
...για να ζω καλύτερα!

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

   
   

   
| T.

 0
9 

- Μ
ΑΡ

. - 
ΑΠ

Ρ. 
20

13
 |

Συμπληρώματα 
διατροφηΣ

πότε είναι 
αναγκαία για το 

παιδί;

FITNESS
αθληθείτε…  
χορεύοντας!

ΕΓΚυμοΣυΝη
δώστε βάση  

στη διατροφή

ΒιταμιΝη D3
δράσεις και πέρα 

από τα οστά 

Ελευθερωθείτε
από τις αλλεργίες







16	 	ΥΓΕΙΑ	|	ΓΛΥΚΟΖΑΜΙΝΗ	-	
ΧΟΝΔΡΟΪΤΙΝΗ:		
Οι	σύμμαχοι	των	αρθρώσεων!

20	 	ΥΓΕΙΑ	|	D3	Δράσεις	πέρα		
από	τα	οστά

24	 	ΥΓΕΙΑ	|	Ελευθερωθείτε		
από	τις	αλλεργίες!	

28	 	ΥΓΕΙΑ	|		ΕΓΚΥΜΟσΥΝΗ:			
Δώστε	βάση	στη	διατροφή

34	 	ΔΙΑΤΡΟφΗ	|	σΥΜπΛΗΡωΜΑΤΑ	
ΔΙΑΤΡΟφΗσ:	πότε	είναι	
αναγκαία	για	το	παιδί;	

38	 	ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ	|	Μήπως	σας			
«πνίγει»	ο	θυμός;

| T. 09 || ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

4	 Editorial

6	 	ΥΓΕΙΑ	|	CanDiDa	albiCans		
O	μύκητας	που	επιμένει...	

10	 	ΥΓΕΙΑ	|	ΙΧθΥΕΛΑΙΑ		
Ο	«φύλακας	άγγελος»	της	καρδιάς



Περιοδική έκδοση

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
IsoPlus AE
Λεωφ. Συγγρού 236
Καλλιθέα 17672
Τηλ. 210-9579707
www.iso-plus.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ
Μ. Πιτσιλίδης ΑΕ
Αγ. Νικολάου 102
Γλυφάδα 16674
Τηλ. 210-8947002
www.pitsilidis.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Μιχάλης Πιτσιλίδης
Λάμπρου Πορφύρα 11
Βούλα, 16673

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ
Νεκταρία Καρακώστα 

ART DIRECToR
Νικολέττα Παπαϊωάννου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Γιώργος Παναγόπουλος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Ιρις ΑΕ

58	 	ΑΓΟΡΑ	|	Βιταμίνες		

62	 	ΕΞΟΔΟσ	|		
Να	μην	ξεχάσω...

64		 	ΕσΕΙσ	ΡωΤΑΤΕ,	ΟΙ	ΕΙΔΙΚΟΙ	
ΑπΑΝΤΟΥΝ	|		
	

44	 	ΥΓΕΙΑ	|	Λαμπερό	χαμόγελο		
με	τη	δύναμη	της	φύσης	

48	 		ΟΜΟΡφΙΑ	|	Τι	κάνει		
ο	ήλιος	στο	δέρμα	μας;

54	 		ΑσΚΗσΗ	|	Αθληθείτε…				
χορεύοντας!



M
ε την έλευση της άνοιξης και τις πρώτες ηλιόλουστες ημέ-
ρες του Μαρτίου, όλοι μας σκεφτόμαστε την αναγέννηση, 
την καινούρια αρχή και την αναδημιουργία. Η ψυχολογία 
μας αλλάζει, γίνεται καλύτερη, είμαστε χαρούμενοι και 
ευδιάθετοι και επιθυμούμε να περνάμε όσο το δυνατόν 

περισσότερο χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, στην ύπαιθρο, στο πάρκο, 
στο καφέ κοντά στην παραλία ή στην πλατεία με τα δέντρα ή αν είμαστε 
πολύ τυχεροί στον κήπο μας!

Όσο ευχάριστη όμως και αν είναι η διάθεσή μας, πολλές φορές μπορεί 
να χαλάσει με την άφιξη του ανεπιθύμητου «επισκέπτη» που ονομάζεται 
αλλεργία, και που πλέον ειδικά την περίοδο της άνοιξης μας αφορά – είτε 
έμμεσα, είτε άμεσα – όλους. Έτσι, σε αυτό το τεύχος του Healthyme θα 
βρείτε χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες για το πώς μπορείτε να προφυλα-
χθείτε φέτος την άνοιξη και να απολαύσετε ανέμελοι την φύση.

Και μιας και το τεύχος αυτό είναι αφιερωμένο στην άνοιξη και την ανα-
γέννηση που φέρνει, στο τεύχος αυτό θα βρείτε επίσης πολύ σημαντικές 
διατροφικές συμβουλές για τις μέλλουσες μαμάδες, αλλά και σημαντικές 
πληροφορίες για τα συμπληρώματα διατροφής που είναι απαραίτητα για 
τα παιδιά μας κατά την ανάπτυξή τους.

Και φυσικά, δεν λείπει η εξαιρετική προσφορά μας για τους καταναλω-
τές μας. Για το μήνα Απρίλιο, με κάθε αγορά 2 φυσικών συμπληρωμάτων 
διατροφής Solgar σας κάνουμε δώρο ένα πρακτικό Pill-box για να έχετε 
όλη την ενέργεια που χρειάζεστε κάθε μέρα μαζί σας στη δουλειά σας, 
στη βόλτα ή στην εκδρομή!

Ελπίζουμε να απολαύσετε το τεύχος αυτό όσο και τις ζεστές, ηλιόλουστες 
ημέρες της Άνοιξης!
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Αναγέννηση	
&	Δημιουργία!

  editorial |       |

Ηρώ Κουμάκη
Διευθύντρια Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας

IsoPlus 







O	μύκητας	
που	επιμένει...

τησ Βιβέττας Λαϊνιώτη

O 
όρος «καντιντίαση» μπορεί να ξενίζει, αλλά δυστυχώς, πολλές 
καθημερινές ενοχλήσεις οφείλονται σε αυτήν. Από τα 81 είδη 
του γένους Candida, λοιμώξεις συνήθως προκαλεί το είδος 
Candida albicans. Ας μάθουμε,  λοιπόν, περισσότερα για τον 
παράξενο αυτό μύκητα που κατοικεί στο σώμα μας, αλλά από 

καιρό σε καιρό κάνει αισθητή και ενοχλητική την παρουσία του…
 
► ΓΝΩΡΙζΟΝΤΑΣ ΤΗΝ CAnDIDA 
«Ο μύκητας Candida παρασιτεί στο 80% των ανθρώπων, χωρίς να προ-
καλεί πρόβλημα. Βρίσκεται κυρίως στον πεπτικό σωλήνα, δηλαδή κυ-
ρίως στο παχύ έντερο, αποτελώντας μέρος της φυσιολογικής χλωρίδας 
του εντέρου. Η χλωρίδα του εντέρου είναι αποτέλεσμα οικολογικής 
ισορροπίας μεταξύ των γαλακτοβάκιλλων και των υπολοίπων μικροορ-
γανισμών, όπως ο Candida. Από τη χλωρίδα του έντερου δημιουργείται 
και η χλωρίδα του περινέου και του κόλπου της γυναίκας», αναφέρει ο 
γυναικολόγος κ. Παναγιώτης Ξηρομερίτης. 

Με πιο απλά λόγια, ο συγκεκριμένος μύκητας «ζει και βασιλεύ-
ει» στον οργανισμό μας, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα, καθώς - 
υπό κανονικές συνθήκες - ελέγχεται από το ανοσοποιητικό σύστημα 

Candida albiCans

Το ελληνικό του όνομα είναι «ωίδιο το λευκάζον» και βασανί-
ζει, ιδιαίτερα τις γυναίκες, ως κολπική μυκητίαση. Τι καθι-
στά την  Candida τόσο επίμονη; Ποιοι παράγοντες ευνοούν 
την εμφάνιση της μυκητίασης από Candida (καντιντίασης) 
και τι μπορούμε να κάνουμε για να την προλάβουμε ή να την 
αντιμετωπίσουμε; Ο μαιευτήρας – χειρουργός γυναικολόγος 
κ. Παναγιώτης Ξηρομερίτης απαντά στις απορίες μας.



και από τη φυσιολογική μικρο-
χλωρίδα του πεπτικού σωλήνα. 
Πότε λοιπόν η Candida γίνεται 
εχθρός; 

«Όταν διαταράσσεται η ισορ-
ροπία της χλωρίδας του εντέρου 
και του κόλπου», αναφέρει ο κ. 
Ξηρομερίτης και εξηγεί: «Αν οι γα-
λακτοβάκιλλοι μειωθούν σε αριθ-
μό, οι υπόλοιποι μικροοργανισμοί, 
όπως η Candida, πολλαπλασιάζο-
νται. Η φυσιολογική χλωρίδα (γα-
λακτοβάκιλλοι) παράγει αμινοξέα, 
βιταμίνες (Β και Κ) και αντιβιοτι-
κές ουσίες, που προστατεύουν τον 
βλεννογόνο, εξουδετερώνοντας 
τα εχθρικά βακτήρια ή αλλάζοντας 
το pH του κόλπου, ώστε αυτά να 
μην μπορούν να επιζήσουν. Όταν 
όμως η ισορροπία ωφέλιμων και 
βλαβερών μικροοργανισμών δια-
ταραχθεί, οι μύκητες πολλαπλα-
σιάζονται. Το αποτέλεσμα είναι 
να εμφανιστεί η λεγόμενη ‘καντι-
ντίαση’, που είναι η λοίμωξη από 
Candida». 

► ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ λΟΓΩ…
Οι παράγοντες που μπορούν να δι-
αταράξουν την ισορροπία της χλω-
ρίδας του κόλπου είναι πολλοί:
>> Η χρήση αντιβιοτικών. Τα αντι-
βιοτικά μειώνουν τον αριθμό των 
γαλακτοβάκιλλων στο έντερο και 
στον κόλπο της γυναίκας.
>> Η σύγχρονη διατροφή, η οποία 
είναι πλούσια σε υδατάνθρακες 
και ζάχαρη, άριστες «τροφές» για 
την Candida.
>> Η ανοσοκαταστολή, δηλαδή η 
μείωση της άμυνας του οργανι-
σμού (κόπωση, θεραπεία με κορ-
τιζόνη, άλλες λοιμώξεις).
>> O σακχαρώδης διαβήτης.
>> Η αλλαγή των συνθηκών του 
κόλπου (πλύση με αντισηπτι-
κά, λήψη αντιβιοτικών, έμμηνος 
ρύση) που το κάνει εχθρικό προς 
τα ωφέλιμα «μικρόβια» και φιλικό 
προς την Candida. 
>> Η υγρασία και η υψηλή θερμο-
κρασία (π.χ. το καλοκαίρι) βοηθούν 
στον πολλαπλασιασμό του μύκητα.

► ΚΟλΠΙΚΗ ΜΥΚΗΤΙΑΣΗ
Οι μυκητιασικές κολπίτιδες ταλαιπω-
ρούν πολλές γυναίκες, συνηθέστερα 
την περίοδο του καλοκαιριού, με την 
εμφάνιση των χαρακτηριστικών, πα-
χύρρευστων, λευκωπών κολπικών 
εκκριμάτων που συνοδεύονται από 
κνησμό, κάψιμο και ερεθισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
Center for Disease Control των 
Η.Π.Α., έως και το 90% των γυναι-
κών θα παρουσιάσουν το λιγότερο 
μία φορά στη ζωή τους καντιντίαση. 
Το 40-50% θα παρουσιάσει δύο ή 
περισσότερα επεισόδια, ενώ το 15-
25% υποτροπιάζουσα λοίμωξη. Στην 
πλειονότητά τους, οι μυκητιασικές 
κολπίτιδες οφείλονται στην υπε-
ρανάπτυξη της Candida albicans, 
η οποία υπάρχει φυσιολογικά στον 
κόλπο και συνυπάρχει με τους άλ-
λους μικροοργανισμούς (κυρίως 
γαλακτοβάκιλλοι) που βρίσκονται 
εκεί, αποτελώντας έτσι τη φυσιολο-
γική χλωρίδα του κόλπου. Η μείωση 
του πληθυσμού των γαλακτοβάκιλ-
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|  Προβιοτικά: Αντίο στην Candida… | 

Τα προβιοτικά είναι φιλικοί μικροοργανισμοί που «κατοικούν» 
στο πεπτικό σύστημα, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ισορρο-
πία ανάμεσα στα φιλικά και τα παθογόνα βακτήρια του εντέρου. 
Ενισχύουν, επίσης, το πεπτικό και το γαστρεντερικό σύστημα, 
βοηθώντας στην καλύτερη πέψη και απορρόφηση των τροφών, 
στην παρασκευή των βιταμινών, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν την 
αποτοξινωτική δράση του οργανισμού από βλαβερά στοιχεία 
που εισάγονται μέσω της διατροφής. 
Η Solgar, έχει αναπτύξει και διαθέτει μία πλήρη σειρά προβιοτι-
κών σκευασμάτων τα οποία είναι 100% απαλλαγμένα από γαλα-
κτοκομικά προϊόντα  και λακτόζη, μη αλλεργιογόνα, με βελτιω-
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μένο περίβλημα για ακόμα μεγαλύτερη προστασία των προβιοτικών στο στομάχι και κατάλληλα για Vegans. 
Τα προβιοτικά σκευάσματα Advanced Acidophilus Plus και Advanced Multi-Billion Dophilus είναι ο 
απαραίτητος σύμμαχoς του οργανισμού στις περιόδους που γίνεται λήψη αντιβιοτικών, αντισυλληπτικών ή 
κορτιζόνης, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της εντερικής χλωρίδας, στην ανακούφιση από τα συμπτώ-
ματα του ευερέθιστου εντέρου, αλλά και στην καλύτερη λειτουργία ολόκληρου του οργανισμού!
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λων έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή του 
pH (της «οξύτητας» του κόλπου) προς 
λιγότερο όξινες τιμές και τη δημιουργία 
συνθηκών κατάλληλων για τον πολλα-
πλασιασμό της Candida.

Γιατί μειώνονται οι γαλακτοβάκιλλοι; 
Πολλοί παράγοντες μπορούν να μειώ-
σουν τον πληθυσμό τους και να διατα-
ράξουν την ευαίσθητη ισορροπία που 
υπάρχει στην κολπική χλωρίδα. Οι κυ-
ριότεροι παράγοντες είναι οι αυξημένες 
θερμοκρασίες και η υγρα-
σία που παρατηρούνται ιδι-
αίτερα τους καλοκαιρινούς 
μήνες, λόγω των τακτικών 
επισκέψεων στη θάλασσα 
και τις πισίνες, η παραμονή 
με βρεγμένο μαγιό, τα στε-
νά, συνθετικά εσώρουχα 
και τζιν, η έντονη σεξουα-
λική δραστηριότητα, η λήψη 
αντιβιοτικών, η χρήση αντι-
συλληπτικών κ.ά. 

► ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
«Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αντι-
μετώπιση της καντιντίασης είναι απλή 
και απαιτεί ειδικά φάρμακα. 

Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται 
από το όργανο που έχει προσβληθεί. Η 
ονυχομυκητίαση π.χ. χρειάζεται πολύ 
περισσότερο χρόνο θεραπείας από μια 
μυκητιασική κολπίτιδα», σημειώνει ο 
ειδικός. Τα σκευάσματα που επανα-
φέρουν τη φυσιολογική χλωρίδα του 
εντέρου (προβιοτικά), είναι σημαντικά, 
ώστε να μειωθούν τα ποσοστά υποτρο-
πής, κυρίως όταν μιλάμε για καντιντίαση 
στον πεπτικό σωλήνα και τα γεννητικά 
όργανα. Επιπλέον, καλό θα είναι να απο-
φεύγεται η άσκοπη χρήση αντιβιοτικών, 
επειδή καταστρέφουν μεγάλο ποσοστό 
ωφέλιμων βακτηρίων.

Ωστόσο, πολλοί ειδικοί θεωρούν πως, 
ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο διαι-
τολόγιο, μπορούμε να ανακουφιστούμε 
από τα συμπτώματα μιας ενδεχόμενης 

λοίμωξης. Λόγω του ότι ο μύκητας ζει 
στο έντερο και ανήκει στους ζυμομύκη-
τες, για να «τραφεί» και να πολλαπλα-
σιαστεί χρειάζεται υδατάνθρακες. Απο-
κλείοντας λοιπόν τους επεξεργασμένους 
υδατάνθρακες, τη ζάχαρη και τις τροφές 
με υψηλή περιεκτικότητα σε μύκητες 
(τυρί ροκφόρ) ή υγρασία (ψωμί), βοη-
θάμε τον οργανισμό να καταπολεμήσει 
αποτελεσματικότερα τον «ενοχλητικό 
επισκέπτη». 

Επιπροσθέτως, ο κ. Ξηρο-
μερίτης τονίζει τη σημασία 
της γενικότερης  τόνωσης 
του ανοσοποιητικού μας 
συστήματος, με βιταμίνες 
και ιχνοστοιχεία  εμπλουτί-
ζοντας δηλαδή τη διατροφή 
μας με λαχανικά, φρούτα 
και δημητριακά. 

► ΥΠΟΤΡΟΠΕΣ 
Οι υποτροπές αποτελούν 

συχνό πρόβλημα για τις γυναίκες που  
έχουν παρουσιάσει καντιντίαση. Σε πε-
ριπτώσεις πολύ συχνών υποτροπών, δεν 
αποκλείεται ο γιατρός να ζητήσει κάποιες 
συμπληρωματικές εξετάσεις, όπως π.χ. 
για διαβήτη, καθώς γι' αυτές μπορεί να 
ευθύνεται ένας αδιάγνωστος διαβήτης. 
«Το κλειδί στην αποφυγή της καντιντί-
ασης, είναι η ισορροπία στην εντερική 
χλωρίδα και το ισχυρό ανοσοποιητικό 
σύστημα. Το σωστό διαιτολόγιο με τη βο-
ήθεια των κατάλληλων συμπληρωμάτων 
διατροφής, όπως των προβιοτικών, αλλά 
και των ιχνοστοιχείων που ενισχύουν το 
ανοσοποιητικό σύστημα, συμβάλλουν 
στην πρόληψη των μυκητιασικών λοι-
μώξεων. Τα παραπάνω συμπληρώματα 
διατροφής γίνονται απαραίτητα σε πε-
ριπτώσεις λήψης αντιβιοτικού. Επίσης, 
η εξέταση από γιατρό με τα πρώτα συ-
μπτώματα και η λήψη της σωστής αντι-
μυκητιασικής θεραπείας, ακόμη και 
προληπτικά σε ορισμένες περιπτώσεις, 
προφυλάσσει από τις υποτροπές».  ||

who is who
Ο  Παναγιώτης 
Ξηρομερίτης 
είναι 
μαιευτήρας 
– χειρουργός 
γυναικολόγος. 
Γεννήθηκε το 
1976 στην Αθήνα 
και πραγματοποίησε 
όλες τις σπουδές 
της Ιατρικής και 
της Μαιευτικής – 
Γυναικολογίας στο 
Καθολικό Πανεπιστήμιο 
της Λουβαίν 
(Universite Catholique 
de Louvain), στο 
Βέλγιο. Βραβευμένος 
με επαίνους από τη 
σχολική ακόμα ζωή του, 
είναι συγγραφέας σε 
αρκετά επιστημονικά 
άρθρα, δημοσιευμένα 
σε ελληνικά και 
διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά.
Κατά τη διάρκεια 
της ειδικότητας 
της Μαιευτικής-
Γυναικολογίας στο 
Καθολικό Πανεπιστήμιο  
της Λουβαίν, υπό 
την επίβλεψη του 
καθηγητού J. DONNEZ, 
εκπαιδεύτηκε 
στην ενδοσκοπική 
γυναικολογική 
χειρουργική 
(λαπαροσκόπηση - 
υστεροσκόπηση), 
στην παρακολούθηση 
κυήσεων υψηλού 
κινδύνου και στον 
προγεννητικό έλεγχο. 
Από το 2008 διατηρεί 
ιδιωτικό ιατρείο στη 
Θεσσαλονίκη.
Γ. Λασσάνη 7, 
Θεσσαλονίκη, τηλ. 
2310231691, www.
gynaikologos.org



Ο	«φύλακας	άγγελος»		
της	καρδιάς

ΙχθυέλαΙα



Οι ευεργετικές ιδιότητες των ιχθυελαίων είναι γνωστές 
από πολύ παλιά. Είναι παρομοιώδεις οι αντιδράσεις 
πολλών παιδιών στο παρελθόν, όταν οι γονείς τα 
ανάγκαζαν να λαμβάνουν καθημερινά μια μικρή έστω 
ποσότητα μουρουνέλαιου. Ήταν το παχύρρευστο και 

δύσοσμο υγρό που χρησιμοποιείτο για να συμπληρώσει 
τις απαραίτητες βιταμίνες και άλλες θρεπτικές 

ουσίες που έλειπαν από τη διατροφή των 
παιδιών. Η καρδιολόγος κ. Γκόλφω 

Σαββοπούλου μάς ξεναγεί στα μυστικά 
μεταξύ καρδιάς και λιπαρών οξέων. 

τησ Λυδίας Παπαευαγγέλου 
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Σ
ταδιακά, η πρόσβαση 
σε φρούτα, λαχανι-
κά, ψάρια και κρέας 
έγινε ευκολότερη, η 
διατροφή βελτιώθηκε 

παράλληλα με το βιοτικό επί-
πεδο των ανθρώπων. Ωστόσο, 
τα ιχθυέλαια συνεχίζουν να δι-
αδραματίζουν σημαντικότατο 
ρόλο στη ζωή μας, όχι μόνο για 
να συμπληρώνουν τις ελλείψεις 
μας σε θρεπτικά συστατικά, 
αλλά και ως μέτρο πρόληψης 
και ως σύμμαχος στην καλή 
υγεία της καρδιάς και γενικότε-
ρα του οργανισμού.

«Όταν μιλάμε για ‘ιχθυέλαια’, 
στην ουσία αναφερόμαστε στα 
Ω-3 λιπαρά οξέα, τα οποία πε-
ριέχονται στο λίπος των μεγά-
λων ψαριών, ενώ Ω-3 λιπαρά 
μπορούμε να βρούμε και σε 
ορισμένα μαλάκια. Τα λιπαρά 
αυτά είναι απαραίτητα για τον 
οργανισμό», επισημαίνει η καρ-
διολόγος, κυρία Γκόλφω Σαβ-
βοπούλου.  Σύμφωνα με μελέ-
τες, ο ανθρώπινος οργανισμός 
αδυνατεί να παράξει μόνος του 
τις ουσίες αυτές, συνεπώς είναι 
απαραίτητη η πρόσληψή τους 

μέσω της τροφής και - όπου 
αυτό δεν είναι εφικτό - μέσω 
σκευασμάτων που τις περιέ-
χουν. Το ιχθυέλαιο παράγε-
ται από τη σάρκα των λιπαρών 
ψαριών, όπως του σολομού, 
της ρέγκας, του σκουμπριού, 
της σαρδέλας και της πέστρο-
φας. Είναι ιδιαίτερα πλούσιο 
στα  Ω-3 λιπαρά οξέα ΕΡΑ (ει-
κοσιπεντανοϊκό οξύ) και DHA 
(δοκοσαεξανοϊκό οξύ). Αυτά τα 

λιπαρά οξέα μετατρέπονται στο 
σώμα σε προσταγλανδίνες της 
σειράς 3, που έχουν ισχυρές 
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Τα 
ιχθυέλαια από συκώτι (μουρου-
νέλαιο) παράγονται από συκώτι 
λευκών ψαριών, όπως από τον 
μπακαλιάρο και τον ιππόγλωσ-
σο και περιέχουν μεγάλες πο-
σότητες σε βιταμίνες Α και D.

Πηγές Ω-3 λιπαρών οξέων 
θεωρούνται και ορισμένα λα-
χανικά, αλλά και ορισμένοι 
σπόροι. Ωστόσο το α-λινολενικό 
οξύ (ΑLA) που περιέχουν αυτές 
οι τροφές (πράσινα φυλλώδη 
λαχανικά, το έλαιο λιναρόσπο-
ρου, το σογιέλαιο κ.λπ.), δεν 
μπορεί να μετατραπεί σε  ΕΡΑ, 
επειδή απουσιάζουν συγκεκρι-
μένα ένζυμα. Έτσι, ακόμη κι αν 
η διατροφή μας είναι πλούσια 
στα παραπάνω τρόφιμα, είναι 
πιθανό να παρουσιάζουμε έλ-
λειψη στις προσταγλανδίνες της 
σειράς 3.

Το ΕΡΑ από τα ιχθυέλαια, 
είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, 
γιατί μόνο με αυτό μπορούν εύ-
κολα να παραχθούν οι προστα-
γλανδίνες της σειράς 3.

| Solgar - Wild Alaskan Full Spectrum Omega | 

  ταξίδι  |       |
  εκδηλώσεις  |       |

  συνέντευξη  |       |

  διατροφή  |       |
  ψυχολογία  |       |

  outdoor  |       |

  υγεία |       |

  αλληλογραφία  |       |

  φροντίδα  |       |

  f.a.q.  |       |

  δίαιτα  |       |
  η αγορά του µήνα  |       |
  συµπληρώµατα  |       |
  παιδί  |       |
  οµορφιά  |       |

  editorial |       |
  περιεχόµενα |       |

  υγεία |       |

  τελευταία σελίδα |       |

  αγορά |       |   new entries |       |

Ο σύμμαχος της υγείας 
Το Wild Alaskan Full Spectrum OMEGA™ της Solgar είναι ένα συμπλήρωμα δια-
τροφής, που παράγεται από το λάδι του σολομού Αλάσκας, και καλύπτει όλο το εύρος 
των ΩΜΕΓΑ ουσιωδών λιπαρών οξέων (Ω-3, Ω-5, Ω-6, Ω-7 & Ω-9). Περιέχει επιπλέον 
ασταξανθίνη, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό, που βοηθά στη μέγιστη αφομοίωση των λιπα-
ρών οξέων ωμέγα από τον οργανισμό και βιταμίνη D3, η οποία αποτελεί ένα απαραίτητο 
θρεπτικό στοιχείο, που συμβάλλει την υγεία του οστικού, ανοσοποιητικού και καρδιαγ-
γειακού συστήματος
Το Wild Alaskan Full Spectrum Omega™ της Solgar επιδρά θετικά στο κυκλοφορι-
κό και καρδιαγγειακό σύστημα, ενώ χάρις στα Ω-7 που περιέχει, έχει αντιοξειδωτική 
δράση και προάγει την εύρυθμη πεπτική λειτουργία. Επιπλέον, παρέχει ήπια αντι-
φλεγμονώδη δράση, προάγει την εγκεφαλική λειτουργία και βοηθάει στη διατήρη-
ση υγιών επιπέδων τριγλυκεριδίων στο αίμα. 
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| Solgar - Fish Oil Concentrate | 

  ταξίδι  |       |
  εκδηλώσεις  |       |

  συνέντευξη  |       |

  διατροφή  |       |
  ψυχολογία  |       |

  outdoor  |       |

  υγεία |       |

  αλληλογραφία  |       |

  φροντίδα  |       |

  f.a.q.  |       |

  δίαιτα  |       |
  η αγορά του µήνα  |       |
  συµπληρώµατα  |       |
  παιδί  |       |
  οµορφιά  |       |

  editorial |       |
  περιεχόµενα |       |

  υγεία |       |

  τελευταία σελίδα |       |

  αγορά |       |   new entries |       |

Προστασία για το καρδιαγγειακό σύστημα
Το Fish Oil Concentrate της Solgar προέρχεται 
από συμπυκνωμένο έλαιο ψαριών, πλούσιο σε πο-
λυακόρεστα Ω-3 λιπαρά οξέα (EPA και DHA). Τα 
ουσιώδη Ω-3 λιπαρά οξέα που περιέχει προστατεύ-
ουν το καρδιαγγειακό σύστημα και συμβάλλουν 
στη μείωση των αυξημένων επιπέδων χοληστερό-
λης και τριγλυκεριδίων στο αίμα. Επιπλέον, είναι 
χρήσιμο στην εξισορρόπηση ήπιων υπερτάσεων, 
ενώ προάγει την υγεία του νευρικού συστήματος, 
καθιστώντας το εξαιρετικά χρήσιμο στην πρόληψη 
επαναλαμβανόμενων πονοκεφάλων και ημικρανιών.

Τα Ω-3 λιπαρά 
οξέα μειώνουν 

τα τριγλυκερίδια 
και την πίεση του 

αίματος, βοηθούν στη 
σταθεροποίηση της 

αρτηριοσκλήρυνσης, 
εμποδίζουν τις 
θρομβώσεις και 
ελαττώνουν τις 

καρδιακές αρρυθμίες. 

► ΤΑ ΟΦΕλΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ
Η κυρία Σαββοπούλου εξηγεί ότι «τα ιχθυέλαια χρησιμοποιούνται σαν 
πρόσθετο μέτρο για την εξασφάλιση της καλής υγείας της καρδιάς και 
την προστασία από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Έχει αποδειχθεί, ότι 
τα ιχθυέλαια έχουν σημαντικά οφέλη για την υγεία της καρδιάς, αφού 
συνδράμουν στη διατήρηση της ισορροπίας των λιπών του αίματος, στην 
αύξηση της καλής χοληστερόλης HDL, στη μείωση των επιπέδων της 
ομοκυστεΐνης, στη μείωση της υπέρτασης και στη μείωση της πήξης και 
του ιξώδους του αίματος, καθώς επίσης και στη μείωση των αρρυθμιών».

Αναλυτικότερα, «η καλύτερα τεκμηριωμένη δράση των Ω-3 αφορά την 
προστασία της καρδιάς και των αγγείων. Η δράση των Ω-3 στην προστα-
σία από τη στεφανιαία νόσο (έμφραγμα, στηθάγχη) είναι πολύπλευρη. Τα 
Ω-3 λιπαρά οξέα μειώνουν τα τριγλυκερίδια και την πίεση του αίματος, 
βοηθούν στη σταθεροποίηση της αρτηριοσκλήρυνσης, εμποδίζουν τις 
θρομβώσεις και ελαττώνουν τις καρδιακές αρρυθμίες.  Ένας μεγάλος 
αριθμός επιστημονικών μελετών έχουν πλήρως αποδείξει ότι όσο μεγα-
λύτερη είναι η κατανάλωση των Ω-3 λιπαρών οξέων EPA και DHA, τόσο 
μικρότερη είναι η πιθανότητα στεφανιαίας νόσου. Επιπλέον, πρέπει να 
επισημάνουμε, ότι τα ιχθυέλαια βοηθούν ουσιαστικά στην πρόληψη νέων 
καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Αν δηλαδή κάποιος έχει ήδη υποστεί έμ-
φραγμα, λαμβάνοντας συμπληρώματα Ω-3 λιπαρών οξέων, μειώνει τον 
κίνδυνο ενός νέου επεισοδίου», εξηγεί η κυρία Σαββοπούλου. 
 
►  Η ΑΣΦΑλΗΣ ΔΟΣΟλΟΓΙΑ
Είναι επιστημονικά αποδεκτό και τεκμηριωμένο ότι τα ιχθυέλαια είναι 
απολύτως ασφαλή, καθώς αποτελούν, στην πραγματικότητα, απαραίτητα 
θρεπτικά συστατικά για τον ανθρώπινο οργανισμό. «Τα συμπληρώματα 
που περιέχουν τα Ω-3 λιπαρά απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους. 

Είναι ουσίες οι οποίες περιέχονται, ή μάλλον, πρέπει οπωσδήποτε 
να περιέχονται στη διατροφή μας, γι' αυτό και δεν υπάρχουν ηλικια-
κοί περιορισμοί στη λήψη ή συμπλήρωσή τους μέσω σκευασμάτων. 
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| myelements - Krill OMEGA3  | 

  ταξίδι  |       |
  εκδηλώσεις  |       |

  συνέντευξη  |       |

  διατροφή  |       |
  ψυχολογία  |       |

  outdoor  |       |

  υγεία |       |

  αλληλογραφία  |       |

  φροντίδα  |       |

  f.a.q.  |       |

  δίαιτα  |       |
  η αγορά του µήνα  |       |
  συµπληρώµατα  |       |
  παιδί  |       |
  οµορφιά  |       |

  editorial |       |
  περιεχόµενα |       |

  υγεία |       |

  τελευταία σελίδα |       |

  αγορά |       |   new entries |       |

Η πιο καθαρή πηγή Ω-3
To Krill Omega3 της myelements, της νέας σειράς συμπληρωμά-
των διατροφής που δημιούργησε η ISOPLUS, προέρχεται από το 
ζωοπλαγκτόν Krill Euphausia Superba, το οποίο ζει στα κρύα και 
αμόλυντα νερά της Ανταρκτικής και αποτελεί μία καθαρή φυσική 
πηγή πλούσια σε Ω-3 λιπαρά οξέα.
Βασικό χαρακτηριστικό του ελαίου Krill είναι η υψηλή περιεκτι-
κότητά του σε Ω-3 λιπαρά με τη μορφή φωσφολιπιδίων, τα οποία 
έχουν πολύ έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό τους την καλύτερη και 
ταχύτερη απορρόφηση από το λεπτό έντερο καθώς και την άμεση 
αξιοποίηση από τις κυτταρικές μεμβράνες. Tο Krill Oil μπορεί να συμβάλει στην ουσιαστική μείωση της λεγόμε-
νης «κακής χοληστερόλης» (LDL), με παράλληλη αύξηση της καλής χοληστερόλης (HDL) και να βοηθήσει στη 
ρύθμιση των τριγλυκεριδίων. 
Τέλος, τα Ω-3 από Krill Oil μπορoύν να βοηθήσουν τόσο στη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου (μνήμη και 
συγκέντρωση), όσο και στη διατήρηση της φυσιολογικής όρασης.

Ωστόσο, αυτό που δεν θα πρέπει 
να ξεχνά ο κόσμος είναι πως θα 
πρέπει, ούτως ή άλλως, να ακο-
λουθεί μια ισορροπημένη δια-
τροφή και μάλιστα το μεσογειακό 
μοντέλο δίαιτας, που είναι πλού-
σια σε όλα εκείνα τα απαραίτητα 
συστατικά και στοιχεία που συμ-
βάλλουν στην καλή υγεία του ορ-
γανισμού», τονίζει η κυρία Σαβ-
βοπούλου.

«Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, 
ο ασθενής θα πρέπει να συμβου-
λευτεί τον γιατρό του πριν λάβει 
ένα σκεύασμα. Όταν πρόκειται 
για ασθενείς με καρδιαγγεια-
κά προβλήματα, ο γιατρός είναι 
αυτός που θα καθορίσει τη δο-
σολογία, σε συνδυασμό πιθανόν 
και με κάποια ήδη υπάρχουσα 
φαρμακευτική αγωγή, που λαμ-
βάνει ο ασθενής», συμπληρώνει 
η ειδικός. 

 
►  ΠΩΣ βΟΗΘΟΥΝ ΤΟ 

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ;  
•  Τα Ω-3 είναι σημαντικός τρόπος 

για τη μείωση των τριγλυκεριδίων.

•  Αυξάνουν την HDL ή αλλιώς την 
επονομαζόμενη «καλή» χολη-
στερόλη.

•  Εμποδίζουν τη συσσώρευση 
των αιμοπεταλίων και, συνε-
πώς, περιορίζουν τις πιθανότη-
τες σχηματισμού θρόμβων.

•  Μειώνουν την αρτηριακή πίεση.
•  Μειώνουν τα επίπεδα της ομο-

κυστεΐνης στο αίμα.
•  Εμποδίζουν την εμφάνιση επι-

κίνδυνων αρρυθμιών, σε ασθε-
νείς με γνωστή στεφανιαία 
νόσο, που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε έμφραγμα.

•  Μειώνουν την επαναστένωση σε 
ανθρώπους που έχουν υποβλη-
θεί σε αγγειοπλαστική ή αλλιώς 
το γνωστό και ως «μπαλονάκι».

•  Προσφέρουν μια γενικότερη 
προστατευτική δράση απέναντι  
στην αθηροσκλήρωση, στα εγκε-
φαλικά επεισόδια, τη στηθάγχη 
και την καρδιακή ανεπάρκεια.

►  ΑλλΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  
ΤΩΝ ΙΧΘΥΕλΑΙΩΝ 

>> Εγκυμοσύνη: Πάντα σε συ-

Είναι επιστημονικά 
αποδεκτό και 

τεκμηριωμένο ότι 
τα ιχθυέλαια είναι 
απολύτως ασφαλή, 
καθώς αποτελούν, 

στην πραγματικότητα, 
απαραίτητα θρεπτικά 

συστατικά για τον 
ανθρώπινο οργανισμό.
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| Ωμέγα  3 - 6 - 9 της Nature’s Bounty | 

  ταξίδι  |       |
  εκδηλώσεις  |       |

  συνέντευξη  |       |

  διατροφή  |       |
  ψυχολογία  |       |

  outdoor  |       |

  υγεία |       |

  αλληλογραφία  |       |

  φροντίδα  |       |

  f.a.q.  |       |

  δίαιτα  |       |
  η αγορά του µήνα  |       |
  συµπληρώµατα  |       |
  παιδί  |       |
  οµορφιά  |       |

  editorial |       |
  περιεχόµενα |       |

  υγεία |       |

  τελευταία σελίδα |       |

  αγορά |       |   new entries |       |

Όλα τα πολύτιμα ωμέγα μαζί! 
Το ΩΜΕΓΑ 3-6-9 της Nature’s Bounty είναι ένα 
ισορροπημένο σύμπλεγμα λιπαρών οξέων Ω3, Ω6 & 
Ω9 από ιχθυέλαιο, λιναρόσπορο, νυχτολούλουδο & 
μποράγκο, με επιπλέον βιταμίνη Ε για έξτρα αντιο-
ξειδωτική δράση.
Το ΩΜΕΓΑ 3-6-9 παρέχει εξαιρετικής ποιότητας 
Άλφα Λινολεϊκό Οξύ (ALA), Εικοσιδυοεξανοϊκό Οξύ 
(DHA) και Εικοσιπεντανοϊκό Οξύ (EPA), τα οποία το 
κάνουν ιδιαίτερα ωφέλιμο για τη διατήρηση της κα-

λής καρδιαγγειακής υγείας και των ομαλών επιπέδων χοληστερόλης 
στο αίμα, του ορμονικού και των εγκεφαλικών λειτουργιών, ενώ βο-
ηθά στη διατήρηση της όρασης.  Επιπλέον, η βιταμίνη Ε  που περιέχει 
δρα ως αντιοξειδωτικό των ελαιών στη φόρμουλα.

νεννόηση με τον γιατρό 
που παρακολουθεί 

την κύηση, συστήνε-
ται στις εγκύους να 
λαμβάνουν ικανο-
ποιητικές ποσότητες 
Ω-3 λιπαρών οξέ-
ων, καταναλώνοντας 
ιχθυέλαια, διότι όλο 
και περισσότερες 
μελέτες αποδεικνύ-
ουν ότι τα Ω-3 λιπαρά 
οξέα είναι ζωτικής 

σημασίας για την ανάπτυξη του εγκεφάλου του εμβρύου. 
>> Αρθρίτιδα: Έχει αναφερθεί βελτίωση των συμπτωμάτων της ρευ-
ματοειδούς αρθρίτιδας σε ασθενείς που λαμβάνουν συμπληρώματα 
ιχθυελαίων. Η θεραπεία με ιχθυέλαιο δεν έχει παρενέργειες και μπο-
ρεί να βελτιώσει τα αποτελέσματα των συμβατικών φαρμάκων.
>> Συμπτώματα Εμμήνου Ρύσης: Η τακτική χρήση ιχθυελαίου μπορεί 
να ωφελήσει τις γυναίκες που παρουσιάζουν κράμπες λόγω της εμμή-
νου ρύσης.
>> Διπολική Νόσος: Πρόσφατη μελέτη έδειξε σημαντικά ωφέλιμα 
αποτελέσματα σε ασθενείς με διπολική νόσο.
>> Οστεοπόρωση: Τα απαραίτητα λιπαρά οξέα που βρίσκονται στα 
ιχθυέλαια, μπορεί να βοηθήσουν στη θεραπεία της οστεοπόρωσης, 
όταν λαμβάνονται σε συνδυασμό με συμπληρώματα ασβεστίου. Μελέ-
τες έδειξαν ότι, οι γυναίκες που λαμβάνουν ιχθυέλαιο σε συνδυασμό 
με ασβέστιο, παρουσιάζουν καλύτερη οστική πυκνότητα και λιγότερα 
κατάγματα από τις γυναίκες που λαμβάνουν μόνο ασβέστιο. ||

Info
Σαββοπούλου Γκόλφω
Σύγχρονο Καρδιολογικό Κέντρο
Πλ. Γεωργίου Α 30-32, Πάτρα
Τηλ.: 2610-274.278
Fax : 2610-693.594
Κιν.: 6942.274274



Οι	σύμμαχοι	των	
αρθρώσεων!	

ΓλυκοζαμΙνη- χονδροϊτΙνη

Οι περισσότεροι άνθρωποι, συνήθως άνω των 60-65 και όσοι έχουν επιβαρύνει τις 
αρθρώσεις τους (γόνατα, ισχία, καρποί) εξαιτίας υπερβολικού βάρους ή έντονης 
σωματικής δραστηριότητας, εμφανίζουν αλλοιώσεις στις αρθρώσεις, τη γνωστή 

οστεοαρθρίτιδα. Αυτό συμβαίνει επειδή έχει μειωθεί το «λιπαντικό μέσο» μεταξύ 
των κινούμενων επιφανειών των αρθρώσεων (το γνωστό ως αρθρικό υγρό), αλλά 

έχει υποστεί φθορά και ο αρθρικός χόνδρος. Άραγε, μπορούμε να προστατεύσουμε 
τις αρθρώσεις μας, χωρίς να καταφύγουμε σε φάρμακα; Τις απαντήσεις μας δίνει ο 

ορθοπεδικός κ. Αθανάσιος Παγώνας. 
 

τησ  Νεκταρίας Καρακώστα
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Π
ολλές μελέτες έχουν 
δείξει ότι, ουσίες που 
υπάρχουν φυσιολο-
γικά στον οργανισμό 
(θειϊκή γλυκοζαμίνη, 

θειϊκή χονδροϊτίνη) λιπαίνουν τις 
αρθρώσεις, αναγεννούν τον αρ-
θρικό χόνδρο με φυσικό τρόπο 
και βοηθούν στην καλή λειτουργία 
των αρθρώσεων. Τελικά, σταδιακά 
ανακουφίζουν από τον πόνο και τη 
φλεγμονή, αποκαθιστούν την κινη-
τικότητα της άρθρωσης και προφυ-
λάσσουν το χόνδρο από τη φθορά, 
ενισχύοντας την αποκατάστασή του.

► ΓλΥΚΟζΑΜΙΝΗ
Είναι ουσία απαραίτητη για την 
παραγωγή του συνδετικού ιστού 
στον οργανισμό. Είναι υπεύθυνη 
για την κινητοποίηση της παρα-
σκευής ουσιών που είναι απα-
ραίτητες για τη σωστή λειτουργία 
των αρθρώσεων, αλλά και για τη 
διαδικασία επιδιόρθωσής τους. 
«Μελέτες που έχουν γίνει στο ερ-
γαστήριο, έχουν δείξει ότι η γλυ-
κοζαμίνη διαθέτει ήπια αντιφλεγ-
μονώδη δράση. Πολλοί πιστεύουν 
ότι η χρόνια λήψη γλυκοζαμίνης, 
που είναι απολύτως εφικτή, λόγω 
της απουσίας ανεπιθύμητων 
ενεργειών, καταστέλλει αρκετές 
φλεγμονώδεις διαδικασίες στον 
οργανισμό και προστατεύει από 
παθήσεις όπως η οστεοαρθρίτιδα, 
ενώ πρόσφατες μελέτες μιλούν 
για τα οφέλη της στις  καρδιαγ-
γειακές και οι πνευμονικές πα-
θήσεις», τονίζει ο ορθοπεδικός κ. 
Αθανάσιος Παγώνας.

► ΧΟΝΔΡΟϊΤΙΝΗ
«Η χονδροϊτίνη είναι μια, επίσης, 
φυσική ουσία που συμβάλλει στη 
διοχέτευση νερού και θρεπτικών 
συστατικών στον χόνδρο, διατηρώ-
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Απελευθερώστε την κίνησή σας!
Η γλυκοζαμίνη είναι ένα από τα βασικά συστατικά του 
χόνδρου των αρθρώσεων, παρέχει αντικραδασμική προ-
στασία, ενώ ταυτόχρονα προάγει την αποκατάστασή 
των χόνδρων και παρουσιάζει ήπια αναλγητική δράση. 
Η Solgar, πρωτοπορεί παρουσιάζοντας το 
Glucosamine – Hyaluronic Acid – Chondroitin – 
MSM, έναν αποτελεσματικό συνδυασμό υδροχλωρι-
κής γλυκοζαμίνης, θειικής χονδροϊτίνης, υαλουρονι-

κού 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 τε-
νόντων. Συμβάλλει στην υγεία των αρθρώσεων του ανθρώπινου ορ-
γανισμού, που επιβαρύνονται καθημερινά, από την προπόνηση, από 
χρόνιες φλεγμονώδεις καταστάσεις ή ακόμα και από τη λάθος στάση 
στο γραφείο ή στον ύπνο. 

ντας τον σπογγώδη και υγιή», τονίζει ο ειδικός. Διατροφικές πηγές της 
συγκεκριμένης ουσίας δεν υπάρχουν. Έτσι, όταν ο οργανισμός δεν μπορεί 
να παράγει επαρκή ποσότητα της ουσίας, θα πρέπει να καταφύγουμε στη 
λήψη συμπληρωμάτων διατροφής. Η χονδροϊτίνη διατίθεται σε συμπλη-
ρώματα θειϊκής χονδροϊτίνης, τα οποία παρασκευάζονται από χόνδρο βο-
οειδών (αγελάδας) ή καρχαρία.

► λΗψΗ ΣΥΜΠλΗΡΩΜΑΤΩΝ
«Ποιοι πρέπει να λαμβάνουν συμπληρώματα γλυκοζαμίνης και χον-
δροϊτίνης;», ρωτάμε τον κ. Πάγωνα, σύμφωνα με τον οποίο από τη λήψη 
συμπληρωμάτων γλυκοζαμίνης και χονδροϊτίνης (πάντα σε συνδυα-
σμό!) μπορούν να ωφεληθούν πρώτα πρώτα τα άτομα με αρχόμενη ή 
μέτρια οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ), δηλαδή στα πρώτα στάδια, για προστασία.
Στα άτομα με προχωρημένη οστεοαρθρίτιδα (καταστροφή του χόν-
δρου), «η λήψη συμπληρωμάτων χονδροϊτίνης μπορεί να ανακουφίσει 
από τον πόνο, αυξάνει την κινητικότητα των αρθρώσεων, μειώνει την 
ανάγκη για παυσίπονα και αντιφλεγμονώδη και μπορεί να αποτρέψει ή 
να επιβραδύνει την περαιτέρω φθορά του χόνδρου. Ο ρόλος της γλυκο-
ζαμίνης και της χονδροϊτίνης είναι περισσότερο επιβραδυντικός για την 
εξέλιξη της νόσου, παρά θεραπευτικός», σημειώνει ο ορθοπεδικός και 
διευκρινίζει: «Η λήψη συμπληρωμάτων γλυκοζαμίνης και χονδροϊτίνης 
δεν είναι σε θέση να θεραπεύσει  την οστεοαρθρίτιδα από μόνη της, 
διότι πρέπει να ανασχεθούν και όλα τα άλλα αίτια αυτής της περίπλοκης 
και συχνής νόσου. Ωστόσο, λόγω της απουσίας παρενεργειών (ακόμα 
και έπειτα από μακροχρόνια χρήση), οι ουσίες αυτές αποτελούν ένα 
σημαντικό όπλο στη φαρέτρα του ορθοπεδικού». 
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1. Cem Gabay, Carole Medinger-Sadowski, Danielle Gascon, Frank Kolo, Axel Finckh. Symptomatic effect of chondroitin 
sulfate 4&6 in hand osteoarthritis the finger osteoarthritis chondroitin treatment study (FACTS). Arthritis & Rheumatism, 
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(2): 524 DOI: 10.1002/art.24255

Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η χονδροϊτίνη μειώνει τον πόνο και 
τη λειτουργικότητα σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα στο χέρι, ενώ πα-
λαιότερη μελέτη σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα γονάτου, έδειξε ότι 
μετά από δύο χρόνια λήψης θειϊκής χονδροϊτίνης, οι ασθενείς εμφά-
νισαν σημαντική αναστροφή της απώλειας του μεσάρθριου διαστήμα-
τος και δραστική μείωση του πόνου. 

Τέλος, οι αθλητές, που καταπονούν τις αρθρώσεις τους, ωφελούνται 
από την τακτική λήψη γλυκοζαμίνης και χονδροϊτίνης από την προ-
στασία και επιβράδυνση της φθοράς των χόνδρων. 

► ΑλλΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ζΩΗΣ 
Ωστόσο, τα συμπληρώματα διατροφής βοηθούν, 

αλλά δεν αρκούν. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε 
να κινούμαστε ελεύθερα και με άνεση, θα 
πρέπει να προσθέσουμε ή να αλλάξουμε 
κάποιες συνήθειες στην καθημερινή μας 
ζωή:

Η διατήρηση του σωστού σωματικού 
βάρους αποτελεί έναν σημαντικό τρόπο 
πρόληψης, και αυτό γιατί το υπερβολικό 
σωματικό βάρος επιβαρύνει σημαντικά 
τις αρθρώσεις, ιδιαίτερα στα γόνατα.
Σωστή διατροφή. Επειδή οι αρθρώ-
σεις χρειάζονται ορισμένα θρεπτικά 
συστατικά για τη σωστή λειτουργία 
τους, θα πρέπει να είμαστε πολύ προ-
σεκτικοί και με τη διατροφή μας. ||

who is who
O κ. Αθανάσιος Παγώνας 
γεννήθηκε το 1974 
στις Αχαρνές Αττικής. 
Σπούδασε Ιατρική στο 
Πανεπιστήμιο NAPOLI 
FEDERICO II, από όπου 
αποφοίτησε με άριστα και το 
2009 έλαβε την ειδικότητα της 
Ορθοπαιδικής. 
Εργάστηκε ως βοηθός της 
χειρουργικής κλινικής στο 
νοσοκομείο «ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ», έκανε το 
αγροτικό του στο Γ.Ν.Ν.ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 
και στο Υ.Σ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ. 
Έλαβε την ειδικότητα της 
Χειρουργικής στο νοσοκομείο 
«ΕΛΠΙΣ» και την ειδικότητα της 
ορθοπαιδικής στο ΚΑΤ. Από το 
2005 είναι υπεύθυνος ιατρός 
της ποδοσφαιρικής ομάδας του 
TAΠ- Αχαρναϊκού και όλων των 
ακαδημιών. Από το 2009, διατηρεί 
ιδιωτικό ιατρείο στην περιοχή των 
Αχαρνών. Είναι επίσης συνεργάτης 
στο Ιατρικό Αθηνών (Κλινική 
Π.Φαλήρου), στο Mediterraneo 
Hospital και στο ΝEON AΘΗΝΑΙΟΝ. 
Το 2006 παρακολούθησε 
με υποτροφία εργαστήριο 
εμβιομηχανικής του ορθοπαιδικού 
ινστιτούτου RIZZOLI της BOLOGNA 
και εκπαιδεύθηκε στη χειρουργική 
ρομποτική στον ορθοπαιδικό 
ασθενή. Το 2007 εκπαιδεύθηκε στο 
ΚΑΤ στην κλινική χειρουργική άνω 
άκρου και στη μικροχειρουργική, 
και το 2008 στο παιδοορθοπαιδικό 
τμήμα του ίδιου νοσοκομείου. 
Διαθέτει πιστοποιητικό AO Course 
- Advance in Operative Fracture 
Management.
Έχει λάβει μέρος σε πολλά 
πανελλήνια και διεθνή συνέδρια 
και έχει πραγματοποιήσει 
δημοσιεύσεις σε ελληνικά και 
διεθνή ιατρικά περιοδικά. Έκτακτο 
μέλος των ΕΕΧΟΤ, ΕΑΕ, ΕΛΙΟΣ. 
Πλ. Αγίου Νικολάου & Καποδιστρίου 
14, Αχαρνές, τηλ. 210 2460 023,  
κιν. 6936923731,  
e-mail: nazedoctor@yahoo.gr  
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Για την καλύτερη λειτουργία 
των αρθρώσεων
Το Glucosamine Chondroitin Complex θεωρείται πολύ 
χρήσιμο σε καταστάσεις οστεοαρθρίτιδας, καθώς έχει 
ήπια αναλγητική δράση και μπορεί να βοηθήσει στην 
επιβράδυνση της πορείας της ασθένειας. Επίσης, συμ-
βάλλει στην ενίσχυση της δομής και στην επιδιόρθωση 
του χόνδρου των αρθρώσεων, των τενόντων και των 
συνδέσμων, ενώ παράλληλα παρέχει προστασία κατά 
των κραδασμών.  Οφείλει την αποτελεσματικότητά του, στον συνδυασμό 
θειϊκής γλυκοζαμίνης, θειϊκής χονδροϊτίνης, βιταμίνης C και μαγγανίου. 





D3:	
Δράσεις	πέρα		
από	τα	οστά



Είναι γνωστή και ως  
«η βιταμίνη του 

ήλιου», καθώς το 
μεγαλύτερο ποσοστό 

της συντίθεται 
στο δέρμα, με 

την  επίδραση της 
υπεριώδους ηλιακής 
ακτινοβολίας. Όλοι 
ξέρουμε πως  είναι 

συνδεδεμένη με την 
καλή υγεία των οστών. 
Όμως δεν περιορίζεται 

σε αυτό. Τι θα 
λέγατε αν ακούγατε 

ότι χρειάζεστε τη 
συγκεκριμένη βιταμίνη 

για να αναρρώσετε 
γρηγορότερα μετά 

από ένα κρυολόγημα 
ή για να προλάβετε 

την εμφάνιση 
σακχαρώδους διαβήτη 
και άλλων παθήσεων; 

Η ενδοκρινολόγος 
κυρία Giovanna Spina, 

μας αποκαλύπτει τα 
πρόσωπα αυτής της 

...θαυματουργής 
βιταμίνης! 

Ό
λοι γνωρίζουμε την 
ευεργετική δράση 
της βιταμίνης D στη 
διατήρηση των φυσι-
ολογικών επιπέδων 

του ασβεστίου και τον μεταβολισμό 
του φωσφόρου.  Επομένως, η υγεία 
και η ποιότητα των οστών είναι άμε-
σα συνδεδεμένη με τη βιταμίνη D. 
Όμως η δράση της δεν περιορίζεται 
στα οστά. Η επάρκειά της στον ορ-
γανισμό εξασφαλίζει καλή διάθεση 
και ζωτικότητα, προστασία κατά των 
λοιμώξεων του χειμώνα (καθώς 
ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύ-
στημα) και συμβάλλει γενικότερα 
στην καλή υγεία του οργανισμού. 

Η δράση πέρα από τα οστά, απο-
δεικνύεται από το γεγονός ότι υπο-
δοχείς της βιταμίνης D υπάρχουν 
σε πολλούς ιστούς του ανθρώπινου 
σώματος. Όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει η ενδοκρινολόγος κυρία 
Giovanna Spina, «η βιταμίνη D, δε-
σμεύεται με υποδοχείς (VDR) που 
βρίσκονται σε διάφορους ιστούς, 
και πέρα από τη ρύθμιση της ομοι-
οστασίας του ασβεστίου, επηρεάζει 
την κυτταρική ανάπτυξη. Υποδο-
χείς της βιταμίνης έχουν βρεθεί σε 
ιστούς και κύτταρα, όπως τα κύτταρα 
του προστάτη, του μαστού, του εντέ-
ρου, της καρδιάς, του παγκρέατος, 
του εγκεφάλου, του θυρεοειδούς, 
των επινεφριδίων, της κερατίνης, 
των οστών, καθώς και σε καρκινι-
κά κύτταρα». Όπως επισημαίνει η 
ειδικός, τελευταίες έρευνες έχουν 
δείξει ότι η βιταμίνη D επηρεάζει τη 
λειτουργία του ανοσοποιητικού συ-
στήματος, καθώς υποδοχείς της D 
έχουν βρεθεί στα ενεργοποιημένα 
μακροφάγα κύτταρα, τα λεμφοκύτ-
ταρα και τα δενδριτικά κύτταρα.

►Άλλες δράσεις και χρήσεις 
✔  στα αυτοάνοσα νοσήματα: 

«Η παρουσία υποδοχέων σε 
ενεργοποιημένα Τ και Β λεμ-
φοκύτταρα σχετίζεται με την 
ανοσοτροποποιητική δράση 
της βιταμίνης D. Γι’ αυτό και 
ίσως θα μπορούσε να χρησι-
μοποιηθεί στη διαχείριση των 
αυτοάνοσων νοσημάτων, στις 
μεταμοσχεύσεις οργάνων και 
στη σκλήρυνση κατά πλάκας», 
εξηγεί η ειδικός. 

✔  στην ψωρίαση: Η βιταμίνη D 
έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς 
και στη θεραπεία της ψωρία-
σης. 

✔  στην πρόληψη του σακχαρώ-
δους διαβήτη: Η επάρκεια σε 
βιταμίνη D, έχει συσχετιστεί 
με μείωση του κινδύνου εμ-
φάνισης σακχαρώδους διαβή-
τη τύπου 1. 

✔  στην πρόληψη των καρδι-
αγγειακών επεισοδίων: «Η 
ανεπάρκεια της βιταμίνης D 
συνδέεται με αυξημένο καρ-
διαγγειακό κίνδυνο, κυρίως 
σε ασθενείς με υπέρταση (1). 
Σύμφωνα με την Framingham 
Heart Study, οι ασθενείς με 
μειωμένα επίπεδα βιταμίνης 
D, έχουν διπλάσια πιθανότητα 
καρδιαγγειακού συμβάντος», 
τονίζει η κυρία Spina. Στα ίδια 
συμπεράσματα, δηλαδή στην 
ευεργετική δράση της βιταμί-
νης D στην πρόληψη τόσο των 
ισχαιμικών επεισοδίων, όσο 
και των αγγειακών εγκεφαλι-
κών, απέδειξε και πρόσφατη 
έρευνα, η οποία κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι όσοι προ-
σλάμβαναν λιγότερη βιταμίνη 
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D μέσω της διατροφής τους,  
είχαν 22-27% περισσότερες 
πιθανότητες να υποστούν 
εγκεφαλικό. 

✔  στην εγκυμοσύνη: Τα μειωμέ-
να επίπεδα βιταμίνης D κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, 
φαίνεται να οδηγούν σε προ-
βλήματα στην αδαμαντίνη των 
δοντιών και συνδέονται με αυ-
ξημένες πιθανότητες εμφάνι-
σης τερηδόνας στα παιδιά. 

✔  στην ενίσχυση του ανοσοποι-
ητικού συστήματος: Η έλλειψη 
της βιταμίνης έχει συσχετιστεί 
με αυξημένα ποσοστά εμφά-
νισης γρίπης στη διάρκεια του 
χειμώνα. 

► ΠΗΓΕΣ 
Πού μπορούμε όμως να βρούμε τη 
συγκεκριμένη βιταμίνη; Ποσοστό 
μεγαλύτερο από το 90% της βιτα-
μίνης  D προκύπτει από τη δράση 
της ηλιακής ακτινοβολίας πάνω σε 
ουσίες που υπάρχουν στο δέρμα 
(στερόλες). 

«H παραγωγή της βιταμίνης D εί-
ναι επίσης μεγαλύτερη τις μεσημε-
ριανές ώρες, παρά νωρίς το πρωί ή 
αργά το απόγευμα. Επίσης, υψηλό-
τερα επίπεδα βιταμίνης D έχουμε 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 
Η παραγωγή της βιταμίνης εξαρ-
τάται, από την ένταση της ακτινο-
βολίας, το χρώμα του δέρματος, 
αλλά και την ηλικία. Στην τρίτη 
ηλικία, για παράδειγμα, υπάρχει 
μείωση της συγκέντρωσης D κατά 
30%, επειδή οι ηλικιωμένοι τείνουν 
να εκτίθενται λιγότερο στον ήλιο», 
σημειώνει η κυρία Spina, χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι η έλλειψη 
της βιταμίνης αφορά αποκλειστικά 
τους ηλικιωμένους. Η μειωμένη 
ηλιοφάνεια, κατά τους χειμερινούς 
μήνες και η εκτεταμένη χρήση 

αντηλιακών, που 
μπλοκάρουν την 
απορρόφηση της 
υπεριώδους ακτι-
νοβολίας, εμποδί-
ζουν τον σχηματισμό 
βιταμίνης D στο σώμα. 

Το υπόλοιπο 10% της βιτα-
μίνης D που έχει ανάγκη ο οργα-
νισμός λαμβάνεται από τις τροφές. 
Όπως επισημαίνει η κυρία Spina, 
οι κύριες τροφές που περιέχουν 
την πολύτιμη αυτή βιταμίνη είναι 
τα ψάρια (κυρίως σολομός, γάδος, 
ρέγκα, σαρδέλα και τόνος), ο κρό-
κος του αυγού, το βοδινό κρέας και 
το συκώτι και τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα, όμως διευκρινίζει ότι «τα 
γαλακτοκομικά περιέχουν μικρές 
ποσότητες βιταμίνης D, που δεν 
επαρκούν για να καλύψουν τις ανά-
γκες του οργανισμού». 

► ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑλΥΤΕΡΗ 
ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ βΙΤΑΜΙΝΗ D;
Εκτός από τους ηλικιωμένους, που 
υφίστανται, όπως αναφέραμε και 
παραπάνω, μειωμένη έκθεση στον 
ήλιο και άρα μικρότερη σύνθεση 
βιταμίνης D, μια ομάδα του πληθυ-
σμού που θα μπορούσε να επωφε-
ληθεί σημαντικά από τη λήψη ενός 
συμπληρώματος βιταμίνης D είναι 
οι παχύσαρκοι. Όπως διευκρινίζει 
η κυρία Spina, «η παχυσαρκία έχει 
συνδεθεί με μειωμένα επίπεδα βι-
ταμίνης D, πιθανώς λόγω του ότι η 
βιταμίνη αποθηκεύεται κατά προ-
τίμηση στον λιπώδη ιστό των ατό-
μων αυτών και δεν κυκλοφορεί στο 
αίμα. Αυτή ίσως να είναι και η αιτία 
για την οποία τα άτομα με μειωμένη 
βιταμίνη D παρουσιάζουν μεγαλύ-
τερες πιθανότητες εμφάνισης σακ-
χαρώδους διαβήτη τύπου 2. Ένας 
άλλος μηχανισμός που διερευνάται, 
αφορά στην ύπαρξη ενός γονιδίου, 

εξαιτίας του 
οποίου οι παχύσαρκοι, έχουν μει-
ωμένα επίπεδα βιταμίνης D». Η 
απώλεια βάρους μπορεί να απο-
καταστήσει τα επίπεδα της βιταμί-
νης, αναστρέφοντας τις παθήσεις 
που συνοδεύουν την παχυσαρκία 
με δύο τρόπους: τόσο μέσω της 
ευεργετικής δράσης της βιταμίνης 
D, όσο και μέσω του ελέγχου του 
βασικού αιτιολογικού παράγοντα 
των προβλημάτων, που είναι το πε-
ριττό βάρος. Βασικό αίτιο ανεπάρ-
κειας της βιταμίνης D στην εποχή 
μας, είναι τέλος, η μακροχρόνια 
και εκτεταμένη χρήση αντηλιακών 
προϊόντων. ||

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Suzanne Judd, Vin Tangpricha, Vitamin D Deficiency 
and Risk for Cardiovascular Disease, Circulation. 2008 
January 29; 117(4): 503–511.
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H κυρία Giovanna Spina 
είναι ενδοκρινολόγος. 
Γεννήθηκε στο Παλέρμο 
της Ιταλίας το 1958. 
Σπούδασε Ιατρική και είναι 
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Διατηρεί ιδιωτικό 
ιατρείο και είναι υπεύθυνη του 
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τακτικό μέλος της Ελληνικής 
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τησ Παρασκευής Μπατή

Για τους περισσότερους, η άνοιξη είναι η ομορφότερη εποχή του χρόνου καθώς, 
εκτός της φύσης που αναγεννιέται, προμηνύει την πολυπόθητη  έλευση του 

καλοκαιριού! Για αρκετούς ανθρώπους, ωστόσο, που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα 
των αλλεργιών, η περίοδος αυτή ισοδυναμεί με «μαρτύριο», αφού, αντί να βγουν για 

να χαρούν τη φύση, πολλοί προτιμούν να κλειστούν στο σπίτι τους. 
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή…

Ελευθερωθείτε
από	τις	αλλεργίες!	



O
ι πιο συχνές  
αλλεργίες
«Οι πιο συνηθισμένες 
ανοιξιάτικες αλλεργί-
ες είναι η αλλεργική 

ρινίτιδα, η αλλεργική επιπεφυκίτιδα 
και το αλλεργικό βρογχικό άσθμα», 
σημειώνει ο ιατρός κ. Κωνσταντί-
νος Δ. Δαρδαγιαννόπουλος. Πώς 
όμως θα τις αναγνωρίσουμε; «Τα 
κύρια συμπτώματα της αλλεργικής 
ρινίτιδας είναι αφενός τοπικά (κα-
ταρροή, φτάρνισμα, κνησμός στη 
μύτη  και ρινική συμφόρηση, το 
οποίο οδηγεί συχνά σε μειωμένη ή 
και κατασταλμένη όσφρηση), αφε-
τέρου συστηματικά. Η αλλεργική 
αντίδραση μπορεί να οδηγήσει σε 
κόπωση, δυσφορία και αδιαθεσία, 
ανορεξία,  ακόμη και σε αϋπνία.  
Πολλές φορές, στην αρχή της νό-
σου, ο ασθενής έχει την αίσθηση 
ότι περνάει μία ίωση, χωρίς όμως 
να ανεβάζει πυρετό και χωρίς πό-
νους σε μύες ή οστά – αυτό διαφο-
ροποιεί κλινικά την αλλεργία από 
μία λοίμωξη. Επίσης, οι εκκρίσεις 
της μύτης παραμένουν διάφανες.  
Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες περι-
πτώσεις, που στην αλλεργική φάση 
του ασθενούς, έρχεται να προστεθεί 
μια ιογενής ή βακτηριακή ρινίτιδα 
ή ιγμορίτιδα, και εμφανίζονται και 
άλλα συμπτώματα, όπως χρωμα-
τιστές βλέννες, πόνος στην μύτη ή 
στα ιγμόρεια».

► Ποιοι είναι οι «ένοχοι»;
Η εμφάνιση μιας αλλεργίας σημαί-
νει πως το ανοσοποιητικό σύστημα 
του ατόμου έχει «λοξοδρομήσει», 
ότι αντιδρά δηλαδή σε φιλικά ή ου-
δέτερα στοιχεία του περιβάλλοντος 
π.χ. άνθη, γύρη. «Οι αιτίες γι’ αυτό 
είναι πολλές, έχουν ενοχοποιηθεί 
μεταξύ άλλων οι χημικές ουσίες 
που μας περιβάλλουν (στον αέρα, 

στην τροφή), τα φάρμακα που 
καταναλώνουμε, η έλλειψη επαρ-
κούς θηλασμού, η κληρονομικότη-
τα», τονίζει ο ειδικός. Όσον αφορά 
όμως στις ανοιξιάτικες αλλεργίες, 
κύριος ένοχος είναι συνήθως η 
γύρη. Συγκεκριμένα:
•  Η γύρη από τα αγριοσιτηρά, γρα-

σίδι  και καλλιεργημένα δημητρι-
ακά, που ανθίζουν από τα τέλη 
Μαρτίου μέχρι τα τέλη Μαΐου. 

•  Η γύρη από τα δέντρα (ελιά, κυ-
παρίσσι, πλάτανος, έλατο, πεύ-
κο), στα τέλη Απριλίου και Μαΐου. 

•  Η γύρη του φυτού περδικάκι, που 
ανθίζει από τον Μάρτιο έως τα 
τέλη Μαΐου. 

•  Οι μύκητες, που πολλαπλασιάζο-
νται λόγω της αυξημένης βλάστη-
σης, υγρασίας και θερμοκρασίας. 

•  Η εντυπωσιακή αύξηση των ακά-
ρεων της οικιακής σκόνης.

► Πρόληψη με Ομοιοπαθητική
«Ο καλύτερος τρόπος πρόληψης 
της εαρινής, εποχιακής και γενι-
κά κάθε είδους αλλεργίας – εκτός 
από την αποφυγή γνωστής αλ-
λεργιογόνου ουσίας, όταν βέβαια 
αυτό είναι εφικτό - είναι η θερα-
πεία με Κλασική Ομοιοπαθητική, η 
οποία καλό είναι να ξεκινήσει 2 - 4 
μήνες πριν την έναρξη της αλλερ-
γικής περιόδου. Έχουμε δει πολύ 
καλά αποτελέσματα στους περισ-
σότερους αλλεργικούς ασθενείς. 
Η εποχιακή αλλεργία έρχεται με 
μειωμένα συμπτώματα στο πρώτο 
έτος (όπου ο ασθενής θα χρεια-
στεί πιθανόν κάποιο βοηθητικό 
αντιισταμινικό φάρμακο), ενώ στο 
δεύτερο ή τρίτο έτος μπορεί να 
υπάρξει έως και ίαση της αλλερ-
γίας. Στους ασθενείς που πάσχουν 
όλον το χρόνο από αλλεργία, βλέ-
πουμε αποτελέσματα πιο γρή-
γορα, εφόσον έχουμε πιο άμεση 

| Αλλεργιογόνα 
...στην εποχιακή 
αλλεργική ρινίτιδα 
Αγριόχορτο (το πιο κοινό 
εποχιακό αλλεργιογόνο) 
Χόρτα, γρασίδι 
Δέντρα 
Μύκητες (η μούχλα που 
αναπτύσσεται στα νεκρά 
φύλλα) 

...στην ολοετή 
αλλεργική ρινίτιδα 
Απολέπιση από ζώα 
(φολίδες δέρματος) 
Σκόνη και οικιακά 
ζωύφια 
Κατσαρίδες 
Μούχλα που 
αναπτύσσεται στην 
ταπετσαρία, σε οικιακά 
φυτά, στα χαλιά  
και στις κουρτίνες  
του σπιτιού.
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σύγκριση της πορείας του καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους», σημειώνει ο 
κ. Δαρδαγιαννόπουλος. 

Σημαντική αντιισταμινική και αντιφλεγμονώδη δράση έχουν εντοπίσει 
επιστήμονες στην κουερσετίνη, ένα βιοφλαφονοειδές, που βρίσκεται σε 
επαρκείς ποσότητες στα εσπεριδοειδή, αλλά και στα μήλα. Η κουερσετίνη 
είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό, χρήσιμο σε περιπτώσεις αλλεργιών, αφού 
εμποδίζει την απελευθέρωση των ισταμινών που προκαλούν αυξημένη 
παραγωγή βλεννών, φτέρνισμα και δάκρυα.

► Σε τι είμαι αλλεργικός;
Ειδικές εξετάσεις (τεστ δέρματος, RAST) μπορούν να δείξουν σε ποιες 
ουσίες είμαστε αλλεργικοί. Ελέγχονται τα πιο συχνά αλλεργιογόνα (25- 
50 ουσίες) και όποια φαίνονται ύποπτα βάσει του ιστορικού του ασθε-
νούς. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τις ουσίες που μας προκα-
λούν αλλεργία, ώστε να τις αποφεύγουμε. 

Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει αλ-
λεργικό σοκ και αν οι ανοιξιάτικες αλλεργίες μπορούν να προκαλέσουν 
κάτι τέτοιο. «Η εαρινή αλλεργία έχει ευρύ φάσμα συμπτωμάτων. Συνή-
θως, αναπτύσσονται τα απλά και ακίνδυνα χαρακτηριστικά συμπτώματα 
που αναφέραμε στην αρχή. Δηλαδή, μπούκωμα, φαγούρα, φτέρνισμα 
κ.ά. Σε βαριά μορφή ωστόσο, μπορεί να προκληθεί και αναφυλαξία, με 
τελικό στάδιο το αλλεργικό σοκ. Η έναρξη γίνεται με μυρμήγκιασμα / 
μούδιασμα στο στόμα ή άλλους βλεννογόνους, ακολουθεί πρήξιμο στο 
στόμα, στη γλώσσα, στα μάτια, στον λαιμό, ξηρός βήχας και δύσπνοια 
από το στόμα, ταχυκαρδία, φόβος – αγωνία και τελικά σοκ. 

Για κάθε ενδεχόμενο, καλό είναι τα αλλεργικά άτομα να έχουν μαζί 
τους κάποιο φάρμακο έκτακτης ανάγκης μαζί τους (αδρεναλίνη), που 
θα τους καλύψει σε μια τέτοια περίπτωση». 

| Συμβουλές για να μην αρχίσετε τα... «αψού»! |

•  Αποφύγετε τις βόλτες στην εξοχή και στο βουνό, τις «ώρες 
αιχμής», όταν δηλαδή η ατμόσφαιρα είναι «φορτωμένη» 
με γύρη, όταν φυσάει ή έχει πολύ μεγάλη ηλιοφάνεια. 

•  Οι διαδρομές και τα ταξίδια με αυτοκίνητο, είναι προτιμό-
τερο να γίνονται με τα παράθυρα κλειστά. Αν ζεσταίνεστε, 
χρησιμοποιήστε το σύστημα κλιματισμού.  

•  Φροντίστε να αερίζετε το σπίτι σας το πρωί (έως τις 9.00 
π.μ.). Μετά, κλείνετε τα παράθυρα. 

•  Φροντίστε για τη σωστή καθαριότητα του σπιτιού σας, 
ώστε να αποφεύγετε τη σκόνη και τα ακάρεα, που επιδει-
νώνουν την κατάστασή σας.

•  Μην ξεχνάτε να φοράτε γυαλιά ηλίου, ώστε να προστατεύ-
ετε τα μάτια σας, και κράνος όταν είστε σε μηχανή, ώστε 
να μην επιτρέπεται η είσοδος στα αλλεργιογόνα από τη 
μύτη και το στόμα.

•  Όταν επιστρέφετε από τη βόλτα σας, αερίζετε τα ρούχα σας.
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Επαναλαμβάνουμε όμως, πως 
αλλεργικό σοκ από ανοιξιάτικη 
αλλεργία είναι κάτι το εξαιρετικά 
σπάνιο- το αλλεργικό σοκ μπο-
ρεί να προκληθεί κυρίως όταν 
υπάρχει αλλεργία τρόφιμα, τσι-
μπήματα και φάρμακα. Η έντο-
νη κρίση δύσπνοιας ή άσθματος 
είναι η πιο πιθανή επιπλοκή στις 
περιπτώσεις των αναπνευστικών 
αλλεργιών. ||

who is who
Ο Κωνσταντίνος Δ. 
Δαρδαγιαννόπουλος 
είναι ιατρός, 
εξειδικευμένος στην 
Κλασική Ομοιοπαθητική και τον 
Βελονισμό – TCM. Γεννήθηκε 
στο Κρέφελτ Γερμανίας 
το 1968 και σπούδασε την 
δεκαετία του ’90 Ιατρική στο 
Πανεπιστήμιο Heinrich-Heine 
του Ντίσελντορφ (Γερμανία). 
Το 1994 -1995 εκπαιδεύτηκε 
στον Βελονισμό (Παραδοσιακής 
Κινέζικης Ιατρικής – TCM) στο 
Chengdu (Κίνα) και Βερολίνο. 
Το διάστημα 1993 – 1995 
συμμετείχε σε σεμινάρια 
Κλασικής Ομοιοπαθητικής 
(Γερμανία), από το 1996 ως 
το 2006 εκπαιδεύτηκε στην 
Κλασική Ομοιοπαθητική 
(Διεθνής Ακαδημία Κλασικής 
Ομοιοπαθητικής, Αλόννησος) 
από τον Γεώργιο Βυθούλκα.  
Το 2007-2009 συμμετείχε στο 
ΜΠΣ «Ολιστικά Εναλλακτικά 
Θεραπευτικά Συστήματα – 
Κλασική Ομοιοπαθητική» στο 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Σύρος), 
όπου έλαβε το ομώνυμο Master 
of Science (MSc). Εξασκεί 
αποκλειστικά ιατρική με βάση 
την Κλασική Ομοιοπαθητική 
και τον Βελονισμό (TCM),  σε 
ιδιωτικό ιατρείο, από το 1998. 
Ηρώων Πολυτεχνείου 50, Πάτρα, 
τηλ. 2610-435887, e-mail:  
dinos_homeopath@yahoo.com





Έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την 
ανάπτυξη του εμβρύου και την ευτυχή έκβαση της 

εγκυμοσύνης, αποτελεί, σύμφωνα με τους ειδικούς, 
η διατροφή της μητέρας, τόσο πριν, όσο και κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.  Η διαιτολόγος - 

διατροφολόγος κ. Ελευθερία Σίσκογλου συμβουλεύει 
για το τι πρέπει να περιλαμβάνει η διατροφή της 

γυναίκας, αυτήν την πολύ ιδιαίτερη και σημαντική 
περίοδο της ζωής της. 

Δώστε	βάση
στη	διατροφή	

H 
εγκυμοσύνη είναι μια πολύ όμορφη πε-
ρίοδος στη ζωή κάθε γυναίκας και ένα 
από τα πράγματα στα οποία θα πρέπει 
να εστιάσει σε αυτό το ιδιαίτερο εννιά-
μηνο της ζωής της είναι η διατροφή. Η 

διατροφή της μητέρας αυτή την περίοδο στοχεύει 
στην κάλυψη των αναγκών του εμβρύου σε θρεπτικά 
συστατικά. «Η διατροφή της γυναίκας κατά τη διάρ-
κεια της εγκυμοσύνης πρέπει να έχει ποικιλία, αλλά 
παράλληλα και μέτρο», τονίζει η κ. Σίσκογλου και 
εξηγεί: «Είναι απαραίτητο να εμπλουτιστεί με όσο 
το δυνατό περισσότερες βιταμίνες και θρεπτικά συ-
στατικά, έτσι ώστε να αναπτυχθεί σωστά το έμβρυο, 

καλύπτοντας παράλληλα τις ανάγκες της εγκύου, 
που είναι ελαφρώς αυξημένες. Η έγκυος θα πρέπει 
να λαμβάνει πολλά και συχνά γεύματα (ιδανικά τρία 
κυρίως γεύματα και δύο ενδιάμεσα σνακ), ώστε να 
έχει σταθερά επίπεδα σακχάρου, και να αποφεύγει 
τις καούρες και τη δυσπεψία, που προκαλείται όταν 
η έγκυος λαμβάνει λιγότερα αλλά πιο πλούσια σε 
θερμίδες και λιπαρά γεύματα». 

Καλό είναι να ενταχθούν στη διατροφή της εγκύ-
ου ποικιλία φρούτων και λαχανικών, που θα δώσουν 
βιταμίνες, ενώ παράλληλα θα βοηθήσουν στην κα-
λύτερη λειτουργία του εντέρου, καθώς είναι πλούσια 
σε φυτικές ίνες». 

τησ Νεκταρίας Καρακώστα 

έΓκυμοσυνη





► Διατροφικά tips για την έγκυο 
Η κ. Ελευθερία Σίσκογλου συνοψίζει, στις γραμμές 
που ακολουθούν, όλα τα «πρέπει» και «δεν πρέπει» 
που οφείλει να έχει κατά νου κάθε έγκυος.  
>>  Το πιάτο της εγκύου, στα κυρίως γεύματα, θα πρέ-

πει να περιέχει οπωσδήποτε μια πηγή πρωτεΐνης 
(π.χ. τυρί, κοτόπουλο, ψάρι), μια πηγή υδατάνθρα-
κα (π.χ. μακαρόνια, πατάτα, ψωμί) και οπωσδήποτε 
σαλάτα (ωμή αλλά πολύ καλά πλυμένη, βραστά ή 
ψητά λαχανικά). 

>>  Καλό είναι επίσης να μην μένει για πολλές ώρες 
νηστική, ώστε να εξασφαλίζονται τα ομαλά επίπεδα 
σακχάρου στο αίμα, χωρίς μεγάλες αυξομειώσεις 
και υπογλυκαιμίες ή υπεργλυκαιμίες, οι οποίες 
είναι δυνατό να προκαλέσουν έντονη επιθυμία για 
φαγητό. 

>>  Σημαντική είναι επίσης η επαρκής ενυδάτωση, 
ώστε να ελέγχεται καλύτερα το αίσθημα της πείνας. 

>>  Να καταναλώνει προϊόντα ολικής άλεσης (π.χ. 
ψωμί, δημητριακά κ.λπ.).

>>  Να αποφεύγει το αλκοόλ και τα πλούσια σε θερμί-
δες και λιπαρά σνακ (τσιπς, γαριδάκια, κρουασάν, 
κέικ κ.λπ.). 

>>  Να αποφεύγει την περιττή ζάχαρη, γιατί περιέχει 
πολλές θερμίδες και συμβάλλει στην υπερβολική 
αύξηση βάρους στην εγκυμοσύνη. 

>>  Να αποφεύγει την κατανάλωση καφέ και τσαγιού, 
ιδιαίτερα κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. 

>>  Να αποφεύγει τα ωμά ψάρια, καθώς και εκείνα που 
είναι πλούσια σε υδράργυρο, όπως π.χ. ο ξιφίας. 
Να αποφεύγει, επίσης, τις κονσέρβες ψαριού, που 
περιέχουν συντηρητικά, αρωματικές και χρωστικές 
ύλες και (σε ορισμένες περιπτώσεις) ζάχαρη. 

>>  Να μην καταναλώνει ωμά αυγά ή ελλιπώς μαγειρε-
μένο κρέας.

>>  Να μην αφήνει το στομάχι της άδειο για περισσότε-
ρες από 3-3,5 ώρες.

>>  Να καταναλώνει φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
>>  Να αποφεύγει τα μη παστεριωμένα γαλακτοκομι-

κά, τα μαλακά τυριά και τους μη παστεριωμένους 
χυμούς.

>>  Καλό είναι να αποφεύγει το αλάτι κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης. Μπορεί να δώσει γεύση στα φα-
γητά με χυμό λεμονιού, μυρωδικά όπως άνηθο, μα-
ϊντανό ή μπαχαρικά και καρυκεύματα, ρίγανη κ.λπ. 

>>  Να έχει πάντα στην τσάντα της κράκερ, ώστε να 
μπορεί να αντιμετωπίσει το αίσθημα της ναυτίας.

| ΠρΩϊνΕΣ νΑυΤίΕΣ 
Οδηγός... Επιβίωσης | 

Η ναυτία είναι από τα πιο συχνά συ-
μπτώματα της εγκυμοσύνης και οφεί-
λεται στις μεγάλες αλλαγές στις ορ-
μόνες που συμβαίνουν στο σώμα της 
εγκύου. 
Παρόλο που αναφέρεται ως ''πρωινή 
αδιαθεσία'', η ναυτία μπορεί να παρου-
σιαστεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέ-
ρας. «Μπορεί να αντιμετωπιστεί δια-
τροφικά η ναυτία;», ρωτάμε την κυρία 
Σίσκογλου και απαντά: «Βοηθάει πολύ 
το να μην μένει η έγκυος πολλές ώρες 
με το στομάχι της άδειο. Είναι βέβαια 
συχνό, με τη ναυτία η επιθυμία για φα-
γητό να μειώνεται, καθώς η γυναίκα 
φοβάται ότι η κατανάλωση φαγητού 
θα επιδεινώσει τη ναυτία της. Όταν 
παρουσιαστεί ναυτία, καλό είναι η γυ-
ναίκα να φάει μερικά κράκερ, τα οποία 
θα απορροφήσουν τα υγρά του στομά-
χου που επιδεινώνουν τα συμπτώματα. 
Καλό είναι επίσης, η έγκυος να απο-
φεύγει την υπερβολική κατανάλωση 
νερού, αλλά και τις έντονες μυρωδιές 
που μπορούν να 
ε π ι δ ε ι ν ώ -
σουν τα 
συμπτώ-
ματα». 
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►  Mύθοι και αλήθειες  
για τη διατροφή της εγκύου

>>  Πρέπει να τρώω για δύο;
Υπάρχει η άποψη ότι οι γυναίκες 
πρέπει να τρώνε για δύο στη δι-
άρκεια της εγκυμοσύνης. Πόσο, 
όμως, φαγητό χρειάζεται ένα…
έμβρυο; Οι ειδικοί τονίζουν ότι 
πραγματικές ανάγκες αυξημένης 
πρόσληψης θερμίδων παρουσιά-
ζονται κυρίως κατά το τρίτο τρί-
μηνο της κύησης.  Όπως εξηγεί 
η κ. Σίσκογλου, «στο πρώτο τρί-
μηνο δεν υπάρχει ουσιαστική 
αύξηση στις θερμιδικές ανάγκες, 
αλλά πολλές γυναίκες, μόνο με 
την ιδέα της εγκυμοσύνης ή με 
την αγωνία να πάνε όλα καλά, 
φορτώνονται κάποια κιλά. Άλ-
λες πάλι, χάνουν κιλά το πρώτο 
τρίμηνο, λόγω αδιαθεσίας, ανο-
ρεξίας ή ναυτίας και εμετών. Στο 
δεύτερο τρίμηνο, η αύξηση στις 
θερμιδικές ανάγκες είναι περί-
που 200-300 θερμίδες την ημέ-
ρα. Αυτές οι θερμίδες ισοδυνα-
μούν π.χ. με 1 φέτα ψωμί με λίγο 
τυρί και όχι με σερβίρισμα δεύ-
τερης μερίδας! Στο τρίτο τρίμηνο, 
οι ανάγκες αυξάνονται κατά 300-

| Solgar - Prenatal Nutrients | 

Φροντίδα για τις μέλλουσες μαμάδες!
Για όλες τις έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες, που επιθυμούν να καλύψουν 
τις ενεργειακές απαιτήσεις και τις διατροφικές τους ανάγκες στην πιο σημα-
ντική περίοδο της ζωής τους, η Solgar προτείνει το Prenatal Nutrients, ένα 
ειδικά σχεδιασμένο γι’ αυτές συμπλήρωμα διατροφής. Το Prenatal Nutrients 
προμηθεύει τον γυναικείο οργανισμό με την απαραίτητη ποσότητα φυλλικού 
οξέος, το οποίο συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου εμφάνισης γε-
νετικών ανωμαλιών. Ταυτόχρονα, παρέχει τα πλέον βασικά μέταλλα και ιχνο-
στοιχεία, βιταμίνες του συμπλέγματος Β, βιταμίνη D και τις αντιοξειδωτικές 
βιταμίνες C και E, που βοηθούν στη στήριξη της γενικότερης υγείας της γυ-
ναίκας σε αυτή τη σημαντική περίοδο της ζωής της. 
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τόν φρέσκα και αγνά φρούτα, και 
λαχανικά, να μαγειρεύει με αγνά 
υλικά και να μην αποκλείει τρό-
φιμα ή ομάδες τροφίμων από την 
διατροφή της».

>> Μου μύρισε...
Σύμφωνα με τους ειδικούς οι 
γνωστές ως «λιγούρες» της 
εγκυμοσύνης,  αποτελούν τον 
τρόπο που έχει η φύση να μας 
δείχνει τι έχει ανάγκη το σώμα 
μας. «Κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης, που οι ανάγκες 
σε ασβέστιο αυξάνονται, η γυ-
ναίκα μπορεί να αισθανθεί π.χ. 
την ανάγκη να πιει περισσότερο 
γάλα ή να φάει λίγο τυρί ή να της 
έλθει η επιθυμία να φάει κάτι 
γλυκό. Η επιθυμία για γλυκό 
ίσως είναι ο τρόπος της φύσης 
για να λάβει η γυναίκα τις παρα-
πάνω θερμίδες που έχει ανάγκη 
την περίοδο αυτή», σημειώνει η 
κ. Σίσκογλου. 

Ωστόσο, αυτό που επισημαίνει, 
για μία ακόμη φορά, είναι ότι «η 
διατροφή της εγκύου θα πρέπει 
να διαθέτει ποικιλία και να μην 
της λείπουν τρόφιμα ή ομάδες 
τροφίμων». 

400 περίπου την ημέρα. Και σε αυτή 
την περίπτωση, η αύξηση ισοδυνα-
μεί π.χ. με ένα τοστ με τυρί και γαλο-
πούλα. Πολύ πιο σημαντικό είναι να 
εμπλουτιστεί η διατροφή της εγκύου 
με ποικιλία τροφών σε θρεπτικότητα 
και βιταμίνες, να τρώει όσο το δυνα-
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► o ρόλος των συμπληρωμά-
των διατροφής
Τα συμπληρώματα διατροφής, 
πριν και κατά τη διάρκεια της κύ-
ησης αλλά και κατά τη γαλουχία, 
βοηθούν στην  εμβρυϊκή αύξηση 
και ανάπτυξη, σε καλύτερη έκβα-
ση της κύησης, στη βελτιστοποί-
ηση της υγείας και της ευεξίας 
της γυναίκας, στην πρόληψη της 
επιλόχειας κατάθλιψης και στη 
βελτίωση της ποιότητας του μη-
τρικού γάλακτος. 

Φυλλικό οξύ: Tο φυλλικό οξύ 
είναι απολύτως απαραίτητο για 
τη σωστή ανάπτυξη του εμβρύου 
και τη σύνθεση του DNΑ. Φυσι-
κές πηγές φυλλικού οξέος είναι 
τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, 
τα δημητριακά, τα μακαρόνια, τα 
όσπρια, οι ξηροί καρποί κ.λπ. Το 
Folacin (Folic Acid) 400/ 800μg 
της solgar συστήνεται κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης, κα-

θώς συνεισφέρει 
στην ανάπτυξη των 
ιστών του εμβρύ-
ου. Είναι επίσης 
χρήσιμο σε περι-
πτώσεις αναιμίας 
λόγω ελλείψεως 
φυλλικού οξέος.

Σίδηρος & Ασβέστιο: Από το 
δεύτερο τρίμηνο της κύησης, 
καθώς και στη διάρκεια  του θη-
λασμού, συστήνονται από το γυ-
ναικολόγο συμπληρώματα ασβε-
στίου και σιδήρου. 
«Το ασβέστιο είναι 
απαραίτητο για τα 
οστά και τα δόντια 
του μωρού. Επίσης 
βοηθά στην έκκρι-
ση ορμονών και 
στην ομαλή καρ-

διακή λειτουργία. Φυσικές πηγές 
ασβεστίου είναι το γάλα, το για-
ούρτι, το κίτρινο τυρί, τα προϊόντα 
σόγιας, τα ξερά σύκα, τα μικρά 
ψάρια με κόκκαλα που τρώγονται 
κ.λπ. Για καλύτερη απορρόφηση 
του ασβεστίου είναι απαραίτη-
τη η βιταμίνη D, για τη σύνθεση 
της οποίας είναι σημαντική η κα-
θημερινή 20λεπτη έκθεσή μας 
στον ήλιο», σημειώνει η κ. Σίσκο-
γλου. Το φυσικό συμπλήρωμα 
διατροφής Calcium 600mg with 
Vitamin D3 της solgar προέρχε-
ται από κέλυφος στρειδιού, μια 
μορφή ασβεστίου που θεωρείται 
ταχείας απορρόφησης, ενώ πε-
ριέχει και βιταμίνη D3, για την 
καλύτερη απορρόφηση και χρη-
σιμοποίηση του ασβεστίου από 
τον οργανισμό. 

Όσον αφορά στον σίδηρο, ο 
όγκος των ερυθρών αιμοσφαι-
ρίων στο σώμα της γυναίκας 
αυξάνεται κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης κατά 30%, αυξάνο-
ντας έτσι και τις ανάγκες της για 
σίδηρο. «Η σιδηροπενική αναιμία 
είναι πολύ συχνή στις εγκύους. 
Φυσικές πηγές σιδήρου είναι το 
μοσχάρι, το κοτόπουλο, το ψάρι, 
το πορτοκάλι, τα πράσινα φυλλώ-
δη λαχανικά, το ρύζι κ.λπ. Για κα-
λύτερη απορρόφηση του σιδήρου 
από τις τροφές, καλό είναι να τις 
συνδυάζουμε με βιταμίνη C (π.χ. 
μοσχάρι με ρύζι και πράσινη σα-
λάτα)», σημειώνει η ειδικός.  

Οι περισσότερες γυναίκες δεν 
μπορούν να αναστρέψουν τη σι-
δηροπενική τους αναιμία μέσω 
της διατροφής και έχουν ανάγκη 
από κάποιο συμπλήρωμα σιδή-
ρου. Ωστόσο, συχνά προβληματί-
ζονται ή ταλαιπωρούνται από την 
αίσθηση φουσκώματος και την 
έντονη δυσκοιλιότητα που προ-

καλούν τα κλασι-
κά σκευάσματα. 
Τη λύση σε αυτό 
το πρόβλημα έρ-
χεται να δώσει το 
μοναδικό Gentle 
Iron της solgar, 
που απορροφά-
ται εύκολα, έχει 
υψηλή βιοδιαθε-
σιμότητα, δεν προκαλεί δυσκοι-
λιότητα ή στομαχικές ενοχλήσεις 
(φουσκώματα) και δεν απαιτεί 
βιταμίνη C για να απορροφηθεί.

Ω-3 λιπαρά οξέα: Ιδιαίτερη ση-
μασία δίνουν πλέον οι ειδικοί 
στην αξία των ω-3 λιπαρών οξέ-
ων (κυρίως του DHA), όχι μόνο 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύ-
νης, αλλά και πριν από αυτήν. Η 
εξασφάλιση επαρκούς διατρο-
φικής πρόσληψης ω-3 λιπαρών 
από γυναίκες που εγκυμονούν ή 
θηλάζουν, έχει σχετιστεί θετικά 
με την ενίσχυση της όρασης, της 
νοημοσύνης, της συγκέντρωσης, 
των αντανακλαστικών και του 
ανοσοποιητικού συστήματος του 
παιδιού. Την περίοδο της εγκυ-
μοσύνης ωστόσο, η λήψη της 
αναγκαίας ποσότητας ω-3 λιπα-
ρών οξέων μέσω της διατροφής, 
δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση, 
καθώς η έγκυος πρέπει να απο-
φεύγει τα μεγάλα ψάρια. Γι΄ αυτό 
και συστήνεται η λήψη τους μέσω 
συμπληρωμάτων διατροφής. ||



Χρειάζονται συμπληρώματα διατροφής τα παιδιά; Πώς θα 
επιλέξουν οι γονείς το κατάλληλο προϊόν;  Ποιες ανάγκες 

καλύπτουν τα συμπληρώματα διατροφής σε παιδιά και 
εφήβους; Η παιδίατρος- νεογνολόγος κυρία Μαρία 

Τζητηρίδου-Χατζοπούλου, δίνει τις απαντήσεις! 

τησ Νεκταρίας Καρακώστα 

πότε	είναι	αναγκαία
για	το	παιδί;	

συμπληρώματα δΙατροφησ



A 
ναμφίβολα, η σωστή διατροφή του παιδιού 
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την ψυχο-
σωματική του ανάπτυξη και τη μελλοντική του 
υγεία κατά την ενήλικη ζωή. 

Επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι 
ακόμα και στη Δύση, όπου η ποικιλία τροφών είναι δεδο-
μένη, εμφανίζονται σφάλματα και ελλείψεις στη διατροφή. 
Η πίεση χρόνου στην εργαζόμενη μητέρα την έχει οδη-
γήσει στην κατανάλωση συσκευασμένων τροφών και στην 
τήρηση ενός καθημερινού διαιτολογίου χωρίς ποικιλία. 

Τα συμπληρώματα έρχονται, λοιπόν, σε πολλές περιπτώσεις 
να  καλύψουν τη διατροφική ανεπάρκεια σε ωφέλιμα συστατικά.

Ποια παιδιά τα έχουν όμως μεγαλύτερη ανάγκη; Όπως επι-
σημαίνει η παιδίατρος- νεογνολόγος κυρία Μαρία Τζητηρίδου-
Χατζοπούλου, τα συμπληρώματα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε 
παιδιά που: >> δεν έχουν ποικιλία στη διατροφή τους >> πά-
σχουν από χρόνια νοσήματα που οδηγούν σε μειωμένη πρό-
σληψη θερμίδων ή μη σωστή απορρόφηση θρεπτικών συστα-
τικών (π.χ. ανοσοκατεσταλμένα, με συγγενείς καρδιοπάθειες, 
χρόνια μεταβολικά νοσήματα, νεφρολογικά νοσήματα, σύν-
δρομα δυσαπορρόφησης) >> ζουν σε περιοχές με ανεπαρκή 
φθορίωση του νερού >> ζουν σε περιοχές με περιορισμένη 
ηλιοφάνεια  >> είναι «δύσκολα σε σχέση με το φαγητό» και 
ακολουθούν περιορισμένη, επιλεκτική διατροφή >> κορίτσια 
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who is who
H Μαρία Κ. Τζητηρίδου-
Χατζοπούλου  
είναι Παιδίατρος 
–Νεογνολόγος 
με εξειδίκευση 
στην Παιδιατρική 
Αναπτυξιολογία. 
Σπούδασε στην Ιατρική 
Σχολή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και 
ακολούθως  έλαβε την 
Παιδιατρική ειδικότητα, 
στην Παιδιατρική 
Πολυκλινική του 
Πανεπιστημίου  Ludwig - 
Maximilians Universitat, 
στο Μόναχο (Γερμανία). 
Παρέμεινε εκεί και 
για την εξειδίκευση 
της Παιδιατρικής 
Αναπτυξιολογίας. Το 2004, 
ανακηρύχθηκε διδάκτορας 
της Ιατρικής Σχολής του 
ΑΠΘ. Έχει παρακολουθήσει 
μετεκπαιδευτικά σεμινάρια 
στις αναπτυξιολογικές 
δοκιμασίες/αξιολόγηση  
στην  Deutsche Akademie 
και πλήθος άλλων ανάλογων 
σεμιναρίων. Είναι 
διπλωματούχος ΗΕΓ της 
Deutsche Gesellschafte 
fûr Klinische 
Neurophysiologie. Έχει 
συμμετάσχει με εργασίες, 
κεφάλαια σε βιβλία  και 
ανακοινώσεις σε διεθνή 
και εγχώρια σεμινάρια 
και συνέδρια. Διατηρεί 
ιδιωτικό παιδιατρικό - 
αναπτυξιολογικό ιατρείο, 
ενώ είναι ιατρός-συνεργάτης 
στην παιδιατρική κλινική 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ EUROMEDICA στη 
Θεσσαλονίκη.
Εθνικής Αντιστάσεως 74, 
Sigma Block 1, Καλαμαριά, 
Θεσσαλονίκη 
τηλ. 2310415600, e-mail: 
dima2008@otenet.gr 

στα οποία έχει αρχίσει η έμμηνος ρύση, 
>> που υποφέρουν από τροφικές αλλερ-
γίες και ως εκ τούτου αποφεύγουν κά-
ποια τρόφιμα >> ακολουθούν συστηματι-
κές φαρμακευτικές αγωγές, όπως π.χ. τα 
διαβητικά παιδιά.

Αν το παιδί σας ανήκει σε μία από τις ομά-
δες παιδιών που προαναφέρθηκαν, τότε εί-
ναι πιθανό να χρειαστεί κάποιο συμπλήρω-
μα βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων, 
ώστε να καλύψει τις ανάγκες του.

► «Terrible twos»
Μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται κατά τα 
πρώτα 2 χρόνια της ζωής του παιδιού, 
επειδή στο διάστημα αυτό η ανάπτυξη του 
οργανισμού είναι ταχεία, αλλά και γιατί 
όλα τα συστήματα του οργανισμού και 
ιδιαίτερα το νευρικό σύστημα, ο εγκέφα-
λος και ο νωτιαίος μυελός, αυξάνουν τον 
αριθμό των κυττάρων τους. 

Την περίοδο αυτή, δηλαδή στην ηλικία 
των 2 ετών, είναι πιθανό το παιδί να εμφα-
νίσει και τη λεγόμενη τροφική νεοφοβία, 
που χαρακτηρίζεται από την απροθυμία ή 
την αποφυγή του παιδιού να καταναλώσει 
νέα τρόφιμα. 

Παιδιά που εβδομάδες νωρίτερα χαρα-
κτηρίζονταν «εύκολα στο φαγητό», ξαφ-
νικά αρχίζουν να αρνούνται πεισματικά να 
δοκιμάσουν νέα τρόφιμα και φαγητά. Μά-
λιστα, αποφεύγουν συχνότερα τα φρούτα 
και τα λαχανικά, αλλά και πρωτεϊνούχες 
τροφές, όπως το ψάρι, το κοτόπουλο και 
το τυρί. 

Mια αντίστοιχη κατάσταση είναι είναι το 
«επιλεκτικό φαγητό» (picky eating), που 
εκτός από την απροθυμία του παιδιού 
να δοκιμάσει νέα τρόφιμα, περιλαμβάνει 
αποφυγή μιας ομάδας τροφίμων, αλλά 
και ισχυρή προτίμηση στον τρόπο προε-
τοιμασίας και παρουσίασης του φαγητού.

Αλλά και χωρίς να μιλάμε για νεοφοβία 
ή επιλεκτικό φαγητό, υπάρχουν πολλά 
παιδιά, που μπορεί μεν να τρώνε μια σχε-
τικά μεγάλη γκάμα τροφών, αλλά μπορεί 
να αποφεύγουν τα φρούτα, λαχανικά, 
ή/ και γαλακτοκομικά, τροφές δηλαδή  
πλούσιες σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, 
δείχνοντας -αντιθέτως- ιδιαίτερη προτί-
μηση στα πρόχειρα φαγητά και σνακ, που 
περιέχουν ζάχαρη, αλάτι και χημικά συ-
ντηρητικά. 

Οι γονείς, που επιθυμούν να καλύψουν 
τις ανάγκες των μικρών παιδιών τους σε 
ενέργεια και θρεπτικά συστατικά, εξα-
σφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή ανά-
πτυξή τους, μπορούν να βρουν τη λύση 
σε ένα πολυβιταμινούχο σκεύασμα για 
παιδιά, που θα έλθει να καλύψει τα υπάρ-
χοντα “κενά” σε βιταμίνες, μέταλλα και 
ιχνοστοιχεία. 

► Τι να επιλέξω; 
Αυτό είναι το κύριο ερώτημα που απα-
σχολεί τον γονιό που φτάνει στο φαρ-
μακείο, θέλοντας να προμηθευτεί ένα 
συμπλήρωμα για το παιδί του. Όπως 
εξηγεί η κυρία Τζητηρίδου-Χατζοπού-
λου, «οι γονείς οφείλουν να επιλέγουν 
σκευάσματα (α) που διατίθενται απο-
κλειστικά στα φαρμακεία, (β) αναφέ-
ρεται στη συσκευασία η περιεκτικό-
τητα του κάθε συστατικού, (γ) είναι 
σχεδιασμένα ειδικά για παιδιά, (δ) 
κυκλοφορούν επισήμως στη χώρα μας 
(φέρουν Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ) και (ε) παρα-
σκευάζονται από αξιόπιστες εταιρίες.

Όσο για το τι πρέπει να προσέχουν 
κατά τη χορήγηση του συμληρώματος; 
«Πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική 
πρόσληψη συμπληρωμάτων, πέρα από 
τη συνιστώμενη ημερήσια δόση», ση-
μειώνει η ειδικός. ||





Μήπως	σας	



τησ Παρασκευής Μπατή 

«πνίγει»	ο	θυμός;
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O
θυμός είναι μια δύναμη της ανθρώπινης ψυχής, που συνδέ-
εται στενά με τη βούληση και την αποφασιστικότητα. Ωστό-
σο, πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν το θυμό καταστρο-
φικό συναίσθημα. Δεν είναι τυχαίο που πολλοί άνθρωποι 
προτιμούν να σωπαίνουν και να καταπιέζουν τα συναισθή-

ματά τους, «πνίγοντας», όπως χαρακτηριστικά λέμε, το θυμό τους, όμως 
οι συνέπειες είναι συχνά καταλυτικές. Όταν καταπνίγουμε τα «θέλω» 
μας, αυτά δεν εξαφανίζονται αλλά, αντιθέτως, συσσωρεύονται. Έτσι, 
αργά ή γρήγορα, βρίσκουν τρόπο για να βγουν προς τα έξω και τότε ο 
θυμός, μπορεί να γίνει ο κακός ήρωας του παραμυθιού της ζωής. Αν 
όμως μάθουμε να τον διαχειριζόμαστε και να τον εκφράζουμε-εκτο-
νώνουμε σωστά, τότε μπορεί να μετατραπεί σε χρήσιμο εργαλείο για να 
ορίζουμε τα όρια χωρίς να καταπατείται η αξιοπρέπεια μας.

Παρεξηγημένο συναίσθημα
Ο θυμός, λοιπόν, είναι ένα υγιές και φυσιολογικό συναίσθημα, που 
μπορεί να αποδειχτεί και χρήσιμο, κυρίως γιατί φέρνει στην επιφάνεια 
πράγματα και καταστάσεις που μας ενοχλούν, λειτουργώντας σαν ξυ-

πνητήρι. Πρέπει απλώς να μάθουμε να ερμηνεύουμε τα σημάδια. 
«Από μικρή, θύμωνα συχνά και έντονα, ακόμη και 

για τα πιο ασήμαντα πράγματα. Είναι ο χαρα-
κτήρας μου. Βλέποντας όμως τις συνέπει-

ες στις σχέσεις με τους φίλους μου και 
όχι μόνο, άρχισα να καταπιέζω το αί-

σθημα του θυμού κάθε φορά που 
αυτό φούντωνε μέσα μου. Όταν 

κάτι με ενοχλούσε, δεν το 
εξέφραζα, αλλά το έπνιγα», 

εξομολογείται η 28χρο-
νη Κική. « Ώσπου μια 

μέρα όλα άλλαξαν 
και πήγα από το 

ένα άκρο στο 
άλλο». 

Ποιος ο 
λόγος όμως 
που πολλοί 
ά ν θ ρ ω π ο ι 
κ α τ α π ι έ -
ζουν το θυμό 

τους; Οι λόγοι 
είναι πολλοί. 

Μπορεί στο πα-
ρελθόν να είχαν 

δεχτεί μια σκλη-
ρή κριτική για τη 

συμπεριφορά τους 
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και έτσι να 
θεωρούν ότι 
δεν έχουν πια το δι-
καίωμα να θυμώσουν. Μπο-
ρεί, επίσης, να θεωρούν το θυμό 
ως ένα κατώτερο συναίσθημα 
και να πιστεύουν πως, καταπιέ-
ζοντάς τον, γίνονται περισσότε-
ρο αρεστοί και αποδεκτοί. Στην 
άλλη όψη του νομίσματος, συνα-
ντάμε τους ανθρώπους που με το 
παραμικρό θυμώνουν και αρέ-
σκονται σε έντονες διαμάχες. 
Θυμηθείτε όμως πως ο «θυμός 
χωρίς αιτία», όταν είναι έντονος 
και συχνός, δεν αφήνει χώρο σε 

Χαλαρώστε «φυσικά» 
H L-Θεανίνη είναι συστατικό του πράσινου 
τσαγιού. Προάγει την χαλάρωση χωρίς να 
προκαλεί υπνηλία, ενώ παρουσιάζει οφέλη 
για το νευρικό σύστημα.
Σε περιπτώσεις άγχους, στρες, ανησυχίας 
και ευερεθιστότητας, η L–Θεανίνη  βελτι-
ώνει τα συμπτώματα αλλά και την ποιότητα 
του ύπνου. Επίσης, βοηθά τη συγκέντρω-
ση, χωρίς να προκαλεί υπερδιέγερση, όπως 

η καφεΐνη. Η L–Θεανίνη συμβάλλει επίσης στην καλή διάθεση 
και τη συναισθηματική σταθερότητα. 

To Emergency Spray της 
Ainsworths είναι ένας εξειδι-
κευμένος, ενισχυμένος συν-
δυασμός οκτώ εκχυλισμάτων 
ανθών σύμφωνα με το σύστη-
μα του Dr Bach. Αναγκαίο 
για την άμεση αντιμετώπιση 
του άγχους, της κατάθλιψης 
καθώς και κρίσεων φόβου και 
πανικού. Κατάλληλο για περι-
όδους εξετάσεων και φοβίες 
πτήσεων. Περιέχει Aspen για 
φόβους που μπορούν να εξε-
λιχθούν σε τρόμο και πανικό, 
Cherry Plum για φόβο απώλει-
ας ελέγχου, Clematis 
για αποσύνδεση από 
την αρνητική κατά-
σταση ή λιποθυμία, 
Impatiens για ένταση 
και ερεθιστικότητα, 
Mimulus, Rock Rose 
για τρόμο και πανικό, 
Star of Bethlehem 
για σοκ και μούδια-
σμα από στεναχώρια 
και White Chestnut 
για συνεχείς ανεπιθύ-
μητες σκέψεις.  Χωρίς 
αλκοόλ. Κατάλληλο 
για παιδιά.

άλλα, θετικά συναισθήματα και 
δεν μπορούμε να τον ελέγξουμε, 
με αποτέλεσμα να δημιουργεί 
εχθρότητα στις σχέσεις μας και 
να μας εγκλωβίζει σε μια διαρκή 
ένταση. 

Αναγνωρίστε, αγκαλιάστε και 
κατανοήστε τον θυμό σας. Ίσως να 
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Το «σύμβολο» του νευρικού 
συστήματος!

Η 5–HTP (5-hydroxy-tryptophan) 
είναι ένα αμινοξύ απαραίτητο για την 
καλή λειτουργία του εγκεφάλου και 
του νευρικού συστήματος. Το 5–HTP 
της Solgar παράγεται από το φυτικό 
εκχύλισμα του αφρικάνικου φασολιού 
Griffonia simplicifolia και μπορεί να 
συμβάλει στη βελτίωση της διάθε-
σης και της ποιότητας του ύπνου, 
στη διατήρηση της ηρεμίας και της 
χαλάρωσης του οργανισμού και στην 

ενίσχυση της συγκέντρωσης. Η 5-υδροξυ-τρυπτοφάνη χρη-
σιμοποιείται επίσης ως συμπλήρωμα διατροφής για την αντι-
μετώπιση της κατάθλιψης. Αυξάνοντας τα επίπεδα 5-ΗΤΡ 
στο σώμα, αυξάνονται και τα επίπεδα της σεροτονίνης, τα 
οποία, όταν είναι χαμηλά, ευθύνονται για την κατάθλιψη.  

| Solgar- Balance Rhodiola Complex  | 
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  υγεία |       |

  αλληλογραφία  |       |

  φροντίδα  |       |

  f.a.q.  |       |

  δίαιτα  |       |
  η αγορά του µήνα  |       |
  συµπληρώµατα  |       |
  παιδί  |       |
  οµορφιά  |       |

  editorial |       |
  περιεχόµενα |       |

  υγεία |       |

  τελευταία σελίδα |       |

  αγορά |       |   new entries |       |

Θυμός, στρες και σεξ. 

Μήπως χρειάζεστε βοήθεια; 

Η Solgar, αναγνωρίζοντας τη σημασία 
της ισορροπίας στη ζωή μας δημιούργησε 
το Balance Rhodiola Complex, το κλει-
δί για την αποτελεσματική διαχείριση του 
στρες. Επιλέγοντας και συνδυάζοντας τις 
κατάλληλες θρεπτικές ουσίες που βοη-
θούν τον οργανισμό να προσαρμόζεται 
στις αγχωτικές καταστάσεις, μπορείτε 
να αυξήσετε την ερωτική σας επιθυ-
μία και να βελτιώσετε τις ερωτικές σας 

επιδόσεις. Το συμπλήρωμα διατροφής Balance Rhodiola 
Complex της Solgar είναι ένας μοναδικός συνδυασμός βιτα-
μινών, ιχνοστοιχείων, φυτικών εκχυλισμάτων, λαχανικών και 
φρούτων, κατάλληλο για άτομα με διανοητικό, συναισθημα-
τικό, εργασιακό ή σωματικό στρες. Το χαμομήλι που περι-
έχει χρησιμοποιείται παραδοσιακά για τις αγχολυτικές του 
ιδιότητες. Παράλληλα, βοηθάει έντονα εργαζόμενους κάθε 
φύλου και ηλικίας να καταπολεμήσουν το στρες με φυσικό 
τρόπο, να τονώσουν τον κουρασμένο οργανισμό τους και 
να βελτιώσουν την ερωτική τους διάθεση.  
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έχει κάτι να σας πει. Η λύση δεν 
είναι να σωπαίνουμε σε ό,τι μας 
αδικεί και μας μειώνει, αλλά να 
μάθουμε να διαχειριζόμαστε το 
θυμό μας και να τον μετατρέπου-
με σε έναν υγιή, ήπιο και σταθε-
ρό, αποφασιστικό τρόπο για να 
διεκδικήσουμε το δίκιο μας. Όταν 
ο θυμός «θάβεται» ή εκφράζεται 
με τον λάθος τρόπο, οι επιπτώσεις 
εντοπίζονται, όχι μόνο στο σώμα 
μας, αλλά και στην ψυχή μας, 
στον κοινωνικό μας εαυτό και 
στους άλλους. 

Οι ειδικοί αναφέρουν πως ο 
καταπιεσμένος θυμός συνδέε-
ται, σε μακροχρόνια βάση, με την 
αύξηση της αρτηριακής πίεσης 
και  με καρδιαγγειακά προβλή-
ματα. Δεν είναι τυχαία άλλωστε η 
έκφραση «Μου ανέβηκε το αίμα 
στο κεφάλι». Ειδικότερα, η χρό-
νια συσσώρευση θυμού μπορεί 
να οδηγήσει σε μία κατάσταση 
χρόνιας «επιθετικής ετοιμότη-
τας». Όσοι καταπιέζουν και συσ-
σωρεύουν τον θυμό τους, κάποια 
στιγμή μπορεί να ξεσπάσουν με 
άσχημο τρόπο ή να προχωρή-
σουν και σε διακοπή των σχέσε-
ων που τους ενοχλούν. 



ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙβΙΩΣΗΣ ΓΙΑ «ΘΥΜΩΜΕΝΟΥΣ»!

Τι γίνεται τη στιγμή που νιώθετε πως το άδικο σας πνίγει, που η οργή σας ξεχειλίζει και είστε έτοιμοι να 
εκραγείτε; Ακολούθησε τις παρακάτω τεχνικές χαλάρωσης και βρείτε το μυστικό του δικού σας θυμού.
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Μετρήστε μέχρι το 10:  Μπορεί να ακούγεται αστείο, αλλά πιάνει! Όταν θολώνετε και τα βλέπετε όλα …κόκκινα, πάρτε μια βαθιά εισπνοή από τη μύτη, μετρήστε ως το 10 και αφήστε τον αέρα. 

 Αναγνωρίστε το θ
υμό σας:  

Δείτε τα ση
μάδια, αναγ

νωρίστε 

πότε αρχίζ
ετε να θυ

μώνετε και 

γενικότερα
 αρχίστε ν

α παρατηρε
ί-

τε τον εα
υτό σας. Τ

ο σώμα δίνει 

πάντα εκε
ίνες τις π

ληροφορίες
 

που σημαίν
ουν ότι έχ

ουμε θυμώ
-

σει. Όταν εμφαν
ιστούν, μην

 τα 

αγνοείτε. 
Πάρτε μια α

νάσα και 

ηρεμήστε. 

1
2

Το γέλιο κάνει καλό:   Είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος 
για να εκτονώσουμε εντάσεις και 
να εκφράσουμε ότι μας ενοχλεί. 
Επιστρατεύστε το χιούμορ σας, 
αλλά αποφύγετε την ειρωνεία,  
τον κυνισμό και την αλαζονεία. 

Απομακρυνθείτε από την πη
γή 

της έντασης: Μερικές φορές, 

μια βόλτα, η απομάκρυνση 
από το 

περιβάλλον έντασης, μπορε
ί να 

εκτονώσει την κατάσταση χωρίς 

να συμβούν δυσάρεστα πρά
γματα. 

Πάρτε όσο χρόνο χρειάζεστε
 και 

επιστρέψτε όταν νιώσετε καλύ-

τερα, προκειμένου να ξεκα
θαρί-

σετε με ηρεμία το ζήτημα.
 

 Πρόληψη: Λίγο πολ
ύ γνωρίζου-

με τι μπορεί να 
μας οδηγήσει 

εκτός εαυτού. Μ
ια λύση είναι 

να προλαβαίνουμε
 το κακό. Με 

άλλα λόγια απομα
κρύνετε από το 

περιβάλλον σας 
οτιδήποτε μπορεί

 

να σας φορτίσει 
αρνητικά. Αν 

αυτό είναι αδύνα
τον, σκεφτείτε 

τη δική σας απομ
άκρυνση. Αν και

 

αυτή είναι αδύνα
τη, ίσως χρεια-

στεί να συνεργα
στείτε με έναν 

ειδικό π.χ. έναν 
ψυχολόγο.

 Συγγνώμη. Γιατί όχι; Μόλις ηρεμήσετε, 
είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις 
σκέψεις, τις ανάγκες και τα κίνητρα που 
σας οδήγησαν στο να θυμώσετε. Ανα-
γνωρίστε με ειλικρίνεια την αιτία του 
θυμού σας, ώστε να μπορείτε, την επό-
μενη φορά, να αντιμετωπίσετε καλύτερα 
αντίστοιχες καταστάσεις. Μην ξεχνάτε 
τη μαγική λέξη των οκτώ γραμμάτων 
που μπορεί σας ηρεμήσει στο λεπτό!  
Τη «ΣΥΓΓΝΩΜΗ». Δεν είναι  
ένδειξη αδυναμίας, αλλά σημάδι  
κατανόησης και ανωτερότητας ψυχής…

3
4

5 6



 



Πόσες φορές έχετε ζηλέψει 
το λαμπερό χαμόγελο των 
διασήμων και όχι μόνο; 

Καθημερινά κατακλυζόμαστε 
από εικόνες ανθρώπων που 
χαμογελούν επιδεικνύοντας 
δόντια άσπρα σαν το χιόνι. 

Πολλοί εκφράζουν ενστάσεις 
για την αισθητική αξία 

του λαμπερού, εμφανώς 
ψεύτικου λευκού, αλλά 
παραμένει γεγονός ότι η 
αισθητική οδοντιατρική 

σταδιακά αλλάζει τα 
αποδεκτά πρότυπα του 

«όμορφου χαμόγελου» και 
της σωστής οδοντοστοιχίας…

τησ Νεκταρίας Καρακώστα  

Λαμπερό	χαμόγελο	
με	τη	δύναμη	

της	φύσης

H  
π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α 
είναι σκληρή. Το 
φυσικό μας χρώμα 
αλλά και συνήθειες 
όπως το κάπνισμα, 

τα χρωματιστά ποτά (τσάι, καφές, 
κόκκινο κρασί κ.λπ.), τα χρόνια 
που περνούν και διάφορες τρο-
φές, στερούν από τα δόντια μας 
τη φυσική τους λευκότητα ή κα-
λύτερα το φυσικό τους χρώμα και 
λάμψη. Τι μπορούμε να κάνουμε; 

►Πείτε ναι στα πράσινα λαχα-
νικά και στα φρούτα: Το σπανά-
κι και τα άλλα πράσινα λαχανικά 
φαίνεται πως δημιουργούν στα 
δόντια ένα αόρατο προστατευτικό 
φιλμ που αποτελεί εμπόδιο για 
τους επίδοξους λεκέδες. Ταυτό-
χρονα, ορισμένα τραγανά φρούτα 
και λαχανικά, όπως το μήλο, το 
σέλερι, το καρότο έχουν, χάρη 
στη λειαντική τους δράση, την 

ικανότητα να απομακρύνουν από 
την επιφάνεια των δοντιών τους 
λεκέδες που αφήνουν οι τροφές. 
Έτσι τα δόντια μας μοιάζουν πιο 
λευκά και λαμπερά! 

► Φυσική συνταγή λεύκανσης: 
Η μαγειρική σόδα, εκτός από 
μία από τις καλύτερες λύσεις 
για την αφαίρεση των λεκέδων, 
έχει και ισχυρές αντιβακτηρια-
κές ιδιότητες, που σκοτώνουν 
τα βακτήρια που προκαλούν 
πλάκα. Ο φαρμακοποιός κ. 
Δημήτρης Αναγνωστόπουλος 
προειδοποιεί ότι θα πρέπει 
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να είμαστε προσεκτικοί με τη χρή-
ση της σόδας: «H χρήση της σόδας 
δεν θα πρέπει να είναι συχνή και 
εκτεταμένη, αφού μακροπρόθεσμα, 
το όξινο ανθρακικό νάτριο που πε-
ριέχει, μπορεί να βλάψει το σμάλτο 
των δοντιών. Το καλύτερο είναι να 
χρησιμοποιείτε οδοντόκρεμες που 
περιέχουν μια κλινικά ελεγμένη 
ποσότητα αυτού του συστατικού», 
τονίζει ο φαρμακοποιός.
►Τρίψτε τα δόντια σας με δυό-
σμο: Δεν είναι τυχαίο ότι ο δυό-
σμος αποτελεί βασικό συστατικό 
πλειάδας προϊόντων για τη στο-
ματική υγιεινή που κυκλοφορούν 
στην αγορά. Όπως αποδεικνύ-
εται, ο λόγος δεν είναι μόνο η 
ωραία και δροσερή του γεύση, 
αλλά και η λευκαντική του δρά-
ση. Πάρτε μερικά φυλλαράκια 
δυόσμου (όχι ξηρού) και τρίψ-
τε τα για μερικά δευτερόλεπτα 
πάνω στα δόντια σας.
►Η λευκαντική δύναμη της 
φράουλας: Οι φράουλες θεω-
ρούνται φυσικό φάρμακο για τη 
λεύκανση των δοντιών. Τρίβο-
ντας τα δόντια με φράουλες σε 
καθημερινή βάση, θα μειωθούν 
σημαντικά οι κηλίδες. Μια απλή 
και φυσική συνταγή λεύκανσης 

των δοντιών είναι η παρακάτω: 
Πολτοποιήστε μια ώριμη φράου-
λα και ανακατέψτε την με μισό 
κουταλάκι της σούπας μαγειρική 
σόδα, μέχρι να ομογενοποιηθούν. 

Χρησιμοποιήστε μια μαλακή 
οδοντόβουρτσα, για να απλώσετε 
το μίγμα κατά μήκος των δοντιών 
σας. Αφήστε το για πέντε λεπτά, 
κατόπιν βουρτσίστε τα δόντια σας 
και ξεπλύνετέ τα προσεκτικά.   
Χρησιμοποιήστε το μίγμα μία 
φορά την εβδομάδα. 
►Μην ξεχνάτε το νερό: Πίνετε 
νερό μετά την κατανάλωση τρο-
φών που κιτρινίζουν τα δόντια, 
για να τα καθαρίσετε και να προ-
λάβετε τους λεκέδες. 
►Μειώστε το ξίδι και το λε-
μόνι: Οι όξινες τροφές (λεμόνι, 
λάιμ, βατόμουρα)  ανοίγουν τους 
πόρους του σμάλτου των δοντιών 
και διεισδύουν αφήνοντας τους 
ενοχλητικούς λεκέδες πάνω σε 
αυτά. Τα οξέα διαβρώνουν και 
λεπταίνουν το σμάλτο των δο-
ντιών, καθιστώντας τα ευάλωτα.
►Μην καταναλώνετε πολύ 
κρύα ή πολύ ζεστά φαγητά και 
ροφήματα: Η αλλαγή της θερ-
μοκρασίας (όταν μάλιστα είναι 
και απότομη) κάνει τα δόντια να 

διαστέλλονται και να συστέλλο-
νται, αφήνοντας τις τροφές να τα 
λεκιάσουν. 
►Πρόληψη, η καλύτερη  
θεραπεία
Για να αποφύγετε το κιτρίνισμα των 
δοντιών σας είναι σημαντικό να: 
•  Βουρτσίζετε τα δόντια με μαλακή 

οδοντόβουρτσα και σωστή τεχνι-
κή, πρωί και βράδυ. 

•  Ξεπλένετε το στόμα σας μετά 
την κατανάλωση ποτών όπως ο 
καφές, το τσάι, το κόκκινο κρασί 
και τα σκούρα ανθρακούχα ποτά, 
αλλά και φρούτων με έντονο 
χρώμα, όπως  τα βατόμουρα και 
τα κεράσια. 

•  Μην πίνετε διαδοχικά πολύ κρύα 
ή πολύ ζεστά ροφήματα. 

•  Περιορίστε ή κόψτε το κά-
πνισμα. Έχετε πολύ πιο σο-
βαρούς λόγους να το κάνετε 
σε σύγκριση με το χρώμα 
των δοντιών.

Λαμπερό χαμόγελο με τη δύναμη της αλόης!
Η Organic Aloe Vera Toothpaste της dr. organic εί-
ναι μία οδοντόκρεμα τριπλής δράσης, που περιέχει βιο-
λογική αλόη βέρα, πυρίτιο, ισλανδική κετραρία (είδος 
λειχήνας), αγριοκάστανο και τεϊόδεντρο και ήπιες αντι-
σηπτικές ιδιότητες που την καθιστούν ευεργετική για τη 
στοματική υγιεινή. Χάρη στις καταπραϋντικές, λευκα-
ντικές και προστατευτικές ιδιότητες που εμποδίζουν 

το σχηματισμό τερηδόνας, καταπραΰνει και επανορθώνει τα ούλα, αφήνοντας τα δόντια καθαρά, 
προστατευμένα από την πλάκα και την πέτρα, φυσικά λευκά και με ένα δροσερό άρωμα μέντας. 
Είναι κατάλληλη για ευαίσθητα δόντια και ούλα.
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| AloeDent Whitening 
Toothpaste 100ml |

Φυσική αλόη για υγιή δόντια!
Οι οδοντόκρεμες με αλόη αποτελούν 
μια καινοτομία για τη στοματική υγιει-
νή και για την προστασία της στοματι-
κής κοιλότητας από την τερηδόνα και 
από τις διάφορες παθήσεις των ούλων. 
Η AloeDent Whitening Toothpaste 
της Optima περιέχει φυσική αλόη, 
αντί νερού που περιέχουν οι περισ-
σότερες οδοντόκρεμες, πράσινο τσάι, 
που δρα κατά των βακτηρίων, έλαιο 
τεϊόδεντρου για αντισηπτική δράση, 
συνένζυμο Q10 για υγιή ούλα, πυρίτιο 
για φυσική λεύκανση των δοντιών και 
μενθόλη για φυσική γεύση μέντας, ενώ 
δεν περιέχει φθόριο.
Η AloeDent Whitening Toothpaste 
παρέχει άμεση, φυσική προστασία 
από πλάκα, ουλίτιδα και τερηδόνα, 
ενώ παράλληλα προσφέρει μια υπέ-
ροχη αίσθηση δροσιάς και λευκό χα-
μόγελο, καταπολεμώντας τη δυσοσμία 
και τις οδοντικές κηλίδες. Παράλληλα, 
θωρακίζει τη στοματική υγιει-
νή ενάντια σε ασθένειες 
των δοντιών και των 
ούλων, με έξτρα 
πυρίτιο, για 
υ π έ ρ ο χ ο 
χαμόγελο.
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Ωστόσο, η νικοτίνη επιβαρύνει και τα δόντια, δημιουργώ-
ντας καφέ κηλίδες που μόνο ο οδοντίατρος μπορεί να κα-
θαρίσει. 
•  Αν δεν μπορείτε να πλύνετε άμεσα τα δόντια σας μετά το 

γεύμα, μασήστε μια τσίχλα. Η τσίχλα δίχως ζάχαρη μπορεί 
να καθαρίσει τα δόντια από διάφορα υπολείμματα τροφών. 
Επίσης, ενισχύει την παραγωγή σάλιου που μειώνει τους 
λεκέδες και που μπορεί να εξουδετερώσει το οξύ που προ-
καλεί τερηδόνα.

•  Όπως και να έχει, μην αμελείτε την τακτική (μία φορά ανά εξά-
μηνο) επίσκεψη στον οδοντίατρο για καθαρισμό και έλεγχο. 

►H δύναμη της αλόης
Με ιστορία χιλιάδων ετών, η αλόη χρησιμοποιείται εκτετα-
μένα σε προϊόντα ομορφιάς, αλλά και σε προϊόντα υγιεινής, 
προσωπικής και, εσχάτως, στοματικής. 

Το μυστικό κρύβεται στο ζελέ αλόης, η δράση του οποί-
ου, όπως διαπίστωσαν πρόσφατα αμερικανοί ερευνητές, δεν 
ωφελεί μόνο στα εγκαύματα και στις εκδορές, αλλά είναι ένας 
αναντικατάστατος σύμμαχος της υγείας των δοντιών και των 
ούλων. 

«H δράση της αλόης στα δόντια είναι ανάλογη σχεδόν με 
εκείνη που έχει και στην επιδερμίδα: Καθαρίζει δηλαδή και 
καταπραΰνει τα δόντια και τα ούλα ενώ, παράλληλα, καταπολε-
μά την τερηδόνα. «Το ζελέ αλόης διαθέτει ισάξια αντιμικροβι-
ακή δράση με τις εμπορικές οδοντόκρεμες και έχει την ίδια ή 
μεγαλύτερη ικανότητα στην καταπολέμηση της τερηδόνας, με 
τις κοινές οδοντόκρεμες», σημειώνει ο κ. Αναγνωστόπουλος. 

«H αλόη περιέχει φυσικές ανθρακινόνες, αντιφλεγμονώ-
δεις ουσίες που καταπολεμούν τα παθογόνα μικρόβια του 
στόματος και μειώνουν τον πόνο. Επίσης, το ζελέ αλόης είναι 
λιγότερο σκληρό για τα δόντια, καθώς δεν περιέχει τα λει-
αντικά στοιχεία που συναντάμε συνήθως στις οδοντόπαστες 
του σούπερ μάρκετ, για αυτό και είναι η πλέον κατάλληλη 
επιλογή για τα άτομα με ευαίσθητα δόντια ή ούλα», εξηγεί. ||

who is who
O Δημήτριος Αναγνωστόπουλος  είναι Φαρμακοποιός. Γεννήθηκε στον  Πειραιά το 1952 και σπούδασε 
Φαρμακευτική  στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από όπου αποφοίτησε το 1976.
Έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων, διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, 
ομοιοπαθητικής, εναλλακτικών θεραπειών, φυτοθεραπείας (ΕΕΔΕ, ΕΛΚΕΠΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ).
Διετέλεσε Εμπορικός Διευθυντής του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Αττικής, Πρόεδρος και 

Διευθύνων Σύμβουλος του δικτύου Φαρμακείων Active Health  και διατηρεί Φαρμακείο στον Άλιμο, από το 1987.
Είναι μέλος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικών Φαρμακοποιών, της 
Ελληνικής εταιρείας Εθνοφαρμακολογίας κ.ά. 
Θουκυδίδου 42,  Άλιμος , τηλ.2109813644, e-mail: anag.pharmacy@gmail.com  
www.diaitologos-stamou.gr
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τησ Νεκταρίας Καρακώστα   

Τι	κάνει
ο	ήλιος	στο	
δέρμα	μας;



Zούμε σε μια χώρα όπου 
χαιρόμαστε τον ήλιο 
σχεδόν όλο το χρόνο. 

Δεν πρέπει, ωστόσο, να 
ξεχνάμε ότι ο ήλιος έχει 
τις δικές του …οδηγίες 

χρήσεως και ότι θα πρέπει 
να τον απολαμβάνουμε με 
φειδώ. Ο δερματολόγος- 

αφροδισιολόγος, κ. Παντελής 
Σουβατζίδης, εξηγεί πώς 
επιδρά ο ήλιος στο δέρμα 
και υποδεικνύει τρόπους 
για να διατηρήσουμε την 

επιδερμίδα μας αλώβητη από 
τις επιβλαβείς επιδράσεις της 

ηλιακής ακτινοβολίας. 

Π
ολλοί πιστεύουν ότι 
το μαύρισμα κάνει το 
δέρμα να φαίνεται πιο 
όμορφο ή αποτελεί 
ένδειξη καλής υγείας. 

Στην πραγματικότητα όμως αυτό 
που συμβαίνει είναι το ...ακριβώς 
αντίθετο! «Το μαύρισμα αποτε-
λεί μια μόδα που προτάθηκε από 
την Coco Chanel τη δεκαετία του 
1930. Σκοπό είχε να καταδείξει 
ότι και η πλούσια αστική τάξη της 
εποχής είχε δικαίωμα να χαίρεται 
τη θάλασσα και τον ήλιο, μιας και 
μέχρι τότε το μαύρισμα θεωρείτο 
χαρακτηριστικό αυτών που ασχο-
λούνταν με γεωργικές ή ναυτικές 
εργασίες», σημειώνει ο δερματο-
λόγος - αφροδισιολόγος κ. Παντε-
λής Σουβατζίδης.  

Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. 
Ο ήλιος είναι υπεύθυνος για μια 
πληθώρα προβλημάτων: εγκαύμα-
τα, φωτογήρανση (ρυτίδες) και πολ-
λά προβλήματα στο δέρμα, όπως οι 
πανάδες, τα αιμαγγειώματα (οι κόκ-
κινες ελιές), οι φακίδες κ.ά., που 
ναι μεν δεν είναι επικίνδυνα για την 
υγεία ή τη ζωή μας, αλλά αλλάζουν 
–σημαντικά και προς το χειρότερο - 
την εμφάνισή μας. 

  ►Οι βλάβες που προκαλεί 
H πιο άμεση και εμφανής επίπτω-
ση της υπερβολικής έκθεσης στον 
ήλιο είναι το ηλιακό έγκαυμα, που 
κυμαίνεται από την απλή ερυθρό-
τητα του δέρματος και το αίσθημα 
«καψίματος», μέχρι την εμφάνιση 
φυσαλίδων. 

Ωστόσο, η επίδραση του ήλιου 
στο δέρμα δεν έχει μόνο εμφανή 
αποτελέσματα, όπως τα εγκαύμα-
τα. Η έκθεση στον ήλιο μπορεί να 
προκαλέσει μεταβολές σε κυττα-
ρικό επίπεδο, στις στιβάδες του 
δέρματος, όπου μπορούν να εμ-

φανιστούν φλεγμονώδεις διηθή-
σεις, αγγειοδιαστολή κ.ά. Σε κάθε 
περίπτωση όμως, η πιο σοβαρή 
βλάβη που προκαλεί η υπεριώ-
δης ακτινοβολία του ήλιου είναι 
η καρκινογένεση. Δημιουργείται 
από βλάβη στο DNA των κυττά-
ρων του δέρματος, η οποία οδηγεί 
σε μεταλλάξεις. Εκτός από αυτό, η 
έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβο-
λία μπορεί να «ενεργοποιήσει» ή 
να χειροτερέψει παθήσεις όπως ο 
λύκος, ο έρπης, η ροδόχρους νό-
σος και άλλες. 

Τέλος, ο ήλιος είναι υπεύθυνος 
για τη λεγόμενη φωτογήρανση, που 
περιλαμβάνει πανάδες, κηλίδες, 
ευρυαγγείες και -φυσικά- ρυτίδες.

Με δεδομένα όλα τα παραπά-
νω, «κάθε λογικός άνθρωπος πι-
στεύω, θα προτιμούσε να έχει ένα 
υγιές δέρμα, ίσως όχι τόσο μαυρι-

σμένο, από το να έχει ένα δέρμα 
μαυρισμένο αλλά γεμάτο ρυτίδες, 
πανάδες, δυσχρωμίες και ευρυ-
αγγείες. Πρέπει να γνωρίζει ότι ο 
ήλιος τα προκαλεί όλα αυτά», ση-
μειώνει ο κ. Σουβατζίδης. 

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, 
ωστόσο, ότι ο ήλιος έχει και πολ-
λές ευεργετικές ιδιότητες, τόσο σε 
κυτταρικό όσο και σε ψυχολογικό 
επίπεδο. Πολλές δερματοπάθειες, 
όπως η ψωρίαση, η λεύκη και το 
έκζεμα, βελτιώνονται σημαντικά 
με την έκθεση στον ήλιο. Επίσης, 
μοναδικός είναι ο ρόλος της ηλια-
κής ακτινοβολίας στην παραγωγή 
βιταμίνης D. 

►Υπεριώδης ακτινοβολία
Κύρια πηγή υπεριώδους ακτινοβο-
λίας (UV, Ultra Violet, υπεριώδης) 
είναι ο ήλιος. Υπάρχουν τρία είδη 
υπεριώδους ακτινοβολίας:
uVA: Eίναι η ακτινοβολία που μας 
μαυρίζει. Δεν προκαλεί εγκαύμα-
τα, με αποτέλεσμα να την θεωρού-
με ακίνδυνη, στην πραγματικότητα 
όμως, προκαλεί έμμεσα και μα-
κροπρόθεσμα προβλήματα. 
uVB: Είναι η ακτινοβολία που ευ-
θύνεται για τα εγκαύματα. Η UVA 
και η UVB είναι  εξίσου επικίν-
δυνες, καθώς  ευθύνονται για τον 
καρκίνο του δέρματος και τη φω-
τογήρανση. 
uVC: Είναι το πιο επικίνδυνο είδος, 
αλλά απορροφάται από το όζον της 
ατμόσφαιρας και δεν φτάνει ως 
την επιφάνεια της γης. Αυτός είναι 
ο λόγος που η τρύπα του όζοντος 
μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά 
προβλήματα στην υγεία.

Το δέρμα και τα μάτια είναι τα 
όργανα που υφίστανται τη μεγαλύ-
τερη επίδραση από τις υπεριώδεις 
ακτίνες. Αν και τα μαλλιά και τα νύ-
χια είναι περισσότερο εκτεθειμένα, 
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| Επιλογή αντηλιακού |
Η επιλογή του κατάλληλου αντηλιακού θα 
πρέπει να γίνεται ανάλογα με το χρώμα του 
δέρματός μας και τις ώρες έκθεσης στον ήλιο. 
Τα άτομα με πιο ανοιχτόχρωμο δέρμα θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν αντηλιακά με υψη-
λότερο δείκτη προστασίας. Γενικά, καλό είναι 
να χρησιμοποιούμε αντηλιακά με SPF από 30 
έως 50. O παράγοντας αντηλιακής προστα-
σίας ή SPF (Sun Protection Factor) δηλώνει 
τον βαθμό προστασίας που παρέχει το αντη-
λιακό από την ακτινοβολία UVB. Αν χωρίς 
αντηλιακό μπορούμε να μείνουμε στον ήλιο 
π.χ. 10 λεπτά χωρίς δημιουργία ερυθρότητας 
(εγκαύματος), τότε ένα αντηλιακό με SPF 15 
σημαίνει ότι μπορούμε να μείνουμε, εφαρμό-
ζοντάς το σωστά, με ασφάλεια στον ήλιο επί 
10 Χ 15 = 150 λεπτά. Θα πρέπει, ωστόσο, να 
ελέγχουμε πάντα και τον δείκτη προστασίας 
απέναντι στις ακτίνες UVA. Επίσης, η λιπα-
ρότητα ή μη της επιδερμίδας είναι σημαντι-
κός παράγοντας για την επιλογή της υφής του 
αντηλιακού σκευάσματος. Άτομα με τάση για 
λιπαρότητα ή ακμή, θα πρέπει να χρησιμο-
ποιούν αντηλιακά με λεπτόρρευστη υφή ή τα 
λεγόμενα «oil free». 
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είναι λιγότερο σημαντικά από ιατρικής άποψης. Η υπερβο-
λική έκθεση στην ηλιακή υπεριώδη ακτινοβολία μπορεί να 
καταλήξει σε άμεσα και σε χρόνια προβλήματα υγείας του 
δέρματος, των ματιών και του ανοσοποιητικού συστήματος, 
καθώς και σε βλάβες στο DNA.

Τα άμεσα αποτελέσματα της έκθεσης στην υπεριώδη 
ακτινοβολία είναι η πρόκληση εγκαύματος στο δέρμα και 
φωτοκερατίτιδας στα μάτια. Χρόνια αποτελέσματα είναι ο 
καρκίνος και η πρόωρη γήρανση του δέρματος, ο καταρρά-
κτης, το πτερύγιο και η κερατοπάθεια.

Η UVB προκαλεί έγκαυμα και διάφορες μορφές καρκί-
νου του δέρματος. Η UVA επιδρά στον υποδόριο ιστό και 
μπορεί να αλλάξει η δομή του κολλαγόνου και των ινών 
ελαστίνης του δέρματος, επιταχύνοντας έτσι τη γήρανσή 
του. Οι αρνητικές συνέπειες των εγκαυμάτων είναι αθροι-
στικές. Δηλαδή, όσο περισσότερη έκθεση έχουμε στη διάρ-
κεια της ζωής, τόσο πιο σημαντικές οι επιπτώσεις.

►Kαι μετά τον ήλιο τι; 
Είναι εύλογο ότι μετά την έκθεση στον ήλιο, το δέρμα «διψά» 
και έχει ανάγκη από πλούσια και εντατική ενυδάτωση. Η 
dr.organic έρχεται να δώσει τη λύση σε αυτήν την ανάγκη, 
με μια σειρά προϊόντων που φροντίζουν το δέρμα, αφήνο-
ντάς το τέλεια ενυδατωμένο, λείο και απαλό. 

>> Για το αφυδατωμένο και ερεθι-
σμένο από τον ήλιο δέρμα, δοκιμά-
στε το δροσιστικό και επανορθω-
τικό ζελέ organic Aloe Vera Gel 
with Cucumber, Witch Hazel and 
Calendula. Χάρη στο αγγούρι, την 
αλόη, την καλέντουλα, την αμαμελίδα 
και την άρνικα που περιέχει, συνδυ-
άζει τέσσερις δράσεις σε μία: ενυδα-
τώνει, αναζωογονεί, τονώνει και ανα-

δομεί την επιδερμίδα. 
Ιδανικό για χρήση ως ενυδατικό προϊόν 
σε καθημερινή βάση για όλο το σώμα, 
κατάλληλο ακόμη και για τα πιο ευαίσθη-
τα δέρματα. 
>> Το γαλάκτωμα σώματος organic Aloe 
Vera skin lotion είναι ένα καταπραϋντικό 
και επανορθωτικό ενυδατικό προϊόν, ιδανι-
κό για το  ξηρό, ερεθισμένο, ταλαιπωρημένο 
και καμένο από τον ήλιο δέρμα. Εμπλουτι-
σμένο με Βούτυρο Κακάο, Βούτυρο Καριτέ, 
Λάδι Ελιάς, Έλαιο Ηλίανθου, Λειχήνα της 
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Ιρλανδίας, Βιταμίνη Α και Ε, είναι 
σχεδιασμένο για να διεισδύει και 
στα ξηρότερα στρώματα της επιδερ-
μίδας, αφήνοντάς την εμφανώς ενυ-
δατωμένη και ελαστική. 
>> Με το organic Coconut oil Body 

Wash, η ενυδάτωση ξε-
κινά από το… ντους! Πε-
ριέχει Βιολογικό Έλαιο 
Καρύδας, που είναι γνω-
στό για τις θρεπτικές και 
ενυδατικές του ιδιότητες, 
και είναι πλούσιο σε τρι-
γλυκερίδια μέσης αλύσου 

που ενυδατώνουν το δέρμα. Ενυ-
δατώνει, αναζωογονεί και χαρίζει 
πλούσια αίσθηση φρεσκάδας! Ό,τι 
ακριβώς χρειάζεστε μετά από την 
έκθεση στον ήλιο. 
>> Εκτός από τη μοναδική μυρω-
διά της, η Μους Σώματος με Βι-
ολογικό Έλαιο Καρύδας organic 
Virgin Coconut oil Body souffle 
κάνει «θαύματα» στην επιδερ-

μίδα. Διαθέ-
τει ιδιαίτερες 
ε ν υ δ α τ ι κ έ ς 
και μαλακτι-
κές ιδιότητες 

και χάρη στα πλούσια θρεπτικά 
συστατικά που περιέχει, επανορ-
θώνει και θρέφει τις ξηρές περι-
οχές του δέρματος. Είναι κατάλ-
ληλη για χρήση σε όλο το σώμα 
και δεν αφήνει λιπαρά κατάλοιπα 
στην επιδερμίδα.

>> Με τα αγνό-
τερα και πλουσι-
ότερα σε άλατα 
ορυκτά της Νε-
κράς Θάλασσας 
και ένα απο-
κλειστικό μίγμα 
από βιολογικά 

έλαια και εκχυλίσματα, το Απο-
λεπιστικό Σώματος organic Dead 
sea Minerals Body Polish προ-
σφέρει μια εκπληκτική εμπειρία 
spa: οι θεραπευτικοί κόκκοι απο-
λέπισης απαλύνουν και λειαίνουν 
την επιδερμίδα, ενώ παράλληλα 
ευνοείται η κυτταρική ανάπλαση, 
η επανόρθωση και η εντατική ενυ-
δάτωσή της. 

>> Μην ξεχνάτε 
την κρέμα ημέ-
ρας! Χρησιμοποι-
ήστε την πριν το 
αντηλιακό. Επι-
λέξτε μία κρέμα 
με αντιοξειδωτι-
κή, ενυδατική και 

επανορθωτική δράση, όπως την 
organic Moroccan Argan oil Day 
Cream, που είναι εμπλουτισμέ-
νη με Arganyl. Θρέφει σε βάθος 
την επιδερμίδα και προστατεύ-
ει τα κύτταρα από τις βλαβερές 
ελεύθερες ρίζες. Η σύνθεσή της 
βοηθά στην αύξηση της παραγω-
γής του κολλαγόνου, κάνοντας την 
επιδερμίδα να φαίνεται εμφανώς 

νεότερη, αμέσως μετά την εφαρ-
μογή της. Συνεχίστε την ενυδάτω-
ση και τη νύχτα, με την organic 
Moroccan Argan oil night 
Cream. Με βασικό της συστατικό 
της το βιολογικό έλαιο αργκάν και 
ελαφριά σύνθεση, 
είναι ιδανική για 
την ενυδάτωση 
και την επανόρ-
θωση της επιδερ-
μίδας τη νύχτα, 
που το δέρμα μας 
ξεκουράζεται.
>> Επίσης, μία με δύο φορές την 
εβδομάδα μπορείτε να φροντίσετε 
την επιδερμίδα του προσώπου σας 
με τη μάσκα organic 
Manuka Honey Face 
Mask, που έχει δύο 
δράσεις σε μία: και 
καθαρίζει σε βάθος 
και ενυδατώνει την 
επιδερμίδα. Με βα-
σικό της συστατικό 
το βιολογικό μέλι Μανούκα, βοη-
θά στην απορρόφηση της περιττής 
λιπαρότητας, καθαρίζοντας τους 
πόρους και βελτιώνοντας την υφή 
και την ελαστικότητα του δέρματος, 
ενώ παράλληλα το ενυδατώνει. Εί-
ναι εμπλουτισμένη με Αλόη Βέρα, 
Καολίνη, Βούτυρο Καριτέ, Βούτυρο 
Κακάο και Βιταμίνη Ε και χαρίζει 
μοναδική αίσθηση απαλότητας και 
λάμψη.  ||
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Της Βιβέττας Λαϊνιώτη 

Αθληθείτε…		
χορεύοντας!

Ψάχνετε κάτι νέο που θα 
σας συγκλονίσει και θα 

σας κρατήσει ενεργό στη 
γυμναστική και την άθληση; 
Βαρεθήκατε το step και το 
αερόμπικ; Τι θα λέγατε για 
λίγο oriental, bolywood 

ή και zumba fitness; 
Ό,τι και να επιλέξετε, 

ένα είναι σίγουρο: σε λίγο 
χρονικό διάστημα αποκτάτε 

καλογυμνασμένο κορμί, 
ενώ ταυτόχρονα αποκτάτε 
και μοναδικές χορευτικές 
ικανότητες. Λικνιστείτε 

λοιπόν σε ρυθμούς Κούβας 
και Ανατολής και κάψτε  

έως και 1.000 θερμίδες... 
την ώρα! 



H  
Zumba είναι η νέα μόδα που έχει κατα-
κλύσει τα γυμναστήρια και τις σχολές χο-
ρού όλου του κόσμου. Πρόκειται για ένα 
πρόγραμμα χορού και γυμναστικής με 
latin στοιχεία, που δημιουργήθηκε από 

τον χορογράφο Alberto "Beto" Perez, τη δεκαετία 
του '90. Tι την κάνει τόσο ξεχωριστή; Στην πράξη, η 
Zumba περιλαμβάνει λίγο από όλα: salsa, merenque, 
reggaeton, samba, hip-hop, cha cha, flamenco αλλά 
και …χορό της κοιλιάς! Λέγεται ότι ο Beto ξέχασε στο 
σπίτι του τις κασέτες που χρησιμοποιούσε στο μάθημα 
aerobic που δίδασκε κι έτσι χρησιμοποίησε τις κασέ-
τες που βρήκε διαθέσιμες στο αυτοκίνητό του, αυτο-
σχεδιάζοντας. Μετά τη μεγάλη επιτυχία που είχε στην 

Κολομβία, πήρε το πρόγραμμα μαζί του 
στις ΗΠΑ το 1999. 

Τα τελευταία χρόνια, η Zumba βρή-
κε πολλούς οπαδούς και στη χώρα 

μας. Κι αυτό γιατί, πέρα από δια-
σκέδαση, αποτελεί αποτελεσματι-

κή άσκηση που γυμνάζει όλο το σώμα. 
Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα ομα-

δικό πρόγραμμα αεροβικής 
άσκησης, που ενσωματώνει 

λάτιν ρυθμούς και εύκο-
λες χορευτικές κινήσεις.  
Για πολλούς, η εκγύμναση  
αποτελεί «αγγαρεία». Αν 
δοκιμάσετε τη Zumba, σί-
γουρα θα αλλάξετε γνώμη. 
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που 
στο τέλος του μαθήματος 
νιώθουν τέτοιον ενθουσια-
σμό, που ανυπομονούν για 
το επόμενο. Άλλοι πάλι έχουν 
δηλώσει πως οι «ξέφρενοι» 
ρυθμοί απογειώνουν την ψυ-
χολογία και τη διάθεσή τους! 
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► Τα είδη της Zumba
Η μουσική είναι το βασικό στοι-
χείο για τα μαθήματα χορού 
Zumba. Περιλαμβάνει προπο-
νήσεις, όπου αργοί και γρήγοροι 
ρυθμοί εναλλάσσονται. Υπάρχουν 
διάφοροι τύποι Zumba, που προ-
σφέρονται στα γυμναστήρια:
• Zumba Gold: Χρησιμοποι-
ώντας τις βάσεις της Zumba 
τροποποιεί τις κινήσεις και τον 
ρυθμό με τέτοιο τρόπο, που να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
των δραστήριων ενήλικων. Τα 
κύρια στοιχεία της Zumba, δη-
λαδή οι ρυθμοί λάτιν, salsa, 
cumbia και reggaeton εξακο-
λουθούν να χρησιμοποιούνται 
στο μάθημα, με εύκολες κινή-
σεις, δημιουργώντας μια ανα-
ζωογονητική και διασκεδαστική 
εμπειρία. 
• Zumba Toning: Η μορφή αυτή 
συνδυάζει ασκήσεις sculpting 
και καρδιαγγειακή γυμναστική 
μέσα από τις κινήσεις Zumba.  
Στόχος είναι η καύση θερμίδων 
και η ενδυνάμωση. 
• Aqua Zumba: Έχει ομοιότη-
τες με την αεροβική στο νερό 
και προσφέρει μία αναζωο-
γονητική προπόνηση. Αυτό το 
είδος Zumba είναι κατάλληλο 
για άτομα όλων των ηλικιών. 
Συνδυάζοντας κινήσεις του χο-
ρού Zumba με την παραδοσια-
κή άσκηση στο νερό, προσφέ-
ρει μία ασφαλή καρδιαγγειακή 
προπόνηση που συναρπάζει.
• Zumba in the Circuit: Διαρκεί 
μόλις 30 λεπτά και περιλαμβάνει 
χορογραφία σε ρυθμούς λάτιν, σε 
συνδυασμό με κυκλική προπό-
νηση και ασκήσεις δύναμης. Ενι-
σχύστε το μεταβολισμό σας και 
αποκτήστε δύναμη, με τα οφέλη 
της κυκλικής γυμναστικής.

► Χορός της κοιλιάς και 
….αντίο κοιλιά!  
Δεν είναι τυχαίο που η γνω-
στή τραγουδίστρια Σακίρα 
διαθέτει μια από τις πιο κα-
λογυμνασμένες κοιλιές της 
showbiz. Το Oriental μάς είναι 
λίγο πολύ γνωστό, αφού σχε-
δόν όλες έχουμε λικνιστεί στα 
ακούσματά του. Είναι ένας ιδι-
αίτερα ερωτικός χορός, αλλά 
η πραγματικότητα είναι πως 
για να μάθει κανείς ένα σωστό 
Oriental θέλει κόπο. Απαιτεί 
σωστή τεχνική και βασίζεται 
σε αυστηρούς κανόνες. Το 
αντάλλαγμα του κόπου σας 
είναι η επίπεδη κοιλιά και η 
κομψή μέση. 

Τον τελευταίο καιρό, η συ-
γκεκριμένη μορφή εκγύμνα-
σης αποκτά ολοένα και περισ-
σότερες θαυμάστριες. Γιατί; 
Γιατί μέσα από τον αισθησια-
σμό και τη θηλυκότητα γυμνά-
ζεται όλο το σώμα και ενδυνα-
μώνονται πολλές ομάδες μυών, 
όπως οι δικέφαλοι και οι τρικέ-
φαλοι μύες των χεριών από την 
κίνηση γνωστή ως snakes, οι 
τετρακέφαλοι μύες των ποδιών 
από τα shimmys, οι κοιλιακοί 
μύες από τα camels, οι μύες 
της μέσης, καθώς και οι γοφοί. 
Οι δάσκαλοι του συγκεκριμέ-
νου είδους αναφέρουν πως 
μέσα από το οριεντάλ ενεργο-
ποιούνται και τα «τσάκρα», τα 
ενεργειακά κέντρα που βρί-
σκονται κατά μήκος του σώ-
ματος μας και ευθύνονται για 
τη σωματική και ψυχική μας 
υγεία. Απευθύνεται σε όλες τις 
ηλικίες, μιας και το μεσογειακό 
ταμπεραμέντο που εκφράζει ο 
συγκεκριμένος χορός δεν έχει 
ηλικία! 

Τα τελευταία χρόνια,  
η Zumba βρήκε  

πολλούς οπαδούς  
και στη χώρα μας.  

Κι αυτό γιατί,  
πέρα από  

διασκέδαση,  
αποτελεί  

αποτελεσματική  
άσκηση που γυμνάζει  

όλο το σώμα.
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► Με άρωμα Ινδίας…
Ο χορός του Bollywood είναι μια σχετικά 
νέα τάση, την οποία ακολουθούν πιστά πολ-
λές Ελληνίδες! Πράγματι, όλο και περισσό-
τερες γυναίκες υποκύπτουν στους ινδικούς 
ρυθμούς. Πρόκειται για έναν διασκεδαστικό 
χορό γεμάτο φως, χαρά και μυρωδιές Ινδίας. 
Ο όρος Bollywood προσδιορίζει την ινδική 
βιομηχανία κινηματογράφου και προέρχεται 
από τις λέξεις Bo-mbay και H-ollywood. 

Ο χορός, στις παλιές ταινίες Bollywood, 
βασιζόταν αποκλειστικά στον κλασικό ινδι-
κό χορό Bharata Natyam και Katak και σε 
άλλες χορευτικές παραδόσεις της Ινδίας. 
Στις σύγχρονες παραγωγές της βιομηχανί-
ας Bollywood, ο ινδικός χορός αναμιγνύεται 
με στοιχεία σύγχρονου χορού (hip hop, jazz, 
latin κ.λπ.) και αυτό είναι που ουσιαστικά τον 
κάνει να ξεχωρίζει σήμερα. Παρόλο που έχει 
τις δυσκολίες του, είναι πολύ χαρούμενος 
και ευχάριστος, καθώς οι ιδιαίτεροι ρυθμοί 
του γεννούν όμορφα συναισθήματα.  

Το Bollywood αρχίζει να αποκτά μεγάλη 
φήμη στη χώρα μας. Γι’ αυτό μην σας κάνει 
εντύπωση που πλέον αποτελεί βασικό μάθη-
μα πολλών σχολών χορών, αλλά και γυμνα-
στηρίων... ||

Οι πρωτεΐνες αποτελούν βασικό στοιχείο για την αναδόμηση 
των ιστών του οργανισμού. Τροφοδοτούν τους μύες του σώμα-
τος και συντελούν στον έλεγχο του βάρους και στη σταθεροποί-
ηση της διάθεσης. Η Whey To Go® Protein της Solgar είναι 
μια υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνη από ορό γάλακτος, με 
επιπρόσθετη L-γλουταμίνη (ελεύθερης μορφής) και αμινοξέα 
BCAAs, για μέγιστη απόδοση, αποκατάσταση, επιδιόρθωση 
και ανάπτυξη του μυϊκού ιστού, μετά την άσκηση. Παράλ-
ληλα, περιέχει διατροφικά στοιχεία που είναι σημαντικά για τη 
σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Η Whey 

To Go® Protein θεωρείται ιδανική για αθλητές, τραυματίες, μετεγχειρητικούς ασθενείς, 
ηλικιωμένους, για τον έλεγχο του βάρους, καθώς επίσης και για νέους ανθρώπους που 
δεν καλύπτουν τις πρωτεϊνικές απαιτήσεις τους μέσω της διατροφής. 
Η Whey To Go® Protein της Solgar δεν περιέχει λακτόζη. Διατίθεται σε μορφή σκόνης, σε 
τρεις γεύσεις: βανίλια, σοκολάτα και φράουλα.
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60 βιταμίνες

    βιταμίνη β6 
►  solgar  

Vitamin B6 50mg  

Η βιταμίνη- 
πολυεργαλείο!

Η Βιταμίνη B6 είναι μια βιτα-
μίνη που συνδέεται με πολλές 
λειτουργίες του οργανισμού, 
περισσότερες ίσως από κάθε 
άλλο διατροφικό στοιχείο. 
Προάγει τον σχηματισμό 
ερυθρών αιμοσφαιρίων, είναι 
απαραίτητη για τη φυσιολογι-
κή λειτουργία του νευρικού 
συστήματος και του εγκεφάλου 
και χρησιμεύει στον μεταβο-
λισμό των λιπών, των υδαταν-
θράκων και των πρωτεϊνών, 
συμμετέχοντας στην παραγωγή 
ενέργειας για τον οργανισμό.  
Επίσης, βοηθά στη φυσιολογική 
ψυχολογική λειτουργία και στη 
φυσιολογική ορμονική λει-
τουργία, ενώ μπορεί να συμβά-
λει στη μείωση των συμπτω-
μάτων του προεμμηνορροϊκού 
συνδρόμου.

  βιταμίνη β12 
►  solgar liquid B12 2000 

μg with B-Complex 
 
Υγρή τόνωση για το 
νευρικό σύστημα

Η βιταμίνη B12, 
καθώς και όλο 
το σύμπλεγμα 
των βιταμινών Β 
σε υγρή μορφή 
είναι η πρόταση 
της Solgar για 
όσους αναζητούν 
τα οφέλη της 
βιταμίνης Β στην 
πιο αφομοιώσιμη 
και εύληπτη μορ-
φή της. 
Ιδανική για 

όσους υποφέρουν από ερε-
θισμούς στο γαστροπεπτικό 
σύστημα ή δυσκολεύονται στην 
κατάποση ταμπλετών, η β12 
liquid απορροφάται ταχύτατα, 
οδηγώντας έτσι στην γρηγορό-
τερη αφομοίωσή της από τον 
ανθρώπινο οργανισμό. 
Η Β12 συμβάλλει στην ομαλή 
παραγωγή των ερυθρών αι-
μοσφαιρίων, ενώ παράλληλα 
είναι απαραίτητη για την ομαλή 
λειτουργία και ακεραιότητα του 
νευρικού και καρδιαγγειακού 
συστήματος. Παράλληλα, συμ-
βάλλει στην εύρυθμη λειτουργία 
του μεταβολισμού, βοηθώντας 
την απελευθέρωση ενέργειας 
από τις τροφές. 
Απαραίτητη για vegans και 
φυτοφάγους, που συνήθως 
εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα των 
βιταμινών B στον οργανισμό τους.

βιταμίνη C 
►  nature’s Bounty 

βιταμίνη C 1000mg 
 
Αντιοξειδωτική 
«ασπίδα»

Τα πολλαπλά οφέλη της βιταμίνης 
C για τον οργανισμό, είναι ευρέως 
γνωστά. Τα πιο σημαντικά από 
αυτά είναι η ενίσχυση της άμυνας 
του οργανισμού και η δημιουργία 
κολλαγόνου. 
Λίγοι είναι όμως εκείνοι που 
γνωρίζουν ότι η συγκεκριμένη 
βιταμίνη καταστρέφεται πανεύκο-
λα, με αποτέλεσμα να απομένει 
ελάχιστη ποσότητά της στις τροφές 
μέχρι την κατανάλωσή τους. 
Η βιταμίνη C της Nature’s Bounty 
προσφέρεται σε μορφή που 
αποδεσμεύεται σταδιακά στον 
οργανισμό, κάτι που επιτρέπει την 
κυκλοφορία της βιταμίνης για πε-
ρισσότερες ώρες στο σώμα. Έτσι, 
η απορρόφησή της ενισχύεται και 
τα οφέλη της βελτιστοποιούνται.
Για μέγιστη αντιοξειδωτική δράση 
απέναντι στις επιβλαβείς ελεύθε-
ρες ρίζες, 
το συ-
μπλήρωμα 
περιέχει, 
επίσης, 
καρπούς 
αγριοτρια-
νταφυλλιάς 
(Rosehips), 
που 
παρέχουν 
φυσικά 
βιοφλαβο-
νοειδή. 
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βιταμίνη K 
►   solgar 

Vitamin K2 100μg 

Προστατεύει οστά και 
καρδιαγγειακό σύστημα

Η βιταμίνη Κ είναι απαραίτητη 
στην ομαλή πήξη του αίματος. 
Ωστόσο, η ευεργετική δράση 
της στον ανθρώπινο οργανισμό 
δεν σταματά εκεί. H βιταμίνη K 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
και στην υγεία των οστών, ενώ 
έχει ευεργετική δράση και 
στο καρδιαγγειακό σύστημα. 
Συγκεκριμένα, βελτιώνει την 
υγεία των αρτηριών, περιορίζο-
ντας τις εναποθέσεις ασβεστίου 
στα τοιχώματά τους, προάγοντας 
την ελαστικότητα και μειώνοντας 
τη σκλήρυνσή τους.
Η Vitamin Κ2 της Solgar είναι 
φυσικής προέλευσης και προέρ-
χεται από Natto (εκχύλισμα από 
ζυμωμένους καρπούς σόγιας), 
το οποίο θεωρείται η πιο πλού-
σια πηγή K2.

βιταμίνη E  
►    solgar  Vitamin E  

268mg (400 Iu)  

Ο ...αντιοξειδωτικός 
σας σύμμαχος! 

Η βιταμίνη Ε διαθέτει ισχυρή 
αντιοξειδωτική δράση και είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμη για τη δια-
τήρηση της καλής υγείας του 
καρδιαγγειακού συστήματος, 
την προστασία από τοξικούς 
παράγοντες του περιβάλλοντος, 
την προαγωγή της ελαστικό-
τητας της επιδερμίδας και την 
ενδυνάμωση του ανοσοποιητι-
κού συστήματος. 
Η Solgar φέρνει κοντά σας την 
πολύτιμη αυτή βιταμίνη, από 
φυσικές πηγές. 
Στη Vitamin E της Solgar η 
φυσική βιταμίνη Ε παρέχεται ως 
d-άλφα τοκοφερόλη με ανανε-
μιγμένες τοκοφερόλες. Με τον 
τρόπο αυτό, η αντιοξειδωτική 
της δράση είναι πολλαπλάσια, 
σε σχέση με τη μεμονωμένη 
d-άλφα τοκοφερόλη. 

  βιταμίνη D 
►  myelements 

Vitamin D3 1000 Iu     

Η βιταμίνη του ήλιου!

Συντίθεται στον ανθρώπινο 
οργανισμό μέσω της έκθεσης 
του δέρματος στο ηλιακό φως, 
γι’ αυτό και είναι γνωστή ως η 
«βιταμίνη του ήλιου». Η βιταμίνη 
D διαθέτει πολλαπλά οφέλη για 
τον οργανισμό:
*  εξασφαλίζει την ομαλή απορ-

ρόφηση του φωσφόρου και 
του ασβεστίου από τα οστά, 
συμβάλλοντας στη διατήρηση 
ομαλών επιπέδων ασβεστίου 
στο αίμα. 

*  βοηθά στη διατήρηση της 
φυσιολογικής κατάστασης 
οστών, μυών και δοντιών

*  ενισχύει το ανοσοποιητικό 
σύστημα.

Η περιορισμένη ηλιοφάνεια 
κατά τη διάρκεια του χειμώνα, 
ωστόσο, καθώς και διάφοροι 
άλλοι παράγοντες, μειώνουν την 
παραγωγή της βιταμίνης D από 
τον οργανισμό. Για να εξασφα-
λίσετε την επαρκή πρόσληψη 
της ωφέλιμης αυτής βιταμίνης, 
η myelements παρουσιάζει τη 
VITAMIn D3, που αποτελεί και 
την πιο αφομοιώσιμη από τον 
οργανισμό μορφή βιταμίνης D! 



Τέσσερα χρόνια μετά τη κυκλοφορία του άλμπουμ "Και Πάλι Παιδί", ο Γιάννης Κό-τσιρας αιφνιδιάζει ευχάριστα τη δισκογρα-φία, με ένα άλμπουμ όπου δεν ερμηνεύει απλώς, αλλά είναι και ο συνθέτης όλων των τραγουδιών! Υπογράφει επίσης στι-χουργικά δύο κομμάτια του δίσκου. Στους στίχους των υπολοίπων 
τραγουδιών έχουν συνεργαστεί οι Άρης Δαβαράκης, Οδυσσέας 
Ιωάννου, Όλγα Μοσχοχωρίτου και ο νεότερος και πολλά υποσχό-
μενος Σταύρος Σταύρου. Ένα τραγούδι του δίσκου ερμηνευτικά το 
μοιράζεται με τον ηθοποιό Σπύρο Παπαδόπουλο. Σε παλαιότερες 
δισκογραφικές κυκλοφορίες, είτε δικές του είτε συναδέλφων του, 
όπως σε άλμπουμ του αείμνηστου Δημήτρη Μητροπάνου, είχε ξα-
ναδείξει την τολμηρή συνθετική πλευρά του, υπογράφοντας ένα 
τραγούδι, αλλά είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζει μία συνολική 
εικόνα αυτού του δημιουργικού πλούτου. Έντεκα τραγούδια και δύο μουσικά θέματα είναι το περιεχόμενο 
αυτού του τόσο προσωπικού άλμπουμ, που για τίτλο ο ίδιος επέλε-
ξε και λεκτικά και εικαστικά ένα δικό του παιδικό "Μουσικό Κου-
τί". Βλέποντας τους τίτλους των τραγουδιών, πριν από την ακρόασή 
τους, υποψιάζεσαι ότι ο καλλιτέχνης επιλέγει να τραγουδήσει θέ-
ματα που αγγίζουν καθημερινά τη νέα σκληρή ελληνική πραγματι-
κότητα. Πρόκειται για τραγούδια είτε απόλυτα κοινωνικής χροιάς, 
τραγούδια που άπτονται ιδεολογικών απογοητεύσεων ή πραγμα-
τεύονται πιο ανθρώπινα συναισθήματα.* Κυκλοφορεί από την Minos-EMI, Τιμή: 9,90€

Να μην ξεχάσω να...

...δω τους «άνδρες έτοιμους για όλα»    
Πίσω στο 1997, είχε κάνει αίσθηση η βρετανική ταινία “Full Monty”. Οι Παπα-
θανασίου και Ρέππας ανέλαβαν την απόδοση του φιλμ στα ελληνικά και σκηνοθετούν φέτος το χειμώνα την παραγωγή 
ΑΝΤΡΕΣ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ στο Θέατρο Λαμπέτη.  
Μια αντροπαρέα, σε μια επαρχιακή πόλη, δοκιμαζόμενη από πολλά και πολλαπλά οικονομικά προβλήματα, αποφασί-
ζουν να δώσουν τέρμα στα προβλήματά τους, με έναν ιδιαίτερα πρωτότυπο τρόπο. Ένας καφετζής (Κώστας Κόκλας), 
ένας ταξιτζής (Θανάσης Ευθυμιάδης), ένας δημοτικός υπάλληλος (Γιάννης Τσιμιτσέλης), ένας φούρναρης (Κώστας Ευ-
ριπιώτης) και ένας σπουδαστής (Μάνος Ιωάννου) αποφασίζουν να γίνουν στρίπερ. Η παράδοξη επιλογή τους να βγάλουν 
χρήματα χορεύοντας γυμνοί, αναστατώνει τη ζωή στην μικρή πόλη, και πολύ περισσότερο τις γυναίκες τους (Μαίρη 
Σταυρακέλλη, Ευαγγελία Μουμούρη, Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Μαρία Φιλίππου και Νίκη Λάμη). Πέντε Ελληνάρες 
ξεπερνούν τον εαυτό τους σε μια απολαυστική διασκευή του γνωστού μας θέματος. Είναι άντρες ....έτοιμοι για όλα. 
* Θέατρο λαμπέτη, λ. Αλεξάνδρας 106, Τηλ. 2106457086
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29/03 ...ακούσω το «Μουσικό                                        
      …δω το μουσικοχορευ-

τικό υπερθέαμα  «Θα σε πάρω να φύγουμε» 

Το Θέατρο Badminton, 

τιμώντας την αθηνα-

ϊκή επιθεώρηση, το 

σπουδαίο αυτό κεφά-

λαιο του ελληνικού 

θεάτρου, παρουσιάζει 

ένα μουσικοχορευτικό 

υπερθέαμα, που αφηγείται την ιστορία της Ελλά-

δας μέσα από την πορεία της επιθεώρησης.

Πρωταγωνίστρια είναι η «Κυρία Επιθεώρηση», 

που επιστρέφει στη σκηνή για να ταξιδέψει τον 

κομπέρ-εγγονό της πίσω στο χρόνο, στις σημα-

ντικότερες στιγμές της.

Ένας 35μελής θίασος από εκλεκτούς ηθοποι-

ούς, τραγουδιστές, μουσικούς και χορευτές 

ζωντανεύει τις περιπέτειες, τα σουξέ, τους 

έρωτές της. Στο σανίδι παρελαύνουν οι μυ-

θικοί πρωταγωνιστές, οι αμίμητες ατάκες, οι 

σπουδαίες φωνές, τα αθάνατα τραγούδια, τα 

κοσμικά στέκια και η λαμπερή μόδα μιας 

χρυσής εποχής. Κι από κοντά η επικαιρό-

τητα, οι πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές, 

η αστικοποίηση, η μοίρα της Ελλάδας –

πάντα με χιούμορ και σατιρική διάθεση.   

*ΘΕΑΤΡΟ BADMInTon, Ολυμπιακά Ακί-

νητα Γουδή, Τηλ: 13855 και 2108840600



Δύσκολα μπορεί κανείς να ταξινομήσει το έργο του Μίνου Αργυράκη. Ολό-

κληρη η καλλιτεχνική του δημιουργία έχει κάτι το άπιαστο. Ίσως γιατί ήταν 

παρορμητικός και δούλευε αβίαστα, αρνούμενος να συνθηκολογήσει με ο,τι-

δήποτε, παραμένοντας πεισματικά ανεξάρτητος.  H διεισδυτικότητα των έρ-

γων του, μοιάζει σήμερα σχεδόν προφητική. Με τη δύναμη της ειλικρίνειας 

και της απλότητας της γραμμής του, καταθέτει με τη μεγαλύτερη ελαφρό-

τητα την πιο αυστηρή κριτική, καυτηριάζοντας με χιούμορ όλα ανεξαιρέτως 

τα συστήματα αξιών και ξεσκεπάζοντας την όποια υποκρισία σε κάθε πτυ-

χή της δημόσιας ζωής.  Συνδυάζοντας με τον δικό του, μοναδικό τρόπο το 

σατυρικό με το ονειρικό, αποτυπώνει τις πιο μύχιες σκέψεις και επιθυμίες 

του καθένα μας. Η Xippas Gallery παρουσιάζει από τις 14 Φεβρουαρίου 

ως τις 27 Απριλίου, το κυρίως σώμα από τα ερωτικά σχέδια του Μίνου 

Αργυράκη που δημιουργήθηκαν μεταξύ 1968 και 1969. * Xippas Gallery 

Athenes, Πατριάρχου Ιωακείμ 53 Τηλέφωνο: 2103319333

…επισκεφτώ την Έκθεση ζωγραφικής "ΕΡΩΤΙΚΑ"

      …διαβάσω το βιβλίο «Διαχειριστείτε το άγχος σας» 
Το βιβλίο αποσκοπεί στην ενημέρω-
ση του αναγνώστη για το φαινόμενο 
του άγχους, με σκοπό την καλύτερη 
κατανόησή του, ως αφετηρία για την 
σωστή και αποτελεσματική αντιμε-
τώπισή του στην καθημερινότητα. Παρουσιάζονται 

διάφορες δοκιμασμένες, απλές, αλλά αποτελεσμα-

τικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές 

αναπνοής, χαλάρωσης και μέθοδοι οργάνωσης που 

μπορούν να βοηθήσουν τον αναγνώστη στην αποτε-

λεσματική διαχείριση του άγχους. Απώτερος στόχος 

του βιβλίου είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής του 

αναγνώστη και η απόκτηση της δεξιότητας να δια-

χειρίζεται το άγχος στην καθημερινότητά του, ώστε 

να παραμείνει στη ζωή του μόνο ως εφαλτήριο για 

νέες προκλήσεις και να αποτελέσει συνοδοιπόρο 

και σύμμαχο και όχι σκόπελο! Βασικό κομμάτι του 

βιβλίου αποτελεί το επισυναπτόμενο CD, το οποίο 

περιέχει - για πρώτη και μοναδική φορά στην ελλη-

νική γλώσσα - οδηγίες της συγγραφέως για ασκή-

σεις αναπνοής, χαλάρωσης και νοερής απεικόνισης, 

διάρκειας 80 λεπτών, με στόχο την εύκολη και απο-

τελεσματική εφαρμογή τεχνικών για σωματική και 

ψυχική χαλάρωση, καθώς και για την αντιμετώπιση 

της αϋπνίας. * Εκδόσεις: Αλκυών, Τιμή: 13€
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Ένα έργο πρωτοποριακό για τα ελληνικά μου-
σικά δρώμενα και έργο ζωής για τους δημι-
ουργούς του, οι «Δαίμονες» άφησαν ανάγλυ-
φο το μουσικό τους αποτύπωμα στη μνήμη 
δεκάδων χιλιάδων θαυμαστών. Για όσους τη 
λάτρεψαν, παραμένει ορόσημο. Η ροκ όπε-
ρα που αναστάτωσε τη μουσική σκηνή της 
εποχής της, παρουσιάζεται ανανεωμένη 
από ένα εξαιρετικό θίασο. Πάντα με τη μο-
ναδική Άννα Βίσση ως Βασίλισσα και Ρο-
ζάνα να ηγείται πολυμελούς ομάδας ηθο-
ποιών και τραγουδιστών, σε σκηνοθεσία 
Γιάννη Κακλέα και σκηνογραφική επιμέ-
λεια του Μανόλη Παντελιδάκη, οι «Δαί-
μονες» προβλέπεται ότι θα γίνουν, για 
μια ακόμη φορά, το καλλιτεχνικό γεγο-
νός  της χρονιάς. Είκοσι δύο ολόκληρα 
χρόνια μετά το πρώτο και επιτυχημένο 
ανέβασμά τους, οι «Δαίμονες» μας δί-
νουν ραντεβού στη σκηνή του Παλλάς.
* Θέατρο Παλλάς, βουκουρεστίου 5 
Αθήνα, Τηλ.: 210 36 40 813

...παρακολουθήσω την 
ανατρεπτική ροκ όπερα 
«Δαίμονες» 

31/03

12/04
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Πέρσι, νήστεψα για πρώτη φορά όλη τη Σαρα-
κοστή. Το πρόβλημα είναι ότι όταν έφτασε το 
Πάσχα είχα πάρει 3 κιλά, που δυσκολεύτηκα 

πολύ να τα χάσω. Τι έκανα λάθος; Πώς θα καταφέρω 
φέτος να νηστέψω, χωρίς να πάρω βάρος; - Χαρά 

Την περίοδο της νηστείας, απουσιάζουν από τη 
διατροφή τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (κόκ-

κινο κρέας, ψάρι, αυγό, κοτόπουλο, γαλακτοκο-
μικά). Αντίθετα, η διατροφή βασίζεται στα όσπρια, τα 
λαδερά, τα θαλασσινά, και το ψωμί. 
Τα άτομα που νηστεύουν, αντιμετωπίζουν συχνά αίσθη-
μα πείνας, καταναλώνοντας μεγαλύτερες ποσότητες 
ψωμιού και φαγητού. Έτσι, καταλήγουν μετά το τέλος 
της νηστείας να έχουν πάρει βάρος. 
Αυτό δεν θα συμβεί, αν η καθημερινή διατροφή νηστείας 
απαρτίζεται από 5 γεύματα (3 κυρίως και 2 ενδιάμεσα), 
και φροντίσετε τα κύρια γεύματά σας να συνοδεύονται 
με μπόλικη σαλάτα. Καταλυτικός παράγοντας είναι και 
το νερό, καθώς ρυθμίζει το αίσθημα της πείνας. Τέλος, 
καλό είναι να μην ξεχνάτε τη φυσική δραστηριότητα.

Μπορώ να συνδυάσω τη νηστεία με απώλεια 
βάρους; - Κωνσταντίνα  

Την περίοδο νηστείας, γενικά θεωρούμε 
πως είναι εύκολο να χάσουμε βάρος, επειδή 

απουσιάζει το ζωικό λίπος από τη διατροφή 
και θεωρούμε τη νηστεία είδος αποτοξίνωσης. Θα 
πρέπει να οργανώσετε την ημέρα σας διατροφικά, 
με πολλά και μικρά γεύματα, για να αποφεύγετε τις 
υπογλυκαιμίες που σας οδηγούν στην κατανάλωση 
μεγάλων ποσοτήτων φαγητού. 
 

Γυμνάζομαι συστηματικά. Υπάρχουν εναλ-
λακτικές πηγές πρωτεΐνης για την περίο-
δο της νηστείας, που δεν θα καταναλώνω 
κρέας; - Γιώργος 
Μπορείτε να λάβετε πρωτεΐνες υψηλής βι-

ολογικής αξίας από τη σόγια, τα όσπρια, τα 
μανιτάρια, το ρύζι, τα θαλασσινά, τους ξηρούς 

καρπούς και το ταχίνι. 

Το παιδί μου μπορεί να νηστέψει; Τι πρέπει 
να προσέξω στη διατροφή του; - Χριστίνα

Μπορεί, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του 
παιδίατρου. Επειδή όμως τα παιδιά βρίσκο-
νται σε φάση ανάπτυξης και έχουν αυξημέ-

νες ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία, προσέξτε 
τα εξής: Μην του στερείτε τα γαλακτοκομικά, ώστε 
να εξασφαλίσετε ότι λαμβάνει το απαραίτητο ασβέ-
στιο. Φροντίστε η διατροφή του να περιλαμβάνει 3 
κυρίως γεύματα, με 1 πηγή φυτικής πρωτεΐνης, 1 
πηγή υδατάνθρακα και σαλάτα. Απαραίτητα είναι τα 
φρούτα και τα λαχανικά, για να παίρνει τις απαραί-
τητες βιταμίνες, αλλά και για την αποφυγή της δυ-
σκοιλιότητας. Τέλος, είναι δυνατό, πάντα με τη σύμ-
φωνη γνώμη του παιδίατρου, να χορηγήσετε κάποιο 
πολυβιταμινούχο συμπλήρωμα διατροφής, ώστε να 
υπάρχει επάρκεια στα θρεπτικά συστατικά.
 

Τι πρέπει να έχω υπόψη μου στη μετάβαση 
από τη νηστεία, στον οβελία, για να είναι 
«ανώδυνη»; Πέρσι το «πέρασμα» από τα 

νηστήσιμα στο γιορτινό τραπέζι, μου «έπεσε 
βαρύ». - Κατερίνα 

Τα λιπαρά των τροφών του γιορτινού τρα-
πεζιού είναι ικανά να δημιουργήσουν μια 

σειρά από παρενέργειες, όπως έντονη δυ-
σπεψία ή γαστρίτιδα. Φροντίστε να είναι 

λίγο πιο ομαλή αυτή η μετάβαση, αποφεύγοντας τις 
υπερβολές. Μην ξεχνάτε τη σαλάτα, που μετριάζει 
την πείνα, λόγω των φυτικών ινών που περιέχει και 
μην παραλείπετε να πίνετε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό 
ημερησίως, για να επιτύχετε σωστή ενυδάτωση, για 
να λειτουργεί σωστά ο μεταβολισμός σας και  για 
την αποβολή των τοξινών. || 

Mε στόχο να απαντήσει σε βασικές απορίες σας σε θέματα υγείας και διατροφής, το 
healthyme εγκαινιάζει τη νέα στήλη «εσείς ρωτάτε, οι ειδικοί απαντούν», στην 
οποία συγκεντρώνει και απαντά τις ερωτήσεις σας, με τη βοήθεια ενός ειδικού. 
Σε αυτό το τεύχος, συγκεντρώσαμε τις απορίες σας για θέματα σχετικά με τη νηστεία, 
τις οποίες απαντά η διαιτολόγος-διατροφολόγος, κυρία Ελευθερία Σίσκογλου.

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ healthyme,  
ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΑ Ο ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟ-
ΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΞΕΝΟΣ. 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
info@iso-plus.gr 
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