρεάζουν με
κάποιον τρόπο.
12 Αποφύγετε τις «ταμπέλες». Όταν πιάνετε τον
εαυτό σας να λέει «είμαι ανεπαρκής» ή να βάζει παρόμοιες ετικέτες, να θυμάστε ότι τέτοιες ετικέτες δε
σας προσφέρουν τίποτα παραπάνω από στεναχώρια
και την αίσθηση ότι δεν θα τα καταφέρετε.
13 «Πες μου τους φίλους σου»... Η αυτοπεποίθηση έχει άμεση σχέση με την ενθάρρυνση και την
αποδοχή. Αποφύγετε ανθρώπους και καταστάσεις που
σας «ρίχνουν», που σας κάνουν να αμφιβάλλετε για τον
εαυτό σας, τις πράξεις σας, τις δυνατότητές σας. Κρα-
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τήστε στη ζωή σας μόνο τους αληθινούς φίλους: Άτομα
που ασκούν εποικοδομητική κριτική και σας κάνουν να
νιώθετε άνετα, ακόμη και με τα ελαττώματά σας.
14 Μην αφήνετε το γενικό κλίμα να σας επηρεάσει. Το πιθανότερο είναι πως οι περισσότεροι
άνθρωποι γύρω σας τον τελευταίο καιρό δεν είναι
ιδιαίτερα αισιόδοξοι. Οι οικονομικές δυσκολίες και
το κλίμα γενικευμένης κρίσης, δεν αφήνει κανέναν
ανεπηρέαστο. Αντισταθείτε! Μην το αφήσετε να σας
στερήσει την πίστη στις ικανότητές σας.
15 Νιώστε ευγνωμοσύνη για αυτά που ήδη έχετε. Πολλές φορές, η έλλειψη αυτοπεποίθησης ξεκινά
από την έλλειψη ικανοποίησης για αυτά που έχει κατακτήσει κάποιος και για τα αγαθά που έχει στη ζωή
του. Αν λοιπόν κανείς συμφιλιωθεί με αυτά που έχει
πετύχει και αποκτήσει, θα έχει κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα συμφιλίωσης με τον ίδιο του τον εαυτό.
Αυτοπεποίθηση... κάθε μέρα!
Πέρα ωστόσο από τους παραπάνω
στόχους, που αφορούν σε μια αλλαγή της γενικότερης θεώρησης των
πραγμάτων και της στάσης ζωής
σας, υπάρχουν και μικρά πράγματα
που μπορείτε να κάνετε καθημερινά:
Μην γκρινιάζετε. Με τη διαρκή
γκρίνια, κινδυνεύετε να χάσετε τη
σωστή προοπτική των πραγμάτων
και να τα βλέπετε όλα μαύρα.
Αναγνωρίστε τις επιτυχίες σας. Φτιάξτε μια
λίστα επιτυχιών και
κολλήστε τις στον
καθρέφτη για να
σας ανεβάζει
τη διάθεση!

Φροντίστε τον εαυτό σας
Επειδή το πρώτο βήμα για την αυτοπεποίθηση
είναι το να μάθετε, αλλά πολύ περισσότερο
το να αγαπήσετε τον εαυτό σας, το να φροντίσετε την εξωτερική σας εμφάνιση είναι πολύ
σημαντικό. Ξεκινήστε να φροντίζετε τον εαυτό
σας, από σήμερα κιόλας!
• Εντάξτε στην καθημερινότητά σας τη
γυμναστική και μια πιο υγιεινή διατροφή.
Δώστε έμφαση στα φρούτα και στα λαχανικά,
που ωφελούν, τόσο την υγεία σας, όσο και την
ομορφιά σας.
• Προσπαθήστε να βελτιώσετε τα φυσικά
σημεία της εμφάνισής σας, π.χ. χάστε βάρος,
φροντίστε το δέρμα σας, αλλάξτε κούρεμα.
• Ρίξτε μια ματιά στην γκαρνταρόμπα σας:
Χαρίστε όλα τα ρούχα που πιστεύετε ότι δεν
ας κολακεύουν και ξεχωρίστε αυτά που τονίζουν τα καλύτερα σημεία σας!
• «Καλομάθετε» τον εαυτό σας, προσφέροντάς του μικρές «ενέσεις» απόλαυσης, όπως
π.χ. ένα χαλαρωτικό μασάζ.
• Ξεκουραστείτε όποτε το έχετε ανάγκη.

Αποφύγετε την «παγίδα» της τελειομανίας. To
«τέλειο» είναι εχθρός της αυτοπεποίθησης. Το να θέτετε υπερβολικά υψηλούς στόχους, θα σας οδηγήσει
με μαθηματική ακρίβεια στην απογοήτευση.
Κοιτάξτε τον καθρέφτη και χαμογελάστε. Αν κοιτάζετε τον καθρέφτη χαμογελαστοί κάθε μέρα, θα
αισθανθείτε πιο ευτυχισμένοι και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
Δεχθείτε τα κομπλιμέντα με χαρά. Όταν σας κάνουν μια φιλοφρόνηση, μην κατεβάζετε το κεφάλι και μην βιαστείτε να την αντικρούσετε λέγοντας
πως πρόκειται για «υπερβολές». Πάρτε το θετικά και
...απαντήστε θετικά! Ένα «ευχαριστώ» με ένα μεγάλο
χαμόγελο είναι αρκετό.
Χαλαρώστε. Οι άνθρωποι που ξέρουν να χαλαρώνουν, αντιμετωπίζουν καλύτερα τις δυσκολίες που τους
παρουσιάζονται. Ο καλύτερος τρόπος για να χαλαρώσετε είναι ο διαλογισμός, αλλά και η σωματική άσκηση.
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Είναι κοινό μυστικό,
πως οι εποχές δεν
προσφέρονται για
διακοπές και ταξίδια.
Όμως τα όνειρα και
οι επιθυμίες, αν και…
«φορολογούνται», δεν
παύουν ευτυχώς να
υπάρχουν! Αν ονειρεύεστε ένα ταξιδάκι,
αλλά η τιμή της βενζίνης, η αύξηση των
διοδίων ή των εισιτηρίων σας βάζουν...
φρένο, ηρεμήστε και
σκεφτείτε πως όλα είναι θέμα επιλογών. Το
healthyme σας παρουσιάζει 5 προορισμούς
για… συμφέρουσες
αποδράσεις!

της Βιβέττας Λαϊνιώτη

TAΞΙΔΙ

τάΞιΔΕΨτΕ…
ΕΞΥΠΝΑ!

H

τύχη είναι με το μέρος μας! Ζούμε σε μία από τις πιο όμορφες χώρες του κόσμου, που χειμώνα- καλοκαίρι μας προσφέρει πληθώρα επιλογών, για να αποδράσουμε και να περάσουμε
όμορφες στιγμές. Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά! Κόντρα στο ρεύμα
της εποχής, ξετρυπώσαμε ή θυμίζουμε κοντινούς προορισμούς, όπου
με λίγα χρήματα, αλλά με πολλή όρεξη, μπορείτε να ξεφύγετε από την
καθημερινότητα και να συνειδητοποιήσετε πως βλέποντας τη θετική
πλευρά των πραγμάτων, όλα μπορεί να αλλάξουν! Μια σημαντική
αλλαγή στον τομέα του τουρισμού τα τελευταία χρόνια είναι οι καλές
τιμές και οι πολλές προσφορές από τους ξενοδόχους -οι τελευταίες
μάλιστα καλύπτουν κάθε γούστο και «πορτοφόλι», κάθε εποχή του
χρόνου!

ΤΑΞΙΔΙ

ΑΙΓΙΝΑ

Sites που σας....ταξιδεύουν

Αγαπημένη μίνι απόδραση

Σ

ε απόσταση μόλις 35 λεπτών με ιπτάμενο δελφίνι από τον Πειραιά, η Αίγινα αποτελεί την ιδανική
επιλογή για μια σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα. Με κόστος μόλις 26 ευρώ (κόστος εισιτηρίων
για ένα ζευγάρι, με επιστροφή), μπορείτε και εσείς να
επισκεφτείτε το νησί της κόρης του Ασωπού.
Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο βασιλιάς των θεών
Δίας ερωτεύτηκε την ωραιότερη από τις είκοσι κόρες
του θεού Ασωπού, την Αίγινα. Την απήγαγε και την μετέφερε στο νησί Οινώνη, όπου απέκτησαν έναν γιο, τον
Αιακό.
Το νησί του Αργοσαρωνικού, που είναι βγαλμένο από
μύθο, θα σας κάνει να το ερωτευτείτε από την πρώτη
κιόλας στιγμή! Γραφικές άμαξες, παραδοσιακοί οικισμοί, όμορφες παραλίες και φυσικά μονοπάτια είναι
μερικά από τα ατού της. Ακόμα και οι πιο απαιτητικοί
τουρίστες, με το που φθάνουν στο λιμάνι εντυπωσιάζονται από τη θέα των νεοκλασικών κτιρίων, κατά
μήκος της παραλιακής. Εκεί μπορείτε να απολαύσετε το καφεδάκι σας, μιας και στο ισόγειο των κτιρίων
φιλοξενούνται παραδοσιακά νησιώτικα καφενεδάκια,
αλλά και ταβερνάκια και ζαχαροπλαστεία με τοπικά
εδέσματα. Πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν πως
τον Μάρτιο η Αίγινα «φοράει» τα καλά της, με πρωταγωνίστριες στο τοπίο τις... ανθισμένες φιστικιές!
Δοκιμάστε τα φημισμένα σε ολόκληρο τον κόσμο
φρεσκοκαβουρντισμένα φιστίκια Αιγίνης, αλλά και τα
γλυκά που φτιάχνονται με φιστίκι, όπως το γλυκό του
κουταλιού, το μέλι με φιστίκι και το υποβρύχιο φιστίκι.
Αξίζει να επισκεφθείτε το Μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου, που κάθε χρόνο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον
χιλιάδων επισκεπτών από όλο τον κόσμο - βρίσκεται
στον δρόμο προς την Αγία Μαρίνα, σε μια απόσταση
περίπου 6 χιλιομέτρων από την πόλη της Αίγινας.
Επίσης, μπορείτε να επισκεφθείτε αρκετούς αρχαιολογικούς χώρους, όπως τον δωρικό ναό της Αφαίας
Αθηνάς, που βρίσκεται μέσα σε πευκοδάσος, στην
κορυφή ενός λόφου, το Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου
φιλοξενούνται οι αρχαιολογικοί θησαυροί του νησιού
και φυσικά το Μουσείο Καπράλου, όπου στεγάζεται το
εργαστήρι του σπουδαίου γλύπτη Χρήστου Καπράλου,
για να θαυμάσετε δείγματα του έργου του.

• www.ekdromi.gr : Το ekdromi.gr δημιουργήθηκε, ώστε να προβάλλει καθημερινά
μοναδικές προσφορές ξενοδοχείων και
ταξιδιών με εξαιρετικές εκπτώσεις! Είναι
το μοναδικό που ασχολείται αποκλειστικά
με deals από τον κλάδο του τουρισμού.
Καλοκαίρι ή χειμώνας; Βουνό ή θάλασσα;
Ελλάδα ή εξωτερικό; Τα καλύτερα deals με
έκπτωση έως και 60% σας περιμένουν με
ένα κλικ!
• www.groupon.gr: Οι άνθρωποι της
Groupon εργάζονται δυναμικά για να συγκεντρώσουν καθημερινά τις πιο συμφέρουσες προσφορές που θα ικανοποιήσουν
κάθε ανάγκη και επιθυμία σας - ανάμεσα
σε αυτές υπάρχουν και προσφορές τουρισμού, τόσες πολλές που έχουν πλέον
στο site τη δική τους σελίδα! Μέσα από
αυτές, μπορείτε να περάσετε τις διακοπές
σας στα πιο όμορφα μέρη της Ελλάδας και
του εξωτερικού, σε ξενοδοχεία που δεν
είχατε φανταστεί, με έκπτωση έως και 70%.
Πληκτρολογήστε travel.groupon.gr και θα
ξεδιπλωθεί μπροστά σας ένα ολόκληρο...
σύμπαν τουριστικών προσφορών! Μια
ειδική φόρμα αναζήτησης σας επιτρέπει
μάλιστα να αναζητήσετε όλες τις διαθέσιμες
προσφορές ανά προορισμό!
• www.bonusdeals.gr: Το bonusdeals θα
σας «λύσει τα χέρια»! Συγκεντρώνει όλες τις
προσφορές από όλα τα deal sites και σας
τις παρουσιάζει όλες μαζί για να διαλέξετε
εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Κάντε
κλικ στην επιλογή «ταξίδια» στην αριστερή πλευρά της σελίδας και... ετοιμάστε
βαλίτσες!
• www.booking.com: Σύμφωνα με τους
ιδιοκτήτες του, στόχος του είναι να παρέχει
σε όλους τους ταξιδιώτες, είτε ταξιδεύουν
για αναψυχή είτε για επαγγελματικούς λόγους, τον πιο απλό και οικονομικό τρόπο να
κάνουν κράτηση σε πληθώρα καταλυμάτων,
σε κάθε γωνιά του κόσμου, ενώ εγγυάται τις
καλύτερες τιμές!
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ΚΑΡΥΣΤΟΣ
Εξερευνήστε την!

Έ

νας ξεχωριστός προορισμός, μόλις μια ανάσα από
την Αθήνα, είναι η Κάρυστος, στο νοτιότερο άκρο της
Εύβοιας, που τα τελευταία χρόνια υποδέχεται ολοένα και
περισσότερους τουρίστες.
Για να φτάσετε, θα χρειαστείτε, μόλις μια ώρα με το
πλοίο από τη Ραφήνα ενώ οδικώς, δυόμισι ώρες. Το
κόστος ανά άτομο, χωρίς αυτοκίνητο, δεν ξεπερνά τα 7
ευρώ. Αν επιλέξετε να μετακινηθείτε με το όχημά σας,
το κόστος ανεβαίνει κατά 23 ευρώ. Η εξαιρετική ρυμοτομία της πόλης, με τους φαρδείς δρόμους και τις πολλές
πλατείες, οφείλεται στον Βαυαρό μηχανικό Μίρμπαχ- το
σχέδιο φτιάχτηκε κατόπιν παραγγελίας του Όθωνα, το
1843. Είναι από τις πρώτες πόλεις της Ελλάδας που απέκτησαν πνευματικό κέντρο με αίθουσα διαλέξεων, βιβλιοθήκη και μουσείο.
Αρμονία, γαλήνη, ξεκούραση είναι οι λέξεις που περιγράφουν την όμορφη αυτή πόλη. Η Κάρυστος, σαν
γνήσιος ψαρότοπος της Ελλάδας φημίζεται για το καλό
της ψάρι. Ο λόγος που μπορεί να βρει κανείς θαλασσινά
πιο νόστιμα από τα συνηθισμένα, είναι γιατί τα θαλάσσια

ρεύματα του Κάβο Ντόρο, φέρνουν στην επιφάνεια της
θάλασσας θρεπτικές ουσίες. Δοκιμάστε επίσης τα ντόπια
τυριά, αλλά και το φημισμένο κατσικάκι ή αρνάκι Καρύστου συνοδευόμενα από το καρυστινό κρασί και θα μας
θυμηθείτε. Επίσης, μην ξεχάσετε να φάτε κουρκουμπίνες, ένα είδος ζυμαρικού βρασμένο σε κατσικίσιο βούτυρο ή λάδι- αποτελεί έδεσμα- σταθμό στον γευστικό χάρτη
της Καρύστου.
Όσο για τις δραστηριότητες που προσφέρει η Κάρυστος; Πεζοπορίες, ιππασία, καταδύσεις, βόλτες σε φυσικά μονοπάτια θα σας ενθουσιάσουν! Αν έχετε διάθεση
και χρόνο, εφορμήστε στα γειτονικά χωριά. Βόρεια της
Καρύστου, το χωριό Μύλοι, δεσπόζει πάνω από τα ερείπια της παλιάς πόλης. Η άγρια βλάστηση, τα πλατάνια και
οι πηγές θα σας ανταμείψουν. Σημαντικό αξιοθέατο είναι
το Καστέλο Ρόσσο, στους πρόποδες της Όχης, μόλις τέσσερα χιλιόμετρα από την Κάρυστο, μεταξύ των χωριών
Γραμπιά και Μύλοι. Τα χωριά Καλύβια, Νικάσι και Λάλα
σας επιφυλάσσουν μια έκπληξη… Βόλτες κάτω από αιωνόβια πλατάνια και παραποτάμους.

ΝΑΥΠΛΙΟ

Η πρωτεύουσα της καρδιάς μας

A

ll time classic προορισμός, που δεν σε αφήνει αδιάφορο κάθε φορά που τον
επισκέπτεσαι. Μία από τις ιστορικότερες πόλεις της Ελλάδας, σε απόσταση 137
χλμ από την Αθήνα. Τα έξοδα ταξιδιού, με μέση κατανάλωση του Ι.Χ. στα 8 λίτρα/100
χλμ φτάνουν, μαζί με τα διόδια, στα 50-55 ευρώ με επιστροφή! Καλώς ήρθατε, λοιπόν, στο Ναύπλιο! Με περισσότερες από 20 επιλογές ξενοδοχείων και τιμές από
30 - 45 ευρώ για το δίκλινο, δεν θα δυσκολευτείτε να επιλέξετε αυτό που ταιριάζει
καλύτερα στα γούστα σας.
Είναι τόσα πολλά και όμορφα τα αξιοθέατα του Ναυπλίου, από το Μπούρτζι μέχρι
και το επιβλητικό Παλαμήδι στην κορυφή, που το σαββατοκύριακό σας (και το φωτογραφικό σας άλμπουμ!) θα γεμίσει όμορφες εικόνες.
Με κόστος μόλις 3 ευρώ (δωρεάν για τα παιδιά και τους φοιτητές), μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το Αρχαιολογικό και το Λαογραφικό Μουσείο. Όσο θα περιπλανιέστε σε δρόμους και στενάκια, θαυμάζοντας πλατείες, υπέροχα κτήρια και
κρήνες, θα συναντήσετε συμπαθητικά, γραφικά ταβερνάκια, με πλούσιο μενού και
συμπαθητικές τιμές. Ένα είναι βέβαιο: πως πριν ακόμα φύγετε από το Ναύπλιο, θα
το έχετε νοσταλγήσει... Γι’ αυτό, αργά ή γρήγορα θα ξαναγυρίσετε...
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ΤΑΞΙΔΙ

ΚΟΖΑΝΗ
Η «κυρία» της Δυτικής Μακεδονίας

Γ

ια τους εκ Θεσσαλονίκης ορμώμενους, μια
σύντομη και οικονομική απόδραση, σε απόσταση μόλις 1 ώρα και 30 λεπτών είναι η Κοζάνη.
Χτισμένη στους πρόποδες του Βερμίου, με τη νότια
πλευρά της να αντικρίζει την εύφορη κοιλάδα του
Αλιάκμονα, δεν γίνεται να μην σας συγκλονίσει.
Σύμφωνα με τον Δήμο Κοζάνης οι φιλόξενοι κάτοικοί του, φροντίζουν για την διατήρηση της πλούσιας τοπικής παράδοσης αλλά και για την ανάπτυξη
της πόλης μέσα από σύγχρονες υποδομές με όραμα για το μέλλον, που θα φέρουν την πόλη σε μια
θέση ευημερίας και ξεχωριστής λειτουργικότητας.
Το σημαντικότερο αξιοθέατο της πόλης είναι η
Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη -είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ελλάδα, μετά από αυτή της
Αθήνας, και διαθέτει 153.000 τόμους, περισσότερα από 380 χειρόγραφα, 315 κώδικες και πολλές
σπάνιες εκδόσεις, μεταξύ των οποίων και ένα από
τα 17 σωζόμενα πρωτότυπα της Χάρτας του Ρήγα
Φεραίου.
Αν και το Αρχαιολογικό μουσείο είναι αρκετά ενδιαφέρον, αυτό που αξίζει επίσης την προσοχή σας
είναι το Λαογραφικό μουσείο, ένα κόσμημα μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής, με πλούσια εκθέματα.
Στο κέντρο της Κοζάνης, σας περιμένει η πλατεία
Νίκης, όπου δεσπόζει ο πύργος του ρολογιού με το
καμπαναριό και ο Μητροπολιτικός ναός του Αγίου
Νικολάου με τις σημαντικές τοιχογραφίες, το ξυλόγλυπτο τέμπλο και ένα καμπαναριό - σύμβολο .
Γύρω από τη πλατεία υπάρχουν δεκάδες καφετέριες, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία και μαγαζάκια
για τα ψώνια σας. Η πόλη της Κοζάνης προσφέρει
πολύ καλές επιλογές φαγητού, από μεζεδοπωλεία
και εστιατόρια μέχρι ουζερί και τσιπουράδικα, με
κοινό χαρακτηριστικό τους τις πολύ προσιτές τιμές.
Τοπικά εδέσματα θα δοκιμάσετε; Αν ναι, τότε ψάξτε για κιχί (στριφτή πίτα), γιαπράκια και κεφτέδες.
Μαζί με τους μεζέδες δοκιμάστε κρασί «κοκκινέλι», τοπικής παραγωγής.

ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Το μεγαλείο της φύσης

Τ

ρία όμορφα χωριά, τα Άνω, τα Μεσαία και τα Κάτω
Τρίκαλα Κορινθίας, σκαρφαλωμένα στις βορειοανατολικές πλαγιές της Ζήριας, σε υψόμετρο 1.000 μ.,
σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε! Αν αναζητάτε αλλαγή παραστάσεων, ηρεμία και επαφή με φιλόξενους
ανθρώπους, τα Τρίκαλα Κορινθίας αποτελούν μοναδική
επιλογή. Θα φτάσετε, από την Αθήνα, μετά από ταξίδι
περίπου 1,5 ωρών.
Τα τρία χωριά των Τρικάλων είναι τόσο κοντά το ένα
στο άλλο, που αξίζει να τα εξερευνήσετε πεζή! Στάση 1η:
Κάτω Τρίκαλα. Εκεί σας περιμένει η λιθόστρωτη πλατεία,
με τον θεόρατο πλάτανο που δεσπόζει περήφανος και η
εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Το σκηνικό ολοκληρώνουν τα παραδοσιακά ταβερνάκια. Στάση 2η: τα Μεσαία
Τρίκαλα, σε απόσταση ενός χιλιομέτρου περίπου. Εδώ
θα βρείτε καταστήματα με τοπικά προϊόντα, μαγαζάκια
με εκλεκτούς μεζέδες και παραδοσιακούς πέτρινους
ξενώνες. Τη σκυτάλη παίρνουν τα Άνω Τρίκαλα, που επί
Τουρκοκρατίας, ονομάζονταν τουρκομαχαλάς. Μόλις
πατήσετε το πόδι σας, θα καταλάβετε γιατί. Το βλέμμα
γεμίζει από ψηλά, με εγκαταλελειμμένα κτίρια, πύργους
που σήμερα αποτελούν αρχοντικά. Περπατήστε λίγο
ακόμα, ως τη Μονή του Αγίου Βλάσιου και βγείτε στο
πίσω μέρος, όπου απλώνεται ένα δάσος από πλατάνια,
έλατα, πεύκα και οξιές.
Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τη λίμνη Δόξας,
που είναι ίσως η ωραιότερη εκδρομή στη Ζήρια. Είναι
τεχνητή, σε υψόμετρο 900 μέτρων. Στο κέντρο της φιλοξενεί το εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου. Εκεί κοντά,
επισκεφθείτε και τη Μονή του Αγίου Γεωργίου, που είναι
γεμάτη πράσινο κι έχει εκπληκτική θέα στη λίμνη. Πού
θα μείνετε; Στην περιοχή υπάρχουν ξενώνες με ευρύχωρα δωμάτια, κατάλληλα και για οικογένειες. Τέλος, ο
γαστρονομικός χάρτης των Τρικάλων Κορινθίας, με πολλά ταβερνάκια, που λειτουργούν όλο τον χρόνο, θα σας
ταξιδέψει στη... γεύση!
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ΥΓΙΕΙΝΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

ΒΑΛΤΕ ΥΓΕΙA
στην..
ΚάτσάρΟΛά σάσ!

της Νεκταρίας Καρακώστα

LIFESTYLE

Τις περισσότερες
φορές, όταν
κάποιος
αποφασίσει να
κάνει στροφή στην
υγιεινή διατροφή,
θεωρεί πως το
μόνο που πρέπει
να κάνει είναι να
κόψει το φαγητό
απ’ έξω. Όμως αυτό
δεν είναι αρκετό!
Η υγιεινή διατροφή
ξεκινά από το...
σπίτι ή και ακόμη
πιο πριν: από τις
επιλογές που θα
κάνετε στο σούπερ
μάρκετ!

Ό

πως σημειώνουν οι ειδικοί, ανάλογα με τον τρόπο και τα συστατικά που χρησιμοποιούνται στο
μαγείρεμα, το σπιτικό φαγητό μπορεί να είναι εξίσου ή και
περισσότερο ανθυγιεινό ή παχυντικό με το έτοιμο φαγητό,
το οποίο δεν είναι εξ ορισμού χαμηλότερης ποιότητας. Το
δίλημμα «έτοιμο απ’ έξω» ή «σπιτικό φαγητό» καθίσταται
έτσι επισφαλές…
Πολλές νοικοκυρές, για παράδειγμα, θεωρούν υγιεινό το τηγάνισμα, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούν
αποκλειστικά ελαιόλαδο. Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο
απλά. Το ελαιόλαδο είναι μεν η πιο υγιεινή επιλογή, σε σχέση με τα άλλα λάδια (π.χ. σπορέλαιο), αλλά δεν παύει να
είναι λάδι! Επομένως, το τηγανητό τρόφιμο εξακολουθεί
να έχει πολλαπλάσιες θερμίδες, σε σχέση με το αντίστοιχο
ψητό.
Με λίγη παραπάνω προσοχή στα ψώνια στο σούπερ μάρκετ και στα τρόφιμα που καταλήγουν στην κουζίνα και στο
ψυγείο σας, αλλά και με μια σειρά από μικρές αλλαγές στον
τρόπο μαγειρέματος, μπορείτε να βελτιώσετε την υγεία και
το βάρος σας και να εξασφαλίσετε το πολυπόθητο «εισιτήριο» για την υγιεινή διατροφή.
Μειώστε τα λιπαρά
• Περιορίστε το λίπος και προτιμήστε το ελαιόλαδο.
Αποφύγετε τα trans και τα κορεσμένα λιπαρά που βρίσκονται στα ζωικά λίπη.
• Αποφύγετε το τηγάνισμα και δοκιμάστε το ψήσιμο στο
γκριλ, τη γάστρα, τον ατμό και άλλους τρόπους μαγειρέματος. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι εξίσου γευστικό!
• Αν ωστόσο τηγανίσετε, προτιμήστε να το κάνετε με
ελαιόλαδο. Η πλούσια περιεκτικότητά του σε μονοακόρεστα οξέα και βιταμίνη E, το κάνει ιδιαιτέρως ανθεκτικό στις
υψηλές θερμοκρασίες. Φροντίστε όμως ο χρόνος τηγανίσματος να μην ξεπερνά τα 15 λεπτά και η θερμοκρασία να
είναι ήπια. Μία καλή λύση είναι τα αντικολλητικά τηγάνια ή
τα τηγάνια τύπου wok, στα οποία χρειάζεται να προσθέσετε
ελάχιστο ή καθόλου ελαιόλαδο. Δοκιμάστε την τεχνική stir
fry που συνίσταται στο γρήγορο τηγάνισμα σε μέτρια φωτιά,
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με διαρκές ανακάτεμα. Τα πιάτα που παρασκευάζονται με αυτήν την τεχνική, αν και περιέχουν ελάχιστο
λάδι, έχουν την ίδια νοστιμιά με αυτήν που θα είχαν
αν τηγανίζονταν κανονικά. Γι΄ αυτό και αποτελούν μια
καλή λύση για όσους κάνουν δίαιτα και έχουν κουραστεί να τρώνε τα πάντα ψητά, βραστά ή στον ατμό.
• Προτιμήστε τα άπαχα κρέατα, όπως κοτόπουλο
και γαλοπούλα, στα οποία έχετε αφαιρέσει την πέτσα
και το ορατό λίπος. Επιλέξτε λιγότερο λιπαρά κομμάτια (σπάλα, φιλέτο και σβέρκος στο μοσχάρι, νεφραμιά και μπούτι στο χοιρινό, στήθος στο κοτόπουλο). Προσοχή όμως! Τα άλιπα κρέατα μπορούν πιο
εύκολα να ξεραθούν κατά το ψήσιμο, γι’ αυτό είναι
σημαντικό να τα έχετε μαρινάρει πριν το μαγείρεμα,
π.χ. με κρασί, βαλσάμικο, γιαούρτι, χυμό εσπεριδοειδών μαζί με αλάτι, μπαχαρικά και βότανα.
• Μην αγοράζετε έτοιμο κομμένο κιμά. Διαλέξτε
εσείς το μέρος του κρέατος που θέλετε και ζητήστε
να γίνει κιμάς ενώπιόν σας.
• Προτιμάτε σάλτσες με ντομάτα, αντί για κρέμα
γάλακτος.
• Προτιμήστε γαλακτοκομικά light (τυρί, γάλα, γιαούρτι, κρέμα γάλακτος), σε όλες τις συνταγές που τα
περιέχουν.
• Μην χρησιμοποιείτε πολλή μαγιονέζα για τα
dressing στις σαλάτες σας. Αντικαταστήστε τα 2/3 της
μαγιονέζας με στραγγιστό γιαούρτι και προσθέστε τα
ανάλογα μπαχαρικά και μυρωδικά για να δώσετε γεύση
(π.χ. σκόνη σκόρδου, πάπρικα, λεμόνι, άνηθο, κ.ο.κ.).
Διατηρήστε τις βιταμίνες
Η θερμική επεξεργασία των τροφίμων με το μαγείρεμα, συνεπάγεται την απώλεια κάποιων θρεπτικών
συστατικών τους, όπως π.χ. βιταμινών. Για να διατηρήσετε το μέγιστο της θρεπτικής αξίας των τροφών
σας, μέχρι αυτές να καταλήξουν στο πιάτο σας:
• Μην μαγειρεύετε σε υψηλές θερμοκρασίες.
Όσο πιο γρήγορο και σε χαμηλή θερμοκρασία είναι
το μαγείρεμα, τόσο μειώνονται οι απώλειες βιταμινών
και ιχνοστοιχείων.
• Όταν βράζετε λαχανικά, πρέπει να τα βράζετε σε
όσο το δυνατό λιγότερο νερό, με την κατσαρόλα σκεπασμένη.
• Καλό θα ήταν να προσθέτετε το ελαιόλαδο στο
τέλος του μαγειρέματος, για να διατηρήσει όλα τα
αντιοξειδωτικά του χαρακτηριστικά, χωρίς να υποβαθμιστεί η θρεπτική του αξία.
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• Υπολογίστε 1 κουταλιά ελαιόλαδο ανά μερίδα
στο μαγείρεμα. Θα εμπλουτίσει το φαγητό σας με βιταμίνες και αντιοξειδωτικά.
Ψήστε υγιεινά
• Το μαγείρεμα στο φούρνο είναι ιδιαίτερα υγιεινό,
αν δεν χρησιμοποιήσετε μαγειρικό λίπος. Προσθέστε, όμως, λίγο νερό. Στο φούρνο μπορείτε να ψήσετε
κρέας, πουλερικά, ψάρι και φαγητά που μαγειρεύονται σε ταψί, όπως π.χ. μπιφτέκια, κοτόπουλο, ομε-
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λέτα φούρνου, κανελόνια, μπριάμ, μελιτζάνες, γεμιστά.
Επειδή η θερμοκρασία του φούρνου είναι μικρότερη
από εκείνη που έχουν π.χ. τα κάρβουνα, διατηρούνται
περισσότερο τα θρεπτικά συστατικά.
• Ψήσιμο στα κάρβουνα. Συχνά ακούμε ότι το ψήσιμο στα κάρβουνα είναι πιο υγιεινό. Η σύσταση αυτή
βασίζεται στο γεγονός ότι, μαγειρεύοντας στα κάρβουνα, δεν προστίθεται επιπλέον λίπος στο φαγητό και επομένως δεν υπάρχει επιβάρυνση με πολλά λιπαρά. Αυτό
όμως που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι όταν τροφές
με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες (όπως το κρέας
και το ψάρι) ψήνονται στα κάρβουνα, παράγονται δύο
ειδών ουσίες, οι ετεροκυκλικές αμίνες και οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες*, που θεωρούνται
βλαβερές για τον οργανισμό. Υπάρχουν όμως τρόποι
που μπορούν να μας εξασφαλίσουν πραγματικά υγιεινά
ψητά στα κάρβουνα:
- Καθαρίστε καλά τη σχάρα πριν το ψήσιμο. Με αυτό
τον τρόπο αφαιρείτε τυχόν καμένα υπολείμματα που
μπορεί να κολλήσουν στο φαγητό που θα ψήσετε.
- Διαλέξτε άπαχα κομμάτια και αφαιρέστε το ορατό
λίπος από το κρέας πριν το ψήσετε.
- Γυρίζετε το κρέας τακτικά. Εάν κάποιο κομμάτι του
κρέατος καεί, αφαιρέστε το πριν το φάτε.
- Κόψτε το κρέας σε μικρά κομμάτια, για να ψηθεί πιο
γρήγορα.
- Μαρινάρετε το κρέας σε λεμόνι ή ξύδι για τουλάχιστον 30 λεπτά. Περιέχουν αντιοξειδωτικές ουσίες που
λειτουργούν ως αντίβαρο στις βλαβερές ουσίες του ψησίματος.
- Προσθέστε φυσικά καρυκεύματα στο φαγητό σας,
όπως π.χ. κανέλα και δεντρολίβανο. Μελέτες έχουν δείξει ότι μειώνουν σημαντικά τον σχηματισμό βλαβερών
ουσιών στο μαγειρεμένο κρέας.

"

Όταν βράζετε λαχανικά, πρέπει
να τα βράζετε σε όσο το
δυνατό λιγότερο νερό, με την
κατσαρόλα σκεπασμένη

Μειώστε το αλάτι
Προσπαθήστε να ελαττώσετε το αλάτι. Η υπερβολική
κατανάλωση αλατιού σχετίζεται με την εμφάνιση διάφορων παθήσεων, όπως η υπέρταση και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Για να μη στερηθείτε τη γεύση, νοστιμίστε το φαγητό σας, χρησιμοποιώντας πιο υγιεινές
λύσεις, όπως το ξύδι, το λεμόνι, το σκόρδο, τα καρυκεύ-

* Ως ετεροκυκλικές αμίνες, ορίζονται οι χημικές ενώσεις που δημιουργούνται όταν η
κρεατίνη, στοιχείο των πρωτεϊνών στα τρόφιμα και κυρίως στο μυϊκό ιστό του κρέατος,
εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες, ενώ οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες
προκύπτουν κατά την καύση του ξύλου και του κάρβουνου.
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ματα και τα μυρωδικά! Για παράδειγμα, στο κρέας μειώστε το αλάτι
προσθέτοντας καπνιστή πάπρικα, μην αλατίζετε το ψάρι, αλλά δώστε
γεύση με εστραγκόν ή τσίλι σε σκόνη. Στις σαλάτες σας, αντί για αλάτι
προσθέστε μπόλικο ξίδι μπαλσάμικο, ανακατεμένο με μία κουταλιά
μουστάρδα, μία κουταλιά ελαιόλαδο και ένα κουταλάκι μέλι!
Για πιο υγιεινά γλυκά
• Κάντε τα γλυκά σας πιο υγιεινά, μειώνοντας την ποσότητα της
ζάχαρης που αναφέρεται στις συνταγές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής κατά το 1/4 ή και το 1/3, χωρίς να επέλθει αισθητή
διαφορά στην υφή και τη γεύση.
• Για περισσότερη πρωτεΐνη και λιγότερη διατροφική χοληστερόλη, χρησιμοποιείτε λιγότερους κρόκους και περισσότερα ασπράδια στην ομελέτα και στα γλυκά σας.

"

Η υγιεινή διατροφή
ξεκινά από το
σούπερ μάρκετ!
Είναι σημαντικό να
διαβάζετε προσεκτικά
τις ετικέτες των
τροφίμων και τα
συστατικά τους
και να κάνετε την
επιλογή που αρμόζει
καλύτερα στις ανάγκες
σας
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Οργανωθείτε
Για να μπορείτε να μαγειρεύετε υγιεινά κάθε μέρα, το
Α και το Ω είναι να έχετε τα υλικά. Φροντίστε λοιπόν
να οργανωθείτε και να διατηρείτε το ψυγείο και τον
καταψύκτης σας κατάλληλα οργανωμένα και εφοδιασμένα.
• Διατηρείτε στο ψυγείο: Μαγιονέζα χαμηλών
λιπαρών, μουστάρδα, αυγά, τυριά light, φρέσκα
φρούτα και λαχανικά, φιλέτα κοτόπουλου ή γαλοπούλας χωρισμένα σε μερίδες (για να μπορείτε να
μαγειρέψετε όση ποσότητα χρειάζεστε) και μαργαρίνη χαμηλών λιπαρών.
• Φυλάξτε στην κατάψυξη: Φιλέτα ψαριού (τα οποία
μπορείτε πολύ γρήγορα να μαγειρέψετε, βράζοντάς τα
ή ψήνοντάς τα στο γκριλ), στήθος κοτόπουλου, φρεσκοκατεψυγμένα λαχανικά (π.χ. κρεμμύδια, πιπεριές όλων των
αποχρώσεων, καλαμπόκι, αρακά), σέλινο, πράσο και φρέσκα
μυρωδικά, όπως μαϊντανό και άνηθο. Τα κατεψυγμένα λαχανικά
διατηρούν τη γεύση και το άρωμά τους αναλλοίωτα για μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς και τα θρεπτικά συστατικά τους.
• Φροντίστε να έχετε στα ντουλάπια σας: Αλεύρι, ζάχαρη, βότανα
και μπαχαρικά, ελαιόλαδο, ξίδι μπαλσάμικο, αλάτι, μερικά κονσερβοποιημένα φαγητά (π.χ. φασόλια, ντομάτες, ελιές, μανιτάρια) [Προσοχή! Ελέγχετε πάντα την ποσότητα του άλατος στις κονσέρβες - πρέπει
να είναι μικρότερη από 0,5 γραμμάρια νάτριο ανά 100 γραμμάρια φαγητού]. Επιπλέον, ζυμαρικά ολικής άλεσης, ρύζι μπασμάτι, φασόλια
και άλλα όσπρια.
• Μην ξεχνάτε! Η υγιεινή διατροφή ξεκινά από το σούπερ μάρκετ!
Είναι σημαντικό να διαβάζετε προσεκτικά τις ετικέτες των τροφίμων
και τα συστατικά τους και να κάνετε την επιλογή που αρμόζει καλύτερα στις ανάγκες σας.
Όλα τα παραπάνω θα βοηθήσουν να υιοθετήσετε μια ισορροπη-
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μένη διατροφή που χαρακτηρίζεται από μέτρο, ποικιλία
αλλά και κάλυψη στα αναγκαία θρεπτικά συστατικά που
προάγουν την υγεία σας.
Επιλέξτε τα κατάλληλα σκεύη
wok: Όπως αναφέραμε και παραπάνω, το wok μπορεί
να σας εξασφαλίσει γρήγορο και ομοιόμορφο μαγείρεμα και διατήρηση των θρεπτικών συστατικών των
τροφίμων, χωρίς πολύ λίπος. Ο κοίλος πυθμένας του
τηγανιού, βοηθά στη διατήρηση υψηλής θερμοκρασίας
σε όλη του την επιφάνεια, ενώ η συνεχής ανάδευση στο
wok και η μικρή διάρκεια του μαγειρέματος διατηρούν
μεγάλο ποσοστό των θρεπτικών συστατικών των τροφίμων που μαγειρεύονται.
Ατμομάγειρας: Για το μαγείρεμα τροφίμων στον ατμό
δεν είναι απαραίτητη η χρήση λαδιού ή άλλων λιπών.
Έτσι, τα γεύματα που φτιάχνονται εδώ είναι πιο υγιεινά.
Με δεδομένο ότι η θερμοκρασία σε έναν ατμομάγειρα
δεν υπερβαίνει ποτέ τους 100 βαθμούς Κελσίου, δια-

η

προτείνει...

Optima
Pure Gold Manuka Honey 12+ 500g
Το θεραπευτικό μέλι
Το μέλι Μανούκα, γνωστό ως «θεραπευτικό μέλι», παράγεται
σε απαλλαγμένα από τη χρήση αντιβιοτικών μελίσσια, από
μέλισσες που συγκεντρώνουν νέκταρ από τα άνθη του δέντρου Μανούκα (στην περιοχή Ιστ Κέιπ της Βορείου Νήσου
της Νέας Ζηλανδίας. Αγνό και φυσικό, αποτελεί προϊόν ΠΟΠ
(Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης). Έχει ευεργετικές για την υγεία ιδιότητες, με σημαντικότερη τη συμβολή
του στην καλή λειτουργία και υγεία του πεπτικού συστήματος (π.χ. φουσκώματα, δυσφορία).

"

ΑΠΟΦυγΕτΕ τΟ τΗγΑνιΣμΑ
ΚΑι ΔΟΚιμΑΣτΕ τΟ ΨΗΣιμΟ
ΣτΟ γΚΡιλ, τΗ γΑΣτΡΑ,
τΟν ΑτμΟ ΚΑι ΑλλΟυΣ
τΡΟΠΟυΣ μΑγΕιΡΕμΑτΟΣ. τΟ
ΑΠΟτΕλΕΣμΑ μΠΟΡΕι νΑ ΕινΑι
ΕξιΣΟυ γΕυΣτιΚΟ!

τηρείται επίσης καλύτερα η γεύση των τροφίμων,
αλλά και τα θρεπτικά τους συστατικά.
Ανοξείδωτη κατσαρόλα: Εκτόπισαν –και δικαίως- τις αλουμινένιες κατσαρόλες των γιαγιάδων
μας. Κατασκευάζονται από ατσάλι, με τέτοια συστατικά στο κράμα του που το κάνουν ανοξείδωτο.
Σημαντικό πλεονέκτημά τους είναι ότι το φαγητό
που θα παραμείνει μέσα, δεν παθαίνει καμία αλλοίωση (όπως συμβαίνει με τις αλουμινένιες κατσαρόλες και τις εμαγιέ, που οξειδώνονται με το
πέρασμα του χρόνου, επηρεάζοντας την ποιότητα
του φαγητού).
Γκριλιέρα: Μια μικρή γκριλιέρα, θα σας επιτρέψει να μαγειρεύετε γρήγορα μικρές ποσότητες τροφίμων (π.χ. φιλέτα κοτόπουλου ή κρέατος,
ψάρι ή λαχανικά), με την προσθήκη ελάχιστου
λίπους (η γκριλιέρα χρειάζεται μόνο καλό λάδωμα όλης της επιφάνειάς της, πριν βάλετε πάνω το
τρόφιμο). Χρησιμοποιήστε ένα πινέλο, για να την
αλείψετε.
Κεραμεικό (οικολογικό) τηγάνι: Η διαφορά του
από τα συμβατικά αντικολλητικά σκεύη είναι στο
είδος της επίστρωσης. Είναι ανθεκτικό στις εκδορές ενώ, ακόμη κι αν γδαρθεί, δεν χρειάζεται άμεση αντικατάσταση, όπως συμβαίνει με τα υπόλοιπα
αντικολλητικά τηγάνια.
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΑ
ΕΠιΛΕΞΩ;

Μ

ε τον ίδιο τρόπο που ο σύγχρονος καταναλωτής ανησυχεί για τα τρόφιμα που
φτάνουν στο πιάτο του, ανησυχεί και για τα προϊόντα
που χρησιμοποιεί για τη φροντίδα του προσώπου
και του σώματός του, αφού πια γνωρίζει καλά ότι οι
ουσίες που περιέχονται στα καλλυντικά απορροφώνται από τους ιστούς του οργανισμού. Στην ανάγκη
αυτή «απαντούν» τα βιολογικά καλλυντικά, που αφενός δεν προκαλούν τοξικότητα στον οργανισμό, αφ’
ετέρου είναι φιλικά προς το περιβάλλον.
Ο φαρμακοποιός κ. Αθανάσιος Παρασκευάς, μας
δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα βιολογικά καλλυντικά, τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάζονται, αλλά και τους λόγους για τους οποίους
πρέπει να τα προτιμούμε.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Τι
εννοούμε με τον όρο «βιολογικά καλλυντικά»; Τα βιολογικά καλλυντικά δεν περιέχουν ισχυρά συντηρητικά, πετροχημικά, βαζελίνη ή παραφίνη και μεταλλαγμένες ουσίες, πρόσθετα χρώματα ή αρώματα και
οτιδήποτε τοξικό για την επιδερμίδα, τον οργανισμό
και το περιβάλλον και φτιάχνονται αποκλειστικά από
πιστοποιημένες πρώτες ύλες βιολογικής καλλιέργειας. «Στα βιολογικά καλλυντικά χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά φυσικές πηγές και μέθοδοι για την
ανάπτυξη των φυτών. Οι βιολογικές καλλιέργειες
έχουν αυστηρές απαιτήσεις και ακολουθούν πολύ
συγκεκριμένα πρότυπα παραγωγής», εξηγεί ο κ.
Παρασκευάς.
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Γιατί να τα επιλέξω;
Το δέρμα μας είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος, αυτό που μας συνδέει με το περιβάλλον, αυτό
που πρώτο αντιδρά στα εξωτερικά ερεθίσματα, αλλά
και η πρώτη γραμμή άμυνας του οργανισμού μας. Ως
εκ τούτου είναι πολύ σημαντικό να το φροντίζουμε
με ό,τι πιο αγνό μας προσφέρει η φύση. Τα βιολογικά
καλλυντικά ελέγχονται σε όλη τη διαδικασία παραγωγής τους, από την πρώτη ύλη, μέχρι το τελικό προϊόν, προκειμένου να είναι φιλικά προς το ανθρώπινο
σώμα.
«Τα βιολογικά καλλυντικά δεν περιέχουν χημικές
ουσίες όπως parabens, προπυλενογλυκόλη, χρωστικές ουσίες, σιλικόνη και άλλες ουσίες, που έχουν
κατηγορηθεί για την εμφάνιση ανεπιθύμητων παρενενεργειών στον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά και για
τη ρύπανση του περιβάλλοντος με μη βιοαποικο-

ΟΜΟΡΦΙΑ

Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια, για τα βιολογικά
τρόφιμα και τη συμβολή τους στην καλή μας υγεία. Πέραν
όμως της διατροφής, το τελευταίο διάστημα έχουν… μπει για
τα καλά στη ζωή μας και τα βιολογικά καλλυντικά. Trend της
εποχής ή συνήθεια που ήρθε για να μείνει;

Γιατί τα βιολογικά είναι
και οικολογικά;
Όταν αναφερόμαστε σε βιολογικά συστατικά, εννοούμε μόνο εκείνα τα οποία καλλιεργήθηκαν και
παράχθηκαν σύμφωνα με συγκεκριμένα, αυστηρά
οικολογικά κριτήρια. Οι μέθοδοι βιολογικής καλλιέργειας βρίσκονται σε αρμονία και «συνεργασία» με το
οικοσύστημα, χωρίς να προσπαθούν να κυριαρχήσουν
πάνω σε αυτό ή να το... υποτάξουν. Ενισχύοντας τη βιοποικιλότητα και τη δυνατότητα στοιχεία του περιβάλλοντος να ενεργούν ως φυσικά εντομοκτόνα, μπορούμε να αποφύγουμε την εξάρτηση από τα συνθετικά
χημικά και λιπάσματα.

Τι θα πρέπει να προσέχει κανείς
κατά την επιλογή και την αγορά
τους;
«Είναι σημαντικό ο καταναλωτής να διαβάζει τις ετικέτες των καλλυντικών που
αγοράζει και να είναι ενήμερος για τα συστατικά που περιέχουν. Όπως ελέγχουμε,
π.χ. τις ετικέτες στα τρόφιμα τα οποία
αγοράζουμε και καταναλώνουμε, έτσι
πρέπει να κάνουμε και στα καλλυντικά»,
εξηγεί ο ειδικός.
Πώς συντηρούνται και πόσο
διαρκούν;
Στα βιολογικά καλλυντικά επιτρέπεται η
χρήση συντηρητικών, που χρησιμοποιούνται και στον κλάδο των τροφίμων. Ως συντηρητικά χρησιμοποιούνται και διάφορα
φυσικά συστατικά με αντιμικροβιακές και
αντιοξειδωτικές ιδιότητες, όπως τα αιθέρια έλαια, οι βιταμίνες C και Ε, τα εκχυλίσματα από πρόπολη, δενδρολίβανο κ.ά.
Αφού ανοιχθούν, τα καλλυντικά αυτά
πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέσα σε διάστημα 3-12 μηνών. Η διάρκεια ζωής του
προϊόντος αναγράφεται στη συσκευασία του ή μέσα σε σκίτσο που δείχνει τη
συσκευασία με ανοικτό το καπάκι. Από
τη στιγμή που θα ανοιχτεί το προϊόν που
έχουμε στα χέρια μας, θα έχει διάρκεια
ζωής 12 μήνες, αν μέσα στο σκίτσο υπάρχει η ένδειξη 12Μ (=12 μήνες).

INFO

δομήσιμα απόβλητα. Περιέχουν φυτικά
συστατικά, βιολογικής προέλευσης, τα
οποία είναι συμβατά με την επιδερμίδα
και παρουσιάζουν εξαιρετικές θεραπευτικές ιδιότητες για όλο το σώμα. Δεν περιέχουν συνθετικά αρώματα, αλλά φυσικά
αιθέρια έλαια, τα οποία δρουν ολιστικά,
τόσο για το σώμα όσο και για την ψυχή,
προάγοντας την υγεία, την ευεξία και την
ομορφιά με εντελώς φυσικό τρόπο και
προσφέροντας μέγιστη καλλυντική ευχαρίστηση και αποτελεσματικότητα», εξηγεί
ο φαρμακοποιός.
Δεν είναι λοιπόν υπερβολή να πούμε ότι
επιλέγοντας βιολογικά προϊόντα, κάνουμε
ένα δώρο στον εαυτό μας, ενώ παράλληλα στηρίζουμε την ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας και συνεπώς βοηθάμε
στην προστασία του περιβάλλοντος. Εσείς
ακόμα το σκέφτεστε;

Φαρμακείο: Παρασκευάς Αθανάσιος
Αγίου Κωνσταντίνου 40,
Εμπορικό Κέντρο «Αίθριο», Μαρούσι
Τηλ.: 210 6196955
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Φροντίδα για
όλο το σώμα
Organic
Rose
Otto Body
Wash 250ml
Θρέψη & αντιγήρανση στο σώμα
Το Organic Rose Otto Body Wash
της dr.organic είναι ένα θρεπτικό
καθημερινό αφρόλουτρο που προσφέρει
αναζωογόνηση, ήπια αντιγηραντική δράση,
τόνωση και ανανέωση στην επιδερμίδα, ενώ παράλληλα
ζωντανεύει τις αισθήσεις και χαρίζει αρμονία στο σώμα. Κλειδώνει τη φυσική υγρασία, καθαρίζει απαλά και ενυδατώνει
το δέρμα, κάνοντάς το απόλυτα απαλό, καθαρό και δροσερό
μετά τη χρήση. Είναι ιδανικό για τις ώριμες
επιδερμίδες.

Organic
Manuka Honey Face Scrub 125ml
Πρόσωπο λείο και λαμπερό
Ένα εξαιρετικό προϊόν καθαρισμού και
απολέπισης, που απομακρύνει τα νεκρά
κύτταρα, ενώ αναζωογονεί και προστατεύει
το δέρμα.
Εξαφανίζει την σκόνη, τους ρύπους και
την υπερβολική λιπαρότητα από το δέρμα.
Τονώνει και βελτιώνει την ανανέωση των
κυττάρων και τη μικροκυκλοφορία, αφήνοντας το δέρμα
πραγματικά καθαρό, λείο και λαμπερό. Κατάλληλη και για
ευαίσθητες επιδερμίδες.

Organic
Pomegranate Deodorant 50ml
Προστασία όλη μέρα
Σε μορφή roll-on, προσφέρει αντιβακτηριδιακή και διαρκή προστασία. Εξουδετερώνει τις
δυσάρεστες οσμές του σώματος, αφήνοντας
την επιδερμίδα απαλή και ενυδατωμένη και
χαρίζει φρεσκάδα που διαρκεί όλη μέρα. Δεν
μπλοκάρει τους πόρους και δεν εμποδίζει την
υγιή εφίδρωση, αφήνοντας ένα διακριτικό δροσερό άρωμα.
Η σύνθεσή του βοηθά στο να απλώνεται εύκολα και να απορροφάται γρήγορα, χωρίς να αφήνει υπολείμματα ή λεκέδες,
ενώ είναι ιδανικό για όλους τους τύπους επιδερμίδας και για
καθημερινή χρήση.

Organic
Tea Tree Face Wash 200ml
Το ήπιο αντισηπτικό της
φύσης
Το ήπιο αντισηπτικό αυτό τζελ είναι
ιδανικό για τον καθημερινό καθαρισμό
του λιπαρού και μικτού δέρματος που
έχει τάση για κοκκινίλες.
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Το σύμπλεγμα ενεργών
συστατικών που περιέχει,
ρυθμίζει το pH του δέρματος και
παρέχει ήπια αντισηπτική δράση στο
δέρμα, βοηθώντας στην απομάκρυνση
των ακαθαρσιών και του περιττού σμήγματος
που ευθύνονται για την ακμή.

Οrganic
Manuka Honey Face Mask 125 ml
Απαλότητα και λάμψη
Προσφέρει στην επιδερμίδα βαθύ
καθαρισμό και ενυδάτωση, ενώ της
χαρίζει μοναδική αίσθηση απαλότητας
και λάμψη. Βοηθά στην απορρόφηση της
περιττής λιπαρότητας της επιφάνειας του
δέρματος, καθαρίζοντας τους πόρους και
βελτιώνοντας την υφή και την ελαστικότητά του. Ιδανική για κάθε τύπο επιδερμίδας, ακόμα και για το ευαίσθητο δέρμα.

Organic
Pomegranate Anti-Aging cream 50ml
Ενυδάτωση σε βάθος
Μία θρεπτική αντιγηραντική κρέμα ημέρας, που ενυδατώνει σε βάθος και ανακουφίζει το ξηρό δέρμα. Προάγει
την ανανέωση των κυττάρων, ενισχύει το κολλαγόνο της
επιδερμίδας και μειώνει
την εμφάνιση των ηλικιακών πανάδων.Προσφέρει
ισχυρή αντιοξειδωτική δράση
βελτιώνει την ελαστικότητα
του δέρματος και απαλύνει
την όψη των ρυτίδων. Έτσι,
το δέρμα φαίνεται πιο λείο
και υγιές.

dr.organic
Organic Tea Tree Hand Wash 250ml
Ήπια αντισηπτική δράση & φροντίδα
Το Organic Tea Tree Hand Wash είναι ένα υγρό κρεμοσάπουνο για τα χέρια, με βιολογικό Τεϊόδεντρο και Αλόη
Βέρα. Διαθέτει ήπια αντισηπτική
και αντιβακτηριδιακή σύνθεση,
που απομακρύνει αποτελεσματικά
βακτήρια και ακαθαρσίες, αφήνοντας
την επιδερμίδα καθαρή και αναζωογονημένη.
Ιδανικό για όσους αναζητούν έναν
φιλικό τρόπο να προστατεύονται
καθημερινά από τους ρύπους και τα
μικρόβια.

healthy
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Το καλοκαίρι πλησιάζει και
μαζί με αυτό μεγαλώνει η
επιθυμία για ένα καλλίγραμμο σώμα που θα εντυπωσιάσει στις παραλίες. H λύση
είναι λίγο-πολύ γνωστή: δίαιτα και γυμναστική, θα σκεφθείτε. Τι θα λέγατε όμως
αν μαθαίνατε πως υπάρχουν
προϊόντα που μπορούν να
ενισχύσουν σημαντικά την
προσπάθειά σας, ώστε να
φτάσετε στον στόχο σας;

Δ

ύο είναι οι βασικοί μηχανισμοί,
με τους οποίους τα συμπληρώματα διατροφής μπορούν να ενισχύσουν
την προσπάθεια για έλεγχο του βάρους:

α. η θερμογένεση: Έχει αποδειχθεί ότι
αποτελεί έναν από τους βασικότερους
παράγοντες που συμβάλλουν στη ρύθμιση του μεταβολισμού. Πολυάριθμες
μελέτες έχουν αποδείξει τη θερμογόνο
δράση αρκετών φυσικών συστατικών.
Οκτώ από αυτά τα συστατικά συνδυάζονται στο συμπλήρωμα διατροφής
Thermogenic Complex της
Solgar, μια πρωτοποριακή φόρμουλα φυτικών στοιχείων, που βοηθά στον έλεγχο
του βάρους και στην καύση του λίπους.
Το Svetol®, η βασικότερη ουσία που περιέχει το Thermogenic Complex αποτελεί προϊόν πατέντας με ενεργό συστατικό
του το Chlorogenic Acid (πολυφαινόλη)
που προέρχεται από τον πράσινο καφέ.
Επιπλέον, περιέχει μεθειονίνη, χολίνη και
ινοσιτόλη, πράσινο τσάι και πιπέρι καγιέν
που δρουν επικουρικά για την καύση του
λίπους. Τη φόρμουλα συμπληρώνουν το
χρώμιο, που συμβάλλει στη ρύθμιση των
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΟΙ σΥμμάΧΟι
ΣΑΣ ΣΤΟ
ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ!
φυσιολογικών επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα και το μαύρο
πιπέρι, που αυξάνει τις καύσεις του οργανισμού.
β. η λιπόλυση: Σε αυτήν την κατηγορία βρίσκουμε σκευάσματα που συμβάλλουν στη διάσπαση του διατροφικού λίπους και
στην απομάκρυνση του λίπους από το ήπαρ, όπως το
Lipotropic Factors της Solgar - είναι ένας συνεργιακός, αποτελεσματικός συνδυασμός τριών φυσικών συστατικών, της χολίνης, της ινοσιτόλης και
της L-μεθειονίνης, που βοηθά με φυσικό τρόπο
στον έλεγχο του σωματικού βάρος.
Ένα από τα δημοφιλέστερα λιποτροπικά βοηθήματα παγκοσμίως είναι επίσης το CLA. To
Tonalin® CLA της Solgar είναι ένα συμπλήρωμα που βοηθά στη μείωση του αποθηκευμένου υποδόριου λίπους και στον
έλεγχο του βάρους, ενώ παράλληλα δρα
θετικά στη διατήρηση του μυϊκού ιστού.
Στον έλεγχο του σωματικού βάρους και
στη ρύθμιση του μεταβολισμού βοηθά και
το συμπλήρωμα All In One, μια φόρμουλα συμπυκνωμένου γκρέιπ-φρουτ,
μηλόξυδου και λεκιθίνης σόγιας. Η δράση
του μηλόξυδου κατά του λίπους, γνωστή από
τα αρχαία χρόνια, σε συνδυασμό με τις λιποδιαλυτικές ιδιότητες του γκρέιπ-φρουτ και την αντοχή και
ευεξία που προσφέρει η λεκιθίνη έχουν συνδυαστεί σε μια φόρ-
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"

Αν ΣυνΔυΑΣτΟυν μΕ ΣυΣτΗμΑτιΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑι
υγιΕινΗ ΔιΑτΡΟΦΗ, τΑ ΣυμΠλΗΡΩμΑτΑ ΔιΑτΡΟΦΗΣ
μΠΟΡΟυν νΑ βΟΗΘΗΣΟυν ΑΠΟτΕλΕΣμΑτιΚΑ τΑ
ΑτΟμΑ ΠΟυ ΕΠιΘυμΟυν νΑ ΕλΕγξΟυν τΟ βΑΡΟΣ

μουλα, που θα σας βοηθήσει να βρείτε τον παλιό,
λεπτό εαυτό σας! Επίσης, περιέχει βιταμίνη Β6 και
ιώδιο από φύκια, για τόνωση και ρύθμιση του μεταβολισμού.
Λεκιθίνη: Αδυνάτισμα και αποτοξίνωση
Ευρέως γνωστή για τα ευεργετικά οφέλη που
παρέχει στον οργανισμό, η λεκιθίνη περιέχει
πληθώρα διατροφικών στοιχείων: λιπαρά οξέα,
φώσφορο, βιταμίνες και μέταλλα. Επιπλέον,
περιέχει χολίνη και η ινοσιτόλη, φυσικά συστατικά του οργανισμού με λιποτροπική δράση. Η Lecithin της Solgar βοηθά αποτελεσματικά στη διατήρηση και τον έλεγχο του
σωματικού βάρους, ενώ μπορεί να αποτρέψει
την εμφάνιση υψηλών επιπέδων χοληστερόλης. Επίσης, προάγει την υγεία του ήπατος,
ενώ ταυτόχρονα το αποτοξινώνει.
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έως 4

Η «Νυχτερίδα», η οπερέτα του Γιόχαν Στράους του νεότερου, παρουσιάζεται σε νέα
παραγωγή στην Εθνική Λυρική Σκηνή, για 15 παραστάσεις. Έργο ανάλαφρο, γεμάτο
χιούμορ και ανατροπές, πλημμυρίζει από τη μουσική της αυτοκρατορικής Βιέννης
σε μουσική διεύθυνση Μιχάλη Οικονόμου, Ζωής Τσόκανου και Ανδρέα Πυλαρινού.
Ο Αλέξανδρος Ευκλείδης μεταφέρει τη δράση του έργου στην αθηναϊκή μπουρζουαζία της δεκαετίας του ’60. Στο ξέφρενο πάρτι του πρίγκιπα Ορλόφσκι οι ήρωες
του Στράους συναντιούνται με προσκεκλημένους-έκπληξη. Η «Νυχτερίδα» είναι το
πρώτο έργο με το οποίο ξεκίνησε τις δραστηριότητές της η Εθνική Λυρική Σκηνή,
στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, στις 5 Μαρτίου 1940.

18 Μαΐου

Εργαστήρι Μαιρηβή, Ένας Χώρος Για Την
Κούκλα, Σαχτούρη 4 & Σαρρή, Ψυρρή,
τηλ. 2105222181, www.mairivi.gr
Είσοδος: 8 - 10 ευρώ

Το εργαστήρι Μαιρηβή παρουσιάζει το 1o Ετήσιο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου στην Αθήνα. Κουκλοπαίχτες απ' όλο τον κόσμο έρχονται για να μας εμπνεύσουν, να μας ψυχαγωγήσουν και να μοιραστούν τη δουλειά τους μαζί μας. Μικροί
και μεγάλοι μπορούν να απολαύσουν παραστάσεις απ' όλο τον κόσμο, ενώ ταυτόχρονα επαγγελματίες και ερασιτέχνες μπορούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους
για τον κόσμο της κούκλας, μέσα από τα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν στο
πλαίσιο του φεστιβάλ.

έως

…να επισκεφθώ
το 1o Διεθνές
Φεστιβάλ
Κουκλοθέατρου

Μαΐου

agenda

έως

...να γνωρίσω
το κορίτσι
που ζήτησε
μία βελόνα

13 Απριλίου

Εθνική Λυρική Σκηνή - Θέατρο Ολύμπια, Ακαδημίας 59-61, Αθήνα, τηλ. 2103611516, www.nationalopera.gr
Πότε: 23 & 24 Απριλίου στις 20:00
4, 7, 14 & 18 Μαΐου στις 20:00, Είσοδος: 7 - 40 ευρώ

Κάθε Κυριακή, στις 17:00
Θέατρο Βαφείο, Αγ. Όρους 16
& Κωνσταντινουπόλεως 115, Βοτανικός,
τηλ. 2103425637
Είσοδος: 8 ευρώ

...να δω τη
«Νυχτερίδα»

H Αριστέα Κοντραφούρη, σε συνεργασία με το εικαστικό θέατρο κούκλας «Πράσσειν Άλογα», παρουσιάζει
τη διαδραστική παράσταση «Το κορίτσι που ζήτησε μια
βελόνα μια απλή βελόνα» του Χρήστου Μπουλώτη. Ένα
κορίτσι αποκαθιστά τη χαρά και την ευτυχία στη δυστυχισμένη πολιτεία Σαρλενάκ και το μόνο που δέχεται να
πάρει για τη πράξη της αυτή είναι μια απλή βελόνα...
Το σκηνικό της παράστασης, κούτες που μετατρέπονται
σε βάρκα, αυτοκίνητο, πύλη παλατιού... Ένα γάντι, ένα
καπέλο και 6 κορύνες, που εμψυχώνονται και αφηγούνται το παραμύθι στα παιδιά.
Το έργο είναι μια κυριακάτικη απόδραση στον χώρο της
φαντασίας, ένα ταξίδι σ' ένα εικαστικό, μουσικό, ποιητικό παραμύθι, που καλεί τους θεατές να συμμετάσχουν
ενεργά στην εξέλιξη και στην τελική έκβασή του. Τα
παιδιά ζωγραφίζουν, συμμετέχουν στην παράσταση και
δίνουν στο παραμύθι το δικό τους τέλος...

έως

13 Απριλίου
Έξω βρέχει καταρρακτωδώς. Ένα μπουλούκι ηθοποιών ξεμένουν στη γωνία Κεφαλληνίας και Κυκλάδων και απελπισμένοι μπαίνουν στο «Τόπος Αλλού», για να σωθούν
από την μπόρα. Ανεβαίνουν στη σκηνή και ανακαλύπτουν πως υπάρχουν θεατές στο
θέατρο. Ευκαιρία για μια παράσταση! Αυτό άλλωστε δεν κάνουν όπου πάνε; Αυτό θα
κάνουν και εδώ! Είναι ο θίασος της Md JOJO. Ένα musical, μαύρο, σαρκαστικό και
βέβηλο, από ηθοποιούς - δραπέτες του Bourlesque και του Γερμανικού καμπαρέ.

έως

6 Απριλίου
...να δω τις
«Νύφες»

...να δω ένα
σαρκαστικό
μιούζικαλ

Θέατρο Τόπος Αλλού, Κεφαλληνίας 17 &
Κυκλάδων, Κυψέλη, τηλ. 2108656004
www.topos-allou.gr
Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο στις 21:15,
Κυριακή στις 20:00, Είσοδος: 8 - 15 ευρώ

Ξεκινώντας από τις ελληνικές τοπικές ενδυμασίες του 19ου αιώνα και περνώντας στην
ευρωπαϊκή μόδα, οι «Νύφες» φιλοδοξούν να αναδείξουν την ποικιλία των σχημάτων και
των διακοσμητικών στοιχείων που παρουσιάζουν τα νυφικά ενδύματα, και μέσω αυτής,
την ιδιαίτερη κοινωνική και βιωματική λειτουργία του νυφικού φορέματος. Από τα κομψά και περίτεχνα νυφικά του τέλους του 19ου αιώνα έως τις πρωτοποριακές δημιουργίες
των σύγχρονων σχεδιαστών και τις εκκεντρικές νυφικές εμφανίσεις του 21ου αιώνα, η
δημιουργία του νυφικού ενδύματος συμβαδίζει με τις τάσεις της μόδας με έναν ιδιαίτερο
τρόπο - άλλοτε αντλεί έμπνευση από το παρελθόν και άλλοτε προαναγγέλλει τη μόδα του
αύριο. Το Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς παρουσιάζει μια μεγάλη γκάμα ενδυμάτων από τις συλλογές του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος.

Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, Αθήνα, τηλ. 2103453111, www.benaki.gr
Πέμπτη, Κυριακή: 10.00-18.00, Παρασκευή, Σάββατο: 10.00-22.00, Είσοδος: 2 - 5 ευρώ

έως

30 Μαρτίου

Η συνηθισμένη αντίληψη της φωτογραφίας και η καθιέρωσή της βασίζεται στην αναπαραγωγική της ιδιότητα και στο πάγωμα του χρόνου. Πιο ασυνήθιστες φωτογραφίες
επιχειρούν να ανατρέψουν το πάγωμα, δημιουργώντας εικόνες που πραγματεύονται
εντονότερα την έννοια του χρόνου. Κάθε φωτογραφία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη
με τον χρόνο, τόσο τεχνικά (διάρκεια έκθεσης), όσο και θεματικά (αναφορά σε μια
χρονική περίοδο ή στιγμή και σε πράγματα που μεταβάλλονται). Η έκθεση «Χρόνος»
παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι νέοι την έννοια του χρόνου και
τη σχέση του με τη στατική εικόνα.

...να
επισκεφθώ
το Φεστιβάλ
Φωτογραφίας
Θεσ/νίκης

ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ,
Γ. Βαφόπουλου 3, τηλ. 2310 424132-3,
Ωράριο λειτουργίας: Τρ.- Παρ. 9:00-14:00
& 18:00-20:30, Σαβ. 18:00-20:30,
Δευτ., Κυρ. κλειστά

συμβουλές για...

να μείνετε πάντα νέοι!

ο για τον άνθρωπο.
αποτελούσε ανέκαθεν διακαή πόθ
Η κατάκτηση της αιώνιας νιότης
ύτιμες συμβουλές
πολ
ι
Εμμ. Συκιανάκης μας δίνε
Ο ιατρός Αντιγήρανσης Δημήτριος
νουμε όμορφα!
αλώ
μεγ
σουμε την υγεία μας και να
που θα μας βοηθήσουν να διατηρή
για πάντα!
του
ί
μαζ
μόνο μέρος που θα ζείτε
Φροντίστε το σώμα σας… είναι το

Διατροφή

Αποφύγετε την πολλή ζάχαρη, που κάνει
το δέρμα να χάνει την ελαστικότητά του,
το πολύ αλκοόλ, που αφυδατώνει τον οργανισμό και επιβαρύνει το συκώτι και την
καρδιά, μειώστε το αλάτι που ανεβάζει
την πίεση και επιδρά αρνητικά στον μεταβολισμό των οστών. Βάλτε επίσης φρένο
στα ακόρεστα λιπαρά, που σκληραίνουν τις
αρτηρίες, αλλά και στους υδατάνθρακες:
η υπερκατανάλωση υδατανθράκων μπορεί
να βλάψει το κολλαγόνο και τις ίνες του
δέρματός σας.

Νερό, πηγή ζωής

Το νερό αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο για τη διατήρηση της ζωής, καθώς
μεταφέρει όλα τα θρεπτικά συστατικά και
το οξυγόνο στο αίμα μας, λειτουργεί σαν
«λιπαντικό» για τη σωστή λειτουργία των
αρθρώσεων, ενυδατώνει το δέρμα και
τους ιστούς, αποτοξινώνει τον οργανισμό,
ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος
και βοηθά στην πρόληψη της δυσκοιλιότητας. Για να καλύψετε τις ανάγκες σας,
καταναλώστε περίπου 1,5-2 λίτρa υγρών
ημερησίως.

Άσκηση

Αποτελεί μια μοναδική βιολογική ανανέωση για τον οργανισμό. Φορέστε τα αθλητικά σας παπούτσια και σηκωθείτε από τον
καναπέ σας! Θα αποκτήσετε πνευματική
διαύγεια, ψυχική υγεία, καλύτερα επίπεδα
χοληστερίνης και αρτηριακής πίεσης. Η
άσκηση βοηθά επίσης, στη ρύθμιση του
σακχάρου, στην πρόληψη και στην αποκα-

τάσταση των καρδιοπαθειών, βελτιώνει
τον ύπνο και προσφέρει ευεξία.

Ήλιος

Η ηλιακή ακτινοβολία στο δέρμα μας
ενεργοποιεί την παραγωγή της βιταμίνης
D, που έχει πολλά και σημαντικά οφέλη
για την υγεία: προφυλάσσει από τον διαβήτη τύπου 2, ενισχύει την απορρόφηση
του ασβεστίου, ενισχύει το ανοσοποιητικό
και βελτιώνει το καρδιαγγειακό σύστημα.
Ως εκ τούτου, η με μέτρο έκθεση στον
ήλιο είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ωστόσο,
η αλόγιστη έκθεση, μπορεί να δημιουργήσει δερματικά προβλήματα και έντονη
φωτογήρανση. «Παν μέτρον άριστον»,
λοιπόν, όπως δίδασκαν οι πρόγονοί μας,
και το αντηλιακό μαζί σας!

Μείωση του στρες

Το στρες, σε κανονικά επίπεδα, είναι
ένας υγιής έμφυτος μηχανισμός, που
στοχεύει στην επιβίωση του ατόμου.
Αρχίζει όμως να αποτελεί πρόβλημα,
όταν συναντάται σε υψηλά επίπεδα και
για μεγάλες χρονικές περιόδους.
Για να μειώσετε το στρες, βάλτε στη
ζωή σας την άσκηση και τη θετική
σκέψη, μάθετε να διαχειρίζεστε σωστά
τον χρόνο σας, αποφύγετε το αλκοόλ,
φροντίστε να κοιμάστε αρκετά και
μάθετε να χρησιμοποιείτε τεχνικές
χαλάρωσης και σωστής αναπνοής.

Αλκοόλ

«Οίνος ευφραίνει καρδίαν», και οι
επιστημονικές μελέτες το επιβεβαιώνουν! Η καθημερινή κατανάλωση

Νους Υγιής

Χωρίς μνήμη και λογική, η μάθηση θα ήταν αδύνατη, το παρελθόν ανύπαρκτο, τα παρόν ακατανόητο και το μέλλον αβέβαιο. Για να διατηρήσετε
τη νοητική σας υγεία, κοινωνικοποιηθείτε και καλλιεργείστε τον εαυτό
σας. Πηγαίνετε, για παράδειγμα, στον κινηματογράφο ή στο θέατρο, διαβάστε βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά. Καλή «γυμναστική» για τη μνήμη
θεωρείται η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας ή ενός μουσικού οργάνου.

1-2 ποτηριών κρασιού (κατά προτίμηση
κόκκινου), βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, ενισχύει το καρδιαγγειακό
σύστημα και συμβάλλει στη πρόληψη
ορισμένων μορφών καρκίνου. Η υπερβολική κατανάλωσή του, αντίθετα, μπορεί
να έχει καταστροφικά αποτελέσματα.

Διακοπή του καπνίσματος

Κόβοντας το τσιγάρο, αυξάνεται το προσδόκιμο επιβίωσης, καθώς μειώνονται οι
πιθανότητες να εμφανίσετε καρδιαγγειακό επεισόδιο (περίπου κατά 50%),
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, καρκίνο
του πνεύμονα. Παράλληλα, μειώνεται
η κακοσμία του στόματος, ο βήχας, οι
καούρες στο στομάχι και η δύσπνοια. Το
δέρμα γίνεται πιο απαλό, πιο νεανικό
και πιο φωτεινό, ενώ θα βελτιωθεί η
όσφρηση και η γεύση σας, οι εργασιακές
και οι σεξουαλικές σας επιδόσεις.

Ύπνος

Ο καλός ύπνος ωφελεί την καρδιά, ενισχύει τη μνήμη και βοηθά στη διατήρηση
του σωματικού βάρους. Επίσης, μειώνει
το στρες, βελτιώνει τις μαθησιακές,
εργασιακές και αθλητικές επιδόσεις και
βοηθά στη μακροζωία.

Σεξ

Η ενεργή σεξουαλική ζωή πέρα από
την ευχαρίστηση που μας προσφέρει,
συμβάλλει σημαντικά και στη μακροζωία,
καθώς διώχνει το στρες, ενισχύει το
ανοσοποιητικό και εξασφαλίζει καλύτερο
ύπνο. Δεν παύει επίσης να αποτελεί
μία... χαρούμενη γυμναστική!

Info box
Δημήτριος Εμμ. Συκιανάκης,
Ιατρός Αντιγήρανσης
λου, Ιλίσια, Αθήνα
Θέτιδος 10 & Μιχαλακοπού
7227049
τηλ. 210 7227046 - 210
e-mail: info@wellaging.gr

