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Η 
αντίστροφη μέτρηση για τις γιορτές των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει 
και όλοι μας ετοιμαζόμαστε για να υποδεχθούμε την νέα χρονιά.

Πριν έρθει όμως η νέα χρονιά, με όλες τις προκλήσεις που αυτή μπορεί να μας 
επιφυλάσσει, έχουμε μπροστά μας τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων 
και της Πρωτοχρονιάς, ημέρες γεμάτες λάμψη και ελπιδοφόρα μηνύματα. 

Και ακόμα και εάν το budget μας έχει μειωθεί, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει μειωθεί και η 
διάθεσή μας να περάσουμε όμορφα και αυτές τις γιορτές. Άλλωστε τα υψηλά ιδανικά και 
η αγάπη για την ζωή και για τον συνάνθρωπο γίνονται  ακόμα πιο σημαντικά σε περιό-
δους όπως αυτή που διανύουμε. 

Έτσι είναι σημαντικό, να προσπαθήσουμε και αυτές τις γιορτές να τις περάσουμε με δι-
κούς μας ανθρώπους, με αγάπη, με ομαδικότητα και με φυσικά ελπίδα, αλλά και με 
σχέδια για ένα λαμπρό μέλλον. Στην ISOPLUS κοιτάζουμε το μέλλον και την νέα χρονιά 
με αισιοδοξία. Βρίσκουμε την ευκαιρία να διορθώσουμε όσα θεωρούμε ότι χρειάζεται 
και να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη σιγουριά και πίστη για ένα καλύτερο αύριο.

Για να είναι λαμπερές αυτές οι γιορτές, ετοιμάσαμε για εσάς αυτή την περίοδο ειδικές 
προσφορές, για να λάμψετε περισσότερο από ποτέ, αλλά και για να εξασφαλίσετε τα πιο 
όμορφα και χρήσιμα δώρα για τους αγαπημένους σας.

Έτσι, φέραμε κοντά σας, τέσσερις νέες σειρές φυσικών καλλυντικών προϊόντων 
dr.organic: Βιολογική Λεβάντα, Βιολογικό Έλαιο Αργκάν, Βιολογικό Έλαιο Καρύδας, και 
Βιολογικά Μεταλλικά Στοιχεία από τη Νεκρά Θάλασσα. Οι σειρές αυτές έχουν σχεδιαστεί 
ειδικά για να σας κάνουν να χαλαρώσετε και να απολαύσετε προϊόντα με ιδιαίτερες ιδιό-
τητες και αντιγηραντική, αναζωογονητική και αναπλαστική δράση! Δοκιμάστε τα και χα-
ρίστε τα στους αγαπημένους σας για να κάνετε ιδιαίτερα και τα δικά τους Χριστούγεννα.

Και μπορεί τα φετινά Χριστούγεννα να μην είναι glamorous ή πασπαλισμένα με χρυσό-
σκονη, αλλά μπορεί να είναι μια ευκαιρία για να γεννηθεί ένα πραγματικό αστέρι μέσα 
μας: αυτό της αυτογνωσίας.  

Αυτά τα Χριστούγεννα μπορούν να είναι διαφορετικά. Αρκεί να το θελήσουμε!
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Αυτές	οι	γιορτές		
μπορούν	να	είναι	διαφορετικές

  editorial |       |

Ηρώ Κουμάκη
Διευθύντρια Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας

IsoPlus 





Η κατάκτηση της αιώνιας 
νιότης αποτελούσε ανέκαθεν 
διακαή πόθο για τον 
άνθρωπο. Ας θυμηθούμε 
τους αθάνατους θεούς 
των αρχαίων, αλλά και 
πολύ μετέπειτα, στις 
αρχές του 19ου αιώνα τον 
Φάουστ του Γκαίτε ή την 
ανταλλαγή της ψυχής για 
την αθανασία και την αιώνια 
νεότητα, στο Πορτρέτο του 
Ντόριαν Γκρέι, το διάσημο 
μυθιστόρημα του Όσκαρ 
Γουάιλντ. Μήπως το θαύμα 
μπορεί να γίνει (λίγο) 
πραγματικότητα; 

«Aς	μεγαλώνουμε	

τησ Νεκταρίας Καρακώστα 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ



χωρίς	να	γερνάμε»

Σ 
ήμερα, η εξέλιξη της επιστήμης και η ιατρι-
κή έρευνα, μας προσφέρουν μια πιο πρό-
σφορη λύση από τις... συναλλαγές με τον 
Μεμφιστοφελή. Τι πρέπει να κάνουμε για 
να σταματήσουμε τον χρόνο και τι περιλαμ-

βάνει το «εισιτήριό» μας για τη μακροζωία; Σε αυτό 
το «φλέγον» ερώτημα απαντά ο Ιατρός Αντιγήρανσης 
κ. Δημήτριος Εμμ. Συκιανάκης, ο οποίος επισημαίνει, 
ωστόσο, ότι το να ζήσουμε ποιοτικά είναι πιο σπου-
δαίο από το πόσο θα ζήσουμε.
 
Υπάρχουν παράγοντες του σύγχρονου τρόπου 
ζωής που επιταχύνουν τη γήρανση;
Η γήρανση είναι μια φυσιολογική διαδικασία του 
οργανισμού μας, η οποία αναμφισβήτητα συνδέεται 
με μια σειρά παραγόντων που αφορούν τον τρόπο 
ζωής μας και οι οποίοι επηρεάζουν την ταχύτητα, 
αλλά και τη βαρύτητα των παθήσεων που εμφανίζο-
νται κατά την πάροδο των ετών. 

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, σαφέστατα επιταχύνει 
τη διαδικασία γήρανσης, δεδομένου ότι οι περισσό-
τεροι σήμερα ζούμε σε ένα επιβαρυμένο περιβάλλον, 
δουλεύουμε σε έντονους ρυθμούς, έχουμε αυξημένο 
άγχος σε καθημερινή βάση, δεν διατρεφόμαστε σωστά, 
δεν κοιμόμαστε επαρκώς και ποιοτικά, δεν γυμναζό-
μαστε τακτικά και ακολουθούμε μια σειρά βλαβερών 
συνηθειών, όπως κάπνισμα, αλκοόλ και καθιστική ζωή. 

Φυσικά, θα πρέπει να τονίσουμε πως εκτός από τα 
παραπάνω, υπάρχει μια σειρά αιτιολογικών παραγό-
ντων και μηχανισμών της γήρανσης, όπως η γονιδιακή 
μετάλλαξη, η μειωμένη κυτταρική λειτουργία, η οξει-
δωτική δράση των ελευθέρων ριζών, η ανοσολογική 
ανεπάρκεια και το μειωμένο επίπεδο ορμονών με την 
ηλικία. Δυστυχώς, ο σύγχρονος τρόπος ζωής συνδέεται 
και με τους παραπάνω αιτιολογικούς παράγοντες, τους 

οποίους επιταχύνει ή επιδεινώνει, με αποτέλεσμα να 
επιταχύνεται η διαδικασία της γήρανσης, με σημαντικές 
επιπτώσεις στην εξωτερική εμφάνιση και την υγεία. 

Μπορούμε να αντισταθμίσουμε τους παράγοντες γή-
ρανσης; Μπορούμε να προλάβουμε τα προβλήματα που 
φέρνει ο χρόνος και πώς;
Φυσικά, στη σύγχρονη εποχή έχει δοθεί ιδιαίτε-
ρη σημασία στην ιατρική της αντιγήρανσης, η οποία 
εξελίσσεται διαρκώς. Μέχρι σήμερα έχει σημειωθεί 
σημαντική πρόοδος στην επιβράδυνση, πρόληψη και 
θεραπεία διαφόρων επιπτώσεων που συνδέονται με 
τη γήρανση. Εκτός από τις παραδοσιακές ολοκληρω-
μένες ιατρικές εξετάσεις, σήμερα πραγματοποιούνται 
μια σειρά εξειδικευμένων εξετάσεων με τις οποίες 
μπορούν να αξιολογηθούν τα σημάδια της γήρανσης. 
Ο «Έλεγχος Αντιγήρανσης» περιλαμβάνει τον έλεγχο 
μεταβολικών διαταραχών, τα επίπεδα των ορμονών, 
γενική αίματος, τις λειτουργίες των αισθητήριων ορ-
γάνων, την ισορροπία μεταξύ ενεργού οξυγόνου και 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

Οι εξετάσεις αυτές επιτρέπουν την έγκαιρη διάγνω-
ση και θεραπεία, με σκοπό να προσδιοριστούν οι απα-
ραίτητες οδηγίες τρόπου ζωής για την πρόληψη της γή-
ρανσης που σχετίζονται κυρίως με ασθένειες. Με βάση 
τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ο ιατρός αντιγήρανσης 
παρέχει στον ασθενή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
αγωγής αντιγήρανσης, με σκοπό την πρόληψη εμφάνι-
σης των συμπτωμάτων της γήρανσης, ώστε ο ασθενής 
να απολαμβάνει υγεία και ευεξία. Τα βασικά στοιχεία 
της κλινικής ιατρικής αντιγήρανσης περιλαμβάνουν 
μέτρα για τη βελτίωση του τρόπου ζωής των ασθενών: 
διατροφικές συμβουλές, καθώς και κατευθύνσεις για τη 
χρήση των συμπληρωμάτων διατροφής, προγράμματα 
άσκησης και έλεγχο του άγχους. 



Τι είναι το οξειδωτικό στρες; Πώς 
και γιατί μας γερνάει;
Το οξειδωτικό στρες αποτελεί την 
άμεση συνέπεια υπερβολικής 
κυτταρικής δράσης, η οποία προ-
καλεί αντίστοιχα την απελευθέρω-
ση υπερβολικά μεγάλων δόσεων 
ελευθέρων ριζών στα κύτταρα και 
στους ιστούς του σώματος. 

Οι ελεύθερες ρίζες είναι πολύ 
επιθετικές και αντιδρούν με οποιο-
δήποτε οργανικό μόριο δημιουρ-
γώντας βλάβες, οι οποίες συχνά 
είναι καταστροφικές για το κύττα-
ρο. Οι ελεύθερες ρίζες επιφέρουν 
με τον χρόνο φθορές και οδηγούν 
σε ασθένειες και επιτάχυνση της 
φυσικής γήρανσης του οργανισμού.

 
Νέοι για πάντα; Είναι εφικτό αυτό; 
Είναι καλύτερο να προσθέτουμε 
χρόνια στη ζωή μας ή ζωή στα 
χρόνια μας; 
Είναι σημαντικό να μεγαλώνουμε και 
όχι να γερνάμε… Με την εξέλιξη της 
σύγχρονης ιατρικής, φυσικά μεγα-
λώνουμε, αλλά μπορούμε να προ-
φυλάσσουμε τον οργανισμό μας από 
την επιτάχυνση της γήρανσης και των 
επιπτώσεών της, τόσο στην εξωτερι-
κή μας εμφάνιση, όσο και στη βιολο-
γική μας ηλικία. 

Φυσικά, είναι σπουδαιότερο το αν 
θα ζήσουμε ποιοτικά, παρά το πόσο 
περισσότερο μπορούμε να ζήσου-
με. Ωστόσο, ο βασικός μας στόχος 
σε κάθε περίπτωση, είναι η υγεία 
και η ευεξία κατά τη διάρκεια της 
ζωής μας. Η ποιότητα της ζωής μας 
λοιπόν εξαρτάται από το πόσο καλά 
τη διασφαλίζουμε και κάτι τέτοιο 
μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν 
ακολουθούμε μια σωστή και ισορ-
ροπημένη διατροφή, πραγματοποι-
ούμε τους απαραίτητους ιατρικούς 
ελέγχους και συμβουλευόμαστε τον 
ιατρό μας, ώστε να διασφαλίσου-

με ένα πρόγραμμα διατροφής, μια 
αγωγή και οδηγίες τρόπου ζωής που 
θα προσφέρουν στον οργανισμό μας 
όλα όσα χρειάζεται για να διατηρεί-
ται σε άριστη φυσική κατάσταση. 

Πώς μπορεί να εξασφαλιστεί η 
υγιής/ ποιοτική γήρανση;
Η υγιής και ποιοτική γήρανση δια-
σφαλίζεται όπως και η γενικότερη 
υγεία μας, με την πρόληψη. Μέσα 
από εξειδικευμένες ιατρικές εξε-
τάσεις μπορούμε να προβλέψουμε 
την προδιάθεση για διάφορες πα-
θήσεις που σχετίζονται με το γήρας 
και κατόπιν να δοθεί η κατάλληλη 
αγωγή, η οποία περιλαμβάνει κα-
τάλληλη διατροφική αγωγή, ένταξη 
συμπληρωμάτων διατροφής, εξει-
δικευμένη θεραπευτική αγωγή, κα-
θώς και συμβουλές για τη βελτίωση 
του τρόπου ζωής. Σήμερα, η εξέλι-
ξη της ιατρικής της αντιγήρανσης, 
μας δίνει τη δυνατότητα να εξασφα-
λίσουμε μια υγιή, ομαλή γήρανση 
και να απολαμβάνουμε μια ποιοτι-
κότερη ζωή καθώς μεγαλώνουμε. 

Πόσο σημαντική είναι η διατροφή 
στην εξασφάλιση της μακροζωίας; 
Η διατροφή παίζει σπουδαίο ρόλο 
στη διασφάλιση της υγείας και, 
κατά συνέπεια, της μακροζωίας. 
Ο Ιπποκράτης συνήθιζε να λέει: 
“Η τροφή σου να είναι το φάρμακό 
σου και το φάρμακό σου να είναι η 
τροφή σου”, πιστεύοντας πως η δι-
ατροφή αποτελεί τον θεμέλιο λίθο 
για την υγεία. Η υγιεινή διατροφή 
είναι πράγματι θεμελιώδης για την 
καλή υγεία και βασικό στοιχείο για 
την υγιή ανάπτυξη του ανθρώπου.

Άλλωστε συμβάλλει και στη 
μείωση του κινδύνου πολλών χρό-
νιων ασθενειών, όπως οι καρδια-
κές παθήσεις, ο καρκίνος, τα εγκε-
φαλικά επεισόδια και ο διαβήτης. 
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 Ένα αποτελεσματικό 
συμπλήρωμα διατροφής 

θα πρέπει να περιέχει 
έναν συνδυασμό 

υαλουρονικού οξέος 
και βιταμίνης C, το 

οποίο διασφαλίζει την 
αντιγήρανση εκ των έσω 

και προσφέρει λάμψη 
στο δέρμα.





Οι τροφές που περιλαμβάνονται στη διατροφή μας, 
θα πρέπει να πληρούν τις εξής προδιαγραφές:
>  Να είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες. Οκτώ μερίδες από 

φρούτα και λαχανικά ημερησίως παρέχουν 27 γραμ-
μάρια φυτικών ινών. 

>  Να είναι χαμηλές σε λιπαρά, νάτριο και θερμίδες.
>   Να είναι πλούσιες πηγές βιταμινών, μετάλλων και 

ιχνοστοιχείων (βιταμίνη C, β-καροτένια, ασβέστιο, 
σίδηρος, μαγνήσιο, φολικό οξύ).

>   Να είναι πλούσιες πηγές ουσιών που ενισχύουν 
τη μακροζωία, δηλαδή των αντιοξειδωτικών. Στα 
αντιοξειδωτικά συμπεριλαμβάνονται οι βιταμίνες 
C, Ε και τα βήτα καροτένια. 

Μια δίαιτα εφοδιασμένη με αντιοξειδωτικά, δια-
φυλάσσει τον οργανισμό από την πρόωρη γήρανση 
και τις ασθένειες. Επίσης, τα αντιοξειδωτικά διε-
γείρουν το ανοσοποιητικό σύστημα και προστατεύ-
ουν το νευρικό σύστημα και τον εγκέφαλο από τις 
οξειδωτικές βλάβες που σχετίζονται με την απώλεια 
μνήμης λόγω ηλικίας. 

Η διατροφή αποτελεί βασικό παράγοντα για την 
υγεία και τη μακροζωία. Μια ισορροπημένη διατρο-
φή, σε συνδυασμό με τακτική άσκηση και επαρκή 
κατανάλωση νερού, αποτελούν τα βασικά συστατικά 

για ένα όμορφο και υγιές σώμα, καλύτερη ψυχο-
λογία και γενικότερη ευεξία… ανοίγοντάς μας την 
πόρτα στη μακροζωία. 

Aν κάποιος δεν ακολουθεί ένα υγιεινό μοντέλο 
ζωής και διατροφής, μπορεί να αναστρέψει τη 
φθορά που έχει επιτελεστεί, ακόμη κι αν ξεκινή-
σει σε μεγάλη ηλικία; Πότε πρέπει να αρχίσει κα-
νείς να φροντίζει για την υγιή του γήρανση;
Το ιδανικό είναι να ακολουθούμε ισορροπημένο πρό-
γραμμα διατροφής και υγιεινό τρόπο ζωής από τα 
παιδικά μας χρόνια, έτσι ώστε μεγαλώνοντας, ο υγι-
εινός τρόπος ζωής να αποτελεί πλέον συνήθεια και, 
φυσικά, να έχουμε δημιουργήσει τις σωστές βάσεις 
για την πρόληψη απέναντι σε σοβαρές παθήσεις. 

Φυσικά, η διαδικασία της γήρανσης επιταχύνεται 
από τα μέσα της τρίτης δεκαετίας της ζωής μας και 
έπειτα. Είναι το χρονικό σημείο όπου οι πρώτες ρυ-
τίδες γίνονται εμφανείς στο πρόσωπο και αυτό είναι 
αποτέλεσμα της μείωσης της παραγωγής κολλαγόνου 
και ελαστίνης και, κατά συνέπεια, η ανάπλαση του δέρ-
ματος επιβραδύνεται. Το ίδιο συμβαίνει και με το πιο 
σημαντικό συστατικό που ρυθμίζει την υγρασία στους 
ιστούς, το υαλουρονικό οξύ. Η μείωση των επιπέδων 
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|  Τα γονίδιά μας μπορούν να δώσουν πληροφορίες για πότε και πώς 
θα γεράσουμε; | 

Τα γονίδιά μας, είναι η βιολογική ταυτότητα του σώματός μας. Η ανάλυση 
γονιδίων καθορίζει, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, τις διαταραχές στην 
υγεία αλλά και την παχυσαρκία και τον ρυθμό γήρανσης της επιδερμίδας. 
Σήμερα, ο γονιδιακός έλεγχος, αποτελεί μέρος μιας θεραπείας αντιγήραν-
σης, προσφέροντάς μας τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε, μέσα από την 
ανάλυση του γονιδιακού προφίλ, την ενδεχόμενη τάση προς μια ασθένεια 
και τον κίνδυνο που κρύβεται σε αυτή, καθώς και τον καθορισμό εξατο-
μικευμένων παρεμβάσεων και διορθωτικών κινήσεων, σύμφωνα με τις 
ανάγκες του κάθε οργανισμού, με σκοπό την πρόληψη, τη διατήρηση της 
υγείας και την ποιότητα ζωής.  
Mέσα από τα αποτελέσματα του γονιδιακού προφίλ δεν θα βρούμε πότε 
θα γεράσουμε, αλλά σίγουρα θα μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε την 
τάση του οργανισμού και της επιδερμίδας μας σε διάφορες παθήσεις, 
έτσι ώστε να μπορέσουμε να καθορίσουμε εξατομικευμένες παρεμβάσεις 
και διορθωτικές κινήσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του οργανισμού. Στη 
συνέχεια, μέσα από την ανάλυση των γονιδίων, προσδιορίζεται η ιατρική 
παρακολούθηση, η θεραπευτική αγωγή, η διατροφική καθοδήγηση, και η 
αλλαγή του τρόπου ζωής.
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υαλουρονικού οξέος οδηγεί σταδιακά σε μείωση στη λάμψη και τη σφριγη-
λότητα της επιδερμίδας. Ωστόσο, υπάρχουν μια σειρά μεθόδων βελτίωσης, 
όπως η ένταξη ενός συμπληρώματος διατροφής στο καθημερινό μας διαιτο-
λόγιο. Ένα αποτελεσματικό συμπλήρωμα διατροφής θα πρέπει να περιέχει 
έναν συνδυασμό υαλουρονικού οξέος και βιταμίνης C, το οποίο διασφαλίζει 
την αντιγήρανση εκ των έσω και προσφέρει λάμψη στο δέρμα. 

Προσωπικά, προτείνω στους ασθενείς μου τη χρήση του Hyaluronic 
Acid της Solgar. Η μοναδική αυτή φόρμουλα συνδυάζει 120mg υαλουρονι-
κού οξέος με 750mg υδρολυμένου κολλαγόνου τύπου II, 100mg βιταμίνης 
C και 240mg θειϊκής χονδροϊτίνης. Ως αποτέλεσμα, προστατεύει από την 
εσωτερική αφυδάτωση, ενώ προάγει την ενυδάτωση, την ελαστικότητα και 
την απαλότητα του δέρματος και δρα αντιγηραντικά στο δέρμα, αλλά και σε 
ολόκληρο τον οργανισμό. Έτσι, μπορεί να χαρίσει νεανική όψη, λείανση 
των λεπτών ρυτίδων και γραμμών, ζωντάνια και λάμψη στην επιδερμίδα, 
αλλά και σημαντική ενδυνάμωση των αρθρώσεων του σώματος. 

Πόσο σημαντική είναι η «αποτοξίνωση»; 
Η συσσώρευση τοξινών «δηλητηριάζει» τον οργανισμό μας. Πιο συ-
γκεκριμένα, επιβραδύνει σημαντικά τις φυσιολογικές λειτουργίες και 
μπορεί να προκαλέσει μια σειρά από παθήσεις και ενοχλήσεις, όπως 
πονοκεφάλους, ημικρανίες, δυσπεψία, δυσκοιλιότητα, οιδήματα, ερε-
θισμένο δέρμα, αδύναμα μαλλιά και τριχόπτωση, κακή διάθεση, δυ-
σκαμψία στις αρθρώσεις, παχυσαρκία, κυτταρίτιδα κ.λπ. 

Αντίθετα, ένας υγιής οργανισμός, με λιγότερες τοξίνες, λειτουργεί 
πιο ομαλά και είναι πιο δυνατός στο να αντιμετωπίσει τους διάφο-
ρους εξωτερικούς παράγοντες που τον απειλούν. Έτσι, η αποτοξίνωση 
είναι ένα εξίσου σημαντικό μέρος στη διαδικασία της αντιγήρανσης. 
Τα αποτελέσματα της αποτοξίνωσης είναι άμεσα εμφανή στο σωμα-

τικό βάρος, στην επιδερμίδα, αλλά και στη γενικό-
τερη υγεία του οργανισμού. Είναι απαραίτητο, πά-

ντα με την καθοδήγηση ειδικού, να ακολουθούμε 
ένα πρόγραμμα αποτοξίνωσης, τουλάχιστον μια 

φορά το χρόνο, που να περιλαμβάνει μια ει-
δική διατροφή –για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα– και πρόγραμμα θεραπείας αποτο-
ξίνωσης του οργανισμού μέσω ειδικών ιατρι-
κών συσκευών ιονισμού. Μέσα από το ειδικό 

μηχάνημα αποτοξίνωσης, ενεργοποιείται 
το λεμφικό σύστημα και τονώνεται 

η αποδέσμευση των φορτισμέ-
νων ιόντων. ||

who is who
Ο Δημήτριος Εμμ. Συκιανάκης 
είναι αριστούχος απόφοιτος 
της Ιατρικής 
Σχολής, 
Τιμισοάρας-
Ρουμανίας, 
απόφοιτος 
Γεροντολογίας 
του "Vrije 
Universiteit 
Amsterdam" 
και πιστοποιημένος 
Ιατρός Αντιγήρανσης από 
την Αμερικανική Εταιρεία 
Αντιγήρανσης (WOSAAM). 
To 2011 ανακηρύχθηκε 
Γενικός Γραμματέας της 
Ελληνικής Ακαδημίας 
Αντιγήρανσης, ενώ είναι 
μέλος της World Society of 
Colon Hydrotherapy και της 
Αμερικανικής Ακαδημίας 
Αντιγήρανσης.
Έχει εργαστεί ως 
Ιατρός και Διευθυντής 
Πωλήσεων του κέντρου 
αισθητικής DNA ΠΡΙΝΟΥ, 
ως Εξωτερικός συνεργάτης 
του Νοσοκομείου "Ανδρέας 
Συγγρός", συμμετέχοντας 
στη μελέτη για τη θεραπεία 
της υπεριδρωσίας με 
χρήση Βοτουλινικής 
Τοξίνης (δημοσιεύτηκε 
στο Παγκόσμιο Συνέδριο 
Δερματολογίας στη Ρόδο). 
Aπό το 2002 έως σήμερα είναι 
Medical Trainer & Project 
Leader της φαρμακευτικής 
εταιρείας ALLERGAN-NEXUS 
(Botox & Juvederm).
Έχει συμμετάσχει ως 
ομιλητής στο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Δερματολογίας 
(2009), στο συνέδριο 100 
χρόνια «Ανδρέας Συγγρός» 
(2010), σε εκδηλώσεις 
της Ελληνικής Ακαδημίας 
Αντιγήρανσης (από το 
2005 έως σήμερα) και στην 
πολυθεματική Ημερίδα της 
ISOPLUS (2011).
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Απόδραση
από	τις	στατίνες	μέσω	

της	διατροφής	

ΥΓΙΗΣ ΚΑΡΔΙΑ

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν τον κυριότερο παράγοντα νοσηρότητας 
και θνητότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ποιοι είναι οι παράγοντες που 

απειλούν την υγεία της καρδιάς μας; Και πώς μπορούμε να τη θωρακίσουμε; 
Ο καρδιολόγος κ. Ιωάννης Μαυρεπής μάς αποκαλύπτει όλα τα μυστικά για να 

παραμείνει η καρδιά μας υγιής για πολλά -πολλά χρόνια. 

τησ Νεκταριασ Καρακωστα



Ό
πως προκύπτει από διεθνείς στατιστικές, 
τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν 
την πρώτη αιτία θανάτου στη σύγχρο-
νη κοινωνία, ακολουθούμενα από τις 
κακοήθειες, τα χρόνια νοσήματα του 

αναπνευστικού συστήματος κ.λπ. Από πρόσφατα 
στατιστικά δεδομένα φαίνεται επίσης ότι τα καρ-
διαγγειακά νοσήματα αποτελούν την πρώτη αιτία 
εισαγωγών σε νοσοκομεία, ενώ απορροφούν ση-
μαντικό μέρος του προϋπολογισμού για την υγεία. 
Είναι επίσης χαρακτηριστικό, ότι τα καρδιαγγειακά 
νοσήματα αφορούν σήμερα ολοένα και συχνότερα 
τις γυναίκες, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στην 
αύξηση της παχυσαρκίας και του καπνίσματος στον 
γυναικείο πληθυσμό Όπως αναφέρει ο Παγκόσμι-
ος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), μέτριες μειώσεις της 
αρτηριακής πίεσης, της παχυσαρκίας, της χοληστε-
ρόλης και της χρήσης του καπνού μπορούν να μειώ-
σουν την εμφάνιση καρδιαγγειακών κατά 50%. 

Αναφερόμενος στους κυριότερους παράγοντες 
που απειλούν την υγεία της καρδιάς μας, ο Καρδι-
ολόγος από το Καρδιολογικό Κέντρο Νεάπολης, κ. 
Ιωάννης Μαυρεπής απαριθμεί: «κάπνισμα, οικογε-
νειακό ιστορικό, καθιστική ζωή και κακή διατροφή, 
δηλαδή διατροφή με πολλά υδρογονωμένα (trans) 
λιπαρά, τα οποία είναι αθηρογόνα, με ανεπαρκή 
πρόσληψη φυτικών ινών και αντιοξειδωτικών ουσι-
ών, με αυξημένη κατανάλωση κόκκινου κρέατος». 

Η σύγχρονη διατροφή είναι λοιπόν ένας από 
τους βασικότερους παράγοντες που απειλούν την 
υγεία της καρδιάς μας. «Μπορούμε να κάνουμε τον 
εχθρό σύμμαχο και να θωρακίσουμε την καρδιά 
μας αλλάζοντας τη διατροφή μας;», ρωτάμε τον κ. 
Μαυρεπή. Ο καρδιολόγος συστήνει να καταναλώ-
νουμε κριθάρι και βρώμη, όσπρια, ω-3 λιπαρά οξέα 
και να ακολουθούμε γενικά μια μεσογειακού τύπου 
διατροφή με περισσότερα φρούτα και λαχανικά, 
ξηρούς καρπούς, περιορισμένη πρόσληψη κρέατος 
και περισσότερα ψάρια. Επειδή όμως η σύγχρονη 
διατροφή δεν περιέχει όσο ψάρι χρειαζόμαστε, εί-
ναι σημαντικό να συμπληρώνουμε τα λιπαρά οξέα 
που έχουμε ανάγκη μέσω συμπληρωμάτων. Οι κα-
λύτερες πηγές φυσικών ωμέγα-3 λιπαρών είναι τα 
λιπαρά ψάρια, όπως π.χ. οι σαρδέλες. 

Δυστυχώς όμως, όπως τονίζει ο κ. Μαυρεπής, στη 
σύγχρονη διατροφή έχει αλλάξει ο λόγος μεταξύ των 
ω-3 και των ω-6 λιπαρών οξέων, που αντί να βρίσκε-

| 8 συμβουλές για γερή καρδιά 
και  μακροζωία από τον 
κ. Ιωάννη Μαυρεπή | 
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1. Άσκηση. Έχει διαπιστωθεί ότι η άσκηση, του-
λάχιστον 3 φορές την εβδομάδα, αυξάνει την απο-
τελεσματικότητα της καρδιάς μας, καθώς αυξάνει 
τον όγκο του αίματος που η καρδιά μας αντλεί σε 
κάθε χτύπο κατά 10%. Η αερόβια άσκηση (βάδι-
σμα, τρέξιμο, ποδήλατο κ.λπ.), όχι μόνο αναγκάζει 
το σώμα να παράγει περισσότερα αντιοξειδωτικά, 
αλλά αυξάνει και την ικανότητα του οργανισμού να 
καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες. 
2. Τεχνικές ηρεμίας. 
3. Καλός ύπνος. 
4. Λήψη ιχθυελαίων. Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, 
εκτός από το ότι αντιμετωπίζουν την υπερχοληστε-
ρολαιμία, έχουν αντιαρρυθμικές ιδιότητες. 
5. Σούπα ή σαλάτα; Την επόμενη φορά που θα σε 
ρωτήσουν αν θα πάρεις σούπα ή σαλάτα, παράγ-
γειλε τη δεύτερη. Γιατί να προτιμήσεις ωμά και όχι 
μαγειρεμένα λαχανικά; Διότι το μαγείρεμα εξατμί-
ζει έως και το 30% των αντιοξειδωτικών που περι-
έχουν τα λαχανικά.
6. Ο νόμος του λίπους: Το λίπος που κουβαλάς 
σήμερα μπορεί να σε σκοτώσει αύριο. Το περιττό 
λίπος σώματος αυξάνει τον κίνδυνο διαβήτη, καρ-
διοπαθειών, εγκεφαλικού επεισοδίου και καρκίνου 
του παχέος εντέρου. Ένας ΔΜΣ μεταξύ 25 και 30, 
μειώνει το προσδόκιμο ζωής κατά 3 ολόκληρα χρό-
νια. 
7. Ξηροί καρποί. Φρόντισε να καταναλώνεις δι-
αφορετικούς ξηρούς καρπούς, συμπεριλαμβανο-
μένων των καρυδιών, που περιέχουν ευεργετικά 
ω-3 λιπαρά οξέα. Προσπάθησε να τρως περί τα 55 
γραμμάρια ανάλατων ξηρών καρπών ημερησίως.
8. Κοινωνικότητα. Σε μελέτη που διεξήχθη σε 
άτομα 70 ετών και άνω, Αυστραλοί ερευνητές 
ανακάλυψαν ότι όσοι είχαν το μεγαλύτερο δίκτυο 
φίλων εμφάνιζαν και το μεγαλύτερο προσδόκιμο 
ζωής. Για έναν μέσο άντρα, το να έχει σταθερούς 
και καλούς φίλους γύρω του μπορεί να του προ-
σθέσει έως κι 7 χρόνια ζωής. Επίσης, έχει βρεθεί 
από μελέτες ότι οι παντρεμένοι ζουν περισσότερο 
από τους ανύπαντρους. 
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who is who
Ιωάννης Θ. Μαυρεπής, Ειδικός Καρδιολόγος. 
Αριστούχος απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. (1994), έχει υπηρετήσει στο Κ.Υ. Σκύδρας, 
στο Γ.Ν. Νοσοκομείο Χαλκιδικής και στο Κ. Υ. - Νοσοκομείο Ηγουμενίτσας. Έκανε το ειδικό μέρος της 
καρδιολογίας στο Ιπποκράτειο Θεσ/νίκης, όπου ειδικεύθηκε σε μελέτη υπερτασικών με υπερσύγχρονα 
καταγραφικά 24ώρου, σε 24ωρη καταγραφή ρυθμού με Holter ρυθμού και σε τοποθετήσεις βηματοδοτών. 
Συμμετείχε σε στεφανιογραφικές εξετάσεις και αγγειοπλαστικές στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ (καθηγητή 
κ. Λουρίδα) και στην Καρδιοχειρουργική κλινική ΑΧΕΠΑ (καθηγητή κ. Σπανό). Έχει μετεκπαιδευθεί 

στο Adult Echocardiography Laboratory, University of Maryland Hospital, Baltimore. Εργάσθηκε στο 
Διαγνωστικό κέντρο Καλαμαριάς και στο ιατρικό τμήμα της EXPRESS SERVICE. Διατηρεί Καρδιολογικό Ιατρείο 
στη Νεάπολη Θεσ/νίκης. Έχει πλήθος δημοσιευμένων εργασιών και έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και διεθνή 
συνέδρια. Έχει βραβευθεί από την EUROPEAN HEART ASSOCIATION ως ερευνητής στην EURO HEART SURVEY. Είναι 
μέλος της American Heart Association και της European Society of Cardiology.
Αν. Ρωμυλίας 28, Νεάπολη Θεσ/νίκης, Τηλ.: 2310637666 Κιν: 6944169666, 6976564313 e-mail: minyas1967@yahoo.gr

ται στο 3 προς 1, βρίσκεται σήμερα 
στο 1 προς 15. Αυτή η ανισορροπία 
αποτελεί από μόνη της παράγοντα 
κινδύνου για την εμφάνιση καρδι-
αγγειακών νοσημάτων. 

«Τα ψάρια περιέχουν ω-3 λι-
παρά οξέα, που έχει αποδειχθεί 
ότι μειώνουν τα τριγλυκερίδια. 
Επίσης, ο τύπος των υδατοδι-
αλυτών ινών που περιέχουν τα 
φασόλια στη βρώμη και το κριθά-
ρι μειώνει την απορρόφηση της 
χοληστερόλης, που λαμβάνεται 
μέσω της διατροφής. Βάζοντας 
επίσης στη διατροφή μας ξηρούς 
καρπούς, που μειώνουν την LDL 
κι αυξάνουν την HDL χοληστερό-
λη και τα τριγλυκερίδια, πρωτεΐνη 
σόγιας και φυτοστερόλες, μπορεί 
κάποιος να επιτύχει ένα συνολικό 
όφελος μείωσης της χοληστε-
ρόλης, της τάξεως του 20%. Την 
ίδια ώρα, με τον περιορισμό της 
κατανάλωσης κορεσμένου λίπους 
και χοληστερόλης από τις τροφές 
(π.χ. περιορίζοντας το κόκκινο 
κρέας) μπορούμε να πετύχουμε 
επιπλέον μείωση των παραπάνω 
δεικτών της τάξεως του 10% - να 
φτάσουμε δηλαδή στον στόχο του 
30% που πετυχαίνουμε και με τις 
στατίνες!», τονίζει ο ειδικός. 

► Τα παχυσαρκογενή ADC 
Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας 
που αυξάνει το βάρος μας και απει-
λεί την υγεία της καρδιάς μας είναι 
τα παχυσαρκογενή χημικά (που 
είναι γνωστά ως ADC), τονίζει ο κ. 
Μαυρεπής. «Πρόκειται για φυσι-
κές ορμόνες, που περιέχονται σε 
προϊόντα σόγιας, σε συστατικά που 
προστίθενται σε ζωοτροφές, που 
περιέχονται στα πλαστικά στις συ-
σκευασίες τροφίμων και ποτών και 
στα εντομοκτόνα. Οι ουσίες αυτές 
μιμούνται τις ανθρώπινες ορμόνες 
και επαναπρογραμματίζουν τα βλα-
στοκύτταρα του οργανισμού, μετα-
τρέποντάς τα σε λιποκύτταρα. Δεν 
επηρεάζουν δηλαδή μόνο τη γονι-
μότητα, όπως νομίζαμε μέχρι σήμε-
ρα, αλλά μας προετοιμάζουν για να 
γίνουμε παχύσαρκοι - αυξάνοντας 
παράλληλα την προδιάθεσή μας για 
πολλές ασθένειες. Αυτός είναι και ο 
λόγος για τον οποίο κάποιες δίαιτες 
δεν λειτουργούν σε ορισμένους αν-
θρώπους». 

«Ειδικά στα παιδιά», σημει-
ώνει ο κ. Μαυρεπής, «τα χημικά 
αυτά παρεμβαίνουν στο στάδιο 
της ανάπτυξης και δημιουργούν 
άφθονα λιποκύτταρα, οδηγώντας 
το παιδί στην παχυσαρκία». ||

Στη σύγχρονη 
διατροφή έχει αλλάξει 

ο λόγος μεταξύ των 
ω-3 και των  

ω-6 λιπαρών οξέων, 
που αντί  

να βρίσκεται στο  
3 προς 1, βρίσκεται 

σήμερα στο  
1 προς 15.  

Αυτή η ανισορροπία 
αποτελεί από  

μόνη της παράγοντα 
κινδύνου για 
την εμφάνιση 

καρδιαγγειακών 
νοσημάτων.





Ε
πιδημιολογικά δεδο-
μένα από το Ελληνι-
κό Ίδρυμα Ρευμα-
τολογικών Ερευνών 
(ΕΛ.Ι.Ρ.Ε) αναφέρουν 

ότι στην Ελλάδα, συμπτωματική 
οστεοαρθρίτιδα εμφανίζει το 
13,1% των ενηλίκων. Υπολογίζε-
ται λοιπόν ότι περισσότερο από 
1 εκατομμύριο Έλληνες (κατά 
άλλους 2 εκατομμύρια) πά-
σχουν από αυτή. 

Η οστεοαρθρίτιδα είναι μια 
χρόνια, εκφυλιστική πάθηση των οστών που προ-
σβάλλει κυρίως τις αρθρώσεις στα γόνατα και τα 
ισχία, τα δάχτυλα του χεριού και τη σπονδυλική στή-
λη. Χαρακτηρίζεται από φθορά του αρθρικού χόν-
δρου, ο οποίος καλύπτει την επιφάνεια των οστών 
μέσα στην άρθρωση, εμποδίζοντας τα οστά να έρχο-
νται σε επαφή μεταξύ τους και αποσβένοντας τους 
κραδασμούς. Η φθορά του αρθρικού χόνδρου έχει 

ως αποτέλεσμα οι αρθρικές 
επιφάνειες να χάνουν το φυ-
σιολογικό τους σχήμα, να πλη-
σιάζουν η μία την άλλη, και τα 
οστά «τρίβονται» μεταξύ τους. 
Πολλές φορές, το οστό αντιδρά, 
παράγοντας προεξοχές στα 
όρια των αρθρικών επιφανειών 
(οστεόφυτα), που περιορίζουν 
ακόμη περισσότερο την κίνηση. 

Σύμφωνα με τους ορθο-
πεδικούς χειρουργούς κ.κ. 
Πέτρο Γιαννακοβίτη και Χάρη 

Βουλγαρόπουλο, «η οστεοαρθρίτιδα διακρίνεται σε 
πρωτοπαθή και δευτεροπαθή. Η πρωτοπαθής οστε-
οαρθρίτιδα (ΟΑ) είναι εκφυλιστική πάθηση των αρ-
θρώσεων του ανθρωπίνου σώματος και γι' αυτό η 
συχνότητα εμφάνισής της αυξάνεται με την ηλικία. 
Υπάρχουν όμως και άλλες παθήσεις που οδηγούν 
σε βλάβη του αρθρικού χόνδρου, όπως μεταβολικές, 
λοιμώξεις, αυτοάνοσες, ισχαιμικές παθήσεις κ.λπ. 

H οστεοαρθρίτιδα είναι όχι 
μόνο η συχνότερη πάθηση των 

οστών, αλλά και μια από τις 
πιο συνηθισμένες παθήσεις 
γενικότερα. Ο αριθμός των 
ατόμων που πάσχουν από 

οστεοαρθρίτιδα αυξάνεται συνεχώς 
λόγω της αύξησης του αριθμού 

των ηλικιωμένων ατόμων, 
ιδίως στις ανεπτυγμένες χώρες. 
Ποιοι έχουν αυξημένο κίνδυνο 
να την εμφανίσουν; Πώς θα 
την αναγνωρίσουμε; Υπάρχει 

τρόπος να την προλάβουμε; Οι 
ορθοπεδικοί χειρουργοί κ.κ. 

Πέτρος Γιαννακοβίτης και Χάρης 
Βουλγαρόπουλος δίνουν όλες τις 

απαντήσεις. 

Πάθηση
της	τρίτης	ηλικίας	

ή	μήπως	όχι;	

ΟστεΟαρθριτιδα



>  Διατήρηση φυσιολογικού σωμα-
τικού βάρους

>  Γυμναστική (κινησιοθεραπεία 
και ενδυνάμωση των μυών)

>  Περιορισμός των έντονα επιβα-
ρυντικών δραστηριοτήτων

>  Προληπτική λήψη ουσιών που 
μπορούν να επιβραδύνουν 
την εξέλιξη της νόσου, όπως 
η γλυκοζαμίνη, η χονδροϊτίνη, 
το κολλαγόνο και το υαλουρο-
νικό οξύ, σε άτομα αυξημένου 
κινδύνου εμφάνισης οστεο-
αρθρίτιδας. Η γλυκοζαμίνη, 
όταν χορηγείται συστηματικά, 
φαίνεται πως  τροποποιεί την 
εξέλιξη της νόσου, βελτιώνοντας 
τον μεταβολισμό του αρθρικού 
χόνδρου και επιβραδύνοντας 
έτσι την εξέλιξη της νόσου.

| Μέτρα πρόληψης | 
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που προκαλούν δευτεροπαθή οστεοαρθρίτιδα, σε νεότερες ηλικίες». 
Η οστεοαρθρίτιδα είναι πολύ συχνότερη στις γυναίκες, σε σύγκριση 

με τους άνδρες, ενώ η συχνότητά της αυξάνεται σημαντικά με την ηλικία. 

► Συμπτώματα
Ποια είναι όμως τα βασικά συμπτώματα που «δηλώνουν» την εμφάνισή 
της; Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η οστεοαρθρίτιδα εκδηλώνεται με: 
✔  Πόνο στην άρθρωση, ήπιο στην αρχή, ο οποίος είναι αισθητός μετά 

από έντονες δραστηριότητες. Σε προχωρημένα στάδια, η πάθηση 
συνοδεύεται από μόνιμο πόνο, ακόμη και κατά την ανάπαυση ή και 
τον ύπνο.

✔  Δυσκαμψία, η οποία προοδευτικά επιδεινώνεται και γίνεται όλο και 
πιο επώδυνη, οδηγώντας πρακτικά τον πάσχοντα σε αναπηρία, αφού 
ελαχιστοποιεί τις κινήσεις του για να αποφύγει τον πόνο. 

✔  Ευαισθησία στην πίεση της άρθρωσης και πρήξιμο (οίδημα).
✔  Παραμόρφωση της άρθρωσης.

► Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο;
Σύμφωνα με τους κ.κ. Γιαννακοβίτη και Βουλγαρόπουλο, ομάδες υψη-
λού κινδύνου για την εμφάνιση οστεοαρθρίτιδας είναι: 
◗  τα άτομα με προδιάθεση και γνωστή κληρονομικότητα εμφάνισης 

πρωτοπαθούς οστεοαρθρίτιδας 

|  Solgar Glucosamine - Hyaluronic Acid - 
Chondroitin - MSM: Κινηθείτε... ελεύθερα! | 

Ένα προϊόν που συμβάλλει σημαντικά στην 
υγεία των αρθρώσεων που επιβαρύνονται 
καθημερινά από την προπόνηση, από χρό-
νιες φλεγμονώδεις καταστάσεις ή ακόμα και 
από την λάθος στάση στο γραφείο ή στον 
ύπνο, παρουσίασε η Solgar, η μεγαλύτερη 
εταιρεία φυσικών συμπληρωμάτων διατρο-
φής παγκοσμίως. 

Το Glucosamine - Hyaluronic Acid - 
Chondroitin -  MSM, συνιστά έναν αποτε-
λεσματικό συνδυασμό υδροχλωρικής γλυκο-
ζαμίνης, θειϊκής χονδροϊτίνης, υαλουρονικού 
οξέος και οργανικού θείου, ο οποίος παρέχει 

στον οργανισμό όλο το κατάλληλο δομικό υλικό, για την πλήρη και 
αποτελεσματική στήριξη και ενίσχυση της δομής των αρθρώσεων, 
των χόνδρων και των τενόντων. Η γλυκοζαμίνη, άλλωστε, είναι ένα 
από τα βασικά συστατικά του χόνδρου των αρθρώσεων. Εξασφαλί-
ζει αποτελεσματική ενίσχυση της δομής των αρθρώσεων, των χόν-
δρων και των τενόντων, προστασία από τους κραδασμούς, αποκα-
τάσταση των χόνδρων, αλλά και ήπια αναλγητική δράση. 
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◗  τα άτομα που έχουν αυξημένο 
κίνδυνο να εμφανίσουν δευτε-
ροπαθή οστεοαρθρίτιδα

◗  τα άτομα που έχουν έντονη 
σωματική και αθλητική δρα-
στηριότητα, με αποτέλεσμα να 
επιβαρύνουν συστηματικά τις 
αρθρώσεις τους 

◗ οι παχύσαρκοι

► Θεραπευτικές επιλογές 
Σκοπός της θεραπείας στην οστε-
οαρθρίτιδα, είναι η ανακούφιση 
του ασθενούς από τον πόνο, η βελ-
τίωση της κινητικότητας και της 
δυσκαμψίας της άρθρωσης και η 
ανάσχεση της καταστροφής του 
χόνδρου. Από τη στιγμή που θα δι-
αγνωστεί η πάθηση, η αντιμετώπι-
σή της μπορεί να είναι συντηρητι-
κή ή χειρουργική, ανάλογα πάντα 
με την εντόπιση, το στάδιο, την 
ένταση των συμπτωμάτων κ.λπ. 

Η συντηρητική αποκατάσταση 
διακρίνεται σε φαρμακευτική και 
φυσικοθεραπεία. Αν τα συμπτώμα-
τα δεν ελέγχονται επαρκώς με τη 
φαρμακευτική και μη φαρμακευ-
τική αγωγή, οι ασθενείς αυτοί είναι 
υποψήφιοι για χειρουργικές επεμ-
βάσεις, όπως ο αρθροσκοπικός κα-
θαρισμός και οι γνωστές σε όλους 
αρθροπλαστικές, όπου αντικαθίστα-
νται οι αρθρώσεις με τεχνητές. ||  





Γιατί	δεν	μπορώ	

τησ Νεκταρίας Καρακώστα



να	συγκεντρωθώ;	

«Χαμένοι» ανάμεσα 
σε υποχρεώσεις και 
προβλήματα, όλο 
και περισσότεροι 
άνθρωποι αναφέρουν 
δυσκολία συγκέ-
ντρωσης. Ξεχνάνε, 
μειώνεται η απόδοσή 
τους στη δουλειά, και 
αρχίζουν να ψάχνουν 
μαζί με τις σκέψεις 
και τον... εαυτό τους! 
Γυναίκες στην πλειο-
ψηφία τους, ηλικίας 
40-50 ετών, φτάνουν 
στα ιατρεία μνήμης 
των νοσοκομείων, 
για να εξεταστούν, 
με μια ερώτηση να 
βασανίζει το μυαλό 
τους: «μήπως πάσχω 
από Alzheimer;». Η 
ειδική παθολόγος κυ-
ρία Ελισάβετ Ηλιάδου 
δίνει συμβουλές ώστε 
να «θωρακίσουμε» τη 
μνήμη και τη συγκέ-
ντρωσή μας μέσω της 
διατροφής.



Σ
υνήθως πρόκειται για 
ανθρώπους κυριολε-
κτικά …χαμένους στις 
υποχρεώσεις και στους 
ρόλους τους, οι οποίοι 

ξεχνούν απλά πράγματα της κα-
θημερινής ζωής: πού άφησαν τα 
κλειδιά τους, αν έκλεισαν το μάτι 
της κουζίνας, αν κλείδωσαν το αυ-
τοκίνητο, το όνομα ενός συναδέλ-
φου, έναν αριθμό που χρησιμο-
ποιούν συχνά. Τελικά, τι είναι αυτό 
που ...ροκανίζει τη μνήμη μας;

› «Κατακλυσμός» πληροφοριών. 
Καθημερινά κατακλυζόμαστε από 
έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών, 
τις οποίες αδυνατούμε να συγκρα-
τήσουμε, τόσο λόγω πλήθους, όσο 
και αδυναμίας διάκρισης σε σημα-
ντικές και αδιάφορες. Είναι, άλλω-
στε, γνωστό, ότι ο εγκέφαλός μας 
δεν συγκρατεί όλα τα ερεθίσμα-
τα. Συγκεκριμένα, μόνο το 1/100 
των αισθητηριακών πληροφοριών 
έχουν την ...καλή τύχη να καταχω-
ρηθούν στη μνήμη μας, αν προσελ-
κύσουν το ενδιαφέρον μας.

› Πίεση της καθημερινότητας. 
Κάτι η πίεση στη δουλειά, κάτι τα 
οικονομικά που όλο και... στενεύ-
ουν, κάτι που δεν έχουμε χρόνο 
να χαλαρώσουμε, σταδιακά χά-
νουμε την αυτοσυγκέντρωσή μας. 
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το 
στρες ανταγωνίζεται τα γνωστικά 
κέντρα του εγκεφάλου - τις περι-
οχές δηλαδή του εγκεφάλου που 
είναι υπεύθυνες για τις γρήγορες 
σκέψεις. Άρα, μην εκπλήσσεστε 
που όταν αγχώνεστε χάνετε τη συ-
γκέντρωσή σας. Η λύση σε αυτές 
τις περιπτώσεις είναι η ξεκούραση 
και η ένταξη χαλαρωτικών δρα-
στηριοτήτων στην καθημερινότητά 
μας: π.χ. να πάμε έναν περίπατο, να 
παίξουμε με τον σκύλο, να δούμε 
μια ταινία με φίλους. Η εξέταση 
για κλινικό άγχος και κατάθλιψη 
αποτελούν μια καλή πρόνοια, αν τα 
προβλήματα μνήμης παραμένουν.

› Ορμονικές διαταραχές. 
Πριν φτάσει βέβαια κανείς στο 
σημείο να χορηγήσει σε έναν 
ασθενή κάποιο αγχολυτικό ή 
αντικαταθλιπτικό, θα πρέπει να 
έχει αποκλείσει κάποια ορμονικά 
αίτια, όπως ο υποθυρεοειδισμός, 
ιδίως αν στο ίδιο διάστημα το 
άτομο αισθάνεται και ανεξήγητη 
κόπωση. Ορμονικό έλεγχο χρει-
άζονται επίσης οι γυναίκες που 
είναι κοντά στην εμμηνόπαυση. 
Το διάστημα αυτό, οι γυναίκες 
αισθάνονται νοητική σύγχυση, 
ότι δεν είναι τόσο εύστροφες όσο 
στο παρελθόν, νιώθουν ότι ακόμη 
και το λεξιλόγιό τους φτωχαίνει...

› Κόβετε το κάπνισμα; 
Αν ναι, τότε ίσως βρήκατε την αιτία 
της χαμηλής αυτοσυγκέντρωσης. 
Όταν τα επίπεδα της νικοτίνης στο 
αίμα μειώνονται, ο οργανισμός 
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βιώνει τη στέρηση και εμφανίζει 
ευερεθιστότητα, νευρικότητα, ανη-
συχία, διαταραχή στη συγκέντρω-
ση και ζάλη, αύξηση της όρεξης, 
διαταραχές στον ύπνο, καταθλιπτι-
κά και άλλα συμπτώματα, τα οποία 
διαρκούν από 48 ώρες έως και 10 
μήνες μετά τη διακοπή.

› Δεν τρώτε καλά. 
Η διατροφή είναι πολύ σημαντική 
για την πνευματική διαύγεια και 
εγρήγορση. Σύμφωνα με έρευνες, 
η έλλειψη σιδήρου αλλά και η έλ-
λειψη βιταμινών του συμπλέγματος 
Β (Β1, Β2, Β3, Β5, Β6, Β12) δημι-
ουργούν προβλήματα στη σωστή 
λειτουργία του εγκεφάλου και του 
κεντρικού νευρικού συστήματος. 
Όπως επισημαίνει η ειδική παθο-
λόγος κυρία Ελισάβετ Ηλιάδου, «η 
έλλειψη της βιταμίνης Β12 μπορεί 
να προκαλέσει μεγαλοβλαστική 
αναιμία, αδυναμία, εύκολη κόπωση, 
διαταραχές της νοητικής και γνω-
στικής λειτουργίας, απώλεια μνή-
μης - σύγχυση, αδυναμία συγκέ-
ντρωσης δυσκολία στην εκμάθηση, 
διαταραχές του περιφερικού νευρι-
κού συστήματος (μυρμηγκιάσματα, 
μουδιάσματα στα κάτω άκρα), κα-
τάθλιψη.    

H έλλειψη της Β12 είναι συχνή 
στους χορτοφάγους, στους ηλικι-
ωμένους (ιδιαίτερα αν πάσχουν 
από σακχαρώδη διαβήτη) καθώς 
και σε ασθενείς που πάσχουν από 
νοσήματα του πεπτικού συστήμα-
τος, όπως η ατροφική γαστρίτιδα 
και νοσήματα που αφορούν το 
τελικό τμήμα του λεπτού εντέρου, 
όπου γίνεται η απορρόφηση της 
Β12. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
πρέπει να λαμβάνεται η βιταμίνη 
Β12 ως συμπλήρωμα διατροφής. 
Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη Β12 
είναι τα τρόφιμα ζωικής προέλευ-
σης όπως το κρέας, τα πουλερικά, 
τα αυγά, τα οστρακοειδή, το γάλα 
και τα γαλακτοκομικά, καθώς και 
τα εμπλουτισμένα δημητριακά».

Επίσης, αν ξεχνάτε να φάτε και το 
στομάχι.... διαμαρτύρεται, όσο κι αν 
προσπαθήσετε δεν θα καταφέρετε 
να συγκεντρωθείτε! Φροντίστε να 
εφοδιάζετε ανά τακτά χρονικά δια-
στήματα τον εαυτό σας με ενέργεια.

› Ασκηθείτε. 
Το γεγονός ότι τρέχετε όλη μέρα, 
δεν σημαίνει ότι είστε και... fit. H 
συστηματική, ήπια άσκηση, αυ-
ξάνει την εγρήγορση και τις ικα-
νότητες μνήμης και μάθησης. 
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| Solgar - OMNIUM Ολοκληρωμένη κάλυψη και αντιοξειδωτική δράση | 

Το OMNIUM αποτελεί μια προηγμένη φόρμουλα πολλαπλής διατροφικής 
αξίας, που καταφέρνει να απορροφηθεί και να αξιοποιηθεί από τον οργανι-
σμό στον μέγιστο βαθμό. Το OMNIUM συνιστά έναν τέλειο, ισορροπημένο 
συνδυασμό βιταμινών, μετάλλων, ιχνοστοιχείων, ισχυρών αντιοξειδωτικών 
ουσιών και πολύτιμων φυτοστοιχείων. Περιέχει φυσική βήτα-καροτίνη και 
καροτενοειδή, βιταμίνες του συμπλέγματος Β, σε κατάλληλη μορφή για απο-
δοτικότερη βιολογική δράση, βιταμίνη C με φυσικούς μεταβολίτες για ταχύ-
τερη δράση και για περισσότερο χρόνο παραμονής στον οργανισμό, μέταλλα 
και ιχνοστοιχεία όπως τo χρώμιο και το σελήνιο, αντιοξειδωτικά (ισοφλαβό-
νες, κουρκουμινοειδή, σουλφοραφάνες, τοκοτριανόλες, κουερσετίνη, προαν-
θοκυανιδίνες, πολυφαινόλες, άλφα λιποϊκό οξύ, συνένζυμο Q10). 
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Το τι τρώμε,  
είναι άμεσα  

συνδεδεμένο με  
τη νοητική μας απόδοση, 

καθώς η έλλειψη 
σημαντικών θρεπτικών 

συστατικών μπορεί  
να οδηγήσει σε 

πνευματική κόπωση,  
σε αδυναμία 

συγκέντρωσης και  
σε κακή μνήμη. 



› Έλλειψη ύπνου. 
Κοιμάστε 8 ώρες την ημέρα; Αν 
όχι, τότε πιθανόν να βρήκατε 
την απάντηση στην έλλειψη συ-
γκέντρωσης που σας ταλαιπω-
ρεί. Φροντίστε να κοιμάστε τις 
ώρες που πρέπει και - λογικά 
- η συγκέντρωσή σας σύντο-
μα θα επανέλθει. Αν κοιμάστε 
ένα 8ωρο, αλλά ξυπνάτε κου-
ρασμένοι, απευθυνθείτε στο 
γιατρό σας για να εξετάσει τους 
λόγους. 

› Μην ξεχνάτε το νερό!
Ακόμη και η ήπια έως μέτρια 
αφυδάτωση του οργανισμού 
μπορεί να προκαλέσει πονο-
κέφαλο, αίσθημα κόπωσης, 
απώλεια συγκέντρωσης και 
να επηρεάσει την εγρήγορση 
και τη βραχυχρόνια μνήμη. Το 
νερό είναι απαραίτητο για την 
καλή λειτουργία του εγκέφα-
λου, ο οποίος αποτελείται κατά 
78% από νερό και είναι αρκετά 
ευαίσθητος στην αφυδάτωση, 
περισσότερο από κάθε άλλο 
όργανο του σώματος.

› Διάσπαση προσοχής. 
Αν τα συμπτώματα της έλλει-
ψης συγκέντρωσης είναι πολύ 
σοβαρά, εξετάστε το ενδε-
χόμενο να πάσχετε από Σύν-
δρομο Διάσπασης Προσοχής 
(ΑDHD). Τα κύρια συμπτώ-
ματα του συνδρόμου στους 
ενήλικους είναι: υπερβολική 
απόσπαση προσοχής, παρορ-
μητισμός και αεικινησία. Στις 
ΗΠΑ, τα τελευταία χρόνια, έχει 
αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώ-
πων που διαγιγνώσκονται με 
το σύνδρομο - με μέση ηλικία 
διάγνωσης τα 38 έτη. Πρόκει-
ται για άτομα που παλεύουν 
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| Διατροφικές οδηγίες για καλύτερη συγκέντρωση | 
Το τι τρώμε, είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη νοητική μας απόδο-
ση, καθώς η έλλειψη σημαντικών θρεπτικών συστατικών μπορεί 
να οδηγήσει σε πνευματική κόπωση, σε αδυναμία συγκέντρωσης 
και σε κακή μνήμη. Η κυρία Ελισάβετ Ηλιάδου μας δίνει βασικές 
διατροφικές οδηγίες για καλύτερη συγκέντρωση: 

•  Καταναλώνετε 5 γεύματα την ημέρα (3 κύρια και 2 ενδιάμεσα 
σνακ), ώστε να αποφεύγονται παρατεταμένες ώρες νηστείας. 
Τα 3 κύρια γεύματα πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις ομάδες 
τροφίμων (πρωτεϊνούχα, αμυλούχα, φρούτα και λαχανικά). Τα 
σνακ θα πρέπει να περιέχουν φρούτα, ανάλατους ξηρούς καρ-
πούς, αμυλούχα.

•  Πίνετε περίπου 2 λίτρα νερό την ημέρα.

•  Αυξήστε την κατανάλωση ψαριών πλούσιων σε ω-3 λιπαρά οξέα, 
όπως ο γαύρος, το σκουμπρί, οι σαρδέλες κ.λπ., δύο φορές την 
εβδομάδα. Η κατανάλωση ω-3 λιπαρών οξέων προσδίδει σημα-
ντικά οφέλη στη λειτουργία του εγκεφάλου, καθώς έχει βρεθεί 
ότι βοηθούν τη μνήμη, τη διάθεση και τη συγκέντρωση. Ιδανι-
κή πηγή αυτών των λιπαρών είναι το Krill Oil της my elements. 
Προέρχεται από το ζωοπλαγκτόν Krill Euphausia Superba, μία 
καθαρή φυσική πηγή Ω3 λιπαρών οξέων, απαραίτητη για την 
εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού.

•  Τρώτε 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών την ημέρα. 
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να ανταποκριθούν άριστα σε μια πλειάδα από υποχρεώσεις- δουλειά, 
σπίτι, οικογένεια, παιδιά - και δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να 
κρατήσουν το μυαλό τους σε εγρήγορση, ώστε να αντεπεξέλθουν. Ο 
χειρισμός της ADHD περιλαμβάνει εκπαιδευτικές και φαρμακολογικές 
θεραπείες και θεραπείες συμπεριφοράς.

► Ανήσυχοι... έφηβοι
Μπορεί να μοιάζουν με μικρογραφίες ενηλίκων, δεν είναι όμως. Ο εφηβι-
κός εγκέφαλος μοιάζει περισσότερο με εκείνον ενός μικρού παιδιού, παρά 
με εκείνον του ενηλίκου. Αυτό σημαίνει ότι είναι λιγότερο οργανωμένος 
και πολύ πιο επιρρεπής στο να αποσπάται από τα διάφορα ερεθίσματα. 
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο University College London1,2 οι 
ερευνητές κατάφεραν να βρουν και την αιτία για την οποία συμβαίνει αυτό. 
Εντόπισαν αυξημένη φαιά ουσία στους εγκεφάλους των εφήβων, εύρημα 
που συνήθως υποδεικνύει αυξημένη ευφυΐα. Στις περιπτώσεις των εφή-
βων - δυστυχώς - η φαιά ουσία, αντί να βοηθά διαδικασίες όπως η μάθη-
ση, φάνηκε ότι προκαλεί χάος στον εγκέφαλο. Γι’ αυτό και δεν είναι πάντα 
εύκολο ένας έφηβος να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στο μάθημα. 

► Η πνευματική ανάπτυξη των παιδιών
Η διατροφή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πνευματική ανάπτυ-
ξη των παιδιών. Παλαιότερα, η ανεπάρκεια σε σίδηρο και ιώδιο είχε 
συνδεθεί με εξασθενισμένη πνευματική ανάπτυξη στα μικρά παιδιά. 
Νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι η ανεπάρκεια σε ψευδάργυρο, φολικό 
οξύ και βιταμίνη B12 οδηγεί σε μειωμένη πνευματική ανάπτυξη των 
παιδιών, ενώ πιο πρόσφατες μελέτες συνέδεσαν τα ωμέγα-3 λιπαρά 
οξέα με αυτή τη δράση.

Πολλές έρευνες έχουν επίσης συσχετίσει τις επιδόσεις των μαθητών 
με την κατανάλωση πρωινού. «Το σώμα και ο εγκέφαλος έχουν ανάγκη 
από ενέργεια για να λειτουργήσουν καλά μετά τον ύπνο, που τα απο-
θέματα ενέργειας είναι χαμηλά. Πολλές μελέτες έχουν συσχετίσει τη 
λήψη ενός υγιεινού και ισορροπημένου πρωινού με καλύτερη σχολική 
απόδοση, μεγαλύτερη ικανότητα εκμάθησης, συγκέντρωσης και συν-
δυαστικής σκέψης.

Γι’ αυτό τα παιδιά και οι έφηβοι, για μια καλή σχολική απόδοση πρέπει 
να ξεκινούν την ημέρα τους με ένα σωστό πρωινό, πλούσιο σε θρεπτι-
κά συστατικά: ιχνοστοιχεία, μέταλλα (σίδηρος, ψευδάργυρος, μαγνήσιο 
κ.λπ.), βιταμίνες (του συμπλέγματος Β, βιταμίνη D), υδατάνθρακες και 
πρωτεΐνες», τονίζει η κυρία Ηλιάδου και μας δίνει μερικά παραδείγματα 
υγιεινού πρωινού: 1 φλιτζάνι γάλα με 2 κουταλιές της σούπας δημητρια-
κά εμπλουτισμένα με σίδηρο και βιταμίνες και 1 φρούτο ή 1 γιαούρτι και 
2 φρυγανιές σίκαλης με μέλι η μαρμελάδα ή 1 ποτήρι χυμό και 1 τοστ. ||

1.  Dumontheil, I., Hassan, B., Gilbert, S. J., Blakemore, S. J. (2010). Development of the Selection and Manipulation 
of Self-Generated Thoughts in Adolescence. J Neurosci30(22), 7664-7671 doi:10.1523/JNEUROSCI.1375-10.2010. 

2.  Dumontheil, I., Houlton, R., Christoff, K., Blakemore, S. J. (2010). Development of relational reasoning during 
adolescence. Dev Sci13(6), F15-F24 doi:10.1111/j.1467-7687.2010.01014.x. 
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H Ελισάβετ Ηλιάδου 
είναι Ειδικός 
Παθολόγος με 
εξειδίκευση στη 
Διαβητολογία. Αποφοίτησε 
το 1994 από την Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου 
της Padova Ιταλίας. Κατά τη 
διάρκεια των σπουδών της 
απέκτησε ιδιαίτερη κλινική και 
ερευνητική εμπειρία σε θέματα 
που αφορούν τον Διαβήτη και 
την Παχυσαρκία.
Από το 1994-1997 διετέλεσε ως 
αγροτικός ιατρός στο Κέντρο 
Υγείας Γκούρας Κορινθίας. Από 
το 1998-2003 εργάστηκε σαν 
ειδικευόμενη στην Παθολογία 
στα Νοσοκομεία “Πολυκλινική 
Αθηνών” και “Ευαγγελισμός”.
Από το 2004-2005, 
εξειδικεύτηκε στη Διαβητολογία 
στην Ενδοκρινολογική Κλινική 
του Νοσοκομείου “Μεταξά” 
Πειραιά. 
Από το 2006-2010 εργάστηκε 
σαν επιμελήτρια σε 
Παθολογική Κλινική του 
Νοσοκομείου “Metropolitan”. 
Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο 
στη Νέα Σμύρνη και είναι 
συνεργάτης των Νοσοκομείων 
“Metropolitan” και 
“Mediterraneo Hospital”. 
Έχει παρακολουθήσει πλήθος 
σεμιναρίων σχετικά με τον 
Διαβήτη, την Παχυσαρκία, την 
Ηπατολογία, την Εσωτερική 
Παθολογία και τις Διατροφικές 
Διαταραχές.
Είναι μέλος της Ελληνικής 
Διαβητολογικής Εταιρείας, 
της Ελληνικής, Ευρωπαϊκής 
και Παγκόσμιας Εταιρείας 
Παχυσαρκίας, της Ελληνικής 
Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης και 
Λιπιδιολογίας.
Ν.Πλαστήρα 18, Νέα Σμύρνη
Τηλ. 2109315648 
E-mail: elsa_iliadou@yahoo.gr
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Πραγματοποιούν		
όσα

υπόσχονται;	

ισχΥρισμΟι Υγειασ 



Διαφημίσεις στην τηλεόραση και 
στο Ίντερνετ προβάλλουν τρόφιμα 
ή/και συμπληρώματα διατροφής 
που υπόσχονται γρήγορη απώλεια 
κιλών ή ότι θα σας βοηθήσουν να 
μπείτε ξανά στα skinny jeans σας 
χωρίς κόπο (γυμναστική) και πείνα 

(δίαιτα). Τα πράγματα γίνονται ακόμη 
χειρότερα, όταν οι «υποσχέσεις» στις 

ετικέτες δεν αφορούν απλώς στην 
εμφάνιση, αλλά δίνουν την ελπίδα 

ίασης συγκεκριμένων  - πολλές 
φορές σοβαρών - ασθενειών. Αυτοί 
οι  - παραπλανητικοί - ισχυρισμοί 

ανάγκασαν τα ευρωπαϊκά όργανα να 
αυστηροποιήσουν ακόμη περισσότερο 
το ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με τους 

ισχυρισμούς υγείας και διατροφής. 

Π
ολλές φορές οι καταναλωτές φτά-
νουν στο φαρμακείο αναζητώντας 
εκείνο το συμπλήρωμα που είδαν 
στη διαφήμιση ότι «μπορεί να τους 
κατεβάσει 3 νούμερα στα ρούχα σε 

20 ημέρες» ή να τους χαρίσει προστασία από πολ-
λές μορφές ασθενειών κ.ο.κ. Άλλοι παραγγέλνουν 
προϊόντα αμφιβόλου συστάσεως και προελεύσε-
ως μέσω τηλεμάρκετινγκ ή μέσω Διαδικτύου, δι-
απιστώνοντας σε πολλές περιπτώσεις ότι δεν κά-
νουν όσα υπόσχονται. 

Στοχεύοντας στην προστασία του καταναλω-
τή από παραπλανητικές διαφημίσεις και συγκε-
κριμένα από ισχυρισμούς υγείας και διατροφής 
χωρίς επιστημονικό υπόβαθρο που ενδέχεται να 
βλάψουν - πέρα από την τσέπη - και την υγεία του 
καταναλωτή ή να του δημιουργήσουν ψευδείς ελ-
πίδες ίασης, υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο τον Δεκέμβριο του 2006, ο Κανονισμός 
1924/2006. Ο Κανονισμός έθετε το πλαίσιο μέσα 
στο οποίο δύναται να γίνονται ισχυρισμοί υγείας 
και διατροφής και όριζε τη διαδικασία μέσα από 
την οποία θα δημιουργείτο στο μέλλον ένας ενο-
ποιημένος κατάλογος επιτρεπτών ισχυρισμών με 
όργανο επιστημονικής αξιολόγησης την Ευρωπα-
ϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). 
Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, ισχυρισμούς δι-
ατροφής αποτελούν ισχυρισμοί σε τρόφιμα όπως 
«χαμηλό σε λίπος», «πλούσιο σε φυτικές ίνες», 
ενώ ισχυρισμούς υγείας αποτελούν ισχυρισμοί 
όπως «μειώνει την χοληστερόλη του αίματος», 
«προστατεύει την υγεία των οστών». Οι ισχυρισμοί 
αυτοί μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνο αν 
ήταν σαφείς και μη παραπλανητικοί, τεκμηριωμέ-
νοι επιστημονικά και βιβλιογραφικά και υπό την 
αυστηρή προϋπόθεση ότι στη χρήση του ισχυρι-
σμού απαγορεύεται ρητά κάθε αναφορά σε πρό-

τησ Μαγδαληνήσ Σελανικλή 



ληψη ή θεραπεία ασθενειών, σε αποτε-
λέσματα οφειλόμενα αποκλειστικά και 
μόνο στη λήψη του συμπληρώματος ή 
στην απόδοση φαρμακευτικών ιδιοτή-
των σε τρόφιμα. Παρά το νομοθετικό 
πλαίσιο ωστόσο, πολλές φορές το κα-
ταναλωτικό κοινό ήλθε αντιμέτωπο με 
βομβαρδιστικά σλόγκαν όπως «πρό-
ληψη καρκίνου», «νικήστε τον καρκί-
νο», «πάρτε το Χ και χάστε Ψ κιλά σε Ζ 
μήνες» κ.ο.κ.

Ο Κανονισμός προέβλεπε επίσης 
την έκδοση καταλόγου επιτρεπόμενων 
ισχυρισμών υγείας αλλά και τα σαφή 
όρια μέσα στα οποία ένα τρόφιμο μπο-
ρεί να τεκμαίρεται ότι είναι «χαμηλό 
σε λιπαρά», «χαμηλό σε νάτριο» κ.ο.κ. 

► Ο κατάλογος 
Ο Μάιος του 2012 ήλθε να ξεκαθαρίσει 
ακόμα περισσότερο το τοπίο των επι-
τρεπτών ισχυρισμών στα τρόφιμα και 
τα προϊόντα διατροφής, με την έκδο-
ση του ενοποιημένου καταλόγου επι-
τρεπόμενων ισχυρισμών (Κανονισμός 
432/2012), όπως προβλεπόταν από τον 
προαναφερθέντα Κανονισμό-πλαίσιο 
1924/ 2006. Ταυτόχρονα, δόθηκε στη 
δημοσιότητα κατάλογος ΜΗ εγκεκρι-
μένων ισχυρισμών και ισχυρισμών 
που βρίσκονται ακόμη υπό καθεστώς 
εκκρεμούς αξιολόγησης από την ΕΕ 
και συγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή 
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
(EFSA). Η τελευταία είναι ο φορέας που 
ελέγχει την εγκυρότητα των υποβληθέ-
ντων προς αξιολόγηση ισχυρισμών από 
τη βιομηχανία και τα κράτη - μέλη. 

Στη βάση αυτή, ο μέσος καταναλω-
τής πρέπει να εκλάβει τον ενοποιημένο 
κατάλογο επιτρεπτών ισχυρισμών που 
θέτει ο Κανονισμός 432/2012 ως ένα 
πρώτο βήμα προς την εξυγίανση της 
αγοράς των τροφίμων και των συμπλη-
ρωμάτων διατροφής, με άμεσο θετικό 
αντίκτυπο την προστασία των συμφε-
ρόντων του. Όπως αναφέρεται και στις 

προκαταρκτικές διατάξεις του κανονι-
σμού πλαισίου 1924/2006, η ανάγκη 
του Κανονισμού προκύπτει από το γε-
γονός ότι: «στην Κοινότητα ο αριθμός 
των τροφίμων που επισημαίνονται και 
διαφημίζονται με ισχυρισμούς διατρο-
φής και υγείας αυξάνεται συνεχώς. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλού 
επιπέδου προστασία των καταναλωτών 
και να διευκολυνθεί η επιλογή τους, τα 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά 
πρέπει να είναι ασφαλή και να φέρουν 
επαρκή επισήμανση».

► Οι ενστάσεις 
Οι κριτικές σχετικά με την εγκυρότη-
τα και την πληρότητα του καταλόγου 
επιτρεπόμενων ισχυρισμών, αλλά και 
οι αρνητικές αξιολογήσεις των ισχυ-
ρισμών δημοφιλών ουσιών, όπως η 
γλυκοζαμίνη και τα προβιοτικά, έχουν 
εγείρει ενστάσεις και καχυποψία απέ-
ναντι στην επιστημονικότητα των με-
θόδων αξιολόγησης, αλλά και πολλά 
ερωτηματικά: «Θα είναι πλέον δυνατή 
η ενημέρωση του καταναλωτή σχετι-
κά με το προϊόν το οποίο πρόκειται να 
αγοράσει, χωρίς τη χρήση ισχυρισμών 
στην επισήμανση και στα προωθητικά 
έντυπα του προϊόντος»; «Τι συμβαίνει 
με προϊόντα των οποίων οι ισχυρισμοί 
υγείας δεν εγκρίθηκαν; Σημαίνει ότι 
τα προϊόντα έχουν σταματήσει να είναι 
λειτουργικά ή ότι δεν υπάρχουν οφέλη 
από τη χρήση τους»; 

Πολλά εκ των προϊόντων που 
απορρίφθηκαν ή δεν κατατέθηκαν 
προς εξέταση οι ισχυρισμοί υγείας 
τους, έχουν ευεργετική δράση, που 
τεκμηριώνεται μέσω εμπεριστατω-
μένων κλινικών ερευνών, που έχουν 
γίνει με μεγάλο δείγμα, από αξιόπιστα 
κλινικά ιδρύματα και σε βάθος χρό-
νου, όπως επίσης και διαμέσου της 
παραδοσιακής χρήσης. Σε αυτήν την 
κατηγορία ανήκουν τα προβιοτικά και 
η γλυκοζαμίνη. 

«Θα είναι 
πλέον δυνατή η 
ενημέρωση του 

καταναλωτή 
σχετικά με 

το προϊόν το 
οποίο πρόκειται 

να αγοράσει, 
χωρίς τη χρήση 

ισχυρισμών στην 
επισήμανση και 

στα προωθητικά 
έντυπα του 

προϊόντος»;
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who is who

Η Μαγδαληνή Γ. 
Σελανικλή, είναι 
επικεφαλής 
του τμήματος 
Κανονιστικών 
Ζητημάτων 
(Regulatory Affairs) 
της εταιρίας ISOPLUS 
στην Ελλάδα και στη 
Βουλγαρία. Γεννήθηκε 
στη Θεσσαλονίκη το 
1984, πόλη στην οποία 
μεγάλωσε και σπούδασε 
στο Τμήμα Πολιτικών 
Επιστημών της Σχολής 
Νομικών, Οικονομικών 
και Πολιτικών Επιστημών 
του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. 
Το 2008 απέκτησε 
Μεταπτυχιακό τίτλο 
από το πανεπιστήμιο 
του Leiden και του 
Κρατικού Ιδρύματος 
Διεθνών Σχέσεων & 
Διπλωματίας Clingendael 
της Ολλανδίας με 
τομέα εξειδίκευσης 
διαπραγματεύσεις & 
ζητήματα εναρμόνισης 
νομοθεσίας του κλάδου 
των τροφίμων σε επίπεδο 
ΕΕ. Από το 2008 έχει 
αναλάβει επικεφαλής του 
τμήματος Regulatory 
Affairs της ISOPLUS, ενώ 
ταυτόχρονα συμμετέχει 
ενεργά σε διεθνείς 
επιστημονικές ημερίδες, 
συνέδρια και ευρωπαϊκά 
lobby groups του 
κλάδου. Διατελεί επίσης 
υπεύθυνη επικοινωνίας 
του Ελληνικού Συνδέσμου 
Εισαγωγέων & Παραγωγών 
Προϊόντων Φυσικής 
Διαβίωσης. 
Τηλ. 2109579707
e-mail: 
mselanikli@iso-plus.gr 

► Παραμένουν στις ετικέτες... 
Τι επιτρέπεται επομένως να γράφεται από 14/12 στις ετικέτες αλλά και 
να αναφέρεται στις διαφημίσεις για το ευρύ κοινό; 

Ισχυρισμοί που αφορούν: τη συμβολή του ασβεστίου και της βιταμίνης 
D στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, των οστών, 
των μυών, των δοντιών, ισχυρισμοί που αφορούν τη συμβολή των φυτοστε-
ρολών στην μείωση της χοληστερόλης, τη συμβολή του χρωμίου στη διατή-

ρηση φυσιολογικών επιπέδων σακχάρου 
στο αίμα κ.ο.κ. Αναφερόμαστε φυσικά σε 
ενδεικτικά παραδείγματα, καθώς ο ολο-
κληρωμένος κατάλογος των ισχυρισμών 
είναι μακροσκελής και περιλαμβάνει και 
ισχυρισμούς υπό εξέταση. Είναι σημα-
ντικό να επισημάνουμε ότι επιτρέπονται 
επίσης ισχυρισμοί που αφορούν στη 
βελτιστοποίηση παραγόντων υγείας που 
ενδεχομένως να αποτελούν παράγοντες 
εμφάνισης ασθενειών. Ένα πολύ καλό πα-
ράδειγμα τέτοιου ισχυρισμού αποτελούν 
τα προϊόντα με φυτοστερόλες και ο ισχυ-
ρισμός περί διατήρησης της χοληστερίνης 
σε φυσιολογικά επίπεδα, με αποτέλεσμα 
τη διαφύλαξη της υγείας της καρδιάς. 
Δεδομένου ότι η υψηλή χοληστερόλη 
αποτελεί αποδεδειγμένα παράγοντα καρ-
διαγγειακού κινδύνου, ο ισχυρισμός αυτός 
επιτρέπεται. 

Επιπλέον, είναι σημαντικό να επιση-
μάνουμε ότι ο περιορισμός στη χρήση 
των ισχυρισμών υγείας δεν αφορά στην 
προώθηση των προϊόντων στους επαγ-
γελματίες υγείας, καθώς οι τελευταίοι 
κατέχουν την εξειδικευμένη γνώση και 
είναι σε θέση βάσει της παράθεσης κλι-

νικών ερευνών να διαπιστώσουν αν πρόκειται για αληθή ή ψευδή ισχυ-
ρισμό, δεν κινδυνεύουν επομένως να εξαπατηθούν. 

Συνοψίζοντας, ο κατάλογος με τους επιτρεπτούς ισχυρισμούς υγείας 
(Κανονισμός 432/2012) βοηθά σε γενικές γραμμές στην καλύτερη και 
ορθότερη ενημέρωση των καταναλωτών. Ωστόσο, πρέπει να γίνουν αρ-
κετά βήματα ακόμη, ώστε η λίστα των επιτρεπτών ισχυρισμών να είναι 
ολοκληρωμένη και χρήσιμη για το καταναλωτικό κοινό.

Στην ενημέρωση των καταναλωτών, καίριο ρόλο εξακολουθεί να δι-
αδραματίζει ο επαγγελματίας υγείας, που οφείλει να διαθέτει την επι-
στημονική γνώση για τις ιδιότητες των τροφίμων και των σκευασμάτων, 
αλλά και γνώση της σχετικής νομοθεσίας, ώστε να είναι σε θέση να 
ενημερώσει, να εκπαιδεύσει και να βοηθήσει τον πελάτη/ασθενή στην 
επιλογή του κατάλληλου για αυτόν τροφίμου ή συμπληρώματος. || 
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ο μεγαλύτερο άγχος και το πρώτο μέλημα για κάθε γο-
νιό, αποτελεί το ερώτημα αν το παιδί του διατρέφεται και 
μεγαλώνει σωστά. 

Οι ανάγκες για τα παιδιά που είναι στην ανάπτυξη θα 
πρέπει να καλύπτονται από μια ισορροπημένη διατροφή 

που να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Ως 
γονείς θα πρέπει επίσης να βοηθήσουμε το παιδί να θεμελιώσει 
μια σειρά από σωστές διατροφικές συνήθειες από τα πρώτα χρό-
νια της ζωής του. Η οικογένεια αποτελεί το βασικό πρότυπο για 
την ανάπτυξη υγιεινών συνηθειών ζωής και διατροφής. Ας μην 
ξεχνάμε λοιπόν, πως εμείς οι ίδιοι, θα πρέπει να δίνουμε το καλό 
παράδειγμα στα παιδιά, όχι μόνο με τα λόγια, αλλά περισσότερο 

με το…..πιάτο μας!
Εκτός από ένα καθημερινό θρεπτικό διαιτολόγιο, εξαιρετικά 

σημαντική είναι και η επαρκής πρόσληψη από το παιδί βιτα-
μινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων. Οι ειδικοί αναφέρουν 

πως μια ελλιπής διατροφή μπορεί να επηρεάσει, τόσο 
τη σωματική και ψυχική εξέλιξη του παιδιού, όσο και 

την πρόκληση νοσημάτων που μπορούν να εμφα-
νιστούν στην μετέπειτα ζωή του ως ενηλίκου. Η 

παιδική ηλικία αποτελεί μία από της σημαντικό-
τερες φάσεις της ζωής του ανθρώπου, καθώς 

πραγματοποιούνται σημαντικές και συνάμα 
καθοριστικές αλλαγές, όχι μόνο ως προς 

το ύψος και το βάρος του παιδιού, αλλά 
και στην λειτουργία του σώματός του.

Ποιες είναι οι διατροφικές ανάγκες των παιδιών στην ανάπτυξη; Ποιες τροφές 
επιτρέπονται και ποιες όχι; Πόσο ωφέλιμα είναι τα συμπληρώματα διατροφής 

για τα παιδιά; Η υγιής ανάπτυξη των παιδιών αποτελεί στόχο πρωταρχικής 
σημασία για όλους τους γονείς. Ωστόσο, πολλοί φαίνεται να δυσκολεύονται 

στην εφαρμογή ενός σωστού, ισορροπημένου και θρεπτικού διαιτολογίου στα 
παιδιά τους. Το περιοδικό healthyme, σε συνεργασία με την παιδίατρο κυρία 

Αντωνία Δασταμάνη, απαντούν στις απορίες μας.

τησ Παρασκευής Μπατή

Μεγαλώνοντας
γερά	παιδιά!



► Σωστή διατροφή 
σημαίνει… 
Ένα καίριο ερώτημα που βασανίζει 
πολλούς γονείς αφορά στο ποιες τρο-
φές πρέπει να καταναλώνονται από 
τα παιδιά τους και ποιες είναι απαγο-
ρευτικές. Η παιδίατρος κυρία Αντωνία 
Δασταμάνη, εξηγεί πως «απαραίτητη 
είναι η κατανάλωση των σωστών θερ-
μίδων ημερησίως ανά ηλικία, η επαρ-
κής κατανάλωση όλων των ομάδων 
τροφίμων της διατροφικής πυραμί-
δας με τη σωστή συχνότητα και τη 
σωστή ποσότητα». 

Αναλυτικότερα, η επιτροπή κλινι-
κών κατευθυντήριων οδηγιών της Εν-
δοκρινολογικής Κοινότητας (Clinical 
Guidelines Subcommittee of the 
Endocrine Society-J Clin Endocrinol 
& Metab 93: 4576-4599, 2008) προ-
τείνει:
>  περιορισμό των προσλαμβανό-

μενων πλούσιων σε θερμίδες και 
φτωχών σε θρεπτικά συστατικά 
τροφών (αναψυκτικά, χυμοί, fast 
food).

>  περιορισμό των προσλαμβανόμε-
νων ημερήσιων θερμίδων μέσω 
ελέγχου των μερίδων του φαγητού.

>  μείωση των προσλαμβανόμενων 
κεκορεσμένων λιπαρών σε παιδιά 
ηλικίας άνω των 2 ετών.

>  αύξηση των προσλαμβανομένων 
φυτικών ινών, φρούτων και λαχα-
νικών.

>  να καταναλώνουν τακτικά γεύμα-
τα, σε σταθερές ώρες, ιδιαίτερα 
το πρωινό και να αποφεύγεται το 
συνεχές «τσιμπολόγημα» κατά τη 
διάρκεια της ημέρας και ιδιαίτερα 
μετά το σχολείο.

>  οι γονείς πρέπει να υιοθετήσουν 
υγιή μοντέλα ως προς τη διατρο-
φή και την άσκηση, ενώ πρέπει να 
αποφεύγουν να χρησιμοποιούν το 
φαγητό ως ανταμοιβή ή τιμωρία 
στα παιδιά τους.  

Επιπλέον, η παιδίατρος τονίζει πως «πρέπει να υπάρχουν 3 κύρια γεύ-
ματα, πρωινό - μεσημεριανό - βραδινό και 2 ενδιάμεσα σνακ, δεκατιανό-
απογευματινό». Μεγάλη προσοχή όμως θα πρέπει να δίνεται στο πρωινό, 
το οποίο είναι το πιο σημαντικό γεύμα στη διατροφή του παιδιού, αφού 
«φαίνεται να ρυθμίζει την όρεξη, το σωματικό βάρος και την καλύτερη 
επίδοση στο σχολείο».

Δυστυχώς όμως οι γονείς, σύμφωνα με την κυρία Δασταμάνη, πολ-
λές φορές πέφτουν στην παγίδα των πολλών μερίδων υδατανθράκων 
στη διάρκεια της ημέρας. Ειδικότερα στα παιδιά με αυξημένη όρεξη, 
οι γονείς ανταποκρίνονται δίνοντας μεγάλες ποσότητες φαγητού, κατά 
συνέπεια περισσότερες θερμίδες από τις απαραίτητες. Επίσης, καθώς τα 
περισσότερα παιδιά προτιμούν τους υδατάνθρακες (ψωμί, πατάτα, ρύζι, 
μακαρόνια) καταλήγουν συχνά να καταναλώνουν περισσότερες από 1 
μερίδες υδατανθράκων ανά γεύμα, γεγονός που καταλήγει σε αύξηση 
του σωματικού τους βάρους.

► Οι 4 κύριες ομάδες  τροφίμων 
Σύμφωνα με την κυρία Δασταμάνη, υπάρχουν τέσσερις κύριες ομάδες 
τροφίμων, που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο καθημερινό διαιτολό-
γιο του παιδιού, προκειμένου να επιτυγχάνεται ο φυσιολογικός ρυθμός 
ανάπτυξής τους. > 1η ομάδα: κρέας, ψάρι, κοτόπουλο, αυγό, όσπρια. Οι 
τροφές αυτές περιέχουν πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, ιχνοστοι-
χεία όπως σίδηρο και ψευδάργυρο και βιταμίνες Α, D, B12, θειαμίνη, ριβο-
φλαβίνη. Επίσης, τα ψάρια περιέχουν ω-3 λιπαρά οξέα που συμβάλλουν 
στην καλύτερη ανάπτυξη του παιδιού, στην προστασία από καρδιαγγει-
ακά νοσήματα και στη βελτίωση της απόδοσής του. > 2η ομάδα: γάλα, 
γαλακτοκομικά προϊόντα. Τα τρόφιμα αυτά αποτελούν τη μοναδική πηγή 
ασβεστίου και περιέχουν πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας. > 3η ομάδα: 
ψωμί, ζυμαρικά, ρύζι και άλλα δημητριακά. Οι τροφές αυτές περιέχουν 
φυτικές ίνες και πολυσακχαρίτες που αποτελούν καλή πηγή ενέργειας. > 
4η ομάδα: φρούτα και λαχανικά. Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και αποτε-
λούν κύρια πηγή βιταμινών όπως Α, C και φυλλικού οξέος.
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Τα συμπληρώματα διατροφής «αποτελούν εργαλεία πρό-
ληψης, που όταν χρησιμοποιηθούν σωστά προλαμβάνονται 
στερητικά νοσήματα από έλλειψη των διαφόρων θρεπτι-
κών συστατικών, όπως των βιταμινών και του σιδήρου και 
ασκούν προστατευτική ή ενισχυτική δράση σε διάφορα όρ-
γανα και συστήματα», αναφέρει η παιδίατρος. Τα συμπλη-
ρώματα είναι απαραίτητα, όταν το παιδί δεν διατρέφεται 
σωστά. Συχνά, ολόκληρες ομάδες τροφίμων απουσιάζουν 
πλήρως από διατροφή των παιδιών, όπως τα όσπρια, τα 
φρούτα, τα λαχανικά ή τα γαλακτοκομικά. Έτσι, πολλά παι-
διά είναι οριακά κάτω από το φυσιολογικό όσον αφορά στην 
πρόσληψη κάποιων βιταμινών, μετάλλων ή ιχνοστοιχείων. 

who is who
Η Αντωνία Δασταμάνη είναι παιδι-
άτρος-Διδάκτωρ του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών. Γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1974 και σπούδασε 
στην Ιατρική Σχολή Αθηνών από 
την οποία αποφοίτησε με άριστα το 1998. Το 
2008 απέκτησε την ειδικότητα της παιδια-
τρικής, ενώ παράλληλα έλαβε με άριστα τη 
διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Ανα-
ζήτηση του είδους και της συχνότητας των 
μοριακών διαταραχών του γονιδίου CYP21 
(ΣΥΕ) στο γενικό πληθυσμό, σε διάφορες 
περιοχές της Ελλάδος. Δημιουργία βάσης 
δεδομένων για εφαρμογή εξέτασης διαλο-
γής για ΣΥΕ (screening) στον Ελληνικό 
πληθυσμό", στην Ενδοκρινολογική Μονάδα 
της Α' Παιδιατρικής Κλινικής του Παν/
μίου Αθηνών. Έχει πραγματοποιήσει σε 
συνεργασία με τη μονάδα Ενδοκρινολογίας 
της Α' Παιδιατρικής Κλινικής του Παν/
μίου Αθηνών την κλινική μελέτη με τίτλο 
«Επίδραση κατανάλωσης τροφών με χαμηλό 
Γλυκαιμικό δείκτη/ Γλυκαιμικό φορτίο στη 
βελτίωση των παραμέτρων του Μεταβολικού 
Συνδρόμου σε υπέρβαρα-παχύσαρκα παιδιά», 
η οποία έλαβε θερμής ανταπόκρισης στο 
παγκόσμιο ενδοκρινολογικό συνέδριο στη 
Βοστώνη τον Ιούνιο 2011. Έχει πολυάριθμες 
ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά επι-
στημονικά συνέδρια. Κατά τη διάρκεια των 
σπουδών της έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα 
Κρατικών Υποτροφιών και τον Ιούνιο του 
2005 τιμήθηκε με το Α' Χωρέμειο έπαθλο της 
Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρίας για την 
εργασία με θέμα « Η συχνότητα των φορέων 
της Συγγενούς Υπερπλασίας των Επινεφρι-
δίων στην Ελλάδα με την εφαρμογή μορι-
ακών τεχνικών». Από το 2008 έως σήμερα 
διατηρεί Ιδιωτικό Ιατρείο ως Παιδίατρος 
και από το 2009 είναι Υποδιευθύντρια της 
Παιδιατρικής Κλινικής του ΙΑΣΩ Παίδων 
και επιστημονικός συνεργάτης της Μονάδα 
Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη 
του «Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου». 
* Ιατρείο: Μικρολιβάδου 3 Κηφισιά, 
2106208942, 6977553602
* Tμήμα παιδικής παχυσαρκίας Μονάδα 
Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού & Διαβήτη 
Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών «Ευγενί-
δειο Θεραπευτήριο», Αλκμάνος 18, 11528, 
Αθήνα, Τηλ.: 2107208181
email: adastama@med.uoa.gr 

 ► Γάλα, η σημαντικότερη τροφή
Το γάλα αποτελεί την τροφή με τη μεγαλύτερη βιολογική σημασία 
για τον άνθρωπο, από τη στιγμή της γέννησής του και για πολλά 
χρόνια. Η μεγάλη του αξία οφείλεται στην ποικιλία των θρεπτικών 
συστατικών που περιέχει (αποτελεί την καλύτερη πηγή βιταμινών 
του συμπλέγματος Β και βιταμίνης Α), καθώς και στο γεγονός 
ότι ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Έτσι, τα γαλακτοκομικά 
«είναι απολύτως απαραίτητα σε έναν αναπτυσσόμενο οργανισμό, 
όπως ο παιδικός, καθώς αποτελούν τη μοναδική πηγή ασβεστίου. 
Είναι γνωστό πως το ασβέστιο αποτελεί θεμέλιο συστατικό των 
οστών και των δοντιών, ενώ είναι απαραίτητο και για την ομαλή 
λειτουργία των κυττάρων του νευρικού και του μυϊκού συστήμα-
τος και της επούλωσης των ιστών. Οι ανάγκες σε ασβέστιο στην 
παιδική ηλικία είναι 3 ποτήρια γάλα την ημέρα ή ισοδύναμες πο-
σότητες γαλακτοκομικών προϊόντων». 

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να σημειώσουμε πως ενδέχεται 
η λακτόζη που περιέχεται στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊ-
όντα να προκαλέσει κοιλιακές ενοχλήσεις σε κάποια άτομα. Όταν 
υπάρχει δυσανεξία στη λακτόζη, το γιαούρτι αποτελεί συνήθως 
την εναλλακτική λύση για τη λήψη του απαραίτητου ασβεστίου. 
Οι ειδικοί συνιστούν να προστίθεται γιαούρτι στη διατροφή από τη 
βρεφική κιόλας ηλικία και να συνδυάζεται με φρούτα, μπισκότα, 
ακόμη και δημητριακά. ||





οι	διατροφολόγοι	
σύμβουλοι

στις	...αγορές	σας	

M 
ε αυτόν τον στόχο, 
η εταιρεία φυσι-
κών συμπληρωμά-
των διατροφής και 
φυσικών καλλυ-

ντικών IsoPlus, σε συνεργασία 
με την επιστημονική ομάδα της 
εταιρείας medNutrition, σχεδίασε 
και εγκαινίασε την ενέργεια «Δι-
ατροφολόγος στο Φαρμακείο». 
Η ενέργεια αυτή, αφορά στην 
καθημερινή παρουσία διατροφο-
λόγων συνεργατών της IsoPlus 
σε φαρμακεία και αποτελεί βα-
σικό κομμάτι της αναβάθμισης 
των υπηρεσιών που παρέχει η 
IsoPlus προς τους συνεργάτες 
της φαρμακοποιούς και φυσικά 
προς το καταναλωτικό κοινό. Στό-
χος της ενέργειας είναι αφενός η 
ενημέρωση του καταναλωτικού 
κοινού για τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων της IsoPlus, αφε-
τέρου η ενημέρωσή τους για την 
αξία της ισορροπημένης διατρο-
φής και τον ρόλο της στην από-
κτηση υγείας και ευεξίας. 

Με σκοπό να ανακοινώσει τη 
νέα αυτή ενέργεια, αλλά και να 
ενισχύσει το ομαδικό πνεύμα που 
διέπει την IsoPlus, η εταιρεία 

ISOPLUS - medNutrition 

Πολλές φορές οι καταναλωτές φτάνουν στο φαρμακείο, 
αναζητώντας το καταλληλότερο για αυτούς συμπλήρωμα 
διατροφής. Τι θα λέγατε αν μαθαίνατε πως σε αρκετά φαρ-
μακεία θα υπάρχει στο εξής ειδικός επιστήμονας σε θέμα-
τα διατροφής, δηλαδή διατροφολόγος, για να διερευνήσει 
τις ανάγκες, να απαντήσει στις απορίες σας και να σας 
βοηθήσει να αγοράσετε αυτό που πραγματικά χρειάζεστε; 



διοργάνωσε, στις 13 και 14 Οκτωβρίου, εκπαιδευτική ημε-
ρίδα με το ομώνυμο θέμα («Διατροφολόγος στο Φαρμα-
κείο»), στο Mare Nostrum Hotel Thalasso στη Βραυρώνα 
Αττικής, με τη συμμετοχή άνω των 50 στελεχών και επι-
στημονικών συνεργατών της εταιρείας.

Επιβεβαιώνοντας ότι βασικός πυλώνας της φιλοσοφίας 
της IsoPlus αποτελεί η εταιρική ανάπτυξη μέσα από την 
εκπαίδευση και ανάπτυξη των ίδιων των στελεχών, αλλά 
και των συνεργατών της, η εκπαιδευτική ημερίδα παρείχε 
στους συμμετέχοντες επιστημονική ενημέρωση υψηλού 
επιπέδου πάνω στις νέες τάσεις των αγορών των συμπλη-
ρωμάτων διατροφής και των φυσικών καλλυντικών, ενώ 
πραγματοποιήθηκε και παρουσίαση των νέων προϊόντων 
της εταιρίας.

Σημείο «κλειδί» της επιτυχημένης διοργάνωσης ήταν η 
παρουσία του γνωστού κλινικού διαιτολόγου-διατροφολό-
γου κ. Κωνσταντίνου Ξένου, ο οποίος ως επίσημος καλε-
σμένος της IsoPlus, αφιέρωσε χρόνο στους νέους δια-
τροφολόγους για να απαντήσει στα καίρια ερωτήματά τους.

Εκτός από τον εκπαιδευτικό και επιστημονικό χαρακτή-
ρα του το διήμερο συμπεριέλαβε πλήθος δραστηριοτήτων. 
Οι συμμετέχοντες εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τις αθλη-
τικές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, και με φόντο το 
απέραντο γαλάζιο αναμετρήθηκαν μεταξύ τους σε τουρ-
νουά μπάσκετ, πινγκ-πονγκ, τένις, κολύμβησης, darts, 
διελκυστίνδας και κανό. Το βράδυ του Σαββάτου παρατέ-
θηκε δείπνο προς τους συμμετέχοντες και έγινε απονομή 
μεταλλίων στις νικήτριες ομάδες από τον κ. Ξένο. Η έκ-
πληξη της βραδιάς δεν ήταν ωστόσο αυτή, αλλά το... Latin 
& Zumba πάρτι που ακολούθησε! 

Μέσα από τη πραγματοποίηση τέτοιων ενεργειών και 
εκδηλώσεων, η IsoPlus αποδεικνύει έμπρακτα τη δέ-
σμευσή της για εκπαιδευτική ενημέρωση και για συνεχή 
βελτίωση των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσι-
ών της, προκειμένου να ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες 
των καταναλωτών και συνεργατών της. ||



H  
παρουσία ενός χαμογελαστού, παχουλού, γεν-
ναιόδωρου ηλικιωμένου άνδρα που κρατά έναν 
σάκο με δώρα και επισκέπτεται τα σπίτια κρυ-
φά από την καμινάδα στο τέλος κάθε χρονιάς 
αποτελεί μία συναρπαστική ιστορία για τα παι-

διά. Ο άγιος αυτός, είτε με την ονομασία «Άγιος Βασίλης» 
είτε με την αγγλική ονομασία «Santa Claus», έχει καταφέρει 
να πρωταγωνιστεί σε έναν μύθο που συγκινεί τόσο ορθόδο-
ξους όσο και καθολικούς πληθυσμούς. Τι είναι άραγε εκείνο 
που κάνει τη φιγούρα του Άγιου Βασίλη τόσο γοητευτική και 
δημοφιλή για τα παιδιά όλης της γης; «Η ομοιότητα ανάμε-
σα στον Άγιο Βασίλη και στον καλό παππού-επισκέπτη έχει 
σαν αποτέλεσμα την οικειότητα όλων σε σχέση με τη μορφή 
του», εξηγούν οι ειδικοί. Επιπλέον, «η συμπαθής εικόνα του 

τι	να	του	πω	
για	τον	

Άγιο	Βασίλη;

τησ Ζέφης Κληρονόμου 

«Άγιος Βασίλης έρχεται με δώρα φορτωμένος» ή 
μήπως όχι, λόγω ύφεσης; Κι όμως, ο γενναιόδω-
ρος άγιος θα είναι και φέτος πιστός στο ραντεβού 
του, αν βοηθήσουμε τα παιδιά να ανακαλύψουν 
το αληθινό νόημα της ιστορίας, κρυμμένη στη 
χαρά της προσφοράς κι όχι στα πανάκριβα κα-
λούδια στο σακούλι του. Μόνο τότε θα υπάρχει 
Άγιος Βασίλης ακόμα και για όσους έχουν πάψει 
να πιστεύουν σε ξωτικά, ιπτάμενα έλκηθρα και 
δώρα που έρχονται από τις καμινάδες…





με την έκπληξη σε μορφή δώρου, κάνουν τον άγιο αυτό να ξεχωρίζει 
από τους υπόλοιπους, ενώ η παρουσία του δεν θα μπορούσε να δι-
αχωριστεί από το πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων διακοπών κατά τη 
διάρκεια των οποίων μία οικογένεια μπορεί να βρει επιπλέον χρόνο 
να περάσει μαζί»..

► Αη-Βασίλης σε κρίση
Στους δυσοίωνους καιρούς για τα οικονομικά μας, φαίνεται πως ακό-
μα και η αειθαλής ιστορία του γενναιόδωρου αγίου περνάει κρίση. «Η 
Έλενα και ο Μιχάλης ζητάνε από τον Άγιο Βασίλη ό,τι βλέπουν στην 
τηλεόραση», λέει η 36χρονη Μαρίνα, μητέρα δύο παιδιών ηλικίας 4 
και 6 ετών. «Με τις περικοπές στον μισθό του άνδρα μου, τη δική 
μου ανεργία και τις έκτακτες εισφορές, πού να εξηγήσουμε τώρα στα 
παιδιά ότι ο “άγιος” δεν μπορεί να φέρει δώρα των 50 και 100 ευρώ; 
Παλιά, στις δικές μας εποχές, τα πράγματα ήταν πιο εύκολα. Οι γονείς 
έπαιρναν μια κούκλα, ένα αυτοκίνητο και τελείωσε. Τώρα τα παιδιά 
είναι ενημερωμένα, έχουν συγκεκριμένες, πανάκριβες απαιτήσεις 
από τον Άγιο Βασίλη κι αλίμονο αν τους απογοητεύσει…». 

Συνήθως τα παιδιά, με αφορμή τις γιορτές των Χριστουγέννων 
και την επερχόμενη εμφάνιση του Άγιου Βασίλη, επηρεασμένα από 
τις διαφημίσεις, ζητούν δώρα ακριβά και συχνά ακατάλληλα για την 
ηλικία τους. Όταν αυτό συμβαίνει, οι γονείς καμιά φορά πιέζονται 
οικονομικά προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των 
παιδιών, ενώ τα παιδιά αποκαλύπτουν το ρεαλιστικό, δυσάρεστο 

κομμάτι του μύθου, ότι δηλαδή ο Άγιος Βασίλης έχει οικονομι-
κούς περιορισμούς!

 ► Μικροί Άγιοι Βασίληδες 
Ενόψει Χριστουγέννων και της πολυαναμενόμενης 
άφιξης του αγίου, από την Καισάρεια ή από τον Βό-
ρειο Πόλο, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά 

να είναι γενναιόδωρα, αντί να τα στρέψουμε, χρονιάρες 
μέρες, στον υπερκαταναλωτισμό; 

Η ιστορία του Άγιου Βασίλη αποτελεί μία εξαιρε-
τική αφορμή για να μιλήσουμε στα παιδιά για την 
έννοια της γενναιοδωρίας και τη βαθιά ικανοποίη-
ση που συνοδεύει όχι μόνο τη λήψη, αλλά και την 
προσφορά δώρων-αγαθών, σε άτομα που έχουν 
πραγματικά ανάγκη. Έτσι, χωρίς να χαλάσουμε 
την ατμόσφαιρα αναμονής του Άγιου Βασίλη, θα 

μπορούσαμε να προτείνουμε στα παιδιά μας να 
μεταμορφωθούν τα ίδια σε μικρούς Άγιους 
Βασίληδες, να σχεδιάσουν και να διερευνή-
σουν τι ακριβώς θα μπορούσαν να προσφέ-
ρουν σε άλλα παιδιά που έχουν ανάγκη. Οι 
γονείς μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό. 
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Κατά τη διάρκεια του 
δημοτικού, ένα παιδί 

απομυθοποιεί σιγά-σιγά 
τον Άγιο Βασίλη και 

αρχίζει να υποψιάζεται 
ότι οι γονείς του 

παίζουν κρίσιμο ρόλο 
στην αγορά των δώρων 

που λαμβάνει.
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Ωφελεί τα παιδιά ο μύθος του Αη-Βασίλη; 
Ο μύθος είναι πολύ σημαντικός για τη νοητική τους 
ανάπτυξη. Αποτελεί την πρώτη αίσθηση επιβράβευσης 
που πηγάζει εκτός της οικογένειας. Διότι υπό μία έν-
νοια παίζει τον ρόλο της κοινωνίας σε μια πιο «παι-
δική» βέβαια εκδοχή της. Ο Άγιος δεν τιμωρεί, αφού 
ενσαρκώνει την έννοια της επιείκειας, ενώ ταυτόχρονα 
εξάπτει τη φαντασία των παιδιών. Αυτή η αλληλεπί-
δραση είναι ιδιαίτερα επιθυμητή, καθώς αποτελεί μία 
από τις πιο σπουδαίες πηγές έμπνευσης προτύπων και 
αρχών. Εξάλλου, αν όλοι προσπαθήσουμε να ανακαλέ-
σουμε τις πιο τρυφερές αναμνήσεις των παιδικών μας 
χρόνων, τότε θα δούμε ότι ξεχωριστή θέση ανάμεσά 
τους έχει ο συγκεκριμένος Άγιος, θέση που χωρίς την 
παρουσία του θα έμενε αδειανή. 

Ο διαχωρισμός σε «καλά» παιδιά που θα πάρουν δώρα 
και «κακά» που δεν θα πάρουν, πόσο παιδαγωγικά ορ-
θός είναι; 
Πρώτα από όλα, παιδαγωγικά ορθό και αποτελεσμα-
τικό είναι το να υπάρχει συνέπεια ανάμεσα στα λόγια 
και στις πράξεις. Το να απειλούμε δηλαδή ή να υπο-
σχόμαστε κάτι και κατόπιν να μην το πραγματοποιού-
με, μας καθιστά αναξιόπιστους και σαφώς αναποτελε-
σματικούς. Όσον αφορά στην συγκεκριμένη «απειλή» 
καλύτερα να την αποφεύγουμε. Ας είμαστε λιγάκι 
προνοητικοί για να μην έρθουμε στη δύσκολη θέση να 
πραγματοποιήσουμε κάτι που θα στενοχωρήσει το παι-
δί και ίσως κάνει τις μέρες αυτές να χάσουν αυτό που 
τις χαρακτηρίζει περισσότερο: το δικαίωμα στη χαρά.  

Τα γράμματα στον Αη-Βασίλη τι αποκαλύπτουν στους 
γονείς;
Τα γράμματα προς 
τον Άγιο Βασίλη είναι 
ένας πραγματικός 
θησαυρός πληρο-
φοριών για τα συ-
ναισθήματα και 
τις ανάγκες των 
παιδιών. Μέσα 
από αυτά μπο-
ρούμε να μά-
θουμε για ζη-
τήματα που τα 
αγχώνουν ή τα 
στενοχωρούν, 
γεγονότα που 
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► Υπάρχει Άγιος Βασίλης; 
«Μέχρι πέρσι, συντηρούσαμε το πα-
ραμύθι του Άγιου Βασίλη», περιγρά-
φει η Ιωάννα, μητέρα δύο αγοριών 
ηλικίας 5 και 7 ετών. «Αρχές Δεκεμ-
βρίου, τα παιδιά έγραφαν τα γράμματα 
με τις επιθυμίες τους στον Άγιο Βασί-
λη, αφού εγώ είχα κάνει μια κρυφή 
έρευνα αγοράς κι έβλεπα πάνω κάτω 
πόσο θα μου κόστιζαν τα συγκεκρι-
μένα δώρα. Παραμονή Πρωτοχρο-
νιάς, έβαζα αργά τη νύχτα τα δώρα 
μπροστά στο τζάκι και την άλλη μέρα 
το πρωί τα παιδιά ξυπνούσαν νωρίς - 
νωρίς για να κάνουν ενθουσιασμένα 
την ανακάλυψη. Η απομυθοποίηση 
ήρθε φέτος τον Νοέμβριο, όταν κάτι 
συζητούσαμε με τον μικρό μου γιο 
για τα Χριστούγεννα. Μπαίνει στην 
κουβέντα σαν σίφουνας ο μεγαλύ-
τερος, ο Νικήτας, φωνάζοντας: «Ψέ-
ματα! Δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης, 
μου το είπε ο φίλος μου ο Αλέξης. 
Τα δώρα μάς τα φέρνετε εσείς οι γο-
νείς και μας βάζετε να του γράφουμε 
γράμμα για να λέμε ότι θα είμαστε 
καλά παιδιά!», έκλεισε το λογύδριό 
του θριαμβευτικά, ενώ ο μικρός με 
κοίταζε με απορία και ύφος «τώρα τι, 
ποιον να πιστέψω, τον αδελφό μου, 
τον Αη-Βασίλη ή τη μαμά;». 



Μήπως, λοιπόν, κλονιστεί η εμπιστο-
σύνη του παιδιού σε εμάς και θεωρήσει 
ότι τόσο καιρό το εξαπατούσαμε με μια 
ψεύτικη ιστορία; 

Ο μύθος του Άγιου Βασίλη είναι ένας 
μύθος που υπάρχει για όλους και όχι μία 
κατασκευή ενός ή περισσότερων μελών 
μίας οικογένειας. Συνεπώς, ένα παιδί μπο-
ρεί μεν να θυμώσει που ο Άγιος Βασίλης 
δεν υπάρχει ή έχει τη μορφή της μητέρας 
και του πατέρα, αλλά η νέα πραγματικότη-
τα δεν θα είναι ξένη μόνο σε αυτό. 

► Η ώρα της αλήθειας 
Κατά τη διάρκεια του δημοτικού, ένα 
παιδί απομυθοποιεί σιγά-σιγά τον Άγιο 
Βασίλη και αρχίζει να υποψιάζεται ότι 
οι γονείς του παίζουν έναν κρίσιμο 
ρόλο στις εμφανίσεις του αγίου και στην 
αγορά των δώρων που τελικά το ίδιο 
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τα φοβίζουν ή τα απογοητεύουν, τις ανησυχίες τους 
καθώς και για τις βαθύτερες επιθυμίες τους, που εν-
δεχομένως δύσκολα μοιράζονται με τους μεγαλύτε-
ρους.

Αυτά τα πολύ χρήσιμα στοιχεία μπορούν να βοη-
θήσουν τους γονείς στο να μπορέσουν να τα καθη-
συχάσουν, να τα κάνουν να αισθανθούν περισσότερη 
ασφάλεια και να έρθουν πιο κοντά στον εύθραυστο 
ψυχισμό τους. 

Ποιες υπερβολές να αποφεύγουμε με «πρόσχημα»  
τον Αη-Βασίλη; 
Πολλές φορές οι γονείς θέλοντας να ελέγξουν τη συ-
μπεριφορά των παιδιών τους καταφεύγουν σε τακτι-
κές τύπου «αν δεν πάρεις δέκα στον έλεγχο…» ή «αν 
μαλώνεις με τον αδερφό σου ο Αη-Βασίλης δεν θα σε 
αγαπάει και δεν θα σου φέρει δώρο!» 

Η αλήθεια είναι όμως ότι αφενός τα αποτελέσματα 
σε σχέση με την αλλαγή της συμπεριφοράς των παι-
διών -ακόμα κι αν επιτευχθούν -δεν θα έχουν μεγάλη 
διάρκεια και ως τίμημα προκαλούν αρκετό στρες στα 
παιδιά. Αφετέρου, δεν είναι συνεπές το να προσδί-
δουμε στον καλοκάγαθο Άγιο ρόλους, όπως του επι-
στάτη και τιμωρού. 

Είναι καλύτερο για τα σύγχρονα παιδιά να μην τρέ-
φουν «μύθους»; 
Θα ήταν πραγματικά άδικο να θεωρήσουμε ότι τα σύγ-
χρονα παιδιά είναι λιγότερο παιδιά. Γιατί μόνο σε αυτή 
την περίπτωση θα ήταν ίσως δικαιολογημένο το να στε-
ρήσουμε τα υπέροχα συναισθήματα που τα πλημμυρί-
ζουν κάθε φορά που περιμένουν τον Αϊ Βασίλη, που νο-

μίζουν ότι τον είδαν κι έβγαλαν 
μαζί του φωτογραφία ή ότι 

τον άκουσαν το βράδυ που 
τους άφησε τα δώρα.

Ο Άγιος είναι η αγάπη 
και η προσφορά με τη 
μορφή ενός αγαπημένου 
«παππού», ένα βίωμα 
που μόνο καλό κάνει 
στα παιδιά. 

Άλλωστε μύθος και 
παιδί είναι έννοιες 

συνυφασμένες από 
πολύ παλιά και δεν 
κρίνεται σκόπιμο 
να καταρριφθεί 
η σχέση αυτή.
 



λαμβάνει. Οι ειδικοί τονίζουν 
λοιπόν, ότι είναι καλύτερο να πει 
ένας γονιός την αλήθεια γύρω 
από το έθιμο του Άγιου Βασίλη, 
όταν το παιδί αισθάνεται έτοιμο 
να την ακούσει. Η ετοιμότητα 
έχει να κάνει με το επίπεδο ωρι-
μότητας του κάθε παιδιού. Πιο 
σημαντικός είναι ο τρόπος που 
θα γίνει η «αποκάλυψη» παρά ο 
χρόνος αυτής. Δηλαδή θα πρέπει 
να μην δημιουργήσουν οι γονείς 
την απογοήτευση στο παιδί, αλλά 
να του δώσουν την αίσθηση της 
εξέλιξης, της συνέχειας του εθί-
μου με πιο ουσιαστικό τρόπο («ο 
Άγιος Βασίλης έχει βάλει εμάς, 
τους γονείς σου, στη θέση του 
γιατί μεγαλώνεις και τον έχεις 
λιγότερο ανάγκη»). 

Το τι θα πουν για το θέμα 
του Άγιου Βασίλη, όπως και για 
οποιοδήποτε άλλο θέμα, εξαρ-
τάται από την καθημερινή σχέση 
που έχουν με τα παιδιά τους. Αν 
επιδιώκουν να έχουν μια σχέση 
εμπιστοσύνης και ασφάλειας, θα 

πρέπει να πουν στο παιδί την αλήθεια κάθε φορά, με έναν τρόπο κα-
τάλληλο για την ηλικία του και την προσωπικότητά του, με έναν τρόπο 
που να μπορεί να αντέξει. 

► Γράμμα στον Άγιο Βασίλη
Πώς μπορείτε να «χειριστείτε» την αλληλογραφία των παιδιών σας με τον 
Άγιο Βασίλη φέτος, στις γιορτές της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης;
* Ζητώντας του ευγενικά: Ένας τρόπος για να ζητήσει το παιδί ένα δώρο, 
είναι να γράψει ένα γράμμα στον άγιο ζητώντας του ευγενικά και όχι 
απαιτητικά το δώρο της αρεσκείας του («αν βρεις να μου φέρεις το τάδε 
παιχνίδι - αν όμως δε μπορέσεις, θα ήθελα να μου φέρεις ό,τι νομίζεις 
εσύ ότι θα μου άρεσε»), με την ελπίδα ότι η συμπεριφορά του τη χρονιά 
που πέρασε ήταν ικανοποιητική. 
* Απαντητικό γράμμα: Αν το παιδί ζητήσει ένα ακριβό δώρο και εμείς, 
ως γονείς, δυσκολευόμαστε να αντεπεξέλθουμε σε αυτό το αίτημα, θα 
μπορούσαμε να γράψουμε ένα απαντητικό γράμμα προς το παιδί εξηγώ-
ντας τους λόγους για τους οποίους δεν μπορέσαμε να ικανοποιήσουμε 
την επιθυμία του. Έναντι αυτού, του πήραμε κάτι που κρίναμε σημαντικό, 
τονίζοντας ότι θα θυμόμαστε αυτή του την επιθυμία και μέσα στην επό-
μενη χρονιά. ||

Η ιστορία του Άγιου 
Βασίλη αποτελεί μία 
εξαιρετική αφορμή 

για να μιλήσουμε στα 
παιδιά για την έννοια της 

γενναιοδωρίας.
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E 
ίναι παράδοση πλέον, 
για πολλούς από εμάς, 
στο τέλος κάθε χρονιάς 
να βάζουμε καινού-
ριους στόχους για την 

επόμενη. Ως άλλοι πολιτικοί, οι 
προγραμματικές δηλώσεις 
που κάνουμε με αποδέκτη 
τον εαυτό μας δίνουν και 
παίρνουν και μια αισιοδοξία 
«ποτίζει» την ψυχή μας, πε-
πεισμένοι πως με τον ερχομό 
του νέου έτους θα έλθουμε πιο 
κοντά στον «νέο» μας εαυτό.  

Κάτι τέτοιο μπορεί να φαντά-
ζει παράλογο, δεν είναι όμως, αν 
σκεφτούμε πως η Πρωτοχρονιά 
για πολλούς σημαίνει προσωπική 
πρωτοχρονιά, κάτι σαν τα γενέθλια. 

Το πιο σημαντικό βέβαια είναι όχι 
το πότε θα μπουν οι στόχοι, αλλά το 
να μην τους ξεχνάμε ποτέ, μιας και 
αυτοί είναι που μας κινητοποιούν 
για τα μεγάλα και σπουδαία κατορ-

θώματα της ζωής μας. Ωστόσο, τι 
είναι αυτό που μας οδηγεί να 
επιλέξουμε να φτιάξουμε τη 
λίστα, όπου όλες οι καταχρή-
σεις κόβονται μαχαίρι, τη συ-
γκεκριμένη μέρα του ημερο-
λογίου; Και το πιο σημαντικό, 

αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί μετά 
από 365 μέρες, οι στόχοι παραμέ-

νουν, για ένα μεγάλο ποσοστό αν-
θρώπων, οι ίδιοι; Παρακάτω, ακο-
λουθούν στόχοι που του χρόνου, 
αν όλα πάνε καλά, δεν θα πιάνουν 
χώρο στη νέα σας... λίστα!

τησ Βιβέττας Λαϊνιώτη 

Αν ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων 
που στο ξεκίνημα της κάθε χρονιάς 

δημιουργείτε μια λίστα με νέους στόχους, 
τότε το άρθρο αυτό είναι ο οδηγός σας. 

Το πόσο πραγματοποιήσιμοι θα είναι αυτοί οι στόχοι 
είναι αποκλειστικά στο χέρι σας. 

Ο δικός μας ρόλος είναι να σας δώσουμε ιδέες 
για το πώς μπορείτε να βελτιώσετε την υγεία 

αλλά και τη ζωή σας γενικότερα, 
ώστε το 2013 να είναι πραγματικά η χρονιά σας!



| Συμβουλές ζωής: | 

  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 |       |

✶  Προσπαθείτε να μετατρέψετε την κάθε σας μέρα σε μια 
όμορφη μέρα γεμάτη νόημα.

✶ Βάλτε μικρούς, αλλά σημαντικούς στόχους.  

✶ Σκεφτείτε αισιόδοξα και θετικά.

✶  Βρείτε το προσωπικό σας όραμα για την καινούρια χρονιά.

✶  Μοιραστείτε τις σκέψεις σας με τους ανθρώπους που αγα-
πάτε.

✶  Μην εγκαταλείπετε. Δοκιμάστε εναλλακτικούς τρόπους για 
να πραγματοποιήσετε τους στόχους σας.

✶ Κάντε σχέδια για το μέλλον σας.

✶ Βοηθήστε όσους σας έχουν ανάγκη.

✶  Μην περιμένετε να σας ανακαλύψουν στο επαγγελματικό 
σας περιβάλλον, αποδείξτε μόνοι σας ποιοι είστε.
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► Για να επιτύχουμε τους στόχους μας θα πρέπει…
Για να θέσουμε έναν στόχο πρέπει να ξέρουμε τι πραγματικά θέλουμε 
να πετύχουμε και σε τι θα μας βοηθήσει. Στη συνέχεια μπορούμε να 
καταγράψουμε τις επιθυμίες μας σε μια κόλλα χαρτί, ξεκινώντας με 
αυτές που είναι πιο σημαντικές για εμάς. Αυτή η καταγραφή θα μας 
βοηθήσει να χωρίσουμε τους στόχους σε δύο κατηγορίες: αυτούς που 
απαιτούν περισσότερο χρόνο για να πραγματοποιηθούν, σε σχέση με 
εκείνους που χρειάζονται λιγότερο. 

Για να μην εγκαταλείψετε την προσπάθεια, καλό είναι να ξεκινήσετε 
με μικρούς στόχους μίας εβδομάδας ή 1-2 μηνών. 

Και γιατί στην αρχή της νέας χρονιάς; Γιατί κάθε νέα χρονιά, σημαί-
νει και νέα αρχή! Σύμφωνα με τους ειδικούς, δεκάδες άνθρωποι επι-
θυμούν μια σημαντική μέρα για να κάνουν μια νέα αρχή. Τι καλύτερο 
λοιπόν, από την Πρωτοχρονιά; 

Για να πάνε όλα καλά, είναι 
σημαντικό να θέτουμε τους σω-
στούς στόχους, με μια αίσθηση 
πρόκλησης αλλά και με μια δόση 
ρεαλισμού. Στο σημείο αυτό, με-
τράει και η διατύπωση του στό-
χου. Για παράδειγμα, ο στόχος 
«Θα χάσω βάρος», είναι πολύ 
γενικός και αόριστος. Αν όμως 
γράψουμε «θέλω να χάσω 8 κιλά 
σε δύο μήνες » γίνεται συγκεκρι-
μένος και μετρήσιμος. Είναι πολύ 
σημαντικό να θέτουμε ρεαλιστι-
κούς στόχους, που μπορούν να 
υλοποιηθούν με λίγη επιμονή και 
προσπάθεια.

► Από 1/1/13 θα….
Ο καθένας διαλέγει εκείνους 
τους στόχους, που θεωρεί πιο 
σημαντικούς για την ευτυχία του 
και την ζωή του. Εμείς, στο πε-
ριοδικό healthyme, που αγαπά-
με την υγεία και την ευεξία, σάς 
προτείνουμε εκείνους που θα 
βελτιώσουν και θα ενισχύσουν 
τον οργανισμό σας, δίνοντάς σας 
ταυτόχρονα και μια ψυχική ανά-
ταση. Η επιλογή είναι δική σας…

> Ελαττώνω το κάπνισμα: Δεν 
γράφουμε «θα κόψω το κάπνι-
σμα», γιατί αν ήταν εύκολος στό-
χος δεν θα μας ταλαιπωρούσε 
τόσο πολύ. Δοκιμάστε να περιο-
ρίσετε στο μισό τη συχνότητα των 
τσιγάρων σας. Ή αλλιώς πείτε 
στον εαυτό σας την πρώτη του 
μηνός «Δεν θα καπνίσω σήμερα!»

> Γυμνάζομαι πιο συχνά: Πολλοί 
αποφασίζουν να γραφτούν στο γυ-
μναστήριο της γειτονιάς και ενώ 
ξεκινούν με μεγάλη όρεξη, στα 
μέσα της χρονιάς εγκαταλείπουν. 
Δεν είναι ανάγκη να ιδρώσετε 
στους διαδρόμους και στη Zumba, 
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αν δεν το θέλετε. Μπορείτε απλά να βάλετε ένα 10λε-
πτο εκγύμνασης στην καθημερινότητά σας. Μην το τσι-
γκουνευτείτε! Θα δείτε θαύματα. 

> Θα χάσω τα περιττά κιλά: Μην σας πιάνει ο τρόμος 
της στέρησης και της εξαντλητικής δίαιτας. Αλλάξτε 
απλώς τις διατροφικές σας συνήθειες και δείτε το 
νούμερο της ζυγαριάς να πέφτει! Μην γράφετε σαν 
στόχο «Θα χάσω κιλά». Γιατί μια τέτοια υπόσχεση 
φέρνει τα ερωτήματα «Πόσα κιλά;», «Σε πόσο χρό-
νο;», «Με ποιον τρόπο;». Αντ’ αυτού, γράψτε σαν στό-
χο «κάθε μήνα, θα χάνω 2 - 4 κιλά».

> Θα περιορίσω το πολύ αλκοόλ: Η υπόσχεση που 
δίνετε λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου θα είχε κά-
ποιο νόημα αν το ίδιο βράδυ δεν συνοδευόταν με την 
υπερκατανάλωση αλκοολούχων ποτών στο πρωτο-
χρονιάτικο πάρτι! Δεν είναι ανάγκη να πάτε από το 
ένα άκρο στο άλλο. Αν θεωρείτε πως κάποιες μέρες 
καταναλώνετε παραπάνω από το κανονικό, απλά πε-
ριορίστε το σε 2 με 3 ποτήρια την εβδομάδα και πείτε 
στον εαυτό σας «θα ενδιαφερθώ για την υγεία μου». 

> Θα περνάω περισσότερο χρόνο με τους ανθρώ-
πους μου: Kαι όχι με το facebook! Επενδύστε στις 
ανθρώπινες σχέσεις και αναπτύξτε τις κοινωνικές 
σας δεξιότητες. Μοιραστείτε τα όνειρά 
σας και τους στόχους σας. Γενικότερα 
τολμήστε να ονειρευτείτε! Αλήθεια, 
πότε ήταν η τελευταία φορά που το 
επιχειρήσατε; Ανοίξτε την καρδιά σας 
και ζητήστε ακόμη και βοήθεια όταν 
το χρειάζεστε. Ειδικά στις μέρες μας, 
είναι πολύ πιο σημαντικό να περνά-
με χρόνο με τους αγαπημένους μας, 
παρά να κάνουμε like στη σελίδα 
τους… 

► Και αν κουραστώ; 
Ναι, είναι πιθανό, εκεί που τα πηγαί-
νετε πολύ καλά και είστε περήφα-
νοι για τη συνέπεια σας, ξαφνικά να 
παρουσιαστούν κάποιες δυσκολίες. 
Π.χ. μπορεί να έχετε πιεστεί από τη 
δουλειά και να θέλετε να ξεσπάσετε 
στα ντόνατς, ενώ στόχος της χρονιάς 
ήταν η απώλεια βάρους και η υγιει-

νή διατροφή. Μην ταράζεστε όμως! Ακόμη και σε 
μια τέτοια περίοδο, είναι σημαντικό να συνεχίσετε 
την προσπάθεια επίτευξης του στόχου- έστω κι αν 
χρειαστεί να ελαττώσετε τον ρυθμό σας. Το καλό 
με τους στόχους είναι ότι μπορούν και αλλάζουν. 
Είναι άλλωστε πολύ λογικό όταν μεταβάλλονται οι 
καταστάσεις και οι ανάγκες μας, να ακολουθούν 
τη μεταβολή αυτή και οι στόχοι μας. Μπορεί, για 
παράδειγμα, να βάλατε αρχικά ως στόχο να πη-
γαίνετε 5 φορές την εβδομάδα για τρέξιμο, όμως 
μετά από κάποιες εβδομάδες αντιληφθήκατε ότι 
είστε πολύ αγχωμένοι για να τα προλάβετε όλα! Το 
σωστό είναι να μην σταματήσετε εντελώς το τρέξι-
μο, αλλά να το μειώσετε σε 3 φορές την εβδομά-
δα. Σε καμία περίπτωση μην σταματήσετε τελεί-
ως! Είναι σαν να ξαναρχίζετε από την αρχή. Έχετε 
πάντα στο μυαλό σας ότι χρειάζεται υπομονή και 
επιμονή - η ομορφιά των στόχων είναι ακριβώς 
αυτή! Η προσπάθεια που κάνεις για να ανταμει-
φθείς στο τέλος. 

Αντί να αποθαρρύνεστε, φανταστείτε τον εαυτό 
σας, πώς θα είναι μετά την επίτευξη του στόχου. 
Αυτή η εικόνα θα σας δώσει το κίνητρο για να συ-
νεχίσετε. Να θυμάστε πως η αυτοβελτίωση δεν θα 
έρθει εν μια νυκτί, αλλά μπορεί να ξεκινήσει σε μια 
νύχτα, αυτήν της Πρωτοχρονιάς! ||



Κ
αι όταν κάνουμε 
λόγο για άσκηση, 
εννοούμε τόσο τη 
γυμναστική όσο 
και τα διάφορα 

αθλήματα –ατομικά ή ομαδι-
κά- στα οποία μπορεί να επι-
δοθεί κάποιος. Σύμμαχο σε 
αυτή την προσπάθεια, αποτε-
λούν για πολλούς τα Συμπλη-
ρώματα Διατροφής (ειδικά 
αθλητικά και πολυβιταμίνες). 

Τι είναι όμως αυτά τα συ-
μπληρώματα, ποια είναι τα 
κατάλληλα και πόσο αποτε-
λεσματικά είναι εν τέλει; Την 
απάντηση στα ερωτήματα αυτά 
μας βοηθούν να δώσουμε η 
κυρία Ειρήνη Τζανετάκου, βι-
ολόγος, κλινική διαιτολόγος 
και η συνεργάτιδά της, κλινική 
διαιτολόγος-διατροφολόγος, 
κυρία Ηλιάνα Μιχάλη. 

Σύμφωνα με τις ειδικούς, 
με τον όρο συμπλήρωμα δι-
ατροφής εννοούμε «κάθε 
προϊόν που λαμβάνεται από 
το στόμα και μπορεί να έχει 
διάφορες μορφές όπως χάπι, 
κάψουλα, ταμπλέτα, σκόνη ή 
και πόσιμο υγρό και ουσια-
στικά χρησιμοποιείται για να 
συμπληρώσει τη διατροφή. 

Η άσκηση και γενικότερα ο υγι-
εινός τρόπος ζωής δείχνουν να 
κερδίζουν καθημερινά όλο και πε-
ρισσότερους ανθρώπους, ανεξαρ-
τήτως ηλικίας και σωματικής δι-
άπλασης. Οι λόγοι είναι αρκετοί, 
με κυρίαρχους τη βελτίωση της 
εμφάνισης και της φυσικής κατά-
στασης του ατόμου, την ανακού-
φιση από το άγχος και το στρες 
και την απώλεια βάρους. 

τησ Λυδιασ Παπαευαγγελου 

οι	σύμμαχοι	της	
άσκησης

ΣΥμπληρώματα ΔιατρΟφησ

Αποτελεί, συνεπώς, συμπυ-
κνωμένη πηγή θρεπτικών 
συστατικών ή άλλων ουσιών. 
Επιπλέον, ένα συμπλήρωμα 
διατροφής περιέχει τουλά-
χιστον ένα από τα παρακάτω 
συστατικά: βιταμίνες, ανόρ-
γανα συστατικά, αμινοξέα, 
βότανα, μεταβολίτες, δομικά 
συστατικά του σώματος ή 
συνδυασμό των παραπάνω».

Μία εύλογη απορία στην 
οποία μας διαφωτίζουν οι κυ-
ρίες Τζανετάκου και Μιχάλη 
είναι το αν τα συμπληρώμα-
τα διατροφής χωρίζονται σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες. 
«Σύμφωνα με τα όσα προβλέ-
πει ο ΕΟΦ, τα συμπληρώματα 
διακρίνονται σε δύο κατηγο-
ρίες, ανάλογα με την προβλε-
πόμενη χρήση τους. Η πρώτη 
κατηγορία είναι τα συμπλη-
ρώματα διατροφής, δηλαδή τα 
διατροφικά εκείνα προϊόντα τα 
οποία έχουν ως σκοπό τη συ-
μπλήρωση της συνήθους δίαι-
τας. Αυτό σημαίνει, πρακτικά, 
ότι τα προϊόντα αυτά έρχονται 
να καλύψουν τα κενά που 
μπορεί να παρουσιάζει η δι-
ατροφή του ατόμου σε κάποια 
απαραίτητα συστατικά. 



Ένα τέτοιο συμπλήρωμα είναι η VM2000 της 
Solgar, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις αυ-
ξημένες ενεργειακές απαιτήσεις του σύγχρονου 
ανθρώπου. Χαρίζει σε αυτόν που τη λαμβάνει την 
απαραίτητη ενέργεια για να διεκπεραιώσει όλες τις 
καθημερινές του δραστηριότητες και βοηθά τον ορ-
γανισμό να αντεπεξέλθει στη μόλυνση του περιβάλ-
λοντος, στο στρες, στην πνευματική και σωματική 
κόπωση. 

Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες βιταμίνες, 
μέταλλα και ιχνοστοιχεία, αμινοξέα, αντιοξειδωτικά, 
πεπτικά ένζυμα, υπέρ τροφές, βότανα, υδατο-
διαλυτές ίνες και βιοφλαβονοειδή. 

Η δεύτερη κατηγορία είναι τα Τρό-
φιμα Ειδικής Διατροφής. Πρόκειται 
για τρόφιμα τα οποία, λόγω της σύν-
θεσής τους, προορίζονται για ειδική 
διατροφή συγκεκριμένων ομάδων 
πληθυσμού, π.χ. ανθρώπων με δυ-
σανεξία σε κάποια ουσία, όπως η 
γλουτένη ή η λακτόζη, ή ανθρώπων 
που πάσχουν από μεταβολικά νοσήμα-
τα, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης».

Ας επιστρέψουμε όμως στα συμπληρώματα δια-
τροφής που προορίζονται για τον αθλητισμό. Μπορούν 
τα αθλητικά συμπληρώματα διατροφής να βελτιώσουν 
τις επιδόσεις; Σύμφωνα με τις ειδικούς, «σκοπός των 
αθλητικών συμπληρωμάτων διατροφής είναι να μει-
ώσουν το σωματικό λίπος και να αυξήσουν τη μυϊκή 
μάζα βελτιώνοντας παράλληλα την αντοχή, καθώς 
επίσης και να προάγουν τη διαδικασία ανάνηψης των 
μυών μετά την προπόνηση. Επιπλέον, αποσκοπούν στο 
να ελαττώσουν το οργανικό στρες της έντονης προπό-
νησης, να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα εμφάνι-

σης ασθενειών ή να προσδώσουν κάποια άλλα 
οφέλη που θα μπορούσαν να βελτιώσουν 

την αθλητική απόδοση, που είναι και το 
ζητούμενο».

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει 
το Tonalin® CLA της Solgar. Πρό-
κειται για μία μοναδική και ασυ-
ναγώνιστη φόρμουλα, που μπο-
ρεί να βοηθήσει στη μείωση του 

αποθηκευμένου υποδόριου λίπους 
και στον έλεγχο του βάρους, ενώ 

παράλληλα δρα θετικά στη διατή-

| Προσοχή στην επιλογή! |
Κάθε αθλητής ή κάθε ασκούμενος θέλει άμεσα και εμφανή αποτελέσματα στο σώμα του. Τι 
πρέπει όμως να προσέξει κανείς κατά την αγορά των σκευασμάτων που υπόσχονται κάτι τέ-
τοιο; Υπάρχουν απαγορευμένες ή βλαβερές ουσίες μέσα στα αθλητικά συμπληρώματα;
Οι ειδικοί απαντούν: «Τα συγκεκριμένα σκευάσματα δεν πρέπει να τα συγχέουμε σε καμία 
περίπτωση με τα αναβολικά στεροειδή, τα οποία έχουν παρενέργειες και μπορεί να προκαλέ-
σουν πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, είναι αυτός που 
προτίθεται να τα αγοράσει και να τα χρησιμοποιήσει, να είναι προσεκτικός και σίγουρος ότι 
το σκεύασμα που έχει στα χέρια του είναι γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ, με αναγραφόμενο τον 
αριθμό γνωστοποίησης και επίσης ότι αναγράφεται η αναλυτική σύσταση του προϊόντος στη 
συσκευασία. Έτσι, διασφαλίζεται ότι το προϊόν είναι νόμιμο και πιστοποιημένο».
Σαφές είναι επίσης, ότι όσο πιο επίσημες και ανοιχτές είναι οι διαδικασίες πώλησης και διάθε-
σης στην αγορά (π.χ. μέσω φαρμακείων), τόσο ασφαλέστερο είναι το προϊόν. 
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ρηση του μυϊκού ιστού. Φτιαγμέ-
νο από καρθαμέλαιο, το φυσικό 
αυτό σκεύασμα, σε συνδυασμό 
με συστηματική άσκηση και 
υγιεινή διατροφή, βοηθά 
άτομα που επιθυμούν να 
χάσουν σωματικό λίπος 
και ταυτόχρονα να δια-
τηρήσουν τον μυϊκό ιστό 
του σώματός τους, άτομα 
που επιθυμούν απώλεια 
και έλεγχο του βάρους τους, 
αθλητές και ασχολούμενους 
με φυσική κατάσταση και μυϊκή 
ανάπτυξη. 

Πόσο αποτελεσματικά είναι τα 
αθλητικά συμπληρώματα δια-
τροφής;
Αυτό που δεν θα πρέπει να ξε-
χνάμε είναι πως δεν πρέπει να τα 
περιμένουμε όλα από ένα σκεύα-
σμα. Το Α και το Ω για να έχουμε 
αντοχή, ενέργεια και επιδόσεις, 
είναι μια καλή και ισορροπημένη 
διατροφή. Για τα άτομα που, για 
οποιονδήποτε λόγο, δεν καταφέρ-
νουν να ακολουθήσουν αυτήν την 
ισορροπημένη διατροφή ή για τα 
άτομα που ασχολούνται με αθλή-
ματα που απαιτούν ιδιαίτερα χαμη- 

 
 
 
λά επίπεδα σωματικού λίπους, 
(όπως π.χ. η γυμναστική), η χρή-
ση συμπληρωμάτων βιταμινών 
και μετάλλων, πρωτεΐνης και 
αμινοξέων ή ακόμη και κάποιων 
βοτάνων, έρχεται να βοηθήσει και 
να κάνει αυτά που οι διατροφικές 
συνήθειες του ατόμου δεν μπο-
ρούν, αφού διορθώνουν την υπο-
κείμενη διατροφική ανεπάρκεια. 

«Τα άτομα που βρίσκονται σε 
καλή κατάσταση θρέψης επομέ-
νως, δεν μπορούν να βελτιώσουν 
τις επιδόσεις τους λαμβάνοντας 

απλώς ένα συμπλήρωμα δια-
τροφής. Ωστόσο, υπάρχουν και 

κάποιες εξαιρέσεις στον γενικό 
αυτόν κανόνα. Οι εξαιρέσεις 

αυτές περιλαμβάνουν σκευ-
άσματα όπως η κρεατίνη, τα 
διττανθρακικά άλατα και τα 
αντιοξειδωτικά θρεπτικά 
συστατικά».

Καταλληλότητα και συστα-
τικά-κλειδιά

Το καθοριστικό ερώτημα σίγουρα 
είναι σαφές: ποια είναι, τελικά, τα 
κατάλληλα συμπληρώματα διατρο-
φής. «Τα κατάλληλα συμπληρώμα-
τα αθλητικής διατροφής διαχωρί-
ζονται σε πέντε κατηγορίες: Πρώτα 
έχουμε τις βιταμίνες, τα μέταλλα 
και τα αντιοξειδωτικά, συστατικά 
που είναι απαραίτητα σε κάθε ορ-
γανισμό. 

Έπειτα, υπάρχουν τα βότανα και 
τα φυτοχημικά συστατικά, όπως 
για παράδειγμα το ginseng. Εν συ-
νεχεία, πολύ σημαντικές είναι οι 
πρωτεΐνες και τα αμινοξέα, όπως η 
γλουταμίνη. Επιπλέον, υπάρχουν οι 
μεταβολίτες, και τέλος τα θρεπτο-
φαρμακευτικά συστατικά, όπως το 
CLA», τονίζουν οι ειδικοί.

| Solgar -L-Carnitine 1500mg Liquid |

Ενέργεια να την πιεις στο ποτήρι!
Καρνιτίνη σε υγρή μορφή για ταχύτατη αφομοίωση από τον οργανισμό είναι το 
μυστικό της Solgar για όλους όσους θεωρούν ότι η γυμναστική δεν είναι μια... 
αναγκαστική ενασχόληση, αλλά διαβατήριο ευεξίας και υγείας. Η καρνιτίνη εί-
ναι ένα απαραίτητο αμινοξύ χρήσιμο για την παραγωγή ενέργειας ενώ παράλ-
ληλα ελαττώνει τα επίπεδα της χοληστερίνης και των τριγλυκεριδίων στο αίμα. 
Τα οφέλη της L-καρνιτίνης στην απόδοση ενέργειας, στις αθλητικές επιδόσεις, 
στην αντοχή και στην άσκηση έχουν τεκμηριωθεί σε πολλές κλινικές μελέτες. 

Με υπέροχη φυσική γεύση λεμόνι, ενέργεια και ευεξία δεν συνδυάστη-
καν πότε ξανά τόσο ιδανικά για σένα, είτε είσαι επαγγελματίας αθλητής είτε 
επαγγελματίας με αγαπημένη ασχολία την άθληση!
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Τα συμπληρώματα πρωτεϊνών και αμινοξέων καλύπτουν τις υψη-
λές ενεργειακές απαιτήσεις σε περιόδους έντονης προπόνησης, τα-
χείας φάσης ανάπτυξης σε νεαρούς αθλητές ή κατά τη διάρκεια αύ-
ξησης της μυϊκής μάζας», τονίζουν οι κυρίες Τζανετάκου και Μιχάλη.

Η πρωτεΐνη αποτελεί βασικό στοιχείο για την αναδόμηση των ιστών 
του οργανισμού. Τροφοδοτεί τους μύες του σώματος και συντελεί στον 
έλεγχο του βάρους και στη σταθεροποίηση της διάθεσης. 

Η Whey To Go® Protein Powder της Solgar είναι μια υψηλής 
βιολογικής αξίας πρωτεΐνη από ορό γάλακτος με επιπρόσθετη 
L-γλουταμίνη (ελεύθερης μορφής) και αμινοξέα BCAAs, για μέ-
γιστη απόδοση, αποκατάσταση, επιδιόρθωση και ανάπτυξη του 
μυϊκού ιστού μετά την άσκηση. Παράλληλα περιέχει διατροφικά 
στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά για τη σωστή λειτουργία του 
ανοσοποιητικού συστήματος. Θεωρείται ιδανική για επαγγελματίες 
και ερασιτέχνες 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.

Ανεπιθύμητα αποτελέσματα και διακοπή χρήσης των συμπληρω-
μάτων
Άλλη μια παράμετρος που εξετάζουμε συχνά, είναι τα ανεπιθύμητα 
αποτελέσματα, αλλά και το τι θα συμβεί όταν διακόψουμε τη λήψη 
των αθλητικών συμπληρωμάτων.

Ας είμαστε λοιπόν προσεκτικοί, ενήμεροι και υπομονετικοί. 
Γιατί ναι μεν τα αθλητικά συμπληρώματα βοηθούν ως έναν βαθ-
μό, όμως η αποφυγή των υπερβολών και η ορθή και λελογισμένη 
χρήση τους είναι στοιχεία σημαντικά για την ασφαλή και την απο-
τελεσματική έκβαση. Όταν, μάλιστα, η χρήση τους συνδυαστεί με 
σωστή διατροφή και άσκηση, τότε το αποτέλεσμα θα είναι σίγουρα 
πολύ καλύτερο. ||



Της Νεκταρίας Καρακώστα 

Γ 
νωστό για την ισχυρή επανορθωτική και αντιγηραντική του 
δράση, το Argan Oil αποτελεί μυστικό ομορφιάς για το πρόσω-
πο, το σώμα και τα μαλλιά. Οι γυναίκες της περιοχής το χρη-
σιμοποιούν εδώ και εκατοντάδες χρόνια, για την καθημερινή 
φροντίδα του προσώπου και του σώματος, για την πρόληψη 

και τη θεραπεία του σκασμένου δέρματος, αλλά και για την καταπολέμηση 
των ρυτίδων. Η πιο σπουδαία δράση του Argan Oil είναι η αντιγηραντική 
του δύναμη, αφού βοηθά την επιδερμίδα να διατηρεί την ελαστικότητα, 
τη σφριγηλότητα και τη νεανική της όψη. Αυτός είναι και ο λόγος για τον 
οποίο ολοένα και περισσότερες εταιρείες καλλυντικών επιλέγουν να προ-
σθέσουν το θαυματουργό αυτό έλαιο στις συνθέσεις τους, καθιστώντας το 
συγκεκριμένο λάδι το... greatest hit της Κοσμετολογίας. 

Όπως επισημαίνει η φαρμακοποιός κυρία Αγορίτσα  Γκατζούλη, «το 
έλαιο Argan εξάγεται από το κουκούτσι των καρπών του δένδρου Argan 
(Argania spinosa), που ευδοκιμεί στο Μαρόκο. Είναι πολύτιμο για θρε-

Οι μαροκινοί το αποκαλούν 
«Υγρό Θεό» ή «υγρό χρυσάφι» 

της ερήμου, χάρη στις 
ευεργετικές του επιδράσεις 
για το δέρμα και τα μαλλιά. 

Το έλαιο Argan παράγεται από 
τους πυρήνες του ομώνυμου 

δένδρου, που ευδοκιμεί 
κυρίως στο Μαρόκο. Είναι 
παγκοσμίως γνωστό για τις 
θρεπτικές, καλλυντικές και 

θεραπευτικές του ιδιότητες. 

To	θαύμα	της	
κοσμετολογίας	

έλαιΟ ArgAn



πτικές και ιατρικές εφαρμογές, αλλά κυρίως, για τη χρήση του στην Κοσμετο-
λογία όπου θεωρείται πολύτιμο τόσο για τις εξαιρετικές του ιδιότητες όσο και 
για τη σπανιότητά του. Σήμερα η Argania spinosa καλλιεργείται συστηματικά σε 
μεγάλες εκτάσεις και οι καρποί της συλλέγονται μηχανικά. Η κυβέρνηση του Μα-
ρόκου, μάλιστα, επιδοτεί την καλλιέργεια του συγκεκριμένου δένδρου». 

Η κ. Γκατζούλη διευκρινίζει ότι το καλλυντικό λάδι παράγεται από ακαβούρ-
διστα κουκούτσια καρπών της Argania, ενώ από τα καβουρδισμένα κουκούτσια 
παράγεται με έκθλιψη το μαγειρικό λάδι. Μάλιστα, το μαγειρικό έλαιο Αrgan φαί-
νεται να κατέχει και αυτό αξιοθαύμαστες ιδιότητες. «Άτομα που καταναλώνουν στη 
διατροφή τους μαγειρικό Argan Οil, προσβάλλονται σπανιότερα από καρκίνο και 
καρδιαγγειακά νοσήματα. Επίσης, φαίνεται ότι το Argan Οil μειώνει τα επίπεδα των 
τριγλυκεριδίων και της χοληστερίνης στο αίμα», υπογραμμίζει η κυρία  Γκατζούλη. 

► Argania spinosa
Το δένδρο αναπτύσσεται στην ημιερημική ζώνη της Σαχάρας αν και κάποτε 
κάλυπτε όλη τη Βόρειο Αφρική. Σήμερα προστατεύεται από την UNESCO, ως 
παγκόσμιος πολιτιστικός θησαυρός. Πρόκειται για έναν αειθαλή αγκαθωτό θά-
μνο με διάρκεια ζωής 150-200 χρόνια, που μπορεί να φτάσει τα 10 μέτρα ύψος. 
Με το βαθύ ριζικό του σύστημα προστατεύει το έδαφος από τη διάβρωση στα 
βόρεια της έρημου Σαχάρας. Τις περιόδους εκτεταμένης ξηρασίας δεν κάνει 
καρπούς. Αυτό το εκπληκτικό δένδρο αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 1510 
από τον εξερευνητή Λέοντα τον Αφρικανό και καλύπτει σήμερα μια τεράστια 
πεδιάδα 2,5 εκατομμυρίων εκταρίων ανάμεσα στα όρη Άτλας και Αντιάτλας. 

Η παραγωγή του ελαίου Αrgan, που γίνεται κατά κύριο λόγο με παραδοσια-
κές μεθόδους, είναι μια μακρά διαδικασία. Κάθε κουκούτσι πρέπει να ανοιχτεί 
ώστε να αφαιρεθούν οι σπόροι και λέγεται ότι για να παραχθεί ένα λίτρο λαδιού 
χρειάζονται 20 ώρες δουλειάς.
 
► Σύνθεση 
Πού οφείλει όμως την αποτελεσματικότητά του το έλαιο Argan; Το μυστικό φαί-
νεται ότι κρύβεται στην υψηλή περιεκτικότητά του σε ακόρεστα λιπαρά οξέα 
(80%). Επιπλέον, αποτελεί μια από τις πιο πλούσιες φυσικές πηγές βιταμίνης 
Ε. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει δεκαπλάσια περιεκτικότητα σε βιταμίνη Ε, σε 
σχέση με το ελαιόλαδο, ενώ περιέχει επίσης αντιοξειδωτικές ουσίες, σκου-
αλένιο, φαινόλες και καροτένια, που δρουν εξουδετερώνοντας τις ελεύθερες 
ρίζες. Περιέχει 70,2 mg βιταμίνης Ε ανά 100 γραμ., (βιταμίνη πολύ σημαντική 
για το δέρμα) σε αντίθεση με το ελαιόλαδο που περιέχει μόλις 12 mg ή το φοι-
νικέλαιο που περιέχει 25,6 mg. Γι’ αυτό και είναι το πιο θρεπτικό, ενυδατικό 
και αντιρυτιδικό έλαιο που συναντάμε στη φύση. Όπως διευκρινίζει η κυρία  
Γκατζούλη, το Argan Oil είναι πιο ανθεκτικό στην οξείδωση από το ελαιόλαδο.

«Χρησιμοποιείται σε παθήσεις του δέρματος, όπως η νεανική ακμή και η 
ξηροδερμία, ενώ παρέχει αποτελεσματική ενυδάτωση και επανορθώνει τα 
άτονα και κατεστραμμένα μαλλιά», τονίζει η κυρία  Γκατζούλη και εξηγεί: 
«Η αντιγηραντική δράση του ελαίου οφείλεται στη βιταμίνη Ε που περιέχει. 
Επιπλέον, η βιταμίνη Α αυξάνει την ελαστικότητα του δέρματος και διεγείρει 
τη σύνθεση του κολλαγόνου. Οι φαινόλες λειτουργούν ως αντιοξειδωτικά και 
αντιφλεγμονώδη, κατά των βακτηριδίων και των μυκήτων, ενώ το σκουαλένιο 

Η κυρία  Γκατζούλη 
μας εκθέτει 
αναλυτικά τη σύσταση 
του Argan Oil: 

✔ Oleic acid 42,8%

✔ Linoleic acid 36,8%

✔  Palmitic acid 
12,0%

✔ Stearic acid 6,0%

✔  Linolenic acid 
<0,5%
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Το σύνολο των θαυματουργών ιδιο-
τήτων του ελαίου Argan συνοψίζει η 
κυρία Γκατζούλη στις γραμμές που 
ακολουθούν: 
✔ Aντιρυτιδικό
✔  Αντιοξειδωτικό
✔  Ανανεώνει τα κύτταρα
✔  Μειώνει το βάθος των ουλών
✔ Ανακουφίζει στα εκζέματα 
✔ Κατά της νεανικής ακμής
✔  Ισορροπεί την παραγωγή σμήγματος
✔ Ενυδατώνει σε βάθος
✔  Χρησιμοποιείται κατά των ραγάδων
✔  Καταπραΰνει το ερεθισμένο δέρμα
✔  Δυναμώνει τα μαλλιά και δίνει λάμ-

ψη στην τρίχα
✔  Θρέφει τις σπασμένες άκρες των 

μαλλιών
✔  Ανακουφίζει από τη  

φαγούρα 
✔  Ενισχύει τα αδύναμα νύχια
✔  Επουλώνει από τα  

εγκαύματα

ως μαλακτικό. Οι φυτοστερόλες συμβάλλουν στην προ-
στασία του κολλαγόνου, ενώ τα τριτερπένια επιβραδύ-
νουν τη γήρανση. Αν δε, αναμιχθεί με λάδι από ρόδι, η 
αντιοξειδωτική του δράση πολλαπλασιάζεται». 

Από πλευράς κοσμετολογικών ιδιοτήτων, πρόκειται 
για ένα έλαιο με απαλή, μη λιπαρή υφή, με ελαφρύ άρω-
μα που θυμίζει καρύδι. Απορροφάται γρήγορα από την 
επιδερμίδα και προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβο-
λία UV, καταπολεμά τη δράση των ελεύθερων ριζών και 
προλαμβάνει την ανάπτυξη ρυτίδων. Η αντιφλεγμονώδης 
δράση του το κάνει ιδανικό για την ανακούφιση από την 
ακμή, ενώ ελαχιστοποιεί τον πόνο και τα σημάδια από τα 
εγκαύματα και τις εκδορές. 

Η ανακάλυψη των μοναδικών του ιδιοτήτων είχε σαν 
αποτέλεσμα να αυξηθούν οι καλλυντικές σειρές που το 
περιέχουν. Έτσι, ενώ το 2007 υπήρχαν στην αμερικανι-
κή αγορά μόλις δύο προϊόντα που περιείχαν Argan oil, ο 
αριθμός τους το 2011 ξεπέρασε τα 200!  ||

who is who
Η Αγορίτσα Γκατζούλη είναι φαρμακοποιός. Γεννήθηκε στα Γρεβενά το 1954 και σπούδασε Φαρμακευτική 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είχε παιδικό όνειρο να γίνει φαρμακοποιός, καθώς ο πα-
τέρας ήταν γιατρός. Άνοιξε φαρμακείο αρχικά στη Γέφυρα, ενώ από το 1987 διατηρεί φαρμακείο στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης. Διατηρεί επίσης e-shop. Από το 1976 ασχολείται με τις εναλλακτικές θεραπείες, την 
Ομοιοπαθητική, την Ομοιοτοξικολογία, τη Γεμμοθεραπεία, τη Βοτανοθεραπεία, τα βάμματα, τα ανθοϊάμα-
τα του Μπαχ και τα σύνθετα συμπληρώματα διατροφής. Πιστεύει ότι η χημεία έχει ημερομηνία λήξης, 
σε αντίθεση με τα βότανα, που από την εποχή του Ιπποκράτη μέχρι σήμερα διατηρούν την ίδια αξία. 
Πιστεύει επίσης στην ομοιόσταση του οργανισμού, που δίνει την ευκαιρία στο σώμα να αυτοϊάται και 

χαρακτηρίζει την αρρώστια «θείο δώρο, που μας δείχνει ότι κάτι δεν κάνουμε σωστά».  Φαρμακείο: Τσιμισκή 102, 
τηλ. 2310-231822 e-shop: www.vita4you.gr
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Αν και εσείς θέλετε να μάθετε το μυστικό 
που κρυβόταν πίσω από το λαμπερό 
δέρμα της Κλεοπάτρας, δεν έχετε παρά 
να γνωρίσετε τον «μαγικό κόσμο» της 
Νεκράς θάλασσας. Aναφέρεται συχνά ως 
«θαύμα της φύσης», και είναι διάσημη 
για τις θεραπευτικές και καλλυντικές της 
ιδιότητες. Εκτός από την Κλεοπάτρα, 
ο Αριστοτέλης, η βασίλισσα του Σαβά, 
ο βασιλιάς Σολομών και η Κλεοπάτρα 
ήταν τακτικοί επισκέπτες της. Είστε 
έτοιμοι για μια βουτιά στα μυστικά της; 

τησ Βιβέττας Λαϊνιώτη  

Ανακαλύψτε	τα	
μυστικά		

της	Νεκράς	θάλασσας

T 
ρία εκατομμύρια χρόνια πριν συνέβη το 
«θαύμα». Παρουσιάστηκε μια μικρή γεω-
λογική αναταραχή στην κοιλάδα του Ιορ-
δάνη: ένα ρήγμα. Μέσα σε αυτό έρευσε και 
συγκεντρώθηκε θαλασσινό νερό, διαμορ-

φώνοντας μια μεγάλη ηπειρωτική λίμνη. Ανά τους 
αιώνες, είχε πολλά ονόματα. Βιβλικές αναφορές 
μιλούν για την Αλμυρά Θάλασσα. Την περιγράφουν 
επίσης ως Θάλασσα Αραβά. Άλλα ονόματά της είναι 
η Θάλασσα των Σοδόμων, Μπαχρ Λουτ (θάλασσα του 
Λωτ) και η Ασφαλτίτιδα λίμνη. «Νεκρά» ονομάστηκε 
όταν ορισμένοι σύγχρονοι επισκέπτες παρατήρησαν 

απουσία ζωής στην περιοχή. Στην πραγματικότητα, 
η θάλασσα δεν έχει καμία υποβρύχια ζωή, λόγω της 
υψηλής περιεκτικότητάς της σε ορυκτά και άλατα, 
υπάρχει όμως ζωή μέσα και γύρω από αυτήν. Επι-
πλέον, θεωρείται το πρώτο κέντρο περιποίησης δέρ-
ματος στον κόσμο, καθώς αποτελεί το μεγαλύτερο 
και αποτελεσματικότερο φυσικό Spa του πλανήτη! 
Μία αμίμητη πηγή, πλούσια σε μοναδικά στον κόσμο 
μεταλλικά στοιχεία στη μέση του Αφρικανικού Ρήγ-
ματος, τροφοδοτούμενη από τα νερά του Ιορδάνη 
από τον Βορρά και από φυσικές πηγές και ρυάκια 
από Ανατολή και Δύση. 



►Η ιστορία της Κλεοπάτρας
Από τα αρχαία χρόνια, η Νεκρά Θάλασσα υπήρ-
ξε το πιο διάσημο κέντρο ομορφιάς, υγείας και 
χαλάρωσης. Ακόμη και η Κλεοπάτρα, η οποία 
ήταν διάσημη για την απίστευτα νεανική εμφά-
νισή της έως την ωριμότητά της, γοητεύτηκε 
από τις μυστικές θεραπευτικές δυνάμεις της 
Νεκράς Θάλασσας. Η πραγματική αιτία για το 
λαμπερό δέρμα της ήταν η αντιγηραντική δράση 
των αλάτων της τελευταίας. Σε πρόσφατες ανα-
σκαφές στην περιοχή Έιν-Γκέντι, δίπλα από τη 
Νεκρά Θάλασσα, ανακαλύφθηκε το πρώτο «ερ-
γοστάσιο καλλυντικών», το οποίο της ανήκε. Η 
ίδια η Κλεοπάτρα, προέβη σε υπερβολικές σπα-
τάλες για να αποκτήσει αποκλειστικά δικαιώ-
ματα στην περιοχή της Νεκράς Θάλασσας. Επι-
πλέον, κατόπιν εντολών της, χτίστηκαν σε όλες 
τις ακτές της Νεκράς Θάλασσας «εργοστάσια 
καλλυντικών» και φαρμακευτικών προϊόντων. 
Τα ερείπια αυτών των εργοστασίων εξακολου-
θούν να υπάρχουν στο Έϊν-Γκέντι και στο Έϊν-
Μπόουκ και αποτελούν απόδειξη για την αιώνια 
καλλωπιστική ευλογία των αλάτων της Νεκράς 
Θάλασσας. Τα βιολογικά μεταλλικά στοιχεία που 
βρίσκουμε σε αυτήν, κάνουν το δέρμα να φαίνε-
ται σφριγηλό, απαλό και υγιέστερο και προσφέ-
ρουν ολοκληρωμένη επανόρθωση του δέρμα-
τος, θεραπεύοντας τις δερματικές διαταραχές. 
Συμβάλλουν στη δημιουργία και προώθηση της 
υγιεινής κυτταρικής ανάπλασης, στην ελαστικό-
τητα και στη διαπερατότητα του δέρματος και 
συνεπώς μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικά 
στη θεραπεία των ρυτίδων και άλλων προβλη-
μάτων που προκαλούνται από τη διαδικασία της 
γήρανσης. Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά 
τους σε θείο, είναι πολύ χρήσιμα στον καθα-
ρισμό και στην αφαίρεση των ακαθαρσιών από 
το δέρμα. Τα βιολογικά μεταλλικά στοιχεία που 
απαντώνται εδώ σε μοναδικές συγκεντρώσεις, 
χρησιμοποιούνται επιτυχώς και από την Κοσμε-
τολογία.

Εκτός από την Κλεοπάτρα, ο Αριστοτέλης, η 
βασίλισσα του Σαβά, ο βασιλιάς Σολομών ήταν 
τακτικοί επισκέπτες της και οι σύγχρονοι για-
τροί συνταγογραφούν συχνά σε ασθενείς με 
δερματικές παθήσεις λουτρά στα νερά της Νε-
κράς Θάλασσας.
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►Αφεθείτε στο ευεργετικό άγγιγμα της λάσπης
Τα νερά της Νεκρά Θάλασσας, που είναι 6 φορές πιο 
αλμυρή από οποιονδήποτε άλλο υδάτινο όγκο, περι-
έχουν σε υψηλές συγκεντρώσεις χλωριούχο νάτριο, 
χλωριούχο ασβέστιο, βρωμιούχο μαγνήσιο, θείο, χλω-
ριούχο κάλιο και χλωριούχο μαγνήσιο. Περιέχουν επί-
σης, ορυκτά ποτάσας, γύψου και βρωμίου. Το περιβάλ-
λον αυτό δεν επιτρέπει να υπάρχουν ψάρια ή φυτά στη 
Νεκρά Θάλασσα, εκτός από μερικά μικρόβια. Η χαρα-
κτηριστική λάσπη που υπάρχει στη Νεκρά Θάλασσα 
επιδρά θεραπευτικά σε πολλές ασθένειες του δέρμα-
τος, όπως η ψωρίαση, η αρθρίτιδα, η κεφαλαλγία και το 
έκζεμα. Το νερό της θρέφει και μαλακώνει το δέρμα. 

Χιλιάδες άνθρωποι συρρέουν κάθε χρόνο στη 
Νεκρά Θάλασσα για τη θεραπεία των δερματικών 
παθήσεών τους. 

Τα συστατικά της Νεκράς Θάλασσας λειτουργούν 
ως φυσικό θαύμα και ως εκ τούτου, θεωρούνται από 
πολλούς επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και 
της περιποίησης του δέρματος, ως οι καλύτεροι φυ-
σικοί θεραπευτικοί πόροι. 

Μεταξύ των 21 ευεργετικών συστατικών της, τα 12 είναι μοναδικά 
και βρίσκονται μόνο στη Νεκρά Θάλασσα και είναι πολύ αποτελεσματι-
κά στη θεραπεία των ρυτίδων του δέρματος και άλλων μεταβολών που 
προκαλούνται από τη διαδικασία της γήρανσης. Τα προϊόντα της Νεκράς 
Θάλασσας περιλαμβάνουν μάσκες λάσπης και άλατα μπάνιου, τα οποία 
εμφανίζουν θετικά αποτελέσματα στη θεραπεία της ψωρίασης.

Επιπλέον, η λάσπη της είναι πολύ χρήσιμη στην ανακούφιση από 
την αρθρίτιδα. Η εφαρμογή ζεστής λάσπης στις πληγείσες αρθρώσεις 
ανακουφίζει από τον πόνο και τη δυσκαμψία. Αυτό συμβαίνει επειδή, 
όταν η λάσπη θερμαίνεται, η ικανότητα των συστατικών να διεισδύουν 
και να απορροφώνται από το ανθρώπινο σύστημα αυξάνεται και λει-
τουργεί καλύτερα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

Τα βιολογικά μεταλλικά 
στοιχεία της Νεκράς 

Θάλασσας κάνουν το δέρμα 
να φαίνεται σφριγηλό, 

απαλό και υγιέστερο και 
προσφέρουν ολοκληρωμένη 
επανόρθωση του δέρματος.
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► Ένα spa στο... σπίτι σας!
Πιστή στη δέσμευση να δημιουργεί μοναδικά, φυσι-
κά προϊόντα, που δεσμεύουν τις βιοενεργές ιδιότητες 
των φυσικών συστατικών που περιέχονται σε κάθε 
προϊόν, φέρνοντάς τις στο σπίτι σας, η dr. organic πα-
ρουσιάζει μια νέα σειρά προϊόντων που 
βασίζονται στη σοφία της φύσης, όπως 
αυτή αποτυπώνεται στη σύνθεση της 
Νεκράς θάλασσας! Έτσι, προτείνει: 

Το organic Dead sea Mineral Face Wash: 
Το Προϊόν Καθαρισμού για το Πρόσωπο με Βιολογικά Μεταλλικά Στοιχεία από τη Νεκρά Θά-
λασσα προσφέρει βαθύ καθαρισμό των πόρων και είναι κατάλληλο για λιπαρά, μεικτά, με 
ψεγάδια και ξηρά ευαίσθητα δέρματα. Περιέχει ένα πλούσιο μίγμα με Μεταλλικά Στοιχεία 
από τη Νεκρά Θάλασσα, αγνά θαλάσσια φύκια, και οργανικά εκχυλίσματα βοτάνων. Αυτό το 
απαλό προϊόν καθαρισμού αφήνει στο δέρμα την αίσθηση άμεσης ανανέωσης, τέλειας επα-
νόρθωσης και ορατής αναζωογόνησης.

 
Το organic Dead sea Mineral Hydrating Radiance Elixir:
Το Σέρουμ Ενυδάτωσης & Λάμψης Προσώπου με Βιολογικά Μεταλλικά Στοιχεία από τη Νεκρά 
Θάλασσα απορροφάται εύκολα, διεισδύει άμεσα και εμποτίζει το δέρμα με βασικά μέταλλα και 
θαλάσσια εκχυλίσματα, χαρίζοντας λάμψη και ενέργεια στο κουρασμένο και ταλαιπωρημένο 
δέρμα. Συνδυάζεται με το μοναδικό μίγμα μας από βιολογικά εκχυλίσματα και έλαια, προσφέρο-
ντας άμεση ακτινοβολία, απαλότερο δέρμα και βαθιά ενυδατωμένη προστασία. 

Το organic Dead sea Mineral stem Cell Anti-Aging system:
Το Σύστημα Αντιγήρανσης με Βλαστοκύτταρα με Βιολογικά Μεταλλικά Στοιχεία από τη Νε-
κρά Θάλασσα προσφέρει σύσφιξη, αναζωογόνηση, ενυδάτωση και βελτίωση της υφής του 
δέρματος. Χάρη στο μοναδικό μίγμα από βιο-ενεργά, φυσικά και βιολογικά συστατικά που 
περιέχει, αυτό το σύστημα αντιγήρανσης σηματοδοτεί μια νέα πολύπλευρη προσέγγιση στη 
βελτίωση όχι μόνο των διαφόρων συμπτωμάτων της πρόωρης γήρανσης, όπως των ρυτίδων, 
αλλά και της υφής και της υγρασίας του δέρματος. || 





►  optima 
Echinacea Fizz 

 
Αντίσταση στα 
κρυολογήματα!

Αν αναζητάτε 
τόνωση για τις 
φυσικές άμυ-
νες του ορ-
γανισμού σας 
το Echinacea 
Fizz της 
Optima, σε 
αναβράζου-
σες ταμπλέτες 
με γεύση 
φρούτων, σάς 
δίνει τη λύση. 
Η Εχινάκεια 
είναι ένα 
ιθαγενές φυτό 
της Βορείου Αμερικής (Purple 
Coneflower). Εδώ και αιώνες, 
το πολύτιμο αυτό φυτό χρησιμο-
ποιείται από τους Ινδιάνους της 
Αμερικής για τις ιδιότητές του 
στην πρόληψη των λοιμώξεων, οι 
οποίες είναι πλέον ευρέως απο-
δεκτές. Έρευνες έχουν δείξει ότι 
αυξάνει την ικανότητα αντίστασης 
του οργανισμού στις λοιμώξεις 
από ιούς και βακτήρια, ενερ-
γοποιώντας το ανοσοποιητικό 
σύστημα. Επίσης βοηθάει στην 
ανακούφιση των αλλεργιών. 
Η φόρμουλα Echinacea Fizz 
συνδυάζει τη δράση της Εχι-
νάκειας με δύο εξαιρετικές 
φυσικές πηγές βιταμίνης C, το 
αγριοκέρασο Acerola και τους 
καρπούς αγριοτριανταφυλλιάς, 
γεγονός που την καθιστά ακόμη 
πιο αποτελεσματική. Θεωρείται 
εξαιρετικά χρήσιμη σε περιπτώ-
σεις κρυολογημάτων, γρίπης και 
μολύνσεων.

►  solgar 
VM - 2000   

Με λίγη ενέργεια 
παραπάνω μπορείς 
να τα προλάβεις όλα!

Η VM2000 της Solgar είναι 
ειδικά σχεδιασμένη για να 
καλύπτει τις αυξημένες ενεργει-
ακές απαιτήσεις του σύγχρονου 
ανθρώπου, χαρίζοντάς του όλη 
την ενέργεια που έχει ανάγκη 
για τις καθημερινές του δραστη-
ριότητες. 

Περιέχει όλες τις απαραίτητες 
βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοι-
χεία, αμινοξέα, αντιοξειδωτικά, 
πεπτικά ένζυμα, υπερ-τροφές, 
βότανα, υδατοδιαλυτές ίνες και 
βιοφλαβονοειδή, που βοηθούν 
τον οργανισμό να αντεπεξέλθει 
στη μόλυνση του περιβάλλοντος, 
στο στρες, στην πνευματική 
και σωματική κόπωση. Όλα τα 
στοιχεία περιέχονται στις σω-
στές αναλογίες και στην πλέον 
αφομοιώσιμη μορφή.
Kατάλληλη για άτομα όλων των 
ηλικιών, αλλά και για άτομα με 
έντονη φυσική δραστηριότητα. 

►  solgar - Beta Glucans 
Immune Complex  

Ασπίδα στις λοιμώξεις

Την ιδανική λύση απέναντι στις 
καθημερινές προκλήσεις του 
μοντέρνου τρόπου ζωής προ-
σφέρει η Solgar, με τη μοναδική 
συνεργιακή φόρμουλα Beta 
Glucans Immune Complex, 
που ενισχύει και προστατεύει 
το ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ 
βοηθάει στην εύρυθμη λειτουρ-
γία του οργανισμού. 

Το συμπλήρωμα περιέχει βήτα-
γλυκάνες, που τονώνουν τη 
λειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματος και προστατεύουν 
τον οργανισμό από μολύνσεις 
από βακτήρια, ιούς και μύκητες 
και ειδικότερα από τις λοιμώξεις 
του άνω αναπνευστικού συστή-
ματος. Περιέχει επίσης, τα πιο 
γνωστά αντιοξειδωτικά,  
βιταμίνη C, ψευδάργυρο,  
σελήνιο, χαλκό, βιταμίνη D3 και 
σύμπλεγμα μούρων από μαύρο 
σαμπούκο, blueberry και acai. 



61

►  solgar 
Vitamin D3  

 
Η βιταμίνη της υγείας 
και της 
καλής διάθεσης!

Η βιταμίνη D προσελκύει πλέον 
την προσοχή της επιστημονικής 
κοινότητας για τα συνολικά οφέλη 
της για τον ανθρώπινο οργανισμό. 
Θεωρείται απαραίτητη για δια-
τήρηση υγιών οστών, μυών και 
δοντιών, ενώ παράλληλα συμβάλει 
στην ενίσχυση της λειτουργίας του 
ανοσοποιητικού συστήματος.
Η μειωμένη ηλιοφάνεια κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα, ωστόσο 
εμποδίζει την επαρκή πρόσληψή 
της. Η επάρκεια της βιταμίνης D 
στον οργανισμό εξασφαλίζει την 
απορρόφηση του ασβεστίου και 
του φωσφόρου, καλή διάθεση και 
ζωτικότητα και προστασία κατά 
των προκλήσεων του χειμώνα, 
αφού ενισχύει το ανοσοποιητικό 
μας σύστημα ενάντια στις καθημε-
ρινές απειλές. 
Το Liquid Vitamin D3 της Solgar, 
με φυσική γεύση πορτοκάλι, 

έρχεται να καλύψει τα κενά που 
μπορεί να έχουμε στην πρόσλη-
ψη της βιταμίνης. Η βιταμίνη D3 
είναι η πιο αφομοιώσιμη από τον 
οργανισμό μορφή βιταμίνης D. 

►  solgar - Norwegian  
Cod liver oil 

Μυστικό... υγείας 
και ομορφιάς 

Όλοι έχουμε ακούσει από τους 
γονείς και τους παππούδες μας 
ιστορίες για το ευεργετικό μου-
ρουνέλαιο, που δίνεται εδώ και 
πολλές δεκαετίες στα παιδιά, για 
την ενίσχυση της υγείας και της 
ανάπτυξής τους. 
Τα τελευταία χρόνια, η μείωση 
της τακτικής κατανάλωσης ψα-
ριών (για λόγους πρακτικούς και 
οικονομικούς) έχει καταστήσει 
πλέον αναγκαία την πρόσληψη 
των ωφέλιμων θρεπτικών τους 

στοιχείων μέσω συμπληρωμάτων. 
Το Cod Liver Oil της Solgar κα-
λύπτει αυτήν την ανάγκη και σας 
προσφέρει εξαιρετικής πηγής 
μουρουνέλαιο από τη Νορβηγία, 
εμπλουτισμένο με βιταμίνες Α 
και D καθώς και λιπαρά οξέα 
EPA και DHA. Το Cod Liver Oil 
ενισχύει την υγεία του δέρματος 
και του νευρικού συστήματος, 
συμβάλλει στην πλαστικότητα 
των αρθρώσεων, ενώ οι βιταμί-
νες Α & D που περιέχει, βελτιώ-
νουν την υγεία των μαλλιών, των 
δοντιών και των ματιών.

►  solgar - Vitamin C 
500mg Chewable 

Βιταμίνη C που τη... 
μασάτε

Όλοι γνωρίζουν τα οφέλη της 
βιταμίνης C και τη συνεισφορά 
της στην άμυνα του οργανισμού, 
ιδιαίτερα κατά την απαιτητική 
περίοδο του χειμώνα. Η ενεργο-
ποίηση της δράσης των λευκών 
αιμοσφαιρίων, σε συνδυασμό 
με τη γενικότερη τόνωση του 
ανοσοποιητικού συστήματος, 
καθιστούν τη βιταμίνη C απαραί-
τητο σύμμαχο της άμυνας του 
οργανισμού απέναντι σε ιούς και 
κρυολογήματα. 
Η Solgar, σας προσφέρει την 
απαραίτητη βιταμίνη C στην πιο 
εύγευστη εκδοχή της, μια μασώ-
μενη ταμπλέτα με γεύση κράνμπε-
ρυ-σμέουρο ή με φυσική γεύση 
πορτοκαλιού. Ιδανική για όσους 
παρουσιάζουν δυσκολία στην 
κατάποση ταμπλετών, η μασώ-
μενη ταμπλέτα αποτελεί τον πιο 
διασκεδαστικό και νόστιμο τρόπο 
πρόσληψης της βιταμίνης C, και 
θεωρείται πολύ χρήσιμη για 
πρόληψη κρυολογημάτων.
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 Το soundtrack της νέας κινηματογραφικής ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι», η μουσική που πλαισιώνει την ιστορία του πειρατή που γίνεται ζάπλουτος έμπορος χαβιαριού και δεν σταματά να αγωνίζεται ενάντια σε κάθε εμπόδιο για την απόκτηση χρήματος, εξουσίας και πολιτικής 
επιρροής, για να χαρίσει στο τέλος όλα του τα υπάρχοντα για 
χάρη της αγάπης, έρχεται να μας ταξιδέψει σε άλλες εποχές. 
Ο Μίνως Μάτσας, που υπογράφει τη μουσική της ταινίας, μετά 
τη μουσική του για το "Νησί" επανέρχεται χρησιμοποιώντας 
αυτή τη φορά ήχους και χρώματα από τους τόπους που περι-
πλανήθηκε ο Βαρβάκης, την Ελλάδα και τη Ρωσία. Σολιστικά 
όργανα όπως το σαντούρι, το λαούτο, το βιολί, η μπαλαλάικα, το 
ακορντεόν, συνδυάζονται με τον ορχηστρικό ήχο δημιουργώ-
ντας μια ιδιαίτερη επική ατμόσφαιρα, χωρίς όμως να χάνεται η 
ευαισθησία και το αίσθημα που χαρακτηρίζει τα πρόσωπα και 
τις καταστάσεις του φιλμ. Μιλώντας για τη μουσική, ο Γιάννης 
Σμαραγδής είπε πως «ο Μίνως Μάτσας εμπλούτισε την ταινία 
με τη μαγική του ψυχή, προσθέτοντας ένα βαθύ λυτρωτικό αί-
σθημα ανόθευτης συγκίνησης, που πολλαπλασίασε τις εσωτε-
ρικές ενέργειες της ταινίας. Ανώτερη μουσική μεγάλου δημι-
ουργού». (Κυκλοφορεί από την MINos-EMI, Τιμή: 9,95 €) 

Να μην ξεχάσω να...

 ...δω ένα εκρηκτικό one man show  
Ο μοναδικός Τάκης Ζαχαράτος επιστρέφει φέτος δυναμικά στο θέατρο Αλίκη, με την ανατρεπτική 
δίωρη παράσταση «I am what I am». Σε αυτήν: - Η Αλίκη Βουγιουκλάκη κλείνει το μάτι στην Μελίνα 
Μερκούρη. - Η Μαρινέλλα συναντά τον Στέλιο Καζαντζίδη. - Το τρίο ρακέτα (Αντώνης Κανάκης, 
Γιάννης Λάτσιος και Γρηγόρης Αρναούτογλου) προσφέρουν γονατιστοί μονόπετρο στη βασίλισσα 
της νύχτας Ζωζώ Σαπουντζάκη. - Η Shirley Bassey αγοράζει ολομέταξη μπουχάρα με επαναλαμ-
βανόμενα μοτίβα από την Δέσποινα Μοιραράκη. - Η πολιτική σε κρίση πανικού τρώει χαστούκια 
από το ΔΝΤ, ενώ η Βάνα Μπάρμπα απαιτεί έκτακτη, της έκτακτης, ώ έκτακτη εισφορά αλληλεγ-
γύης, για να γίνουν επιτέλους πράγματα σε αυτόν τον τόπο. - Η Marylin Monroe χαρίζει διαμάντια 
στην Liza Minelli. Με έξι μουσικούς μαζί του στη σκηνή, ο Τάκης Ζαχαράτος μάς παραδίδει ένα 
ξεχωριστό θέαμα που έχει απ’ όλα: μιούζικαλ, λαϊκές επιτυχίες, κινηματογραφικές σκηνές, αλλά 
και πολλά από τα τελευταία σουξέ! * Πληροφορίες: Θέατρο Αλίκη, τηλ. 2103210021 

27/12 
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23- 28/12 Συγκλονιστική η μουσική της ταινίας «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι»Ο “Kαρυοθραύστης” από το 

μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Με ένα από τα πιο διάσημα μπαλέτα όλων των επο-

χών, τον Καρυοθραύστη του Τσαϊκόφσκι, ξεκινά 

η καλλιτεχνική περίοδος 2012-13 για το μπαλέτο 

της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, σε χορογραφία του 

Ρενάτο Τζανέλλα, υπό τη μουσική διεύθυνση των 

Γιάρι Χαιμαιλαίινεν και Γιώργου Βράνου. Ο Καρυ-

οθραύστης θεωρείται δικαίως ένα από τα δημο-

φιλέστερα μπαλέτα του κλασικού ρεπερτορίου, 

αφού η συναισθηματική δύναμη και η θεατρι-

κότητα της μουσικής του Τσαϊκόφσκι μαγεύουν 

το κοινό. Στον Καρυοθραύστη, την ομορφότερη 

ιστορία των Χριστουγέννων, τα όρια μεταξύ της 

πραγματικότητας και του ονείρου είναι δυσδι-

άκριτα. Το θρυλικό μπαλέτο του Τσαϊκόφσκι, 

θα παρουσιαστεί μαζί με μέρος της μουσικής 

από την Εισαγωγή - Φαντασία Ρωμαίος και 

Ιουλιέττα, επίσης του Τσαϊκόφσκι. Στη νέα 

παραγωγή της ΕΛΣ, η χορογραφία εστιάζει 

στο όνειρο της Κλάρας, που αποδεικνύε-

ται μια δραματική διαδικασία ενηλικίωσης 

μέσα από την αγάπη και τον φόβο. * Πλη-

ροφορίες και πωλήσεις εισιτηρίων: στα 

Ταμεία τoυ ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ, τηλ. 

2103662100, 2103612461, 2103643725 



Έχετε δει ποτέ ορχήστρα χωρίς μουσικά όργανα; Οι ξεκαρδιστικοί VOCA PEOPLE επιστρέ-

φουν ανανεωμένοι για να μας …τρελάνουν για μια ακόμη φορά. Πρόκειται για το «διαγαλα-

ξιακό» μουσικό θεατρικό φαινόμενο, που συνδυάζει φωνές, ήχους και τραγούδι ακαπέλα 

με τη σύγχρονη τέχνη του beat box, η οποία μιμείται τους ήχους μιας πλήρους ορχήστρας 

(ντραμς, τρομπέτες, κιθάρες κ.ά.), χωρίς τη χρήση μουσικών οργάνων! Οι 8 φιλικοί εξωγή-

ινοι από τον πλανήτη Voca «προσγειώνονται» ξανά στο Θέατρο Badminton και μας κάνουν 

να ξεχάσουμε ό,τι ξέραμε για τη μουσική και να μας προσφέρουν μια αξέχαστη εμπειρία 

με πρωταγωνιστές τη μουσική ιδιοφυΐα και το χιούμορ! Οι VOCA PEOPLE αποτελούνται 

από 8 ταλαντούχους μουσικούς – εξωγήινους: 3 εξωγήινες τραγουδίστριες (άλτο, μέτζο, 

σοπράνο), 3 εξωγήινους τραγουδιστές (μπάσος, βαρύτονος, τενόρος) και 2 εξωγήινους 

καλλιτέχνες του beat box, που φέρνουν επί σκηνής καινούριες, «φρέσκιες» μουσικές 

ενορχηστρώσεις, αποδίδοντας μοναδικά περισσότερα από 70 διάσημα χιτ, τραγούδια και μελωδίες όλων των 

εποχών. * Πληροφορίες: ΘΕΑΤΡΟ BADMINToN, Ολυμπιακά Ακίνητα τηλ: 13855 και 2108840600 

...δω μια ορχήστρα χωρίς όργανα! 13/01 

…διαβάσω το βιβλίο «η Τέχνη της συντροφι-

κής ζωής» της Βιργινίας Ιωαννίδου 
Είναι τέχνη να διατηρήσουμε τη συντροφική μας σχέση 

ζωντανή για χρόνια και, όπως κάθε τέχνη, έχει και αυτή 

τα μυστικά της. Πολλά από αυτά παρουσιάζονται στο 

εν λόγω βιβλίο. Ο αναγνώστης προσκαλείται να ανα-

λογιστεί τη σημασία όσων συμβαίνουν στη συντροφική 

του σχέση, να πειραματιστεί με εναλλακτικές οπτικές 

και δυνατότητες και συνεπώς, να βρει νέες λύσεις σε 

πιθανές δυσκολίες του. Εδώ αναπτύσσονται σε βάθος 

διάφορα θέματα, όπως η αυτονομία, η συντροφικότη-

τα, η κατανομή εξουσίας στη σχέση, η διαφορετικότητα 

των φύλων, οι μεταβατικές φάσεις στη ζωή, η επιρροή 

από τις οικογένειες καταγωγής, η σεξουαλικότητα 

και οι εξωσυζυγικές σχέσεις. Επίσης, εξετάζονται με 

ολοκληρωμένο τρόπο ζητήματα, όπως ο χωρισμός, οι 

δυσκολίες των παιδιών σε περίπτωση διαζυγίου και οι 

ιδιαιτερότητες των οικογενειών που δημιουργούνται, 

όταν χωρισμένοι γονείς αποκτούν νέους συντρόφους. 

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει σύγχρονα 
θεωρητικά μοντέλα και απόψεις διε-
θνών γνωστών ψυχοθεραπευτών. Εί-
ναι εμπλουτισμένο με παραδείγμα-
τα από την πράξη και τα επιμέρους 
κεφάλαια μπορούν να διαβαστούν 
ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. 
*Εκδόσεις: Γνώση, Τιμή: 15€
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Ο Γιάννης Πάριος 
εμφανίζεται για πρώτη φορά στη σκηνή του 
Παλλάς, σε μια μουσική παράσταση βασι-
σμένη στην ανάγκη εξωτερίκευσης ψυχής 
και μνήμης με την ωριμότητα του σήμερα. 
Αυτοβιογραφείται, τραγουδώντας όλα όσα 
αγάπησε, όλα όσα στιγμάτισαν τις μοναχι-
κές στιγμές του, εικόνες γεμάτες φεγγαρό-
φωτο και θάλασσα, λουσμένες με μουσική 
και λόγια αγάπης. Ξεφυλλίζοντας το ημε-
ρολόγιό του, ανακαλεί στιγμές, προσθέτει 
λόγια, «Υπάρχει» πιο δυναμικά από ποτέ. 
Επιθυμία του είναι, μαζί με τους μουσι-
κούς του, να στήσει μια παρέα φίλων σε 
μία ξέγνοιαστη βραδιά, μια συντροφιά 
που θέλει να ξεφύγει και να ξεχαστεί 
μέσα από το τραγούδι. Σαν μια ανάσα σε 
ό,τι μας τραυματίζει και μας πονά εκεί 
έξω… ! * Πληροφορίες: Παλλάς, Βου-
κουρεστίου 5 Αθήνα, τηλ: 2103213100

…ακούσω όλα τα 
«Σ’ αγαπώ» του 
Γιάννη Πάριου

17/01



64

Τ 
α Χριστούγεννα, όπως 
και η Πρωτοχρονιά εί-
ναι γιορτές που λαχτα-
ράμε για να βρεθούμε 
με αγαπημένους και να 

χαλαρώσουμε. Στο ερώτημα αν θα 
γιορτάσουμε έξω ή στο σπίτι μας, 
οι περισσότεροι φαίνεται να προ-
κρίνουν τη δεύτερη επιλογή. Εμείς, 
ψάξαμε, βρήκαμε και σας προτεί-
νουμε οικονομικές λύσεις για ένα 
ρεβεγιόν που θα μείνει αξέχαστο!!!
Budget. Είναι σημαντικό να κά-
νετε έναν προϋπολογισμό για να 
μην τα ...χάσετε αργότερα! Για 
αυτό, αποφασίστε από την αρχή τι 
ποσό μπορείτε να διαθέσετε για 
φαγητό, δώρα και στολίδια.
Το σκηνικό. Αν το περσινό σας 
δένδρο είναι σε καλή κατάσταση, 
δεν χρειάζεστε καινούριο. Το ίδιο 
φυσικά ισχύει και για τα στολίδια. 
Αν θέλετε να συμπληρώσετε με 
κάτι φρέσκο και πρωτότυπο, βάλ-
τε το μεράκι και το χεράκι σας και 
φτιάξτε μόνοι σας μερικά διακο-
σμητικά από απλά υλικά, όπως 
κουκουνάρια, γιρλάντες, κορ-
δέλες, φιογκάκια, ξύλο, κανέλα, 
χαρτόνι ή ακόμα και από χαρτί. 
Επίσης, για μια μαγική ατμό-

σφαιρα, προτιμήστε να τοποθετή-
σετε φανάρια με μεγάλα κεριά σε 
κομβικά σημεία του σπιτιού κα-
θώς και μικρά ρεσώ στο γιορτινό 
τραπέζι. 
Σπιτικά γλυκά. Κατεβάστε από το 
διαδίκτυο τις συνταγές, εφοδια-
στείτε με τα υλικά, που εκτός από 
αγνά είναι και οικονομικά, φορέ-
στε την ποδιά σας και μετατρέψτε 
την κουζίνα σας σε ένα μικρό ερ-
γαστήρι ζαχαροπλαστικής. 
Μυστικός Άγιος Βασίλης. Επι-
στρατεύστε την παλιά τεχνική της 
ανταλλαγής δώρων με κλήρωση. 
Συγκεντρωθείτε με την παρέα 
σας ή την οικογένειά σας, βάλτε 
τα ονόματα όλων σε ένα καπέλο 
και αναλάβετε ο καθένας να αγο-

ράσετε δώρο για τον έναν και μο-
ναδικό που σας έτυχε. Έτσι, αντί 
να ξοδευτούν όλοι για όλους, τα 
έξοδα μειώνονται κατά πολύ και 
τα δώρα αποκτούν πιο προσωπι-
κό νόημα. Και φυσικά όλοι παίρ-
νουν από ένα δώρο!
Ποτά και… σπεσιαλιτέ. Συμφω-
νήστε με τους καλεσμένους σας, 
αντί για οποιοδήποτε άλλο δώρο, 
να σας φέρουν ποτά. Αν κάποια 
φίλη είναι διάσημη για μια συ-
νταγή της-ευπρόσδεκτη. Έτσι, το 
budget θα διατηρηθεί σε πολύ 
λογικά επίπεδα! Ζητήστε επίσης 
από κάποιον φίλο σας να επιμε-
ληθεί τη μουσική, φέρνοντας CD! 
Διασκεδάστε… παίζοντας: Μια 
τράπουλα, μια τσόχα, μια μικρή 
ρουλέτα θα μεταφέρουν στο σπίτι 
σας αέρα από... Λας Βέγκας. Τα 
παιχνίδια είναι συνήθως ο κα-
λύτερος τρόπος να διατηρηθεί 
το κέφι της παρέας –άλλωστε 
η παράδοση των εορτών τα επι-
βάλλει. Μην ανησυχείτε όμως 
για το κόστος, γιατί μπορείτε να 
προμηθευτείτε ένα σετ με όλα 
τα απαραίτητα, σε πολύ χαμηλές 
τιμές από μεγάλες αλυσίδες παι-
χνιδιών! || 

ρεβεγιόν	στο...	σπίτι!
της Βιβέττας Λαϊνιώτη
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