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Όταν το φαγητό 
ταλαιπωρεί το 
στομάχι
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Επεμβάσεις καρδιάς 
χωρίς χειρουργείο!

ΠΑΣΧΑ

Απόλαυση  
χωρίς...  
παρατράγουδα

...για να ζω καλύτερα!
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Τ
ο editorial αυτό –αλλά και ολόκληρο το τεύχος του Healthyme– έχει λίγο 
διαφορετικό ύφος από τα προηγούμενα. Αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες τις 
εποχής, θέλουμε να δώσουμε σε εσάς που στέκεστε δίπλα μας όλα αυτά τα 
χρόνια, τις σωστές και τόσο απαραίτητες συμβουλές και πληροφορίες, τις 
οποίες επιτάσσει η εποχή…

Όλοι εμείς που ζούμε και δραστηριοποιούμαστε στην Ελλάδα, αντιμετωπίζουμε εδώ και 
–πολλούς– μήνες μία νέα πραγματικότητα, η οποία φαίνεται πως ήρθε για να μείνει. 
Δυστυχώς ή ευτυχώς τα δεδομένα αλλάζουν –και μάλιστα καθημερινά– και πρέπει όλοι 
να βρούμε νέους τρόπους με τους οποίους θα αντιμετωπίσουμε και θα χειριστούμε τη 
νέα αυτή πραγματικότητα. 

Στη προσπάθειά μας αυτή, στις αρχές του χρόνου προβήκαμε σε σημαντικές μειώσεις 
τιμών σε ολόκληρη τη γκάμα προϊόντων Solgar και Optima, επιστρέφοντας ουσιαστικά στα 
επίπεδα τιμών του 2004. Με την κίνηση αυτή, θέλουμε να σταθούμε δίπλα σε εσάς, τους 
πιστούς μας καταναλωτές, που μας στηρίζετε όλα αυτά τα χρόνια, ανταποδίδοντάς σας την 
εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και καθιστώντας τα προϊόντα Solgar ακόμα πιο προσιτά.

Όμως η μείωση τιμών δεν αποτελεί τον μόνο τρόπο με τον οποίο σας στηρίζουμε στην καθη-
μερινότητά σας. Στην ISO-PLUS γνωρίζουμε πως πραγματικά σημαντική είναι και η σωστή 
και ολοκληρωμένη ενημέρωση. Στο πλαίσιο αυτό, ετοιμάσαμε και παρουσιάζουμε το νέο μας 
site www.healthyme.gr το οποίο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις πραγματικές 
ανάγκες του καταναλωτή, προσφέροντας ενημέρωση πάνω σε όλα θέματα που τον απασχο-
λούν, από την αντιμετώπιση των παιδικών φοβιών έως τις βιταμίνες που αποτελούν την ασπί-
δα του οργανισμού μας, και από τα οφέλη της βιταμίνης D για τον άνθρωπο έως οποιαδήποτε 
απορία σχετικά με προϊόντα μας. Στο νέο μας site μπορείτε να βρείτε συνταγές για ομορφιά 
και ευεξία, αλλά και θεωρίες περί των μηχανισμών γήρανσης, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζουν οι συμβουλές για σωστή διατροφή μέσα στην κρίση.

Σας περιμένουμε λοιπόν να τα πούμε και μέσω του healthyme.gr παραμένοντας πά-
ντα στο πλάι σας και συνεχίζοντας να πιστεύουμε ότι όλοι μπορούμε να πετύχουμε ένα 
πραγματικά ανώτερο επίπεδο υγείας και ευεξίας με απλούς τρόπους, παρά την κρίση!

Γιώργος Κωτσιόπουλος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος  

ISO-PLUS 
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Καταρροή, φτέρνισμα, κόκκινα μάτια,  συμπτώματα που θυμίζουν κρυολόγημα, 
αλλά δεν είναι!  Είναι η ...δυσάρεστη πλευρά της άνοιξης!  

Αυτήν την περίοδο, οι αλλεργίες έχουν την τιμητική τους και πολλοί άνθρωποι 
δυσκολεύονται από τα ενοχλητικά τους συμπτώματα. Μην χάνετε το κουράγιο 

σας όμως. Απαντώντας στις ερωτήσεις μας, ο ειδικός αλλεργιολόγος κ. Σταμάτης 
Ν. Βαρθολομαίος, επιβεβαιώνει ότι οι αλλεργίες μπορούν να αντιμετωπιστούν!

►Tι ακριβώς εννοούμε με τον όρο «αλλεργία»;
Η αλλεργία είναι η παθολογική αντίδραση του αμυντικού 
μας συστήματος σε ουσίες του περιβάλλοντος, οι οποίες 
δεν είναι επικίνδυνες για τον οργανισμό και συνήθως εί-
ναι καλά ανεκτές π.χ. γύρη δέντρων και φυτών, πρωτε-
ΐνες τροφικής προέλευσης (γάλα, αυγό, ψάρι),φάρμακα 
κ.λπ. Αυτές οι ουσίες ονομάζονται αλλεργιογόνα και 
έρχονται σε επαφή με τον οργανισμό μας μέσω της ει-
σπνοής, της κατάποσης ή της επαφής με το δέρμα.

►Ποιες είναι οι συχνότερες μορφές  
αλλεργίας την συγκεκριμένη περίοδο;
Με σειρά συχνότητας εμφάνισης, κυρίαρχη είναι η 
αλλεργική ρινίτιδα, με ή χωρίς συνοδό αλλεργική 
επιπεφυκίτιδα, το αλλεργικό άσθμα, οι τροφικές αλ-
λεργίες, η κνίδωση και οι αλλεργίες μετά από τσί-
μπημα εντόμων (σφήκας, μέλισσας κ.λπ.).

►Ποια είναι τα κυριότερα συμπτώματα;
Η αλλεργική ρινίτιδα εκδηλώνεται με φτέρνισμα, 
κνησμό, καταρροή και μπούκωμα. Συνήθως συνο-
δεύεται και από επιπεφυκίτιδα, με συμπτώματα από 
τους οφθαλμούς, όπως κόκκινα μάτια, κνησμό, δα-
κρύρροια, αίσθημα ξένου σώματος και φωτοφοβία. 
Τα κύρια συμπτώματα του άσθματος είναι η δυσκολία 
στην αναπνοή, το σφύριγμα κατά την αναπνοή  και το 
αίσθημα βάρους στο στήθος.  

Η κνίδωση είναι ένα χαρακτηριστικό δερματικό 
εξάνθημα  που συνοδεύεται από αίσθημα κνησμού ή 
καύσου. Σε αρκετούς ασθενείς, μπορεί να συνοδεύεται 
και από πρήξιμο στο πρόσωπο.  Οι τροφικές αλλεργί-
ες συνοδεύονται με γαστρεντερικά συμπτώματα (πόνο 
στην κοιλιά, έμετο), συμπτώματα από το δέρμα (κνη-

σμός, κοκκινίλα, εξάνθημα) και πιο σοβα-
ρά συμπτώματα, σε περίπτωση εμφάνισης 
αναφυλαξίας (αλλεργικό σοκ). Όσον αφορά 
τις αλλεργίες μετά από τσίμπημα εντόμου, τα 
συμπτώματα μπορεί να είναι ήπια (μεγάλη τοπική 
αντίδραση στο σημείο του τσιμπήματος, για περισ-
σότερες από 24 ώρες) και να φτάσουν επίσης μέχρι τη 
σοβαρή αναφυλαξία. 

►Ποιοι παράγοντες ευθύνονται για  
τις ανοιξιάτικες αλλεργίες; 
Για τις ανοιξιάτικες αναπνευστικές αλλεργίες ευθύνο-
νται κυρίως η γύρη των δέντρων, των φυτών όπως τα 
αγρωστώδη, η ελξίνη (περδικάκι) κ.λπ. 

Επίσης, τα τρόφιμα που καταναλώνονται συχνότερα 
την άνοιξη, όπως οι γαρίδες και τα θαλασσινά, τα εποχι-
κά φρούτα, όπως οι φράουλες και, τέλος, τα τσιμπήματα 
από σφήκες και μέλισσες, λόγω της αυξημένης δραστη-
ριότητας των εντόμων εκείνη την περίοδο και του μεγα-
λύτερου χρόνου που περνάμε στην ύπαιθρο.

► Ποια είναι τα συνηθέστερα αλλεργιογόνα;
Είναι κυρίως τα φυτά που παράγουν αερομεταφερόμε-
νη γύρη όπως: α. Κάποια δέντρα (ελιά, ακακία, λεύκα, 
οξιά, αγριοφουντουκιά). β. Τα αγρωστώδη (άγρια δημη-
τριακά, γρασίδια, αγριάδα). Συχνά ανοιξιάτικα αλλεργι-
ογόνα είναι επίσης οι μύκητες, που πολλαπλασιάζονται 
έντονα την άνοιξη και τα ακάρεα της σκόνης.

►Βασικά μέτρα προστασίας
•  Να αερίζετε τα δωμάτια το πρωί, πριν από τις 9, 

καθώς η απελευθέρωση της γύρης από τα φυτά 
αρχίζει λίγο αργότερα. Έτσι αποφεύγεται η είσο-

τησ Βιβέττας Λαϊνιώτη 



Η	δυσάρεστη	πλευρά	
της	άνοιξης	

ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ



Τα προβιοτικά 
είναι φιλικοί μι-
κροοργανισμοί 
που κατοικούν 
στην πεπτική 
οδό, εξασφα-
λίζοντας την 
απαραίτητη 
ισορροπία 

ανάμεσα στα φιλικά και τα 
παθογόνα βακτήρια. Κατά 
αυτόν τον τρόπο, ενισχύουν 
το πεπτικό και το γαστρεντε-
ρικό σύστημα, βοηθώντας  
στην καλύτερη πέψη και 
απορρόφηση των τροφών, 
στην παρασκευή των βι-
ταμινών, ενώ ταυτόχρονα 
ενισχύουν την αποτοξινω-
τική δράση του οργανισμού 
από βλαβερά στοιχεία που 
εισάγονται μέσω της διατρο-
φής. Η Solgar διαθέτει μία 
ολόκληρη σειρά προβιοτικών 
σκευασμάτων που είναι: 
100% απαλλαγμένα από 
γαλακτοκομικά προϊόντα και 
λακτόζη, μη αλλεργιογόνα, 
με βελτιωμένο περίβλημα 
για ακόμα μεγαλύτερη προ-
στασία των προβιοτικών στο 
στομάχι και κατάλληλα για 
Vegans. Τα προβιοτικά της 
Solgar είναι ο απαραίτητος 
σύμμαχός του οργανισμού 
μας στις περιόδους που 
γίνεται λήψη αντιβιοτικών, 
αντισυλληπτικών ή κορ-
τικοειδών. Συμβάλλουν 
στην αποκατάσταση της 
εντερικής χλωρίδας, στην 
ανακούφιση από τα συ-
μπτώματα του ευερέθιστου 
εντέρου, αλλά και στην 
καλύτερη λειτουργία ολό-
κληρου του οργανισμού!

  ταξίδι  |       |
  έξοδος  |       |

  συνέντευξη  |       |

  διατροφή  |       |   διατροφή  |       |
  διατροφή  |       |  ψυχολογία  |       |

  υγεία |       |   υγεία |       |

  υγεία |       |

  αλληλογραφία  |       |

  φροντίδα  |       |

  f.a.q.  |       |

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

  editorial |       |
  περιεχόµενα |       |

  υγεία |       |

  τελευταία σελίδα |       |

  αγορά |       |

10

δος μεγάλης ποσότητας γύρης 
στο σπίτι. 

•  Στην εξοχή, να μην ξαπλώνετε 
και να μην κάθεστε στο έδαφος. 

•  Μην τρομοκρατείστε όταν σας 
πλησιάσει κάποιο έντομο (σφήκα, 
μέλισσα). Οι απότομες κινήσεις 
με τα χέρια μπορεί να το εκνευ-
ρίσουν και να σας τσιμπήσει.

•  Οι ασθενείς με αλλεργία στη γύρη 
της ελιάς θα πρέπει να μείνουν 
μακριά από ελαιώνες στα τέλη 
Απριλίου και τον Μάιο. 

•  Μην καπνίζετε. Το κάπνισμα επι-
δεινώνει το άσθμα και τη ρινίτιδα. 

►Με ποια εξέταση μπορεί 
να βρεθεί σε ποιο ή ποια  
αλλεργιογόνα έχει  
ευαισθησία ο ασθενής;
Είναι οι δερματικές δοκιμασί-
ες (skin prick tests). Είναι οι πιο 
συνηθισμένες, γρήγορες και ευ-
αίσθητες εξετάσεις που γίνονται 
για τη διάγνωση των πιθανών αι-
τίων μιας ανοιξιάτικης αλλεργίας. 
Επίσης, στο αίμα είναι δυνατόν 
να προσδιοριστούν η ολική ανο-
σοσφαιρίνη Ε (ή ολική ΙgΕ) και η 
ειδική ΙgΕ (RAST), έναντι συγκε-
κριμένων αλλεργιογόνων. Η πρώτη 
(Ολική IgE) είναι όμως δυνατόν να 
κυμαίνεται σε φυσιολογικά όρια, 
ακόμη και σε ασθενείς που εκδη-
λώνουν αλλεργία και εμφανίζουν 
θετικές δερματικές δοκιμασίες, 
ενώ οι δεύτερες (RAST) έχουν μι-
κρότερη ευαισθησία για τον προσ-
διορισμό του αλλεργιογόνου.

►Πώς αντιμετωπίζονται  
οι αλλεργίες; 
Οι αλλεργίες αντιμετωπίζονται με 
διάφορα μέτρα. Πρώτο μέτρο εί-
ναι η αποφυγή του αλλεργιογόνου. 
Κατόπιν, με φαρμακευτική αγωγή, 
με σκευάσματα αντισταμινικά ή και 
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κορτιζονούχα τοπικής ή συστημα-
τικής χορήγησης (στις αναπνευστι-
κές κυρίως αλλεργίες), με αδρε-
ναλίνη στο αλλεργικό σοκ κ.λπ. 
Εναλλακτικά σκευάσματα, που πε-
ριέχουν το φλαβονοειδές κερσε-
τίνη, έχει αποδειχθεί ότι βοηθούν 
κάποιους ασθενείς. Τέλος, με την 
ανοσοθεραπεία, οι αναπνευστικές 
αλλεργίες και οι αλλεργίες στα τσι-
μπήματα των εντόμων είναι ως επί 
το πλείστον ιάσιμες.

► Τι είναι η ανοσοθεραπεία 
και πώς γίνεται;
Η ανοσοθεραπεία είναι μια ανο-
σολογική θεραπευτική μέθοδος 
(ανοσοπαρέμβαση). Πρόκειται 
για μια ειδική  θεραπεία απευαι-
σθητοποίησης, που εφαρμόζεται 
για την αιτιολογική αντιμετώπιση 
ορισμένων αλλεργικών νοση-
μάτων, όπως της αναπνευστικής 
αλλεργίας και της αλλεργίας στο 
δηλητήριο των υμενοπτέρων. 
Τα τελευταία χρόνια γίνονται 
προσπάθειες ανάπτυξης σκευα-
σμάτων ανοσοθεραπείας και για 
τις τροφικές αλλεργίες. Ο σκο-
πός της ανοσοθεραπείας είναι 
η τροποποίηση της αλλεργικής 
ανοσολογικής απάντησης και η 
ανάπτυξη ανοχής του οργανι-
σμού στο «ένοχο» αλλεργιογόνο. 
Γίνεται με υποδόρια ένεση ή με 
υπογλώσσια χορήγηση και χορη-
γείται μόνο από αλλεργιολόγο.  ||

  Info  
Σταμάτης Ν. Βαρθολομαίος 

 Ειδικός Αλλεργιολόγος  
  Μαντζάρου 10 
 49100 Κέρκυρα
 Κιν. 6944410691 
 e-mail: stavarcfu@gmail.com





Όταν	το	φαγητό	
ταλαιπωρεί	το	στομάχι

ΔΥΣΠΕΨΙΑ

Δεν είναι ασθένεια, αλλά μια σειρά συμπτωμάτων που 
μπορούν να κάνουν το φαγητό από απόλαυση... εφιάλτη. 
Η δυσπεψία είναι ένα πολύ κοινό πρόβλημα στον 
γενικό πληθυσμό και μια από της συνηθέστερες αιτίες 
επίσκεψης στον ιατρό, παθολόγο ή γαστρεντερολόγο.

τησ Νεκταρίας Καρακώστα 



Έ
χει τύχει σχεδόν σε όλους. Μετά από 
κάποιο γεύμα, να αισθανόμαστε σαν 
έχουμε φάει  -το λιγότερο- ....πέτρες-! 
Mε τον όρο «δυσπεψία» εννοούμε πρα-
κτικά τη δυσκολία στην πέψη, η οποία 

εκφράζεται ως αίσθημα ήπιου πόνου ή δυσφορίας 
στο πάνω μέρος της κοιλιάς, συχνό ρέψιμο, ναυτία, 
ξινίλες και πρώιμο κορεσμό. 

Άλλα συμπτώματα της δυσπεψίας είναι το φούσκω-
μα στην κοιλιά (τυμπανισμός), λόγω παραγωγής μεγά-
λης ποσότητος αερίων, ο «γουργουρισμός», λόγω της 
μετακίνησης αυτών αερίων, ακόμη και η διάρροια ή ο 
εμετός. Σε σπάνιες περιπτώσεις, εμφανίζονται πονο-
κέφαλοι και σωματική κατάπτωση. Τι φταίει όμως για 
όλα αυτά; Τις περισσότερες φορές η δυσπεψία είναι 
αποτέλεσμα της υπερφαγίας, της κατανάλωσης φα-
γητού με μεγάλη ταχύτητα, της κατανάλωσης τροφών 
πλούσιων σε λιπαρά ή της πρόσληψης τροφής κατά 
τη διάρκεια στρεσογόνων καταστάσεων. Το κάπνισμα, 
το αλκοόλ, η κούραση, κάποια φάρμακα καθώς και το 
στρες μπορούν επίσης να την προκαλέσουν ή να την 
επιδεινώσουν (δείτε περισσότερα στον πίνακα).

 ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑλλΟΥΝ  
ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΥΣΠΕψΙΑΣ 

3  Η γρήγορη λήψη τροφής, δηλαδή το φαγητό 
«στο πόδι» και η κακή στάση του σώματος 
κατά τη διάρκεια του γεύματος. 

3 Η κακή μάσηση της τροφής. 
3  Η υπερβολική κατανάλωση έτοιμου φαγητού 

(π.χ. fast-food). 
3  Η κατανάλωση πολλών τηγανητών τροφών 

και γλυκών, μεγάλης ποσότητας κρέατος 
πλούσιου σε λίπος ή πολλών τροφίμων με 
μεγάλη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες. 

3  Το ανακάτεμα πολλών διαφορετικών τροφών 
μεταξύ τους.

3 Τα βαριά, πικάντικα φαγητά. 
3  Η πρόσληψη μεγάλης ποσότητας υγρών μαζί 

με το φαγητό.
3  Η υπερβολική κατανάλωση καφέ, τσαγιού, 

αλκοόλ. 
3 Το υπερβολικό κάπνισμα. 
3  Η κατάκλιση, πριν περάσουν τουλάχιστον 2 

ώρες από το γεύμα.
3  Το στρες, η νευρικότητα, η κατάθλιψη.

| SOLGAR- DiGeStive enzymeS: 
Η φυσικΗ λυσΗ στΗ δυσπεψια | 

Το συμπλήρωμα διατρο-
φής Digestive Enzymes της 
Solgar, προσφέρει ποικιλία 
ενζύμων (παγκρεατίνη, πα-
παϊνή, πεψίνη, διαστάση), 
που βοηθούν στην πέψη των 
πρωτεϊνών, των υδατανθρά-
κων και των λιπών. Είναι η 
ιδανική λύση σε περιπτώ-
σεις δυσπεψίας, τροφικών 
αλλεργιών, μετεωρισμού, 

αερίων και άλλων διαταραχών του γαστρο-
πεπτικού συστήματος. Το μόνο που πρέπει 
να κάνετε είναι να λαμβάνετε 1 ταμπλέτα 
ημερησίως με κάθε κύριο γεύμα. 
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►  Αντιμετώπιση
Πώς πρέπει όμως να αντιδράσει κανείς απέναντι σε 
αυτά τα συμπτώματα; Πρώτα από όλα, θα πρέπει να 
σκεφθεί αν έχει αλλάξει κάτι στις διατροφικές του 
συνήθειες, τον τελευταίο καιρό, ώστε να αντιμετω-
πίσει τα τυχόν αίτιά της. 

Η συνήθης παροδική δυσπεψία μπορεί να αντιμε-
τωπιστεί με επαναφορά στις διατροφικές συνήθειες 
που ίσχυαν πριν την έναρξη των συμπτωμάτων ή με 
διακοπή της φαρμακευτικής ουσίας, αν τελικά απο-
δειχθεί ότι αυτή είναι η ένοχη. 

Είναι απαραίτητη ωστόσο, η επίσκεψη σε έναν γα-
στρεντερολόγο, ώστε να βρεθεί η ακριβής αιτία του 
προβλήματος, ειδικά αν τα συμπτώματα επιμένουν ή 
όταν φανεί ότι τα συμπτώματα δεν σχετίζονται άμεσα 
με κάποιες τροφές ή φάρμακα ή όταν συνοδεύεται 
από άλλα συμπτώματα όπως οπισθοστερνικός καύσος, 
επίμονοι έμετοι, ανορεξία, απώλεια βάρους, αναιμία, 
έντονο άλγος, πόνος που αντανακλά σε άλλες περιοχές 
του σώματος και ξαφνική εμφάνιση των συμπτωμάτων 
σε μεγάλη ηλικία.  Ο ιατρός, με τη λήψη λεπτομερούς 
ιστορικού και την αντικειμενική κατά συστήματα εξέ-
ταση του ασθενούς, μπορεί να ξεχωρίσει, ως ένα βαθ-
μό, ποιοι ασθενείς χρειάζονται παραπάνω έλεγχο.

Η δυσπεψία θα πρέπει να θεραπεύεται και να αντι-
μετωπίζεται με μεγάλη προσοχή, γιατί πολλές φορές 
είναι προάγγελος άλλων σοβαρότερων ασθενειών, 
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όπως η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ), μια 
γαστρίτιδα ή ένα έλκος, τα νεοπλάσματα του στομά-
χου κ.λπ. Στην μεγάλη τους πλειονότητα, οι ασθενείς 
με δυσπεψία πάσχουν συνήθως από ΓΟΠ.

Παθήσεις του ήπατος, των χοληφόρων και του πα-
γκρέατος, όπως χολολιθίαση, χρόνια παγκρεατίτιδα 
και τα νεοπλάσματα του παγκρέατος, μπορούν επίσης 
να προκαλέσουν δυσπεπτικά ενοχλήματα. 

Αν δεν βρεθεί τίποτε το παθολογικό με τις εξετά-
σεις που θα παραγγείλει ο γιατρός, τότε μπορούμε 
να μιλήσουμε για μια αθώα λειτουργική διαταραχή 
του ανώτερου πεπτικού (λειτουργική δυσπεψία). Πού 
μπορεί να οφείλεται αυτή; Ίσως σε κάποια ευαισθη-
σία που έχουμε στο στομάχι, όπου και τείνουμε να 
εκφράζουμε το άγχος μας.

►  Οι ενοχλητικές καούρες 
Πολύ συχνά, η αίσθηση ότι παραφάγαμε, συνοδεύεται 
από έντονο κάψιμο στο στήθος, που ανεβαίνει ως το 
λαιμό. Ποιος δεν έχει νιώσει κάτι τέτοιο, μετά από την 
κατανάλωση κάποιων φαγητών (π.χ. ένα κομμάτι πίτσα, 
αλκοόλ…) ή μετά από ένα μεγάλο γεύμα; Το κάψιμο 
αυτό οφείλεται στην παλινδρόμηση του οξέος, που φυ-
σιολογικά παράγεται στο στομάχι, προς τον οισοφάγο: 

Ανάμεσα στον οισοφάγο και στο στομάχι υπάρχει 
μια βαλβίδα (γαστροοισοφαγική βαλβίδα), που ανοί-
γει όταν τρώμε, ώστε το φαγητό να κατέβει στο στο-
μάχι. Κλείνει έπειτα, έτσι ώστε το οξύ που παράγει το 
στομάχι να μην γυρίσει πίσω στον οισοφάγο. Όταν η 
βαλβίδα δεν δουλεύει καλά, το οξύ, αλλά και άλλες 
ουσίες όπως η χολή, ανεβαίνουν και ερεθίζουν τον 
οισοφάγο, προκαλώντας κάψιμο και πόνο. 

Όλοι μας μπορεί κατά καιρούς να παρουσιάσουμε 
καούρες. Συχνότερα όμως, οι καούρες εμφανίζονται 

| SOLGAR- CARiCOL StiCkpACkS: φαγατε πολυ; | 

Το συμπλήρωμα διατροφής Caricol Stickpacks της Solgar είναι ο πολυτιμό-
τερος βοηθός σας στην καλύτερη διάσπαση των πρωτεϊνών, στη βελτίωση της 
πέψης και στη μείωση του υπερβολικού σχηματισμού αερίων. Παρασκευά-
ζεται από οργανικό πολτό παπάγιας, σύμφωνα με την αυθεντική συνταγή 
του Μοναστηριού Lotus της Χαβάης. Αποτελεί φυσική πηγή ενζύμων 
όπως η παπαϊνή, η χυμοπαπαΐνής (Α και Β), η λυσοζύμη, η λιπάση, η  
γλουταμινική κυκλοφεράση. Επίσης, συνιστά πλούσια πηγή βιταμινών 
A, B, C, μετάλλων (κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο), λιπαρών οξέων, βιο-
φλαβονοειδών, και αμινοξέων. Αρκεί μία μονοδόση μετά το γεύμα και 
μία μετά το δείπνο. 
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στους υπέρβαρους, σε αυτούς 
που τρώνε μεγάλα ή λιπαρά 
γεύματα, καπνίζουν και φοράνε 
στενά ρούχα και ζώνες- οι πα-
ράγοντες αυτοί χαλαρώνουν τη 
βαλβίδα ή αυξάνουν την ποσότητα 
του οξέος που παράγεται στο στομάχι. 

Οι καούρες συνήθως δεν αποτελούν σημαντικό πρό-
βλημα για την υγεία μας. Αν, ωστόσο, εμφανίζονται πιο 
συχνά από 2-3 φορές την εβδομάδα, μπορεί να πά-
σχουμε από μια κατάσταση που ονομάζεται γαστροοι-
σοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) και είναι απαραίτητο 
να δούμε τον γαστρεντερολόγο μας. Αν η ΓΟΠ μείνει 
χωρίς θεραπεία μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη 
ελκών στον οισοφάγο (οισοφαγίτιδα) ή και προκαρκι-
νικών αλλοιώσεων (οισοφάγος Barrett’s). 

► Τι μπορούμε να κάνουμε 
•  Να αφήνουμε τουλάχιστον 2 ώρες ανάμεσα στο 

τελευταίο γεύμα μας και την κατάκλιση, ώστε να 
μην ξαπλώνουμε με γεμάτο στομάχι.

•  Να αποφεύγουμε τα φαγητά που μας ενοχλούν 
(δώστε προσοχή στα εξής:  ντομάτα, κρεμμύδι, σο-
κολάτα, μέντα, λιπαρά και πικάντικα φαγητά, εσπε-
ριδοειδή, καφές, αλκοόλ, τσάι και ανθρακούχα).

•  Να μην τρώμε εν κινήσει ή διαβάζοντας ή βλέπο-
ντας τηλεόραση. 

• Να μην τρώμε πολύ γρήγορα ή πολύ αργά.
• Να τρώμε σε ήσυχο περιβάλλον, με ήρεμη διάθεση.
•  Να κοιμόμαστε όσες ώρες χρειάζεται ο οργανι-

σμός μας.
• Να διακόψουμε το κάπνισμα.
•  Να βοηθάμε τη λειτουργία της πέψης μας, με φυ-

τικά σκευάσματα ειδικά για την δυσπεψία. ||



Θα σκεφτόσασταν ποτέ ότι 
η άστατη διατροφή σας και 
το άγχος της καθημερινότητας 
είναι η αιτία των πονεμένων 
σας…. αρθρώσεων; Οι 
τελευταίες έρευνες δείχνουν 
ότι ένας πόνος στις αρθρώσεις 
δεν αντιστοιχεί απαραιτήτως σε 
πρόβλημα στο σημείο του πόνου. Μπορεί 
να οφείλεται στο στρες, σε κάποια γενικευμένη 
κατάσταση του οργανισμού ή κάποια άλλη 
οργανική διαταραχή. 

Ο	«σύμμαχος»	
των	αρθρώσεων

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ

τησ Νεκταρίας Καρακώστα 

Δ
εν είναι λίγες οι φορές που, συνειδη-
τοποιούμε ότι ο πόνος σε κάποια συ-
γκεκριμένη άρθρωση, μας «θυμάται» 
κάθε φορά που είμαστε σε μια ιδιαίτερα 
αγχώδη φάση της ζωής μας. Αυτό το 

«τυχαίο γεγονός», μόνο σύμπτωση δεν αποτελεί για 
τους ειδικούς. 

«Το στρες δημιουργεί χημικά σύμπλοκα, τα οποία 
στη συνέχεια διαλύουν τους ιστούς. Επίσης, ένας 
πόνος στις αρθρώσεις μπορεί να υποκρύπτει μία 
άλλη σοβαρότερη διαταραχή, όπως μια διαταραχή 

στο συκώτι, μία διαταραχή στο έντερο ή ακόμη και 
έναν καρκίνο. Το ότι ο πόνος μπορεί να εντοπίζε-
ται σε μία άρθρωση, δεν σημαίνει ότι είναι τοπικός. 
Μπορεί να συνδέεται με μια δυσλειτουργία άλλων 
οργάνων ή με το πώς το σώμα αποβάλλει τις τοξικές 
ουσίες στις οποίες εκτίθεται. Αιτία του πόνου στις 
αρθρώσεις μπορεί να είναι ακόμη τα βαρέα μέταλλα 
–είναι πολύ έντονο σήμερα το πρόβλημα της χημι-
κής μόλυνσης. Ζούμε σε ένα ιδιαίτερα μολυσμένο 
περιβάλλον, όσον αφορά στον αέρα, στο νερό, στα 
τρόφιμα. Τέλος, υπεύθυνες για τον πόνο στις αρ-



Ένα προϊόν που συμβάλλει σημαντικά στην υγεία των αρθρώσεων που 
επιβαρύνονται καθημερινά από την προπόνηση, από χρόνιες φλεγμονώ-
δεις καταστάσεις ή ακόμα και από την λάθος στάση στο γραφείο ή στον 
ύπνο, παρουσίασε η Solgar. 

Η Solgar, η μεγαλύτερη εταιρεία φυσικών συμπληρωμάτων διατρο-
φής παγκοσμίως, δημιούργησε το Glucosamine – Hyaluronic Acid – 
Chondroitin – MSM, έναν αποτελεσματικό συνδυασμό υδροχλωρικής 
γλουκοζαμίνης, θειϊκής χονδροϊτίνης, υαλουρονικού οξέος και οργανικού 
θείου, ο οποίος παρέχει στον οργανισμό όλο το κατάλληλο δομικό υλικό, 
για την πλήρη και αποτελεσματική στήριξη και ενίσχυση της δομής των 
αρθρώσεων, των χόνδρων και των τενόντων. Η γλουκοζαμίνη άλλωστε, 
είναι ένα από τα βασικά συστατικά του χόνδρου των αρθρώσεων. 

Με 1-3 ταμπλέτες ημερησίως, εξασφαλίζετε αποτελεσματική ενίσχυση της δομής των αρ-
θρώσεων, των χόνδρων και των τενόντων, προστασία από τους κραδασμούς, αποκατάσταση 
των χόνδρων, αλλά και ήπια αναλγητική δράση. 

θρώσεις μπορεί να είναι οι διαταραχές σε ορμόνες 
και σε ένζυμα», σημειώνει ο ορθοπεδικός, Δρ του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Βασίλειος Θεοχά-
ρης. Πριν λοιπόν σκεφτείτε ότι κάποια πάθηση του 
μυοσκελετικού σας χτυπάει την πόρτα, φροντίστε 
αφενός να πάτε στον γιατρό, αφετέρου να τονώσε-
τε τον οργανισμό σας με ουσίες που «πολεμούν» τις 
«κακές ελεύθερες ρίζες». «Ένας γιατρός πρέπει να 
βλέπει τον ασθενή ολιστικά, 
ώστε να μπορεί να διακρίνει 
από πού προέρχεται το πρό-
βλημα», προσθέτει ο ίδιος. 

Ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο 
για την εμφάνιση πόνων στις 
αρθρώσεις, αντιμετωπίζουν, 
σύμφωνα με τον κ. Θεοχάρη, 
οι εργάτες στη βαριά βιομη-
χανία, στη χημική βιομηχανία, 
όσοι ζουν στα μεγάλα αστικά 
κέντρα και όσοι δεν τρέφο-
νται σωστά. Το πρόβλημα του 
πόνου στις αρθρώσεις είναι επίσης πολύ πιο έντονο 
στις γυναίκες, κι αυτό γιατί  η γυναίκα στερείται ορ-
μονών πολύ πιο εύκολα από ό,τι ο άνδρας, τονίζει ο 
ειδικός.  

► Αντιμετώπιση 
Πώς μπορούμε όμως να καταπολεμήσουμε ή και να 
προλάβουμε τον πόνο στις αρθρώσεις; Όπως τονίζει 
ο κ. Θεοχάρης «τα γνωστά αντιφλεγμονώδη έχουν 
αποτύχει για τις χρόνιες μορφές του πόνου στις 
αρθρώσεις». Και επισημαίνει ότι υπάρχουν ουσίες, 
όπως π.χ. τα αντιοξειδωτικά, που συμβάλλουν στην 
προστασία των κυττάρων. Τα αντιοξειδωτικά είναι 

πολύ σημαντικά για την προστα-
σία των αρθρώσεων έναντι των 
ελευθέρων ριζών, οι οποίες, αν 
αφεθούν να δράσουν, οδηγούν 
σε φλεγμονή των αρθρώσεων. 
«Οι ουσίες αυτές είναι κατάλ-
ληλες κυρίως για τους ενήλικες 
άνω των 40 ετών.  Όσο μάλιστα 
περνούν τα χρόνια, η ανάγκη 
αυτή μεγαλώνει. Γενικά, χρεια-
ζόμαστε μεθόδους που μπορούν 
να μας προστατεύσουν από την 
οξείδωση».  

Ένας τρόπος για να πάρει κανείς τα αντιοξειδωτικά 
που έχει ανάγκη θα μπορούσε να είναι μια σωστή, 
ισορροπημένη  διατροφή, χωρίς πολλά ζωικά λιπα-
ρά και πλούσια σε φρούτα και λαχανικά. «Επειδή 

«Τα αντιοξειδωτικά είναι
πολύ σημαντικά για την 

προστασία των αρθρώσεων 
έναντι των ελευθέρων ριζών, 

οι οποίες, αν αφεθούν 
να δράσουν, οδηγούν  

σε φλεγμονή» 
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ωστόσο, τα φρούτα και τα λαχανικά στις μέρες μας, 
λόγω της μόλυνσης του εδάφους, δεν περιέχουν τις 
ποσότητες των βιταμινών που έχουμε ανάγκη, μία 
καλή λύση είναι και η λήψη των καταλλήλων συ-
μπληρωμάτων διατροφής». 

Το σελήνιο είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Τα τελευ-
ταία χρόνια υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον ρόλο 
του σεληνίου στη διατροφή, στην Ευρώπη ωστόσο 
παρατηρείται μια απότομη μείωση των προσλήψεων 
σεληνίου. Πολύτιμο αντιοξειδωτικό είναι και η βι-
ταμίνη Ε, αφού είναι απαραίτητη για την προστασία 
των λιπιδίων των κυτταρικών μεμβρανών από την 
τοξική δράση των ελευθέρων ριζών, αλλά και η βι-
ταμίνη C, η οποία εμπλέκεται στον σχηματισμό του 
κολλαγόνου, που έχει άμεση σχέση με την υγεία των 
αρθρώσεων, των τενόντων και των χόνδρων.

Σημαντικός τρόπος πρόληψης και αντιμετώπισης 
του πόνου στις αρθρώσεις είναι και το να  διατηρεί 
κανείς ένα υγιές σωματικό βάρος καθώς, όπως ση-
μειώνει ο κ. Θεοχάρης, «το πλεονάζον βάρος του 
ανθρώπου συνιστά μια ‘τοξική οβίδα’». Επίσης, το να 
διατηρεί την πνευματική και ψυχική του ισορροπία. 
«Ένα μεγάλο μέρος του στρες είναι πνευματικό. Η 
πνευματική ανισορροπία οδηγεί στην κατασκευή χη-
μικών συμπλόκων, που λειτουργούν στον οργανισμό 
χειρότερα και από δηλητήρια», καταλήγει ο ειδικός.  
Συμπερασματικά, ένα υγιές βάρος, μια ήρεμη ζωή 
και μια διατροφή φτωχή σε λιπαρά, αλλά πλούσια σε 
αντιοξειδωτικά φαίνεται να αποτελούν τον καλύτερο 
σύμμαχο για την υγεία των αρθρώσεών μας.

► Άλλες ουσίες που
μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά
• ωμέγα-3 λιπαρά οξέα: Είναι αναγκαία για τη δομή 
των μεμβρανών των κυττάρων και βοηθούν στο να 
διατηρούνται οι αρθρώσεις εύκαμπτες και ευλύγι-
στες. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα άτομα που προ-
σλαμβάνουν ιχθυέλαια παρουσιάζουν βελτίωση των 
δεικτών φλεγμονής στον οργανισμό, βελτιωμένη δύ-
ναμη λαβής και μικρότερη πρωινή δυσκαμψία. 
• Υαλουρονικό οξύ: Μπορεί στο άκουσμα της συ-
γκεκριμένης ουσίας αυτό που σας έρχεται στο μυα-
λό να είναι ο... πλαστικός χειρουργός, ωστόσο το 
υαλουρονικό οξύ αποτελεί σημαντικό συστατικό του 
αρθρικού χόνδρου και του αρθρικού υγρού. Το υα-
λουρονικό οξύ είναι μια φυσικά παραγόμενη ουσία 
στο αρθρικό υγρό που κάνει στο σώμα μας, και κυ-

ρίως στις αρ-
θρώσεις, ό,τι κάνει το 
λάδι στη μηχανή του αυ-
τοκινήτου. Βοηθά στη συλλογή και στη διατήρηση 
του νερού στον χόνδρο, ώστε οι αρθρώσεις να λει-
τουργούν φυσιολογικά, προλαμβάνοντας τη φθορά 
και τη γήρανσή τους. Επίσης, καταπολεμά την κατα-
στροφική δράση των ελεύθερων ριζών και τοξινών 
στο σώμα και μειώνει τις φλεγμονές, παρέχοντας 
ανακούφιση από τους πόνους. 
• Χονδροϊτίνη: Η χονδροϊτίνη παράγεται στον οργανι-
σμό μας σε μικρές ποσότητες. Μαζί με τη γλυκοζαμί-
νη, αποτελούν τα κυριότερα συστατικά των χόνδρων.  
Είναι μέρος μιας πρωτεΐνης, που δίνει ελαστικότητα 
στους χόνδρους. Συμμετέχει στη διατήρηση των λι-
παντικών ιδιοτήτων στα υγρά των αρθρώσεων και 
εμποδίζει τη δράση ένζυμων που διασπούν το χόν-
δρο, συμβάλλοντας στην κινητικότητα, την ελαστι-
κότητα και την ευκαμψία των αρθρώσεων. Είναι σαν 
ένας υγρός μαγνήτης, που ελκύει αρθρικό υγρό από 
το οποίο απορροφά κραδασμούς και μειώνει την πίε-
ση στον χόνδρο. Διαθέτει ισχυρές αντιφλεγμονώδεις 
ιδιότητες, συνεπώς μειώνει τον πόνο στις αρθρώσεις. 
• Θειϊκή γλυκοζαμίνη: Είναι ένα αμινοσάκχαρο, 
απαραίτητο για την παραγωγή του συνδετικού ιστού 
στον οργανισμό. Είναι υπεύθυνη για την κινητοποί-
ηση της παρασκευής ουσιών που είναι απαραίτητες 
στη σωστή λειτουργία των αρθρώσεων, αλλά και την 
επιδιόρθωσή τους.  || 



Επεμβάσεις	
καρδιάς	

χωρίς
χειρουργείο!

Κωνσταντινοσ Σπαργιασ

Δ
ιαδερμικές επεμβάσεις. Τι νέο φέρνουν 
στην αντιμετώπιση των ασθενών με προ-
βλήματα στις καρδιακές βαλβίδες; 
Πρακτικά δίνουν για πρώτη φορά τη δυνατότη-
τα θεραπείας σε ασθενείς με στένωση αορτικής 

βαλβίδας ή ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας, που ως τώρα 
δεν υποβάλλονταν σε χειρουργική αντιμετώπιση, λόγω προ-
χωρημένης ηλικίας ή συνύπαρξης άλλων, σοβαρών παθή-
σεων. Καθώς δεν υπήρχε άλλη θεραπεία, οι ασθενείς αυτοί 
υπέφεραν αβοήθητοι και είχαν ελαττωμένο προσδόκιμο 
επιβίωσης. Με τις μεθόδους αυτές, θεραπεύεται η βαλβιδι-
κή πάθηση διαδερμικά (χωρίς επέμβαση ανοιχτής καρδιάς), 
με τρόπο παρόμοιο της στεφανιογραφίας. 

Η διαδερμική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας έχει 
κίνδυνο θνητότητας περίπου 3%-5%, παρόλο που εφαρμό-
ζεται σε ασθενείς που είναι εξ ορισμού υψηλού κινδύνου, 
ενώ το αντίστοιχο ρίσκο της χειρουργικής αντικατάστασης 
θα ήταν έως και πενταπλάσιο! 

Η διαδερμική επιδιόρθωση της ανεπάρκειας της μιτρο-
ειδούς βαλβίδας έχει επίσης κίνδυνο θνητότητας μικρό-
τερο του 5% σε τέτοιους ασθενείς. 

Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί διαδερμικές εμ-
φυτεύσεις αορτικής βαλβίδας σε περισσότερους από 60.000 
ασθενείς (400 στην Ελλάδα), ενώ διαδερμική επιδιόρθωση 
της ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας, σε περισσότε-
ρους από 5.000 ασθενείς (20 στην Ελλάδα).

Μιλήστε μας για το Mitraclip και τη χρήση του. 
Η μέθοδος αυτή βασίζεται στη διαδερμική (μέσω 
καθετήρα) τοποθέτηση ενός συνδετήρα/μαντα-
λάκι (Mitraclip) στις γλωχίνες της μιτροειδούς 
βαλβίδας, με αποτέλεσμα τον σημαντικό περιο-
ρισμό, έως και την πλήρη εξαφάνιση της ανεπάρ-
κειάς της. Βελτιώνει σημαντικά τα συμπτώματα 
της καρδιακής ανεπάρκειας, που χαρακτηρίζουν 
τη βαλβιδική πάθηση, αλλά και την ποιότητα 
ζωής των ασθενών, ενώ είναι ασφαλέστερη από 
τη χειρουργική μέθοδο.



Ο κ. Κωνσταντίνος Σπάργιας 
επεμβατικός Καρδιολόγος,  
Διευθυντής του Τμήματος 

Διαδερμικών Βαλβίδων 
του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ.

Πώς δέχονται οι ασθενείς σας τη νέα μέθοδο;
Οι περισσότεροι ασθενείς είναι αρχικά επιφυλακτικοί (συνήθως τους 
έχουν ήδη πει ότι το χειρουργείο είναι επικίνδυνο για τη ζωή τους)- τους 
φαίνεται αδιανόητο ότι το πρόβλημά τους μπορεί να λυθεί με έναν τόσο 
απλό τρόπο. 

Είναι απίστευτη όμως η μεταμόρφωση που συμβαίνει μετά την επέμ-
βαση. Οι περισσότεροι επιστρέφουν σε δραστηριότητες που δεν μπο-
ρούσαν να φανταστούν ότι θα ξανακάναν ποτέ, λίγες μέρες μετά την 
επέμβαση και η βελτίωση αυτή γίνεται όλο και πιο θεαματική με τον 
χρόνο. 

Αναμένεται να ενισχυθεί ο ρόλος του επεμβατικού καρδιολόγου στο 
μέλλον; 
Οι εξελίξεις στο χώρο των βαλβιδοπαθειών και γενικά στις οργανικές 
καρδιακές παθήσεις είναι μεγάλες και συγκρίσιμες με την πρώτη εφαρ-
μογή των μπαλονιών και stents, στο τέλος της δεκαετίας του ’80 και στις 
αρχές της δεκαετίας του ’90. Όλες αυτές οι νέες μέθοδοι έγιναν εφικτές 
μόνο με τη συνεργασία επεμβατικής καρδιολογίας και καρδιοχειρουρ-
γικής, καθώς και πολλών σχετικών ειδικοτήτων (αναισθησιολόγων, ακτι-
νολόγων, αγγειοχειρουργών). 

Είναι η πρώτη φορά που Επεμβατικοί Καρδιολόγοι και Καρδιοχει-
ρουργοί κάνουν επεμβάσεις μαζί και αυτά μόνο καλά νέα μπορούν να 
θεωρηθούν για τους ασθενείς. Ασθενείς, αλλά και γιατροί, προτιμούν τις 
απλούστερες και λιγότερο επώδυνες επεμβάσεις, υπό την προϋπόθεση 
ότι θα είναι το ίδιο αποτελεσματικές με τα χειρουργεία ανοιχτής καρδιάς. 

Γιατί τα καρδιαγγειακά αποτελούν τον Νο1 δολοφόνο των Ελλήνων;
Αυτό δεν είναι καθόλου περίεργο, καθώς στη σύγχρονη Ελλάδα, η δίαιτά 
μας διολισθαίνει από τη μεσογειακή διατροφή, δεν έχουμε καμία τάση 
να κόψουμε το καταστροφικό κάπνισμα, ενώ η φυσική δραστηριότητα 
που κάποτε ήταν δεδομένη για όλους, σήμερα έχει εκλείψει με την αλ-
λαγή στα μοντέλα εργασίας. Όσο κι αν βελτιωνόμαστε στην περίθαλψη 
των ήδη ασθενών (και εδώ έχουμε πολλά βήματα ακόμη να κάνουμε), 
δεν θα δούμε αποτελέσματα, αν δεν προωθήσουμε δυναμικότερα τα μέ-
τρα πρωτογενούς πρόληψης. Η διακοπή του καπνίσματος (ενεργητικού 
και παθητικού), η μεσογειακή διατροφή και η άσκηση είναι τα 3 βασικά 
«κλειδιά» της πρόληψης. ||

| πόσο σημαντικός 
είναι ο ρόλος της 
διατροφής στην 
πρόληψη αυτών των 
νοσημάτων; | 

Η υψηλή χοληστερίνη είναι ίσως 
ο ισχυρότερος παράγοντας κιν-
δύνου καρδιαγγειακών παθήσε-
ων. Επομένως, η σωστή δίαιτα 
είναι το ισχυρότερο όπλο που 
διαθέτουμε. Απλά μέτρα απο-
φυγής υπερβολικών ποσοτήτων 
τροφών ζωικής προέλευσης, που 
κατά κανόνα έχουν υψηλή περι-
εκτικότητα σε «κακά» λίπη και 
χοληστερίνη, σε συνδυασμό με 
ήπια άσκηση, μπορούν να ελατ-
τώσουν τα επίπεδα της χοληστε-
ρίνης κατά 20%-30%.

  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 |       |



λίγα λόγια για το  
Τμήμα Διαδερμικών  
Βαλβίδων του ΥΓΕΙΑ

Ο δρ. Σπάργιας από το 2010 είναι 
Διευθυντής του Τμήματος Δια-
δερμικών Βαλβίδων του νοσοκο-
μείου ΥΓΕΙΑ. Είναι το τμήμα με 
τη μεγαλύτερη εμπειρία τέτοιων 
επεμβάσεων στην Ελλάδα. Η μέχρι 
σήμερα εμπειρία του προσωπικού 
του ανέρχεται σε διαδερμικές 
εμφυτεύσεις αορτικής βαλβίδας σε 
300 ασθενείς και στο τμήμα αυτό 
υπάρχει το μοναδικό πρόγραμμα 
επεμβάσεων Mitraclip στην Ελλά-
δα. Είναι το μοναδικό τμήμα που 
πραγματοποιεί εμφυτεύσεις και 
των 2 διαθέσιμων τύπων διαδερ-
μικών βαλβίδων και από όλες τις 
δυνατές εισόδους (διαμηριαία, 
δια-αορτικά, διακορυφαία, δια 
της υποκλειδίου). Ο δρ. Σπάργιας 
ήταν ο πρώτος καρδιολόγος που 
πραγματοποίησε τις παραπάνω 
επεμβάσεις στην Ελλάδα (το 2007 
για την αορτική και το 2011 για τη 
μιτροειδή βαλβίδα). Ακόμη είναι 
εκπαιδευτής στην έναρξη πολλών 
προγραμμάτων διαδερμικών βαλ-
βίδων στην Ευρώπη, ΗΠΑ, Μέση 
Ανατολή και Άπω Ανατολή. 

Τηλέφωνο Τμήματος Διαδερμικών 
Βαλβίδων: 2106867311
Email: kspargias@hygeia.gr
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| Ω-3 λιπαρά οξέα | 

Πώς συμβάλλουν τα ω-3 λιπαρά οξέα στην καλύτερη 
υγεία της καρδιάς; 
Ο προστατευτικός ρόλος των ω-3 λιπαρών οξέων (των λεγόμενων 
«καλών» λιπών που περιέχονται στα ψάρια, σε φυτικά έλαια και 
στους ξηρούς καρπούς) ανακαλύφθηκε, όταν παρατηρήθηκε ότι 
πληθυσμοί με βασική διατροφή προερχόμενη από τη θάλασσα 
(Εσκιμώοι, Ιάπωνες κ.λπ.) είχαν πολύ μικρότερη επίπτωση καρδι-
αγγειακών νοσημάτων.

Ο μηχανισμός προστασίας που προσφέρουν τα ω-3 λιπαρά οξέα 
είναι πολυεπίπεδος και επιτυγχάνεται κυρίως με ευνοϊκές αλλαγές 
της σύστασης των διαφόρων λιποπρωτεϊνών του αίματος, ώστε να 
ευνοούνται οι προστατευτικές μορφές τους. Πιο συγκεκριμένα, 
αυξάνουν τα επίπεδα της HDL (της λεγόμενης καλής χοληστερί-
νης) και ελαττώνουν τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων. 

Υπάρχουν στοιχεία για υπολιπιδαιμική, αντιαρρυθμική, αντι-
υπερτασική και αντιθρομβωτική δράση των ω-3 λιπαρών οξέων, 
καθώς και για τη σταθεροποιητική τους δράση στις αθηρωματικές 
πλάκες. Επιστημονικά, έχει αποδειχτεί ότι βελτιώνουν την επιβί-
ωση μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, ελαττώνουν την 
επίπτωση των καρδιακών επεισοδίων, σε ασθενείς με στεφανιαία 
νόσο και υψηλή χοληστερίνη και βελτιώνουν την πρόγνωση ασθε-
νών με καρδιακή ανεπάρκεια.

Η ισορροπημένη διατροφή, που περιέχει άφθονα ψάρια, είναι 
αρκετή για τους περισσότερους ανθρώπους, για την πρόσληψη 
των ω-3 λιπαρών οξέων που απαιτούνται. Οι ασθενείς με καρ-
διαγγειακά νοσήματα και τα άτομα με παράγοντες κινδύνου για 
αθηρωμάτωση, ωστόσο, θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό 
τους για τη λήψη συμπληρωμάτων διατροφής με ω-3 λιπαρά οξέα. 

Πρόσφατα ανακαλύφθηκε μία νέα πηγή ω-3 λιπαρών οξέων, 
που προέρχεται από το Κrill (μικρά θαλάσσια ασπόνδυλα, που 
μοιάζουν με γαρίδες). Τα συγκεκριμένα ω-3 φαίνεται ότι έχουν 
υψηλότερη βιοδιαθεσιμότητα από τα ω-3 λιπαρά οξέα των κλα-
σικών ιχθυελαίων, επιτυγχάνουν δηλαδή την ίδια επίδραση στα 
λιπίδια και σε διάφορους δείκτες οξείδωσης και φλεγμονής, με 
τη μισή ποσότητα. Μελέτη στοχευμένη στη δράση του Krill Oil 
σε 120 υπερλιπιδαιμικούς ασθενείς, έδειξε πως κατανάλωση 3 γρ. 
Krill oil καθημερινά για 12 εβδομάδες, είχε ως αποτέλεσμα μείωση 
της LDL («κακής» χοληστερίνης) κατά 39% και αύξηση της HDL 
(«καλής» χοληστερίνης) κατά 59%. 
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Πασχαλινές	«αμαρτίες»	
…	χωρίς	τύψεις!

Πολλοί άνθρωποι αδημο-
νούν περιμένοντας την 
περίοδο του Πάσχα, όχι 

μόνο για να ξεκουραστούν 
και να περάσουν χρόνο με 

φίλους και συγγενείς, αλλά 
και για να απολαύσουν τα 

παραδοσιακά εδέσματα της 
εποχής. Ο φόβος για τα 

παραπανίσια κιλά  δεν μας 
αφήνει να ευχαριστηθούμε 

το φαγητό μας. Η διαιτο-
λόγος  κυρία Αλεφραγκή 
μάς δίνει συμβουλές, για 

να «αμαρτήσουμε», χωρίς 
τον φόβο της ζυγαριάς! 

► Τι να προσέξουμε το  
Μ. Σάββατο 

Η κυρία Αλεφραγκή τονίζει τη ση-
μασία των γευμάτων και του πρωι-
νού. Πολλοί άνθρωποι μένουν όλη 
τη μέρα νηστικοί, προκειμένου το 
βράδυ να φάνε δύο πιάτα μαγειρί-
τσα. «Είναι σημαντικό να έχουμε 
φάει πριν το βράδυ τουλάχιστον 3 
μικρά και ελαφριά γεύματα όπως 
φρούτα, ξηρούς καρπούς ή ένα 
κουλούρι Θεσσαλονίκης και απο-
ξηραμένα φρούτα. Τα γεύματα θα 
πρέπει να απέχουν μεταξύ τους 

3 ώρες. Το μεσημέρι του Μ. Σαβ-
βάτου θα πρέπει να υπάρξει ένα 
ελαφρύ και γρήγορο γεύμα, όπως 
μια φρουτοσαλάτα ή μια σαλάτα. 
Το να παραμείνουμε νηστικοί όλη 
την ημέρα είναι τελείως λάθος και 
φέρνει τα αντίθετα αποτελέσμα-
τα», εξηγεί η κυρία Αλεφραγκή. 
«Αν πριν το γεύμα της Ανάστασης 
δεν έχουμε καταναλώσει τίποτα 
τις προηγούμενες ώρες, τα επίπε-
δα γλυκόζης του οργανισμού μας 
την ώρα που θα έρθει η στιγμή του 
φαγητού θα είναι σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα και έτσι –αναπόφευκτα- 
θα  στραφούμε σε όλες τις απα-
γορευμένες τροφές, όπως ψωμί, 
ρύζι και γλυκά, προκειμένου να τα 
αναπληρώσουμε», συμπληρώνει. 
Το βράδυ, καλό είναι το πιάτο της 
μαγειρίτσας να το συνδυάσουμε με 
μια σαλάτα και ένα κομμάτι πίτα. 
Άλλωστε, σύμφωνα με την ειδικό, 
δεν θα πρέπει να μας τρομάζει η 
μαγειρίτσα διατροφικά σαν πιάτο, 
αλλά το πώς έχει μαγειρευτεί, αν 
δηλαδή έχει χρησιμοποιηθεί πολύ 
βούτυρο ή λάδι κ.λπ. 



Προσοχή! Mην καταναλώσετε στο ίδιο γεύμα και το 
«κόκκινο» αυγό, γιατί θα κάνετε την πέψη σας ακό-
μη πιο δύσκολη. Συνοδέψτε το γεύμα μόνο με σαλά-
τα και ψωμί. Πρέπει να επισημάνουμε, ότι οι φυτικές 
ίνες από τα λαχανικά και τις σαλάτες, τόσο στο δείπνο 
του Μ. Σαββάτου, όσο και στο τραπέζι της Κυριακής, 
θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. H κατανάλωση αρκετής 
ποσότητας σαλατικών αποτρέπει την είσοδο όλης της 
ποσότητας των συστατικών στο σώμα μας, κατά τη δι-
αδικασία της πέψης.

►Οι «κίνδυνοι» του οβελία 
Το πρωί της Κυριακής είναι καλό να πάρουμε πρωινό, 
αλλά όχι πολύ πλούσιο. Γάλα, δημητριακά ή μικρή πο-
σότητα από τα πασχαλινά κουλουράκια ή τσουρέκι μαζί 
με ένα φρούτο, μπορούν να μας χορτάσουν μέχρι το 
μεσημέρι. «Από την ώρα που θα ξυπνήσουμε, μέσα σε 
μία ώρα θα πρέπει να καταναλώσουμε το πρωινό μας, 
φροντίζοντας να είναι σε μικρή ποσότητα. Το μυστικό 
του πρωινού είναι να αποφύγουμε το τσιμπολόγημα, που 
ξεκινάει συνήθως από νωρίς την Κυριακή με τους πρώ-
τους μεζέδες που κάνουν την εμφάνιση τους», τονίζει 
η κυρία Αλεφραγκή. Στο γεύμα, καλό είναι να αποφύ-
γουμε το συνεχές τσιμπολόγημα, και να γεμίσουμε ένα 
πιάτο με λογική ποσότητα από τα φαγητά της ημέρας. 
«Μπορούμε, μαζί με το κρέας μας, που θα συνοδεύεται 
με σαλάτα και ψωμί να βάλουμε και σε ένα πιατάκι  και 
2-3 μεζεδάκια από το τραπέζι. Οι φυτικές ίνες των λαχα-
νικών συμβάλλουν στο αίσθημα του κορεσμού και σας 
αποτρέπουν από το να φάτε πολύ στη συνέχεια. Προτι-
μήστε αγγουροντομάτα, λάχανο, σπανάκι, ρόκα, χόρτα, 
κολοκυθάκια. Φυσικά μασάμε αργά την τροφή μας και 
δεν βιαζόμαστε». Το βράδυ μπορούμε να φάμε μια σα-
λάτα εποχής με ψωμί και μικρή ποσότητα πρωτεΐνης ή  
μία απαλή χορτόσουπα ή ένα γιαούρτι με ψωμί ή φρυγα-
νιά που θα βοηθήσει στην πέψη. 

►Μυστικά της κουζίνας!
Η κυρία Αλεφραγκή τονίζει τη σημασία 
του ψησίματος του κρέατος, αλλά και 
το σημείο του ζώου από το οποίο 
προέρχεται το κρέας. Στο ερώτη-
μα «αρνί ή κατσίκι;», η ειδικός 
προτείνει «κατσίκι, που είναι 
καλύτερο, γιατί είναι χαμηλότερο 
σε λιπαρά και χοληστερόλη. Ση-
μαντικό είναι βέβαια, και το μέρος 

του ζώου που θα επιλέξουμε για το τραπέζι μας. Τα 
μέρη που είναι πιο κοντά στην κοιλιά, τα παϊδάκια, 
έχουν πιο πολύ λίπος. Ένα συχνό λάθος που κάνου-
με είναι ότι συνηθίζουμε να μαγειρεύουμε το κατσίκι 
μαζί με τις πατάτες στο φούρνο. Πρέπει  οι πατάτες 
να ψηθούν ξεχωριστά, γιατί όταν ψήνονται μαζί με το 
κρέας, απορροφούν όλα τα υγρά και το λίπος».

►Πάσχα και δυσπεψία πάνε...πακέτο;
Είναι αλήθεια πως τα περισσότερα κρούσματα δυσπε-
ψίας εμφανίζονται την περίοδο του Πάσχα. Άτομα με 
προβλήματα στομάχου, όπως έλκος ή ιστορικό γα-
στρίτιδας, μπορεί να δυσκολευτούν πολύ να πέψουν 
τις παραδοσιακές τροφές του πασχαλινού τραπεζιού. 
«Ένας λόγος που μπορεί να αντιμετωπίσουμε το 
πρόβλημα της δυσπεψίας είναι αν έχουμε παραμεί-
νει νηστικοί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακόμη, οι 
συνδυασμοί όπως κρέας με τυρί, το αυγολέμονο κ.ά. 
μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα. 
Άρα, η λύση είναι τακτά και μικρά γεύματα. Το φα-
γητό θεραπεύει το σώμα. Είναι σαν ένα φάρμακο που 
αν υπερβείς την ημερήσια ποσότητα μπορεί να γίνει 
βλαβερό», επισημαίνει η κυρία Αλεφραγκή. Αν αντι-
μετωπίσουμε μια δυσπεψία και την επόμενη μέρα οι 
ενοχλήσεις στο στομάχι εξακολουθούν, καλό θα είναι 
να κάνουμε μια αποτοξίνωση με σούπα λαχανικών ή 
να φάμε ελαφριά γεύματα, όπως μια σαλάτα με λίγο 
κοτόπουλο, χωρίς πολλά λίπη.

►Και αν ξεφύγαμε λιγάκι…
Γυρίσατε πίσω από τις διακοπές με λίγα κιλά παρα-
πάνω; Τουλάχιστον το ευχαριστηθήκατε! Αν δυσκο-
λεύεστε να επιστρέψετε στις παλιές διατροφικές σας 
συνήθειες, διαβάστε τις παρακάτω συμβουλές:
*  Ξεκινήστε με μια φυσική «αποτοξίνωση», που θα 

περιλαμβάνει βραστά και ωμά λαχανικά και σαλά-
τες, φρέσκα φρούτα και φυσικούς χυμούς, ημια-
ποβουτυρωμένα γαλακτοκομικά, ψωμί και δημη-

τριακά ολικής άλεσης, λίγο ελαιόλαδο και 
άφθονο νερό.

*  Μην ξεχάσετε να συνδυάστε την ήπια 
αυτή αποτοξίνωσή σας, με κάποιου 
είδους φυσική δραστηριότητα.

* Μην πιέζετε τον εαυτό σας. Η από-
φαση να ξεκινήσετε μια πιο  προσεγ-

μένη διατροφή, πρέπει να ανήκει απο-
κλειστικά σε εσάς. 



*  Μην εμπιστεύεστε δίαιτες που υπόσχονται θεαματικά 
αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αφού 
στηρίζονται κυρίως στην απώλεια υγρών και όχι λί-
πους. Πολλές φορές μάλιστα, είναι και επικίνδυνες για 
την υγεία. Ο στόχος σας δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 
μισό με ένα κιλό (το πολύ) την εβδομάδα.

*  Μην παραλείπετε γεύματα και ειδικότερα το πρωινό 
σας. Τα πολλά μικρά γεύματα κατά την διάρκεια της 
ημέρας είναι μια διαδικασία που κάνει το μεταβολισμό 
να δουλεύει. Η στέρηση είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
λάθη που συνηθίζουμε να κάνουμε στη δίαιτα και τε-
λικά καταλήγει σε κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων 
φαγητού. 

*  Φροντίστε η δίαιτα που θα επιλέξετε να περιλαμ-
βάνει ποικιλία τροφίμων, ώστε να αποφύγετε δι-
ατροφικές ελλείψεις, να σας αρέσει και να είναι 
προσαρμοσμένη στον τρόπο ζωής και στις συνή-
θειές σας  || 

 

 Info  
Αλεφραγκή Ελευθερία
Κλινική Διαιτολόγος- Διατροφολόγος,
εξειδικευμένη στις Διατροφικές Διαταραχές
Τηλ: 2286 027 043, Κινητό: 6977 573 708
email: info@alefragkidiet.gr
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(Τα παρακάτω υλικά είναι  
για περίπου 1 κιλό παϊδάκια κατσικίσια)

Μαρινάδα με θυμάρι, σκόρδο  
και κρεμμύδι
1 φλιτζάνι ελαιόλαδο
2 ψιλοκομμένα κρεμμύδια
2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες
2 κουταλιές της σούπας φρέσκο θυμάρι
χυμό και ξύσμα 1 λεμονιού
Μαρινάδα με μέντα και λεμόνι
1 φλιτζάνι ελαιόλαδο
2 κουταλιές της σούπας φρέσκα φύλλα μέντας 
ψιλοκομμένα
χυμό και ξύσμα 1 λεμονιού
Μαρινάδα με γιαούρτι και φασκόμηλο
1 φλιτζάνι ελαιόλαδο
100γρ γιαούρτι
3 κλωναράκια φασκόμηλο 

Tip: Αναμίξτε όλα τα υλικά πολύ καλά. Αλείψτε 
τα παϊδάκια και αφήστε τα για περίπου 4 ώρες. 

Μαρινάδα για τον φούρνο
Και μια γευστική μαρινάδα για όσους σκέπτο-
νται να ψήσουν φέτος το πασχαλινό αρνί στο 
φούρνο της κουζίνας τους.

Υλικά: 
1/2 φλ. χυμός πορτοκαλιού
1 φλ. λευκό κρασί
3 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες
2 κουτ. γλ. φρέσκο θυμάρι και 1 κουτ. γλ. απο-
ξηραμένο θυμάρι
2 κουτ. σούπας φρέσκο ψιλοκομμένο δενδρολί-
βανο και 1 κουτ. σούπας αποξηραμένο δενδρο-
λίβανο
1/4 κουτ. γλ. φρεσκοτριμμένο πιπέρι
2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο

Οδηγίες: 
•  Αναμίξτε τα υλικά στο μπλέντερ, όχι πάρα πολύ, 

αρκεί να ανακατευτούν καλά.

• Βάλτε το αρνί με τη μαρινάδα σε πλαστική σα-
κούλα, βγάζοντας όσο περισσότερο μπορείτε τον 
αέρα, και κλείστε καλά τη σακούλα. Εν ανάγκη, 
τυλίξτε και με δεύτερη σακούλα για να αποφευ-
χθούν διαρροές. Αφήστε να μαριναριστεί για αρ-
κετές ώρες, ακόμα και ολόκληρη τη νύχτα, εντός 
ψυγείου. 

•  Προτού βάλετε στο φούρνο φροντίστε να έχε-
τε βγάλει από το ψυγείο τουλάχιστον 30 λεπτά 
νωρίτερα, ώστε η θερμοκρασία του κρέατος να 
προσεγγίσει αυτήν του περιβάλλοντος.





	Έμφαση	στην	
ποιότητα,	

όχι	στην	ποσότητα	
τησ Νεκταριασ Καρακωστα

Η επιστροφή στις ρίζες της διατροφής μας, 
στη Μεσογειακή διατροφή, οι έξυπνες αγο-
ρές στο σούπερ μάρκετ και η σωστή συ-
ντήρηση των τροφίμων είναι τα «κλειδιά», 
ώστε να τρώμε υγιεινά, χωρίς να χρειάζεται 
να ξοδεύουμε μια περιουσία στο φαγητό. 
Εξαιρετικά σημαντική είναι επί-
σης, τονίζει η διαιτολόγος 
– διατροφολόγος, 
κυρία Σταματί-
να Π. Αντωνίου, 
η αξιοποίηση των 
«περισσευμάτων». 
Μην βιαστείτε να 
πετάξετε το φαγητό 
που σας περίσσεψε, τα 
φρούτα και τα λαχανι-
κά που έχουν αρχίσει να 
ωριμάζουν ή το μπαγιάτικο 
ψωμί που έχει αρχίσει να συσ-
σωρεύεται στην ψωμιέρα. Ό,τι 
περισσεύει, δεν είναι για πέταμα. 

Σταματίνα Π. Αντωνίου



Π
οια είναι τα συχνό-
τερα λάθη που κά-
νουν οι καταναλωτές 
στη διατροφή τους, 
σε περίοδο κρίσης; 

Η οικονομική κρίση που επικρατεί 
αυτήν την εποχή, επηρεάζει, μετα-
ξύ άλλων, και τον τρόπο διατροφής 
των περισσοτέρων. Πληθώρα με-
λετών δείχνουν ότι υπάρχει συσχέ-
τιση μεταξύ χαμηλού οικονομικού 
στάτους και παχυσαρκίας/ ανθυ-
γιεινών διατροφικών συνηθειών, 
αφού τα άτομα αυτά επιλέγουν 
συχνά τροφές χαμηλής θρεπτικής 
αξίας, που είναι πιο οικονομικές. 
Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα τρό-
φιμα που είναι πλούσια σε trans 
λιπαρά (τα λεγόμενα «κακά λιπα-
ρά»), σε αλάτι και ζάχαρη, απο-
τελούν την πρώτη επιλογή στις 
αγορές αυτών των στρωμάτων, εν 
αντιθέσει με πιο υγιεινές επιλογές. 
Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, 
το ψάρι, τα φρούτα και τα λαχανι-
κά, κοστίζουν περισσότερο από μία 
μπριζόλα ή ένα σακουλάκι πατατά-
κια ή έναν γύρο σουβλάκι. 

Τι πρέπει να προσέχει κανείς 
όταν ψωνίζει στο σούπερ μάρ-
κετ; Ποιες είναι οι παγίδες που 
θα πρέπει να αποφύγει; 
Πρέπει να δίνει έμφαση στην ποι-
ότητα και όχι στην ποσότητα. Λόγω 
του χαμηλού κόστους, οι οικογε-
νειακές συσκευασίες δελεάζουν 
τον καταναλωτή, να κινηθεί προς 
την αγορά τους. Σε αυτήν την πε-
ρίπτωση πρέπει να είναι σίγουρος 

| ο Έλληνας 
καταναλωτής 
επιλέγει ποιότητα 
ή ποσότητα; | 

Ο καταναλωτής πλέον, 
προσπαθώντας να 

καλύψει τις ανάγκες 
της οικογένειάς του, 

επιλέγει την ποσότητα.  
Είναι χαρακτηριστικό 

ότι τα ταχυφαγεία 
παρουσιάζουν σημαντική 

αύξηση των εσόδων 
τους, αφού αποτελούν 
μια εύκολη και γρήγορη 
λύση, που προσφέρεται 
σε χαμηλή τιμές. Στο 

σούπερ μάρκετ, πρέπει 
να κάνουμε πιο λίγες και 

πιο έξυπνες επιλογές, 
έχοντας στο μυαλό μας 

ότι κάθε γεύμα πρέπει θα 
πρέπει να περιέχει άμυλο, 
πρωτεΐνη και λαχανικά. 
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ότι γνωρίζει ποια είναι η μερίδα για 
κάθε τρόφιμο και ότι δεν θα χάσει 
το μέτρο.

Πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε 
λίστα αγορών (shopping list), όταν 
πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ;  
Μπορεί να βοηθήσει σημαντι-
κά στη μείωση του budget για το 
σούπερ μάρκετ, χωρίς απώλειες 
σε ποιότητα. 
•  Ο καταναλωτής θα πρέπει να φτιά-

ξει λίστα για τις αγορές του, να έχει 
δηλαδή αποφασίσει πριν πάει στο 
σούπερ μάρκετ τι θα αγοράσει, 
μειώνοντας έτσι και την πιθανό-
τητα αγοράς ανθυγιεινών τροφών. 

•  Δεν πρέπει επίσης να πηγαίνει 
στην αγορά τροφίμων πεινασμέ-
νος. Πολλές φορές, ένα άδειο 
στομάχι οδηγεί στην αγορά μη 
υγιεινών τροφών, που κοστίζουν 
και σε χρήμα και σε θερμίδες.

•  Θα πρέπει να κάνει καλή ανά-
γνωση και ερμηνεία της διατρο-
φικής ετικέτας των τροφίμων. 

•  Πρέπει να μετράει τις θερμίδες 
που λαμβάνει, δεν αρκεί μόνο 
να τρέφεται υγιεινά. 

•  Μια έξυπνη και οικονομική λύση 
είναι να παρασκευάζει κανείς 
μόνος του στο σπίτι κάποια σνακ, 
αντί να επιλέγει τα έτοιμα σνακ, 
που είναι συνήθως πλούσια σε 
ζάχαρη και λιπαρά, (π.χ. κρουα-
σάν, πατατάκια). Μπορεί π.χ. να 
φτιάξει παστέλι, σπιτικά κέικ ή 
να κόψει μια φρουτοσαλάτα. 

•  Πολύ σημαντική είναι και η ανα-
κύκλωση του φαγητού. 
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| SOLGAR SpiRuLinA:  
για τονΩσΗ και προστασια | 

Η σπιρουλίνα 
(Arthrospira platensis) 
είναι ένας μικροσκοπικός 
φυτο-οργανισμός (άλγος) 
πλούσιος σε πρωτεΐνες 
(70%), αμινοξέα, βήτα 
καροτίνη, χλωροφύλλη, 
ίνες και ένα ευρύ φάσμα 
βιταμινών, μετάλλων και 
ιχνοστοιχείων. Αποτελεί 
ένα εξαιρετικά δημοφιλές 
συμπλήρωμα διατροφής 

με λίγες θερμίδες, που προτιμούν άτομα 
τα οποία ενδιαφέρονται για τη φυσική 
τους κατάσταση και τον έλεγχο του βάρους 
τους. Η σπιρουλίνα προσφέρει τόνωση 
στον οργανισμό, προλαβαίνει τη φθορά των 
μυών και προκαλεί κορεσμό και αίσθηση 
πληρότητας, μειώνοντας τα συμπτώματα 
βουλιμίας. Επίσης, θεωρείται εξαιρετική 
πηγή πρωτεΐνης για τους φυτοφάγους. 
Η Spirulina της Solgar προέρχεται από υψη-
λής ποιότητας σπιρουλίνα, που καλλιεργείται 
στη Χαβάη χωρίς χρήση φυτοφαρμάκων. 
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Τι μπορούμε να κάνουμε με το φαγητό που περίσ-
σεψε; 
Μπορούμε, με τα περισσεύματα του κρέατος ή του 
κοτόπουλου της προηγούμενης μέρας, να φτιάξου-
με μια πολύ ωραία πίτα. Το ρύζι που έχει περισσέ-
ψει μπορούμε να το ανακατέψουμε με μυρωδικά 
και λαχανικά και να φτιάξουμε μια ρυζοσαλάτα. Τα 
ώριμα φρούτα μπορούν να γίνουν κομπόστες ή μαρ-
μελάδες, βράζοντάς τα καλά και φυσικά προσθέτο-
ντας λίγη ζάχαρη. Επίσης, το γάλα που πλησιάζει 
στην ημερομηνία λήξης του, μπορεί να γίνει κρέ-
μα, ριζόγαλο ή κάποιο γλυκό που περιέχει κρέμα. 
Στο χθεσινό ή το προχθεσινό ψωμί, που έχει χάσει 
τη φρεσκάδα του, μπορούμε να ρίξουμε λίγο λάδι 
και ρίγανη και να το ψήσουμε στην τοστιέρα. Πολύ 
σημαντική είναι και η σωστή παρασκευή και συντή-
ρηση των τροφίμων. Για να κερδίσουμε σε ενέργεια 
και κόστος, καλό είναι να επιλέγουμε υψηλή θερ-
μοκρασία στο μαγείρεμα, γύρω στους 100 βαθμούς 
Κελσίου για  τα λαχανικά, το ψάρι, τα μπιφτέκια, τις 
σούπες και μία μέση θερμοκρασία 70 βαθμών για το 
σιγοβράσιμο του φαγητού μας. 

Τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε να οργανώνουμε 
σωστά το ψυγείο μας, ώστε να αξιοποιούμε εγκαί-
ρως τα διάφορα  προϊόντα, προτού λήξουν και ανα-
γκαστούμε να τα πετάξουμε.

Γενικά, στην εποχή της ακρίβειας που διανύουμε, η 
σωστή συντήρηση και η σωστή αξιοποίηση των περισ-
σευμάτων, μας βοηθά να εξοικονομήσουμε χρήματα.

Η μεσογειακή διατροφή έθρεψε τους Έλληνες σε 
πολύ δύσκολα χρόνια. Πόσο σημαντικό είναι να 
την θυμηθούμε; 
Σύμφωνα με μεγάλη μελέτη του Ελληνικού Ιδρύ-
ματος Καρδιολογίας (ΕΛ.Ι.ΚΑΡ), μεγάλη μερίδα του 
ελληνικού πληθυσμού έχει εγκαταλείψει τη μεσο-
γειακή διατροφή. Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός 
ότι το 19% των ανθρώπων που συμμετείχαν στη με-
λέτη ήταν παχύσαρκοι, 42% υπέρβαροι και 58% ακο-
λουθούσαν καθιστικό τρόπο ζωής, επαναφέρει την 
ανάγκη να δοθεί και πάλι έμφαση στον μεσογειακό 
τρόπο διατροφής, που στηρίζεται στην κατανάλωση 
ελαιολάδου, ψαριών, λαχανικών, φρούτων, δημητρι-
ακών, οσπρίων και γαλακτοκομικών. Όλα αυτά μας 
παρέχουν, αναγκαία θρεπτικά συστατικά, βιταμίνες 
και μέταλλα, που είναι σημαντικά για άριστη σωμα-
τική και πνευματική μας ανάπτυξη. Κάποιες συμ-





βουλές για την οργάνωση ενός 
υγιεινού, ημερήσιου διατροφικού 
προγράμματος:
•  Πρέπει να ξεκινάμε την ημέρα 

μας με ένα καλό πρωινό και να 
τρώμε σε τακτά χρονικά δια-
στήματα, καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ημέρας. Η παράλειψη των 
ενδιάμεσων γευμάτων  οδηγεί 
στο να καταναλώνουμε πολύ 
μεγάλη ποσότητα φαγητού,  στο 
ένα –και πολλές φορές μοναδι-
κό- μεγάλο γεύμα της ημέρας. 

•  Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το 
να μασάμε καλά την τροφή μας, 
με μικρά διαλείμματα, ώστε να 
κατανοεί και ο εγκέφαλος ότι 
βρισκόμαστε σε διαδικασία φα-
γητού. 

•  Το μέγεθος της μερίδας παίζει 
επίσης σημαντικό ρόλο, ειδικά 
όταν μιλάμε για έτοιμα γεύματα. 

•  Ο περιορισμός της κατανάλω-
σης των ποτών, κυρίως αυτών 
που περιέχουν ζάχαρη (αναψυ-
κτικά, οινοπνευματώδη) είναι 
επίσης σημαντικός, γιατί δίνουν 
θερμίδες, χωρίς να οδηγούν σε 
κάποιο αίσθημα κορεσμού. 

•   Καλό είναι να περιορίσουμε και 
την ποσότητα του αλατιού στα 
φαγητά μας και να αποφεύ-
γουμε την κατανάλωση τροφών 
πλούσιων σε νάτριο, όπως τα 
αλλαντικά, τα τυριά, τα παστά, 
τα καπνιστά ψάρια, οι κονσέρ-
βες, τα αλμυρά μπισκότα, αυξά-
νοντας παράλληλα την κατανά-
λωση φρούτων, λαχανικών και 
άπαχων γαλακτοκομικών. 

•  Το ψάρι, τα πουλερικά και τα 
όσπρια θα πρέπει να βρίσκονται 
στο εβδομαδιαίο διαιτολόγιό μας. 

•  Δεν πρέπει να ξεχνάμε να πί-
νουμε αρκετό νερό (8-10 ποτή-
ρια ημερησίως- με την αύξηση 
της θερμοκρασίας οι δόσεις 

αυξάνονται), το οποίο αφενός 
αυξάνει τη διούρηση, αφετέ-
ρου συμβάλλει στην ισορρο-
πία των υγρών του σώματος. 

Είναι η κρίση μια ευκαιρία για να 
μάθουμε να τρώμε πιο υγιεινά; 
Σίγουρα. Θέλω να πιστεύω πως 
πολλοί θα στραφούν προς τη με-
σογειακή διατροφή και μια πολύ 
καλή λύση είναι να φυτέψουν 
στον κήπο τους (όσοι διαθέτουν 
κήπο) λαχανικά και φρούτα. Αυτό 
θα λειτουργήσει πολύ ευεργετικά 
στη διατροφική τους συμπεριφο-
ρά, φέρνοντας στο τραπέζι υγι-
εινές τροφές και αποφεύγοντας 
παράλληλα πολλά από τα τρόφι-
μα που κυκλοφορούν στο εμπό-
ριο και περιέχουν συντηρητικά. 

Πέρα από τη διατροφή μας, η 
οικονομική κρίση επιδρά αρνη-
τικά και στη διάθεσή μας. Μπο-
ρούμε να αποφύγουμε την κα-
τάθλιψη, με όπλο τη διατροφή;
Η διατροφή παίζει πολύ σημαντι-
κό ρόλο στην πρόληψη και στην 
αντιμετώπιση της κατάθλιψης. 
Για τη βελτίωση της διάθεσής 
μας, αυτό που προτείνουμε είναι 
κατανάλωση τροφών πλούσιων 
σε ανεπεξέργαστους υδατάνθρα-
κες, όπως τα φρούτα, τα λαχανι-
κά, τα δημητριακά ολικής άλε-
σης, το μαύρο ψωμί. 

Αντικαταθλιπτική δράση έχουν 
και τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, είτε 
με τη μορφή συμπληρωμάτων 
είτε καταναλώνοντας ψάρια, κα-
ρύδια, σογιέλαιο, ηλιέλαιο, ταχίνι 
με μέλι, φυστικοβούτυρο, ακόμη 
και σαλιγκάρια. 

Σύμφωνα με άλλες μελέτες, η 
χαμηλή πρόσληψη βιταμινών Β6 
κι Β12 αυξάνει τον κίνδυνο εμφά-
νισης κατάθλιψης. Για τον λόγο 
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«Είναι γεγονός ότι, 
κάποια τρόφιμα 

υπολείπονται σήμερα  
σε θρεπτική αξία,  

σε σχέση με  
το παρελθόν» 



| T.  04 ||   Άνοιξη 2012

Info
Σταματίνα Π. Αντωνίου
Διαιτολόγος- Διατροφολόγος
Σωτηρίου Αποστόλου Χούντα 5Β, 19002 Παιανία
τηλ. 210.6028402/ κιν. 6976862519
e-mail: tina.antoniou@gmail.com  

who is who
Είναι απόφοιτος του Τμή-
ματος Διατροφής & Διαι-
τολογίας του ΑΤΕΙ Θεσ-
σαλονίκης (2002-2006). 
Καθ’ όλη τη διάρκεια των 
σπουδών της, κατεί-
χε τιμητικό τίτλο και 
χρηματική υποτροφία. 
Η πτυχιακή της διατρι-
βή, είχε ως αντικεί-
μενο την Κατανάλωση 
Ενδιάμεσων Γευμάτων 

Παιδιών Δημοτικού Σχολείου. Κατά 
τη διάρκεια των σπουδών της συμμετείχε στην 
εκπόνηση διαιτολογίων πάνω σε φυσιολογικές 
(εγκυμοσύνη, θηλασμός, εφηβεία, άθληση) και 
σε παθολογικές καταστάσεις (παχυσαρκία, δια-
βήτης, διαταραχές μεταβολικές και ορμονικές) 
υπερλιπιδαιμικές καταστάσεις, καταστάσεις 
αναιμίας, οστεοπόρωση, καρδιαγγειακά νοσή-
ματα, υπέρταση, κλινικά περιστατικά, κ.λπ.), 
καθώς επίσης και εργασιών όπως Διατροφή και 
Αθλητισμός, φαρμακευτική θεραπεία παχυσαρ-
κίας, Μαζική παραγωγή Τροφίμων κ.λπ. 
Είναι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτο-
λόγων Τεχν. Διατροφής από το 2006, μέλος των 
επιστημονικών ομάδων Διατροφή & Mediδια-
τροφή, καθώς επίσης και συνεργάτης του περι-
οδικού «Διατροφή- Health & Wellness». Είναι 
μέλος της Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων 
Ελλάδος (Ε.Δ.ΔΕ) από τον Νοέμβριο του 2009, 
του Ινστιτούτου Διατροφικών Μελετών & Ερευ-
νών (Ι.Δ.Μ.Ε), της Ελληνικής Ιατρικής Εται-
ρείας παχυσαρκίας (Ε.Ι.Ε.Π) και της Ελληνικής 
Γαστρεντερολογικής Εταιρείας.
Πρόσφατα απέκτησε  Εξειδίκευση Master 
Practitioner στις Διατροφικές Διαταραχές 
και την Παχυσαρκία (Μaster Practitioner 
Programme in Eating Disorders & Obesity), από 
το Εθνικό Κέντρο Διατροφικών διαταραχών της 
Μ. Βρετανίας. Συμμετέχει ενεργά σε συνέδρια 
και επιστημονικές ημερίδες, σε Αθήνα και πε-
ριφέρεια. Πραγματοποιεί επισκέψεις και ενη-
μερώσεις σε παιδικούς ιδιωτικούς σταθμούς, 
δημοτικά σχολεία και γυμνάσια, μιλώντας για 
τη διατροφή μικρών παιδιών, τη σημαντικότη-
τα των γευμάτων και τον ρόλο της άσκησης.

| SOLGAR- BeetROOt extRAct: 
συμπυκνΩμενΗ... δυναμΗ | 

Το εκχύλισμα βολβού από 
παντζάρι θεωρείται ως μια 
από τις πιο συμπυκνωμένες 
τροφές, καθώς πέρα από τις 
βιταμίνες, τα μέταλλα και τα 
ιχνοστοιχεία που περιέχει, 
παρέχει πληθώρα φυτοθρε-
πτικών στοιχείων.  Σύγχρονες 
έρευνες επιβεβαιώνουν ότι ο 
βολβός του παντζαριού δια-
θέτει αντιοξειδωτική, αντιγη-
ραντική και αντιφλεγμονώδη 
δράση. Υποστηρίζει την απο-

τοξινωτική δράση του ήπατος, την εύρυθμη 
λειτουργία του πεπτικού και την ουδετεροποί-
ηση της υπερβολικής δράσης των ελευθέρων 
ριζών, ενισχύει την αιματική ροή, περιορίζει 
την αρτηριακή πίεση και μειώνει τα επίπεδα 
ομοκυστεΐνης στο αίμα. Aποκομίστε όλα τα 
θετικά οφέλη του παντζαριού με τις κάψου-
λες Beetroot Extract της Solgar, από συμπυ-
κνωμένο εκχύλισμα ρίζας παντζαριού.
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αυτό, θα πρέπει να καταναλώνονται επίσης τροφές που 
είναι πλούσιες σε αυτές τις βιταμίνες, όπως το συκώτι, 
τα αυγά, τα όσπρια, τα δημητριακά, το κρέας, τα πουλε-
ρικά και τα γαλακτοκομικά. 

Υπάρχει περίπτωση να προκύψει κάποια διατροφική 
έλλειψη από την κακή διατροφή λόγω κρίσης; Πώς 
θα την αντιμετωπίσουμε; 
Αν ο μέσος Έλληνας καταναλωτής επιστρέψει στον 
μεσογειακό τρόπο διατροφής και εφαρμόσει τους βα-
σικούς του κανόνες, μπορεί να εξασφαλίσει μια δια-
τροφική ισορροπία μειώνοντας την πιθανότητα να εμ-
φανίσει διατροφικές ελλείψεις. 

Είναι βέβαια γεγονός ότι, κάποια τρόφιμα υπολείπο-
νται σήμερα σε θρεπτική αξία, σε σχέση με το παρελ-
θόν. Σε περίπτωση εμφάνισης κάποιας ανεπάρκειας 
σε θρεπτικά συστατικά, μπορούμε να ενισχύσουμε την 
πρόσληψή τους, μέσω συμπληρωμάτων. Αυτό βέβαια 
είναι εξατομικευμένο και εξαρτάται από τον κάθε ορ-
γανισμό.  ||



Κρίση
πανικού

Ιδρώτας, τρεμούλα, μουδιάσματα, ταχυκαρδία, σφίξιμο στο 
στήθος, αίσθημα επικείμενου θανάτου.  

Τα συμπτώματα της κρίσης πανικού, φαντάζουν τρομακτικά. 
Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι άνθρωποι καλούνται 

να αντιμετωπίσουν αυτόν τον «εφιάλτη». Τι σημαίνει ο όρος 
«κρίσεις πανικού», τι είδους διαταραχή είναι, ποια είναι τα αίτια 

και οι συνέπειες και κυρίως, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί; 

τησ Βιβέττας Λαϊνιώτη 



Κρίση
πανικού

| L – θεανίνη Solgar: Χαλαρώστε...  φυσικά | 

Ιδανική για τους ανθρώπους που βιώνουν έντονο άγχος και ανησυχία, η 
L-Θεανίνη είναι μια ουσία που προάγει την χαλάρωση του οργανισμού, 
χωρίς ωστόσο να προκαλεί υπνηλία. 
Η L – Θεανίνη είναι ένα συστατικό του πράσινου τσαγιού και διαθέτει 
αποδεδειγμένα οφέλη για το νευρικό σύστημα. Συμβάλλει στη νοητική 
συγκέντρωση, χωρίς όμως να προκαλεί υπερδιέγερση και βελτιώνει και την 
ποιότητα του ύπνου. 
Έχει την ικανότητα να ενεργοποιεί την παραγωγή εγκεφαλικών κυμάτων 
άλφα και να μειώνει τα κύματα βήτα. Βελτιώνει επίσης τη διάθεση και 
αυξάνει τη συναισθηματική σταθερότητα. 
Εξαιρετικά χρήσιμη σε περιπτώσεις άγχους, στρες, ανησυχίας και 
ευερεθιστότητας. 
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H 
διαταραχή πανικού (ΔΠ) είναι μια αγ-
χώδης διαταραχή, που εκδηλώνεται 
με ψυχικά και σωματικά συμπτώματα. 
Πρόκειται για μια από τις πιο συχνές 
ψυχικές παθήσεις. 

Το άτομο που υφίσταται κρίση πανικού, παρουσιά-
ζει ξαφνικά και απρόσμενα, χωρίς προειδοποιητικά 
σημάδια, επεισόδια έντονου φόβου και ισχυρού άγ-
χους. Η διάρκεια των συμπτωμάτων κυμαίνεται από 
λίγα λεπτά (συνήθως) έως μερικές ώρες (σπανίως). 
Εκτιμάται πως περίπου το 5% του γενικού πληθυ-
σμού υποφέρει από διαταραχή πανικού. Οι γυναίκες 
έχουν την πρωτιά και μάλιστα στις ηλικίες 20-40 
ετών.

Αν και δεν είναι γνωστό γιατί ορισμένοι άνθρω-
ποι αναπτύσσουν αγχώδεις διαταραχές, ενώ άλλοι 
όχι, οι ειδικοί συμφωνούν πως κάποιοι παράγοντες 
συμβάλλουν:
•  Σημαντικά γεγονότα (κυρίως δυσάρεστα, αλλά 

σπανιότερα και ευχάριστα), που επιφέρουν αλλα-
γές στον τρόπο ζωής, αλλά και στον τρόπο με τον 
οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας.

•  Χρόνιες καταστάσεις έντασης και άγχους, όπως 
για παράδειγμα ένας γάμος που δεν πηγαίνει 
καλά, δυσαρέσκεια και ένταση στον επαγγελμα-
τικό τομέα, ανεργία, οικονομικά προβλήματα και 
- συνηθέστερα - ο συνδυασμός περισσοτέρων τέ-
τοιων καταστάσεων.

•  Η κατάθλιψη: Άνθρωποι που πάσχουν από κατά-
θλιψη παρουσιάζουν συχνά και κάποια αγχώδη δι-
αταραχή. Πολλές φορές δεν είναι εύκολο να πούμε 
αν η κατάθλιψη προϋπήρχε ή αν παρουσιάστηκε 
ως συνέπεια των κρίσεων πανικού ή της φοβίας.

► Τα συμπτώματα
Τα ψυχικά συμπτώματα περιλαμβάνουν έντονο 
φόβο, άγχος, ο πάσχων φοβάται πως θα χάσει τον 
έλεγχο και τα λογικά του, ενώ τον καταλαμβάνει φό-
βος επικείμενου θανάτου. 

Τα σωματικά συμπτώματα που συνοδεύουν τις 
κρίσεις πανικού είναι πολύ έντονα και εκδηλώνο-
νται με τρεμούλα, ταχυκαρδία, δύσπνοια, ζάλη, ναυ-
τία, αίσθημα ασφυξίας και πνιγμού, εφίδρωση και 
πόνο στο στήθος, μουδιάσματα στο σώμα, αίσθημα 



αδυναμίας και τάση λιποθυμίας. Ο πάσχων διακατέ-
χεται από την επιθυμία να φύγει από τον χώρο όπου 
συμβαίνει η κρίση και να πάει σε ένα μέρος όπου 
αισθάνεται ασφαλής. Αργότερα εμφανίζει άρνηση 
να επισκεφθεί ξανά το χώρο στον οποίο υπέστη την 
κρίση ή γενικότερα όμοιους χώρους (π.χ. σταθμός 
μετρό). Σταδιακά, αν οι κρίσεις είναι πολλές και το 
άτομο αδυνατεί να αντιδράσει, αποφεύγει τις εξό-
δους και μειώνει τις δραστηριότητές του μέχρι ση-
μείου «αναπηρίας».

Μια κρίση πανικού μπορεί να συμβεί ξαφνικά και 
απροειδοποίητα, κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμέ-
νης δραστηριότητας. Μπορεί όμως να εμφανιστεί 
και μετά από συγκεκριμένα στρεσογόνα γεγονότα 
που βιώνει το άτομο. Η ένταση των συμπτωμάτων 
αυξάνει προοδευτικά. Η συχνότητα και η βαρύτητα 

των κρίσεων ποικίλλουν από 
άτομο σε άτομο. Μπορεί π.χ. 

κάποιος να έχει μια κρίση 
πανικού την εβδομάδα 

για πολλούς μήνες κι 
άλλος να παρουσιάζει 

μια σειρά από κρί-
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σεις μέσα στην εβδομάδα, με διαστήματα διακοπής 
κάποιων μηνών και επανεμφάνισης των κρίσεων, 
και αυτό να συμβαίνει για χρόνια. Η πορεία είναι 
χρόνια, με εξάρσεις και υφέσεις. Η ακριβής αιτιο-
λογία δεν έχει αποσαφηνιστεί. Πάντως, η κληρονο-
μικότητα φαίνεται να παίζει ρόλο. Έχει παρατηρηθεί 
ότι οι ασθενείς πρώτου βαθμού ατόμων με διαταρα-
χή πανικού έχουν 4-8 φορές μεγαλύτερη πιθανότη-
τα να παρουσιάσουν τη διαταραχή αυτή.

Η διαταραχή έχει συσχετισθεί και με την απορ-
ρύθμιση των επιπέδων των χημικών ουσιών που 
λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες μετάδοσης των 
ερεθισμάτων στον εγκέφαλο (νευρομεταβιβαστές). 
Επίσης, πολλοί θεωρούν ότι η βάση της διαταραχής 
είναι η κατάθλιψη.

► Στα επείγοντα  
Πολλά από τα συμπτώματα που εμφανίζονται στις 
κρίσεις πανικού, είναι παρόμοια με αυτά που πα-
ρουσιάζονται εξαιτίας σοβαρών παθήσεων της 
καρδιάς, του θυρεοειδούς, του εγκεφάλου, του πε-
πτικού συστήματος και των πνευμόνων. Οι κρίσεις 
πανικού «μιμούνται» άλλες σοβαρές οργανικές πα-
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Οι κρίσεις πανικού «μιμούνται» 
άλλες σοβαρές οργανικές παθήσεις.  

Για το λόγο αυτό, παρατηρείται  
προσέλευση των ατόμων αυτών  

στα επείγοντα των Νοσοκομείων. 

| σπρέι... πρώτων βοηθειών | 

Η κρίση πανικού χτύπη-
σε και πάλι την πόρτα 
σας; Τώρα η Ainsworths 
σας προσφέρει έναν 
αθώο, ανώδυνο τρόπο 
για να ανακουφιστείτε 
από τα συμπτώματα που 
σας ταλαιπωρούν. Το 
dr. Bach Emergency 
Spray, συνιστά έναν 
ειδικευμένο και ενισχυ-
μένο συνδυασμό οκτώ 
εκχυλισμάτων ανθών, 
που συμβάλλει στην 
άμεση αντιμετώπιση του 
άγχους, της κατάθλιψης, 
καθώς και των κρίσεων 

φόβου και πανικού. 
Περιέχει Aspen, για φόβους που 
μπορούν να εξελιχθούν σε τρόμο 
και πανικό, Cherry Plum που 
καταπολεμά τον φόβο απώλειας 
ελέγχου, Clematis, η εισπνοή του 
οποίου ισοδυναμεί με «κατέβασμα 
του διακόπτη» της αρνητικής 
κατάστασης που εξελίσσεται, 
Impatiens που ανακουφίζει από 
την ένταση και την ευερεθιστότητα, 
Mimulus, Rock Rose κατά του 
τρόμου και του πανικού, Star 
of Bethlehem, που ανακουφίζει 
από το σοκ και το μούδιασμα 
που προκαλούν οι στενόχωρες 
καταστάσεις. Τέλος, περιέχει 
White Chestnut, που βοηθά 
στη «διαγραφή» των συνεχών 
ανεπιθύμητων σκέψεων. 
Κυκλοφορεί σε μορφή σπρέι χωρίς 
αλκοόλ και θεωρείται ιδανικό για 
αντιμετώπιση και ανακούφιση από 
το καθημερινό στρες. 
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θήσεις. Για τον λόγο αυτό, συχνά παρατηρείται προσέλευση 
των ατόμων αυτών στα επείγοντα των Νοσοκομείων. 

Η αρχική, λοιπόν, αντίδραση του ατόμου που παθαίνει για 
πρώτη φορά κρίση πανικού, είναι να απευθυνθεί σε κάποιο 
γιατρό, συνήθως καρδιολόγο, παθολόγο και ενδοκρινολόγο 
για έλεγχο του θυρεοειδούς. Ξεκινάει τότε μια σειρά εξε-
τάσεων και όταν αποκλειστεί ιατρικά κάποιος παθολογικός 
παράγοντας, τότε γίνεται η διάγνωση ότι πάσχει από κρίση 
πανικού. 

Δεν είναι σπάνιο τα άτομα αυτά να αρνούνται να δεχτούν 
ότι το πρόβλημά τους είναι μόνο ψυχολογικό και, κατά συνέ-
πεια,  να μην επισκέπτονται κάποιον Ειδικό Ψυχοθεραπευτή, 
Ψυχίατρο ή Ψυχολόγο. Έτσι, όσο περνά ο καιρός, ο πανικός 
εμφανίζεται συχνότερα, επηρεάζει αρνητικά όλες τις πτυχές 
της ζωής του ατόμου και βασανίζει όχι μόνο το ίδιο, αλλά 
και όσους το συναναστρέφονται. Τελικά, το άτομο με κρίση 
πανικού αποφασίζει να πάει σε ειδικό, όταν πια η κατάσταση 
είναι ανεξέλεγκτη και αισθάνεται ότι δεν αντέχει να ζήσει 
άλλο με το πρόβλημα, ούτε το ίδιο αλλά ούτε και οι γύρω του.

► Κρίση είναι. Θα περάσει;
Η θεραπεία της κρίσης πανικού περιλαμβάνει ψυχοθερα-
πεία, με ή χωρίς φαρμακευτική αγωγή. Ως αποτέλεσμα, με-
γάλο ποσοστό -γύρω στο 80%- επιτυγχάνει μείωση του αριθ-
μού και της συχνότητας των κρίσεων πανικού ή εξάλειψή 
τους.

Έχει βρεθεί ότι τα αντικαταθλιπτικά μπορούν να βοηθή-
σουν στη θεραπεία των κρίσεων πανικού.  Με τη φαρμακευ-
τική αγωγή, η βελτίωση των κρίσεων πανικού αρχίζει μέσα 
σε μερικές εβδομάδες. Σε καταστάσεις όπου η φαρμακευτι-
κή αγωγή κρίνεται αναγκαία, καλό είναι να συνοδεύεται από 
ψυχοθεραπεία, γιατί τότε τα αποτελέσματά της φαίνονται 
γρηγορότερα. Η γνωσιακή ψυχοθεραπεία, βοηθά τον πά-
σχοντα να αποκτήσει επίγνωση του τι ακριβώς και γιατί του 
συμβαίνει, ενώ του επιτρέπει να αναγνωρίσει και να αλλάξει 
τον τρόπο σκέψης του, που συντηρεί και ενδεχομένως πυ-
ροδοτεί  το άγχος. ||



Ποδηλατήστε,
είναι μεταδοτικό!
Freeday: 

του  Ραζμίκ Αγαμπατιάν 

Το να βγαίνουμε με το 
ποδήλατό μας και να 

κάνουμε μια απολαυστική 
βόλτα στην πόλη μια 
καθημερινή μέρα της 

εβδομάδας, συνιστά μια 
επικίνδυνη αποστολή 
για τα δεδομένα των 

μεγάλων πόλεων. 
Ερχόμαστε αντιμέτωποι 

με το καυσαέριο, τα 
κορναρίσματα, τους 

πηγμένους δρόμους, το 
ελλιπές- έως ανύπαρκτο- 
δίκτυο ποδηλατοδρόμων 

και το γενικό απαγορευτικό, 
που επικρατεί για την 

είσοδο των δικυκλιστών στο 
μετρό της Αθήνας…

Σ 
αν όαση σε αυτήν 
την έρημο της απαξί-
ωσης, οι ποδηλάτες 
της Παρασκευής ή 
αλλιώς Freeday- ως 

συμφυρμός των λέξεων free, day 
και Friday, ήρθαν για να μείνουν. 
Πρόκειται για ομάδα ποδηλατιστών 
που συναντιούνται τα βράδια της 
Παρασκευής και με τα δίκυκλά 
τους οργώνουν τους δρόμους της 
Αθήνας, από Βορρά έως Νότο και 
από Ανατολή έως Δύση. Κι ενώ 
αρχικά αριθμούσαν καμιά δεκαριά 
άτομα, τώρα τείνουν να πάρουν δι-
αστάσεις θεσμού, αφού πλέον στις 
ποδηλατοδρομίες που οργανώνουν, 
μπορεί να μετρήσει κανείς μέχρι 
και 600 κεφάλια. Στις τάξεις τους 
περιλαμβάνονται άνθρωποι κάθε 
ηλικίας με διαφορετικά ενδιαφέρο-



ευχέρεια να ξεκουραστούν λίγο περισσότερο το πρωί του Σαββάτου.
Ενημερωτικά: Η αφετηρία είναι πάντα η πλατεία Ασωμάτων, στο 

σταθμό του ηλεκτρικού Θησείο. Κάθε Πέμπτη αναρτώνται στο Διαδί-
κτυο ανακοινώσεις σχετικές με τον προορισμό και τη διαδρομή που 
πολλές φορές ξεπερνάει και τα 40 χιλιόμετρα.

Η προσυγκέντρωση είναι στις 9:30 μ.μ. και η αναχώρηση αυστηρά 
στις 10:00. Στο τέλος της διαδρομής προβλέπεται στάση 40΄ λεπτών 
για ξεκούραση και φαγητό. Ύστερα ξεκινάει ο δρόμος της επιστρο-
φής. Μέχρι τις 2:00 το βράδυ η βόλτα έχει λήξει. 

► Iστορίες ποδηλασίας
Η ποδηλατοπομπή συμπαρασύρει τους έκπληκτους Αθηναίους σε ένα 
εορταστικό κλίμα, από όπου και αν περάσει. Είναι άλλωστε αδύνα-
τον να αντισταθεί κανείς στον πειρασμό και να μην βγει στο μπαλκόνι 
του, όταν ακούσει γέλια, χαρές και ήχους από σφυρίχτρες που δίνουν 
ρυθμό στο πετάλι. Οι οδηγοί πολλές φορές κορνάρουν επιδοκιμαστι-
κά, ενώ χαμόγελα ζωγραφίζονται στα πρόσωπα των περαστικών.

Όποιοι τους ρωτήσουν πού πάνε, εισπράττουν την αφοπλιστική 
απάντηση «Βόλτα». Φυσικά δεν λείπουν και οι γκρινιάρηδες αυτοκι-
νητόβιοι που αρχίζουν τη μουρμούρα επειδή οι ποδηλάτες βρίσκο-
νται στο δρόμο τους, αλλά μικρή σημασία έχει. Άλλωστε, η ομάδα 
Freeday θέλοντας και μη, «απασχολεί» πλέον και την Tροχαία, η 
οποία πολλές φορές διευκολύνει την διέλευσή τους στις διασταυ-
ρώσεις των κεντρικών δρόμων. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιά-
ζουν και οι λεγόμενες θεματικές ποδηλατοδρομίες, όπως αυτές των 
Χριστουγέννων (όπου οι Freedayers, πήγαν δώρα στα παιδάκια του 
Παιδικού Χωριού S.O.S. Βάρης) ή των αποκριών.

Επιπρόσθετα υπάρχει και η Αθηναϊκή εκδοχή του γύρου της Γαλλίας, 

ντα, ενώ τονίζουν ότι η ομάδα τους 
δεν απευθύνεται μόνο σε αθλητές, 
αλλά σε όσους αγαπάνε το ποδήλατο 
και θέλουν να απολαύσουν μια βόλτα 
παρέα με άλλους… ποδη-λάτρες.  

►  Ορθοπεταλιές Freeday
Πώς ξεκίνησε: Η πρωταρχική ιδέα 
των Freeday ξεκίνησε πριν από 
περίπου 3 χρόνια από μια παρέα 
πέντε φίλων. Οι φίλοι… των φίλων 
έφεραν κι άλλους φίλους, με απο-
τέλεσμα η ποδηλατοπαρέα να γιγα-
ντωθεί σε τέτοιο βαθμό, που όταν 
οι αυτοκινητιστές διασταυρώνονται 
μαζί τους, περιμένουν κάμποσα 
λεπτά μέχρι να περάσουν και οι 
τελευταίοι δικυκλιστές του κομβόι.

Καταλύτης σε αυτή τη διαδικα-
σία επέκτασης ήταν το Facebook, 
όπου τα μέλη των freedayers ξε-
περνούν πλέον τους 16.500.
Ποιοι είναι: Όπως αναφέρουν 
στην ιστοσελίδα τους, η ομάδα 
Freeday δεν έχει αρχηγούς. Είναι 
μια γελαστή παρέα συνοδοιπόρων, 
που συνυπάρχουν αρμονικά στον 
δρόμο, ακολουθώντας μερικούς 
απλούς κανόνες και τίποτε άλλο.
Γιατί βράδυ Παρασκευής; Ως 
γνωστόν, οι δρόμοι της Αθήνας 
την ημέρα ανήκουν στην δικτατο-
ρία της πλειοψηφίας των αυτοκι-
νήτων και δεν μένει χώρος ούτε 
για πεζούς, ούτε για ποδηλάτες. 
Οι υποδομές είναι ανύπαρκτες, τα 
ποδήλατα ανεπιθύμητα και οι κα-
βαλάρηδές τους εξόριστοι. Οπότε, 
οι βραδινές βόλτες προέκυψαν ως 
μια δελεαστική πρόταση για όσους 
ήθελαν να απολαύσουν την πρω-
τεύουσα κάνοντας πετάλι. Όσο για 
την ημέρα, ο λόγος που προτιμή-
θηκε η Παρασκευή είναι προφα-
νής. Είναι η τελευταία εργάσιμη 
της εβδομάδας, άρα οι περισσό-
τεροι συμμετέχοντες έχουν την 
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η επονομαζόμενη Tour d’ Athènes 
που γίνεται μία φορά το χρόνο, συ-
νήθως λίγο πριν τις καλοκαιρινές 
διακοπές. Πρόκειται για μια δια-
δρομή που μπορεί να φτάσει και 
τα 80 χιλιόμετρα, και στην οποία οι 
θαρραλέοι ποδηλάτες κάνουν τον 
γύρο του Λεκανοπεδίου.

► Aλληλεγγύη
Η ποδηλατική αλληλεγγύη είναι βα-
σική αρχή της ομάδας Freeday. Αν 
κάποιος ποδηλάτης αντιμετωπίσει 
κάποιο πρόβλημα, θα σταματήσουν 
όλοι μέχρι να βρεθεί λύση. Ενδει-
κτικές είναι οι περιγραφές από τις 
ποδηλατοβόλτες της Παρασκευής, 
του blogger που υπογράφει ως 
«Spastos Petalakis». Αναφέρεται 
με συγκίνηση στα χειροκροτήματα 
των νέων παιδιών, σε μια κοπέλα 
που καθόταν με τις πιτζάμες της 
στο κατώφλι της πόρτας της παρέα 
με το σκυλάκι της και τους χαιρε-
τούσε και στα συγχαρητήρια από 
τους παππούδες και τις γιαγιάδες. 
Κατά την άποψή του, τα πιο διασκε-
δαστικά σημεία μιας βόλτας είναι οι 
υπόγειες διαβάσεις και τα τούνελ 
διότι «δίνουν μια ξεχωριστή ηχώ 
και αποτελούν το ξεσάλωμα του 
ποδηλάτη». Παρ’ όλα αυτά, εκφρά-

Περισσότερα στο Facebook: 
www.facebook.com/group.php?gid=49283986544
και στο www.podilates.gr

ζει με πικρία: «Εμάς τους ποδηλάτες δεν μας σέβεται κανένας εδώ και 
χρόνια. Κάθε μέρα, κάθε ώρα μαζί με τους πεζούς, δίνουμε τη μάχη μας 
εκεί στους δρόμους…».

► Ο δεκάλογος του καλού freedayer
Ένα εγχείρημα όμως, με τόσους πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους 
δεν είναι απλή υπόθεση. Για να λειτουργήσει επιτυχημένα, χρειάζεται 
οργάνωση και μερικούς βασικούς κανόνες που πρέπει να ακολουθούν 
όλοι όσοι θέλουν να συμμετάσχουν για να μπορέσουν να απολαύσουν 
τη βόλτα τους με ασφάλεια:
 1. > Φροντίζουμε να είμαστε στην ώρα μας στο ραντεβού των 9:30 
την Παρασκευή στο Θησείο, διότι διαφορετικά θα γίνουμε μοναχικοί 
καβαλάρηδες της νύχτας. 
2. > Στην κεφαλή της ποδηλατοπομπής υπάρχει ένας ποδηλάτης 

με ένα ευδιάκριτο φως στην πλάτη του τον 
οποίο ακολουθούμε. Είναι ο οδηγός που 
γνωρίζει τη διαδρομή και δίνει το ρυθμό.
3. > Στις διασταυρώσεις φροντίζουμε να 
κλείνουμε τους πλαϊνούς δρόμους- εάν 
δεν το έχει ήδη κάνει κάποιος άλλος- για 
να περάσει με ασφάλεια όλη η ομάδα. 
  4. > Καλό είναι να έχουμε τον ίδιο ρυθμό 
με τους υπόλοιπους συμποδηλάτες μας 
και να κινούμαστε κατά το δυνατόν ως ένα 
συμπαγές μπλοκ.
5. > Aφήνουμε μια λωρίδα κυκλοφορίας 
για τα αυτοκίνητα, κινούμενοι στη δεξιά 
λωρίδα. Εάν ο δρόμος έχει μία λωρίδα κυ-

κλοφορίας, τότε καταλαμβάνουμε όλο το πλάτος. 
  6. > Ποδηλατούμε με σύνεση, ήρεμα και ήσυχα, χωρίς να ενοχλούμε 
τους περίοικους και χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τους συνοδοιπό-
ρους μας. 
  7. > Βοηθάμε οποιοδήποτε μέλος της ομάδας, σε περίπτωση βλάβης 
ή ατυχήματος. Μια τρόμπα και μια έξτρα σαμπρέλα είναι επιθυμητή 
για παν ενδεχόμενο. 
8. > Τηρούμε την προγραμματισμένη στάση για ξεκούραση, ανεφο-
διασμό και φαγητό παρέα με όλη την ομάδα.
9. > Φέρουμε την αποκλειστική ευθύνη του εαυτού μας. Για να 
ποδηλατούμε ασφαλώς, είναι απαραίτητο να φοράμε κράνος, να 
έχουμε φωτάκια μπρος και πίσω και να οδηγούμε ένα τουλάχιστον 
λειτουργικό ποδήλατο.
10. > Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όλους, ενώ οι ανήλικοι ποδη-
λάτες πρέπει να συνοδεύονται από τον κηδεμόνα τους.  ||





Τόσο η εμπειρία όσο και η λογική δι-

δάσκουν πως  η σωστή επιλογή γυμνα-

στηρίου αυξάνει τις πιθανότητες να 

εντάξουμε την τακτική άσκηση στην 

καθημερινότητα μας και να την κάνου-

με τρόπο ζωής. Στην εποχή μας, αν οι 

άνθρωποι ήταν καλύτερα ενημερωμένοι 

για τα ψυχολογικά οφέλη από την άσκη-

ση και για τις αγχολυτικές της ιδιότητες, 

είναι βέβαιο ότι πολλοί περισσότεροι θα 

έβαζαν το γυμναστήριο στην καθημε-

ρινότητά τους. Προσοχή όμως η επιλο-

γή λάθος  γυμναστηρίου μπορεί να μας 

οδηγήσει σε οριστικό  «διαζύγιο» με τη 

γυμναστική. 

Επιλέγοντας	
γυμναστήριο

τoy  Ραζμίκ Αγαμπατιάν

E 
ίναι ενδεικτικό ότι, από όσους ξεκινούν κάποια 
στιγμή γυμναστήριο, μόνο το 5% το συνεχίζουν 
συστηματικά για περισσότερους από έξι μήνες, 
ενώ μόλις το 2% για περισσότερο από έναν χρόνο. 
Συνήθεις λόγοι απομάκρυνσης είναι ο εργασιακός 

φόρτος, η απουσία διάθεσης, η κούραση αλλά και η απογο-
ήτευση από τα αποτελέσματα ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες.  
Το ερώτημα που προκύπτει λοιπόν, είναι πώς θα επιλέξουμε 
αυτό που μας ταιριάζει και πώς κατ΄ επέκταση θα αποφύ-
γουμε απογοητεύσεις που θα αμαυρώσουν την προσπάθειά 
μας. Με άλλα λόγια, με ποιο κριτήριο θα «ανακαλύψουμε» το 
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κατάλληλο γυμναστήριο, ποιες παγίδες  πρέπει να αποφύ-
γουμε και -κυρίως- υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορέ-
σουμε να γυμναστούμε αποτελεσματικά και  με ασφάλεια.  

► Τα βασικά χαρακτηριστικά
Η σημασία της απόστασης: Για να επιλέξουμε γυμναστή-
ριο, καθοριστικό παράγοντα συνιστά  η απόσταση στην 
οποία βρίσκεται, σε σχέση με την εργασία μας ή το σπίτι 
μας. Και αυτό, γιατί με τους φρενήρεις ρυθμούς της καθη-
μερινότητας, θα πρέπει να έχουμε την άνεση -συναισθη-
ματική και πρακτική- στο να ακολουθούμε το πρόγραμ-
μα της γυμναστικής μας, χωρίς να δυσκολευόμαστε. «Τις 
περισσότερες φορές η δικαιολογία που προβάλλεται για 
τη διακοπή ενός προγράμματος είναι η κούραση από την 
εργασία και η αδυναμία να βγούμε από το σπίτι και το από-
γευμα. Είναι προτιμότερο λοιπόν το γυμναστήριο που θα 
επιλέξουμε να βρίσκεται κοντά στον χώρο εργασίας, ώστε 
να πηγαίνουμε αμέσως μετά την δουλειά μας», τονίζει ο 
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής και Σύμβουλος Διατροφής, 
κ. Παντελής Αντωνίου. Έτσι, μια απόσταση δέκα έως δε-
καπέντε λεπτών με τα πόδια-και όχι με αυτοκίνητο ή συ-
γκοινωνία- είναι ιδανική. Αλλιώς, αν πρέπει να πάμε με 
το αυτοκίνητό μας, καλό είναι να σιγουρευτούμε ότι κοντά 
υπάρχει πάρκινγκ.

Ένα άλλο πρόβλημα που επισημαίνει ο κ. Αντωνίου εί-
ναι ότι τις απογευματινές ώρες υπάρχει πολύς κόσμος με 
αποτέλεσμα κάποιος να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει τα 

| Χρήσιμα tips για να μην 
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•  Επιλέγουμε το γυμναστήριο με 
βάση τις δικές μας ανάγκες (ωράριο, 
ελεύθερο χρόνο, απόσταση, προτει-
νόμενα είδη άσκησης κ.λπ.) και όχι 
σύμφωνα με την παρότρυνση π.χ. 
κάποιου φίλου, τις ευκολίες πληρω-
μής της επιχείρησης ή από τις θεα-
ματικές της  «υποσχέσεις». 

•  Να ξεκαθαρίσουμε εξαρχής εάν 
θέλουμε να γυμναζόμαστε σε μι-
κτό ή όχι γυμναστήριο,  καθώς και 
να αποσαφηνίσουμε εάν προτιμάμε 
συμβατικό γυμναστήριο fitness ή 
wellness με ποικιλία προγραμμά-
των εκγύμνασης, γυμναστήριο που 
δουλεύει αποκλειστικά με προσω-
πικούς γυμναστές (personal και 
group training) ή που παρέχει μόνο 
εναλλακτικές μεθόδους εκγύμνασης 
(γιόγκα, πιλάτες κ.λπ.).

•  Να διατηρούμε μια συγκεκριμένη 
και σταθερή ώρα προπόνησης και 
μην την αλλάζουμε για κανένα λόγο. 
Διότι, έχει σημασία να εντάξουμε 
το εν λόγω χρονικό διάστημα στο 
γυμναστήριο, στις καθημερινές μας 
συνήθειες, αντιμετωπίζοντάς το ως 
τον δικό μας προσωπικό χρόνο, κατά 
τον οποίο κάνουμε κάτι ωφέλιμο για 
τον εαυτό μας.

•  Να έχουμε πάντοτε υπόψη μας ότι 
το αποτέλεσμα που επιθυμούμε εί-
ναι συνισταμένη πολλών πραγμά-
των- διατροφή, συνέπεια, ένταση, 
διάρκεια -και όχι μόνο προπόνησης.

•  Είναι χρήσιμο να μην επαναπαυόμα-
στε στην προ - καλοκαιρινή σχέση με 
την γυμναστική, γιατί η χαλάρωση, 
το τοπικό πάχος, η κυτταρίτιδα, το 
πρόωρο γήρας και το στρες δυστυ-
χώς μας ακολουθούν όλο το χρόνο, 
και η γυμναστική είναι ίσως το μόνο 
μέσο πρόληψης και αντιμετώπισης.
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όργανα άνετα τα ηλεκτρονικά μηχανήματα, 
ποδήλατο, διάδρομο κ.λπ. «Αυτό, εκτός του 
ότι δεν επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν τα 
μηχανήματα όση ώρα επιθυμούμε, αποθαρ-
ρύνει κάποιους που δεν είναι πολλοί κοινω-
νικοί ή δεν αισθάνονται άνετα με το σώμα 
τους. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος να επι-
λέγουμε να πηγαίνουμε στο γυμναστήριο, 
αν όχι το πρωί, τουλάχιστον το μεσημεράκι 
μετά την δουλειά και όχι το απόγευμα», εξη-
γεί ο κ. Αντωνίου.

Νομιμότητα και τάξη: Το γυμναστήριο επι-
βάλλεται να διαθέτει εν ισχύ άδεια λειτουρ-
γίας αναρτημένη σε εμφανές σημείο. Επι-
πρόσθετα, οφείλει να τηρεί βασικό ιατρικό 
ιστορικό των πελατών του και να ζητά γρα-
πτή βεβαίωση από παθολόγο ή καρδιολόγο 
ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στο να ασκη-
θούμε. «Σωστό είναι να ενημερώσουμε για 
προβλήματα υγείας και ιδιαίτερα για πόνους 
στην μέση και στα γόνατα ή προβλήματα 
στην σπονδυλική στήλη. Επίσης είναι ση-
μαντικό να δηλώσουμε εάν έχουμε ιστορικό 
καρδιοπαθειών, υπόταση ή αναιμία», σημει-
ώνει ο κ. Αντωνίου.

Η αξιοπιστία του γυμναστή: Κατ’ αρχήν θα 
πρέπει να είναι πτυχιούχος γυμναστικής 
ακαδημίας - μπορούμε να ζητήσουμε την 
πιστοποίησή του, χωρίς να θεωρηθεί ότι 
τον προσβάλλουμε. Γιατί είναι ο άνθρωπος 
που θα συνεργαστεί  μαζί μας, προκειμένου 
να μας βοηθήσει με τρόπο υπεύθυνο και 
ασφαλή στην εκγύμνασή μας. Οι συμβουλές 
του είναι απαραίτητες, τόσο στις ασκήσεις 
με τα μηχανήματα, όσο και στην αίθουσα 
των ομαδικών προγραμμάτων. Έτσι, οφεί-
λουμε να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς μαζί 
του όταν θα του εξηγήσουμε τους λόγους 
που μας ώθησαν στο γυμναστήριο, αλλά και 
όταν του περιγράψουμε την κατάσταση της 
υγείας μας. Ο γυμναστής, από πλευράς του, 
πρέπει να είναι ανοιχτός στις όποιες απορί-
ες και ερωτήσεις μας, ώστε να μην υπάρ-
ξουν παρερμηνείες και ατυχήματα. Είναι δε 
υποχρεωμένος να μας βοηθήσει στο να επι-

| κανόνες ασφαλείας: |

• Η καλύτε-
ρη ώρα για να 
γυμναστούμε 
είναι το πρωί, 
διότι γεμίζουμε 
το σώμα μας 
ενέργεια και 
έχουμε όρεξη 
για δουλειά, 
όταν όλοι οι άλ-
λοι ακόμα νυ-
στάζουν. Αλλά 
ακόμα και αν αυτό δεν είναι εφικτό, ας προτιμή-
σουμε όλες τις άλλες ώρες της ημέρας και ας απο-
φύγουμε την εκγύμναση πριν τον ύπνο -διότι εν-
δεχομένως θα δυσκολευτούμε να χαλαρώσουμε.

• Να είμαστε συνεπείς σε τρία πράγματα: Στο φα-
γητό μας πριν την προπόνηση (2-3 ώρες πριν πάμε 
στο γυμναστήριο να έχουμε φάει κάτι ώστε να δια-
θέτουμε τα απαραίτητα «καύσιμα»), στην ένταση 
της προπόνησης, ακόμα και αν είμαστε κουρασμέ-
νοι  και στη φάση μετά τη γυμναστική όπου όσο 
και αν πεινάμε, καλό είναι να αντισταθούμε-για να 
έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα- και να γευματί-
σουμε όταν περάσουν κάποιες ώρες. 

• Αν για οποιοδήποτε λόγο νιώσουμε «περίεργα» 
κατά την διάρκεια της άσκησης, ταχυκαρδία, ξαφ-
νική εφίδρωση χωρίς λόγο ή ζαλάδα, θα πρέπει 
να σταματήσουμε αμέσως και να το αναφέρου-
με στον γυμναστή μας. Εκείνος θα μας μετρήσει 
την πίεση και τους  σφυγμούς, θα μας ξαπλώσει 
στο πάτωμα και στη συνέχεια θα διερευνηθεί αν 
η αιτία της αδιαθεσίας μας σχετίζεται ή όχι με το 
ιατρικό ιστορικό μας.

• Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκ-
γύμνασης, αισθανθούμε μυϊκό πόνο, σταματάμε 
αμέσως την άσκηση, αποφεύγοντας να ολοκλη-
ρώσουμε τις επαναλήψεις. Η τοποθέτηση πάγου 
στο σημείο που πονάμε και οι συμβουλές του 
γυμναστή για την συνέχιση της  παγοθεραπείας 
–ακόμη και στο σπίτι- θα μας γλιτώσουν από δυ-
σάρεστες περιπέτειες.
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λέξουμε ποιο είδος γυμναστικής μας ταιριάζει και 
εάν θέλουμε, να μας σχεδιάσει ατομικό πρόγραμμα 
εκγύμνασης. 

Προσέξτε τη σχέση ποιότητας –τιμής: Ελέγξτε τι 
χρεώνεται στη συνδρομή που θα πληρώσετε. Μπο-
ρεί να υπάρχουν υπηρεσίες που χρεώνονται, αλλά 
που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε. Ελέγξτε 
επίσης τα ωράρια του aerobic. «Είναι συνηθισμένο 
φαινόμενο κάποιος να γράφεται σε ένα γυμναστήριο 
με σκοπό να ακολουθήσει τα προγράμματα aerobic 
και έπειτα να αντιλαμβάνεται ότι το πρόγραμμα που 
τον ενδιαφέρει γίνεται άλλες ώρες και ημέρες από 
αυτές που πηγαίνει», μας λέει ο κ. Αντωνίου.

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή: Να μην πέφτουμε 
στη παγίδα των γρήγορων αποτελεσμάτων με «σού-
περ» μηχανήματα που υπόσχονται θαύματα. 

Επίσης, αν έχουμε κάποιο γνωστό πρόβλημα 
υγείας, π.χ. σακχαρώδη διαβήτη, δεν θα πρέπει να 
επιτρέψουμε σε κάποιον γυμναστή να μας σχεδιά-
σει πρόγραμμα διατροφής (αρμόδιος για αυτό είναι 
ο θεράπων ιατρός ή πτυχιούχος διαιτολόγος).  

λειτουργικότητα και καθαριότητα: Από τους βα-
σικούς κανόνες εύρυθμης λειτουργίας κάθε γυ-
μναστηρίου είναι τα μηχανήματα που βρίσκονται 
στο χώρο να είναι λειτουργικά και εύχρηστα- στον 
βωμό των περικοπών, πολλοί αφήνουν  τα μηχανή-
ματά τους χωρίς συντήρηση ή αλλαγές σε αθλητικό 
υλικό-αλλά και να επικρατεί καθαριότητα, τόσο σε 
αυτά όσο και σε αίθουσες, αποδυτήρια, ντους και 
τουαλέτες (αναρτημένο πιστοποιητικό απολύμαν-
σης). Η χρήση ατομικής πετσέτας είναι αδιαπραγ-
μάτευτος όρος. 

Περιβάλλον οικείο και φιλικό: Είναι εξαιρετικά 
σημαντικό, αφού όταν δημιουργεί ευχάριστα συναι-
σθήματα, μας παροτρύνει ακόμα περισσότερο στο 
να το επισκεπτόμαστε και να απολαμβάνουμε τη 
γυμναστική μας. ||
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Το απολαυστικό μέλι Μανούκα 
κλείστηκε μέσα σε σωληνάρια και 

βαζάκια, δημιουργώντας μια σειρά 
καλλυντικών που αγαπούν και 

φροντίζουν το δέρμα. Τώρα κάθε 
γυναίκα μπορεί να αισθάνεται …

μια βασίλισσα ομορφιάς!

Διαχρονικό	
μυστικό	ομορφιάς

ΜΕΛΙ ΜΑΝΟΥΚΑ

O
ι ιδιότητες του 
μελιού στον κό-
σμο των καλλυ-
ντικών, λαμβά-
νουν διαστάσεις 

και όχι τυχαία. Ήδη από την 
αρχαιότητα, το μέλι χρησι-
μοποιείτο για τη θεραπεία 
μολυσμένων πληγών, πολύ 
πριν ανακαλυφθούν τα βακτήρια ως αιτία των λοι-
μώξεων, ενώ τοιχογραφίες της λίθινης εποχής δεί-
χνουν πως το μέλι χρησιμοποιείται εδώ και τουλά-
χιστον 8.000 χρόνια, γεγονός που το καθιστά ως μια 
από τις παλαιότερες, φυσικές τροφές του ανθρώ-
που. Ο θρύλος θέλει την Κλεοπάτρα φανατική του 
μελιού για τη διατήρηση της ομορφιάς της!

►Μέλι Μανούκα, μια σπάνια ποικιλία
Το Μανούκα, γνωστό από την παραδοσιακή ιατρική 
των Μαορί για αιώνες ως σήμερα, αναγνωρίζεται ως 
δέντρο με ιδιαίτερες θεραπευτικές ιδιότητες,  
οι οποίες βρίσκουν διάφορες εφαρμογές: το αφέψη-

μα από τα φύλλα του χρησι-
μοποιείται για τη θεραπεία 
πυρετών, κρυολογημάτων 
και ως διουρητικό, τα σκευά-
σματα που παρασκευάζονται 
από τον φλοιό του δέντρου 
θεωρείται ότι έχουν ηρεμι-
στική δράση και τα θρυμ-
ματισμένα φύλλα χρησιμο-

ποιούνται για την παρασκευή αντισηπτικού ελαίου, 
ο βρασμένος φλοιός χρησιμοποιείται για στοματικές 
πλύσεις και για πλύσιμο των ερεθισμένων ματιών, 
ενώ ο πολτοποιημένος σπόρος χρησιμοποιείτο σε 
κάποιες περιπτώσεις για επίδεση πληγών. 

Το μέλι Μανούκα, γνωστό ως «θεραπευτικό 
μέλι», παράγεται σε απαλλαγμένα από τη χρήση 
αντιβιοτικών μελίσσια, από μέλισσες που συγκε-
ντρώνουν νέκταρ από τα άνθη του δέντρου Μανού-
κα (Leptospermum Scoparium), που φύεται κυρί-
ως στην περιοχή Ιστ Κέιπ της Βορείου Νήσου της 
Νέας Ζηλανδίας. Το μέλι Μανούκα, στο οποίο απο-
δίδονται αρκετές ευεργετικές για την υγεία ιδιότη-

τησ Χαριτωμένης Βόντα  



τες, είναι ένα από τα ελάχιστα 
είδη μελιού που έχει εγκριθεί 
για θεραπευτική χρήση. Τέλος, 
το μέλι που προέρχεται από 
το δέντρο Μανούκα αποτελεί 
ισχυρό και αποτελεσματι-
κό συστατικό για προϊόντα 
περιποίησης του δέρματος. 
Επουλώνει, επανορθώνει και 
ενυδατώνει το ξηρό, ταλαι-
πωρημένο και καταπονημένο 
δέρμα, ενισχύοντας τη φυσική 
κυτταρική ανάπλαση και βελτι-
ώνοντας τον τόνο του δέρμα-
τος, δημιουργώντας μια όψη 
πιο νεανική και υγιή. Επίσης, 
το μέλι Μανούκα θρέφει και 
αναζωογονεί το τριχωτό της 
κεφαλής και βοηθά στη δια-
τήρηση της υγιούς εμφάνισης 
των μαλλιών.

Ως προς τα οργανοληπτικά 
του χαρακτηριστικά, είναι 
σκουρόχρωμο, έχει έντονη, 
ιδιαίτερη γεύση και χαρακτηρι-
στική οσμή βοτάνων και ξύλου.

►Μοναδική  
αντιμικροβιακή δράση
Οι ευεργετικές ιδιότητες του 
μελιού Μανούκα οφείλονται 
στους ισχυρούς φυσικούς 
αντιβακτηριδιακούς του 
παράγοντες και στην υψηλή 
περιεκτικότητά του σε μεταλ-
λικά στοιχεία. Είναι γνωστό 
πως όλα τα μέλια έχουν κά-
ποια αντιβακτηριδιακή δράση, 
λόγω της δραστηριότητας του 
υπεροξειδίου του υδρογό-
νου. Ειδικά το μέλι Μανούκα 
περιέχει επιπλέον, σε υψηλά 
επίπεδα, ένα πρόσθετο και 
μοναδικό αντιβακτηριδιακό 
συστατικό, που επισημαίνε-
ται ως Μοναδικός Παράγων 
Μανούκα (UMF,  Unique 

Manuka Factor). Το ενεργό αυτό 
συστατικό δεν υπάρχει σε όλα 
τα μέλια Μανούκα, αλλά μόνο σε 
εκείνα που είναι πολύ υψηλής 
ποιότητας. Η παρουσία UMF ανι-
χνεύεται μέσω εργαστηριακού 
ελέγχου και ακολουθεί σχετική 
πιστοποίηση. Οι θεραπευτικές 
ιδιότητές του είναι τόσο ισχυρές, 
που οι επιστήμονες πιστεύουν 
ότι είναι πιο αποτελεσματικό 
στη θεραπεία συγκεκριμένων 
παθήσεων σε σχέση ακόμη και 
με κάποια άλλα σκευάσματα της 
σύγχρονης φαρμακευτικής. Το 
μέλι Μανούκα θεωρείται πολύ-
τιμο στην αντιμετώπιση πληγών, 
εγκαυμάτων, ακμής, ουλών, τσι-
μπημάτων εντόμων και ρυτίδων. 

►Πολύτιμο συστατικό  
ομορφιάς
Το μέλι Μανούκα αποδεικνύεται 
αποτελεσματικό και πολύτιμο 
για την προστασία της επιδερμί-
δας, γι’ αυτό και κατέχει πλέον 
σημαντική θέση στη σύνθεση 
των φυσικών καλλυντικών. Το 
μέλι συμβάλλει στη δημιουργία 
μιας ενυδατικής θεραπευτικής 
ασπίδας στο δέρμα, επιτρέπο-
ντας παράλληλα στα κύτταρα 
του δέρματος να αναπλάθονται. 
Σύμφωνα με μελέτες, το μέλι 
Μανούκα θεωρείται ότι διεγείρει 
το σχηματισμό νέων τριχοειδών 
αγγείων στο δέρμα και προσφέ-
ρει θρεπτικά στοιχεία (αμινοξέα, 
βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία, 
σάκχαρα), που είναι απαραίτη-
τα για την υγιή ανανέωση των 
ιστών, την παραγωγή κολλαγό-
νου και ελαστίνης. Ως συστατικό 
σε καλλυντικά προϊόντα, το μέλι 
Μανούκα βοηθά στη μείωση 
της εμφάνισης των ρυτίδων και 
βελτιώνει την ελαστικότητα. 
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Σύμφωνα με μελέτες,  
το μέλι Μανούκα  

θεωρείται ότι διεγείρει 
το σχηματισμό νέων 

τριχοειδών αγγείων στο 
δέρμα και προσφέρει 

θρεπτικά στοιχεία 
(αμινοξέα, βιταμίνες, 
μεταλλικά στοιχεία, 
σάκχαρα), που είναι 

απαραίτητα για την υγιή 
ανανέωση των ιστών, την 

παραγωγή κολλαγόνου και 
ελαστίνης. Ως συστατικό σε 

καλλυντικά προϊόντα, το 
μέλι Μανούκα βοηθά  

στη μείωση της εμφάνισης 
των ρυτίδων και βελτιώνει 

την ελαστικότητα.



►Μέλι Μανούκα στο... 
τραπέζι σας! 
Για αιώνες, τα φυτά Manuka χρησι-
μοποιούνταν για τα πολλαπλά οφέ-
λη που αποδίδουν στον ανθρώπινο 
οργανισμό. Πρόσφατες έρευνες 
απέδειξαν ότι στο μέλι Μanuka πε-
ριέχει συστατικά που δεν περιέχο-
νται στους άλλους τύπους μελιού. 

Τώρα η η ISO-PLUS φέρνει το 
Βρώσιμο Μέλι Manuka στο... τραπέζι σας. Μέλι μα-
νούκα που παράγεται και συλλέγεται στην ύπαιθρο 
της Νέας Ζηλανδίας, σε περιοχές πλήρως απαλλαγ-
μένες από περιβαλλοντική μόλυνση. 

Το πιστοποιημένο μέλι PURE GOLD MANUKA HONEY 
12+ είναι εργαστηριακά ελεγμένο, ώστε να εξασφαλίζει 
δυναμικότητα παραγωγής υπεροξειδίου του υδρογόνου 
12+. Η ικανότητα αυτή του μελιού είναι εκείνη που εξα-
σφαλίζει την αντιβακτηριακή του δράση.

Η ήπια διαδικασία παραγωγής του, εγγυάται τα 
οφέλη και την υψηλή βιοδιαθεσιμότητα των φυσικών 
συστατικών του. 

Συστήνεται η κατανάλωση έως 3 κουταλιών την 
ημέρα, μία ώρα πριν από κάθε γεύμα, ή ως ένα υγι-
εινό συμπλήρωμα των γευμάτων σας. 

Ο δε ρόλος του στην ομορφιά, επιβεβαιώνεται από 
το γεγονός ότι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και 
σαν μια φυσική μάσκα περιποίησης, απλώνοντάς το 
απευθείας στην επιδερμίδα.  

| T.  04 ||  Άνοιξη 2012
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Η σειρά dr.organic με Μέλι Μανούκα 
αποτελεί μια αποκλειστική σειρά φυσικών 
προϊόντων περιποίησης, που έχουν σχεδι-
αστεί ειδικά για τη διατήρηση της υγιούς, 
ενυδατωμένης και νεανικής εμφάνισης 
του δέρματος και για τη θρέψη και αναζω-
ογόνηση των μαλλιών. 

Χάρη στο μέλι Μανούκα, τα προϊόντα 
δρουν αναζωογονητικά στο ξηρό και ώρι-
μο δέρμα και βοηθούν στη μείωση των 
λεπτών γραμμών, επανορθώνουν τα επί-
πεδα της φυσικής υγρασίας του δέρμα-
τος και συμβάλλουν στην ανάπλασή του, 
βοηθώντας στην παραγωγή κολλαγόνου 
και χαρίζοντας στο δέρμα αίσθηση απα-
λότητας, σφριγηλότητας, και μια συνολικά 
πιο νεανική εμφάνιση. Ως συστατικό στα 
προϊόντα μαλλιών, το μέλι Μανούκα τα 
επαναφέρει στη φυσική τους κατάσταση, 
εισχωρώντας στις ίνες της τρίχας και πα-
ρέχει βαθιά θρέψη και ενίσχυση σε θαμπά, 
ξηρά και ταλαιπωρημένα μαλλιά.

Όλα τα προϊόντα dr.organic περιλαμβά-
νουν αυστηρά επιλεγμένες φυσικές και βι-
ολογικές πρώτες ύλες, δεν δοκιμάζονται σε 
ζώα και δεν περιέχουν ζωικά συστατικά, γε-
νετικά τροποποιημένα συστατικά (GMO), 
ορυκτέλαια ή παραβένες (paraben). 



►Aπολαυστική φροντίδα  

dr. organic Manuka Honey Foot scrub
Η κρέμα απολέπισης ποδιών με βιολογικό μέλι Μανούκα καθαρίζει 
απαλά αλλά σε βάθος, τονώνει και απορροφά τις ακαθαρσίες από το 
δέρμα, επαναφέροντάς το στη φυσική του κατάσταση. Στη σύνθεσή 
της, συνδυάζονται βιολογικό μέλι Μανούκα με αλόη βέρα, γλυκό αμυ-
γδαλέλαιο, έλαιο πίτουρων ρυζιού, έλαιο από σπόρους βάμβακα, κερί 
μέλισσας, ελαφρόπετρα και βιταμίνη Ε. Αυτό το ενυδατικό και θρε-
πτικό προϊόν επιδρά στη μείωση και λείανση των κάλων και βελτιώνει 
τη φυσική κατάσταση του δέρματος, ενώ περιποιείται, χαλαρώνει και 
δροσίζει τα κουρασμένα και πονεμένα πόδια. 
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dr. organic Manuka Honey Face Mask 125ml
Είναι μια μάσκα, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε φορά 
που αισθάνεστε ότι το δέρμα σας έχει ανάγκη από μια «ένεση» 
ευεξίας και φρεσκάδας. Η Μάσκα Προσώπου με Βιολογικό 
Μέλι Μανούκα, χάρη στην εκπληκτική της σύνθεση, προσφέρει 
χαλαρωτική περιποίηση, βελτιώνει την υφή και την ελαστικό-
τητα του δέρματος και ενισχύει τη λάμψη του. Το αποτέλεσμα 
είναι δέρμα λείο και λαμπερό. ||

dr. organic Manuka Honey Foot and Heel Cream
Η κρέμα ποδιών και πελμάτων με βιολογικό μέλι Μανού-
κα είναι ένα μίγμα βιολογικού μελιού Μανούκα, με αλόη 
βέρα, λάδι ελιάς, πρόπολη, έλαιο ηλίανθου, βιταμίνη Ε και 
ψευδάργυρο, που καταπραΰνει, μαλακώνει, περιποιείται, 
προσφέρει αποσμητικά οφέλη και επανορθώνει τα σκληρά, 
ξηρά, σκασμένα πόδια. Αυτή η κρέμα εισχωρεί σε βάθος, 
χωρίς να είναι λιπαρή, είναι επανορθωτική, ενυδατώνει 
εντατικά και προσφέρει θρεπτικά στοιχεία στο δέρμα των 
ποδιών, διατηρώντας το σε άριστη φόρμα.

dr. organic Manuka Honey Rescue Cream 50ml
Λέγεται «κρέμα διάσωσης», γιατί έρχεται να 
προσφέρει φροντίδα και εντατική ενυδάτωση 
στο ξηρό, ταλαιπωρημένο, ευαίσθητο και ερεθι-
σμένο δέρμα. Χάρη στο Βιολογικό Μέλι Μανού-
κα που περιέχει, η κρέμα διαθέτει εξαιρετικά 
μαλακτική, επανορθωτική και καταπραϋντική 
δράση. Αφήνει το δέρμα εντατικά ενυδατωμένο, 
άμεσα επανορθωμένο και υγιές, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ημέρας.
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►  optima- Χυμός Aλόης με κράνμπερυ και μύρτιλλα

Σύμμαχος στη μάχη ενάντια στις ελεύθερες ρίζες

Χρησιμοποιώντας την ελάχιστη δυνατή επεξεργασία και επιλέγοντας μόνο τα πιο φρέσκα 
φυτά Αλόης, η Optima έφτιαξε τον χυμό Aloe Vera Juice with Cranberry & Blueberry, 
έναν 100% φυσικό χυμό Αλόης πλούσιο σε αντιοξειδωτικά.  Ο χυμός περιέχει ένα μονα-

δικό μείγμα ολόκληρου φύλλου και αφιλτράριστου ζελέ Αλόης, σε συνδυασμό με χυμό 
cranberry και blueberry. Έτσι, διατηρεί σχεδόν αναλλοίωτα τα φυσικά συστατικά της 
Αλόης, παρέχοντας τα υψηλότερα επίπεδα φυσικής δράσης που μπορεί να προσφέρει 
ο χυμός, απέναντι στη δράση των ελεύθερων ριζών. 
Συμβάλλει στην καλή λειτουργία και στη διατήρηση ενός υγιούς πεπτικού συστήματος 
και είναι πλούσιος σε πολυσακχαρίτες. Η Optima συστήνει τη λήψη 25ml χυμού, 1- 2 
φορές την ημέρα, σκέτου ή αναμεμιγμένου με τον αγαπημένο σας χυμό/νερό.

► optima -Acai super Fruit Juice 

Η σούπερ τροφή της αντιγήρανσης 
από τη φύση!

► optima- Aloe Vera Juice Detox 

Φυσική αποτοξίνωση

Έναν 100% φυσικό χυμό Αλόης από ένα 
μοναδικό μείγμα ολόκληρου φύλλου και 
αφιλτράριστου ζελέ Αλόης, σε συνδυασμό 
με FOS (φρουκτοολιγοσακχαρίδια που χρη-
σιμοποιούνται για την προώθηση των φιλι-
κών εντερικών βακτηρίων), Burdock, Green 
tea και Pomegranate φυτικά εκχυλίσματα, 
που βοηθούν στο καθαρισμό και την ανα-
ζωογόνηση του οργανισμού, παρουσιάζει 
η Optima. Ο χυμός υφίσταται την ελάχιστη 
δυνατή επεξεργασία, χωρίς την προσθήκη 
τεχνητών γλυκαντικών ουσιών ή επικαλυ-
πτικών γεύσεων, διατηρώντας έτσι σχεδόν 
αναλλοίωτα τα φυσικά 
συστατικά της αλόης. 
Αυτός ο μοναδικός 
συνδυασμός, συμ-
βάλλει στην ομα-
λή κένωση του 
παχέος εντέρου 
και τη διατήρη-
ση της εντερικής 
υγείας. 
Συστήνεται η λήψη 
25ml χυμού, 1-2 
φορές ημερησίως, 
ως έχει ή διαλυμέ-
νος σε νερό ή χυμό. 

Το Acai berry είναι ο καρπός ενός 
φοινικόδεντρου της ζούγκλας 
του Αμαζονίου και αποτελεί εδώ 
και χιλιάδες χρόνια βασικό μέρος 
της διατροφής των ιθαγενών της 
περιοχής του Αμαζονίου. Aνήκει 
στην οικογένεια των μούρων, έχει 
το ίδιο μέγεθος με το σταφύλι, 
και η γεύση του μοιάζει με βατό-
μουρο και σοκολάτα.
Ενώ όμως στη Βραζιλία είναι μία 
ιδιαίτερα δημοφιλής τροφή, το 
Acai παρέμενε για πολλά χρόνια 
άγνωστο στον υπόλοιπο κόσμο, 

παρά την υψηλή διατροφική του αξία. 
Το Acai είναι πλούσιο σε προανθοκυανιδίνες, που 
προστατεύουν από την καταστροφική δράση των 
ελεύθερων ριζών και προλαμβάνει το πρόωρο γή-
ρας. Έχει υψηλή συγκέντρωση σε αντιοξειδωτικά, 
βιταμίνες (Α, Β1, Β2, Β3, C, E) και μέταλλα, ενώ 
παρέχει αμινοξέα, που ενεργοποιούν τον μεταβολι-
σμό. Περιέχει μεταξύ άλλων ουσιώδη λιπαρά οξέα 
3-6-9 και φυτοστερόλες, που βοηθούν στη διατή-
ρηση της χοληστερόλης σε φυσιολογικά επίπεδα, 
ενώ η υψηλή συγκέντρωσή του σε φυτικές ίνες 
συμβάλλει στον έλεγχο του βάρους και στην καλή 
λειτουργία του εντέρου. 
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►  optima- Χυμός Αλόης με μέλι Μανούκα

Φυσική ασπίδα για το πεπτικό σύστημα

‘Ενα μοναδικό μείγμα με 100% φυσικό χυμό Αλόης, σε συνδυασμό με το γνωστό 
για τα θρεπτικά οφέλη του μέλι manuka, παρουσιάζει η Optima.
Περιέχει μόνο τα πιο φρέσκα φυτά Αλόης, χωρίς τεχνητές γλυκαντικές ουσίες 
ή επικαλυπτικά γεύσεων. Βασίζεται στην υπέροχη φυσική γεύση του μελιού 
Μanuka. Ο χυμός υφίσταται την ελάχιστη δυνατή επεξεργασία, διατηρώντας 
έτσι σχεδόν αναλλοίωτα τα φυσικά συστατικά της Αλόης. Συγκεκριμένα:
• προσφέρει όλα τα θρεπτικά συστατικά του Manuka honey 
• έχει υπέροχη φυσική γεύση
• συμβάλλει στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος
• είναι πλούσιος σε πολυσακχαρίτες
Συστήνεται η λήψη 25ml χυμού 1-2 φορές την μέρα, αδιάλυτου ή αναμεμιγμέ-
νου με τον αγαπημένο σας χυμό/νερό.

►  optima -Goji super Fruit Juice  

Τόνωση και αντιοξειδωτική προστασία

Το φυτό Goji καλλιεργείται στο 
αμόλυντο περιβάλλον του Θιβέτ 
εδώ και 3.000 χρόνια και οι καρ-
ποί του χρησιμοποιούνται στη 
Κινέζικη Ιατρική για τις ευερ-
γετικές ιδιότητές τους. Ο χυμός 
από τους καρπούς Goji έχει 
χαρακτηριστεί από τη σύγχρο-
νη Διατροφολογία ως μία από 
τις σημαντικότερες τροφές για 
τόνωση, ενδυνάμωση και υγεία. 
Σε εργαστηριακές δοκιμές, έχει 
επιβεβαιωθεί η υπεροχή του 

χυμού Goji σε αντιοξειδωτική 
δράση, ενώ η περιεκτικότητά του σε στερόλες και 
ουσιώδη λιπαρά οξέα συνεισφέρει στη φυσική μεί-
ωση των αυξημένων επιπέδων της «κακής» χολη-
στερόλης. Η υψηλή περιεκτικότητά του σε βιταμίνες 
B, C, E, μέταλλα, αμινοξέα, ουσιώδη λιπαρά οξέα και 
πολυσακχαρίδια LBPs, που αποτελούν το 30% του 
πολτού των καρπών,  ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό 
σύστημα, ενώ αναζωογονούν και δίνουν ενέργεια σε 
ολόκληρο τον οργανισμό, προστατεύοντας το σώμα 
σε περιόδους στρες. 
Αρκούν 20ml ημερησίως αδιάλυτου ή διαλυμένου σε 
νερό χυμού Goji, για αναζωογόνηση και προστασία.

►  optima -Pomegranate Juice 500ml

Το ...δυναμωτικό ποτό

Εδώ και 5.000 χρόνια, οι καρποί του ροδιού κα-
ταναλώνονται ως τονωτικό της υγείας και της 
ευεξίας. Περιέχουν ποικιλία μοναδικών συστα-
τικών, χρήσιμων στον ανθρώπινο οργανισμό, 
όπως, το ελαγικό οξύ και τα αλκαλοειδή, τα 
οποία βοηθούν στην αποτροπή εμφανίσεως ιών, 
παθογενών βακτηρίων και μολύνσεων. 

Οι σύγχρονες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι και ο 
χυμός του ροδιού, πλούσιος σε αντιοξειδωτικά 
στοιχεία, πολυφαινόλες, βιταμίνες, ανθοκυα-
νιδίνες και τανίνες, μπορεί να συμβάλει στην 
αποτοξίνωση και αποκατάσταση του συκωτιού, 
διατηρώντας το σε υψηλά επίπε-
δα λειτουργίας. 

Ο χυμός ροδιού της Optima 
είναι ένα δυναμωτικό ποτό 
που προσφέρει ζωτικότητα 
και αναζωογόνηση στον 
οργανισμό και ενισχύει 
ιδιαίτερα την καρδιαγγει-
ακή υγεία. Πιο συγκεκρι-
μένα, 30ml χυμός ροδιού 
είναι ισοδύναμος με 2 πο-
τήρια κόκκινο κρασί ή 10 
φλιτζάνια πράσινο τσάι. 
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τησ Βιβέττας Λαϊνιώτη

Η οικονομική κρίση, η ανεργία και 
η ανεπάρκεια της κρατικής υποστή-
ριξης, οδηγούν αρκετούς ανθρώ-
πους στο δρόμο.  Είναι οι άστεγοι. 
Μια λέξη που, παρά το δραματικό 
της περιεχόμενο, δεν μπορεί να εκ-
φράσει το πρόβλημα σε όλες του τις 
διαστάσεις. Η βοήθεια οργανισμών 
όπως η «Κλίμακα» είναι στις μέ-
ρες μας πιο σημαντική από ποτέ. 
Και, φυσικά, είναι στο χέρι μας να 
στηρίξουμε όλοι κάθε προσπάθεια 
συμπαράστασης στον συνάνθρωπο 
που δοκιμάζεται. Γιατί μαζί του δο-
κιμάζεται και η ανθρωπιά μας… 

Π 
ριν λίγα χρόνια, η 
εικόνα ενός άστε-
γου ήταν συνδεδε-
μένη με την εξάρτη-
ση από ναρκωτικές 

ουσίες και συνήθως τη συνα-
ντούσες σε υποβαθμισμένες πε-
ριοχές. Στην Αθήνα του 2012, το 
φαινόμενο των άστεγων εξελίσ-
σεται σε μείζον πρόβλημα. 

«Το πρόβλημα των αστέγων 
στην Ελλάδα δεν είναι σημε-
ρινό. Υπάρχει από τη δεκαετία 
του ΄90 και συνεχώς αυξάνεται. 
Ωστόσο, μέχρι να εμφανιστούν 
τα πρώτα σημάδια της κρίσης 
στη χώρα, θα λέγαμε πως ήταν 
ένα πρόβλημα μη ορατό και αρ-

κετά υποτιμημένο από την κοι-
νή γνώμη και την πολιτεία. Τα 
τελευταία χρόνια, η ανεργία και 
η φτώχεια που πλήττουν την 
Ελλάδα, έφεραν με πολύ δρα-
ματικό τρόπο στο προσκήνιο το 
θέμα των αστέγων. Το σημαντι-
κότερο είναι ότι έχει αλλάξει 
η ταυτότητα και το προφίλ των 
ανθρώπων που καταλήγουν 
στον δρόμο», αναφέρει η κυρία 
Άντα Αλαμάνου, από τη μη κυ-
βερνητική οργάνωση Κλίμακα. 

Οι «νεοάστεγοι»,  όρος που 
χρησιμοποιείται από την Κλί-
μακα, δεν είναι διαφορετικοί 
από εμάς. Είναι οι άνθρωποι 
που μέχρι χθες ζούσαν στην 

ΜΚΟ ΚΛΙΜΑΚΑ



διπλανή πόρτα, αλλά είχαν την ατυχία να τα χάσουν όλα. Καθημερινά, οι άν-
θρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν την σκληρή πραγματικότητα, πασχίζοντας για 
την επιβίωσή τους. Η νέα κατηγορία αστέγων διαφέρει «γιατί οι άνθρωποι 
αυτοί δεν παρουσιάζουν ψυχιατρικά προβλήματα ή θέματα εξάρτησης. Εί-
ναι άστεγοι καθαρά για οικονομικούς λόγους και γι’ αυτό το λόγο, θεωρητικά 
έχουν και την μεγαλύτερη πιθανότητα επανένταξης στην κοινωνία. Η οικονο-
μική συγκυρία όμως δεν τους βοηθάει. Είναι άτομα ηλικίας 30- 45 ετών, αλλά 
και νεώτερα που αναπόφευκτα καταλήγουν στον δρόμο αν δεν υπάρχει μια 
οικογένεια να τα βοηθήσει. Ωστόσο,  η χειρότερη κατηγορία είναι οι  άνω των 
45 ετών, που έχασαν την δουλειά τους λίγο πριν βγουν στην σύνταξη, που ση-
μαίνει ότι δεν έχουν κανένα εισόδημα και, φυσικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο 
να βρουν μια άλλη δουλειά», σημειώνει η κυρία Αλαμάνου.

Το άρθρο 21 του Συντάγματος προβλέπει πως το κράτος οφείλει να βοηθάει 
τα άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγης. Δυστυχώς όμως δεν έχει 
υπάρξει μέχρι τώρα κάποια πρακτική εφαρμογή. Σύμφωνα με τα τελευταία 
στοιχεία της Κλίμακας, το 2011 οι άστεγοι στην Ελλάδα έφτασαν τους 20.000 
και εκτιμάται ότι ο αριθμός θα αυξηθεί, ακόμη περισσότερο, το 2012. 

► Η Κλίμακα 
Η Κλίμακα ιδρύθηκε το 
2000 και είναι ένας Μη Κυ-
βερνητικός Οργανισμός, με 
δραστηριότητες που στο-
χεύουν τόσο στη διάθεση 
υπηρεσιών ψυχικής υγεί-
ας, όσο και στην υλοποίηση 
προγραμμάτων κοινωνικής 
ενσωμάτωσης ευάλωτων 
ομάδων πληθυσμού. Προ-
σφέρει υπηρεσίες ιατρικές, 
ψυχοκοινωνικές, ειδικής 
υποστήριξης και φροντί-
δας σε άτομα και ομάδες 
ευπαθείς με πολλαπλά 
προβλήματα, που χρήζουν 
συστηματικής και ολοκλη-



► Νέα αρχή στον Ξενώνα Φιλοξενίας
Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Αστέγων της Κλίμακας, δυ-
ναμικότητας 10 ατόμων, παρέχει τη δυνατότητα βρα-
χύχρονης διαμονής σε ενήλικα άτομα που διαβιούν 
εκτός στέγης ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρη-
σκείας κ.λπ. Προτεραιότητα στη δυνατότητα  φιλοξε-
νίας στον Ξενώνα δίδεται σε αστέγους με προβλήματα 
ψυχικής υγείας, υπό την προϋπόθεση ότι ανταποκρί-
νονται στη θεραπευτική διαδικασία και ότι η ύπαρξη 
ψυχικής διαταραχής δεν θα προκαλέσει προβλήματα 
στην απρόσκοπτη  λειτουργία του Ξενώνα.

Ο Ξενώνας δεν αποτελεί παροχή ενός μόνιμου κα-
ταλύματος στους ενοίκους του, αλλά μία περίοδος 
«ανασυγκρότησης», προκειμένου να αντιμετωπι-
στούν κατά το δυνατόν οι παράγοντες που οδήγησαν 
στην απώλεια στέγης (ανεργία, ιατρικά – ψυχιατρικά 
προβλήματα, εξαρτήσεις, διαπροσωπικές σχέσεις 
κ.λπ.). με απώτερο στόχο την κοινωνική τους επανέ-
νταξη. Αξιοσημείωτο είναι πως, ενώ μπορεί να φι-

λοξενήσει μέχρι 10 άτομα, αυτήν τη στιγμή έχει 25. 
Λειτουργεί με τρόπο που προσομοιάζει με ένα τυπικό 
«νοικοκυριό», αποτελώντας την «εικονική πραγματι-
κότητα» για τους ενοίκους του που βρίσκονται στη 
διαδικασία ανάπτυξης της λειτουργικότητάς τους για 
αυτόνομη διαβίωση.  

Ο Ξενώνας υποστηρίζεται από επιστημονική ομάδα 
διαφόρων ειδικοτήτων (Ψυχίατρος, Ψυχολόγος, Νοση-
λεύτρια, Επισκέπτρια Υγείας, Επόπτρια Υγείας, Κοινω-
νική Λειτουργός). Η λειτουργία του Ξενώνα βασίζεται 
στην ικανότητα αυτόνομης - ημιαυτόνομης διαβίωσης 
των ενοίκων του, η οποία και δεν απαιτεί την παρου-
σία των μελών της πολυκλαδικής ομάδας σε 24ωρη 
ή καθημερινή βάση. Ο ρόλος της επιστημονικής ομά-
δας είναι υποστηρικτικός και θεραπευτικός προς τους 
ενοίκους του Ξενώνα, με στόχο αφενός τη βελτίωση 
των ικανοτήτων αυτόνομης διαβίωσή τους, αφετέρου 
την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. Στεγάζεται 
στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 30, στο Γκάζι.

homeless@klimaka.org.gr 

ρωμένης παρέμβασης. Η Κλίμακα λειτουργεί 
μονάδες ψυχικής υγείας υπό τη μορφή οι-
κοτροφείων, ξενώνων, προστατευμένων δια-
μερισμάτων,  κινητών μονάδων και κέντρων 
ημέρας. Η «ΚΛΙΜΑΚΑ», στο πλαίσιο των δρά-
σεων της κατά του κοινωνικού αποκλεισμού, 
ασχολείται ενεργά τα τελευταία 10 χρόνια με το 
πρόβλημα της εκτός στέγης διαβίωσης, υλο-
ποιώντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, στο 
οποίο επαγγελματίες της υγείας και των κοι-
νωνικών επιστημών παρέχουν εξειδικευμένες 
υπηρεσίες στους άστεγους συμπολίτες μας. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει υπηρεσίες σε όλες 
τις βαθμίδες φροντίδας όπως: έρευνα, πρόλη-
ψη, streetwork, κάλυψη των βασικών αναγκών 
επιβίωσης, εκπαίδευση, υπηρεσίες για την 
ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση, εργασιακή απο-
κατάσταση και επανένταξη των αστέγων στον 
κοινωνικό ιστό, καθώς και δράσεις ενημέρω-
σης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας για 
την κατανόηση του φαινομένου και των απο-
στιγματισμό της ομάδας στόχου. Παράλληλα, 
ο φορέας παρεμβαίνει με προτάσεις του προς 
αρμόδιους φορείς της πολιτείας, στο πλαίσιο 
σχεδιασμού πολιτικών για την αντιμετώπιση 
του φαινομένου της έλλειψης στέγης. 
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► Παράλληλες δράσεις 
Παράλληλη και συμπληρωματική δράση, ως προς 
τους στόχους του Προγράμματος, αποτελεί η λειτουρ-
γία του Εργαστηρίου  Ανακύκλωσης Χαρτιού από τον 
Κοι.Σ.Π.Ε 3ου Τ.Ο.Ψ.Υ Ν. Αττικής «Κλίμαξ plus».

Πρόκειται για ένα Εργαστήριο κοινωνικής οικο-
νομίας με δραστηριότητες που αφορούν στη συλ-
λογή και μεταπώληση χαρτιού προς ανακύκλωση, 
στο οποίο απασχολούνται ωφελούμενοι του Προ-
γράμματος.

Επίσης, η Κλίμακα  συμμετέχει ενεργά στην 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μέσα από εκδη-
λώσεις, διαφημιστικές καμπάνιες για το φαινόμε-
νο της έλλειψης στέγης, τον αποστιγματισμό των 
αστέγων και τη δυνατότητα  ένταξής τους στην κοι-
νωνία. Η κ. Αλαμάνου μιλά για την τεράστια αντα-
πόκριση του κόσμου. «Χτύπαγε ανά δευτερόλεπτο 
το τηλέφωνο, όπου ρωτούσαν τι να σας φέρουμε, 
τι χρειάζεστε κ.ά. «Έχουμε συγκεντρώσει πάρα 
πολλά πράγματα και αυτό είναι πολύ συγκινητικό, 
ιδιαίτερα σε μια εποχή που ο κόσμος δεν έχει. Εί-
ναι πλέον οι πολίτες  πολύ ευαισθητοποιημένοι με 
το θέμα των αστέγων γιατί γνωρίζουν μέσα τους 
και φοβούνται πως αύριο μπορεί να είναι ένας 
από αυτούς. Τέλος, η Ομάδα Παρέμβασης στο 
Δρόμο πραγματοποιεί εξορμήσεις streetworking 
σε περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά, όπου δι-
αβιούν άστεγοι, παρέχουν πρώτες βοήθειες, είδη 
πρώτης ανάγκης και ενημερώνει τους άστεγους 
για το πρόγραμμα στήριξης».  ||
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Το Κέντρο Ημέρας συστεγάζεται με τον 
Ξενώνα Αστέγων. Λειτουργεί από Δευτέρα 
έως Παρασκευή από τις 09:00 -21:00 και οι 
δράσεις του περιλαμβάνουν:

•  Ιατρικές υπηρεσίες από συνεργάτες 
ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων

•  Ψυχιατρική εκτίμηση, θεραπεία και 
παρακολούθηση 

• Ψυχολογική υποστήριξη

•  Ξεκούραση και φροντίδα προσωπικής 
υγιεινής (χώροι για λουτρό, ξύρισμα, 
πλύσιμο ρούχων)

•  Παροχή ειδών πρώτης ανάγκης 
(ρουχισμός, υπόδηση, κουβέρτες, 
φάρμακα, κ.λπ.)

•  Δείπνο δύο φορές την εβδομάδα, 
ενώ καθημερινά προσφέρονται 
είδη διατροφής (γάλα, γιαούρτια, 
φρούτα, χυμοί), καθώς επίσης καφές, 
αναψυκτικά και τσιγάρα (ανάλογα με τη 
διαθεσιμότητα)

•  Διοργάνωση κοινωνικών και 
ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εκδρομών, 
διακοπών

• Επιμόρφωση σε θέματα αγωγής υγείας 

•  Φιλοξενία και φροντίδα αστέγων σε 
24ωρη βάση, σε ημέρες καύσωνα ή 
παγετού



«Η	ταϊλανδέζικη	κουζίνα	
μοιάζει	

με	την	ελληνική»

Συνέντευξη στη Βιβέττα Λαϊνιώτη 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΟΥΜΠΑΝΕΑΣ

Ο 
Ευάγγελος Ζουμπανέας γεννή-
θηκε στην Αθήνα το 1968. Είναι 
Πτυχιούχος Διαιτολόγος Διατρο-
φολόγος από το 1993, με μεταπτυ-
χιακές σπουδές και εξειδίκευση 

στη διατροφική και ψυχολογική αντιμετώπιση 
καταστάσεων όπως η νευρική ανορεξία, η νευ-
ρική βουλιμία και η ψυχογενής παχυσαρκία, 
από τον Εθνικό Οργανισμό για τις Διατροφικές 
Διαταραχές της Μεγάλης Βρετανίας - NCFED. 
Πέρα από τις ακαδημαϊκές του γνώσεις στην 
επιστήμη της Διατροφής, έκανε σπουδές 
και σε άλλους τομείς όπως Επιχειρησιακό 
Management, Δημόσιες σχέσεις, Διαφήμιση 
και Ψυχολογία. Έρευνες και μελέτες του με 

θέμα την παχυσαρκία και τη διατροφή, έχουν παρουσιασθεί σε ελληνικά και πα-
γκόσμια συνέδρια Διατροφής και άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε εφημερίδες 
και περιοδικά. Τα βιβλία του αγαπήθηκαν από χιλιάδες αναγνώστες και ειδικό-
τερα το  2ο προσωπικό του βιβλίο «Διατροφική Νοημοσύνη – η απάντηση στη 
βουλιμία, την πολυφαγία και την παχυσαρκία», όπου πολλοί άνθρωποι βρήκαν 
τρόπους για να καταπολεμήσουν τη διαταραγμένη σχέση με το φαγητό. Παρακά-
τω, ο κ. Ζουμπανέας σχολιάζει τις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων, προτείνει 
τροφές για την αντιμετώπιση του άγχους και μας παρουσιάζει το νέο του βιβλίο με 
θέμα την ταϊλανδέζικη κουζίνα και τα κοινά της στοιχεία με την ελληνική!



Δυστυχώς η καθημερινότητα είναι 
άμεσα συνδεδεμένη με το άγχος. 
Υπάρχουν τροφές που μπορούν να 
λειτουργήσουν χαλαρωτικά; 
Ένα ισορροπημένο μοντέλο διατρο-
φής στην καθημερινότητα των αν-
θρώπων είναι αρκετό, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι οτιδήποτε τρώμε είναι 
από το βιολογικό μποστάνι ή από 
τη στάνη μας, ότι ζούμε στην εξο-
χή αναπνέοντας καθαρό αέρα, ότι 
πίνουμε κρυστάλλινο νερό απευ-
θείας από την πηγή, ότι ατενίζουμε 
το απέραντο γαλάζιο για δύο 
ώρες καθημερινά και έχουμε 
απομακρύνει από γύρω μας 
κάθε μορφή ακτινοβολίας, 
από κεραίες κινητής τηλεφω-
νίας, υπολογιστές, συστήματα 
wireless!

Σε κάθε άλλη περίπτωση, 
χρειαζόμαστε μια καλή πολυβι-
ταμίνη, που περιέχει μέταλλα και 
ιχνοστοιχεία, καθώς και τουλάχι-
στον 50mgr (ή mcg ανάλογα με 
το κλάσμα) από κάθε βιταμίνη του 
συμπλέγματος Β.

Το σύμπλεγμα Β είναι απαραί-
τητο ώστε να πραγματοποιηθούν 
βασικές μεταβολικές διεργασίες 
μέσα στο σώμα, αλλά και για την 
ομαλή λειτουργία του κεντρικού 
νευρικού συστήματος. Οι βιταμίνες 
του συμπλέγματος Β, σε συνέργια 
με τα μεταλλικά στοιχεία που πα-
ρέχονται από μια καλή πολυβιτα-
μίνη, βοηθούν επίσης στην εξισορ-
ρόπηση και του ενδοκρινικού μας 
συστήματος.

Επίσης ένα άλλο συστατικό 
ζωτικής σημασίας που χρειαζό-
μαστε και στο οποίο σχεδόν όλοι 
έχουμε έλλειψη, είναι το μαγνή-
σιο. Το μαγνήσιο είναι γνωστό ότι 
μειώνει την νευρο-ερεθιστικότη-
τα. Πρόκειται για ένα εκπληκτικό 
φυσικό «ηρεμιστικό».

Τέλος, το επόμενο φυσικό μέσο 
που θα μπορούσε να χρησιμοποιή-
σει κανείς είναι η Rhodiola Rosea 
(Ροντιόλα Ροσέα). Οι ευεργετικές 
και θεραπευτικές της ιδιότητες εί-
ναι γνωστές από την αρχαιότητα, 
ιδιαίτερα όσον αφορά στη διαχείρι-
ση του στρες. Πρόσφατες μελέτες 
δείχνουν ότι βοηθάει σημαντικά τα 
άτομα που πάσχουν από ήπιου ή 
μέτριου βαθμού κατάθλιψη. 

 
Πώς σχολιάζετε το φαινόμενο 
της παιδικής – εφηβικής δια-
τροφής; Πρόσφατες μελέτες 
σε σχολεία έδειξαν πως πολ-
λά παιδιά και έφηβοι φεύγουν 
από το σπίτι το πρωί χωρίς να 
πάρουν πρωινό. 
Τα παιδιά παραδοσιακά ακολου-
θούν το μοντέλο διατροφής των 
γονέων. Αν οι γονείς φεύγουν 
νηστικοί το πρωί δεν με εκ-
πλήσσει ότι το ίδιο θα κάνουν 
και τα παιδιά τους, όχι μόνο 
κατά τη σχολική τους ηλικία, 
αλλά και στην ενήλικη ζωή, 
διαιωνίζοντας τα καταστρο-
φικά πρότυπα τόσων και 

τόσων γενιών, που συνήθως 
ανακαλύπτουν την αξία του πρω-
ινού μόνο μετά την εμφάνιση της 
παχυσαρκίας ή οποιασδήποτε άλ-
λης νοσογόνου κατάστασης. 

Τι έχει αλλάξει στην διατροφή μας 
τα τελευταία χρόνια λόγω κρίσης; 
Πιστεύω ότι οι νέες οικονομικές 
συνθήκες έχουν επηρεάσει μάλλον 
αρνητικά την ποιότητα της διατρο-
φής των Ελλήνων. Ίσως δεν βλέ-
πουμε πια τόσο συχνά την εύκολη 
παραγγελία μέσω delivery με τις 
γεμάτες τσάντες, σίγουρα όμως οι 
επιλογές των ανθρώπων όταν ψω-
νίζουν από τα super market έχουν 
στρέψει κατά πολύ τις προτιμήσεις 
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Εκτέλεση:
Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε το λάδι. Μόλις κάψει προσθέτουμε το χοιρινό, τη σόγια 
σος,  αλάτι και πιπέρι. Χαμηλώνουμε τη φωτιά κλείνουμε το καπάκι και αφή-
νουμε για 20 λεπτά. Στη συνέχεια ρίχνουμε τον ανανά, το κρεμμύδι, το κα-
λαμπόκι και την πιπεριά και αφήνουμε με κλειστό καπάκι για άλλα 10 λεπτά.

Εκτέλεση:
Λιώνουμε τις μπανάνες στο μπλέντερ να γίνουν πολτός. Σε ένα μπολ ρίχνουμε όλα τα υλικά 
μας, εκτός από την καρύδα και ανακατεύουμε πολύ καλά με ένα μίξερ, μέχρι το 
μίγμα μας να είναι ομοιόμορφο και να στέκεται. Ρίχνουμε το μίγμα μας σε 
βουτυρωμένη φόρμα για κέικ (κατά προτίμηση ορθογώνια) και ψήνουμε σε 
προθερμασμένο φούρνο στους 180ο, για περίπου 50 λεπτά. Πασπαλίζουμε 
με την τριμμένη καρύδα και αφήνουμε για ακόμα 10 λεπτά.

Χοιρινό με ανανά 
Υλικά
750 γρ. χοιρινό κομμένο σε  μικρά κομμάτια
1 φρέσκος ανανάς κομμένος σε κυβάκια
1 κονσέρβα καλαμποκάκια (baby corn) 
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 πράσινη μεγάλη πιπεριά ψιλοκομμένη
3 κ.σ. σόγια σος
½ φλιτζάνι ελαιόλαδο
αλάτι, πιπέρι 

Κέικ μπανάνα 
Υλικά
2 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις
4 αυγά
2 ώριμες μπανάνες
250 γρ μαργαρίνη
1 φλιτζάνι ζάχαρη
1 φλιτζάνι γάλα
1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ
3 κ.σ καρύδα τριμμένη  
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Info
Ευάγγελος Ζουμπανέας
Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
τηλ.: 210 2718 360  e-mail: diatrofioe@gmail.com 

τους στην αγορά τροφίμων κατώτερης ποιότητας. Ξέ-
ρουμε πολύ καλά, ότι οι τροφές που θεωρούμε ως κα-
λύτερες ποιοτικά, όπως τα προϊόντα ολικής άλεσης ή 
τα βιολογικά προϊόντα κοστίζουν ακριβότερα. Η πικρή 
αλήθεια όμως είναι, ότι αν η ποιότητα της τροφής συ-
νεχίσει να πέφτει, σύντομα θα γίνουμε μάρτυρες των 
επιπτώσεών της στην υγεία των ανθρώπων.Το τελικό 
αποτέλεσμα, θα είναι να το πληρώσουν ακριβότερα 
στη συνέχεια σε γιατρούς και φάρμακα. 

Ένα από τα βιβλία που έχετε γράψει είναι και «Σεφ 
στο παρά πέντε», που περιγράφεται γρήγορες υγιει-
νές συνταγές με χαμηλό κόστος. Το βιβλίο αυτό γρά-
φτηκε ως εγχειρίδιο βοήθειας λόγω των δύσκολων 
οικονομικών καιρών; 
Πολλά βιβλία που πραγματεύονται τη σωστή διατρο-
φή λειτουργούν καταστροφικά, δίνοντας την εντύ-
πωση πως αν αποκλίνεις έστω και στο ελάχιστο, η 
ασθένεια θα είναι ήδη στο κατώφλι σου. Η φιλοσοφία 
του «Σεφ στο παρά πέντε» είναι ότι μπορείς να τρως 
ό,τι θέλεις, αρκεί πρώτα να έχεις θρέψει σωστά το 
σώμα σου, λαμβάνοντας καθημερινά όλα τα απαραί-
τητα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεσαι. Δεν πρό-
κειται για ένα βιβλίο συνταγών, αλλά για ένα βιβλίο 
ιδεών, που δίνει πολλές και διαφορετικές προτάσεις, 
όχι μόνο για τα βασικά γεύματα, αλλά κυρίως για το 

πρωινό και τα ενδιάμεσα γεύματα. Το μόνο σίγουρο 
είναι πως αν διαχειριστείς, συνδυάσεις και επιλέξεις 
σωστά τις τροφές, το αίσθημα του κορεσμού έρχεται 
γρηγορότερα και αυτό συνεπάγεται την ανάγκη για 
μικρότερη ποσότητα φαγητού, άρα και οικονομία.

Το τελευταίο σας βιβλίο αναφέρεται στην ταϊλανδέζι-
κη κουζίνα. Θεωρείτε ότι έχει κοινά με την ελληνική;
Tο νέο μου βιβλίο, σε συνεργασία με την Ταϊλανδέζα 
chef Amporn Muangphrom και τις εκδόσεις Μοτίβο, 
αποκαλύπτει ότι η ταϊλανδέζικη κουζίνα, όσο εξωτική 
κι αν φαίνεται, έχει πολλά κοινά στοιχεία με την ελ-
ληνική. Σε όλες τις συνταγές χρησιμοποιούνται γνώ-
ριμα υλικά, είναι εύκολες στην παρασκευή τους, με 
γευστικό αποτέλεσμα, που πραγματικά εντυπωσιάζει!

Κάθε συνταγή συνοδεύεται από έναν πίνακα με όλα 
τα θρεπτικά και θερμιδικά στοιχεία, που χρειάζεται 
να γνωρίζουν όσοι προσέχουν τη διατροφή τους. Ελ-
πίζω, πραγματικά, κάθε αναγνώστης να απολαύσει τις 
ιδιαίτερες και ξεχωριστές γεύσεις που έχουμε επιλέ-
ξει και εντάξει στο συγκεκριμένο βιβλίο. ||

| Η υγιεινή εκδοχή του Milk Shake φράουλα | 
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3 Λιπαρά: 1g

3 Κορεσμένα λιπαρά: 0,4 g

3 Υδατάνθρακες: 26 g

3 Φυτικές ίνες: 0,3 g

3 Πρωτεΐνες: 21,5 g

Θα χρειαστείτε:  
•   330 ml γάλα ρυζιού με γεύση 

βανίλια ή γάλα αμυγδάλου

•  6 φράουλες ή άλλο ανοιξιάτικο φρούτο 
της αρεσκείας σας

•   1 μεζούρα Solgar Whey to go protein 
powder - γεύση φράουλας

Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να 
ανακατέψτε όλα τα συστατικά μαζί και να 
σερβίρετε σε ψηλό ποτήρι!

Τώρα μπορείτε να φτιάξετε μια υγιεινή έκδοση της κλασικής συνταγής του 
αγαπημένου milk shake με γεύση φράουλα! Η Solgar σας προτείνει μια απλή 
συνταγή milk shake με φράουλες ή άλλα φρούτα της εποχής, που προσφέρει 
γεύση και ταυτόχρονα μια... ισχυρή δόση από πρωτεΐνες.  



Φέτος τον Απρίλιο, για ακόμη μια φορά, έθιμα και παραδόσεις θα ζωντανέψουν  
για τον εορτασμό της μεγαλύτερης και πλουσιότερης, σε λαογραφικές εκδηλώσεις,

γιορτή της Χριστιανοσύνης, το Άγιον Πάσχα. 

με	άρωμα	Ελλάδας	
τησ  Βιβέττας Λαϊνιώτη

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΕΘΙΜΑ

►  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕλλΑΔΑ: 
Στην Αράχωβα, ανήμερα του Πάσχα γίνεται η πε-
ριφορά της εικόνας του Αγίου Γεωργίου, συνοδεία 
500 ατόμων ντυμένων με παραδοσιακές φορεσιές. 
Την επομένη πραγματοποιείται αγώνας δρόμου των 
γεροντότερων, από την εκκλησία του Αγίου Γεωρ-
γίου, έως την κορυφή του λόφου. Οι εκδηλώσεις 
συνεχίζονται με κλέφτικα αγωνίσματα, όπως το σή-
κωμα της πέτρας.

Στη Ναύπακτο, το βράδυ της Μεγάλης Παρα-
σκευής, η περιφορά του Επιταφίου περνά από το 
λιμάνι, όπου αναμμένες δάδες είναι τοποθετημέ-
νες στις τάπες του Κάστρου. Στο μέσο της εισόδου 
του λιμανιού, οι δάδες σχηματίζουν μεγάλο σταυ-
ρό, που φωταγωγεί ολόκληρο το λιμάνι, δημιουρ-
γώντας ένα επιβλητικό σκηνικό. Το έθιμο αποτελεί 
αναφορά στην ηρωική προσπάθεια του μπουρλο-
τιέρη Ανεμογιάννη να πυρπολήσει τη τουρκική 
ναυαρχίδα στον χώρο αυτό.

► ΠΕλΟΠΟΝΝΗΣΟΣ:
Στο Λεωνίδιο της Αρκαδίας, η νύχτα της Ανάστασης εί-
ναι η Νύχτα των Αερόστατων, έθιμο που ξεκίνησε στα 
τέλη του 19ου αιώνα. Με το πρώτο «Χριστός Ανέστη», 
οι ενορίες καίνε το ομοίωμα του Ιούδα και αερόστατα 
ελευθερώνονται στον ουρανό, δημιουργώντας ένα φα-
ντασμαγορικό σκηνικό. 

Στην Καλαμάτα, ανήμερα το Πάσχα, οι Μεσσήνιοι ξα-
ναθυμούνται τις σαΐτες, με τις οποίες οι πρόγονοί τους 
αντιμετώπιζαν το ιππικό των Τούρκων. Ντυμένοι με 
παραδοσιακές στολές και οπλισμένοι με σαΐτες, δηλα-
δή με τους χαρτονένιους σωλήνες γεμάτους μπαρούτι, 
οι κάτοικοι επιδίδονται σε σαϊτοπόλεμο.

► ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΚΥΚλΑΔΩΝ:
Στη Σύρο γίνεται κάτι το ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Οι δύο 
θρησκευτικές της κοινότητες, η Ορθόδοξη και η Καθο-
λική, γιορτάζουν συγχρόνως τις μέρες του Πάσχα. Δύο 
καθολικοί και δύο ορθόδοξοι επιτάφιοι ανταμώνουν 

Ναύπακτος Χίος



κατά την περιφορά τους στην πλατεία Μιαούλη, όπου γί-
νεται κατανυκτική δέηση. Στην Πάρο, κατά την περιφορά 
του επιταφίου της Μάρπησσας, γίνονται  περίπου δεκα-
πέντε στάσεις. Σε κάθε στάση φωτίζεται και ένα σημείο 
του βουνού, όπου τα παιδιά ντυμένα Ρωμαίοι στρατιώτες 
ή μαθητές του Χριστού, αναπαριστούν σκηνές από την 
είσοδο στα Ιεροσόλυμα, την προσευχή στο Όρος των 
Ελαιών, το Μαρτύριο της Σταύρωσης και την Ανάσταση. 

► ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ: 
Στην Πάτμο, αναβιώνει κάθε χρόνο το έθιμο του «νι-
πτήρα». Τη Μεγάλη Πέμπτη γίνεται αναπαράσταση του 
«Μυστικού Δείπνου» σε κεντρική πλατεία της Χώρας. Το 
Μ. Σάββατο το βράδυ πριν από την Ανάσταση, το Ευαγ-
γέλιο διαβάζεται σε ηρωικό εξάμετρο με κώντιο και την 
Κυριακή του Πάσχα, στο Μοναστήρι της Πάτμου γίνε-
ται η δεύτερη Ανάσταση, κατά την οποία το Αναστάσιμο 
Ευαγγέλιο διαβάζεται σε επτά γλώσσες και μοιράζονται 
από τον ηγούμενο κόκκινα αυγά στους πιστούς.

Στη Ρόδο, το Σάββατο του Λαζάρου, τα παιδιά γυ-
ρίζουν από πόρτα σε πόρτα και τραγουδούν τον «Λά-
ζαρο», συγκεντρώνοντας χρήματα και αυγά για τους 
ιερείς. Την ίδια ημέρα, οι νοικοκυρές φτιάχνουν στρι-
φτά κουλουράκια, «τα Λαζαράκια», συμβολίζοντας το 
σώμα του Λαζάρου, που ήταν τυλιγμένο στο σάβανο.

Στη Χίο, ο ρουκετοπόλεμος είναι ένα παλιό Βροντα-
δούσικο έθιμο που έχει τις ρίζες του στην τουρκική κα-
τοχή. Αρχικά, οι κάτοικοι των ενοριών του Αγίου Μάρκου 
και της Παναγίας Ερειθιανής, εκκλησιών που βρίσκο-
νται αντικριστά, έφτιαχναν αυτοσχέδια κανονάκια. Με 
το πέρασμα του χρόνου, τα κανονάκια εξελίχθηκαν σε 
αυτοσχέδιες ρουκέτες, βεγγαλικά, φτιαγμένα από νίτρο, 
θειάφι και μπαρούτι. Το θέαμα που δημιουργούν οι ρου-
κέτες που εκτοξεύονται στον ουρανό του Βροντάδου το 
βράδυ της Ανάστασης είναι φαντασμαγορικό.

► ΕΠΤΑΝΗΣΑ:
Πέρα από το γνωστό έθιμο των μπότιδων, των πήλινων 
πιθαριών που ρίχνουν από τα παράθυρά τους οι Κερ-
κυραίοι, το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, το βράδυ 
γίνεται η Ανάσταση στην Άνω Πλατεία που συνοδεύεται 
με ένα φαντασμαγορικό, μοναδικό θέαμα. Όλα τα παρά-
θυρα των γύρω σπιτιών είναι ανοιχτά, χιλιάδες κεράκια 
αναμμένα, περιμένουν την Ανάσταση, συνθέτοντας μια 
μεγαλειώδη εικόνα.

Στην Κέρκυρα επίσης οι γυναίκες γεμίζουν  ένα κάδο 
νερό και τον στολίζουν με πρασινάδες και λουλούδια. 

Όποιος περάσει από εκεί πρέπει να ρίξει στο δοχείο ένα 
νόμισμα. Και μόλις σημάνουν οι καμπάνες της Αναστά-
σεως,  παίρνουν  νερό και πλένουν το πρόσωπο και τα 
χέρια τους. Συγχρόνως οι γυναίκες  δαγκώνουν, όποιο 
σιδερένιο αντικείμενο βρουν πρόχειρο (ένα κλειδί) λέ-
γοντας «σιδερένιο το κεφάλι μου!» To M. Σάββατο ζυ-
μώνουν τις πασχαλινές κουλούρες, όσοι δεν πρόλαβαν 
την Μ. Πέμπτη και σφάζουν το αρνί, στέλνουν τα πασχα-
λινά δώρα στους νονούς και τις αρραβωνιαστικιές και 
επισκέπτονται τα νεκροταφεία.

Στη Ζάκυνθο, το μεσημέρι της Μ. Παρασκευής, πλήθος 
πιστών συμμετέχει στην περιφορά του Εσταυρωμένου, 
που διασχίζει όλη την πόλη. Στον Μητροπολιτικό Ναό 
του Αγίου Νικολάου των Ξένων, η περιφορά του Επιτα-
φίου, σύμφωνα με παμπάλαιο τοπικό έθιμο, γίνεται τις 
πρώτες πρωινές ώρες του Μεγάλου Σαββάτου, ενώ με 
την ανατολή του ηλίου, ο Δεσπότης κάνει την Ανάσταση. 
Με το πρώτο χτύπημα της καμπάνας, ο Δεσπότης αφή-
νει ελεύθερα άσπρα περιστέρια, ενώ από το καμπαναριό 
πετάνε στον δρόμο πήλινα δοχεία. Το ίδιο κάνουν και οι 
κάτοικοι του νησιού από τα παράθυρά τους.  ||

Kαλαμάτα

Κέρκυρα
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O 
φόβος της χοληστερίνης, ένας φόβος 
που αποδεικνύεται σήμερα ότι υπερε-
κτιμήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό, δη-
μιούργησε μια λίστα με «απαγορευμένες 
τροφές», γνωστές και ως «βόμβες χολη-

στερίνης». Στην κορυφή αυτής της λίστας βρίσκονται 
τα αυγά κι εκείνη η …ομελέτα  που στοιχειώνει τα 
διατροφικά μας όνειρα. Είναι έτσι τα πράγματα; 

Η «αμαρτία» των αυγών είναι ότι κάθε ένα από αυτά 
περιέχει 250 mg χοληστερίνης. Αν σκεφτεί κανείς ότι, 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Αμερι-
κανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, 
απαγορεύεται η κατανάλωση άνω 
των 300 mg χοληστερίνης ημε-
ρησίως, τότε αυτομάτως η μόνη 
χρήση που μένει για τα αυγά είναι 
…το τσούγκρισμα! Ευτυχώς όμως, 
οι οδηγίες αυτές  είναι ανεδαφικές  
επειδή αγνοούν τα επιστημονικά 
ευρήματα. Η μεγαλύτερη και αρτιότερη κλινική έρευ-
να που ασχολήθηκε ειδικά με τη σχέση κατανάλωσης 
αυγών και καρδιαγγειακών παθήσεων, η περίφημη 
Harvard Egg Study, διαπίστωσε ότι, στους υγιείς αν-
θρώπους, δεν υπάρχει σχέση μεταξύ κατανάλωσης 
αυγών και πιθανότητας μελλοντικού εμφράγματος ή 
εγκεφαλικού. Στο ίδιο συμπέρασμα έχουν καταλήξει 
άλλες 10 επιδημιολογικές μελέτες και σχεδόν όλες οι 
ανασκοπήσεις της διεθνούς βιβλιογραφίας.

Και πράγματι, πώς θα μπορούσε να είναι διαφο-
ρετικά, όταν έχει αποδειχτεί  ότι η χοληστερίνη των 
αυγών - όπως και των άλλων τροφών - ελάχιστα 
επηρεάζει τη χοληστερίνη του αίματός μας, ενώ όταν 
την επηρεάζει, αυτό συμβαίνει μόνο σε ένα 25% των 

ανθρώπων; Όπως αναφέρει η καθηγήτρια Διατρο-
φολογίας του Πανεπιστημίου του Connecticut, Maria 
Luz Fernandez, ακόμη και σε αυτούς τους ανθρώ-
πους, η χοληστερίνη των αυγών δεν αυξάνει μόνο την 
«κακή» LDL χοληστερίνη, αλλά και την «καλή» HDL 
χοληστερίνη. Έτσι, τελικά η σχέση LDL προς HDL πα-
ραμένει σχεδόν σταθερή. Επιπρόσθετα, η αύξηση της 
LDL αφορά ένα κλάσμα της το οποίο δε συμβάλλει 
στη δημιουργία αθηρωματικής πλάκας (LDL υψηλής 
πυκνότητας) Ακόμα, έχει βρεθεί ότι η χοληστερί-

νη των αυγών μειώνει ένα άλλο 
κλάσμα της LDL (την «μικρή πυ-
κνή» LDL), το οποίο, λόγω μεγέ-
θους και τάσης προς οξείδωση, 
είναι το πλέον αθηρογόνο. Συν 
τοις άλλοις, τα αυγά περιέχουν 
δύο μοναδικά αντιοξειδωτικά 
καροτένια, τη λουτεΐνη και τη ζε-
αξανθίνη, τα οποία, πέραν του ότι 

αποτρέπουν την οξείδωση της LDL, προστατεύουν τα 
μάτια από καταρράκτη και εκφυλισμό της ωχράς κη-
λίδας, παθήσεων που ευθύνονται για την πλειονότητα 
των περιστατικών τύφλωσης.

Τα ευρήματα για τα αυγά δεν σταματούν εδώ. Πρό-
σφατες έρευνες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση αυγών 
προκαλεί αίσθημα πλήρωσης. Ερευνητική ομάδα από το 
Πανεπιστήμιο του Connecticut διαπίστωσε ότι η χρήση 
αυγών για πρωινό μπορεί να οδηγήσει σε κατανάλω-
ση 400 λιγότερων θερμίδων στη διάρκεια της ημέρας, 
επειδή ακριβώς προκαλούν έντονη αίσθηση κορεσμού! 
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα αυγά μπορούν να περιο-
ρίσουν τις γαστιμαργικές μας... παρεκκλίσεις και να μας 
βοηθήσουν στην προσπάθειά μας να χάσουμε κιλά! ||  

«Αθώα»	
τα	αυγά

του Γρηγόρη Λάσκαρη

Στους υγιείς ανθρώπους, 
δεν υπάρχει σχέση μεταξύ 
κατανάλωσης αυγών και 

πιθανότητας μελλοντικού 
εμφράγματος 

ή εγκεφαλικού.
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• Μείωση πόντων στις περιοχές των γοφών και των μηρών

• Μείωση της ανεπιθύμητης όψης φλοιού πορτοκαλιού

• Αντιοξειδωτική δράση ενάντια στις ελεύθερες ρίζες

• Φυσικά ενεργά συστατικά: Καφεΐνη και Θαλάσσιος Κρίνος Hydrofiltrat Marine Lotus

• ...και εξαιρετικό άρωμα αιθέριων ελαίων από Λεμόνι, Γεράνι, Πατσουλί και Σανταλόξυλο

εμπνευσμένη από τη φύσηεμπνευσμένη από τη φύση

η 1 σειρά περιποίησης με βιο-ενεργά συστατικά
η

Η Κρέμα dr.organic κατά της Κυτταρίτιδας

με τονώνει και χαρίζει

στην επιδερμίδα πιο νεανική, σφριγηλή και απαλή όψη

βιολογικό Βασιλικό Πολτό

Βασιλική περιποίηση
κατά της κυτταρίτιδας
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