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26  
χρόνια στην αγορά των συμπληρωμάτων διατροφής. 

26 χρόνια προσπάθειας, εγκαθίδρυσης, «επανάστασης», διαφορο-
ποίησης και αδιάλειπτης εργασίας… 26 χρόνια που έχουν δώσει στην 
ISO-PLUS την εμπειρία και την γνώση για να επιτύχει την αριστεία 
στην αντιπροσώπευση, διανομή και προώθηση φυσικών συμπληρω-

μάτων διατροφής στην Ελλάδα. Σε πείσμα των καιρών, η ISO-PLUS συνεχίζει να κατέχει 
ηγετική θέση στην ελληνική αγορά.

Όλα αυτά τα χρόνια η ISO-PLUS πρεσβεύει με συνέπεια τη φιλοσοφία του φυσικού τρό-
που ζωής, με την ευρύτερη έννοια του όρου well-being, που εκφράζεται μέσα από την 
καθημερινή αφοσίωση στην υγιεινή διατροφή, την ψυχική και πνευματική καλλιέργεια, 
και τη σωματική άσκηση. Σε πείσμα των καιρών, η ISO-PLUS δεν θα μειώσει και δεν θα 
«υποβιβάσει» επ’ ουδενί τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της, παρά τις προκλήσεις και τις 
αντιξοότητες της εποχής!

Αντιλαμβανόμενοι επίσης τις επιταγές της εποχής, τη δυναμική και την επίδραση των 
social media αποφασίσαμε να επενδύσουμε και μπούμε δυναμικά και σε αυτό το κομ-
μάτι, καταγράφοντας ήδη μία επιτυχημένη πορεία με το portal μας www.healthyme.gr

Έχοντας σαν πυξίδα την φιλοσοφία healthyme και ό,τι αυτή πρεσβεύει – Υγεία, Διατρο-
φή, Ομορφιά, Ευεξία, Ιδέες για έναν πιο φυσικό τρόπο ζωής – δημιουργήσαμε τη σελίδα 
μας στο Facebook και στο Τwitter, καθώς και το κανάλι μας στο YouTube. 

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν χώρο όπου οι φίλοι μας θα μπορούν να ενη-
μερώνονται για τα τελευταία μας νέα, να συζητούν και να ανταλλάσουν απόψεις για θέ-
ματα well-being, υγείας και ομορφιάς. 

Σε πείσμα των καιρών λοιπόν, με επιμονή, υπομονή, σκληρή δουλειά, καινοτόμες ιδέες, 
σταθερά βήματα και φυσικά άριστης ποιότητας προϊόντα, συνεχίζουμε και είμαστε δίπλα 
σε όλους εσάς που μας στηρίζετε έμπρακτα όλα αυτά τα χρόνια!

Γιατί healthyme σημαίνει υγεία, ευεξία και αισιοδοξία για τη ζωή!

Γιώργος Κωτσιόπουλος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος  

ISO-PLUS 
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Σε	πείσμα	των	καιρών…

  editorial |       |





Η ζέστη, η υγρασία, τα βρεγμένα μαγιό και η άμμος δημιουργούν τις τέλειες 
συνθήκες για ένα «πάρτυ» με καλεσμένους…τους μύκητες! Το καλοκαίρι είναι 

περίοδος ξεγνοιασιάς και ξεκούρασης, δυστυχώς όμως πολλές φορές 
καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε το ενοχλητικό αυτό πρόβλημα. 

Με τη βοήθεια της φαρμακοποιού κυρίας Κατερίνας Γιαγιάκου, 
θα μάθουμε ποια μέτρα πρόληψης μπορούμε να πάρουμε, 

αλλά και πώς να καταπολεμήσουμε τους ενοχλητικούς... 
επισκέπτες, μια για πάντα!

ο	...ενοχλητικός	
επισκέπτης

Μύκητες

τησ Βιβέττας Λαϊνιώτη 



Τ
ο σκηνικό είναι λίγο-πολύ γνωστό σε όλους. 
Μια ενοχλητική φαγούρα κάνει την εμφάνι-
σή της και σιγά- σιγά επιδεινώνεται, δείχνο-
ντας τον δρόμο προς τον γυναικολόγο.

Δυστυχώς τους θερινούς μήνες, η μυ-
κητίαση στον κόλπο (ή καντιντίαση) είναι η πιο συχνή 
μορφή κολπίτιδας στις γυναίκες. Το καλοκαίρι ευνοεί 
την εμφάνισή τους, γιατί οι μύκητες αναπτύσσονται σε 
υγρό περιβάλλον. Η ζεστή άμμος της θάλασσας περι-
έχει μικροοργανισμούς (μύκητες, παράσιτα, κόκκους), 
που μπορεί να μεταφερθούν στα εξωτερικά και εσωτε-
ρικά όργανα της γυναίκας με άσχημες συνέπειες. Ένα 
ακόμη αίτιο που ευνοεί την ανάπτυξη παθογόνων ορ-
γανισμών, είναι η κολύμβηση σε μολυσμένη θάλασσα 
και η υγρασία. Ένας ήδη ευαίσθητος οργανισμός μπο-
ρεί επίσης να υποτροπιάσει εύκολα, αν χρησιμοποιεί 
πολύ στενά ρούχα, εσώρουχα που δεν είναι βαμβακε-
ρά, αλλά και όταν το βρεγμένο μαγιό στεγνώσει πάνω 
στο σώμα», εξηγεί η κυρία Γιαγιάκου.

►Γνωρίζοντας τον ...ένοχο
«Καντιντίαση ονομάζεται η συστηματική ή τοπική μό-
λυνση που μπορεί να προκληθεί από τη μη φυσιολογική 
ανάπτυξη της Candida albicans.  Η Candida albicans είναι 
ένας από τους μύκητες που αποτελούν τη φυσιολογική 
εντερική χλωρίδα και υπό φυσιολογικές συνθήκες, ανι-
χνεύεται στο 80% των ανθρώπων, χωρίς όμως να προκα-
λεί συμπτώματα. Η υπεραύξησή της όμως στον οργανι-
σμό, οδηγεί στην καντιντίαση» αναφέρει η ειδικός. 

 
►Γιατί εμφανίζεται; 

Σύμφωνα με την κυρία Γιαγιάκου, υπάρ-
χουν πολλές αιτίες για την εμφά-

νιση καντιντίασης. Μία από 

τις αιτίες είναι η επανειλημμένη χρήση αντιβιοτικών 
και η χρήση κορτιζόνης ή αντισυλληπτικών φαρμά-
κων (τα αντιβιοτικά καταστρέφουν τους επικίνδυνους 
μικροοργανισμούς αλλά και τους «καλούς»,  επιτρέ-
ποντας στην κάντιντα να αναπτυχθεί στη θέση τους). 
Επίσης, μια διατροφή πλούσια σε επεξεργασμένες 
τροφές μπορεί να διαταράξει τη φυσιολογική χλω-
ρίδα του γαστρεντερικού συστήματος, επιτρέποντας 
σε μύκητες και παράσιτα να αυξήσουν τον πληθυσμό 
τους. Ακόμη, η ειδικός τονίζει πως, προδιαθεσικά 
για την εμφάνιση καντιντίασης, δρουν ο διαβήτης, η 
κύηση και η ορμονοθεραπεία. Ένας εξασθενημένος 
οργανισμός από ακτινοθεραπεία, αιμοκάθαρση ή 
αντινεοπλασματική χημειοθεραπεία αποτελεί επίσης 
έναν εύκολο στόχο. «Η κολπίτιδα που προκαλείται 
από κάντιντα μπορεί να οφείλεται και σε εξωγενείς 
παράγοντες, όπως ένα σπιράλ που δεν έχει τοποθε-
τηθεί σωστά, μια φλεγμονή που οφείλεται στη χρήση 
αντισυλληπτικής κρέμας/ ζελέ/ υπόθετου, την κακή 
υγιεινή της περιοχής, βαριές χειρουργικές επεμβά-
σεις ή τη συνεχή χρήση καθετήρα».

►Τα κύρια συμπτώματα
Δυστυχώς, τα συμπτώματα της μυκητίασης είναι πολύ 
ενοχλητικά και εμφανίζονται σχετικά άμεσα, μετά την 
μόλυνση του κόλπου. Περιλαμβάνουν: Κνησμό του 
αιδοίου, κολπικές εκκρίσεις, με χαρακτηριστική ει-
κόνα σαν κομμένο γάλα, αίσθημα καύσου στον κόλ-
πο και το αιδοίο, πόνο κατά τη διάρκεια της επαφής, 
εξωτερική δυσουρία.
Η κυρία Γιαγιάκου επισημαίνει τη σημασία της γυναι-
κολογικής εξέτασης για τη διάγνωση της μυκητίασης. 
«Μια καλλιέργεια κολπικού επιχρίσματος είναι σημα-
ντική για την επιβεβαίωση της διάγνωσης», τονίζει.  



Τα προβιοτικά είναι φιλικοί μικροοργανισμοί που κατοικούν στην 
πεπτική οδό, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ισορροπία ανάμεσα 
στα φιλικά και τα παθογόνα βακτήρια.  Όλα τα προϊόντα της σειράς 
είναι 100% απαλλαγμένα από γαλακτοκομικά προϊόντα  και λακτόζη, 
μη αλλεργιογόνα, με βελτιωμένο περίβλημα για ακόμα μεγαλύτερη 
προστασία των προβιοτικών στο στομάχι και κατάλληλα για Vegans. 
Η Solgar διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά προβιοτικών σκευ-
ασμάτων που έρχονται να καλύψουν διαφορετικές ανάγκες των 
καταναλωτών και να βοηθήσουν στην καλή λειτουργία ολόκληρου 
του οργανισμού: 

* Advanced Acidophilus Plus. Aποτελεί μια προηγμένη προβιοτική φόρμουλα με 
ειδικό σύστημα μεταφοράς των φιλικών βακτηριδίων στον εντερικό σωλήνα, ώστε 
να επιτυγχάνεται η μέγιστη απορρόφησή τους. Το προϊόν είναι χρήσιμο για τη δι-
ατήρηση της υγείας των εντέρων, σε περιπτώσεις διάρροιας, δυσκοιλιότητας, κα-
ντιδίασης, εντερικών αερίων  και σε περιπτώσεις που γίνεται χρήση αντιβιοτικών, 
αντισυλληπτικών και κορτικοστεροειδών. 
* Advanced 40+plus Acidophilus (διατηρεί την εντερική υγεία σε περίπτωση χρή-
σης αντιβιοτικών και ανακουφίζει από τα συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου)
* Multiacidophilus Powder (για τη διατήρηση της υγείας της εντερικής χλωρίδας) 
* το Advanced Multi-Billion Dophilus (χρήσιμο σε περιπτώσεις διάρροιας, δυ-
σκοιλιότητας, καντιδίασης, εντερικών αερίων, αλλά όταν γίνεται χρήση αντιβιοτι-
κών, αντισυλληπτικών και κορτικοστεροειδών). 
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►Αντιμετώπιση
«Για την αντιμετώπιση των μυκητιάσε-
ων μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο 
συμβατικά μέτρα θεραπείας, όσο και 
φυσικά μέτρα. Στα συμβατικά μέτρα 
θεραπείας κατατάσσονται τα χημικά 
αντιμυκητιασικά φάρμακα (νυστατίνη, 
κλοτριμοξαζόλη, αμφοτερικίνη Β, φλου-
κοναζόλη, κετοκοναζόλη). Το πρόβλημα 
μπορεί να αντιμετωπισθεί και τοπικά, με 
υπόθετα ή κάποια κολπική κρέμα. Αυτό 
που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι 
παρόλο που τα αντιμυκητιασικά φάρμα-
κα μειώνουν τον πληθυσμό της κάντιντα, 
οι λοιμώξεις αυτές μπορούν εύκολα να 
υποτροπιάσουν». Στα φυσικά μέτρα 
αντιμετώπισης συμπεριλαμβάνονται η 
μείωση της χρήσης αντιβιοτικών και η 
ταυτόχρονη χορήγηση προβιοτικών και 
πρεβιοτικών για τη φυσική ενίσχυση της 
καλής χλωρίδας του εντέρου.

Για την ανακούφιση από τα ενοχλη-

τικά συμπτώματα ενδείκνυνται τοπικές 
πλύσεις με λίγο αιθέριο έλαιο ρίγανης 
ή tea tree. Τέλος, συστήνεται διακοπή 
της σεξουαλικής δραστηριότητας και η 
λήψη φαρμακευτικής αγωγής και από 
τον σύντροφο. 

Πείτε "ναι"... 
3 στις ψάθες και στις πετσέτες 3 στα 
στεγνά μαγιό 3 στο διεξοδικό σκού-
πισμα μετά το μπάνιο 3 στην τακτική 
καθαριότητα (στο σώμα, στα εσώρουχα, 
στα μαγιό και στις πετσέτες που χρη-
σιμοποιείτε στη θάλασσα) 3 στα προ-
φυλακτικά και τη σωστή τους χρήση  
3 στις περιοδικές επισκέψεις στον γυ-
ναικολόγο
και "όχι"... 
6  στην επαφή με άμμο  6  στις μολυσμένες 
θάλασσες 6 στα συνθετικά εσώρουχα  
6 σε πολλαπλούς συντρόφους 6 στα 
στενά και εφαρμοστά ρούχα. ||
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Το	σύμπτωμα	
	που	μας	«κόβει»	
ποιότητα	ζωής

ΔύςκΟΙΛΙΟτητΑ

Καθιστική ζωή, παχυσαρκία, άγχος και μειωμένη 
κατανάλωση φυτικών ινών, αυξάνουν τη συχνότητα της 
δυσκοιλιότητας στις δυτικές κοινωνίες, «ανοίγοντας» 
έναν φαύλο κύκλο, που δεν επιδρά μόνο στο σώμα, 

αλλά και στην ψυχή.  

τησ Νεκταρίας καρακώστα 

H  
χρόνια δυσκοιλιότητα επηρεάζει ση-
μαντικά την ποιότητα ζωής των πα-
σχόντων και μπορεί να έχει σημαντι-
κές επιπλοκές, όπως την εμφάνιση 
αιμορροΐδων, ραγάδων, εκκολπωμά-

των του παχέος εντέρου, ακόμη και απόφραξη του 
παχέος εντέρου, σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Ο πάσχων από χρόνια δυσκοιλιότητα ταλαιπωρείται 
από στομαχική πίεση, φουσκώματα, ναυτία, κράμπες 
και πόνους στην κοιλιά. Τα σωματικά αυτά συμπτώμα-
τα, συχνά οδηγούν τον πάσχοντα σε μια διαστρεβλω-
μένη εικόνα για τον εαυτό του και γενικά για την εμ-
φάνισή του. Δεν είναι σπάνιο τα άτομα που πάσχουν 
από δυσκοιλιότητα να εμφανίζουν κακή διάθεση ή 
ακόμη και αντιδραστική μελαγχολία. Η μελαγχολία, 
ως απόρροια της δυσκοιλιότητας, εξηγείται από τους 
επιστήμονες και βιολογικά. Η μακροχρόνια παραμο-
νή των κοπράνων στο έντερο έχει ως συνέπεια την 
απορρόφηση τοξινών, οι οποίες, κυκλοφορώντας στο 

αίμα, επηρεάζουν την ισορροπιστική δράση των νευ-
ροδιαβιβαστών στον εγκέφαλο. 

Παλαιότερη έρευνα μέτρησε τον τρόπο με τον οποίο 
η δυσκοιλιότητα επηρεάζει την ποιότητα ζωής. Βρή-
κε ότι τα άτομα με δυσκοιλιότητα αισθάνονται χειρό-
τερα όσον αφορά τη συνολική τους υγεία, πιστεύουν 
ότι είναι πιο φιλάσθενα κι ότι η υγεία τους είναι πιο 
πιθανό να επιδεινωθεί, επηρεάζονται στην εκτέλεση 
των καθημερινών, φυσικών τους δραστηριοτήτων 
και αναφέρουν συχνότερα πόνους στο σώμα, νευρι-
κότητα και επιθετικότητα, ενώ χάνουν την αποδοτι-
κότητα και τη ζωντάνια τους.  Οι πάσχοντες θεωρούν 
τη δυσκοιλιότητα το ίδιο ή πιο σοβαρό πρόβλημα, 
τόσο από την ημικρανία (ποσοστό 81%), όσο και από 
το κρυολόγημα (σε ποσοστό 70%). Οι μισοί από τους 
πάσχοντες θεωρούν ότι για το πρόβλημά τους ενο-
χοποιείται η κακή διατροφή, ενώ το 30% πιστεύουν 
ότι  υπεύθυνο για τη δυσκοιλιότητα είναι το έντονο 
άγχος και η πίεση της καθημερινότητας. 



►  Διάγνωση
Το κύριο στοιχείο για να πούμε 
ότι πάσχει κάποιος από δυσκοι-
λιότητα είναι η συχνότητα των 
κενώσεων- λιγότερες από τρεις/
εβδομάδα. Με βάση τα κριτήρια 
της Ρώμης που έχουν οριστεί από 
την επιστημονική κοινότητα, ο πά-
σχων θα πρέπει επίσης να εμφα-
νίζει τουλάχιστον 2 από τα παρα-
κάτω συμπτώματα, για διάστημα 
τριών μηνών: 
• Επίπονη αφόδευση 
• Σκληρά κόπρανα 
• Αίσθημα μη πλήρους κένωσης
•  Αίσθημα απόφραξης του ορθο-

πρωκτικού σωλήνα 
•  Ανάγκη μηχανικής υποβοήθη-

σης της κένωσης
•  Απουσία μαλακών κοπράνων 
•  Απουσία επαρκών κριτηρίων για 

διάγνωση Συνδρόμου Ευερέθι-
στου Εντέρου.
Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι θα 

εμφανίσουν δυσκοιλιότητα σε κά-
ποια φάση της ζωής τους, εξαιτίας 
κάποιας αλλαγής στον καθημερι-
νό τρόπο ζωής τους (π.χ. διακο-
πές, ταξίδι), μιας αλλαγής στις δι-
ατροφικές τους συνήθειες, λόγω 
της έναρξης μιας δίαιτας ή της 
λήψης συγκεκριμένων φαρμάκων 
(π.χ. αντικαταθλιπτικών, αντιυπερ-
τασικών, αντιόξινων κ.λπ.). 

Μεγαλύτερη πιθανότητα να εμ-
φανίσουν δυσκοιλιότητα έχουν 
ωστόσο οι γυναίκες (περίπου 2-4 
φορές σε σχέση με τους άνδρες), 
τα άτομα ηλικίας άνω των 60 
ετών και άτομα που είναι είτε πα-
χύσαρκα είτε λιποβαρή, σε σχέση 
με τα άτομα που έχουν φυσιολο-
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| Solgar Multiple Fibre ForMula: 
Η καλΗ υγεία ξεκίνα αΠό τό εντερό  | 
H φόρμουλα Multiple Fibre, από την Solgar, περιέχει έναν ιδανικό συνδυασμό όλων 
των φυτικών ινών που είναι απαραίτητες για την καλή λειτουργία του εντέρου. Συ-
γκεκριμένα, συνδυάζει υδατοδιαλυτές ίνες από πίτουρο βρώμης, πηκτίνη μήλου, πη-
κτίνη γκρέιπφρουτ και μη υδατοδιαλυτές ίνες, από λιναρόσπορο και φλοιό ψυλλίου. 
Οι  υδατοδιαλυτές φυτικές ίνες υπόκεινται σε ζύμωση από τα βακτήρια, με αποτέ-
λεσμα να αυξάνεται η μάζα τους. Έτσι, αυξάνεται κι ο όγκος των κοπράνων. Επίσης, 
αποτελούν τροφή για τα απαραίτητα για την υγεία μας εντερικά βακτήρια, βοηθούν 
επομένως στη διατήρηση μιας υγιούς εντερικής χλωρίδας.  
Οι μη διαλυτές φυτικές ίνες,  οι οποίες δεν διαλύονται στο νερό, αυξάνουν τον όγκο 
των κοπράνων, κατά συνέπεια, μειώνουν τον χρόνο διέλευσης των τροφών  από τον 
πεπτικό σωλήνα. 
Ο συνδυασμός τους δεν βοηθά απλώς στη μείωση της δυσκοιλιότητας, αλλά συνδέεται και με την 
πρόληψη του διαβήτη, την καλύτερη ρύθμιση των λιπιδίων και τον έλεγχο του βάρους. 
Δοσολογία: Λαμβάνετε 1-6 φυτοκάψουλες ημερησίως, με ένα μεγάλο ποτήρι νερό, κατά προτίμηση 
σε απόσταση από τα γεύματα.  

  ταξίδι  |       |
  εκδηλώσεις  |       |

  συνέντευξη  |       |

  διατροφή  |       |
  ψυχολογία  |       |

  outdoor  |       |

  υγεία |       |

  αλληλογραφία  |       |

  φροντίδα  |       |

  f.a.q.  |       |

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

  editorial |       |
  περιεχόµενα |       |

  υγεία |       |

  τελευταία σελίδα |       |

  αγορά |       |   new entries |       |

γικό βάρος. Οι γυναίκες έχουν επίσης μεγάλες πιθανότητες να 
εμφανίσουν δυσκοιλιότητα, κατά την περίοδο της εμμηνόπαυ-
σης ή της κύησης. 

► Αντιμετώπιση
Η βελτίωση των διατροφικών συνηθειών, με αύξηση των προ-
σλαμβανόμενων φυτικών ινών, τακτική άσκηση και μείωση 
του στρες φαίνεται ότι βοηθούν στην πρόληψη της δυσκοιλιό-
τητας, καθώς αυξάνουν τη μάζα των κοπράνων και τη συχνό-
τητα κένωσης του εντέρου, ωστόσο δεν φαίνεται να επαρκούν  
για την πλήρη αντιμετώπισή της. 

Σημαντικό ποσοστό ασθενών ανακουφίζονται σημαντικά με 
την αύξηση της ποσότητας των φυτικών ινών, με την τροφή 
ή φαρμακευτικά βοηθήματα. Οι φυτικές ίνες έχουν την δυνα-
τότητα να προσροφούν μεγάλες ποσότητες νερού, μαλακώνο-
ντας το περιεχόμενο του εντέρου, με αποτέλεσμα να ωθείται 
προς τα έξω με μεγαλύτερη ευκολία. Όσοι πάσχουν όμως από 

σοβαρή δυσκοιλιότητα, είναι πιθανό να εμφανίσουν επιδεί-
νωση των συμπτωμάτων τους με αυτήν την παρέμβαση. 

Επίσης, η απότομη αύξηση των φυτικών ινών στη 
διατροφή ενός ατόμου, μπορεί να του προκα-

λέσει δυσάρεστα συμπτώματα, όπως π.χ. 
έντονο πόνο στην κοιλιά ή μετεωρισμό. 

Θέση στα μέσα ανακούφισης από τη δυ-
σκοιλιότητα έχουν επίσης τα προβιοτικά. 
Τα προβιοτικά είναι φιλικοί μικροοργανι-
σμοί που εξασφαλίζουν την απαραίτητη 
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ισορροπία ανάμεσα στα φιλικά και τα πα-
θογόνα βακτήρια στην πεπτική οδό. Κατά 
αυτόν τον τρόπο, ενισχύουν το πεπτικό 
και το γαστρεντερικό σύστημα, βοηθούν 
στην καλύτερη πέψη και απορρόφηση 
των τροφών, στην παρασκευή των βιταμι-
νών, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν την απο-
τοξινωτική δράση του οργανισμού από 
βλαβερά στοιχεία που εισάγονται μέσω 
της διατροφής.

Αν το πρόβλημα της δυσκοιλιότητας 
επανέρχεται ή συνοδεύεται από άλλα 
συμπτώματα, όπως κοιλιακός πόνος ή 
ίχνη αίματος στα κόπρανα, θα πρέπει ο 
πάσχων να συμβουλευθεί αμέσως τον 
γιατρό του. Σημαντικό ποσοστό ασθενών, 
ωστόσο, αποφεύγει την επίσκεψη στον 
γιατρό, επειδή φοβάται τις εξετάσεις που 
ίσως χρειαστεί να γίνουν (π.χ. κολονο-
σκόπηση). 

Γενικά, συνιστάται διερεύνηση για πι-
θανό οργανικό αίτιο δυσκοιλιότητας σε: 
• Άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω • Πρό-
σφατη και με σχετικά απότομη έναρξη 
δυσκοιλιότητας • Παρουσία αίματος στα 
κόπρανα • Εμφάνιση συμπτωμάτων «συ-
ναγερμού» (αναιμία, ίκτερος, σημαντική 
απώλεια βάρους).

► Η σωματική άσκηση 
βελτιώνει την κινητικότητα 
του εντέρου;
Η σωματική δραστηριότητα πράγ-
ματι επηρεάζει τη λειτουργία του 
εντέρου. Οι μεταβολές στην κινη-
τικότητα του εντέρου είναι, μάλι-
στα, ανάλογες με το βαθμό της 
σωματικής δραστηριότητας. Αρ-
κετές μελέτες έχουν δείξει ότι η 
αυξημένη σωματική δραστηριό-
τητα συσχετίζεται με μείωση του 
ποσοστού δυσκοιλιότητας, ενώ 

άλλες δείχνουν ότι η αυξημένη 
σωματική δραστηριότητα στους 
ηλικιωμένους μπορεί να μειώσει 
τον χρόνο διέλευσης των κοπρά-
νων από το έντερο.

► Η δυσκοιλιότητα σε 
αριθμούς
#  16% του ελληνικού πληθυσμού 

έχει παρουσιάσει δυσκοιλιότη-
τα τους τελευταίους 12 μήνες

#  20% του πληθυσμού έχει έλθει 
αντιμέτωπο με το πρόβλημα 

τουλάχιστον μία φορά στη ζωή 
του 

#  12% των ανθρώπων παγκοσμί-
ως αναφέρουν ότι πάσχουν 
από δυσκοιλιότητα

#  7 στους 10 πάσχοντες από δυ-
σκοιλιότητα είναι γυναίκες, 
ηλικίας 35-65 ετών

#  4 στους 10 πάσχοντες αναφέ-
ρουν ότι υποφέρουν για περισ-
σότερα από 10 χρόνια

#  47% των ηλικιωμένων πάσχουν 
από  δυσκοιλιότητα.  ||

Μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν δυσκοιλιότητα έχουν οι γυναίκες, τα 
άτομα άνω των 60 ετών και άτομα που είναι είτε παχύσαρκα είτε λιποβαρή.
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Όλα τα προβλήματα της εγκυμοσύνης μπορούν να 
προβλεφθούν από το πρώτο τρίμηνο της κύησης,  

τονίζει ο κορυφαίος, διεθνούς φήμης επιστήμονας  
στην Ιατρική του Εμβρύου, καθηγητής στο King’s College και 
στο University College του Λονδίνου, κ. Κύπρος Νικολαΐδης.

«Όλα	είναι	προβλέψιμα	
από	την	αρχή	

της	εγκυμοσύνης»

κύπρος Νικολαΐδης

τησ Νεκταρίας καρακώστα 

Ο  
άνθρωπος που ανακάλυψε την αυχενική 
διαφάνεια (εξέταση που ελαχιστοποιεί 
σήμερα την ανάγκη για αμνιοπαρακέ-
ντηση) βρέθηκε πρόσφατα στην Αθήνα, 
καλεσμένος του μαιευτηρίου ΛΗΤΩ του 

Ομίλου ΥΓΕΙΑ, για να παρουσιάσει μια νέα κατάκτη-
ση. Μια εξέταση στο αίμα της εγκύου, από την οποία 
μπορούν να απομονωθούν κύτταρα του εμβρύου και 
να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα για τη χρωμο-
σωμιακή του σύνθεση. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα 
τη γέννηση λιγότερων παιδιών με σύνδρομο Down και 
άλλα συγγενή νοσήματα. Μιλώντας στο healthyme, o 
«πατέρας» της αυχενικής διαφάνειας και θεμελιωτής 
της Ιατρικής του εμβρύου, τονίζει ότι το επίπεδο της 
ιατρικής παροχής στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ υψηλό.

Πόσο σημαντικός είναι ο πρώιμος έλεγχος, ο έλεγχος 
νωρίς στην εγκυμοσύνη;
Ο σημερινός τρόπος παρακολούθησης της γυναίκας 
στην εγκυμοσύνη είναι στηριγμένος σε μια πολιτι-
κή απόφαση της αγγλικής κυβέρνησης, του 1929, 

που λέει ότι θα πρέπει να βλέπουμε τις γυναίκες 
κάθε 4 εβδομάδες, μέχρι την 28η εβδομάδα, κάθε 
δύο εβδομάδες, μέχρι την 36η εβδομάδα και κάθε 
μία μέχρι να γεννήσει. Αυτή είναι η πυραμίδα της 
προγεννητικής φροντίδας. Τείνουμε να παρακολου-
θούμε πάρα πολύ στενά τις γυναίκες προς το τέλος, 
στη βάση μιας φιλοσοφίας που πρεσβεύει ότι τα 
περισσότερα προβλήματα της εγκυμοσύνης συμβαί-
νουν στο τέλος της, και ότι δεν είναι αναγκαίο να τα 
βλέπεις στην αρχή, γιατί δεν είναι προβλέψιμα.

Οι μελέτες όμως τα τελευταία 20 χρόνια δείχνουν 
ακριβώς το αντίθετο!  Πιστεύω ότι ΟΛΑ είναι προβλέ-
ψιμα και μάλιστα στην αρχή της εγκυμοσύνης. Όλη η 
έρευνά μου συγκεντρώνεται ακριβώς σε αυτό το σημείο: 
στα προβλήματα της εγκυμοσύνης που μπορούμε να 
προβλέψουμε στη 12η εβδομάδα, ώστε από την πρό-
βλεψή μας, να χαραχθεί η πορεία της παρακολούθησης 
της κάθε γυναίκας ξεχωριστά (individualization of care), 
και να περιοριστούν αυτοί οι κίνδυνοι. Γι’ αυτό και έχω 
προτείνει το αναποδογύρισμα της πυραμίδας της προ-
γεννητικής φροντίδας.



Για να πούμε π.χ. κατά πόσο το παι-
δί έχει σύνδρομο Down, καθορίσαμε 
μια σειρά από υπερηχογραφικούς 
δείκτες: την αυχενική διαφάνεια (όσο 
περισσότερο είναι το υγρό πίσω στον 
αυχένα, κάτω από το δέρμα, τόσο με-
γαλύτερος είναι ο κίνδυνος το μωρό 
να έχει σύνδρομο Down), το ρινικό 
οστούν, η ροή αίματος μέσα από την 
καρδιά του εμβρύου, η ροή αίματος 
μέσα από το ήπαρ. Όλα αυτά μπαί-
νουν μαζί σε μια μαθηματική εξίσωση 
και συνδυάζονται με την ηλικία της 
γυναίκας, με το προφίλ της, το πόσο 
ψηλή είναι, το πόσο λεπτή, πώς έμεινε 
έγκυος κ.λπ. και με τους βιοχημικούς 
της δείκτες. Εκτός από την πιθανότητα 
εμφάνισης συνδρόμου Down, το μα-
θηματικό αυτό σύστημα μπορεί επίσης 
να δείξει τον κίνδυνο προεκλαμψίας 
που διατρέχει η έγκυος, τον κίνδυνο 
εμβρυϊκού θανάτου κ.λπ.

Η ηλικία έχει πάψει πλέον να είναι ο κύριος παράγο-
ντας κινδύνου για την εμφάνιση συνδρόμου Down;
Ναι. Ήταν παράγοντας κινδύνου το 1970. Σήμερα, η 
ηλικία είναι ένας από τους δείκτες, αλλά ίσως ο λιγότε-
ρο σημαντικός από όλους.  Έχουμε σίγουρα αντιστρέ-
ψει την πυραμίδα για το σύνδρομο Down, Μεταφέ-
ρουμε σιγά σιγά τον υπέρηχο, από την 20ή εβδομάδα, 
στη 12η εβδομάδα. Ήδη, σε πολλά από τα μαιευτήρια, 
όπου βρίσκονται γιατροί που έχω εκπαιδεύσει, δίνουν 
τη διάγνωση ενός αρκετά μεγάλου αριθμού σοβαρών 
ανωμαλιών ήδη από τη 12η εβδομάδα! Τα επόμενα 5 
χρόνια, πιστεύω ότι θα έχει αναποδογυριστεί ολόκλη-
ρη η πυραμίδα του προγεννητικού ελέγχου!

Σήμερα γίνονται λιγότερες αμνιοπαρακεντήσεις, σε 
σχέση με το παρελθόν;
Πριν από 40-50 χρόνια, οι γυναίκες παντρεύονταν νω-
ρίς, έκαναν τα παιδιά τους και στα 35-40 τους χρόνια 
είχαν εγγόνια. Η νέα γενιά των γυναικών σπουδάζουν, 
εργάζονται, καθυστερούν να παντρευτούν και να κά-
νουν παιδιά.  Το 1970, μόλις 5% των εγκύων γυναικών 
ήταν άνω των 35 ετών, ενώ σήμερα το 25% των εγκύων 
είναι πάνω από τα 35. Αν λοιπόν συνεχίζαμε με την προ-
ηγούμενη τακτική, να κάνουμε αμνιοπαρακέντηση στις 

γυναίκες, μόνο και μόνο γιατί είναι πάνω από τα 35, θα 
υποβάλλαμε σε αμνιοπαρακέντηση στο 1/3 των εγκύ-
ων. Σε χώρες όπως η Αγγλία, η βιοψία τροφοβλάστης 
και οι αμνιοπαρακεντήσεις γίνονται σήμερα σε λιγότε-
ρο από το 2,5% των εγκύων. Με τις νέες μεθόδους, με 
τις οποίες εντοπίζουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια κατά 
πόσο το μωρό είναι καλά ή όχι, έχουμε καταφέρει δύο 
πράγματα: να ελαττώσουμε δραματικά την ανάγκη για 
επεμβάσεις και να αυξήσουμε δραματικά το  ποσοστό 
των ανωμαλιών που μπορούμε να εντοπίσουμε. Κά-
νουμε δηλαδή πολύ λιγότερες αμνιοπαρακεντήσεις και 
εντοπίζουμε πολύ περισσότερες ανωμαλίες, σε σχέση 
με το παρελθόν.

Η αυχενική διαφάνεια έχει παίξει πολύ σημαντικό 
ρόλο σε αυτό, όμως βρεθήκατε στην Ελλάδα για να 
παρουσιάσετε κάτι ακόμη πιο νέο.
Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι, παίρνοντας αίμα από 
τη μητέρα, μπορείς να εξετάσεις το DNA του εμβρύου. 
Όταν τα κύτταρα πεθαίνουν, απελευθερώνουν DNA το 
οποίο βρίσκεται ελεύθερο μέσα στον ορό του πλάσμα-
τος. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, το 10% από αυτό 
το «ελεύθερο DNA» προέρχεται από το έμβρυο. Ανα-
λύοντας λοιπόν αυτό το ελεύθερο DNA, μπορούμε με 
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μεγάλη ακρίβεια να προσδιορίσουμε 
κατά πόσο το έμβρυο έχει σύνδρομο 
Down ή όχι.

Προς το παρόν, οι εξετάσεις αυ-
τές είναι ακόμη πολύ ακριβές –στις 
ΗΠΑ κοστίζουν 3.000 δολάρια. Πι-
στεύω όμως, ότι στους επόμενους 
2-3 μήνες, το κόστος τους θα πέσει 
κάτω από τα 500 δολάρια, ενώ μέσα 
σε μια 5ετία, θα γίνουν τόσο φθηνές, 
που θα είναι προσβάσιμες σε όλον 
τον πληθυσμό.

Πέρα από τη διάγνωση του συν-
δρόμου Down, πού αλλού μπορεί 
να βοηθήσει αυτή η εξέταση;
Ήδη βοηθά σε έναν αυξανόμε-
νο αριθμό χρωματοσωματικών 
ανωμαλιών,  όπως η τρισωμία 18 
(σύνδρομο Edwards), η τρισωμία 
13 (σύνδρομο Patau). Με αυτήν 
την εξέταση, μπορούμε επίσης να 
εντοπίσουμε την ομάδα αίματος του 
εμβρύου. Περίπου το 10% των γυναι-
κών έχουν ομάδα αίματος Rh-. Αν 
το έμβρυο είναι Rh+, τότε η μητέρα 
μπορεί να δημιουργήσει αντισώμα-
τα που καταστρέφουν τα ερυθρά 
αιμοσφαίρια του εμβρύου, με απο-
τέλεσμα αυτό να πεθαίνει στις 18-25 
εβδομάδες. Παλαιότερα, έπρεπε να 
κάνουμε αμνιοπαρακέντηση και να 
πάρουμε αίμα από το έμβρυο για να 
δούμε την ομάδα αίματος.

Υπάρχουν επίσης μια σειρά από 
ανωμαλίες που έχουν σχέση με 
το φύλο του εμβρύου- η αιμοφι-
λία για παράδειγμα, είναι αρρώ-
στια που επηρεάζει τα αρσενικά 
έμβρυα. Παλιά, για να βρούμε το 
φύλο, απαιτείτο επίσης αμνιοπαρα-
κέντηση ή υπέρηχος την 16η - 20ή 
εβδομάδα. Με το DNA από το αίμα 
της μητέρας, μπορούμε σήμερα να 
διαπιστώσουμε το φύλο του εμβρύ-
ου, ήδη από την 8η εβδομάδα της 
εγκυμοσύνης.

«Όταν είδα για 
πρώτη φορά ότι 

υπάρχει ζωή μέσα στη 
μήτρα, ένα έμβρυο, 

μού γεννήθηκαν 
χίλιες ερωτήσεις, για 
το πώς σκέφτεται, το 

πώς μεγαλώνει, το 
πώς αναπτύσσεται, 

το πώς και το 
γιατί πηγαίνουν τα 

πράγματα στραβά.» 

Πόσο δύσκολο είναι να πεις σε 
έναν γονιό ότι το παιδί του έχει 
πρόβλημα;
Έχει πολύ μεγάλη σημασία, ο για-
τρός να είναι κατάλληλα εκπαι-
δευμένος, τόσο για να κάνει τη σω-
στή διάγνωση, όσο και για να δώσει 
το counseling, να εξηγήσει δηλαδή 
στους γονείς τι ακριβώς συμβαίνει.  
Δίνω ίση σημασία στο πόσο καλός 
είναι κάποιος στο να κάνει τη διά-
γνωση και στο πώς επικοινωνεί με 
τους γονείς, για να τους εξηγήσει τι 
συμβαίνει και να τους βοηθήσει να 
φτάσουν σε σωστές αποφάσεις για 
τα επόμενα στάδια.

Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε 
με την Ιατρική του εμβρύου;
Κατά λάθος! Στο τελευταίο έτος της 
Ιατρικής στην Αγγλία, το πανεπι-
στήμιο μάς στέλνει στο εξωτερικό 
για 3 μήνες, για να κάνουμε το λε-
γόμενο «elective». Οι περισσότεροι 
γιατροί βλέπουν αυτή τη δυνατότητα 
σαν ευκαιρία για διακοπές και επιλέ-
γουν να πάνε να εκπαιδευθούν σε …
εξωτικούς προορισμούς. Εγώ, επει-
δή δεν μου αρέσει το ταξίδι με αε-
ροπλάνο, επέλεξα να παραμείνω στο 
νοσοκομείο. Έτυχε, λοιπόν, τότε στο 
νοσοκομείο να φέρουν τους πρώ-
τους υπερήχους και ασχολήθηκα 
όλο εκείνο το τρίμηνο με τους υπε-
ρήχους. Όταν είδα για πρώτη φορά 
ότι υπάρχει ζωή μέσα στη μήτρα, 
ένα έμβρυο, μού γεννήθηκαν χίλιες 
ερωτήσεις, για το πώς σκέφτεται, το 
πώς μεγαλώνει, το πώς αναπτύσσε-
ται, το πώς και το γιατί πηγαίνουν τα 
πράγματα στραβά, διάφορα ηθικά 
θέματα, νομικά θέματα… Έτσι, αγά-
πησα αυτό το κομμάτι.

Οι περισσότερες ανακαλύψεις που 
έχετε κάνει έχουν φέρει και αντι-
δράσεις. Στο τέλος όμως βαδίζουμε 
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στον δρόμο που εσείς δείχνετε. 
Πώς αισθάνεστε για αυτό;
Στην εξέλιξη της επιστήμης είναι 
σημαντικό να αμφισβητείται ο κα-
θένας. Οι περισσότερες έρευνες 
που έχω κάνει ξεκινούσαν ακρι-
βώς από την αμφισβήτηση. Kα-
λείσαι να αποδείξεις κάτι που πι-
στεύεις ότι είναι σωστό. Και αυτό 
σε βοηθά.

Πώς κρίνετε το επίπεδο της προ-
γεννητικής φροντίδας που πα-
ρέχεται σήμερα στην Ελλάδα; 
Το επίπεδο των υπερήχων που 
παρέχεται σε μεγάλο ποσοστό του 
πληθυσμού, στην Ελλάδα, είναι 
πολύ υψηλότερο από ό,τι στη με-
γάλη πλειοψηφία των νοσοκομεί-
ων της Αμερικής και ακόμη και 
της Αγγλίας. Πιστεύω ότι τουλάχι-
στον το 50% των Ελληνίδων έχουν 
πρόσβαση σε πολύ καλό επίπεδο 
προγεννητικού ελέγχου. Για να σας 
δώσω ένα παράδειγμα, γιατροί 
τους οποίους εκπαίδευσα εγώ και 
πήγαν στο Yale, δεν μπορούσαν με 
τους υπερήχους που υπήρχαν εκεί 
να κάνουν διάγνωση ανεγκεφα-
λίας στη 12η εβδομάδα. Και αυτό 
πριν από μόλις 1,5 χρόνο!

Στις ΗΠΑ, μπορεί να υπάρχουν 
νοσοκομεία που να είναι π.χ. 
εξαιρετικά στη λαπαροσκοπική 
χειρουργική, στην υπογονιμότη-
τα, στις εγχειρήσεις καρδιάς. Για 
τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού 
της Αμερικής όμως, για τον μέσο 
Αμερικάνο, το επίπεδο της υγείας 
είναι πολύ πιο χαμηλό, σε σχέση 
με αυτό που παρέχεται στον μέσο 
Έλληνα ή στον μέσο Κύπριο. Στην 
Ελλάδα υπήρχε αυχενική διαφά-
νεια από τη δεκαετία του 1990, ενώ 
στην Αμερική εισάγεται τώρα, και 
μάλιστα μόνο στις δυτικές και στις 
ανατολικές ακτές!  || 
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«Οι πρώτες επεμβάσεις, που πραγματοποιήθηκαν το 1980, ήταν 
μεταγγίσεις αίματος στο έμβρυο, για περιπτώσεις σαν της μητέρας 
με το Rh-, που καταστρέφει το αίμα του μωρού της. Μπαίναμε 
με μια βελόνα στον ομφάλιο λώρο και κάναμε μεταγγίσεις αίματος 
κάθε 2-3 εβδομάδες, αποφεύγοντας το θάνατο του εμβρύου. Όταν 
γεννιόταν το μωρό, ήταν τελείως φυσιολογικό, αφού δεν υπήρχαν 
πια τα αντισώματα της μητέρας να του καταστρέφουν το αίμα.
Στη συνέχεια, περάσαμε σε άμεσες χειρουργικές επεμβάσεις. Η πιο 
συχνή αφορούσε στις περιπτώσεις της έμβρυο-εμβρυικής μετάγγι-
σης, όταν δηλαδή έχουμε δύο ομοζυγωτικά έμβρυα (δίδυμη κύηση), 
που μοιράζονται την ίδια κυκλοφορία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το 
ένα από τα δύο έμβρυα συνήθως πεθαίνει. Βάζοντας ενδοσκόπιο 
στη μήτρα, εντοπίζουμε τα κοινά αιμοφόρα αγγεία των δύο εμβρύ-
ων και χρησιμοποιώντας λέιζερ κάνουμε τον διαχωρισμό. Έκανα 
την πρώτη τέτοια επέμβαση το 1992. Έκτοτε έχουν γίνει χιλιάδες 
τέτοιες επεμβάσεις.

Οι τελευταίες επεμβάσεις που κάνουμε –και έχουν γίνει και σε 
παιδιά από την Ελλάδα- αντιμετωπίζουν τη διαφραγματοκήλη 
στο έμβρυο. Όταν υπάρχει τρύπα στο διάφραγμα του εμβρύου, το 
έντερο, το συκώτι κ.λπ. ανεβαίνουν στον θώρακά του και δεν αφή-
νουν τους πνεύμονες να αναπτυχθούν κανονικά. Έτσι, το έμβρυο, 
που κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης παίρνει το οξυγόνο από τον 
ομφάλιο λώρο, μόλις γεννηθεί δεν μπορεί να αναπνεύσει και πε-
θαίνει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, περνάμε με ένα ενδοσκόπιο, ένα 
μπαλονάκι στον λαιμό του εμβρύου, στην τραχεία, που εμποδίζει 
την έγχυση των υγρών που παράγουν οι πνεύμονες προς τα έξω. 
Έτσι, αυτά μένουν μέσα στους πνεύμονες και τους φουσκώνουν, 
διεγείροντας την ανάπτυξή τους».
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ο
ενδοκρινολόγος	
συμβουλεύει...	

κΑΛΟκΑΙΡΙ Τι πρέπει να 
προσέχει ένας 
διαβητικός το 

καλοκαίρι και τι ένα 
άτομο που πάσχει 
από θυρεοειδή; 

Μπορεί το καλοκαίρι 
να υπονομεύσει 
την πορεία της 

υγείας αυτών των 
ασθενών; Ποια είναι 

τα συνηθέστερα 
λάθη που γίνονται 

και πώς θα τα 
αποφύγετε;

Δ
εκάδες έρευ-
νες σε όλο τον 
κόσμο έχουν 
δείξει ότι όσο 
το θερμόμετρο 

ανεβαίνει, αυξάνουν και οι 
νοσηλείες των διαβητικών 
ασθενών. Τρία είναι τα ση-
μεία –κλειδιά που  θα πρέπει 
να προσέχει ένας διαβητικός 
το καλοκαίρι, σύμφωνα με 
τον Ενδοκρινολόγο – Δια-
βητολόγο κ. Κωνσταντίνο 
Μπουτσουρή: «Η αφυδάτω-
ση, η κατανάλωση αλκοόλ 
και η έκθεση στον ήλιο. Ο 
διαβητικός ασθενής, ανε-
ξάρτητα από το αν λαμβάνει 
ινσουλίνη ή αντιδιαβητικά 
δισκία, θα πρέπει να κατα-
ναλώνει τις ζεστές μέρες του 
καλοκαιριού περίπου 4-6 λί-
τρα υγρών την ημέρα. Επί-
σης, θα πρέπει να είναι πάρα 
πολύ προσεκτικός στην κα-
τανάλωση αλκοόλ, γιατί συ-
νήθως τo αλκοόλ δημιουρ-



γεί υπογλυκαιμίες. Τέλος, θα πρέπει να προσέχει την 
έκθεσή του στον ήλιο, καθώς αυξάνει τους παλμούς 
και τη ροή του αίματος, άρα και την απορρόφηση της 
ινσουλίνης, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας 
να αυξάνεται. Αν, μάλιστα, ο ασθενής ασχοληθεί και 
με κάποια σωματική δραστηριότητα, π.χ. κολυμπήσει, 
ο κίνδυνος αυτός γίνεται ακόμη μεγαλύτερος», εξηγεί 
ο κ. Μπουτσουρής. 

Πώς αντιμετωπίζεται ένα τέτοιο επεισόδιο υπογλυ-
καιμίας; Με μια καραμέλα ή έναν χυμό, που ένας δια-
βητικός θα πρέπει να έχει πάντοτε μαζί του, το σάκχα-
ρό του μπορεί πολύ εύκολα και γρήγορα να επανέλθει 
σε φυσιολογικά επίπεδα. Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις, 
ο ασθενής μπορεί να χρειαστεί ενέσιμο γλυκογόνο 
για να επανέλθει. 

Συχνά περιστατικά υπογλυκαιμίας δεν εμφανίζουν 
όμως μόνο όσοι λαμβάνουν ινσουλίνη, αλλά και οι 
διαβητικοί που ακολουθούν θεραπεία με αντιδιαβη-
τικά δισκία, κυρίως δε σουλφονυλουρίες. 

► Τα λάθη
Ποια είναι όμως τα συνηθέστερα λάθη των διαβητι-
κών, εξαιτίας των οποίων καταλήγουν στο νοσοκο-
μείο;
• η υπερβολική έκθεση στον ήλιο: Κάθε διαβητικός 
θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι η έκθεση στον ήλιο 
βοηθά στην απορρόφηση της ινσουλίνης, άρα μπορεί 
να τον οδηγήσει σε επεισόδιο υπογλυκαιμίας. «Είναι 
σημαντικό λοιπόν, για τον διαβητικό ασθενή, να προ-
στατεύεται από τον ήλιο, αναζητώντας σκιερά μέρη 
και αποφεύγοντας την έκθεση στον ήλιο, μεταξύ 12 
και 5 μ.μ.», εξηγεί ο κ.  Μπουτσουρής.
•  η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ: Με την παρέα 
και τη χαλάρωση που συνοδεύει τις διακοπές, αλλά 
και με τις συχνές βραδινές εξορμήσεις, αυξάνονται 
οι πιθανότητες ένας διαβητικός να πιει περισσότερο 
από όσο πρέπει. 
•  η αφυδάτωση: Είναι πολύ σημαντικό ο διαβητικός 
να πίνει την ποσότητα του νερού που του έχει υποδεί-
ξει ο γιατρός του. 
• η κακή συντήρηση της ινσουλίνης: Σύμφωνα με 
τον ειδικό, «η ινσουλίνη σε πένες, διατηρείται άνετα 
σε θερμοκρασία 5-45 βαθμών Κελσίου, αρκεί να μην 
εκτεθεί άμεσα στις ακτίνες του ήλιου, γιατί σε αυτήν 
την περίπτωση το περιεχόμενό της καταστρέφεται. 
Όσο για την κλασική, ενέσιμη ινσουλίνη, για τη μετα-
φορά της απαιτείται απαραιτήτως ψυγειάκι. τησ Νεκταριασ καρακωστα
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• Το χαλαρό πρόγραμμα διατρο-
φής: «Η διατροφή του διαβητι-
κού το καλοκαίρι θα πρέπει να 
είναι πολύ ελαφριά, να αποφεύ-
γει τις μεγάλες ποσότητες φαγη-
τού και να πίνει πολλά υγρά. Ο 
διαβητικός πρέπει να έχει συνέ-
πεια και πειθαρχία στο διαιτολό-
γιό του, όλο τον χρόνο», τονίζει ο 
κ. Μπουτσουρής. 
• Οι τροφικές δηλητηριάσεις: 
Δεν πρόκειται για λάθος που κά-
νει ο διαβητικός, αλλά για μία συ-
χνή κατάσταση –ειδικά το καλο-
καίρι- που, λόγω των εμέτων και 
της διάρροιας που τη συνοδεύει,  
μπορεί επίσης να οδηγήσει σε  
υπογλυκαιμίες. 

• Η ινσουλίνη στην αποσκευή: 
Αν πρόκειται να ταξιδέψετε με 
αεροπλάνο, φροντίστε να  τοπο-
θετήσετε την ινσουλίνη, τον με-
τρητή και τα αναλώσιμα μέτρη-
σης (ταινίες) στη χειραποσκευή 
που θα πάρετε μαζί σας στην 
καμπίνα και όχι στη βαλίτσα που 
θα παραδώσετε στο check-in. Η 
θερμοκρασία στον χώρο απο-
σκευών του αεροπλάνου πέφτει 
πολύ κάτω από τους 0 βαθμούς 
Κελσίου και μπορεί κυριολεκτι-
κά να τα καταστρέψει. Επιπλέον, 
μην ξεχνάτε ότι, αν οι αποσκευές 
σας χαθούν, θα μπείτε σε περι-
πέτειες- ειδικά αν ταξιδεύετε στο 
εξωτερικό, όπου τα φαρμακεία 
δεν χορηγούν κανένα φάρμακο 
χωρίς ιατρική συνταγή. 

Συχνά περιστατικά 
υπογλυκαιμίας δεν 
εμφανίζουν όμως 

μόνο όσοι λαμβάνουν 
ινσουλίνη, αλλά και 
οι διαβητικοί που 

ακολουθούν θεραπεία 
με αντιδιαβητικά 
δισκία, κυρίως δε 
σουλφονυλουρίες. 



| Συμπληρώματα διατροφής- «όπλα» στα χέρια του 
ενδοκρινολόγου | 

Αναγνωρίζοντας την πολύ σημαντική  συμβολή των συμπληρωμάτων διατροφής 
στη βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού, ο κ. Κωνσταντίνος Μπουτσου-
ρής τονίζει τον ρόλο που έχουν συγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής στη 
διαχείριση του διαβήτη: «Τα συμπληρώματα διατροφής και ειδικά η κανέλα και 
το λιποϊκό οξύ μπορούν να χορηγηθούν με χαρακτηριστική άνεση στον διαβητι-
κό ασθενή, με πολύ καλά αποτελέσματα. Η χρήση των συμπληρωμάτων αυτών 
βοηθά πάρα πολύ στη ρύθμιση του σακχάρου», σημείωσε χαρακτηριστικά.
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► Καλοκαίρι & θυρεοειδής 
Οι πάσχοντες από παθήσεις του θυρε-
οειδούς δεν χρήζουν ειδικής αντιμετώ-
πισης το καλοκαίρι, με εξαίρεση τους 
πάσχοντες από υπερθυρεοειδισμό. 

Επειδή ο θυρεοειδής μας λειτουργεί 
σαν ραντάρ που εντοπίζει και απορρο-
φά το ιώδιο, όταν ο πάσχων από υπερ-
λειτουργία του θυρεοειδούς βρεθεί 
κοντά στη θάλασσα, μπορεί να απορρο-
φήσει πολύ ιώδιο και ο θυρεοειδής του 
να ξερρυθμιστεί. «Η θεραπεία που λαμ-
βάνει ένας ασθενής με υπερθυρεοειδι-
σμό, έρχεται σε αντίθεση με το ιώδιο 
της θάλασσας που απορροφά ο θυρεο-
ειδής του, όταν βρεθεί κοντά στην ακτή. 
Το πρόβλημα μπορεί να γίνει ακόμη πιο 
έντονο, όταν ο ασθενής καταναλώσει 
και θαλασσινά. Έτσι, ο ασθενής μπορεί 
να οδηγηθεί σε υποτροπή του υπερθυ-
ρεοειδισμού, με έντονες ταχυπαλμίες, 
μεγάλη νευρικότητα, αϋπνία, απώλεια 
βάρους. Σε καμία άλλη περίπτωση ή 
πάθηση του θυρεοειδούς η θάλασσα ή 
η διατροφή δεν δημιουργούν προβλή-
ματα», εξηγεί ο κ. Μπουτσουρής.  

Ο πάσχων από υποθυρεοειδισμό, το 
μόνο που έχει να κάνει είναι να επισκε-
φθεί τον γιατρό του και να επαναλάβει 
τις αιματολογικές του εξετάσεις, λίγο 
πριν φύγει για διακοπές. Κι αυτό, γιατί 
οι ανάγκες του οργανισμού είναι δια-
φορετικές τον χειμώνα και το καλοκαί-
ρι, με αποτέλεσμα συχνά να χρειάζεται 

μείωση της δόσης της θυροξίνης κατά 
τους θερινούς μήνες. 

«Η δοσολογία το καλοκαίρι πρέπει 
να αναπροσαρμοστεί. Έχει παρατηρη-
θεί ότι τους καλοκαιρινούς μήνες, οι 
ανάγκες του οργανισμού σε θυροξίνη 
μειώνονται. Έτσι, αν κάποιος συνεχίσει 
να παίρνει την ίδια δόση που έπαιρνε 
και το χειμώνα, μπορεί να εμφανίσει 
ιατρογενή υπερθυρεοειδισμό. Βέβαια, 
αυτό σε κάθε άνθρωπο είναι διαφορετι-
κό, δεν σημαίνει ότι κάθε ασθενής έχει 
ανάγκη από αναπροσαρμογή της δό-
σης», υπογραμμίζει ο κ. Μπουτσουρής. 

Γενικά, ο έλεγχος του θυρεοειδούς 
θα πρέπει να γίνεται δύο φορές τον 
χρόνο με αιματολογικές εξετάσεις (που 
δείχνουν πόσο καλά λειτουργεί ο θυρε-
οειδής) και μία φορά τον χρόνο με υπέ-
ρηχο του θυρεοειδούς, που εξετάζει τη 
μορφολογία του αδένα. 

► Διάγνωση
Το σημαντικότερο ίσως πρόβλημα όσον 
αφορά στις παθήσεις του θυρεοει-
δούς, είναι ότι τα συμπτώματά τους, η 
απώλεια βάρους, η αϋπνία, η αδύνατη 
τρίχα, η τριχόπτωση, η υπνηλία, οι τα-
χυπαλμίες, η κούραση, η ατονία, απο-
τελούν συχνά καθημερινά συμπτώματα 
ή φαινόμενα, τα οποία ο ασθενής δεν 
λαμβάνει υπόψη του. Έτσι, σε πολλές 
περιπτώσεις, η διάγνωση καθυστερεί 
σημαντικά. || 

Μπουτσουρής 
Κωνσταντίνος

Ενδοκρινολόγος 
Διαβητολόγος

Ελ. Βενιζέλου 144,  
Νέα Σμύρνη

τηλ.: 2109336319, 
κιν.: 6945373850

info@endocrinutri.gr,  
www.endocrinutri.gr
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επιτυχίας

Μια ...ανάσα από τις καλοκαιρινές διακοπές, ολοένα και περισσότεροι 
άνθρωποι ψάχνουν τον τρόπο ώστε να χάσουν κιλά εύκολα και γρήγορα, για 

να χωρέσουν στα καλοκαιρινά τους ρούχα, αλλά και για να μπορέσουν να 
αποκαλύψουν το σώμα τους στην παραλία. Ο Διαιτολόγος-Διατροφολόγος 
κ. Κωνσταντίνος Κούτσικας δίνει χρήσιμες συμβουλές για να φτάσετε στον 

στόχο σας, με ασφάλεια και επιτυχία! 

ΑΔύΝΑτΙςΜΑ

H  
λεπτή σιλουέτα και το καλλίγραμμο 
σώμα είναι το όνειρο των περισσότε-
ρων γυναικών - αλλά και ανδρών. Μέσα 
στο καλοκαίρι όμως, ελλείψει χρόνου, 
γινόμαστε πιο επιρρεπείς στις «μαγι-

κές λύσεις» που προτείνουν ορισμένοι. Δίαιτες της 
μόδας που υπόσχονται γρήγορα και θαυματουργά 
αποτελέσματα και κάνουν το γύρο του κόσμου μέσω 
του διαδικτύου ή η «φοβερή δίαιτα» της φίλης  δεν 
είναι οι ενδεικνυόμενες λύσεις. Το αποτέλεσμα, τις 
περισσότερες φορές, είναι απογοητευτικό, καθώς 
ακόμη κι αν χαθούν κάποια κιλά, επανέρχονται... δυ-
ναμικά, με το πρώτο ολίσθημα. Και τότε ξεκινούν οι 
δικαιολογίες: «Έχω κακό μεταβολισμό», «δεν τρώω 
αλλά παχαίνω», «φταίει ο θυρεοειδής μου» ή «εί-
ναι κληρονομικό». Πριν αρχίσετε να κατηγορείτε το 
DNA σας ή την ...κακή σας τύχη, ίσως θα πρέπει να 
σκεφθείτε ότι κάτι δεν κάνατε σωστά.

«Αδυνάτισμα και σωστή διατροφή είναι δύο έν-
νοιες που ενώ ακούγονται ευρέως στις μέρες μας, 
έχουν εντελώς διαστρεβλωθεί. Μάλιστα, έχουν 
στηθεί αρκετές εμπορικές επιχειρήσεις, με στόχο 
την εκμετάλλευση των παραπάνω εννοιών, σε βά-
ρος των ενδιαφερομένων. Η υπόσχεση είναι πά-

ντα η ίδια: η εύκολη και γρήγορη απώλεια βάρους 
σαν... μαγική συνταγή. Πολλές από αυτές είναι αρ-
κετά αισιόδοξες ως προς τις συστάσεις τους για 
απώλεια βάρους (έως και 9 κιλά σε 15 μέρες!). Ο 
μακρύς κατάλογος περιλαμβάνει: τη δίαιτα Atkins, 
τη δίαιτα του γκρέιπφρουτ, τη δίαιτα της ζώνης, 
τις δίαιτες αποτοξίνωσης και πολλές άλλες. Συνή-
θως, με τέτοιες δίαιτες η απώλεια βάρους συνο-
δεύεται με απώλεια υγρών και μυϊκού ιστού και 
όχι λίπους. Τα αποτελέσματά τους συνήθως είναι 
ατονία, ζαλάδες, έλλειψη ενέργειας, ελαττωμένη 
διάθεση για δράση, μικρή αντοχή στις ασθένειες 
και γενική κατάρρευση του οργανισμού», επιση-
μαίνει ο κ. Κούτσικας. 

Προσοχή, λοιπόν, στις δίαιτες της μόδας, στις 
δίαιτες από το Ίντερνετ και στις δίαιτες από μη 
εξειδικευμένους επαγγελματίες, γιατί πέρα από το 
γεγονός ότι οι περισσότερες από αυτές είναι ανα-
ποτελεσματικές, εάν συνυπάρχει και κάποια παθο-
λογική κατάσταση, μπορεί να αποβούν έως και... 
επικίνδυνες. Επιπλέον, έχουν το μειονέκτημα ότι 
το άτομο που τις ακολουθεί, υιοθετεί λαθεμένες δι-
ατροφικές συνήθειες, αντί να εκπαιδευτεί σε έναν 
καθολικά υγιεινό τρόπο διατροφής και διαβίωσης. 
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►Αδυνάτισμα σε ...11 κινήσεις
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Θέστε ρεαλιστικούς στόχους.
«Πολλές φορές άνθρωποι με επιπλέον σωματικό 
βάρος, θέλουν γρήγορα να απαλλαγούν από αυτό, 
ξεχνώντας βέβαια ότι αυτό προήλθε από μια 
μακροχρόνια περίοδο λανθασμένων 
διατροφικών επιλογών». Σύμφω-
να με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας, η εβδομαδιαία απώλεια 
βάρους πρέπει να κυμαίνεται 
γύρω στο 1% του σωματικού 
βάρους (π.χ. σε ένα άτομο 80 
Kg αντιστοιχεί απώλεια βά-
ρους 800γρ./ εβδομάδα). 

Ζητήστε τη βοήθεια ενός 
ειδικού.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, κάποιος 
που επιθυμεί να χάσει κιλά, να απευθύ-
νεται σε έναν ειδικό Διαιτολόγο-Διατροφολό-
γο, ακόμη κι όταν τα κιλά που θέλει να χάσει δεν 
είναι πολλά. «Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, ωστόσο, 
ότι σε περιπτώσεις ατόμων που πρέπει να πετύχουν 
μεγάλη απώλεια βάρους, χρειάζεται η παρέμβαση 
ομάδας επιστημόνων, που περιλαμβάνει διαιτολόγο, 
γιατρό και ψυχολόγο. Η ίδια προϋπόθεση ισχύει αν 
συνυπάρχει στο άτομο κάποια σοβαρή διατροφική 
διαταραχή ή παθολογική κατάσταση».

«Κλειδί» η εξατομίκευση.
«Κατ’ αρχάς θα πρέπει να υιοθετηθεί ένα εξατομι-
κευμένο και ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής, 
ενεργειακά χαμηλότερο των καθημερινών ενεργεια-
κών απαιτήσεων του ατόμου. Ισορροπημένο είναι το 
διαιτολόγιο που δίνει επαρκείς ποσότητες πρωτεΐνης, 
υδατανθράκων, βιταμινών και ανόργανων αλάτων». 

Πείτε «ναι» στο πρωινό.
Το ξεκίνημα της ημέρας με άδειο στομάχι μπορεί να 
προκαλέσει ατονίες, ζαλάδες, υπόταση, ειδικά αν κά-
ποιος ακολουθεί ένα υποθερμιδικό διαιτολόγιο. Το 
πρωινό γεύμα βελτιώνει τη φυσική και πνευματική 
απόδοση και μειώνει τα περιστατικά υπερφαγίας. Για 
τον ίδιο λόγο, είναι σημαντικό να υπάρχει καταμερι-
σμός της τροφής σε μικρά και τακτικά γεύματα. «Η 
πρακτική  που λέει τρώω μια φορά την ημέρα για να 
μην παχύνω έχει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα».  

Προσοχή στα λιπαρά.
Φροντίστε να περιορίσετε το λίπος στη διατροφή 
σας, και ιδιαίτερα το ζωικό (βούτυρο, μαγιονέζα, 

λίπος γάλακτος). Προτιμήστε τα ημιαποβου-
τυρωμένα γαλακτοκομικά, αποφύγετε 

τα αλλαντικά και καταναλώνετε με 
μέτρο τα τυριά. 

Στη μερίδα, το μέγεθος 
μετράει.
Σύμφωνα με επιδημιολογικές 
μελέτες, η μεγαλύτερη μερίδα, 
οδηγεί κατά μέσο όρο σε αύξη-

ση 10% της συνολικής ενεργεια-
κής πρόσληψης, με αποτέλεσμα 

σήμερα να προσλαμβάνουμε περί-
που 200 θερμίδες επιπλέον την ημέ-

ρα. Αυτό πρακτικά συνεπάγεται 10 κιλά 
παραπάνω σωματικού βάρους τον χρόνο.

Αυξήστε τα υγρά που πίνετε.
Το νερό μπορεί να σας δώσει μια αίσθηση πληρότη-
τας, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με 
το Ινστιτούτο Ιατρικής της Εθνικής Ακαδημίας Επι-
στημών, συστήνεται μια μέση πρόσληψη 2–4 λίτρων 
υγρών (όχι αποκλειστικά νερού) την ημέρα. 

Μην τρώτε μπροστά στην οθόνη.
Τρώγοντας μπροστά στην τηλεόραση ή τον ηλεκτρο-
νικό σας υπολογιστή, είναι βέβαιο ότι θα κατανα-
λώσετε μεγαλύτερη μερίδα. «Πολυάριθμες μελέτες 
έχουν δείξει ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ 
των ωρών που σπαταλάει κάποιος παρακολουθώ-
ντας τηλεόραση και της εμφάνισης παχυσαρκίας, σε 
άτομα διαφορετικών ηλικιακών ομάδων».

Βάλτε την άσκηση στη ζωή σας.
Ο κ. Κούτσικας είναι κατηγορηματικός: «Η άσκηση 
βοηθά στη μεγαλύτερη απώλεια βάρους, και ειδικά 
λίπους, ενώ παράλληλα προστατεύει από την απώ-
λεια μυϊκού ιστού.  Έτσι, ακόμη κι αν τα κιλά που θα 
γράφει η ζυγαριά ότι χάσατε δεν είναι πολλά, το απο-
τέλεσμα θα είναι πολύ ικανοποιητικό, καθώς θα έχετε 
χάσει κυρίως λίπος, ενώ θα έχετε αυξήσει τη μυϊκή 
σας μάζα. Η άσκηση θα πρέπει να είναι καθημερι-
νή και διάρκειας τουλάχιστον 30 λεπτών. Δεν είναι 
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Η θερμογένεση έχει αποδει-
χθεί ότι αποτελεί έναν από 
τους βασικότερους παράγο-
ντες που συμβάλλουν στη 
ρύθμιση του μεταβολισμού. 
Πολυάριθμες μελέτες έχουν 
αποδείξει τη θερμογόνο δρά-
ση αρκετών φυσικών συστα-
τικών. Η Solgar συνδύασε 8 
από τα συστατικά-κλειδιά που 
μας προσφέρει η φύση και δη-
μιούργησε το Thermogenic 

Complex, μία ολοκληρωμένη φόρμουλα, που 
βοηθά στην αποτελεσματικότερη μείωση του λί-
πους. Το συμπλήρωμα διατροφής Thermogenic 
Complex της Solgar είναι μια πρωτοποριακή 
φόρμουλα φυτικών στοιχείων, που βοηθά στον 

έλεγχο του βάρους και στην καύση του λίπους. 
Το Svetol, η βασικότερη ουσία που περιέχει το 
Thermogenic Complex αποτελεί προϊόν πατέ-
ντας, με ενεργό συστατικό του το Chlorogenic 
Acid (πολυφαινόλη) που προέρχεται από πράσι-
νο καφέ ειδικής ποικιλίας, χωρίς καφεΐνη. 

Επιπλέον, περιέχει μεθειονίνη, χολίνη και ινο-
σιτόλη, συστατικά, που βοηθούν στην καλύτερη 
λειτουργία του ήπατος, πράσινο τσάι και πιπέρι 
καγιέν, που δρουν επικουρικά για την καύση 
του λίπους. Την φόρμουλα συμπληρώνουν το 
χρώμιο, που συμβάλλει στη ρύθμιση των φυ-
σιολογικών επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα 
και το μαύρο πιπέρι, που αυξάνει τις καύσεις 
του οργανισμού. Λαμβάνετε 1-2 φυτοκάψουλες 
ημερησίως, κατά προτίμηση με τα γεύματα.

Αποκλειστικά στα φαρμακεία. 
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11υποχρεωτικό η φυσική δραστηριότητα να είναι οργα-
νωμένη. Οποιαδήποτε καθημερινή φυσική δραστηρι-
ότητα, που περιλαμβάνει κίνηση (περπάτημα, σκάλες, 
βόλτα με το σκύλο) αυξάνει το κάψιμο των θερμίδων 
και συνεπώς βοηθά στην απώλεια βάρους». 

Επιλέξτε τροφές που βοηθούν στο αδυνάτισμα. 
«Μαγικές τροφές που να εξαφανίζουν λίπος και θερ-
μίδες, παρά τους μύθους για το γκρέιπφρουτ και τη 
φλούδα του μήλου, δεν υπάρχουν», υπογραμμίζει ο 
ειδικός. Υπάρχουν απλώς τροφές που μας κάνουν να 
αισθανόμαστε πιο χορτάτοι και μας αποτρέπουν από 
την κατανάλωση περιττών θερμίδων. Φρούτα, λαχα-
νικά και όσπρια είναι τα πρώτα στη λίστα με τις τρο-
φές που βοηθούν στο αδυνάτισμα. Είναι πλούσια σε 
φυτικές ίνες και βιταμίνες, χαμηλά σε θερμίδες και 
βοηθούν στον κορεσμό. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι, 
τρόφιμα όπως το καρπούζι, το πεπόνι, τα βερίκοκα, 
τα ροδάκινα, οι πράσινες πιπεριές, οι ντομάτες κ.ά., 
βρίσκονται σε αφθονία. «Επίσης, βοηθούν σημαντι-
κά τα τρόφιμα από αλεύρι ολικής άλεσης, τα οποία 
έχουν αυξημένες φυτικές ίνες, διαστέλλουν τα τοι-
χώματα του στομάχου μετά από ένα γεύμα, με απο-
τέλεσμα να επέρχεται γρηγορότερα το αίσθημα του 
κορεσμού και να καταναλώνονται έτσι, μικρότερες 
ποσότητες φαγητού».

Αποφύγετε...
Κονσέρβες, κομπόστες, σιρόπια, επεξεργασμένα δημη-
τριακά, κέτσαπ και προμαγειρεμένα φαγητά, χωρίς έλεγ-
χο της ετικέτας τους, καθώς είναι γεμάτα κρυφή ζάχαρη. 
Πέρα από την κρυμμένη ζάχαρη, υπάρχουν τρόφιμα με 
κρυμμένο λίπος: π.χ. σαλάτες με σως και dressing μα-
γιονέζας, ροφήματα τύπου σοκολάτας με σαντιγί. 

►Και μετά την απώλεια τι; 
Σύμφωνα με τον κ. Κούτσικα, οι βασικές αρχές της συ-
ντήρησης είναι οι ίδιες με αυτές του αδυνατίσματος. Πε-
ριλαμβάνουν δηλαδή, ισορροπημένη διατροφή και τακτι-
κή σωματική άσκηση, με ταυτόχρονη υιοθέτηση μόνιμων 
αλλαγών σε συγκεκριμένες λανθασμένες συνήθειες του 
τρόπου ζωής. Σίγουρα, ο αυτοέλεγχος που ήταν το κλειδί 
κατά την περίοδο της δίαιτας, είναι ακόμη πιο απαραίτη-
τος μετά την επίτευξη του στόχου σας. Στη φάση της συ-
ντήρησης, καλό είναι να επαναξιολογηθεί το κίνητρο που 
ώθησε κάποιον να χάσει τα περιττά του κιλά. «Αν στόχος 
του ήταν να χάσει κιλά, μόνο και μόνο για να παραβρε-
θεί σε κάποια εκδήλωση ή να βγει στην παραλία, τότε 
είναι βέβαιο πως αργά ή γρήγορα τα κιλά που έχασε θα 
τα ξαναπάρει, ίσως και περισσότερα. Είναι πολύ πιθανό 
να βρεθεί σε χειρότερη, πιο απελπιστική κατάσταση από 
ό,τι βρισκόταν πριν ξεκινήσει την δίαιτα. Αντιθέτως, εάν 
κάποιος επικεντρωθεί στο να μάθει να διατρέφεται σω-
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στά, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της 
υγείας και της ευεξίας του, σωματικής και 
ψυχικής, οι πιθανότητες να διατηρήσει 
το σωματικό βάρος στο οποίο έφτασε με 
τη δίαιτα, είναι πολύ περισσότερες. Τότε 
μόνο, η σιλουέτα που πάντα επιθυμούσε, 
από άπιαστο όνειρο θα γίνει μόνιμη σύ-
ντροφός του», σημειώνει ο κ. Κούτσικας.

►Το ιδανικό βάρος
Ο μαθηματικός τρόπος  για να υπολογί-
σει ο καθένας το βάρος που θα πρέπει να 
έχει, ανάλογα με το ύψος και την ηλικία 
του, προβλέπει να ζυγιστείτε (βάρος=Β 
σε κιλά), να μετρήσετε το ύψος σας (Υ σε 
μέτρα) και να κάνετε τη διαίρεση Β/ΥxY 
(το βάρος δια το ύψος στο τετράγωνο). Ο 
αριθμός που θα βρείτε λέγεται Δείκτης 
Μάζας Σώματος (ΔΜΣ). Π.χ. ένας άνθρω-
πος βάρους 86 κιλών και ύψους 1,75 μέ-
τρων έχει ΔΜΣ= 86/(1,75 Χ 1.75) = 28,1.  
Ελέγξετε πού βρίσκεστε: 
ΔΜΣ 18.5 - 24.9=   Κανονικό βάρος 
ΔΜΣ 25 - 29,9=   Υπέρβαρο άτομο
 ΔΜΣ 30 - 35=   Παχύσαρκο άτομο 

(1ου Βαθμού) 
ΔΜΣ 35 - 40=   Παχύσαρκο άτομο 

(2ου Βαθμού) 
ΔΜΣ >40=   Παχύσαρκο άτομο 

(3ου Βαθμού) 
«Το ιδανικό βάρος εξαρτάται από πολ-

λές παραμέτρους. Πέρα από το ύψος,  
εξαρτάται από το φύλο, την ηλικία, το 
μέγεθος σκελετού, τη μυϊκή διάπλαση, 
το ποσοστό λίπους, ακόμη και τη φυλή 
(π.χ. μαύρη, λευκή κ.ά). Ο δείκτης μάζας 

σώματος (ΔΜΣ) δεν είναι ενδεικτικός της 
επιμέρους σωματικής σύστασης και κα-
τανομής των συστατικών του σώματος. 
Αν, για παράδειγμα, ένας έφηβος γυμνά-
ζεται και είναι μυώδης, ο ΔΜΣ είναι δυ-
νατόν να υπερεκτιμά το σωματικό λίπος, 
ενώ εάν υπάρχει απώλεια μυϊκής μάζας, 
είναι δυνατόν ο ΔΜΣ να υποεκτιμά το 
σωματικό λίπος. Πάντως, πέρα από το 
ιδανικό βάρος, υπάρχει και το επιθυμητό 
βάρος για τον καθένα, με το οποίο νιώ-
θει άνετα. Και η ατομική ιδιαιτερότητα 
πάντοτε πρέπει να λαμβάνεται υπόψη», 
σημειώνει ο κ. Κούτσικας.

Όπως εξηγεί ο ειδικός, κάθε άνθρω-
πος, αν ακολουθήσει ένα ισορροπημέ-
νο πρόγραμμα διατροφής και άσκησης, 
μπορεί να φτάσει σε ένα βάρος στο οποίο 
να νιώθει άνετα, αρκεί να μην συντρέχει 
κάποια παθολογική κατάσταση (συνήθως 
ορμονική). «Μελέτες υποδεικνύουν ότι 
η ύπαρξη συγκεκριμένων γονιδιακών 
χαρακτηριστικών μπορεί να αυξήσει την 
ευαισθησία ενός ατόμου στην υπερβολι-
κή αύξηση του σωματικού του βάρους. 
Ωστόσο, η παχυσαρκία είναι φαινόμενο 
πολυπαραγοντικό, όπου παίζουν σημαντι-
κό ρόλο το ισοζύγιο ενέργειας, ο μεταβο-
λικός ρυθμός, η έλλειψη της σωματικής 
δραστηριότητας αλλά και ψυχολογικοί και 
κοινωνικοί παράγοντες. Πολλές φορές, η 
παχυσαρκία είναι πρόβλημα που αφορά 
ολόκληρες οικογένειες, εν μέρει επειδή 
οι διατροφικές του συνήθειες και ο τρό-
πος ζωής τους είναι παρόμοιος», καταλή-
γει ο κ. Κούτσικας. ||
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όπου και απο-
φοίτησε το 2001. 
Απέκτησε Master 
of Science στη 
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Πανεπιστήμιο. 

Έχει συμμετάσχει 
με ανακοινώσεις  
και δημοσιεύσεις σε 
διεθνή συνέδρια και 
επιστημονικά περι-
οδικά σε σχέση με 
τη βιταμίνη D (Τhe 
Postmenopausal 
Health Study) 
και είναι μέλος 
του Πανελληνίου 
Συλλόγου Διαιτο-
λόγων-Τεχνολόγων 
Διατροφής και  
ιδρυτικό μέλος της 
Ελληνικής Διατρο-
φολογικής Εταιρεί-
ας Ελλάδος. 

Διατηρεί διαιτολο-
γικό γραφείο στη 
Θεσσαλονίκη. Διεύ-
θυνση: Βογατσικού 
12,  Θεσσαλονίκη, 
τηλ. 2310-23 184,  
Κιν:  694464 7797, 
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H 
κοιλιά που μεγα-
λώνει, το σώμα που 
αλλάζει, η όρεξη 
που αυξάνεται, είναι 
αλλαγές που τρομά-

ζουν... Γιατί, άλλο να τα ακούς και 
άλλο να τα βιώνεις... 

Πολλές γυναίκες βιώνουν διαφο-
ρετικά την περίοδο της εγκυμοσύ-
νης τους. Κάποιες αναφέρουν χα-
ρακτηριστικά πως ήταν η πιο γλυκιά 
περίοδος της ζωής τους, άλλες τη 
χαρακτηρίζουν δύσκολη και κου-
ραστική. Η αλήθεια ίσως να βρίσκε-
ται κάπου στη μέση. 

Σίγουρα, η ευτυχία της μητρό-
τητας είναι καθοριστικός παράγο-
ντας. Άλλωστε, δεν είναι τυχαία η 
φράση πως μητέρα γίνεσαι μόλις 
μάθεις ότι είσαι έγκυος, αφού και 
ο ίδιος ο μηχανισμός της φύσης 
ενεργοποιείται, αναλαμβάνοντας 
να προετοιμάσει την υποψήφια 
μητέρα, όχι μόνο σωματικά, αλλά 
και ψυχικά!  

Η ζωή της γυναίκας αλλάζει 
καθοριστικά από τους πρώτους 
κιόλας μήνες της εγκυμοσύνης, 
καθώς τότε είναι που ξεκινούν οι 
μεγάλες αλλαγές στο εσωτερικό, 
και το σώμα προετοιμάζεται για να 

φιλοξενήσει το έμβρυο. Συμπτώ-
ματα όπως μεταβολές στη διάθε-
ση, άγχος, ναυτία, κούραση και 
πόνοι στην πλάτη και στη μέση κά-
νουν την εμφάνισή τους και καλό 
είναι οι υποψήφιες μητέρες να εί-
ναι προετοιμασμένες! 

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου 
τριμήνου, οι αλλαγές στο σώμα 
σας είναι περισσότερο εμφανείς, 
αφού εμφανίζονται ραγάδες στην 
περιοχή της κοιλιάς, πόνοι στους 
μηρούς και στους κοιλιακούς και 
κάποιες αλλαγές στην υφή του 
δέρματος. 

Προς το τέλος της εγκυμοσύνης, 
τα συμπτώματα επιδεινώνονται, 
αλλά η αγωνία για τη σημαντική 
μέρα λειτουργεί καταπραϋντικά. 

Μέσα σε όλα αυτά, υπάρχουν 
βέβαια και οι στιγμές απόλυτης 
ευτυχίας, όπου η μαμά αρχίζει να 
αισθάνεται τις κινήσεις του μωρού. 
Από μαρτυρίες γυναικών, η πρώτη 
αίσθηση είναι σαν ένα πεταλούδι-
σμα στο στομάχι! 

Φυσικά, οι αλλαγές δεν περιορί-
ζονται μόνο στο σώμα της γυναίκας 
αλλά και στην ψυχική της διάθεση. 
Δυστυχώς, κάποιες γυναίκες όσο 
βλέπουν τα κιλά τους να αυξάνο-

προετοιμαστείτε	
για	τη	νέα	άφιξη…

τησ Βιβέττας Λαϊνιώτη 

Η περίοδος της εγκυμο-
σύνης χαρακτηρίζεται 

από ανάμικτα συναισθή-
ματα χαράς, αγωνίας 

και φόβου, ιδιαίτερα αν 
οι υποψήφιες μητέρες 
περιμένουν το πρώτο 

τους παιδί. Μέσα από τις 
σωματικές και ψυχικές 
αλλαγές που συμβαί-

νουν, μέσα στους εννιά 
μήνες, η γυναίκα καλεί-
ται να προσαρμοστεί και 
να βιώσει τον ρόλο της 

μητέρας. «Σύμμαχος» σε 
αυτήν την προσπάθεια, 
το νέο βιβλίο του Γυναι-
κολόγου Δρ. Θεόδωρου 
Λιακάκου, «Τα πάντα 
γύρω από την εγκυμο-
σύνη», αποτελεί έναν 

εξαιρετικό οδηγό για την 
πιο όμορφη περίοδο στη 

ζωή της γυναίκας…

εγκυμοσύνη



νται, αισθάνονται λιγότερο ελκυστικές και επιθυμητές. 
Επίσης, υπάρχει μια τάση οι έγκυες γυναίκες να γίνονται το επίκε-

ντρο της προσοχής, μια κατάσταση που μπορεί να γίνει αρκετά στρε-
σογόνα για τη γυναίκα και να της προκαλέσει ακόμη και κατάθλιψη. 
Κι αυτό, γιατί ξαφνικά αισθάνεται ότι όλοι την αντιμετωπίζουν όχι ως 
γυναίκα, αλλά ως αυτή που θα φέρει στον κόσμο ένα παιδί. 

► Ένας θησαυρός στα χέρια σας
Το βιβλίο «Τα πάντα γύρω από την εγκυμοσύνη», το οποίο γράφτηκε 
από τον ιατρό-γυναικολόγο Δρ. Θεόδωρο Λιακάκο, και εκδόθηκε 
από την ISO-PLUS, αποτελεί σανίδα σωτηρίας για τις δύσκολες, και 
όχι μόνο, στιγμές της εγκυμοσύνης, αλλά και για την πρώτη περίοδο 
μετά τον ερχομό του νεογνού. Αν και μικρό σε μέγεθος, το βιβλίο 
θα σας απαλλάξει από την ανάγκη αγοράς άλλων βιβλίων, καθώς 
όπως μαρτυρά και ο τίτλος του, περιέχει…τα πάντα! Όπως εξηγεί ο 
Δρ. Θ. Λιακάκος, η εγκυμοσύνη αποτελεί μία πολύ ιδιαίτερη περίοδο 
στη ζωή μιας γυναίκας, κατά την οποία συμβαίνουν πολλές αλλαγές, 
τόσο στο σώμα της, όσο και στον τρόπο ζωής και στις συνήθειές της. 
Επίσης, καλείται να αντιμετωπίσει μία άγνωστη μέχρι τότε κατάστα-
ση, που είναι το μεγάλωμα και η φροντίδα ενός νεογνού. Οι αλλαγές 
αυτές καθιστούν απαραίτητη μια σωστή προετοιμασία.

Γραμμένο σε απλό και προσιτό λόγο, αλλά επιστημονικά τεκμη-
ριωμένο, το βιβλίο χωρίζεται σε 4 βασικές ενότητες. Αρχίζει από 
την περίοδο της προσπάθειας για την επίτευξη εγκυμοσύνης, με 
οδηγίες για τον υπολογισμό της ημερομηνίας ωορρηξίας και στη 
συνέχεια αναφέρεται στα πρώτα σημάδια της εγκυμοσύνης και στα 
τεστ κυήσεως. 

Το δεύτερο μέρος, αναλύει όλη την ιατρική παρακολούθηση της 
εγκύου: Ποιες είναι οι πρώτες εξετάσεις που πρέπει να κάνει; Πώς 
γίνεται η παρακολούθηση του βάρους και τα υπερηχογραφήματα; 
Εκεί, δίνονται χρήσιμες συμβουλές για την καθημερινότητα της 
εγκύου: Τι πρέπει να προσέχει; Τι να αποφεύγει; 

Το τρίτο τρίμηνο, αλλά και η διαδικασία του τοκετού, αποτελούν 
ένα ξεχωριστό κεφάλαιο του βιβλίου. Εδώ, η υποψήφια μητέρα θα 
πληροφορηθεί με κάθε λεπτομέρεια τι θα πρέπει να περιμένει την 
πιο σημαντική μέρα της ζωή της. Ενδεικτικά, θα πληροφορηθεί για 
τον υποβοηθούμενο τοκετό, για στάσεις γέννας, πότε είναι η κατάλ-
ληλη ώρα για να μεταβεί στο μαιευτήριο κ.ά. 

Στη συνέχεια του βιβλίου, υπάρχουν χρήσιμες συμβουλές για 
το πώς θα επανέλθει στη φόρμα της και πώς θα αντιμετωπίσει την 
επιλόχειο κατάθλιψη.  Το τελευταίο μέρος, είναι αφιερωμένο απο-
κλειστικά στη φροντίδα του μωρού και στη σημασία του θηλασμού. 
Επίσης, προετοιμάζει τις μανούλες για τα προβλήματα που μπορεί 
ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν με το μωρό τους. Το βιβλίο είναι 
αφιερωμένο, όπως αναφέρει ο κ. Λιακάκος, στη σύγχρονη μητέρα, 
που προσπαθεί να συνδυάσει την όμορφη περίοδο της εγκυμοσύ-
νης με τους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας. 

30

who is who
Ο Δρ. Θεόδωρος Λια-
κάκος είναι Μαιευ-
τήρας Χειρούργος 
Γυναικολόγος 
- Μαστολόγος και  
κατέχει τη θέση 
του Επιμελητή 
στη Γυναικολο-
γική Κλινική 

του Ναυτικού Νοσοκομείου 
Αθηνών. Είναι στην ομάδα 
λαπαροσκοπικής χειρουργικής 
του μαιευτηρίου ΙΑΣΩ. Φοίτησε 
και έλαβε τη διδακτορική του 
διατριβή στη Μαιευτική Γυναι-
κολογία από την Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Ειδικεύθηκε και εργάστηκε ως 
Επιμελητής στην Πανεπιστημι-
ακή Μαιευτική και Γυναικολογι-
κή Κλινική του Πανεπιστημίου 
Βρυξελλών στο Βέλγιο (ULB). 
Εξειδικεύτηκε στη Λαπαροσκο-
πική χειρουργική και τη Μαστο-
λογία, ενώ διετέλεσε μέλος του 
Ογκολογικού Συμβουλίου της 
κλινικής. Έχει συγγράψει ερ-
γασίες που έχουν δημοσιευθεί 
σε διεθνή και ελληνικά ιατρικά 
περιοδικά, καθώς και ιατρικά 
βιβλία, με έμφαση στην κύηση 
υψηλού κινδύνου.
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>>  Κοντά στις μητέρες η... solGAR!  <<

Σύμμαχος σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι η Solgar, η οποία διαθέτει φυσικά συμπληρώματα 
διατροφής κατάλληλα για την περίοδο της εγκυμοσύνης και της λοχείας,  
όπως το Multi-Billion Dophilus, το Prenatal Nutrients και το Flaxseed Oil.

► Prenatal Nutrients
Για όλες τις έγκυες και θηλάζουσες γυναί-
κες που επιθυμούν να καλύψουν τις ενερ-
γειακές τους απαιτήσεις και να καλύψουν 
τις διατροφικές τους ανάγκες στην πιο 
σημαντική περίοδο της ζώης τους, η 
Solgar προτείνει το ειδικά σχεδιασμένο 
για τις ανάγκες τους συμπλήρωμα δια-
τροφής Prenatal Nutrients. Ειδικότερα 
το  Prenatal Nutrients της Solgar:

• Προμηθεύει τον γυναικείο οργανισμό με όλα τα 
στοιχεία που χρειάζεται, ώστε να αντεπεξέλθει στις 
αυξημένες ενεργειακές ανάγκες κατά την περίοδο 
της εγκυμοσύνης και του θηλασμού. • Παρέχει την 
απαραίτητη ποσότητα φολικού οξέος, ενός θρεπτι-
κού στοιχείου που συμβάλλει στην ελαχιστοποιή-
ση του κινδύνου εμφάνισης γενετικών ανωμαλιών.  
• Ενισχύει την άμυνα του γυναικείου οργανισμού 
κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης  • Προστατεύει 
από το οξειδωτικό στρες.

► Flaxseed oil
Το 8-30% των γυναικών αναφέρουν μέ-
τριας προς μεγάλης έντασης πόνο στους 
μαστούς που μπορεί να διαρκέσει ή και 
να υπερβεί τις πέντε μέρες το μήνα. Η 
κατάσταση δεν είναι απειλητική για 
την υγεία της γυναίκας, όμως μπορεί 
να προκαλέσει έντονη δυσφορία και 
να επιβαρύνει την ποιότητα της ζωής. 
Μέχρι την έλευση του flaxseed oil δεν υπήρχαν ουσι-
αστικές θεραπευτικές επιλογές. Οι μόνες φαρμακο-
λογικές παρεμβάσεις θεωρούνται δυσανάλογα ισχυ-
ρές θεραπείες, αν λάβει κανείς υπόψη την ήπια φύση 
της πάθησης σε σχέση με τις σοβαρές ανεπιθύμητες 
ενέργειες των φαρμάκων αυτών. 

Η γυναικολογική ιατρική κοινότητα, αναζητώντας 
μία ήπια και ασφαλή πρόταση που θα συνδυάζει τη 
θεραπευτική αποτελεσματικότητα με την αποδοχή 
από τις γυναίκες, βρήκε τη λύση στο φυτικής προ-

έλευσης έλαιο του λιναρόσπορου. Το Flaxseed Oil 
της Solgar είναι έλαιο από λιναρόσπορο, ψυχρής 
πίεσης, από σπόρους καλλιεργημένους χωρίς φυτο-
φάρμακα και λιπάσματα και χωρίς πρόσθετα. Απο-
τελεί πλούσια πηγή άλφα λινολενικού οξέως. Περιέ-
χει επίσης ωμέγα-6 λιπαρά οξέα (λινολεϊκό οξύ) και 
ωμέγα-9 (ολεϊκό οξύ). Χρήσιμο για την προστασία 
του καρδιαγγειακού συστήματος, για την ορμονική 
ισορροπία, για την πρόληψη ημικρανιών και φλεγ-
μονών και για τη ρύθμιση των πεπτικών ενζύμων.

► Multi-Billion Dophilus
• Τα προβιοτικά είναι φιλικοί μικροοργανισμοί που κα-
τοικούν στην πεπτική οδό, εξασφαλίζοντας την απαραί-

τητη ισορροπία ανάμεσα στα φιλικά και τα 
παθογόνα βακτήρια. Κατ’αυτόν τον τρόπο, 
ενισχύουν το πεπτικό και το γαστρεντερι-
κό σύστημα, βοηθώντας  στην καλύτερη 
πέψη και απορρόφηση των τροφών, στην 
παρασκευή των βιταμινών, ενώ ταυτόχρο-
να ενισχύουν την αποτοξινωτική δράση 
του οργανισμού από βλαβερά στοιχεία 
που εισάγονται μέσω της διατροφής. 

Το συμπλήρωμα διατροφής Advanced Multi-Billion 
Dophilus ανήκει στην νέα προηγμένη σειρά προβιοτικών 
της Solgar, τα οποία παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρα-
κτηριστικά: • Είναι 100% απαλλαγμένα γαλακτοκομικών.  
•  Δεν περιέχουν κοινά αλλεργιογόνα όπως σιτάρι, γλου-
τένη, ξηρούς καρπούς, αυγά κ.λπ. • Αποτελούνται από 
νέα συγκεκριμένα στελέχη υψηλής ανθεκτικότητας, τα 
οποία αναφέρονται σε πάνω από 200 κλινικές έρευνες. 
• Υφίστανται ακριβή ταυτοποίηση και ταξινόμηση των 
στελεχών τους καθώς και χρήση αλυσίδας DNA για 
πρόληψη μετάλλαξης κάθε στελέχους. • Περιέχονται σε 
μικροκαψουλοποιημένο περίβλημα πολυσακχαριδίων, 
ώστε να προστατεύονται από το χαμηλό pH του στομά-
χου και ταυτόχρονα να παρέχεται τροφή στα προβιοτικά 
του εντερικού σωλήνα. • Χρησιμοποιείται ειδική παντε-
ταρισμένη μέθοδος ψυχρής ξήρανσης που αυξάνει τη 
σταθερότητά τους. • Είναι κατάλληλα για vegans. ||



Κάποτε, οι διατροφικές ελ-
λείψεις αποτελούσαν θλιβερό 
προνόμιο των φτωχών πληθυσμών 
στα ανεπτυγμένα και αναπτυσσόμενα 
κράτη, ενώ σήμερα απασχολούν εξίσου 
τον πληθυσμό των ανεπτυγμένων χωρών. 
Οι κακές διατροφικές επιλογές των τε-
λευταίων δεκαετιών, δηλαδή η μειωμένη 
κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, η 
προτίμηση γευμάτων και σνακ πλούσιων 
σε λίπος, ζάχαρη και αλάτι αλλά φτωχών 
σε θρεπτικά συστατικά, έχουν σαν αποτέ-

λεσμα ένα μεγάλο κομμάτι 
του ενήλικου πληθυσμού να 

παρουσιάζει σοβαρές διατροφι-
κές ελλείψεις. Όμως, ακόμη και εκείνοι 

που «θεωρητικά» ακολουθούν μια ισορρο-
πημένη διατροφή, συχνά παρουσιάζουν 
ελλείψεις σε βασικά θρεπτικά συστατικά, 
όπως π.χ. σε μέταλλα και βιταμίνες. Η 
απάντηση σε αυτό το «κενό» φαίνεται πως 
κρύβεται στην υπερβολική χρήση λιπα-
σμάτων και στην «κόπωση» των καλλιερ-
γήσιμων εδαφών. 

πόσο	πλούσια	
σε	θρεπτικά	συστατικά	

είναι	η	τροφή	μας;

τησ Μαίρης ςελανικλή
Διαιτολόγου - Διατροφολόγου, M.Sc. στην Κλινική Διατροφή 



T 
α τελευταία χρόνια, οι ελλείψεις που παρατηρούνται σε 
βιταμίνες και μέταλλα είναι όλο και πιο συχνές. Η δια-
τροφική ανεπάρκεια μετάλλων και βιταμινών, συχνά 
αποδίδεται στο ότι ένα μεγάλο μέρος της καλλιεργήσιμης 
γης, από την υπερβολική χρήση ανόργανων αζωτούχων 

λιπασμάτων και άλλων γεωργικών πρακτικών έχει διαβρωθεί. Τα 
τελευταία 70 χρόνια, έχει παρατηρηθεί ότι τα θρεπτικά συστατικά 
και οι μικροοργανισμοί που βρίσκονται στο έδαφος έχουν αρχίσει 
να εξαντλούνται και αυτό είναι μια ακόμα αιτία που συμβάλλει στη 
διάβρωση του εδάφους και στην απώλεια καλλιεργήσιμης γης.

Διάφορες μελέτες έχουν βρει ότι το έδαφος των Ηνωμένων Πολι-
τειών διαβρώνεται με ρυθμό 10 φορές πιο γρήγορο από εκείνον με 
τον οποίο αναπληρώνεται. Ωστόσο, το ποσοστό της διάβρωσης του 
εδάφους είναι πολύ μεγαλύτερο σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως η 
Ευρώπη, η Αφρική, η Ινδία και η Κίνα, όπου η διάβρωση εξελίσσε-
ται με ρυθμό 30 -40 φορές ταχύτερο από τον ρυθμό αναπλήρωσης. 
Στις περιοχές της Αφρικής, ο συνδυασμός της εξάντλησης του εδά-
φους έχει οδηγήσει στην κατακόρυφη πτώση της πρόβλεψης των 
αποδόσεων των καλλιεργειών.

Τα τρόφιμα που καλλιεργούνται σε θρεπτικώς ανεπαρκές χώμα 
δεν περιέχουν τις απαραίτητες ποσότητες σε θρεπτικά συστατικά 
που απαιτούνται για να κρατήσουν τους ανθρώπους υγιείς. Μελέ-
τες των τελευταίων ετών αποκαλύπτουν ότι η διατροφική αξία των 
τροφίμων έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία 70 χρόνια, γεγονός 
που αποδίδεται στην εξάντληση των ορυκτών των εδαφών, στην 
απώλεια των μικροοργανισμών του εδάφους και στις αλλαγές των 
φυτικών ποικιλιών.

Για τη διατήρηση ενός υγιούς οργανισμού, ο άν-
θρωπος θα πρέπει να καλύπτει τις ημερήσιες 
ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά.

*  Τα θρεπτικά συστατικά είναι απαραίτητα 
για τη διατήρηση της ζωής και την ενί-
σχυση της άμυνας του οργανισμού.

*  Η διατροφή μας, το φαγητό που τρώμε, 
είναι η κύρια πηγή θρεπτικών συστατι-
κών που συντελούν σε όλες τις βιοχημι-
κές διεργασίες του οργανισμού μας.

*  Τα φυτά (φρούτα, λαχανικά, δημητριακά, 
όσπρια, ξηροί καρποί) και τα ζώα (γαλα-
κτοκομικά προϊόντα, ψάρια, αυγά και κρέας) 
περιέχουν όλα τα θρεπτικά συστατικά που έχει 
ανάγκη ο άνθρωπος για να διατηρείται υγιής.

*  Για τη διατήρηση της καλής υγείας, ο ανθρώπινος 
οργανισμός χρειάζεται μακροθρεπτικά συστατικά 
(πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη) και μικροθρεπτικά συ-
στατικά (βιταμίνες και μέταλλα).

*  Τα μακροθρεπτικά συστατικά αποτελούν την κύρια πηγή ενέρ-

Τα τρόφιμα που 
καλλιεργούνται σε θρεπτικά 

ανεπαρκές χώμα δεν 
περιέχουν τις απαραίτητες 

ποσότητες σε θρεπτικά 
συστατικά που απαιτούνται 

για να κρατήσουν τους 
ανθρώπους υγιείς.



γειας, για έναν οργανισμό, ενώ 
οι βιταμίνες και τα μέταλλα είναι 
απαραίτητα για τις βιοχημικές δι-
εργασίες του σώματος.

*  Οι βιταμίνες είναι οργανικές ενώ-
σεις που βρίσκονται στα φυτά και 
στα ζώα και τις προσλαμβάνουμε 
μέσω της τροφής. Από την άλλη, 
τα μέταλλα είναι ανόργανες ενώ-
σεις που βρίσκονται στη γη και 
βοηθούν στην παραγωγή ενέρ-
γειας και σε άλλες βιοχημικές 
διεργασίες.

*  Ωστόσο, τόσο τα μικρο- όσο και 
τα μακρο-θρεπτικά συστατικά, 
είναι απαραίτητα για τη διατήρη-
ση μιας καλής υγείας. Υπάρχουν 
δεκαεπτά γνωστά βασικά μέταλ-
λα και δεκάδες ιχνοστοιχεία που 
είναι απαραίτητα για την καλή 
υγεία του ανθρώπου. Τα μέταλλα, 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε 
πολλές μεταβολικές λειτουργίες 
του ανθρώπινου σώματος. Με-
ρικές φορές μάλιστα, έχουν με-
γαλύτερη ζωτική σημασία για τη 
σωματική και ψυχική υγεία ακό-
μη και από τις βιταμίνες. 

Στη Διάσκεψη Κορυφής του Ρίο, το 
1992 διάφορες μελέτες βρήκαν ότι 
τα εδάφη στην Ευρώπη έχουν εβδο-
μήντα δύο τις εκατό (72%) λιγότερα 
μέταλλα, σε σχέση με 100 χρόνια 
πριν. Σύμφωνα με το αμερικανικό 

υπουργείο Γεωργίας (USDA), η έλ-
λειψη των σημερινών τροφίμων σε 
θρεπτικά συστατικά, έχει σαν απο-
τέλεσμα τη μη επαρκή πρόσληψη 
μετάλλων ασβεστίου, μαγνησίου, κα-
λίου και βιταμινών Α, C, D και Ε, που 
απαιτούνται για τη διατήρηση της 
καλής υγείας.

Για παράδειγμα, το ασβέστιο είναι 
απαραίτητο για τη ρύθμιση της λει-
τουργίας του νευρικού και μυϊκού 
συστήματος, για τη διατήρηση γε-
ρών οστών και δοντιών, για την πήξη 
του αίματος, τη ρύθμιση της πίεσης 
και τη λειτουργία των ενζύμων. Η 
ήπια έλλειψη ασβεστίου μπορεί να 
προκαλέσει αίσθημα αύξησης των 
παλμών της καρδιάς, αϋπνία, ευε-
ρεθιστότητα, ευαισθησία των νεύ-
ρων, σύσπαση των μυών, διανοητική 
σύγχυση και αίσθημα κατάθλιψης. 
Σοβαρές ελλείψεις του ασβεστίου 
μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια 
οστικής μάζας, ένα κοινό πρόβλη-
μα υγείας. Έρευνες έχουν δείξει 
ότι οι ελλείψεις σε βασικά μέταλλα 
μπορούν να οδηγήσουν σε μια σειρά 
προβλημάτων υγείας και στην εμφά-
νιση χρονίων παθήσεων.

Όλο και περισσότερες διατροφι-
κές μελέτες έχουν συνδέσει πολλές 
από τις πιο διαδεδομένες ασθένει-
ες όπως τον διαβήτη, τις καρδιακές 
παθήσεις, το εγκεφαλικό επεισόδιο, 
την παχυσαρκία, την υψηλή αρτηρι-
ακή πίεση, την εκφύλιση της ωχράς 

κηλίδας, την απώλεια οστικής μά-
ζας και την άνοια, με διάφορες 
διατροφικές ελλείψεις.

Η σωστή και υγιεινή διατρο-
φή, σε συνδυασμό με διάφορα 
συμπληρώματα διατροφής, ει-
δικά σε καταστάσεις ανεπάρ-
κειας, μπορεί να εξαλείψουν 
τη διατροφική ανεπάρκεια 
μετάλλων και βιταμινών.  ||
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H  
ιδέα για ένα ελληνικό 
portal με θέματα δι-
ατροφής γεννήθηκε 
όταν ο ιδρυτής του 
ήταν ακόμη φοιτητής. 

Σήμερα, ο Διαιτολόγος – Διατρο-
φολόγος κ. Παρασκευάς Παπα-
χρήστος είναι υπερήφανος για ο 
πρώτο ελληνικό αλλά και κυπριακό 
portal διατροφής, το mednutrition.
eu, που διανύει αισίως, τον 9ο χρό-
νο λειτουργίας του. 

Με τη βοήθεια περισσότερων 
από 80 συνεργατών (διαιτολόγων, 
γιατρών, ψυχολόγων, δημοσιο-
γράφων και άλλων ειδικοτήτων) 
το medNutrition παρέχει έγκυρη 
και τεκμηριωμένη πληροφόρηση, 
σε θέματα διατροφής και υγείας, 
με ειδήσεις, άρθρα, συνεντεύ-
ξεις, βίντεο και ραδιοφωνικά 
αποσπάσματα, από τη συμμετοχή 
των συνεργατών του σε ραδιο-
φωνικές εκπομπές.  Στο portal, 
ο επισκέπτης, εκτός από χρήσιμη 
πληροφόρηση, βρίσκει νόστιμες 
και υγιεινές συνταγές με την υπο-

γραφή του γνωστού σεφ Βαγγέλη 
Δρίσκα. 

Η επιτυχημένη πορεία του 
medNutrition επιβεβαιώνεται από 
το γεγονός ότι 80.000 νέοι διαδι-
κτυακοί χρήστες το μήνα, το εμπι-
στεύονται για την ενημέρωσή τους. 
Παράλληλα, το portal τυγχάνει 
αναγνώρισης από τους επίσημους 
φορείς διαιτολόγων, το Ελληνικό 
Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Δι-
ατροφής (ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.), τον Σύνδε-
σμο Διαιτολόγων Διατροφολόγων 
Κύπρου και την Εταιρεία Μελέτης 
Παραγόντων Κινδύνου για Μετα-
βολικά Νοσήματα (ΕΜΠΑΚΑΝ).

► medNutrition 
δραστηριότητα
Η ξεχωριστή θέση που το 
medNutrition κατέχει στο χώρο 
της ενημέρωσης, επιβεβαιώνεται 
από τις πολυσχιδείς και συχνά 
πρωτοποριακές δράσεις του, για 
την ενημέρωση του κοινού. 

>> Καμπάνιες  
Σημείο αναφοράς για το portal, 
τη διετία 2010-2011, υπήρξε η 
ενημερωτική καμπάνια «Μερί-
δες: το μέγεθος μετράει», που 
σαν στόχο είχε την  ενημέρωση 
και εκπαίδευση του κοινού για 
το σωστό μέγεθος της μερίδας. 
«Από το 1970, οπότε υπάρχουν 
και τα πρώτα στοιχεία, το μέγεθος 
της μερίδας έχει διπλασιαστεί και 
σε ορισμένες περιπτώσεις έχει 
πενταπλασιαστεί. Η μείωση της 
μερίδας μπορεί να παίξει σημα-
ντικό ρόλο, τόσο στην καταπολέ-
μηση των αυξανόμενων τάσεων 
της παχυσαρκίας, όσο και στον 
περιορισμό της κατανάλωσης κο-

Το	portal	που...		
άλλαξε	σελίδα	στη	

διατροφή
Ένα όραμα που 

γεννήθηκε περισσότερο 
από 16 χρόνια πριν, έγινε 
πραγματικότητα το 2003 

και σήμερα αποτελεί 
μια αξιοσημείωτη 

διαδικτυακή παρουσία 
στον χώρο της διατροφής.
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ρεσμένων λιπαρών και αλατιού», τονίζει ο κ. Παρασκευάς 
Παπαχρήστος. Τους τελευταίους μήνες, το mednutrition 
«τρέχει» μία νέα καμπάνια, που σαν στόχο έχει να ενημε-
ρώσει το καταναλωτικό κοινό σχετικά με τις ολιγοθερμιδικές 
γλυκαντικές ύλες, τις οποίες συχνά τα μέσα «δαιμονοποιούν» 
με αβάσιμα και ατεκμηρίωτα δημοσιεύματα. 

>> Εκδόσεις
Τον Σεπτέμβριο του 2010, το medNutrition εγκαινίασε την εκ-
δοτική του δραστηριότητα, με το βιβλίο «Μύθοι και αλήθειες στη δι-
ατροφή μας», του Παρασκευά Παπαχρήστου. Το εν λόγω βιβλίο, ήλθε 
να «βάλει τα πράγματα στη θέση τους» και να απαντήσει με επιστημο-
νικά τεκμηριωμένο τρόπο, σε όλους τους κραταιούς μύθους σχετικά 
με τη διατροφή, παρέχοντας παράλληλα tips για να μπορεί καθένας 
από εμάς, να αναγνωρίζει τις λάθος διατροφικές συμβουλές, απ’ όπου 
κι αν προέρχονται...

Ακολούθησε, τον Νοέμβριο του 2011, ένα βιβλίο απότοκος της κα-
μπάνιας «Μερίδες: Το μέγεθος μετράει», ένα βοήθημα για τον κα-
ταναλωτή, ώστε να αποκτήσει καλύτερο έλεγχο της ποσότητας που 
φαγητού που καταναλώνει. Το τελευταίο βιβλίο, με τίτλο «Από το ράφι 
στο καρότσι - Οδηγός διατροφής στο supermarket» καθοδηγεί τον 
καταναλωτή να διαβάζει τις ετικέτες τροφίμων, να αναγνωρίζει τα αλ-
λοιωμένα προϊόντα και να συγκρίνει τρόφιμα της ίδιας κατηγορίας, 
επιλέγοντας αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις δικές του διατροφικές 
ανάγκες, αλλά και στην τσέπη του. Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε 
την αναφορά στους «Διατροφοπαιχνιδιάρηδες», μια ειδική έκδοση για 
παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, που φιλοδοξεί να 
ενθαρρύνει τα παιδιά να καταναλώνουν περισσότερα φρούτα και λα-
χανικά... ζωγραφίζοντας! 

>> Εφαρμογές 
Το medNutrition είναι προσπε-
λάσιμο μέσω i-phone, επιτρέπο-
ντας μάλιστα στον επισκέπτη να 
λαμβάνει κάθε στιγμή, όπου κι αν 
βρίσκεται, τις ειδήσεις και τα άρ-
θρα που τον ενδιαφέρουν και να 
ξαναδιαβάζει πληροφορίες που 
έχει αποθηκεύσει, από το πλούσιο 
περιεχόμενο του portal. Τον περα-
σμένο Νοέμβριο, το medNutrition 
έκλεισε σε μια web εφαρμογή, 
όλη τη γνώση και την εμπειρία που 
έχουν αποκομίσει οι επιστημονι-
κοί του συνεργάτες, σε σχέση με 
τις γνώσεις των Ελλήνων για το 
μέγεθος της μερίδας. Η εφαρμογή 
βοηθά τον καταναλωτή να αποκτή-
σει καλύτερο έλεγχο της ποσότη-
τας του φαγητού που καταναλώνει.

>> e-shop  
«To e-shop του medNutrition ξε-
πήδησε μέσα από την ανάγκη να 
προσφέρουμε στους επισκέπτες τη 
δυνατότητα να αγοράζουν προϊόντα 
για τη βελτίωση της υγείας και της 
διατροφής τους», υπογραμμίζει ο 
κ. Παπαχρήστος. Στα «ράφια» του 
ηλεκτρονικού «μαγαζιού» μπορεί 
κανείς να βρει βιβλία, βοηθήματα 
(ζυγαριές, πιεσόμετρα, βηματό-
μετρα) και να αγοράσει υπηρεσίες 
εκπαίδευσης (σεμινάρια).  ||



παγωτό

			Η	θρεπτική…
«αμαρτία»!



Εδώ και χρόνια θεωρείται 
αναμφισβήτητα το πιο γλυ-
κό και ταυτόχρονα το πιο 
δροσιστικό επιδόρπιο του 
καλοκαιριού. Είναι όμως 
και το πιο «αθώο»; Στις 

γραμμές που ακολουθούν 
επιχειρούμε να απαντή-

σουμε σε όλα τα ερωτήμα-
τά σας γύρω από αυτήν τη 

...θρεπτική «αμαρτία»!

της Βιβέττας Λαϊνιώτη

A  
ντίθετα με όσα πολλοί 
πιστεύουν, το παγωτό 
δεν είναι απαγορευ-
μένο στο πλαίσιο 
μιας δίαιτας ή μιας 

υγιεινής διατροφής. Με πρώτες 
ύλες το γάλα, τα αβγά, το κακάο, 
το βούτυρο, την κρέμα γάλακτος 
και τις γλυκαντικές ουσίες, απο-
τελεί από διατροφικής πλευράς, 
μια άριστη πηγή ενέργειας και 
θρεπτικών ουσιών. Οι διατρο-
φολόγοι έχουν πια συντρίψει το 
μύθο της «απαγορευμένης απόλαυσης». σύμφωνα 
με αυτούς, το παγωτό δεν είναι μόνο διατροφικά πο-
λύτιμο, αλλά και απαραίτητο για το καλοκαίρι. Αρκεί 
να καταναλώνεται με μέτρο. 

Εκατό γραμμάρια παγωτού βανίλια προσφέρουν 
τρεις φορές λιγότερες θερμίδες από την ίδια ποσό-
τητα σοκολάτας. Παρεξηγημένο όσο κανένα άλλο 
τρόφιμο, μία μπάλα απλό παγωτό προσφέρει λιγότε-
ρες θερμίδες από άλλα γλυκίσματα, όπως μια μους 
σοκολάτας ή δύο γεμιστά μπισκότα.  

► Πώς «γεννήθηκε» το παγωτό;
Το παγωτό φαίνεται να έχει τις 
ρίζες του στην αρχαία Βαβυλώ-
να, όπου πάγωναν γλυκίσματα, 
τοποθετώντας τα σε χιόνι και 
πάγο. Τον 13ο αιώνα, ο Marco 
Polo έφερε στην Ιταλία συνταγές 
για γρανίτες από τα ταξίδια του 
στην Ασία. Από εκεί, αυτές οι 
περίφημες συνταγές διαδόθη-
καν και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 
Έως το 1700 κυκλοφορούσαν 

παγωτά προς πώληση, αλλά και βιβλία με συνταγές 
για παγωτά! Το 1851 δημιουργήθηκε η πρώτη βιομη-
χανία παραγωγής παγωτού στη Βαλτιμόρη των Ηνω-
μένων Πολιτειών, από τον Jacob Fussell.

► Ναι μεν, αλλά…
Το παγωτό περιέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά 
του γάλακτος, πρωτεΐνες, λιπίδια και υδατάνθρα-
κες, είναι πλούσιο σε αμινοξέα και βιταμίνες, όπως 
θειαμίνη, ριβοφλαβίνη και βιταμίνες Α και Β1, Β2, 



Β12, αλλά και μέταλλα, ασβέ-
στιο και μαγνήσιο. Είναι πολύ 
θρεπτικό, υπό την προϋπόθεση 
βέβαια ότι οι πρώτες ύλες από 
τις οποίες παρασκευάζεται εί-
ναι καλής ποιότητας. 

Σε γενικές γραμμές, το πα-
γωτό είναι ένα καλό «γλυκό» 
γιατί αποτελεί πρόσθετη  πηγή 
ασβεστίου, είναι εύπεπτο και 
έχει λιγότερο λίπος, άρα και 
λιγότερες θερμίδες από άλλα 
γλυκά. Επίσης, μπορεί να κα-
ταναλωθεί ακόμη και από άτο-
μα που έχουν δυσανεξία στη 
λακτόζη. Σημαντικό προσόν 
του είναι επίσης η απουσία συ-

ντηρητικών, που δεν του χρειά-
ζονται εφόσον διατηρείται στην 
κατάψυξη.

Όσο λαχταριστό και θρεπτικό 
είναι ωστόσο το παγωτό, η συ-
χνή κατανάλωσή του  θα πρέ-
πει να αποφεύγεται από άτομα 
υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Ακό-
μη, τα λιπαρά που περιέχονται 
στα παγωτά, που είναι συχνά 
κορεσμένα, μπορούν να είναι 
επιβλαβή για τον οργανισμό, 
αφού προκαλούν αύξηση της 
χοληστερόλης. Τέλος, η ζάχαρη 
συμβάλλει στην εμφάνιση τερη-
δόνας και άλλων προβλημάτων 
στη στοματική κοιλότητα. 

► Τι πρέπει να προσέχουμε 
όταν επιλέγουμε ένα παγωτό;
Η προσοχή μας θα πρέπει να 
εστιαστεί στην ετικέτα, στο μέγε-
θος και στην πολυπλοκότητά του. 

Η ετικέτα του θα μας δείξει τι 
περιέχει –ακόμη και εκείνα τα 
συστατικά που δεν μπορούμε να 
δούμε. Μπορεί π.χ. να περιέχει 
ένα συστατικό στο οποίο είμαστε 
αλλεργικοί, π.χ. ξηρούς καρ-
πούς, που να μην είναι ορατοί με 
γυμνό μάτι. 

Το μέγεθος του παγωτού είναι 
επίσης σημαντικό. Ένα συνηθι-
σμένο παγωτό είναι γύρω στα 
60-100 γρ. Αν κατά συνέπεια  το 
παιδί μας φάει ένα παγωτό των 
150-200 γρ., στην πραγματικότη-
τα θα έχει φάει 2 παγωτά ταυτό-
χρονα. 

Η πολυπλοκότητα είναι το κομ-
βικότερο σημείο, γιατί υπάρχουν 
παγωτά που μας προσδίδουν 180 
θερμίδες ανά 100γρ. και παγωτά 
που μας προσδίδουν ακόμη και 
600 θερμίδες ανά 100γρ.! Αυτό 
συμβαίνει, γιατί πέρα από τη βα-
σική του ύλη μπορεί να περιέχει 
πολλαπλές στρώσεις σοκολάτας, 
στρώσεις καραμέλας, ξηρούς 
καρπούς και μπισκότο. 

Προσεκτικοί θα πρέπει να εί-
μαστε και με την υφή του παγω-
τού, η οποία σε καμία περίπτωση 
δεν θα πρέπει να θυμίζει εκείνη 
του γιαουρτιού. Είναι επίσης ση-
μαντικό, το παγωτό να μην θρυμ-
ματίζεται σε μικρά κομματάκια, 
καθώς και να μην περιέχει μι-
κροκρυστάλλους, διότι αυτό δεί-
χνει ότι έχει αποψυχθεί και επα-
νακαταψυχθεί. Τέλος, το χαρτί 
της συσκευασίας δεν πρέπει να 
είναι υγρό και κολλημένο πάνω 
στο παγωτό και το παγωτό να μην 
έχει περίεργη μυρωδιά.

|  Πόσο πρέπει να τρώνε τα παιδιά; |

  ταξίδι  |       |
  εκδηλώσεις  |       |

  συνέντευξη  |       |

  διατροφή  |       |
  ψυχολογία  |       |

  outdoor  |       |

  υγεία |       |

  αλληλογραφία  |       |

  φροντίδα  |       |

  f.a.q.  |       |

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

  editorial |       |
  περιεχόµενα |       |

  υγεία |       |

  τελευταία σελίδα |       |

  αγορά |       |   new entries |       |
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Το παγωτό, όσο απλό και υγιεινό να 
είναι, δεν είναι ένα τρόφιμο που μπο-

ρούμε να τρώμε καθημερινά. Είναι 
γλυκό. Τρία παγωτά την εβδομάδα 

είναι η μέγιστη «δόση» για τα 
παιδιά. Στις μικρές ηλικίες, 
καλό είναι τα light προϊόντα 
να αποφεύγονται, εκτός αν 
το παιδί είναι παχύσαρκο. 
Για τα παιδιά που έχουν 

αυξημένες ενεργειακές 
ανάγκες, προτιμότε-

ρα είναι τα πλή-
ρη παγωτά, και 
μάλιστα εκείνα 
που έχουν γεύση 
βανίλια ή γεύσεις 
φρούτων, κα-
θώς η σοκολά-
τα, εμποδίζει σε 
ένα βαθμό, την 
απορρόφηση του 
ασβεστίου από 
τον οργανισμό.
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>> Βανίλια ή σοκολάτα; Το παγωτό βανίλια και το 
παγωτό σοκολάτα δεν διαφέρουν στη βασική τους 
σύσταση. Η βάση τους είναι κοινή κι η διαφορά τους 
προκύπτει από την προσθήκη γεύσης. Εκτός από 
γεύση, στο παγωτό σοκολάτας μπορούν να προστε-
θούν επιπλέον κακάο, κομματάκια ή επικάλυψη σο-
κολάτας, σιρόπι σοκολάτας. 
H «σωστή» επιλογή: Το παγωτό βανίλια. Εκατό 
γραμμάρια παγωτού βανίλιας δίνουν 179 θερμίδες, 
ενώ η ίδια ποσότητα παγωτού σοκολάτας, 234 θερ-
μίδες. Το παγωτό σοκολάτα έχει επίσης υψη-
λότερη περιεκτικότητα σε λίπος. 

>> Κλασικό ή σορμπέ; Φτωχά 
σε λιπαρά και θερμίδες, αλλά 
πλούσια σε υδατάνθρακες, 
τα σορμπέ και οι γρανί-
τες αποτελούν ιδανική 
λύση δροσιάς ακόμη 
και για τα παιδιά.  
H «σωστή» επιλογή: 
Τα σορμπέ αποτελούν 
βέλτιστη επιλογή και 
για τους ενήλικες, 
όταν ο οργανισμός 
τους έχει άμεση ανά-
γκη από ζάχαρη. Τα 
σορμπέ ωστόσο υστερούν σε 
πρωτεΐνες.

>> Βιομηχανοποιημένο ή χύμα; Τα βιο-
μηχανοποιημένα παγωτά που βρίσκουμε 
στα supermarket, στα περίπτερα και στα 
ψιλικατζίδικα φυλάσσονται σε ειδικούς 
καταψύκτες, οι οποίοι δεν πρέπει να είναι 
υπερβολικά γεμάτοι, εκτεθειμένοι στον ήλιο 
και δεν πρέπει να περιέχουν άλλα προϊόντα, 
εκτός από παγωτά. Πρέπει να είναι σχολαστι-
κά καθαροί και η θερμοκρασία τους να μην 
ξεπερνά τους -18oC. Τα χύμα παγωτά πωλού-
νται από ζαχαροπλαστεία – εργαστήρια παρα-
σκευής παγωτών. Εκεί, οι κανόνες υγιεινής και 
καθαριότητας πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Το 
παγωτό πρέπει να φυλάσσεται σε ειδικές βιτρί-

νες, οι οποίες πρέπει να είναι καθαρές, και ρυθμι-
σμένες σε θερμοκρασία κάτω από -10°C. Οι ειδικές 
βιτρίνες πρέπει επίσης να είναι τοποθετημένες, σε 
απόσταση ενός μέτρου από την είσοδο του καταστή-
ματος, ώστε να αποφεύγονται σκόνη και καυσαέρια. 
Το ειδικό κουτάλι σερβιρίσματος θα πρέπει να βρί-
σκεται μέσα σε διαφανές δοχείο, με νερό συνεχούς 
ροής. Αν το νερό δεν είναι συνεχούς ροής, τότε θα 
πρέπει να αλλάζεται, κάθε μία ώρα. 
Η «σωστή» επιλογή: Χύμα ή τυποποιημένο, το βασι-

κό είναι το παγωτό να είναι επώνυμο, γιατί 
έτσι είμαστε πιο σίγουροι για την ποιό-

τητα και την ασφάλειά του.

>>light ή κανονικό; Με μη-
δενική περιεκτικότητα σε 

ζάχαρη ή λιπαρά, τα πα-
γωτά τύπου light προτι-
μώνται από όσους θέ-
λουν να περιορίσουν 
στο ελάχιστο τα «γλυκά 
ολισθήματα» του καλο-
καιριού. Η γκάμα έχει 

διευρυνθεί τα τελευ-
ταία χρόνια, κυρίως στην 

αγορά των τυποποιημέ-
νων προϊόντων, εξαιτίας 

της αυξημένης ζήτησης. Οι 
απόψεις ωστόσο των ειδικών 

γύρω από το θέμα των light παγωτών 
διχάζονται. Πριν βιαστούμε να απολαύ-

σουμε ένα light χωνάκι σοκολάτας, πρέ-
πει να αναρωτηθούμε αν το παγωτό λέγεται 

έτσι γιατί: 
* έχει μειωμένη περιεκτικότητα σε λίπος; 
* έχει μειωμένη περιεκτικότητα σε ζάχαρη; 
* δεν περιέχει ξηρούς καρπούς; 
* δεν περιέχει σοκολάτα;  
* Αν περιέχει σοκολάτα, πώς είναι light; 
*  Αν αυτό που περιέχει δεν είναι σοκολάτα, τότε 

τι είναι; 
Η «σωστή» επιλογή: Τα παγωτά τύπου light 
ενδείκνυνται για κατανάλωση από διαβητικούς, 
αλλά και από άτομα με υψηλή χοληστερόλη. ||
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► Παγωμένα… διλήμματα





Το μεγάλο δίλημμα ανακύπτει  
όταν το παιδί είναι περίπου 15 χρονών, 

 οπότε διατυπώνει για πρώτη φορά την απαίτηση  
να πάει διακοπές με τους φίλους του.  
Το πρώτο μεγάλο σοκ για τους γονείς  

είναι γεγονός!

διακοπές	με	
φίλους	ή		

με	τους	γονείς;	

τησ Νεκταριασ καρακωστα 

Α 
πό μεριάς των εφήβων, σε αυτήν την ηλικία, υπάρχει έντο-
νη η προσμονή και η επιθυμία της απαγκίστρωσης από τον 
έλεγχο της οικογένειας –τουλάχιστον έτσι το βλέπουν - της 
αναζήτησης νέων εμπειριών και της περιπέτειας. Από την 
πλευρά τους, οι γονείς διακατέχονται από φόβο και ανα-

σφάλεια ότι κάτι αναπάντεχο και άσχημο μπορεί να συμβεί και αισθά-
νονται ότι ξαφνικά χάνουν τον έλεγχο στο παιδί τους. 

Το ζήτημα είναι πώς θα διαχειριστούν οι γονείς το αίτημα του παιδιού 
και την εύλογη αντίδρασή του σε τυχόν άρνησή τους. Πριν από αυτό, το 
ερώτημα που καλούνται οι γονείς να απαντήσουν, είναι το κατά πόσο 
το παιδί είναι έτοιμο να φύγει λίγες ημέρες από το σπίτι του και να λει-
τουργήσει στην καθημερινότητα μόνο του. Ο βασικότερος παράγοντας 
που θα πρέπει να καθορίζει τον βαθμό ανεξαρτησίας του εφήβου, είναι 
η ωριμότητά του.

Πολλά εξαρτώνται από τον τρόπο σκέψης των γονιών. Πόσο αγχώδεις 
είναι και κατά πόσο έχουν την τάση να αντιμετωπίζουν μια άγνωστη 
κατάσταση ως καταστροφική ή να αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία τις δύ-
σκολες καταστάσεις. Πολλοί γονείς θεωρούν το αίτημα του εφήβου να 
πάει μόνος του διακοπές ως την απαρχή της διάσπασης της οικογένει-
ας, διακατέχονται από μια αίσθηση «εγκατάλειψης», εκλαμβάνουν το 
αίτημα του παιδιού ως απόρριψη προς το πρόσωπό τους και μοιραία 
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δίνουν στο ζήτημα αυτό πολύ 
μεγαλύτερες διαστάσεις από τις 
πραγματικές.

Ανεξάρτητα βέβαια, από το αν και 
το πόσο εύκολα θα δώσει ένας γο-
νιός τη συναίνεσή του στις πρώτες 
διακοπές του παιδιού με φίλους, 
λίγοι είναι οι γονείς εκείνοι που θα 
κατορθώσουν να κοιμηθούν ήσυ-
χοι, πριν τα παιδιά τους γυρίσουν 
στο σπίτι σώα και αβλαβή. Οι περισ-
σότεροι γονείς ανησυχούν για την 

υγεία και τη σωματική ακεραιότητα 
των παιδιών τους. Η απομάκρυνσή 
τους από το σπίτι τους δημιουργεί 
φοβίες για τους κινδύνους που κα-
ραδοκούν. Ανησυχούν ότι τα παιδιά 
τους θα κάνουν πράγματα αντίστοι-
χα με εκείνα που έκαναν κι οι ίδιοι 
όταν ήταν στην ηλικία τους. Φοβού-
νται ότι μην έχοντας την απαραίτητη 
ωριμότητα, το παιδί τους θα παρα-
συρθεί σε υπερβολές και συμπερι-
φορές υψηλού κινδύνου. Σκέφτο-
νται π.χ. ότι το παιδί μπορεί να πιει 
αλκοόλ και μετά να οδηγήσει μη-
χανάκι, βάζοντας τον εαυτό του σε 
κίνδυνο, ότι μπορεί να προβεί σε 
σεξουαλικούς πειραματισμούς, 
με δυσάρεστα επακόλουθα, ότι 
μπορεί ακόμη και να δοκιμάσει 
ναρκωτικά.

Η αλήθεια είναι πως οι έφη-
βοι, από τη φύση τους έχουν 
την τάση να πειραματίζονται, 

να δοκιμάζουν τα όριά 
τους και τα όρια των άλ-
λων. Όλα αυτά γίνονται 

στην προσπάθειά τους 
να ρυθμίσουν μόνοι 
τους τη ζωή τους 
και να αποφασί-
σουν για τον εαυτό 
τους. Οι διακοπές, 
λοιπόν, είναι γι' 
αυτούς ένας τρό-
πος να λειτουργή-
σουν ανεξέλεγκτα 

και να γευτούν 
κάθε είδους πρό-
κληση. Την ίδια στιγ-
μή όμως, τα παιδιά 

που θα πάνε μόνα 
τους διακοπές, θα 
κληθούν να ορ-
γανώσουν μόνα 
τους την καθημε-
ρινότητά τους, να 

πάρουν αποφάσεις, 

να προστατέψουν τους εαυτούς 
τους και να θέσουν τα όριά τους για 
πρώτη φορά έξω από την ομπρέ-
λα της οικογένειας. Και αυτό είναι 
πολύ σημαντικό. Στην πραγματικό-
τητα, καλούνται να περάσουν ένα 
πρώτο δύσκολο τεστ, όχι μόνο ως 
προς τους ίδιους, αλλά και σε σχέ-
ση με τον τρόπο με τον οποίο μεγά-
λωσαν και δομήθηκαν ως προσω-
πικότητες. 

► Ποια πρέπει να είναι η 
αντίδρασή σας
Μην το απαγορεύσετε, αν δεν έχε-
τε τον τρόπο να εξηγήσετε πειστι-
κά (για τον έφηβο!) για ποιον λόγο 
το απαγορεύετε. Η απαγόρευση 
είναι πρόκληση για τον έφηβο 
και οι αντιδράσεις του μπορεί να 
είναι αυτοκαταστροφικές ή εκδι-
κητικές απέναντι στους γονείς του. 
Δεν πρέπει να ξεχνάτε και τούτο: 
ότι ακόμη κι αν φέτος καταφέ-
ρετε να πείτε «όχι», την επόμενη 
ή την μεθεπόμενη χρονιά δεν θα 
το αποφύγετε. Όσο όμως καθυ-
στερήσουν να πραγματοποιηθούν 
αυτές οι «μέρες ελευθερίας», θα 
έχουν λάβει τόσο μεγάλες διαστά-
σεις στο μυαλό του εφήβου, που  ο 
κίνδυνος να προβεί σε υπερβολές 
και να εκθέσει τον εαυτό του σε 
κινδύνους θα είναι μεγαλύτερος. 

Βάλτε όρια και φροντίστε να εί-
στε συνεπής ως προς την τήρησή 
τους. Οι γονείς θα πρέπει να είναι 
σταθεροί στις πράξεις και τα λόγια 
τους, απέναντι στις παρορμητι-
κές και πολλές φορές παράλογες 
απαιτήσεις του εφήβου. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα πρέπει να δώσετε 
στην αποφυγή των διπλών μηνυ-
μάτων (π.χ. άλλες φορές να του 
συμπεριφέρεστε σαν να είναι παι-
δί και άλλες να απαιτείτε να είναι... 
ενήλικος).
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Πολλοί γονείς, αν και έχουν εμπιστοσύνη στην κρίση και 
στην ωριμότητα του παιδιού τους, δεν εμπιστεύονται πολύ 
την παρέα του. Σε αυτήν την περίπτωση, φροντίστε να εξη-
γήσετε στο παιδί τον λόγο για τον οποίο αγωνιάτε σχετικά με 
τους φίλους του, εφόσον βέβαια έχετε κάποιο συγκεκριμένο 
λόγο ώστε να μην τους εγκρίνετε.

► Εναλλακτικές 
Μια εναλλακτική λύση που μπορούν οι γονείς να αντιπρο-
τείνουν στο παιδί, αν δεν μπορούν να ξεπεράσουν την ανη-
συχία τους ή αν το παιδί είναι πολύ μικρό, είναι να πάρουν 
μαζί τους στις οικογενειακές διακοπές έναν καλό φίλο του 
παιδιού. Ή αντίστοιχα, να στείλουν το παιδί τους μερικές 
μέρες στην οικογένεια του φίλου του.

Αν καμία από αυτές τις εναλλακτικές δεν φαίνεται να γί-
νεται αποδεκτή από το παιδί, καλό είναι να του δείξετε πως 
εμπιστεύεστε την κρίση του. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι 
οι έφηβοι χρειάζονται χώρο και χρόνο για να ενηλικιωθούν 
αρμονικά και ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουν και 
λάθη και να μάθουν μέσα από αυτά. 

Ωστόσο, όσο καιρό το παιδί θα είναι μακριά εξασφαλίστε 
ότι:
•  Θα υπάρχει καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία. 
•  Δεν θα προβείτε σε συνεννοήσεις με τους φίλους του, για-

τί έτσι μειώνετε το παιδί σας, καθώς δείχνετε ότι δεν το 
εμπιστεύεστε. 

•  Το έχετε ενημερώσει για τους κινδύνους που υπάρχουν. 
•  Του έχετε επισημάνει ότι, ακόμη κι αν τους συμβεί κάτι 

άσχημο, θα είστε κοντά του. 

► Διακοπές στα χρόνια της κρίσης 
Τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης, πολλοί 
γονείς αναγκάζονται να αφήσουν τα παιδιά τους να πάνε 
μόνα τους διακοπές, καθώς εκείνοι παραμένουν, ελλείψει 
χρημάτων, στην πόλη. Έτσι, ο μέσος όρος ηλικίας που τα παι-
διά φεύγουν μόνα τους για διακοπές έχει μειωθεί σημαντικά. 

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι όσο μικρότερη είναι 
η ηλικία του παιδιού, τόσο λιγότερο ενδείκνυται να πάει δι-
ακοπές μόνο, με την παρέα του. Ανασταλτικοί παράγοντες 
αποτελούν το γεγονός ότι δεν έχει ωριμάσει η κρίση του, ότι 
ελλοχεύουν διάφοροι κίνδυνοι και υπάρχει πιθανότητα να 
σκεφτεί παρορμητικά ή με λανθασμένα κριτήρια και το ότι η 
παρέα του είναι ανώριμη (ενώ το ίδιο είναι ώριμο).

Σε μια ηλικία όμως των 16 ή των 17 ετών, ο έφηβος είναι 
σε θέση, στις περισσότερες περιπτώσεις, να φέρει εις πέρας 
αυτήν την πρώτη του επαφή με την ενήλικη ζωή, με τρόπο 
ικανοποιητικό, αλλά και ιδιαίτερα ωφέλιμο για τον ίδιο.  ||
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Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας έχει 
κάνει όλα τα εμβόλια. Ελέγξτε το 
βιβλιάριο υγείας του, προσέχοντας 
ιδιαιτέρως αν έχει κάνει τις επανα-
ληπτικές δόσεις για το εμβόλιο του 
τετάνου (για ενδεχόμενο τραυμα-
τισμό) και ηπατίτιδας Α (υπάρχει 
κίνδυνος μόλυνσης από τον υπαί-
τιο ιό από τα βρόμικα χέρια έπειτα 
από τη χρήση ξένης τουαλέτας).

Δώστε του μαζί ένα «φαρμα-
κείο διακοπών». Πρέπει να πε-
ριέχει ένα αντιπυρετικό/αναλ-
γητικό σιρόπι, αντηλιακή κρέμα, 
αλοιφή για τα τσιμπήματα από 
έντομα, τσούχτρες κ.λπ., υδατική 
κρέμα για το δέρμα, κορτιζονού-
χο κρέμα, ιωδιούχο διάλυμα 10%, 
βαμβάκι, αποστειρωμένες γάζες 
(κατά προτίμηση αντικολλητικές) 
και κολλητική ταινία για τις γάζες, 
αμπούλες ή μπουκάλι με φυσιολο-
γικό ορό, τραυμαπλάστ, οξυζενέ, 
ελαστικούς επιδέσμους και κρέμα 
σε μορφή ζελέ ειδική για εγκαύ-
ματα. Εάν το παιδί πάσχει από 
οποιοδήποτε χρόνιο πρόβλημα 
υγείας (από διαβήτη έως αλλερ-
γία), δώστε του μαζί τα φάρμακα 
που έχει συστήσει ο γιατρός για 
θεραπεία αλλά και για πρόληψη. 
Αν π.χ. το παιδί είναι αλλεργικό, 
φροντίστε το φαρμακείο να περι-
έχει ένεση αδρεναλίνης έτοιμη για 
χρήση και αντιϊσταμινικό φάρμα-
κο, ίσως και κάποιο κορτιζονούχο.





Το...	θαύμα	
της	φύσης	

τησ Νεκταριασ καρακωστα

ALOE VERA

X
ρήσεις της αλόης βρί-
σκουμε 6.000 χρόνια 
πίσω, στην Αίγυπτο, 
όπως μαρτυρούν χα-
ραγμένες απεικονίσεις 

αλόης που χρονολογούνται σε 
αυτή την περίοδο. Γνωστή και ως 
το «φυτό της αθανασίας», η aloe 
vera (Αλόη η γνήσια) χρησιμο-
ποιείτο και ως ταφικό δώρο προς 
τους νεκρούς Φαραώ. Ο θρύλος 
λέει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος χρη-
σιμοποιούσε αλόη για να θερα-
πεύσει τραυματισμούς στο σώμα 
του. Λέγεται ότι ο δάσκαλός του, 
ο  Αριστοτέλης, τον προέτρεψε να 
καταλάβει το νησί Σοκότρα, νότια 
της Υεμένης, όπου αφθονεί η αλόη.

Ο έλληνας γιατρός, φαρμακολό-
γος και βοτανολόγος Διοσκουρί-
δης στο κυριότερο έργο του «Περί 
Ύλης Ιατρικής» (de Materia Medica) 
περιέγραψε την Aloe Vera και ανα-
φέρθηκε στις θεραπευτικές ιδιότη-

τες του χυμού της. Μάλιστα, τόνιζε 
χαρακτηριστικά, ότι όσο πιο πικρός 
είναι ο χυμός του φυτού, τόσο πιο 
μεγάλη η θεραπευτική του δράση. 
Ο Διοσκουρίδης περιέγραψε ιδιό-
τητες της αλόης, οι περισσότερες 
από τις οποίες σήμερα έχουν επι-
βεβαιωθεί: αποτοξινώνει το στομά-
χι, βοηθά στο έλκος, στη φαγούρα, 
στους ερεθισμούς του δέρματος, 
στις αιμορροΐδες, στα χτυπήματα 
και στους μώλωπες, σταματά την 
τριχόπτωση, τους στομαχικούς πό-
νους, την αιμορραγία από πληγές, 
τις παθήσεις του στόματος και των 
ματιών και την αμυγδαλίτιδα.

Η αλόη μοιάζει αρκετά με κάκτο, 
αλλά ανήκει στην οικογένεια των 
κρίνων και συγγενεύει με το κρεμ-
μύδι, το σκόρδο και το σπαράγγι. 
Είναι φυτό ποώδες, με χοντρά, χυ-
μώδη φύλλα και από το κέντρο της 
βγαίνουν λουλούδια συνήθως κιτρι-
νοκόκκινα. Φυτρώνει στην Κούβα, 

Δύσκολα θα μπορούσε 
κανείς να «κλείσει» 
σε ένα φάρμακο ή 
καλλυντικό τόσα 

ωφέλιμα συστατικά 
και τόσες πολύτιμες 

ιδιότητες, όσες αυτές 
που η φύση, με περισσή 

μαεστρία και σοφία, 
συγκέντρωσε σε ένα  

και μόνο φυτό:  
την Aloe vera. 

Η αλόη είναι ένα 
θαυματουργό φυτό που 

χρησιμοποιείται για 
περισσότερα από 8.000 

χρόνια!  Σήμερα, η 
αλόη αποτελεί τη βάση 

αμέτρητων καλλυντικών 
και φαρμακευτικών 

προϊόντων.  
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στο Μεξικό, στη Βραζιλία, στην Αφρική και στα Κανά-
ρια νησιά. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στην ξηρασία ίσως 
επειδή αποτελείται κατά 96% από νερό. Αν και υπάρχουν 
περισσότερα από 300 είδη αλόης, μόνο δύο χρησιμο-
ποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς, η Aloe Vera και 
πιο σπάνια η Aloe Miller.

Η αλόη έχει αντιβιοτική, αντιμυκητιασική, καταπραϋ-
ντική και αντιφλεγμονώδη δράση, τονώνει το ανοσοποι-
ητικό σύστημα, ηρεμεί το νευρικό σύστημα και αποτοξι-
νώνει τον οργανισμό. Επιπλέον  έχει καθαρτική δράση, 
βελτιώνει την πέψη και συμβάλλει συνολικά στην υγεία 
του γαστρεντερικού συστήματος- στις παθήσεις του πε-
πτικού συστήματος χρησιμοποιείται χυμός αλόης. Δε-
κάδες επιστημονικές μελέτες έχουν γίνει για τη χρήση 
της, τα αποτελέσματα των οποίων είναι ορισμένες φορές 
αντικρουόμενα μεταξύ τους. Κάποιες μελέτες θέλουν 
την αλόη να βοηθά σημαντικά ακόμη και στον διαβήτη, 
αλλά και στη μείωση των λιπιδίων στο αίμα. 

Ιδιαίτερα προσεκτικοί με την κατανάλωση πόσιμης 
αλόης θα πρέπει να είναι οι διαβητικοί, καθώς μπο-
ρεί να ρίξει τα επίπεδα του σακχάρου και να τους 
προκαλέσει επεισόδιο υπογλυκαιμίας. Η καθαρτική 
δράση του χυμού, μπορεί επίσης να προκαλέσει δι-
άρροιες και να μειώσει την απορρόφηση συγκεκρι-
μένων θεραπευτικών αγωγών.

► Ζελέ και χυμός
Το ζελέ της Aloe Vera, που εκκρίνεται από το εσωτερικό 
του φύλλου, όταν αυτό κοπεί ή συνθλιβεί, περιέχει πε-
ρισσότερα από 75 γνωστά, ενεργά συστατικά. Είναι πηγή 
12 βιταμινών, με κυριότερες τις Β, C, Ε και β-καροτίνη 
(πρόδρομο της βιταμίνης Α). Περιέχει 20 μέταλλα και 
ιχνοστοιχεία, κυρίως μαγνήσιο, μαγγάνιο, ψευδάργυρο, 
ασβέστιο, σίδηρο και σελήνιο, αλλά και 18 διαφορετικά 
αμινοξέα («δομικοί λίθοι» των πρωτεϊνών.

Επίσης, είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, πολυσακχα-
ρίτες, ένζυμα που ενεργοποιούν τις διαδικασίες του 
οργανισμού και βοηθούν στη διάσπαση της τροφής, 
στερόλες, αιθέρια έλαια, ανθρακινόνες (ουσίες με 
αντιβακτηριδιακή,  αντιμηκυτιασική, αντιική, αντιφλεγ-
μονώδη  και αναλγητική δράση) και σαλικυλικό οξύ. Γι’ 
αυτό και έχει χαρακτηριστεί ως η «φυσική ασπιρίνη». 

Το ζελέ της αλόης χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες 
στην περιποίηση και στην επούλωση ουλών και τραυ-
μάτων, δερματικών ερεθισμών και εγκαυμάτων, ενώ 
αναφέρεται και ως «φαρμακευτική αλόη». Η αλόη 
ανακουφίζει, ενυδατώνει, μαλακώνει και βοηθά στην 

Στην αγορά υπάρχουν πολλά προϊόντα 
που περιέχουν αλόη, κυρίως για την πε-
ριποίηση του σώματος, του προσώπου 
και των μαλλιών. Σε επιλεγμένα φαρμα-
κεία και στα καταστήματα υγιεινής δια-
τροφής, μπορείτε να βρείτε χυμό αλόης, 
κάψουλες, εκχύλισμα σε ταμπλέτες, λάδι 
για εξωτερική ή εσωτερική χρήση και 
σκόνη αλόης. Προτιμήστε τα τυποποιη-
μένα προϊόντα αλόης και αναζητήστε στη 
συσκευασία τη σφραγίδα έγκρισης του 
Διεθνούς Επιστημονικού Συμβουλίου της 
Αλόης (I.A.S.C.).





Αξιοποιώντας τις ευεργετικές ιδιότητες της 
οργανικής αλόης, σε συνδυασμό με χα-
μομήλι, αβοκάντο, Jojoba και άλλα φυτο-

στοιχεία, η Optima δημιούργησε μια πλήρη σειρά 
προϊόντων αντηλιακής προστασίας για το πρόσωπο 
και το σώμα. Τα προϊόντα της σειράς, προστατεύουν 
και περιποιούνται το δέρμα, τόσο κατά τη διάρκεια 
της έκθεσης στον ήλιο, όσο και μετά από αυτήν.

Χάρη στην καταπραϋντική δράση της αλόης και 
την πληθώρα των αντιοξειδωτικών βιταμινών που 
περιέχουν, τα προϊόντα της σειράς προσφέρουν μια 
απαράμιλλη ασπίδα προστασίας για την επιδερμίδα.

Μην βασίζεστε όμως στο αντηλιακό. Όσο καλό 
κι αν είναι, δεν μπορεί να σας προστατέψει, αν κά-
νετε υπερβολές ή δεν το χρησιμοποιείτε σωστά. 
Αποφύγετε λοιπόν τον ήλιο κατά τις μεσημεριανές 
ώρες και φροντίστε να είστε συνεπείς στην εφαρ-
μογή του αντηλιακού σας προϊόντος. Κάντε την 
πρώτη επάλειψη πριν από την έκθεσή σας στον 
ήλιο και φροντίστε να το ανανεώνετε κάθε 30 λε-
πτά ή κάθε φορά που βγαίνετε από τη θάλασσα.

αντηλιακή												φροντίδα	και	προστασία

Optima Organic Aloe Vera 
Sun protection 

αποκατάσταση του ξηρού και κατεστραμμένου δέρ-
ματος.  Γι’ αυτό και αποτελεί βασική πρώτη ύλη πολ-
λών καλλυντικών προϊόντων, φαρμακευτικών και μη.  

Έρευνα που πραγματοποίησαν Βρετανοί ερευνητές 
από το Πανεπιστήμιο του Exeter1 απέδειξε π.χ. ότι σε 
περιπτώσεις ακμής, το ζελέ αλόης μειώνει το οίδημα, 
την αγγειοσυστολή και τη συγκέντρωση πύου, 72 ώρες 
νωρίτερα, σε σχέση με τις κλασικές φαρμακευτικές θε-
ραπείες. Στο πλαίσιο μιας άλλης μελέτης2, 60 ψωριασι-
κοί ασθενείς έλαβαν κρέμα αλόης ή placebo, την οποία 
έπρεπε να βάζουν 3 φορές την ημέρα, για 4 εβδομάδες.  
Στο τέλος της μελέτης, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το 
83% των ασθενών που είχαν πάρει την κρέμα αλόης εμ-
φάνισαν υποχώρηση των βλαβών, έναντι ποσοστού 7% 
των ασθενών που είχαν λάβει το placebo. 

Ο χυμός της αλόης περιέχει αλοΐνη. Η πρασινοκίτρινη 
ρητινοειδής αλοΐνη χρησιμοποιείται και αυτή εξωτερι-
κά, για να ανακουφίσει το δέρμα από τραυματισμούς και 
άλλους ερεθισμούς, όπως π.χ. το έκζεμα. 

► Μυστικό ομορφιάς
Η αλόη απορροφάται γρηγορότερα από το νερό και έτσι 
επιταχύνει την επούλωση του δέρματος. Χρησιμοποιεί-
ται για την περιποίηση του σώματος και των μαλλιών, 
καθώς ενυδατώνει, αυξάνει την παραγωγή κολλαγόνου 
και ενισχύει τη φυσική τους άμυνα. Χάρη στα συστατικά 
της και τη συνέργειά τους, η αλόη διεισδύει βαθιά στο 
δέρμα, το καθαρίζει, το διατηρεί απαλό, ενώ λειτουρ-
γεί και ως φυσικό αναισθητικό. Ενισχύει την ανάπτυξη 
νέων κυττάρων, βελτιώνει τη λειτουργία των ιστών και 
επουλώνει τα τραύματα. Θεωρείται αποτελεσματική 
στην αντιμετώπιση της ακμής, επιβραδύνει τη γήρανση 
του δέρματος και καταπολεμά τη φαγούρα, τις δερματι-
κές αλλεργίες, τα τσιμπήματα των εντόμων, τα εκζέματα, 
τις μυκητιάσεις και τα ηλιακά εγκαύματα. 
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►  organic Aloe Vera sun Protection 200ml

H Optima δημιούργησε δύο φω-
τοσταθερά αντηλιακά προϊόντα, 
με δύο διαφορετικούς  δείκτες 
προστασίας, για να επιλέξετε 
αυτό που ταιριάζει στις δικές σας 
ανάγκες. Η σειρά Optima παρέχει 
ισχυρή αντιοξειδωτική προστασία 
και προστασία από τις ακτίνες UVA 
και UVB, ενυδατώνοντας και τρέ-
φοντας παράλληλα το δέρμα.

Τα αντηλιακά της Optima διαθέτουν 
πιστοποίηση από το Διεθνές Συμβού-
λιο Αλόης, για την περιεκτικότητα τους 
σε Αλόη και αλλά και για την ποιότητα 
της Αλόης που περιέχουν.

Η αντηλιακή σειρά της Optima πε-
ριλαμβάνει δύο προϊόντα: Organic Aloe Vera Sun 
protection Lotion SPF 15 και Organic Aloe Vera Sun 
protection Lotion SPF 25. Κατάλληλα και για τα παιδιά.

αντηλιακή												φροντίδα	και	προστασία
►  organic Aloe Vera After sun Protection 
lotion

Ενυδατική λοσιόν για μετά 
τον ήλιο, με βάση την ορ-
γανική Αλόη, σε συνδυα-
σμό με αβοκάντο, Bilberry, 
Witch Hazel και άλλα φυ-
τοστοιχεία. Με βαθιά κα-
ταπραϋντική και αντιοξει-
δωτική δράση, ανακουφίζει 
και αναδομεί φυσικά την 
επιδερμίδα μετά την έκθε-
ση στον ήλιο, αποκαθιστά 
την υγρασία στο δέρμα και 
τρέφει σε βάθος, συμβάλ-
λοντας έτσι στην παράταση 
του φυσικού μαυρίσματος! 
Για δέρμα λαμπερό και υγιές, 
όλο το καλοκαίρι! Η αίσθηση 

δροσιάς που θα νιώσετε εφαρμόζοντας τη λο-
σιόν διαρκεί για 12 ολόκληρες ώρες.  ||



Ο πόλεμος κατά  
της κυτταρίτιδας κηρύχθηκε 

για μια ακόμη χρονιά, 
σε πείσμα της οικονομικής 

κρίσης!  Ασκήσεις 
γυμναστικής, διατροφή  

και κρέμες έρχονται  
να σας απαλλάξουν από αυτή 
και να σας χαρίσουν όμορφο 

και λείο δέρμα. Αυτό  
το καλοκαίρι, η  «μάχη» 

γίνεται ευκολότερη, αν μάθετε 
ποιος είναι ο δικός σας τύπος 

κυτταρίτιδας και επιλέξετε  
τα κατάλληλα «όπλα» για  
να την αντιμετωπίσετε!

Εσείς	τι	τύπος…	
κυτταρίτιδας	είστε;

O
σο η θερμοκρασία 
ανεβαίνει και τα 
ρούχα λιγοστεύ-
ουν, το άγχος των 
γυναικών κορυ-

φώνεται: Πώς θα απαλλαγούμε 
από την κυτταρίτιδα; Εννιά στις 
δέκα γυναίκες, ανεξαρτήτως 
σωματικού βάρους, εμφανί-
ζουν κυτταρίτιδα. Η κυτταρίτι-
δα συνήθως εμφανίζεται στους 
γλουτούς, στους μηρούς, στα 
μπράτσα, στην κοιλιά αλλά και 
στην εσωτερική πλευρά των γονάτων. Στην πραγμα-
τικότητα, πρόκειται για «στρώματα» λίπους και νε-
ρού σταθεροποιημένα με υποδόριο ιστό, τα οποία 
συσσωρεύονται κάτω από το δέρμα, συνήθως στους 
μηρούς και στους γλουτούς και προκαλούν, ανάλο-
γα με την πυκνότητά τους, την όψη «φλοιού πορ-
τοκαλιού». Έχουμε λοιπόν τοπική αύξηση λίπους, 

κατακράτηση υγρών, κακή κυ-
κλοφορία του αίματος και της 
λέμφου και ορμονικές διατα-
ραχές (εφηβεία, εγκυμοσύνη 
κ.λπ.).

Υπάρχουν τρεις βασικοί πα-
ράγοντες που ευνοούν την 
ανάπτυξη της κυτταρίτιδας: η 
κληρονομικότητα, η έλλειψη 
άσκησης και η κακή διατροφή. 
Η υπερκατανάλωση καφεΐνης, 
το τσιγάρο, το πολύ αλάτι και η 
πλούσια σε λιπαρά διατροφή, 

έχει αποδειχτεί ότι συμβάλλουν στην εμφάνιση της 
κυτταρίτιδας. Για την αντιμετώπισή της υπάρχουν 
λύσεις. Πώς όμως θα βρείτε ποια είναι η κατάλληλη 
για εσάς; Μπορείτε να την ανακαλύψετε, αναγνωρί-
ζοντας πρώτα ποιος είναι ο δικός σας τύπος κυττα-
ρίτιδας και επιλέγοντας στη συνέχεια, την κατάλλη-
λη γι’ αυτόν τον τύπο μέθοδο αντιμετώπισης.

τησ Ιωάννας Ράπτη   



►Γενικές διατροφικές οδηγίες
Η διατροφή είναι σημαντικός πα-
ράγοντας για την αντιμετώπιση της 
κυτταρίτιδας. Επειδή η κυτταρίτιδα 
είναι μια μορφή λίπους, πρέπει να 
ελέγξουμε το διατροφικό λίπος.
• Mειωμένη πρόσληψη λίπους και 
κυρίως ζωικού ή κορεσμένου λί-
πους. Είναι το λίπος που βρίσκεται σε 
λιπαρά κρέατα, τηγανητά, μαγιονέζα 
και κρέμα γάλακτος, αλλαντικά, ζωικά 
βούτυρα, αυγά, ολόπαχα γαλακτο-
κομικά και τυροκομικά προϊόντα. Τα 
κορεσμένα λίπη πρέπει να κατέχουν 
ένα ποσοστό λιγότερο από 10% στη 
διατροφή μας και είναι αυτά που 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της παχυ-
σαρκίας, αλλά και άλλων παθολογικών 
καταστάσεων όπως η χοληστερίνη, τα 
προβλήματα καρδιάς κ.ά. Αυτά λοιπόν 
πρέπει να περιοριστούν και να κυριαρ-
χούν τα μονοακόρεστα (ελαιόλαδο) και 
τα πολυακόρεστα (φυτικά λάδια, λιπα-
ρά ψάρια), αλλά και αυτά σε ποσοστά 
15% και 10% αντίστοιχα, και σε ποσότη-
τες που να μην οδηγούν σε παχυσαρ-
κία. Ακόμη, θα πρέπει να αποφεύγεται 
η αύξηση του σωματικού βάρους και 
η ανάπτυξη της παχυσαρκίας, που και 
τα δύο συμβάλλουν στην εμφάνιση και 
την επιδείνωση της κυτταρίτιδας.
• Νερό. Θα πρέπει να υπάρχει επαρ-
κής κατανάλωση νερού, παράλληλα 
με τα γεύματα της ημέρας (και όχι 

με τα γεύματα), ώστε να λειτουρ-
γεί καλύτερα ο μεταβολισμός 

και τα διάφορα συστήματα 
του σώματος (π.χ. γαστρε-
ντερικό). Το νερό είναι μία 
απαραίτητη ουσία, που παί-
ζει καθοριστικό ρόλο στον 
ανθρώπινο μεταβολισμό 

όλων των βασικών θρεπτικών 
συστατικών (υδατάνθρακες, 

πρωτεΐνες, λίπη). Η πρόσληψη 
του νερού πρέπει να είναι ανάλογη 

της πρόσληψης των θερμίδων (περί-



που 1 ml νερού ανά 1 kcal θερμι-
δικής πρόσληψης). Η αναλογία 
αυτή δεν ισχύει, ασφαλώς, όταν 
έχουμε υψηλές θερμοκρασίες 
ή έντονη εφίδρωση π.χ. λόγω 
έντονης άσκησης.
• Μειωμένη πρόσληψη απλών 
σακχάρων (υδατανθράκων). 
Πρέπει να περιοριστούν τα  
απλά σάκχαρα (π.χ. ζάχαρη)  
και να λαμβάνουμε την ενέργεια 
που μας δίνουν οι υδατάνθρακες 
από τις σύνθετες πηγές τους 
όπως φυτικές ίνες και αμυλού-
χες τροφές. Έτσι, η ενέργεια 
θα διοχετεύεται πιο αργά στο 
σώμα, θα «κρατάει» περισσότερο 
και θα συμβάλλει παράλληλα 
στην καλύτερη λειτουργία του 
εντέρου. Μην ξεχνάτε ότι η 
δυσκοιλιότητα συμβάλλει σε 
μεγάλο βαθμό στην εμφάνιση ή 
την επιδείνωση της κυτταρίτιδας. 
Έτσι, θα πρέπει να υπάρχουν στη 
διατροφή σας άφθονα φρούτα 
και λαχανικά, δημητριακά ολικής 
άλεσης και όσπρια.

Η ζάχαρη είναι μια μορφή υδα-
τάνθρακα που βρίσκεται παντού 
και έχει άμεση σχέση με την ανά-
πτυξη της κυτταρίτιδας. Δεν είναι 
μόνο τα γλυκά και όσες τροφές 
είναι φανερό ότι περιέχουν πολλά 
σάκχαρα λόγω γεύσης (μπισκότα, 
καραμέλες, πάστες, μέλι, μαρμε-
λάδες). Δυστυχώς τα σάκχαρα 
βρίσκονται κρυμμένα σε πολλές 
τροφές: ψωμί, κονσερβοποιημένα 
τρόφιμα, σάλτσες, κρασιά, για-
ούρτια, ακόμη και σε τροφές που 
θεωρητικά δεν περιέχουν ζάχα-
ρη, αλλά έχουν φρουκτόζη, που 
και αυτή διασπάται σε γλυκόζη.
Η ζάχαρη που παίρνουμε από τις 
τροφές ελευθερώνεται στο αίμα, 
με τη μορφή της γλυκόζης. Όταν 
η φυσική μας δραστηριότητα και 
γενικά οι ενεργειακές μας ανά-
γκες καλύπτουν την προσλαμβα-
νόμενη γλυκόζη, καταναλώνεται 
όλη η υπάρχουσα γλυκόζη. Όταν 
όμως τα επίπεδα γλυκόζης είναι 
πολύ υψηλότερα από τις ανάγκες 
του οργανισμού μας σε ενέργεια, 

τότε έχουμε ποσότητα ανεκμε-
τάλλευτης γλυκόζης (ενέργειας), 
που αποθηκεύεται.  
Η αποθήκευση γίνεται στο συ-
κώτι και στους μύες αρχικά, και 
μετά μετατρέπεται σε λίπος στον 
λιπώδη και υποδόριο ιστό.
Έτσι, έχουμε διόγκωση των 
λιπωδών κυττάρων και  
εμφάνιση της μορφής φλούδας 
πορτοκαλιού.
• Αλάτι. Το αλάτι προκαλεί κατα-
κράτηση υγρών. Έτσι, θα πρέπει 
να περιοριστούν οι αλμυρές 
τροφές, καθώς και η υπερβολική 
προσθήκη αλατιού στο φαγητό. 
Τροφές όπως παστά, κονσέρβες, 
πατατάκια, αλμυρά τυριά θα 
πρέπει να αποφεύγονται, ενώ θα 
πρέπει να ελέγχουμε την προ-
σθήκη αλατιού κατά τη διάρκεια 
της μαγειρικής. Τέλος, ιδιαίτερη 
προσοχή απαιτείται στην κατα-
νάλωση έτοιμου φαγητού ή φα-
γητού «fast food», αφού σε αυτά 
τα τρόφιμα η περιεκτικότητα σε 
αλάτι είναι υψηλή.
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Η Κρέμα κατά της Κυτταρίτιδας dr.organic Royal Jelly Cellulite 
Cream είναι ιδανική για καθημερινή εφαρμογή για την καταπολέμη-
ση της κυτταρίτιδας, των ατελειών του δέρματος και της όψης φλοιού 
πορτοκαλιού.

Η σύνθεσή της βελτιώνει την κυκλοφορία, τονώνει την επιδερμίδα και 
χαρίζει πιο νεανική, σφριγηλή και απαλή όψη στο δέρμα. Βοηθάει στη 
μείωση πόντων στις περιοχές των γοφών και των μηρών, στη μείωση της 
ανεπιθύμητης όψης φλοιού πορτοκαλιού και στην ενίσχυση της φυσικής 
διαδικασίας ανανέωσης των κυττάρων, ενώ ταυτόχρονα δρα αντιοξειδω-
τικά ενάντια στις ελεύθερες ρίζες. Αφήνει το δέρμα σφριγηλό και εμφα-
νώς ενυδατωμένο. 

Με Βασιλικό Πολτό, Καφεΐνη και Θαλάσσιο Κρίνο Hydrofiltrat 
Marine Lotus ενδείκνυται για καθημερινή εφαρμογή κατά της κυτταρίτιδας. Απορρο-
φάται γρήγορα και αφήνει ένα εξαιρετικά δροσερό άρωμα αιθέριων ελαίων από Λεμόνι, 
Γεράνι, Πατσουλί και Σανταλόξυλο. Διατίθεται αποκλειστικά σε επιλεγμένα φαρμακεία.



► Tι… τύπος είστε; 
Οι ειδικοί έχουν περιγράψει 4 τύπους κυτταρίτιδας, 
ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται. Για να 
βρείτε τον δικό σας τύπο, σταθείτε μπροστά από 
έναν ολόσωμο καθρέφτη. «Tσιμπώντας» τους γλου-
τούς σας θα παρατηρήσετε:
• 1ος τύπος: μικρά λακκάκια στους γλουτούς, όταν 
τσιμπάτε το δέρμα
• 2ος τύπος: μεγάλα λακκάκια στους γλουτούς, όταν 
τσιμπάτε το δέρμα
• 3ος τύπος: μικρά λακκάκια στους γλουτούς, χωρίς 
να τσιμπήσετε το δέρμα
• 4ος τύπος: μεγάλα λακκάκια στους γλουτούς, 
χωρίς να τσιμπήσετε το δέρμα

Οι θεραπείες κατά της κυτταρίτιδας μπορούν να 
είναι αποτελεσματικές, μόνο όταν είναι κατάλληλες 
για την κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, εάν έχετε 
τον 3ο τύπο κυτταρίτιδας και προσπαθείτε να την 
εξαλείψετε με μασάζ, δυστυχώς δε θα τα καταφέ-
ρετε εύκολα. Αντίθετα, εάν έχετε τον 1ο τύπο, τότε 
τα αποτελέσματα του μασάζ θα σάς καταπλήξουν!

1ος τύπος: Η κυτταρίτιδα αυτή είναι η πιο 
εύκολη στην αντιμετώπισή της, καθώς το μόνο 
που χρειάζεται είναι απολέπιση και μα-
σάζ στην περιοχή, ώστε να ενισχυθεί η 
κυκλοφορία του αίματος. Αν, μάλιστα, η 
δουλειά σας είναι καθιστική, το πρό-
βλημα επιδεινώνεται. Το μόνο που έχετε 
να κάνετε, είναι κάθε φορά που είστε 
στο ντους, να χρησιμοποιείτε μια κρέμα 
απολέπισης για να αφαιρείτε τα νεκρά 
κύτταρα από την επιδερμίδα και συγχρό-
νως να αυξάνετε την αποτελεσματικότητα 
της κρέμας που θα χρησιμοποιήσετε στη 
συνέχεια. 

Οι αντικυτταριτιδικές κρέμες που 
κυκλοφορούν στην αγορά  έρχονται να 
διορθώσουν τις ατέλειες του δέρματος 
και να μειώσουν την όψη φλοιού 
πορτοκαλιού. Πώς το πετυχαίνουν 
αυτό; Χάρη σε συνθέσεις που 
βελτιώνουν την κυκλοφορία, αυ-
ξάνουν τη θρέψη και την παροχή 
οξυγόνου στους ιστούς. Όταν 
απλώνετε μια τέτοια κρέμα μην παρα-

Οι αντικυτταριτιδικές κρέμες 
μειώνουν την όψη φλοιού 

πορτοκαλιού, χάρη σε συνθέσεις που 
βελτιώνουν την κυκλοφορία, αυξάνουν 

τη θρέψη και την παροχή οξυγόνου 
στους ιστούς.
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λείπετε να κάνετε ταυτόχρονα ένα ελαφρύ μασάζ. 
Προτιμήστε προϊόντα που είναι αντιοξειδωτικά, 
τα οποία θα ενυδατώσουν το δέρμα σας και θα 
κάνουν την επιδερμίδα σας πιο σφριγηλή.

Για να πετύχετε ακόμα πιο γρήγορα αποτελέσμα-
τα, βελτιώστε τη διατροφή σας και γυμναστείτε. 
Συγκεκριμένα, αντικαταστήστε τη σοκολάτα με 
φρούτα και λαχανικά και αποφύγετε την καθημε-
ρινή κατανάλωση αλκοόλ. Πίνετε όσο περισσότερο 
νερό μπορείτε. Αν το γυμναστήριο δεν σας ενθου-
σιάζει, προσπαθήστε να περπατάτε τουλάχιστον για 
30 λεπτά κάθε μέρα ή όσο περισσότερο μπορείτε. 
Έτσι θα βελτιώσετε την κυκλοφορία του αίματος, 
ενώ συγχρόνως θα τονώσετε τους γλουτούς σας.



2ος τύπος: Κι εσείς πρέπει να 
χρησιμοποιείτε καθημερινά 
ένα προϊόν απολέπισης και 
ένα προϊόν σώματος με ενεργά 
συστατικά. Ψάξτε στην ετικέτα 
για συστατικά όπως η καφεΐνη, 
που δρα κατά της κυτταρίτιδας, 
βοηθώντας την απορρόφηση του 
νερού από το σώμα και χαρί-
ζοντας στο δέρμα μια πιο λεία 
μορφή. 

3ος τύπος: Γι’ αυτόν τον τύπο 
κυτταρίτιδας απαιτούνται επίσης 
εξειδικευμένα προϊόντα. Για 
καλύτερο αποτέλεσμα, δώστε 
ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην 
απολέπιση και το μασάζ. Με την 
απολέπιση οι πόροι του δέρμα-
τος «ανοίγουν», ενώ με το εντα-
τικό μασάζ το προϊόν εισχωρεί 
πιο γρήγορα στην επιδερμίδα.

Από διατροφική άποψη, 
αντικαταστήστε τα μπισκότα και 
τα ανθυγιεινά σνακ με φρούτα, 
όπως καρπούζι, πεπόνι, κεράσια 
κ.λπ. Η όψη της επιδερμίδας σας 
θα βελτιωθεί, ενώ συγχρόνως θα 
βελτιώσετε και τη λειτουργία του 
πεπτικού σας συστήματος. Αντι-
καταστήστε τα παγωτά με μαύρη 
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Όταν τα επίπεδα 
γλυκόζης είναι  

πολύ υψηλότερα από  
τις ανάγκες του 

οργανισμού μας σε 
ενέργεια,  

τότε έχουμε ποσότητα 
ανεκμετάλλευτης 

γλυκόζης (ενέργειας), 
που αποθηκεύεται.  

Η αποθήκευση γίνεται 
στο συκώτι και στους 

μύες αρχικά,  
και μετά μετατρέπεται 
σε λίπος στον λιπώδη  

και υποδόριο ιστό.

σοκολάτα. Οι πολυφαινόλες που 
περιέχει το κακάο θα διασπάσουν 
τις τοξίνες που είναι αποθηκευμέ-
νες στους λιπώδεις ιστούς μηρών 
και γλουτών.

4ος τύπος: Για εσάς που ανήκε-
τε στον 4ο τύπο κυτταρίτιδας, η 
προσπάθεια θα πρέπει να είναι 
συνολική! Πρώτο βήμα θα πρέπει 
να είναι η γυμναστική και η σωστή 
διατροφή. Στη συνέχεια, επιλέξτε 
προϊόντα που περιέχουν επιπλέον 
εργαλεία ή συμπληρώματα (γλυ-
κοζαμίνη, βιταμίνη Β, αντιφλεγμο-
νώδη και αμινοξέα), καθώς και τις 
ειδικές κρέμες.

Η καθημερινή σας διατροφή 
θα πρέπει πλέον να βασίζεται στα 
φρούτα και στα λαχανικά. Αποφύ-
γετε εντελώς τα επεξεργασμένα 
τρόφιμα, καθώς περιέχουν μεγάλες 
ποσότητες αλατιού και συντηρητι-
κών, που επιδεινώνουν την κυττα-
ρίτιδα. Για να έχετε ακόμη καλύτε-
ρα αποτελέσματα, συμβουλευτείτε 
τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος. 
Αν, για παράδειγμα, προτείνει επά-
λειψη πρωί-βράδυ και καλό μασάζ, 
ακολουθήστε το, για να «ανταμει-
φθείτε» γρηγορότερα! || 





φροντίστε	
τα	σωστά!

ΔΟΝτΙΑ

who is who H κυρία Θεοδώρα Ζήση, σπούδασε στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και μετεκπαιδεύτηκε στην Ενδοδοντία, στην Αισθητική Οδοντιατρική, στην 
Εμφυτευματολογία και στην Οδοντιατρική «χωρίς υδράργυρο» (USA).  Η κυρία Ζήση εφαρμόζει 
Ομοιοπαθητική Οδοντιατρική από το 1995 και Οδοντιατρική χωρίς Υδράργυρο από το 1992. Έχει 
συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων και έχει πραγματοποιήσει παρουσιάσεις στην τηλεόραση, 
στον τύπο και ομιλίες σε κοινό. Είναι ιδρυτικό μέλος της Μακεδονικής Ομοιοθεραπευτικής 
Εταιρείας, που ιδρύθηκε το 1996, καθώς και  Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Κλασικής 
Ομοιοπαθητικής, που ιδρύθηκε το 2009. Διεύθυνση: Βασ. Όλγας 65, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-813368

Ί
σως θα εκπλαγείτε αν μάθετε 
πως η βασικότερη αιτία που τα 
δόντια μας χαλάνε, δεν είναι η 
τερηδόνα και η ουλίτιδα, αλλά 
…ο φόβος για τον οδοντίατρο. 

Ταυτίζοντας την επίσκεψη στον 
οδοντίατρο με πόνο και δυσάρε-
στους χειρισμούς, τις αποφεύγου-
με, με αποτέλεσμα σταδιακά να 
εμφανίζονται σοβαρά προβλήματα 
στοματικής υγιεινής. Η οδοντία-
τρος κυρία Θεοδώρα Ζήση, δίνει 
συμβουλές για τη στοματική υγιει-
νή ώστε, τελικά, η επίσκεψη στον 
οδοντίατρο να είναι προληπτική και 
…αναίμακτη! Η ειδικός μας δίνει 10 
απλές συμβουλές για να φροντίζου-
με σωστά τα δόντια μας, το στόμα να 
παραμένει υγιές και να έχουμε ευ-
χάριστη αναπνοή.

1    Συστηματικό βούρτσισμα των 
δοντιών, τουλάχιστον κάθε βρά-

δυ πριν τον ύπνο. Το βούρτσισμα 
πρέπει να γίνεται σωστά, σε ούλα 
και δόντια, με μαλακές, αργές, κυ-
κλικές κινήσεις, για τουλάχιστον 5 
λεπτά. Αν δεν γνωρίζουμε, καλό εί-
ναι να μας δείξει ο οδοντίατρος τον 
σωστό τρόπο βουρτσίσματος.

2  Η οδοντόβουρτσα δεν πρέπει 
να είναι ούτε πολύ σκληρή ούτε 

πολύ μαλακή, με αποτέλεσμα να 
την πιέζουμε με δύναμη στα ούλα 
ή στα δόντια, προκαλώντας τραυμα-
τισμούς και αποτριβές στο σμάλτο 
των δοντιών. Το χέρι μας πρέπει να 
είναι «μαλακό» και να είμαστε προ-
σεκτικοί και συγκεντρωμένοι στη 
συγκεκριμένη εργασία.

3  Αν δεν τα καταφέρνουμε καλά με την οδοντόβουρτσα χειρός, είναι προ-
τιμότερο να χρησιμοποιούμε ηλεκτρική οδοντόβουρτσα.

4   Η χρήση οδοντικού νήματος είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της 
καθαριότητας του στόματος, οπωσδήποτε πριν το βραδινό βούρτσισμα, 

αλλά και προαιρετικά μετά από κάθε γεύμα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται 
στις κινήσεις μας, ώστε το νήμα να μην τραυματίζει τα ούλα.

5  Καλό είναι να βουρτσίζουμε τα δόντια μας μετά από κάθε γεύμα. Όταν 
όμως αυτό δεν είναι εφικτό, μπορούμε να χρησιμοποιούμε οδοντικό 

νήμα για τη γρήγορη απομάκρυνση των υπολειμμάτων τροφών από τα με-
σοδόντια διαστήματα και να ξεπλένουμε καλά το στόμα μας με νερό.

6  Δεν πρέπει να ξεχνάμε να καθαρίσουμε την γλώσσα μας. Υπάρχουν 
ειδικά βοηθήματα, οι γλωσσοκαθαριστές, που απομακρύνουν αποτελε-

σματικά το γλωσσικό επίχρισμα, που αποτελεί την κυριότερη αιτία της κακο-
σμίας του στόματος.

7  Τέλος, τα στοματικά διαλύματα βοηθούν στη μείωση της μικροβιακής 
χλωρίδας του στόματος και βελτιώνουν το pH. Εκτός από τα διαλύματα 

που κυκλοφορούν στο εμπόριο, μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί στοματικά 
διαλύματα από απλά υλικά όπως αλατόνερο ή αφεψήματα βοτάνων.  

8   Η ισορροπημένη διατροφή είναι θεμελιώδης για την καλή υγεία του 
στόματος. Τα πολλά λαχανικά και τα ώριμα φρούτα, οι τροφές που εί-

ναι πλούσιες σε ασβέστιο και ιχνοστοιχεία, η ελάττωση της ζάχαρης και των 
γλυκών και η περιορισμένη κατανάλωση επεξεργασμένων τροφών, περιορί-
ζουν τα οξέα και την ανάπτυξη τερηδόνας στα δόντια.

9  Το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν εχθρούς της υγείας του στόματος. 
Και τα δύο συντελούν στην ξηροστομία και στην ανάπτυξη αναερόβιων 

βακτηριδίων, που προκαλούν κακοσμία και συνθήκες σήψης.

10 Ο περιοδικός προληπτικός έλεγχος στον οδοντίατρο είναι απαραί-
τητος γιατί μπορεί να προλάβει αρχόμενες καταστάσεις και να τις 

θεραπεύσει έγκαιρα. || 
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Π
οια είναι η δια-
φορά ανάμεσα 
στα αντιιδρωτικά 
και στα αποσμη-
τικά; Τα αποσμη-

τικά (deodorant) καλύπτουν 
ή εξαφανίζουν την οσμή του 
ιδρώτα, χωρίς να σταματούν 
ή να μειώνουν την έκκρι-
σή του, ενώ τα αντιιδρωτικά 
(antiperspirant) μειώνουν 
την έκκριση του ιδρώτα, 
φράζοντας τους πόρους του 
δέρματος. Οι ειδικοί ωστό-
σο προειδοποιούν πως, όταν 
φράζουν οι πόροι του δέρμα-
τος, υπάρχει πιθανότητα να 
δημιουργηθούν προβλήμα-
τα από το σμήγμα. Επιπλέ-
ον, τα αντιιδρωτικά περιέ-
χουν άλατα αλουμινίου και 
parabens, τα οποία, σύμ-
φωνα με έρευνες, έχουν 
συσχετιστεί με διάφορες 

παθήσεις. 
Τη λύση στο δίλημμα, και 

ικανοποιώντας την απαίτηση 
για ασφαλή προστασία από τον 

ιδρώτα και την κακοσμία, έρχο-
νται να δώσουν τα φυσικά αποσμη-

τικά dr.organic. Σε μορφή roll-on, τα 
αποσμητικά dr.organic προσφέρουν 

αντιβακτηριδιακή προστασία, φρεσκά-
δα και ένα διακριτικό δροσερό άρωμα, 

χωρίς να μπλοκάρουν τους πόρους και 
χωρίς να εμποδίζουν την υγιή εφίδρωση. 

Χάρη στην πρωτοποριακή τους σύνθεση, 
απλώνονται πανεύκολα και απορροφώνται 

γρήγορα, χωρίς να αφήνουν υπολείμματα 
ή λεκέδες. Εξουδετερώνουν τις δυσάρεστες 

οσμές του σώματος, αφήνοντας την επιδερμίδα 
απαλή και ενυδατωμένη, όλη μέρα, ενώ είναι ιδα-

νικά για όλους τους τύπους επιδερμίδας. Μια δοκιμή 
θα σας πείσει!
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►  organic Tea Tree Deodorant 50ml

Φτιαγμένο από έλαιο πιστοποιημένου Βιολογικού Τεϊ-
όδεντρου, Αλόη Βέρα, Έλαιο Ηλίανθου, Ισλανδική Κε-
τραρία, Λειχήνα της Ιρλανδίας και Βιταμίνη E, το απο-
σμητικό με Βιολογικό Τεϊόδεντρο εξουδετερώνει την 
κακοσμία, αναστέλλοντας την ανάπτυξη των βακτηρίων 
που την προκαλούν, προσφέροντας φρεσκάδα και αντι-
βακτηριδιακή προστασία. Όλα άλλωστε τα προϊόντα της 
σειράς dr.organic με βιολογικό Τεϊόδεντρο ξεχωρίζουν 
για την αντιβακτηριακή τους δράση και είναι κατάλληλα 
για χρήση σε λιπαρά δέρματα, αλλά 
και σε όλους τους τύπους δέρματος, 
όπου απαιτείται βαθύς καθαρισμός 
ή αντιβακτηριδιακή προστασία.

Η κρεμώδης σύνθεση του απο-
σμητικού βοηθά στη γρήγορη 
εφαρμογή και απορρόφησή του, με 
αποτέλεσμα  να μην αφήνει υπο-
λείμματα ή λεκέδες. Δεν μπλοκάρει 
του πόρους και δεν εμποδίζει τη 
φυσική εφίδρωση. 

►  organic Manuka Honey Deodorant 50ml

Το Αποσμητικό με Βιολογικό Μέλι 
Μανούκα είναι ένα αντιβακτηρι-
διακό κρεμώδες αποσμητικό, κα-
τάλληλο για ευαίσθητα δέρματα. 
Χάρη στο πιστοποιημένο Βιολο-
γικό Μέλι Μανούκα της σύνθε-
σης, που αναμιγνύεται αρμονικά 
με Αλόη Βέρα, Έλαιο Ηλίανθου, 
Ισλανδική Κετραρία, Λειχήνα της 
Ιρλανδίας και Βιταμίνη Ε, το απο-
σμητικό βοηθά στην ανάπλαση και 
στην καταπράυνση του δέρματος, 

ενυδατώνει και αναδομεί την επιδερμίδα και εί-
ναι ιδανικό για καθημερινή χρήση. Κατάλληλο για 
κάθε τύπο επιδερμίδας που χρειάζεται άμεση και 
φυσική αποκατάσταση και επανόρθωση, ειδικά 
στην ευαίσθητη περιοχή της μασχάλης, προσφέ-
ρει προστασία και φρεσκάδα όλη μέρα. Όλα τα 
προϊόντα dr.organic με βιολογικό Μέλι Μανούκα, 
προσφέρουν αποκατάσταση και επανόρθωση, σε 
συνδυασμό με αντιβακτηριδιακές ιδιότητες και 
αντιοξειδωτική δράση.

►  organic Pomegranate Deodorant 50ml 

Όπως όλα τα προϊόντα της σειράς 
dr.organic με βιολογικό Ρόδι, 
έτσι και το Organic Pomegranate 
Deodorant προσφέρει αναζωογο-
νητική δράση σε κάθε τύπο δέρμα-
τος, που έχει ανάγκη αναδόμησης, 
θρέψης και ενίσχυσης της κυτταρι-
κής  του άμυνας. Το Αποσμητικό με 
Βιολογικό Ρόδι είναι ένα κρεμώδες 
αποσμητικό, που παρόλο που δια-
θέτει σημαντική αντιβακτηριδιακή 
δράση, είναι πολύ ευγενικό και 
απαλό με το δέρμα σας. Βασίζεται σε Βιολογικό Ρόδι 
και Αλόη Βέρα, Έλαιο Ηλίανθου, Ισλανδική Κετραρία, 
Λειχήνα της Ιρλανδίας και Βιταμίνη E, αφήνοντας στο 
δέρμα μια αίσθηση απαλότητας, καταπράυνσης και 
επανόρθωσης. Προστατεύει ενάντια στην εφίδρωση 
και την κακοσμία, χωρίς να μπλοκάρει τους πόρους 
και χωρίς να εμποδίζει τη φυσική εφίδρωση. Αποτε-
λεσματικό για κάθε τύπο δέρματος. 

►  organic Vitamin E Deodorant 50ml

Το Αποσμητικό με Βιολογική Βιταμίνη E είναι ένα 
εξαιρετικά απαλό, αντιβακτηριδιακό κρεμώδες απο-
σμητικό, που παρέχει αποτελεσματική προστασία σε 
κάθε τύπο δέρματος. Έχει ως βάση του τη Βιολογική 
Βιταμίνη Ε και την Αλόη Βέρα, το Έλαιο Ηλίανθου, 
την Ισλανδική Κετραρία και το Λειχήνα της Ιρλανδί-
ας, σύνθεση που το καθιστά  ιδανικό για τις ξηρές 
επιδερμίδες, στις οποίες προσφέρει ανακούφιση 
και ενυδάτωση. Όλα εξάλλου τα προϊόντα dr.organic 
με βιολογική Βιταμίνη Ε, προσφέρουν βαθιά ενυ-
δάτωση και επανόρθωση, και θεωρούνται κατάλ-
ληλα για χρήση σε ξηρά δέρματα και σε δέρματα 

που έχουν ανάγκη ενυδάτωσης 
και αντιοξειδωτικής προστασίας. 
Αυτό το απαλό και μη ερεθιστικό 
αποσμητικό βοηθά στην εξουδε-
τέρωση των δυσάρεστων οσμών 
του σώματος και αφήνει το σώμα 
προστατευμένο, ενυδατωμένο και 
καταπραϋμένο. Δεν μπλοκάρει 
τους πόρους και δεν εμποδίζει τη 
φυσική εφίδρωση.
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Δύο μαγικές βραδιές, κάτω από την Ακρόπολη, στον υπέροχο χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς θα παρουσιάσουν η ορχήστρα και το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Ο Ρενάτο Τζανέλλα θα παρουσιάσει δύο επιτυχημένες χορογραφίες του πάνω 
στο κοντσέρτο για πιάνο αρ. 23 του Μότσαρτ  και το 
κοντσέρτο για πιάνο αρ. 5 του Μπετόβεν.  Ο Τζανέλλα 
σημειώνει:  «Η βραδιά θα ξεκινήσει με το έργο του Μό-
τσαρτ: μόνο το δεύτερο μέρος έχει χορογραφηθεί. Στα 
άλλα δύο μέρη ακούγεται μόνον η μουσική. Πρόκειται 
για μία σύγχρονη, μινιμαλιστική ερμηνεία της μουσικής 
με τίτλο Το ταξίδι, που αναπαριστά το πεπρωμένο ενός 
καλλιτέχνη: όλη του τη ζωή ταξιδεύει, αφήνοντας πίσω 
του τόπους και φίλους προκειμένου να ακολουθήσει 
το πάθος του. Αντίθετα, η χορογραφία στο έργο του 
Μπετόβεν αποτελεί φόρο τιμής στην κλασική, αυτοκρα-
τορική όψη της τέχνης του χορού».*Πληροφορίες: από τα Ταμεία τoυ ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ, 

Ακαδημίας 59-61, Αθήνα- Καθημερινά 9.00–21.00

Να μην ξεχάσω να...

...πάω να δω την παράσταση «Πρώτη ύλη» 
του Δημήτρη Παπαϊωάννου  

Τι κρύβεται πίσω από το ντουέτο του Δημήτρη με τον Tadeu; Τι αποπει-
ράται να δείξει ο καλλιτέχνης επιστρέφοντας στη σκηνή σε στενό ενα-
γκαλισμό με ένα αρχέγονο σύμβολο, όπως το γυμνό ανδρικό σώμα; Ο 
Δημήτρης Παπαϊωάννου, επιχειρεί έναν αναστοχασμό πάνω στην προ-
σωπική, αλλά και την ελληνική ταυτότητα με τα πιο στοιχειώδη εργαλεία 
από το εργαστήρι του εικαστικού: ένα τελάρο, έναν σκουπιδοτενεκέ, ένα 
σώμα, τον ίδιο του τον εαυτό και –πάνω απ’ όλα– ένα διαυγές βλέμμα 
και μια ποιητική διάθεση που ξέρει να αναμετράται με τα ουσιώδη. 

* Πότε; 23-26 και 30 Ιουνίου, 1-3 Ιουλίου, 21:00 μ.μ. * Πού; Πειραιώς 260, Κτίριο Α

6, 7/07 

23/06 
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Βραδιά χορού  
στη Ρωμαϊκή Αγορά30/06 

…παρευρεθώ 
στα εγκαίνια 

του Φεστιβάλ Επιδαύρου και την  
παράσταση «Οιδίπους Τύρρανος»

Οιδίποδας, το 
παιδί της Τύχης. 
Τύχη, η μητέρα 
της Κρίσης. Ο 
Οιδίποδας, ως 
το αρχετυπικό 
πρόσωπο σε 

κρίση, προκαλεί τη μοί-
ρα του. Ο Οιδίπους Τύραννος του Σοφοκλή 

(430-425 π.Χ.), σε σκηνοθεσία Τσέζαρις Γκρα-
ουζίνις, σαν σε ιεροτελεστία μυεί τους θεατές 
στην τραγική αλήθεια, στο έλεος και το φόβο. 
Οι ηθοποιοί, όλοι άνδρες, χρησιμοποιώντας τα 
βασικά εργαλεία του θεάτρου, αναπαριστούν το 
ιερό παίγνιο: τον αγώνα του ανδρός, που «χά-
νοντας» τον εαυτό του κερδίζει τη γνώση των 
θεών. Η παράσταση διοργανώνεται στα πλαίσια 
του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2012, με 
τους Αιμίλιο Χειλάκη, Κωνσταντίνο Μαρκουλά-
κη και Χρήστο Σαπουντζή στους πρωταγωνιστι-
κούς ρόλους. * Πότε; 6-7 Ιουλίου, 21:00 μ.μ., 
στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.



….θαυμάσω κοσμήματα καλλιτεχνών: Απ’ τον Picasso ως τον Koons

Τα «Κοσμήματα καλλιτεχνών», η έκθεση που επιμελείται η Diane Venet, παρου-

σιάζει έργα μιας πλειάδας εικαστικών καλλιτεχνών που σχεδίασαν εκπληκτικά 

κοσμήματα, τα οποία είτε ανακαλούν στη μνήμη το εικαστικό τους λεξιλόγιο, 

είτε συνιστούν μια εντυπωσιακή απόκλιση από την καλλιτεχνική τους πορεία. 

Τα ευφάνταστα αυτά έργα δεν προορίστηκαν ποτέ για μαζική παραγωγή, αλλά 

αποτέλεσαν μοναδικά κομμάτια ή αναπαράχθηκαν σε περιορισμένο αριθμό 

αντιτύπων, κυρίως ως προσωπικά δώρα των καλλιτεχνών προς συγγενείς και 

φίλους. Με τον τρόπο αυτό αποκαλύπτουν μια άγνωστη πτυχή της προσωπικής 

ζωής των δημιουργών τους. Τα έργα των Stephen Antonakos, Ben, Louise Bourgeois, 

Georges Braque, Alexander Calder, César, Giorgio de Chirico, Jean Cocteau, André Derain, Max 

Ernst, Ablerto Giacometti, Keith Haring, Jeff Koons και Pablo Picasso που παρουσιάζονται μεταξύ 

άλλων στην έκθεση, θέτουν εκ νέου το ζήτημα της σύνδεσης της αργυροχοΐας με την καλλιτεχνική 

δημιουργία. * Πληροφορίες: Μουσείο Μπενάκη, Κουμπάρη 1, Αθήνα www.benaki.gr  

20/07

4/09
sani Festival της ΧαλκιδικήςΤο Sani Festival της Χαλκιδικής γιορτάζει   

20 χρόνια υπέροχων τζαζ και world μου-
σικών της διεθνούς και ελληνικής σκηνής. 
Κάποιες από αυτές τις εκπλήξεις του 
φετινού φεστιβάλ, η εμφάνιση σπουδαίων 
μουσικών 
της διεθνούς και εγχώριας σκηνής, όπως ο Αμερικανός τζαζίστας 

Ahmad Jamal, ένας από τους σημαντικότε-ρους εκφραστές της τζαζ από το 1945 και 
μετά. Αν αγαπάτε την τζαζ, ετοιμαστείτε να 
ενθουσιαστείτε!* Πληροφορίες: www.sanifestival.gr 
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Οι RED HoT CHIlI PEPPERs στην Ελλάδα
Οι Red Hot Chili Peppers είναι το συγκρότημα 
που το Ελληνικό κοινό «απαιτεί» να δει ζω-
ντανά εδώ και πολλά πολλά χρόνια! Οι Red 
Hot Chili Peppers δημιουργήθηκαν στην πόλη 
των αγγέλων, το Los Angeles, το 1983. Το 
1984 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ 
με τίτλο… το όνομά τους. Το Blood Sugar 
Sex Magik ήταν το πρώτο τους άλμπουμ με 
παγκόσμια απήχηση και πωλήσεις πάνω από 
13 εκατομμύρια. Το 1999 κυκλοφόρησαν το 
Californication, το πιο επιτυχημένο εμπορι-
κά άλμπουμ του συγκροτήματος. Αγοράστε 
έγκαιρα τα εισιτήριά σας και προετοιμαστείτε 
για το μουσικό γεγονός της Χρονιάς!!
* Πού; Ολυμπιακό Στάδιο ΟΑΚΑ, Αθήνα 
* Πληροφορίες: www.eleventickets.gr 
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H 
ουρολοίμωξη «προ-
τιμά» της γυναίκες 
και κάνει αισθητή 
την παρουσία της με 
πόνο, αίσθημα καύ-

σου, δυσκολία κατά την ούρηση 
και συχνουρία, στην οποία απο-
βάλλονται κάθε φορά ελάχιστα 
ούρα. Σπανιότερα, τα παραπάνω 
συμπτώματα συνοδεύονται από 
πυρετό ή δέκατα, γενική αδια-
θεσία, ναυτία, πόνο στην κοιλιά, 
ακράτεια ούρων, αιματουρία και 
εμέτους. 

Τα μικρόβια που προκαλούν ουρολοιμώξεις είναι πολ-
λά, ωστόσο στην πλειονότητα των περιπτώσεων (>80%) 
υπεύθυνα είναι τα κολοβακτηρίδια- Εscherichia coli 
(Ε.coli). 

Απλές συμβουλές, όπως η σχολαστική υγιεινή της 
γεννητικής περιοχής -χωρίς όμως να φτάνει κανείς σε 
υπερβολές– η τακτική λήψη υγρών, η συχνή αλλαγή των 
βρεγμένων ρούχων, η αποφυγή της υπερβολικής έκθε-
σης στον ήλιο και η χρήση προφυλακτικού, μπορούν να 
βοηθήσουν στην πρόληψή τους. 

► Για να μη συμβεί φροντίστε:
* Να πίνετε πολύ νερό ή άλλα υγρά (τσάι ή διαλυμένους 
με νερό 1:1 φρέσκους φρουτοχυμούς). 
* Να μην ξαπλώνετε απευθείας στην άμμο και να χρησι-
μοποιείτε διαφορετική πετσέτα για να σκουπίζεστε, από 
αυτήν που απλώνετε στην άμμο ή στην ξαπλώστρα. 
* Να αλλάζετε αμέσως μετά το μπάνιο το βρεγμένο μα-
γιό με στεγνό. 
* Να αλλάζετε συχνά σερβιετάκια και ταμπόν.
* Να αποφεύγετε τις κολπικές πλύσεις και τα ισχυρά 

αντισηπτικά σαπούνια.
* Να χρησιμοποιείτε μέτρα προφύ-
λαξης στις σεξουαλικές επαφές. 
* Να φοράτε βαμβακερά και όχι 
συνθετικά εσώρουχα.
* Να αποφεύγετε τα στενά παντε-
λόνια.
* Να ουρείτε συχνά για να αδειάζε-
τε την ουροδόχο κύστη σας και να 
μην κατακρατώνται τα ούρα. Καλό 
είναι επίσης να ουρείτε μετά τη 
συνουσία. Με τον τρόπο αυτό, διώ-
χνετε τα βακτήρια που πιθανόν να 
έχουν εισβάλει στην ουρήθρα. 

* Να καταναλώνετε σκόνη ή χάπια από κράνμπερι. To 
κράνμπερι είναι καρπός που ευδοκιμεί στη βόρεια 
Αμερική. Πλούσιος σε προανθοκυανιδίνες, D-μανόζη 
και ιππουρικό οξύ, εμποδίζει σημαντικά την ανάπτυξη 
παθογενών βακτηριδίων στην ουροδόχο κύστη. Οι προ-
ανθοκυανιδίνες του κράνμπερι εμποδίζουν την προ-
σκόλληση των βακτηριδίων στα επιθηλιακά κύτταρα του 
βλεννογόνου του ουροποιητικού. Συγκεκριμένα, όταν τα 
βακτηρίδια E. coli έλθουν σε επαφή με τις προανθοκυ-
ανιδίνες, χάνουν το ραβδόμορφο σχήμα τους και μετα-
πίπτουν σε σφαιρικό, με αποτέλεσμα να χάνουν μέρος 
της ικανότητας πρόσφυσής τους στο επιθήλιο. Πέραν 
τούτου, προκαλείται σημαντική διαφοροποίηση των χα-
ρακτηριστικών της κυτταρικής μεμβράνης, κατά τρόπο 
που το βακτηρίδιο από gram-αρνητικό μετατρέπεται σε 
gram-θετικό. Τέλος, με την επίδραση του κράνμπερι, το 
μικρόβιο χάνει την ικανότητα έκκρισης ινδολίου, ουσίας 
μέσω της οποίας επικοινωνούν τα βακτηρίδια.

Αν, παρά τα παραπάνω μέτρα προστασίας, αναγνωρί-
σετε τα επώδυνα συμπτώματα της ουρολοίμωξης, επι-
κοινωνήστε με τον γιατρό σας.  ||  

Γυναικεία	υπόθεση
ΟύΡΟΛΟΙΜΩΞη

Την... τιμητική τους έχουν 
κατά τους καλοκαιρινούς 

μήνες οι λοιμώξεις του 
ουροποιητικού συστήματος, 

καθώς οι βουτιές σε βρόμικες 
πισίνες, η μολυσμένη άμμος, 

οι βρόμικες τουαλέτες, η 
αυξημένη εφίδρωση και η 

αφυδάτωση και η χαλάρωση 
των κανόνων υγιεινής όσον 

αφορά στο σεξ, δίνουν 
στα βακτήρια πρόσφορο 

έδαφος... 
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