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όπως και να το δείτε,
πολυβιταμίνη VM 2000

Η πληρέστερη πολυβιταμίνη
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Μέταλλα:

Ιχνοστοιχεία:

Αμινοξέα:

Φυτικά Εκχυλίσματα

Τροφές:

Πρωτεΐνη & Λεκιθίνη

C, E, D, σύμπλεγμα βιταμινών Β (Β1, Β2, Β3,
Β5, Β6, Β12, ), Β καροτίνη, βιοτίνη, χολίνη,
ινοσιτόλη

ασβέστιο, μαγνήσιο

ψευδάργυρος, μαγγάνιο,
χαλκός, σελήνιο, ιώδιο, χρώμιο, βόριο

γλουταθειόνη ελευθέρας μορφής, ορνιθίνη
ελευθέρας μορφής, ταυρίνη

άλφα άλφα, εκχυλίσματα από
καρπούς αγριοτριανταφυλλιάς, κιτρικά βιοφλαβονοειδή,
Siberian ginseng, ρίζα Echinacea purpurea, ρίζα suma,
νεροκάρδαμο, dong quai

από φυσική σόγια

σίδηρος,

Super

φυλλικό οξύ

μαϊντανός,

βρώμη

σπιρουλίνα

:
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Όλα τα οφέλη του ήλιου
δικά σας

με της SolgarVITAMIN D3

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Απαραίτητη για την υγεία των οστών και του νευρικού συστήματος,

η βιταμίνη D εξασφαλίζει στον οργανισμό την απορρόφηση του

ασβεστίου, την καλή διάθεση και ζωτικότητα αλλά και ενισχύει το

ανοσοποιητικό μας σύστημα.

Η βιταμίνη D3 είναι η πιο αφομοιώσιμη από τον οργανισμό μορφή

βιταμίνης D. Η Solgar σας την παρέχει από φυσικές πηγές και

χωρίς πρόσθετα χρώματα, αρώματα και συντηρητικά.

Φυσική πηγή της

ευεργετικής

βιταμίνης ο ήλιος.

Η μειωμένη

ηλιοφάνεια όμως

κατά τη διάρκεια

του χειμώνα και η

χρήση των

αντηλιακών

εμποδίζει την

πρόσληψή της από

τον οργανισμό.
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Ό
σο κι αν ακούγεται παράξενο, είμαστε γεννημένοι για να ζούμε στη φύση! 
Η φύση είναι στην πραγματικότητα αυτή που μας προσφέρει όλα τα απα-
ραίτητα στοιχεία έτσι ώστε να ζούμε με ισορροπία, από την οποία δυστυ-
χώς η πρόοδος και η εξέλιξη μας έχει απομακρύνει. 
Η λύση βέβαια δεν είναι να επιστρέψουμε σε σπηλιές, αλλά να χρησι-

μοποιήσουμε τα στοιχεία εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα για την σωστή και ισορ-
ροπημένη λειτουργία του οργανισμού μας. Έτσι, όλο και περισσότερο προσφεύ-
γουμε στις σύγχρονες προσεγγίσεις μιας επιλεκτικής επιστροφής σε πιο φυσικούς 
τρόπους ζωής: οργανωμένη άσκηση, αθλήματα υπαίθρου, βιολογικά προϊόντα, επι-
μελημένη διατροφή και αναζήτηση συμπληρωμάτων διατροφής τα οποία καλούνται 
να προστατεύσουν την υγεία, να υποστηρίξουν τη μακροζωία  και να βελτιώσουν τη 
φυσική μας κατάσταση. 
Η επιστήμη των συμπληρωμάτων εξελίσσεται με τους ρυθμούς των καιρών, δίνο-
ντάς μας πλέον τη δυνατότητα να απομονώνουμε τα πολύτιμα δραστικά συστατικά 
που χρειαζόμαστε και να τα διατηρούμε σε άψογη κατάσταση. 
Έτσι, με τη βοήθεια της επιστήμης και της φύσης, και με την εμπειρία των 25 ετών 
μας στο χώρο, δημιουργήσαμε στην Iso-Plus την πρώτη δική μας σειρά φυσικών 
συμπληρωμάτων η οποία πρεσβεύει τα πιστεύω και το όραμα της εταιρείας μας, τη 
σειρά myelements.
Το όραμα μας στη myelements είναι να προσφέρουμε στον καταναλωτή τα στοιχεία 
εκείνα ώστε να μπορεί να εξισορροπήσει τις αρνητικές επιπτώσεις του σύγχρονου 
τρόπου ζωής και να μπορεί να απολαύσει τα αγαθά της με όλη του τη δύναμη και τη 
ζωντάνια, χωρίς φόβο ή ενοχές.
«Τα στοιχεία που μου στερεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής που απολαμβάνω, εγώ 
τα συμπληρώνω και επανακτώ την ισορροπία που μου λείπει με τα προϊόντα 
myelements».
Στη myelements πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι πρέπει να απολαμβάνουν τη ζωή. 
Τη ζωή του σήμερα – έναν σύγχρονο τρόπο ζωής που μας φέρνει σε επαφή με τους 
ανθρώπους μας, όσο μακριά κι αν βρίσκονται, που μας προσφέρει ασφάλεια, συντρο-
φικότητα, επαφή με την τέχνη, με νέες ανακαλύψεις και συγκινήσεις. Εμείς δεσμευό-
μαστε να σας προσφέρουμε και να ανακαλύπτουμε τα στοιχεία εκείνα – τα αρχέγονα 
υλικά – που μας βοηθούν να έχουμε μια καλύτερη ζωή και φυσική ισορροπία, ώστε 
να μπορούμε να απολαμβάνουμε ακριβώς όλα αυτά τα αγαθά.

Γιώργος Κωτσιόπουλος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος  

ISO-PLUS 
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τα	κεφάλια	...μέσα...
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

τησ Νεκταρίας Καρακώστα  



Το φερμουάρ 
της βαλίτσας κλείνει. 
Οι διακοπές φτάνουν 

στο τέλος τους κι 
εσείς από τα γαλανά 

νερά καλείστε να 
κάνετε «βουτιά» στην 

πραγματικότητα, 
σε υποχρεώσεις, 

εκκρεμότητες 
και απαιτητικές 
επαγγελματικές 

συναντήσεις εν μέσω 
κρίσης… Μήπως είναι 
χρήσιμος ένας οδηγός 

επιβίωσης; 

Δ
εν είναι λίγοι εκείνοι 
που επιστρέφουν από 
τις διακοπές με την 
αίσθηση ότι δεν χάρη-
καν αρκετά, σκεπτό-

μενοι ότι τα ωραία τελείωσαν και 
τα δύσκολα τους περιμένουν, αλλά 
και ένα αίσθημα κούρασης, που 
τους στερεί την όρεξη να βγουν και 
να χαρούν. Εύκολη κόπωση, ευ-
ερεθιστότητα και ανησυχία, αλλά 
και ένα καταθλιπτικό συναίσθημα, 
που συνεπάγεται μειωμένη διάθε-

ση για κοινωνικές επαφές, είναι τα 
συνηθέστερα «συμπτώματα» μιας 
κατάστασης που είναι γνωστή ως 
«σύνδρομο της επιστροφής».

Με την επάνοδό του από τις δια-
κοπές, το άτομο συχνά «παγώνει», 
κουράζεται εύκολα και καθυστε-
ρεί να «πάρει μπροστά». Αυτό, 
μάλιστα, ανοίγει έναν φαύλο κύ-
κλο, καθώς παράγει ένα πρόσθετο 
άγχος, για το αν θα καταφέρει να 
επανέλθει στους παλιούς ρυθμούς 
του και να αποδώσει. Ο λόγος που 



προκαλείται αυτή η έντονη δυσα-
ρέσκεια, οφείλεται στο γεγονός ότι 
η επάνοδος στην πόλη είναι κάτι 
καταναγκαστικό και απωθητικό, 
που δεν αφήνει περιθώρια επιλο-
γής και εναλλακτικών λύσεων.

Για να περιορίσετε τα συμπτώ-
ματα του «συνδρόμου», οι ειδικοί 
προτείνουν να εξασφαλίσετε στον 
εαυτό σας μια ομαλή μετάβαση 
στη ρουτίνα της καθημερινότητας, 
επιστρέφοντας στην πόλη μια-δυο 
μέρες πριν τη λήξη της άδειας 
και την επανεμφάνιση στη δου-
λειά. Οι «μέρες προσαρμογής», 
όπως ονομάζονται, θεωρούνται 
πολύτιμες, καθώς βοηθούν τον 
εργαζόμενο να ...συμμαζευτεί, να 
ξεκουραστεί και να φιλοσοφήσει 
τις υποχρεώσεις του, ώστε να μην 
«πέσει απότομα» από την πλήρη 

απραξία, στην υπερένταση, το 
στρες και το τρέξιμο, με σωμα-
τικές αλλά και ψυχολογικές επι-
πτώσεις. 

Υπάρχουν, ωστόσο, και οι 
...ευχαριστημένοι, εκείνοι που 
αποχωρίζονται τον τόπο των δι-
ακοπών τους με μια γλυκιά νο-
σταλγία, ικανοποιημένοι για την 
απόδρασή τους. Είναι εκείνοι για 
τους οποίους το «φάντασμα» των 
υποχρεώσεων που έχει μείνει 
πίσω, δεν είναι ούτε αποκρουστι-
κό, ούτε απειλητικό, εκείνοι που 
ζουν τη ζωή τους με ποιότητα, 
όλο τον χρόνο. 

Αν, όμως, οι συνθήκες που 
βιώνει κάποιος στην καθημερι-
νότητά του δεν τον ικανοποιούν, 
αλλά αντίθετα τον θυμώνουν και 
τον πιέζουν, τότε η επάνοδος γί-
νεται συνώνυμη της κατάστασης 
που τον βαραίνει και τον αγχώ-
νει. Παρόμοια συναισθήματα 
προκύπτουν και όταν οι διακοπές 
κάποιου δεν είχαν τη διάρκεια ή 
την ποιότητα που θα ήθελε, ώστε 
να νιώσει ότι ξεκουράστηκε και 
ανανεώθηκε. 

Ακόμη χειρότερα είναι τα 
πράγματα, σύμφωνα με τους ει-
δικούς, για όσους εκλήθησαν να 
αφήσουν άρον άρον τις διακοπές 
τους στη μέση και να επιστρέ-
ψουν στο πόστο τους. Αυτά τα 
άτομα καλούνται να αντιμετω-
πίσουν μια κατάσταση για την 
οποία δεν είχαν προετοιμαστεί. 
Κάνοντας λόγο για μια de facto 
αρνητική κατάσταση, που βγάζει 
τον άνθρωπο από το πρόγραμμά 
του, οι ειδικοί προτείνουν στους 
«άτυχους» του φετινού καλοκαι-
ριού να μην αφήσουν τη συγκε-
κριμένη εξέλιξη να τους επηρεά-
σει αρνητικά. Από τη στιγμή που 
δεν μπορούν να αλλάξουν το γε-

 Για να περιορίσετε 
τα συμπτώματα του 

«συνδρόμου»,  
οι ειδικοί προτείνουν  

να εξασφαλίσετε  
στον εαυτό σας μια 

ομαλή μετάβαση 
στη ρουτίνα της 

καθημερινότητας, 
επιστρέφοντας  

στην πόλη  
μια-δυο μέρες πριν  
τη λήξη της άδειας  

και την επανεμφάνιση 
στη δουλειά.
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α. Αν μένετε μόνος. Για να 
μην …προσγειωθείτε ανώμα-
λα από τις διακοπές με την 
παρέα, στην μοναξιά των τεσ-
σάρων τοίχων του σπιτιού, εί-
ναι καλό, τουλάχιστον για τις 
πρώτες μεταβατικές μέρες της 
επανόδου σας, να προγραμμα-
τίσετε εξόδους και ευχάριστες 
δραστηριότητες, ώστε να μην 
συνδυάσετε την επιστροφή 
σας με δυσάρεστες καταστά-
σεις όπως ένα άδειο σπίτι, 
δουλειές και υποχρεώσεις. 

β. Αν υπάρχει οικογένεια. 
Η προσαρμογή στην οικογε-
νειακή ζωή πρέπει να γίνει 
ομαλά. Το κάθε μέλος της 
οικογένειας θα πρέπει να ξα-
ναμπεί στο ρόλο του με χα-
λαρούς ρυθμούς. Καλό είναι, 
για παράδειγμα, η μητέρα να 
μην «προσγειωθεί απότομα» 
στη λάτρα του σπιτιού. Τα 

υπόλοιπα μέλη μπορούν να τη 
βοηθήσουν στις δουλειές της.

γ. Επαφή με τη δουλειά. Aπα-
γορεύεται!  Είναι σοφό πριν 
από την αναχώρησή σας να 
έχετε εκπαιδεύσει και αφήσει 
στη θέση σας έναν αντικατα-
στάτη, αν αυτό είναι απαραίτη-
το. Πάντως,  ένα τηλεφώνημα 
μερικών λεπτών, μια φορά την 
ημέρα, μπορεί να είναι καθη-
συχαστικό για κάποιον που έχει 
αφήσει πολλές εκκρεμότητες 
φεύγοντας ή κατέχει θέση-
κλειδί σε μια δουλειά.

δ. Αναγνωριστικό τηλεφώ-
νημα. Στη διάρκεια των μετα-
βατικών ημερών είναι καλό να 
καλέσετε έναν συνάδελφο, να 
 
 

ενημερωθείτε για τις εξελίξεις 
στη δουλειά, να μάθετε αν άλ-
λαξαν κάποια πράγματα και 
προς ποια κατεύθυνση, ακό-
μη και για λίγο κουτσομπολιό, 
ώστε να ξέρετε τι θα αντιμε-
τωπίσετε επιστρέφοντας.

ε. Η πρώτη μέρα. Αποφύ-
γετε την έντονη εμπλοκή με 
τα πράγματα, τις σημαντικές 
επαφές και συναλλαγές. Λόγω 
της επιστροφής, μπορεί να αι-
σθάνεστε μεγαλύτερη ένταση 
και να είστε περισσότερο ευε-
ρέθιστοι. Μια καλή λύση είναι 
να κλειστείτε στο γραφείο και 
να αποφύγετε τις πολλές επα-
φές. Περάστε τη μέρα ελέγχο-
ντας την αλληλογραφία, τσε-
κάροντας τις εκκρεμότητες 
που συσσωρεύθηκαν και κα-
ταρτίζοντας ένα  πρόγραμμα 
για τις επόμενες ημέρες. 

στ. Σουβενίρ. Ένα αντικεί-
μενο από τις διακοπές που 
θα τοποθετηθεί πάνω στο 
γραφείο, ομαλοποιεί την επά-
νοδο στη δουλειά. Θυμίζει τις 
διακοπές και συνδέεται με το 
πρόγραμμα και το σχεδιασμό 

της επόμενης απόδρασης… 
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γονός, οι επιστήμονες προτείνουν στους…ανακλη-
θέντες να αναζητήσουν τρόπους προσαρμογής στη 
νέα κατάσταση, τρόπους για να βγάλουν κάτι καλό, 
ακόμη κι από αυτήν την αναποδιά.

► Διατροφή
Η επιστροφή από τη θερινή ραστώνη επιβάλλει επί-
σης τη σταδιακή επαναφορά του ατόμου στις συνηθι-
σμένες διατροφικές του συνήθειες και την αποφυγή 
των υπερβολών που ενδεχομένως έκανε στη διάρκεια 
των διακοπών του, τρώγοντας  και πίνοντας πολύ. 

Γενικά, στις διακοπές το πρόγραμμα της διατροφής 
χαλάει. Το αργό ξύπνημα, συνοδεύεται από παρά-
λειψη του πρωινού, ενώ τα γεύματα της ημέρας, με 
τις πολλές ώρες παραμονής στη θάλασσα γίνονται 
ένα ή δυο.  Η επαναφορά στο διατροφικό πρόγραμ-
μα, πρέπει να ξεκινήσει με ένα “δυνατό” πρωινό, που 
προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους την απαραίτητη 
ενέργεια για να αποδώσουν στις υποχρεώσεις τους. 

Επιπλέον, το φαγητό της ταβέρνας που βρίσκεται 
στην ημερήσια διάταξη τις μέρες των διακοπών, πρέ-
πει σιγά - σιγά να δώσει τη θέση του σε μαγειρευτά 
πιάτα της μεσογειακής διατροφής, όπως τα λαδερά 
και τα όσπρια. 

► Τα παιδιά
Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η επανένταξη και για τα 
παιδιά, που από το ολοήμερο παιχνίδι, κλείνονται 
και πάλι στο διαμέρισμα, ενώ μετρούν τον χρόνο 
αντίστροφα για το άνοιγμα των σχολείων. 

Τι πιο φυσικό, λοιπόν, να αντιδρούν με γκρί-
νια και εκνευρισμό; Αν, μάλιστα, βλέπουν κι εσάς 
εκνευρισμένους, τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα 
περισσότερο. Καλό είναι να έχετε στο νου σας,  πως 
η δική σας χαλάρωση και ψυχραιμία, θα βοηθή-
σει κι εκείνα να προσαρμοστούν ευκολότερα. Κάτι 
που φαίνεται να βοηθά πολύ είναι να συζητήσετε τι 
τους άρεσε και τι όχι κατά την περίοδο των διακο-
πών και να τα προτρέψετε να κάνουν ένα άλμπουμ 
ή μια ζωγραφιά με τις εικόνες από εκείνη την πε-
ρίοδο. Έτσι, θα αισθανθούν λιγότερο απότομη και 
αναγκαστική αυτή την μετάβαση στις συνήθειες της  
πραγματικότητας.

Αυτό που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, είναι ότι 
όταν αναφερόμαστε σε προετοιμασία των παιδιών 
για το σχολείο, δεν εννοούμε μόνο την αγορά της 
τσάντας, των βιβλίων και των χαρτικών, αλλά την 
ψυχολογική και βιολογική τους προετοιμασία. 
Όσο πλησιάζουμε προς το άνοιγμα των σχολείων, 
το βιολογικό ρολόι των παιδιών πρέπει να αρχί-
σει και πάλι να «κουρδίζεται» στους ρυθμούς των 
μαθητικών υποχρεώσεων. Οι γονείς πρέπει να 
καταρτίσουν ένα ημερήσιο πρόγραμμα για το παι-
δί όσο το δυνατόν πιο κοντά στο πρόγραμμα του 
σχολείου και να θέσουν τα όριά του, για το πότε 
θα τρώει, πότε θα κοιμάται και πότε θα σταματάει 
το παιχνίδι του. 

Για να μην αρχίσουν οι απουσίες από την ημέρα 
του …αγιασμού, οι ειδικοί προτείνουν στους γονείς 
να καθορίσουν και να τηρούν αυστηρά, τουλάχιστον 
για μια εβδομάδα πριν το άνοιγμα των σχολείων, 
μία σταθερή ώρα ύπνου, ανάλογα με τις ανάγκες 
του παιδιού και την ώρα που θα ξυπνάει.

Επίσης, είναι σημαντικό, να μπουν και οι ίδιοι 
σε ένα πρόγραμμα, ώστε να βοηθήσουν το παιδί 
να καταλάβει την αλλαγή που συμβαίνει. Σε κάθε 
περίπτωση, στην κατάρτιση του προγράμματος των 
παιδιών, οι γονείς πρέπει να σκεφθούν ότι είναι 
σημαντικό να υπάρχει πάντα λίγος χρόνος για παι-
χνίδι και ξεκούραση!  ||
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Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

MALE MULTIPLE της Solgar

Πολυφόρμουλα αποκλειστικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες του

σύγχρονου άντρα με σκοπό την επίτευξη καλύτερων επιπέδων υγείας

ζωτικότητας και προστασίας από το στρες.

,

“Είμαστε ένα
... ”αλλά δεν είμαστε ίδιοι!

Έχουμε διαφορετικές ανάγκες πάντα όμως με ένα ζητούμενο...

Να είμαστε και να φαινόμαστε καλά!

Πολυβιταμίνη ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας,

παρασκευάστηκε για να παρέχει το επίπεδο βιταμινών, μεταλλικών στοιχείων,

αντιοξειδωτικών που απευθύνονται στις ειδικές απαιτήσεις του γυναικείου φύλου.
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Για	να	μην	τα…	
	χάσετε!

ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ



Τούφες στο νιπτήρα, στη χτένα ή στο μαξιλάρι και κεφαλή 
που παραπέμπει σε… κρανίου τόπο; Η τριχόπτωση απο-
τελεί έναν από τους μεγαλύτερους εφιάλτες και των δύο 
φύλων, καθώς η εμφάνισή της συχνά συνοδεύεται από μει-
ονεξία και μειωμένη αυτοπεποίθηση. Ωστόσο, η έγκαιρη 
διάγνωση και η ενδεδειγμένη θεραπεία μπορούν να δώ-
σουν λύση στο πρόβλημα…

Π
ερίπου 5.000.000 τρί-
χες βρίσκονται στο 
ανθρώπινο σώμα, κα-
λύπτοντας όλα τα μέρη 
του, εκτός από τις πα-

λάμες, τα χείλη και τα πέλματα. Από 
αυτές, 100.000-150.000 αποτελούν 
την αγέρωχη κόμη μας. Μπορεί η 
πληθώρα τριχών στο υπόλοιπο σώμα 
να κάνει - τις γυναίκες κυρίως - να 
δυσανασχετούν, ωστόσο αμφότερα 
τα φύλα είναι περήφανα για τα πυ-
κνά και λαμπερά μαλλιά τους. Έτσι, 
όταν αυτά τείνουν να αραιώσουν, ο 
φόβος της τριχόπτωσης επηρεάζει 
άμεσα την ψυχική τους υγεία. Τα 
υγιή μαλλιά, άλλωστε, αποτελούσαν 
ανέκαθεν σύμβολο ρώμης και αρρε-
νωπότητας για τους άνδρες, σεξου-
αλικότητας και θηλυκότητας για τις 
γυναίκες. 

Τα μαλλιά εκφύονται ανά ομά-
δες 1-4 τριχών, που ονομάζονται 
τριχοθυλάκια και περιβάλλονται 

από προστατευτικό, συνεκτικό ιστό 
κολλαγόνου, ενώ η αντοχή και η 
δύναμη του στελέχους της τρίχας 
οφείλεται στην πρωτεΐνη κερατίνη.  
Η πτώση των τριχών δεν αποτελεί 
απαραίτητα παθολογικό πρόβλημα, 
καθώς κάθε τρίχα έχει διάρκεια 
ζωής περίπου 1.000 - 2.000 ημε-
ρών. Η αύξηση, εξέλιξη, πτώση και 
ανάπλαση των τριχών πραγματο-
ποιείται σε έναν καθορισμένο κύ-
κλο, του οποίου διακρίνουμε τρεις 
φάσεις (αναγενής, καταγενής και 
τελογενής φάση).  Στην πρώτη, οι 
τρίχες του τριχωτού της κεφαλής 
αναπτύσσονται και αυξάνονται 
κατά 1,5-2,5 εκατοστά το μήνα. Η 
δεύτερη φάση αποτελεί ουσιαστι-
κά το μεταβατικό στάδιο, κατά το 
οποίο η τρίχα σταματά να αναπτύσ-
σεται. Κατά την τελογενή φάση, δι-
άρκειας  δύο έως τριών μηνών,  οι 
τρίχες πέφτουν και αντικαθίστανται 
από καινούργιες. 

τησ Νάντιας Γιαννούλη   
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Ο κάθε θύλακας είναι ανεξάρτητος και έχει τον 
δικό του κύκλο ζωής. Γι’ αυτό άλλωστε δεν πέφτουν 
ταυτόχρονα όλα μας τα μαλλιά. Ωστόσο, καθημερινά, 
χάνουμε - κατά μέσο όρο- 50 με 150 τρίχες. Όταν ο 
ρυθμός επανέκφυσης των τριχών δεν αντισταθμίζει 
την πτώση τους, τότε το άτομο εμφανίζει παθολογι-
κή τριχόπτωση, παροδική, ή μόνιμη.

Οι παράγοντες που «πυροδοτούν» την παροδική- 
κυρίως- τριχόπτωση είναι πολλοί. Έτσι, η αραίωση 
των μαλλιών μπορεί να οφείλεται σε ορμονικές δι-
αταραχές (υποθυρεοειδισμός, εμμηνόπαυση), φαρ-
μακευτική αγωγή (χημειοθεραπεία), «βάναυσες» 
δίαιτες που οδηγούν σε ανεπάρκεια πρωτεϊνών, 
ιχνοστοιχείων, μετάλλων, βιταμινών κ.ά., χρόνιες 
ασθένειες, εγχειρήσεις καθώς και σε έντονο στρες. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνο Δ. Βέρ-
ρο, Δερματολόγο, κανείς δεν γνωρίζει τα πραγματικά 
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αίτια της διάχυτης αλωπεκίας, της πιο συχνής- συ-
νήθως παροδικής- απώλειας μαλλιών. Το μόνο που 
μπορούμε να κάνουμε είναι να απομονώσουμε κά-
ποια αίτια που συχνά «πυροδοτούν» την τριχόπτωση. 
Ωστόσο, όταν γίνεται λόγος για την ανδρογενετική 
αλωπεκία -την κοινή φαλάκρα- η κληρονομικότητα 
είναι, μέχρι σήμερα, το μόνο αποδεδειγμένο αίτιο.

► Σημάδια των καιρών
Με τα πρωτοβρόχια, συχνά παρατηρούμε όχι μόνο 
αυξημένη πτώση των κίτρινων φύλλων, αλλά και 
των τριχών. Πράγματι, το φθινόπωρο παρατηρείται 
αυξημένη τριχόπτωση. Ωστόσο, δεν παρουσιάζεται 
σε όλους και δεν αποτελεί παθολογικό γεγονός. 
Ενώ φυσιολογικά αποπίπτουν καθημερινά 50-150 
τρίχες, το φθινόπωρο, αλλά και την άνοιξη σε με-
ρικούς, η απόπτωση πλησιάζει το ανώτατο όριο των 
150 τριχών. Αν και τα ακριβή αίτια της εποχιακής 
τριχόπτωσης δεν έχουν πλήρως διαλευκανθεί, πιθα-
νολογούνται αλλαγές στα επίπεδα ορμονών, όπως η 
προλακτίνη και η μελατονίνη. Πρόκειται για παρά-
γοντες που προκαλούν μεταβολές στον κύκλο ζωής 
των μαλλιών και επηρεάζονται από τις εποχιακές δι-
ακυμάνσεις της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας. 

► Τύποι αλωπεκίας  
Οι αλωπεκίες διακρίνονται στη διάχυτη, την περι-
γεγραμμένη και την ολική, καθώς και σε παροδική 
και μόνιμη, ενώ από άποψη αιτιών, διαχωρίζονται σε 
ουλωτικού και μη ουλωτικού τύπου. Ο συνηθέστερος 
τύπος μη ουλωτικής αλωπεκίας είναι η ανδρογενε-
τική, η οποία  προκαλείται από τη δράση των ανδρο-
γόνων -κυρίως της τεστοστερόνης - στους θύλακες 
του τριχωτού ατόμων που παρουσιάζουν κληρονομι-
κή προδιάθεση. 

Η εν λόγω ορμόνη μπορεί να χαρακτηρίζεται «αν-
δρική», παράγεται ωστόσο και στον γυναικείο οργα-
νισμό, σε ποσότητα όμως πολύ μικρότερη από ό,τι 
στους άνδρες. Περίπου 1 στις 4 γυναίκες 35-40 ετών 
εμφανίζουν ανδρογενετική αλωπεκία, ενώ με την 
έναρξη της εμμηνόπαυσης, η επικράτηση της νόσου 
αυξάνει, προσεγγίζοντας το 60%. Στους άνδρες, τα 
ποσοστά εμφάνισης ανδρογενετικής αλωπεκίας εί-
ναι αυξημένα, συγκριτικά με τα αντίστοιχα των γυ-
ναικών, καθώς το 75% των ανδρών θα δει τα μαλλιά 
του να χάνονται προοδευτικά. Η νόσος εκδηλώνεται 
σχετικά νωρίς, από τη δεύτερη ως την τέταρτη δε-

| Λαμπεροί από την κορυφή  
μέχρι τα… νύχια |

Η πρόληψη ήταν ανέ-

καθεν η καλύτερη 

θεραπεία. Αν βλέπε-

τε τα μαλλιά σας να 

αραιώνουν ή να είναι 

άτονα, τα νύχια σας 

να σπάνε και το δέρμα 

σας να μοιάζει γερα-

σμένο, τότε το «Skin, 

Nails and Hair» της 

Solgar είναι αυτό που 

χρειάζεστε. Πρόκειται 

για προηγμένη διατρο-

φική φόρμουλα, ειδικά σχεδιασμένη για να 

προάγει την καλή υγεία των μαλλιών, αλλά 

και του δέρματος και των νυχιών. Παρέχει 

διατροφικά στοιχεία απαραίτητα για τη βιο-

σύνθεση του κολλαγόνου και της κερατίνης, 

όπως οργανικό θείο (MSM), βιταμίνη C, 

προλίνη, λυσίνη, οργανικό πυρίτιο και κιτρι-

κό ψευδάργυρο. 
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καετία της ζωής, ενώ προσβάλλει 
επιλεκτικά τους κροτάφους και 
την κορυφή του κεφαλιού, όπου 
μάλιστα παρατηρείται μετατροπή 
των τελικών τριχών σε λεπτές 
και άχρωμες, έως ότου εξαφανι-
στούν παντελώς. 

Ένα ακόμη είδος αλωπεκίας, 
το οποίο ωστόσο δεν απαντάται 
τόσο συχνά, είναι η γυροειδής. 
Ο πάσχων – γυναίκες και άνδρες 
όλων των ηλικιών - εμφανίζει 
ξαφνικά ένα ή περισσότερα κυ-
κλικά «μπαλώματα» στο τριχωτό 
ενώ το δέρμα παραμένει φυσι-
ολογικό. Στην πιο προχωρημένη 
εκδοχή της, την ολική γυροειδή 
αλωπεκία, παρατηρείται συνο-
λική απώλεια όλων των τριχών, 
τόσο της κεφαλής, όσο και των 
φρυδιών και των βλεφαρίδων. 

Μη ουλωτικού τύπου χαρα-
κτηρίζεται και η αλωπεκία από 
έλξη, η οποία είναι αποτέλεσμα 
μηχανικής έλξης των μαλλιών. 

| T.  02|| Φθινόπωρο 2011 

| 7+1 Συμβουλές πρόληψης | 

•  Χρησιμοποιείτε σαμπουάν που ανα-

γνωρισμένης μάρκας αγορασμένο 

από υπεύθυνο επαγγελματία, όπως 

ο φαρμακοποιός

•  Αν τα μαλλιά σας έχουν ειδικό 

πρόβλημα, ο δερματολόγος θα σας 

υποδείξει πιθανώς, ειδικό σαμπουάν

•  Μην «ξύνετε» το κεφάλι σας με τα 

νύχια όταν λούζεστε. Οι κινήσεις 

πρέπει να είναι απαλές

•  Αποφύγετε το πιστολάκι με καυτό 

αέρα  

•  Αποφεύγετε τα χτενίσματα που 

«τεντώνουν» την τρίχα 

•  Υιοθετείστε ισορροπημένη δια-

τροφή, που να περιλαμβάνει -στις 

κατάλληλες ποσότητες- όλων των 

ειδών τις τροφές 

•  Χρησιμοποιείτε από νωρίς ένα καλό 

συμπλήρωμα διατροφής αν σας ανη-

συχεί η ποιότητα των μαλλιών σας

•  Μια φορά το χρόνο, συμπεριλάβετε 

έναν ορμονολογικό έλεγχο θυρεο-

ειδούς στις εξετάσεις αίματος που 

κάνετε, ενώ κάθε εξάμηνο ελέγχετε 

τα επίπεδα της φερριτίνης σας  
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Σύμφωνα με τον δερματολόγο  
κ. Κωνσταντίνο Βέρρο, παρατη-
ρείται συνήθως σε γυναίκες που 
συνηθίζουν να κάνουν αλογοουρά 
ή κοτσίδες, τραβώντας τα μαλλιά 
πολύ δυνατά. Παράλληλα, πολλές 
γυναίκες παρατηρούν αύξηση 
της τριχόπτωσης τους πρώτους 3 
με 6 μήνες μετά τον τοκετό, ενώ 
άλλες παρουσιάζουν πρόβλημα 
όταν ξεκινούν ή διακόπτουν το 
αντισυλληπτικό χάπι. Τέλος, η 
ουλωτικού τύπου αλωπεκία εί-
ναι σπανιότερη και οφείλεται σε 
αυτοάνοσα νοσήματα, εγκαύματα 
καθώς και σε θυλακίτιδα.

Κάθε φορά που μας μένουν τα 
μαλλιά στο χέρι, ο εφιάλτης της τρι-
χόπτωσης ορθώνεται μπροστά μας. 
Δεν χρειάζεται, ωστόσο, να μας 
πιάνει πανικός, ούτε όμως να πα-
ραβλέπουμε τα συμπτώματα. Μια 
επίσκεψη στον δερματολόγο επι-
βάλλεται, προτού να είναι αργά. Άλ-
λωστε, η αλωπεκία μπορεί να είναι 
σταδιακή, αλλά είναι και «ύπουλα» 
επιταχυνόμενη. Η κλινική εξέταση 
που έπεται της λήψης πλήρους ια-
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τρικού ιστορικού του ασθενούς από τον ειδικό, μπορεί 
να οδηγήσει σε ασφαλή διάγνωση. Σε σπάνιες περι-
πτώσεις, οι δερματολόγοι προχωρούν σε εξειδικευ-
μένες εξετάσεις, ανάμεσα στις οποίες είναι η βιοψία 
και το τριχοριζόγραμμα. Απαραίτητες είναι και οι αι-

ματολογικές εξετάσεις, προκειμένου να ελεγχθεί αν 
ο πάσχων παρουσιάζει ορμονικές διαταραχές ή 

έλλειψη σε βασικά συστατικά, όπως βιταμίνες, 
ιχνοστοιχεία, μέταλλα κ.ά. 

► Αντιμετώπιση
Μετά τη διάγνωση, ακολουθεί η 

αντιμετώπιση του προβλήμα-
τος, η οποία μπορεί να είναι 
«παρηγορητική» ή και δρα-
στική. Στην πρώτη κατηγορία 

ανήκει το γνωστό «καμουφλά-
ρισμα», που δεν είναι άλλο από τη 

χρήση περούκας ή την επιλογή κατάλ-
ληλου χτενίσματος, χρώματος, περμανάντ 

κ.ά., προκειμένου τα μαλλιά να δείχνουν πλουσι-
ότερα. Ωστόσο, οι γυναίκες με αρχόμενη αλωπεκία θα 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές, καθώς όλες οι 
παραπάνω  κοσμετολογικές μέθοδοι κάνουν τα ήδη 
εύθραυστα μαλλιά ακόμα  πιο ευαίσθητα. 

Στις περιπτώσεις μη αναστρέψιμης αλωπεκίας, 
η αντικατάσταση των μαλλιών με χειρουργικές με-
θόδους είναι δυνατή, παρόλο που η μέθοδος αυτή 
εφαρμόζεται πιο συχνά στους άνδρες. Η εν λόγω 
τεχνική έχει συνήθως καλά αποτελέσματα, ωστόσο 
πρόκειται για μια μακροχρόνια διαδικασία, η οποία 
απαιτεί πολλές ιατρικές επισκέψεις  ή χειρουργι-
κές επεμβάσεις αλλά έχει και μεγάλο κόστος. 

Η φαρμακευτική είναι μία ακόμη μέθοδος αντι-
μετώπισης της αλωπεκίας (χρησιμoποιούνται κυ-
ρίως η μινοξιδίλη και η φιναστερίδη). 

Αν, ωστόσο, πίσω από την αλωπεκία «κρύβεται» 
κάποια άλλη νόσος, ορμονικό πρόβλημα, έλλειψη 
σιδήρου κ.ά, τότε γίνεται αντιληπτό πως πρέπει να 
αντιμετωπιστεί η αιτία και όχι το σύμπτωμα. Η δι-
ατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στη μακροχρόνια 
υγεία των μαλλιών. Η πλούσια κόμη απαιτεί, με-
ταξύ άλλων, σίδηρο, κυστεΐνη, βιοτίνη, βιταμίνες 
του συμπλέγματος Β, ψευδάργυρο, βιταμίνη Α, πα-
ντοθενικό οξύ κ.ά. Φροντίστε λοιπόν να λαμβάνετε 
επαρκείς ποσότητες από τα παραπάνω στοιχεία και 
δεν θα... χάσετε!  ||

|  ΜΥΘΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
  ΤΗΝ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ | 
Τίποτα από τα παρακάτω... 
δεν αληθεύει! 

•  Καπέλα, περούκες και κράνη προκαλούν 

τριχόπτωση.

•  Τα κοντά μαλλιά ή το ξυρισμένο κεφάλι  

«δυναμώνουν» την τριχοφυία.

• Η πυτιρίδα οδηγεί στη φαλάκρα.

•  Υπάρχουν ειδικά καλλυντικά που σταμα-

τούν την τριχόπτωση.

•  Η φαλάκρα είναι ένδειξη υψηλής ευφυίας  

ή πνευματικότητας.

•  Η ανδρογενετική αλωπεκία αφορά μόνο 

τους άντρες.

•  Υπάρχει θεραπεία της ανδρογενετικής 

αλωπεκίας.
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K
άθε 5 λεπτά ένας 
συνάνθρωπός μας 
χάνει την  όρασή του. 
Περίπου 45 εκατομ-
μύρια άνθρωποι σε 

όλον τον κόσμο είναι τυφλοί και 
1-2 εκατομμύρια προστίθενται σε 
αυτόν τον αριθμό κάθε χρόνο. Οι 
έρευνες όμως δείχνουν, ότι  πε-
ρίπου τα 2/3 των παθήσεων των 
ματιών θα μπορούσαν να είχαν 
αποφευχθεί με σωστή πρόληψη! 
Όπως σημειώνει στο Healthyme 

ο χειρουργός οφθαλμίατρος κ. 
Παναγιώτης Λιακόπουλος, «μπο-
ρούμε να διασφαλίσουμε την 
υγεία των ματιών μας με τακτικό 
οφθαλμολογικό έλεγχο και σω-
στή διατροφή». 

► Οι παθήσεις που μας 
απειλούν
Στην Ε.Ε. περίπου 760 ανά 
100.000 ανθρώπους έχουν δια-
ταραγμένη όραση. Οι κυριότερες 
παθήσεις είναι:

«Τα καρότα και τα ψάρια 
κάνουν καλό στα μάτια»! Το 
ακούμε από την παιδική μας 
ηλικία και απ’ ό,τι φαίνεται 

είναι σωστό! Όπως μας εξηγεί 
και ο χειρούργος οφθαλμία-
τρος κ. Παναγιώτης Λιακό-

πουλος, πολυάριθμες έρευνες 
έχουν αποδείξει ότι οι  βιταμί-
νες, τα αντιοξειδωτικά και τα 

ιχνοστοιχεία που βρίσκονται σε 
φρούτα, λαχανικά και ψάρια 

μπορούν να μας εξασφαλίσουν 
τέλεια όραση μέχρι… τα βαθιά 

μας γεράματα!

Για	τα…	
μάτια	σας	μόνο!

τησ Ιωάννας Ράπτη  



- Η αμβλυωπία («τεμπέλικο μάτι»). 
Εμφανίζεται κυρίως στην παιδική 
ηλικία, με κυριότερο σύμπτωμα τη 
μειωμένη οπτική οξύτητα. 
- Η αποκόλληση αμφιβληστρο-
ειδούς. Εμφανίζεται σε περιπτώ-
σεις όπου ο αμφιβληστροειδής 
είναι πολύ λεπτός ή έχει υπο-
στεί βλάβες. Αν δεν διαγνωστεί 
έγκαιρα, μπορεί να οδηγήσει σε 
τύφλωση.
- Το γλαύκωμα. Είναι συχνή αι-
τία απώλειας της όρασης. Στο 
γλαύκωμα παρατηρείται αύξηση 
της πίεσης του υγρού στο εσω-
τερικό του ματιού,  η οποία είναι 
υπεύθυνη για τη σταδιακή βλάβη 
του οπτικού νεύρου. Η έγκαιρη 
διάγνωση, είναι το κλειδί για τη 
θεραπεία. 
- Ο καταρράκτης. Εμφανίζεται 
κυρίως στις μεγαλύτερες ηλικίες. 
Πρόκειται για τη λεγόμενη «θολή 
όραση» που οφείλεται στο θά-
μπωμα του φακού και συνήθως 
αντιμετωπίζεται χειρουργικά. 
- Η εκφύλιση της ωχράς κηλί-
δας. Πρόκειται για μία πάθηση 
που συνδέεται με την ηλικία και 
τη διαδικασία του γήρατος. Αν 
και τα ακριβή αίτια της νόσου δεν 
έχουν προσδιοριστεί, επιδημιο-
λογικές μελέτες έχουν δείξει ότι 
η κληρονομικότητα, τα καρδιαγ-
γειακά νοσήματα και η υπερέκ-
θεση στον ήλιο κατά τη διάρκεια 
της ζωής, είναι επιβαρυντικοί 
παράγοντες. Είναι σημαντική η 
έγκαιρη διάγνωση του προβλή-
ματος, καθώς και αυτό μπορεί να 
οδηγήσει σε απώλεια όρασης. 
- Το τράχωμα. Είναι χρόνια με-
ταδοτική νόσος που μολύνει τα 
βλέφαρα και τον κερατοειδή χι-
τώνα. Το τράχωμα ευθύνεται για 
το 15% των τυφλώσεων, κυρίως 
στις υποανάπτυκτες χώρες. 

| Προστατέψτε τα μάτια σας |
Εξασφαλίστε την υγεία των ματιών 

σας και προστατευτείτε από τις εκ-

φυλιστικές παθήσεις με το Vision 

Guard Plus της Solgar, ένα συμπλή-

ρωμα με ισχυρό συνδυασμό αντι-

οξειδωτικών στοιχείων. Συνδυάζει 

λουτεΐνη, μαζί με bilberry, ginkgo, 

eyebright, βιταμίνες C, Ε και Α,  

β-καροτίνη και ιχνοστοιχεία, όπως 

σελήνιο και ψευδάργυρο αλλά και τα 

αμινοξέα NAC και ταυρίνη. Η δράση 

τους προστατεύει από τις ελεύθερες 

ρίζες, αποτοξινώνει τον οργανισμό 

από βαρέα μέταλλα, βελτιώνει την οφθαλμική κυκλοφορία 

και βοηθά στην ισχυροποίηση της όρασης. 
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- Οι διαθλαστικές παθήσεις (μυ-
ωπία, πρεσβυωπία κ.ά.), η νυ-
κταλωπία (δυσκολία νυκτερινής 
όρασης), η οφθαλμική υπερκό-
πωση κ.ά. 

► Τροφές -«φάρμακα»!
Η διατροφή είναι πολύτιμος σύμ-
μαχος στην καλή υγεία των μα-
τιών. «Όπως έχει αποδειχθεί από 
πολυάριθμες έρευνες, συγκεκρι-
μένες ουσίες που βρίσκονται σε 
φρούτα, λαχανικά κ.λπ., μπορούν 
να βοηθήσουν στην πρόληψη των 
προβλημάτων της όρασης», σύμ-
φωνα με τον κ. Λιακόπουλο. «Οι 
βιταμίνες Α, C και Ε, αποτελούν 
απαραίτητη προϋπόθεση για καλή 
όραση». 

Η Βιταμίνη Α ή αλλιώς ρετινό-
λη, είναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη 
που συναντάται κυρίως σε φρού-
τα και λαχανικά, όπως το καρότο, 
το πορτοκάλι, το μπρόκολο, το 
σπανάκι και σε τρόφιμα ζωικής 

προέλευσης, όπως το συκώτι, το 
βούτυρο και τα αυγά. «Είναι πολύ 
σημαντική για τα μάτια, καθώς 
βοηθά στη νυχτερινή όραση και 
έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες». 
Η βιταμίνη Ε έχει σημαντικές 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Απα-
ντάται κυρίως στο ελαιόλαδο και 
σε άλλα φυτικά έλαια, στις μαρ-
γαρίνες, στα πράσινα φυλλώδη 
λαχανικά κ.ά. 

Πρόσφατη έρευνα, έδειξε ότι οι 
γυναίκες που έπαιρναν συμπλη-
ρώματα βιταμίνης C για περισ-
σότερο από 10 χρόνια, είχαν 60% 
μειωμένο κίνδυνο να παρουσιά-
σουν φλοιώδη καταρράκτη. Κυ-
ριότερες πηγές της βιταμίνης C 
είναι το ακτινίδιο, ο μαϊντανός, 
η κόκκινη πιπεριά, το πορτοκάλι 
κ.λπ. Τέλος, κάποιες βιταμίνες 
του συμπλέγματος Β, όπως η Β6, 
το φυλλικό οξύ και η Β12, φαίνε-
ται ότι εμποδίζουν την εκδήλωση 
βλαβών στα μάτια. 
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«Σημαντικός είναι και ο ρόλος 
των καροτενοειδών», προσθέτει 
ο κ. Λιακόπουλος. 

Το β-καροτένιο, συνιστά την πιο 
δραστική πρόδρομο ουσία της βι-
ταμίνης Α και διαθέτει ισχυρή αντι-
οξειδωτική δράση. Έχει πολλαπλά 
οφέλη για τον οργανισμό, καθώς 
ενισχύει το ανοσοποιητικό και 
συμβάλλει στην επιβράδυνση πα-
θήσεων των ματιών, όπως ο καταρ-
ράκτης. Το βρίσκουμε σε φρούτα 
και λαχανικά με πορτοκαλί χρώμα, 
όπως τα καρότα, οι γλυκοπατάτες, 
τα βερίκοκα κ.ά. Το α-καροτένιο 
είναι επίσης ένα ισχυρό αντιο-
ξειδωτικό, το οποίο προστατεύει 
τα κύτταρα του οργανισμού από 
βλάβες που προκαλούν οι ελεύθε-
ρες ρίζες. Σύμφωνα με πρόσφατη 
μελέτη, μια διατροφή πλούσια σε 
λουτεΐνη και ζεαξανθίνη συνδέε-
ται με χαμηλότερες πιθανότητες 
εμφάνισης εκφύλισης της ωχράς 
κηλίδας. Οι σημαντικότερες πηγές 
τους είναι το σπανάκι, η κόκκινη 
πιπεριά, τα μπιζέλια, το μπρόκολο 
και το σέλινο. 

«Στη φροντίδα των ματιών 
συμβάλλει θετικά και η επαρκής 
πρόσληψη ιχνοστοιχείων, όπως 
ο ψευδάργυρος και το σελήνιο», 
συμπληρώνει ο κ. Λιακόπουλος. 
Ο ψευδάργυρος είναι απαραίτη-
τος για τη σωστή λειτουργία του 
οργανισμού, αφού συμβάλλει 
στην καλύτερη απορρόφηση των 
βιταμινών. Τον βρίσκουμε κυρίως 
στα πουλερικά, στα κρέατα, στα 
αυγά και στα ψάρια. Το σελήνιο 
είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό, 
όπως και η βιταμίνη Ε, καθώς 
δρα κατά των ελεύθερων ριζών 
που προκαλούν τη γήρανση, δια-
τηρεί την ελαστικότητα των ιστών 
και αυξάνει την αντοχή του ορ-
γανισμού. Οι κυριότερες πηγές 

σεληνίου είναι τα δημητριακά, 
το λάχανο, το κρεμμύδι, και τα 
οστρακοειδή.

«Τέλος, σημαντικό ρόλο στην 
πρόληψη των εκφυλιστικών πα-
θήσεων της όρασης, παίζουν και 
τα αντιοξειδωτικά», λέει ο κ. Λια-
κόπουλος. Το συνένζυμο Q-10 
είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό που 
παράγει ο οργανισμός, αλλά το 
βρίσκουμε και σε τρόφιμα όπως 
η σόγια, τα λιπαρά ψάρια (σαρ-
δέλες, σολομός) και το σουσάμι. 
Η γλουταθειόνη συμβάλλει στην 
ενεργοποίηση των ενζύμων για 
την προστασία από τις ελεύθερες 
ρίζες, ενώ παράλληλα υποστη-
ρίζει τις λειτουργίες των άλλων 
αντιοξειδωτικών. Τέλος το άλφα 

λιποϊκό οξύ παίζει σημαντικό 
ρόλο στη «συνεργασία» των αντι-
οξειδωτικών μεταξύ τους, καθώς 
ανακυκλώνει και παρατείνει τη 
μεταβολική διάρκεια ζωής της βι-
ταμίνης C, της γλουταθειόνης, και 
του συνενζύμου Q-10, ενώ έμμε-
σα ανανεώνει την βιταμίνη Ε.

► Από τη… φύση!
Στη βοτανοθεραπεία, οποιαδήπο-
τε νόσος μπορεί να αντιμετωπι-
στεί  χρησιμοποιώντας τα προϊό-
ντα που μας προσφέρει απλόχερα 
η φύση. Τα βότανα που χρησιμο-
ποιούνται για την αντιμετώπιση 
των οφθαλμικών νόσων είναι: 
• Bilberry. Μέλος της οικογέ-
νειας Vaccinium, αναγνωρισμέ-
νο για την αντιοξειδωτική του 
δράση. Αυξάνει την κυκλοφορία 
προς τα μικρά αιμοφόρα αγγεία 
των ματιών. 
• Ginkgo Biloba. Έχει αντιοξει-
δωτική και αντιμικροβιακή δρά-
ση, ενώ χρησιμοποιείται για την 
καλή κυκλοφορία του αίματος και 
την καλή λειτουργία του εγκεφά-
λου. Παράλληλα βοηθά στην καλή 
λειτουργία των ματιών.   
• Ευφραζία (eyebright). Χρησι-
μοποιείται σαν τονωτικό και στυ-
πτικό για την αντιμετώπιση δια-
φόρων οφθαλμικών παθήσεων. 
• Πράσινο τσάι. Σύμφωνα με κι-
νεζική έρευνα, το πράσινο τσάι 
είναι ιδιαίτερα ευεργετικό και για 
τα μάτια. Ερευνητές εξέτασαν τα 
μάτια ποντικιών που είχαν πιει 
πράσινο τσάι και διαπίστωσαν 
ότι οι φακοί, ο αμφιβληστροει-
δής χιτώνας και άλλοι ιστοί είχαν 
απορροφήσει σημαντικές ποσό-
τητες κατεχινών, γνωστές αντιο-
ξειδωτικές ουσίες που περιέχουν 
βιταμίνη C, βιταμίνη Ε, λουτεΐνη 
και ζεαξανθίνη. || 

Μέλος της οικογένειας 
Vaccinium και 
αναγνωρισμένο  

για την αντιοξειδωτική 
του δράση,  

το Bilberry αυξάνει  
την κυκλοφορία  

προς τα μικρά αιμοφόρα 
αγγεία των ματιών.



VISION GUARD PLUS της Solgar

To αποτελεί έναν ισχυρό συνδυασμό

αντιοξειδωτικών στοιχείων όπως λουτεΐνη, φυτικά εκχυλίσματα bilberry,

ginkgo και eyebright, βιταμίνες Α, C, Ε και Β-καροτίνη, ιχνοστοιχεία

σελήνιο και ψευδάργυρο καθώς επίσης αμινοξέα NAC και ταυρίνη.

Τα στοιχεία αυτά προστατεύουν από ποικίλες ελεύθερες ρίζες και βαρέα

μέταλλα, βελτιώνουν την οφθαλμική κυκλοφορία και βοηθούν στην

ισχυροποίηση της όρασης.

To σε καθημερινή χρήση προστατεύει και

προάγει την υγεία των ματιών σας!

VISION GUARD PLUS

VISION GUARD PLUS

Ο «φρουρός»
της υγείας

των ματιών μας
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
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«Να πίνεις υδρομέλι, να λούζεσαι στον ποταμό Ευφράτη και 
να τρως παντζάρια». Αυτά είναι τα τρία μυστικά της υγείας και 
της μακροημέρευσης, σύμφωνα με το Ταλμούδ, το ιερό βιβλίο 
των Εβραίων. Για τα δύο πρώτα, η επιστήμη δεν αποφάνθηκε 
ακόμα, για το τρίτο όμως η απόφαση είναι απόλυτα θετική. Τα 
ευρήματα των τριών τελευταίων χρόνων είναι εντυπωσιακά και 
δικαιολογούν πλήρως την απόδοση του τίτλου «υπερτρόφιμο» 
στο ταπεινό παντζάρι. 



παντζάρι:
το	υπερτρόφιμο

T
ο μέρος του φυτού που χρησιμοποιείται για θεραπευτι-
κούς σκοπούς είναι η ρίζα. Τα κύρια δραστικά συστατικά 
της είναι χρωστική μπετανίνη, στην οποία οφείλεται η βα-
θιά κόκκινη χρώση των παντζαριών και αποτελεί μία από 
τις πιο γνωστές φυτικές χρωστικές (Ε162), χρησιμοποιού-

μενη στη βιομηχανία για να προσδώσει χρώμα σε διάφορα τρόφιμα. 
Περιέχει επίσης ένα παράγωγο της χολίνης με σημαντικές φαρμα-
κολογικές ιδιότητες και φλαβονοειδή. Σε μία ουσία που λέγεται γεο-
σμίνη, η οποία είναι συστατικό του χώματος, οφείλεται η γήινη οσμή 
που αναδύεται στην ατμόσφαιρα μετά από μία βροχή. Σημαντική εί-
ναι η περιεκτικότητα του παντζαριού σε φυλλικό οξύ, που το καθιστά 
σημαντική τροφή για έγκυες γυναίκες. Από ιχνοστοιχεία, η ρίζα του 
παντζαριού περιέχει βόριο και κάλιο. Τέλος, σημαντική είναι η περι-
εκτικότητά του σε νιτρικά ιόντα. Εκεί που μέχρι πριν λίγα χρόνια τα 
νιτρικά θεωρούνταν δυνητικώς τοξικές ουσίες, σήμερα βρίσκονται 
στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος και είναι υπεύθυνα 
για τις περισσότερες ευεργετικές δράσεις του παντζαριού!

Τα ευρήματα της τελευταίας τριετίας είναι τόσο σημαντικά, που 
θα μπορούσαν να αναδείξουν το παντζάρι σε σημαντικό πόρο ανά-
πτυξης της ελληνικής αγροτικής - διατροφικής βιομηχανίας, αφού 
η χώρα μας παράγει παντζάρια. Υπεύθυνα για τις θεραπευτικές ιδι-
ότητες του παντζαριού είναι τα νιτρικά ιόντα που περιέχει. Τα ιόντα 
αυτά απορροφώνται πλήρως και μετατρέπονται στο σώμα μας, σε 
οξείδιο του αζώτου (ΝΟ). Το οξείδιο του αζώτου δρα στα αγγεία, 
προκαλώντας τη διαστολή τους, ιδιότητα στην οποία οφείλονται 
τόσο η αντιυπερτασική δράση, όσο και η ενίσχυση των σωματικών 
αποδόσεων που προκαλούν τα παντζάρια.  

του Γρηγορη Λασκαρη  
Διδάκτορος Φαρμακευτικής



► Αντιυπερτασική δράση
Η υπέρταση αποτελεί τον σημαντικό-
τερο προδιαθεσικό παράγοντα καρδια-
κών νοσημάτων και εγκεφαλικών. Σή-
μερα, οι προσπάθειες της επιστήμης, 
στρέφονται στις ήπιες παρεμβάσεις 
καταπολέμησης της πρώιμης υπέρ-
τασης (προϋπέρταση), η οποία αποτε-
λεί τον προθάλαμο των περισσότερων 
καρδιαγγειακών νοσημάτων. 

Το 2008, Άγγλοι επιστήμονες απέδειξαν 
ότι η χορήγηση χυμού ρίζας παντζαριών 
σε ενήλικες ελαττώνει κατά 10,4 mm Hg 
τη συστολική αρτηριακή πίεση και κατά 
8 mm Hg τη διαστολική. Η δράση άρ-
χισε 3 ώρες μετά την κατανάλωση και 
διήρκησε για 24 ώρες. Τα αποτελέσματα 
αυτά είναι πραγματικά πρωτόγνωρα για 
διατροφική παρέμβαση, αφού δύσκολα 
επιτυγχάνονται με φάρμακα. Τα ευρήμα-
τα αυτά, επιβεβαιώθηκαν και από άλλους 
επιστήμονες. Σημειώνεται μάλιστα, ότι τα 
πειράματα αφορούσαν υγιείς, μη υπερ-
τασικούς ανθρώπους. Στους υπερτασι-
κούς, ευλόγως αναμένεται ο χυμός ρίζας 
παντζαριού να είναι εξίσου αποτελεσμα-
τικός. Ήδη γίνονται κλινικές μελέτες και 
τα αποτελέσματα αναμένονται με μεγάλο 
ενδιαφέρον.

► Βελτίωση της σωματικής 
απόδοσης
Πολλές επιστημονικές μελέτες έχουν 
τεκμηριώσει την αποτελεσματικότητα 
του χυμού της ωμής ρίζας, στη βελτίω-
ση της ενεργειακής απόδοσης του ορ-
γανισμού. Όλα τα ευρήματα δείχνουν 
προς την κατεύθυνση της αποτελε-
σματικότερης χρήσης του οξυγόνου, η 
οποία μεταφράζεται σε απτά σωματικά 
οφέλη. Ας τα δούμε συνοπτικά.

Ο χυμός της ρίζας βελτίωσε την από-
δοση στο τρέξιμο, σε υγιείς ενήλικες. 
Κατά τη διάρκεια κούρσας υψηλής 
έντασης, όσοι λάμβαναν χυμό ρίζας 
χρειάστηκαν 15% περισσότερο χρόνο 
μέχρι να φτάσουν στο σημείο κόπωσης, 
σε σχέση με όσους λάμβαναν εικονικό 
χυμό. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους 
της μελέτης, σε όρους αθλητών στίβου, 
το όφελος αυτό μεταφράζεται σε 1-2% 
βελτίωση του χρόνου σε κούρσες τα-
χύτητας! Και φυσικά, ο χυμός παντζα-
ριού δεν είναι ντόπινγκ! 

Αντίστοιχα ευρήματα παρατηρήθη-
καν και στο απλό περπάτημα, όπου κα-
ταγράφηκε μείωση της απαιτούμενης 
προσπάθειας κατά 12%, αναδεικνύο-
ντας το χυμό σε πολύτιμο τονωτικό για 
τις καθημερινές μας δραστηριότητες. 
Σε άτομα με διαλείπουσα χωλότητα, η 
οποία οφείλεται σε κακή κυκλοφορία 
στα κάτω άκρα, πρόσφατη έρευνα έδει-
ξε ότι ο χυμός παντζαριού αυξάνει κατά 
18% την απόσταση που μπορούν να δι-
ανύσουν περπατώντας τέτοιοι ασθενείς, 
πριν φτάσουν στο σημείο κόπωσης.

Γενικά, τα προϊόντα της ρίζας του 
παντζαριού θεωρούνται ασφαλή. Παρ’ 
όλα αυτά χρειάζεται προσοχή. Σε μερι-
κά άτομα, η μπετανίνη μπορεί να προ-
καλέσει ερυθρή χρώση των ούρων ή 
των κοπράνων. Το συγκεκριμένο φαι-
νόμενο δεν προκαλεί ανησυχία, αλλά 
μπορεί να επικαλύψει συμπτώματα 
αιματουρίας που οφείλονται σε άλλες 
υποκείμενες νόσους. ||

  ταξίδι  |       |
  έξοδος  |       |

  συνέντευξη  |       |

  διατροφή  |       |
  ψυχολογία  |       |

  υγεία |       |

  αλληλογραφία  |       |

  φροντίδα  |       |

  f.a.q.  |       |

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

  editorial |       |
  περιεχόµενα |       |

  υγεία |       |

  τελευταία σελίδα |       |

Το οξείδιο του 
αζώτου δρα 
στα αγγεία, 

προκαλώντας τη 
διαστολή τους, 

ιδιότητα στην 
οποία οφείλονται 

τόσο η 
αντιυπερτασική 
δράση, όσο και 
η ενίσχυση των 

σωματικών 
αποδόσεων που 

προκαλούν τα 
παντζάρια.  
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Ρίζα από

παντζάρι
το διαχρονικό κόκκινο μυστικό

της αντιγήρανσης
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Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

με της SolgarBEETROOT EXTRACT

Στη μυθολογία, η θεά Αφροδίτη λέγεται ότι έτρωγε ρίζα παντζαριού για να

διατηρήσει την ομορφιά της, ενώ ένα παντζάρι προσφέρθηκε στον Απόλλωνα στον

ναό των Δελφών και τότε θεωρήθηκε από το μαντείο ότι αξίζει το βάρος του σε ασήμι!

O Ιπποκράτης (460-377 π.Χ.), αποκαλούμενος συχνά και ως «πατέρας της ιατρικής»

υιοθέτησε τη χρήση των φύλλων παντζαριού για να επουλώνει τις πληγές.

Στη σύγχρονη εποχή, και σύμφωνα με έρευνες, ο βολβός του παντζαριού είναι

γνωστός για την αντιοξειδωτική, αντιγηραντική και αντιφλεγμονώδη δράση του

αλλά και για τη θετική του επίδραση στην ενίσχυση της αντοχής στους αθλούμενους.

Όλα τα θετικά οφέλη του παντζαριού μπαίνουν τώρα

στην καθημερινή διατροφή σας με μία μόνο κάψουλα

της τη νέα σούπερ τροφή

από συμπυκνωμένο εκχύλισμα ρίζας παντζαριού.

Beetroot Extract Solgar,
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και της αντοχής



πλανήτης...
διατροφή	

τησ Νεκταριασ Καρακωστα

Ποικιλία, απλότητα, 
φυσικότητα είναι οι 
θεμέλιοι λίθοι μιας 
σωστής και ισορροπημέ-
νης διατροφής. Πέρα από 
αυτές τις τρεις βασικές αρχές 
όμως, κάθε κουζίνα του κό-
σμου έχει τις δικές της ιδιαι-
τερότητες και προτιμήσεις 
για συγκεκριμένες τρο-
φές, που  μπορούν να 
μετατρέψουν το πιάτο 
μας σε πολύτιμο «σύμ-
μαχο» της υγείας μας. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ



A
πό τις «καθαρές» γεύ-
σεις της χώρας του 
ανατέλλοντος ηλίου 
και τα πικάντικα ινδι-
κά πιάτα με τα πολλά 

λαχανικά, μέχρι τα «δώρα» της ελ-
ληνικής γης και της μεσογειακής 
δίαιτας, κρατήστε τα καλύτερα από 
καθεμιά από τις κουζίνες του κό-
σμου και ενσωματώστε τα στο κα-
θημερινό σας διαιτολόγιο. Με απλές 
αλλαγές στον τρόπο που μαγειρεύ-
ετε, μπορείτε να κερδίσετε μεγάλα 
οφέλη για την υγεία σας, αλλά και 
να προσθέσετε μια ευχάριστη νότα 
ανανέωσης στο τραπέζι σας..

Άλλωστε, προϊόντα που κάποιος 
έπρεπε άλλοτε να ταξιδέψει σε 
χώρες μακρινές για να γευτεί και 
να απολαύσει, βρίσκονται ακόμη 
και στο ράφι του μίνι-μάρκετ της 
γειτονιάς! Το διεθνές εμπόριο και 
οι διεθνείς αγορές έχουν φέρει 
στον δυτικό κόσμο πληθώρα πρώ-
των υλών και προϊόντων διατρο-
φής από κάθε γωνιά του κόσμου. 
Το ευτύχημα μάλιστα, είναι ότι 
πολλές από αυτές τις τροφές είναι 
και πολύ υγιεινές, με πληθώρα 
θρεπτικών συστατικών, αναγκαί-
ων για την καλύτερη λειτουργία 
του οργανισμού καθώς και για την 
πρόληψη διαφόρων νοσημάτων.

►  Χρησιμοποιήστε  
περισσότερα μπαχαρικά 
Κάντε το όπως: οι Ινδοί,  
οι Κινέζοι & οι Ταϊλανδοί
Με πρωταθλήτρια την Ινδία, όπου 
υπάρχουν και χρησιμοποιούνται 
πάνω από 300 είδη, τα μπαχαρικά 
και τα μυρωδικά προσθέτουν γεύ-
ση και εμφάνιση στο πιάτο σας, 
αλλά μπορούν να λειτουργήσουν 
σαν «ασπίδα» απέναντι σε διάφο-
ρες ασθένειες. Δεν είναι τυχαίο 
ότι στην Ινδία, χώρα με τη μεγα-
λύτερη κατανάλωση μπαχαρικών,  
παρατηρούνται τα χαμηλότερα πο-
σοστά καρκίνου του παχέος εντέ-
ρου και του προστάτη, καθώς και 
καρδιαγγειακών νοσημάτων. 

Το μαυροπίπερο, για παράδειγ-
μα, αποτελεί εξαιρετική πηγή σι-
δήρου, ενώ η κανέλα ξεχωρίζει 
για την αντιμικροβιακή της δρά-
ση. Η κανέλα προφυλάσσει τις 
τροφές από βακτήρια και ιούς, 
ενώ μειώνει τα επίπεδα χοληστε-
ρόλης στο αίμα, θωρακίζοντας τον 
οργανισμό απέναντι στα καρδιαγ-
γειακά νοσήματα. Έχει χαρακτη-
ριστεί επίσης «φάρμακο» για τις 
αδιαθεσίες της περιόδου και της 

εγκυμοσύνης, όπου και χρησιμο-
ποιείται με τη μορφή αφεψήμα-
τος. Γνωστό από την αρχαιότητα 
ως θεραπευτικό για τη σεξου-
αλική ανικανότητα, συναντιέται 
και στις περισσότερες «αφρο-
δισιακές συνταγές». Σύγχρονες 
έρευνες τέλος, δείχνουν ότι  μισό 
κουταλάκι κανέλας, μειώνει ση-
μαντικά τα επίπεδα του σακχάρου 
στο αίμα των διαβητικών. 

Η δε ρίγανη, με το πλήθος αι-
θέριων ελαίων που περιέχει, 
εμποδίζει τη δράση διαφόρων 
μικροοργανισμών, προφυλάσ-
σοντας τον οργανισμό από διά-
φορες ασθένειες. Παράλληλα, 
εμφανίζει ισχυρή αντιοξειδωτική 
δράση, ισχυρότερη από πολλά 
φρούτα και λαχανικά. Μία κου-
ταλιά φρέσκιας ρίγανης έχει πα-
ρόμοια αντιοξειδωτική δράση με 
ένα μήλο μεσαίου μεγέθους. 

Τα μπαχαρικά είναι πολύ πλού-
σιες πηγές αντιοξειδωτικών ου-
σιών και έχουν πολλές ευεργε-
τικές ιδιότητες, ενώ περιέχουν 
μηδαμινή ποσότητα θερμίδων. Η 
κατανάλωση μπαχαρικών στην 
Ευρώπη ωστόσο, είναι πολύ χα-
μηλή. Η μέση ευρωπαϊκή κατα-
νάλωση είναι περίπου 0,5γρ/άτο-
μο/μέρα, όταν στη Νέα Ζηλανδία 



Με απλές αλλαγές  
στον τρόπο  

που μαγειρεύετε 
μπορείτε  

να κερδίσετε  
μεγάλα οφέλη  

για την υγεία σας,  
αλλά και να  
προσθέσετε  

μια ευχάριστη  
νότα ανανέωσης  
στο τραπέζι σας.

  ταξίδι  |       |
  έξοδος  |       |

  συνέντευξη  |       |

  διατροφή  |       |
  ψυχολογία  |       |

  υγεία |       |

  αλληλογραφία  |       |

  φροντίδα  |       |

  f.a.q.  |       |

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

  editorial |       |
  περιεχόµενα |       |

  υγεία |       |

  τελευταία σελίδα |       |

είναι 1,0γρ/άτομο/μέρα, στην 
Ινδία 1,5 γρ/άτομο/ημέρα και 
στην Αμερική 4,0 γρ/άτομο/ημέ-
ρα. Πειραματιστείτε με άγνωστα 
μπαχαρικά σε γνωστά φαγητά. Το 
αποτέλεσμα θα σας ενθουσιάσει!

►  Μην ξεχνάτε 
το ελαιόλαδο
Κάντε το όπως: οι Έλληνες, 
οι Ισπανοί & οι Ιταλοί
Μπορεί να είμαστε αρκετά περή-
φανοι σαν λαός για την παραγω-
γή της χώρας μας σε ελαιόλαδο 
εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης, 
αλλά θα ήταν άδικο αν την ταυτό-
τητα αυτού του τόσο υγιεινού τρο-
φίμου δεν τη μοιραζόμασταν και 
με τις γειτονικές μας μεσογειακές 
χώρες, Ιταλία και Ισπανία. 

Όπως στην Ελλάδα, έτσι και στην 
Ισπανία κάθε οικογενειακό τραπέ-
ζι περιλαμβάνει τη χρήση ελαιολά-
δου σε κάθε γεύμα. Η Ισπανία ευ-
θύνεται για το 40% της παγκόσμιας 
παραγωγής ελαιόλαδου. Γιατί 
όμως το ελαιόλαδο είναι τόσο ση-
μαντικό για την υγεία μας; Τα αντι-
οξειδωτικά που περιέχει το λάδι, 
προστατεύουν τον οργανισμό από 
τις νόσους της καρδιάς, μέσα από 
τον έλεγχο της κακής και την ταυ-
τόχρονη αύξηση της καλής χο-
ληστερόλης. Τα τελευταία χρόνια 
ωστόσο, έχει προσδιοριστεί και ο 
ρόλος του ελαιόλαδου σαν αντι-
φλεγμονώδης παράγοντας.

►  Βάλτε τη σόγια 
στο πιάτο σας
Κάντε το όπως: οι Ιάπωνες
Επειδή η ...καλή μέρα από το πρωί 
φαίνεται, ένας τυπικός Γιαπωνέ-
ζος καταναλώνει σόγια από το... 
πρωινό. Η σόγια πρωτοκαλλιερ-
γήθηκε στην τροπική Ασία και η 
ιστορία της μετρά χιλιάδες χρό-

νια και αποτελεί βασικό συστατι-
κό της ιαπωνικής κουζίνας, μιας 
και χρησιμοποιείται σε διάφορες 
μορφές (σάλτσα σόγιας, tofu, 
miso, σογιέλαιο), σε κάθε σχεδόν 
γεύμα. Είναι, άλλωστε, και το συ-
στατικό της ιαπωνικής διατροφής 
που φαίνεται να σχετίζεται με τη 
μακροβιότητα των Ιαπώνων και 
συγκεκριμένα, των κατοίκων της 
Οκινάουα. Σε έρευνες που έχουν 
γίνει, έχει διαπιστωθεί ότι η ημε-
ρήσια κατανάλωση σόγιας, σε 
αυτά τα άτομα, φτάνει τα 60-120 
γρ. την ημέρα. Η σόγια είναι πολύ 
καλή πηγή πρωτεΐνης, έχει υψηλή 
περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτι-
κά, ενώ προλαμβάνει διάφορες 
μορφές καρκίνου καθώς και την 

οστεοπόρωση. Τα τελευταία χρό-
νια, δεκάδες έρευνες συσχετίζουν 
την πρόσληψη σόγιας με την προ-
στασία της καρδιάς.
 
►  Το γιαούρτι δεν 
το τρώμε μόνο στη δίαιτα
Κάντε το όπως: οι Έλληνες 
Πρόκειται για ένα προϊόν με ιστο-
ρία παράδοσης. Πέρα από δροσι-
στικό σνακ, συνιστά αναπόσπα-
στο κομμάτι της κουλτούρας των 
Ελλήνων. Η παράδοσή μας, σε 
πολλές περιοχές της χώρας, το 
συνδέει με πολύ ευχάριστα γεγο-
νότα, όπως ο γάμος- το νεόνυμφο 
ζευγάρι τρώει γιαούρτι με μέλι 
και καρύδια για να πάρει ενέρ-
γεια. Το γιαούρτι είναι σημαντικό 
κομμάτι της διατροφής μας, μιας 
και προάγει την καλή λειτουργία 
του εντέρου, βοηθά στη καλύτερη 
υγεία των οστών, ενισχύει το ανο-
σοποιητικό σύστημα, μειώνει την 
αρτηριακή πίεση, ενώ φαίνεται 
να έχει σχέση με τη διατήρηση ή/
και την απώλεια βάρους. Έρευ-
νες έχουν δείξει ότι η καθημε-
ρινή κατανάλωση τριών μερίδων 
γιαουρτιού χαμηλού σε λιπαρά, 
συνδέεται με 22% μεγαλύτερη 
απώλεια βάρους και 61% μεγαλύ-
τερη απώλεια λίπους. 

►  Ξεδιψάστε
με πράσινο τσάι
Κάντε το όπως: οι Κινέζοι  
& οι Βρετανοί
Οι Κινέζοι καταναλώνουν έως και 
20 φλιτζάνια πράσινου τσαγιού κάθε 
μέρα, ενώ για τους Βρετανούς απο-
τελεί καθημερινή ...τελετουργία.

Το πράσινο τσάι, έχει μελετη-
θεί και συσχετιστεί με ποικίλες 
ευεργετικές επιδράσεις για τον 
ανθρώπινο οργανισμό. Αν και οι 
μηχανισμοί είναι ιδιαιτέρως πο-
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λύπλοκοι και δύσκολα κατανοη-
τοί, φαίνεται ότι οι πολυφαινόλες, 
με πρωταγωνίστριες τις κατεχί-
νες, είναι η κύρια αιτία των ωφε-
λειών του πράσινου τσαγιού. 

Οι ελεύθερες ρίζες -άτομα ή μό-
ρια δηλαδή που έχουν χάσει ένα 
ηλεκτρόνιο και αποτελούν φυσιο-
λογικά προϊόντα του μεταβολισμού- 
εμπλέκονται στη διαδικασία της 
παθογένεσης διάφορων χρόνιων 
νοσημάτων, όπως η αθηροσκλή-
ρωση, ο σακχαρώδης διαβήτης, οι 
χρόνιες φλεγμονές,  οι νευροεκ-
φυλιστικές ασθένειες, ακόμη και 
κάποιες μορφές καρκίνου. 

►  Τιμήστε τις... ταπεινές 
φακές και τα παρεξηγημέ-
να ρεβίθια
Κάντε το όπως: οι Ινδοί 
& οι Αφρικανοί
Βασικό κομμάτι της διατροφής 
των Ινδών, οι φακές υπάρχουν σε 
πολλές ποικιλίες και καταναλώνο-
νται συνήθως συνοδεία ψωμιού ή 

ρυζιού. Η Ινδία είναι ταυτόχρονα 
ο μεγαλύτερος παραγωγός αλλά 
και ο μεγαλύτερος καταναλωτής 
του συγκεκριμένου οσπρίου, σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Οι φακές εί-
ναι μία πλήρης τροφή. Αποτελούν 
άριστη και φθηνή πηγή πρωτεΐνης 
και πολύ καλή πηγή βιταμίνης Β, 
σιδήρου και φυλλικού οξέος. Πε-
ριέχουν επίσης διαλυτές φυτικές 
ίνες, που βοηθούν στη μείωση της 
χοληστερόλης.

Ιδιαίτερα ευεργετικά, ιδίως για 
την υγεία του πεπτικού συστήμα-
τος είναι και τα ρεβίθια, λόγω της 
υψηλής περιεκτικότητάς τους σε 
φυτικές ίνες. Πρόσφατες έρευνες 
μάλιστα, ήλθαν να προσθέσουν 
μία ακόμη σημαντική γραμμή στη 
λίστα των ευεργετικών επιδρά-
σεων των ρεβιθιών. Επιστήμονες 
από το Χονγκ Κονγκ ανακάλυψαν 
ότι τα ρεβίθια περιέχουν μεγάλες 
ποσότητες ισοφλαβονών, που αυ-
ξάνουν την ροή αίματος προς τον 
εγκέφαλο, συμπεραίνοντας ότι μια 

διατροφή πλούσια στο συγκεκρι-
μένο όσπριο μπορεί να βοηθήσει 
στην αποκατάσταση των ατόμων 
που έχουν υποστεί εγκεφαλικό. 
Στοιχείο που κάνει τα ρεβίθια να 
ξεχωρίζουν από τα άλλα όσπρια, 
είναι, εκτός από την ποσότητα, και 
η ποιότητα των πρωτεϊνών τους. 

►  Πιείτε ένα ποτηράκι 
κόκκινο κρασί
Κάντε το όπως: οι Γάλλοι 
«...Οίνος ευφραίνει καρδίαν αν-
θρώπου» έγραψε ο Δαβίδ στους 
Ψαλμούς του, πριν από χιλιάδες 
χρόνια και αυτό επιβεβαιώνουν 
και οι σύγχρονες έρευνες. Το κόκ-
κινο κρασί βρέθηκε στο επίκεντρο 
της επιστημονικής έρευνας όταν 
παρατηρήθηκε ότι οι Γάλλοι, αν 
και καταναλώνουν 2 - 3 φορές πε-
ρισσότερο κορεσμένο λίπος από 
άλλους πληθυσμούς και έχουν 
υψηλότερα επίπεδα χοληστερό-
λης και αρτηριακής πίεσης, εμφα-
νίζουν κατά 2,5 φορές μικρότερο 
κίνδυνο θανάτου από στεφανιαία 
νόσο (πρόκειται για το περίφημο 
«γαλλικό παράδοξο»).

Η ευεργετική δράση του κρα-
σιού έχει να κάνει με τα αντιοξει-
δωτικά συστατικά που περιέχει 
(με κυριότερο τη ρεσβερατρόλη). 
Η κύρια ευεργετική δράση του 
κρασιού, είναι η αύξηση της «κα-
λής» (HDL) χοληστερόλης και η 
απομάκρυνση της «κακής» (LDL) 
χοληστερόλης, με αποτέλεσμα να 
μειώνεται ο κίνδυνος καρδιαγγει-
ακών παθήσεων. Ακόμη, το κόκκι-
νο κρασί αυξάνει τη διασταλτικό-
τητα των αγγείων και μειώνει την 
πίεση, γεγονός που έχει καθορι-
στικό ρόλο στη μείωση διαφόρων 
παραγόντων που συμμετέχουν 
στον σχηματισμό θρόμβων και 
φράσσουν τα αγγεία. ||
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Ο πρώτος που αναγνώρισε την αξία των 
Ω3 λιπαρών οξέων, ήταν ο Βρετανός φυσι-
ολόγος Hugh Sinclair, ο οποίος τη δεκα-
ετία του '40 συνέδεσε πολλά από τα νοσή-
ματα που είχαν αρχίσει να μαστίζουν τις 
δυτικές κοινωνίες με ελλείψεις στα συγκε-
κριμένα λιπαρά οξέα. Τα ευρήματά του 
δημοσιεύτηκαν το 1956 σε ένα άρθρο που 
συνέδεσε την ανεπαρκή λήψη Ω3 λιπαρών 
οξέων με την αρτηριοσκλήρωση και άλλες 
καταστάσεις. Το άρθρο θεωρήθηκε τόσο 
αιρετικό, που του στοίχισε την έδρα του 
στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης!



ωμέγα-3	λιπαρά	οξέα:	
O	χαμένος

διατροφικός	κρίκος

T
α ευρήματα του 
Sinclair έπρεπε να 
περιμένουν 30 με 40 
χρόνια για να επιβε-
βαιωθούν πανηγυρι-

κά. Σήμερα, τα Ω3 λιπαρά οξέα 
θεωρείται ότι αποτελούν το δι-
ατροφικό συστατικό-κλειδί που 
απώλεσε ο άνθρωπος, στη διάρ-
κεια της εκσυγχρονιστικής του 
πορείας, από τις ακατέργαστες 
στις πλήρως βιομηχανοποιη-
μένες τροφές και από εκεί στις 
δεκάδες ασθένειες φθοράς που 
τον βασανίζουν σήμερα... 

Στη βάση αυτής της διατροφι-
κής ανεπάρκειας βρίσκεται μία 
βιολογική αδυναμία του ανθρώ-
πινου οργανισμού: σε αντίθεση με 
όλα τα άλλα λιπαρά οξέα, αδυνα-
τεί να συνθέσει ειδικά τα Ω3 και 
τα Ω6, οπότε είναι υποχρεωμένος 
να τα λαμβάνει με την τροφή. Αυτό 
δεν αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα 
για τα Ω6, τα οποία βρίσκονται σε 

αφθονία στα σπορέλαια και άλλα 
τρόφιμα που κατακλύζουν το κα-
θημερινό μενού μας. Αντιθέτως, η 
κύρια διατροφική πηγή πρόσλη-
ψης των Ω3 είναι τα λιπαρά ψάρια 
(σαρδέλες, σκουμπριά, σολομός 
κλπ), τα οποία έχουν, ουσιαστι-
κά, εκλείψει από το τραπέζι μας, 
οδηγώντας έτσι σε τραγική δια-
τροφική ανισορροπία μεταξύ Ω6 
και Ω3. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
τη δεκαετία του '60 η αναλογία Ω6 
προς Ω3 λιπαρών που κατανάλωνε 
ο μέσος Έλληνας ήταν κοντά στο 
1 προς 1, ενώ σήμερα έχει ανα-
τραπεί πλήρως και βρίσκεται κο-
ντά στο 15 προς 1, υπέρ των Ω6. Η 
μόνη χώρα που δεν ακολούθησε 
το δρόμο της διατροφικής απώ-
λειας είναι η Ιαπωνία με διατροφή 
πλούσια σε σούσι.

Η αναγνώριση της βίαιης ανα-
τροπής της σχέσης Ω6/Ω3, συν-
δυαζόμενη με την ανακάλυψη 
σημαντικών και πολύπλευρων 

βιολογικών δράσεων για τα EPA 
και DHA, οδήγησαν στην επεί-
γουσα επανένταξη των οξέων 
αυτών στη δίαιτα του σύγχρονου 
ανθρώπου, είτε με τη μορφή της 
διατροφικής πρόσληψης (ψά-
ρια), είτε με τη μορφή συμπλη-
ρωμάτων. 

Τα κύρια Ω3 λιπαρά οξέα που 
χρειάζεται ο άνθρωπος είναι το 
α-λινολενικό οξύ (ALA), το εικο-
σιπενταενοϊκό οξύ (EPA) και το 
εικοσιδυοεξαενοϊκό οξύ (DHA). 
Τα δύο τελευταία βρίσκονται σε 
αφθονία στα ιχθυέλαια, ενώ το 
ALA απαντάται στα χόρτα και σε 
ορισμένους ξηρούς καρπούς (π.χ. 
καρύδια). Θεωρητικά, ο οργανι-
σμός μας μπορεί να μετατρέψει 
το ALA σε EPA και DHA. Πρακτι-
κά, ωστόσο, το ποσοστό μετατρο-
πής είναι αμελητέο (περίπου 5%), 
οπότε η πρόσληψη των EPA και 
DHA με τη διατροφή, αποτελεί 
μονόδρομο.

του Γρηγορη Λασκαρη  
Διδάκτορος Φαρμακευτικής



► Ω3 σημαίνει γερή καρδιά
Η καλύτερα τεκμηριωμένη δράση 
των Ω3 αφορά την προστασία της 
καρδιάς και των αγγείων. Η δρά-
ση των Ω3 στην προστασία από τη 
στεφανιαία νόσο (έμφραγμα, στη-
θάγχη) είναι πολύπλευρη. Τα Ω3 
λιπαρά οξέα μειώνουν τα τριγλυ-
κερίδια και την πίεση του αίματος, 
βοηθούν στη σταθεροποίηση της 
αρτηριοσκλήρυνσης, εμποδίζουν 
τις θρομβώσεις και ελαττώνουν 
τις καρδιακές αρρυθμίες.  Δεκά-
δες επιστημονικές μελέτες έχουν 
πλήρως αποδείξει ότι όσο μεγα-
λύτερη είναι η κατανάλωση των 
Ω3 λιπαρών οξέων EPA και DHA, 
τόσο μικρότερη είναι η πιθανότη-
τα στεφανιαίας νόσου. Άτομα που 
έχουν ήδη υποστεί ένα έμφραγμα, 
προστατεύονται σημαντικά από το 
επόμενο.  

Σημείο δράσης  Επίδραση 
 των Ω3 
 λιπαρών
 οξέων 
Τριγλυκερίδια Μείωση         
Θρομβώσεις Μείωση
Πίεση αίματος Μείωση
Καρδιακές 
αρρυθμίες Μείωση
Αρτηριοσκλήρυνση   Σταθερο-

ποίηση

► Ω3 και κατάθλιψη
Το 20% του ξηρού βάρους του 
εγκεφάλου αποτελείται από Ω3 
λιπαρά οξέα (κυρίως DHA)! Η 
δραματική ανατροπή της διατρο-
φικής σχέσης Ω6/Ω3 έχει, προ-
φανώς, τις περισσότερες πιθα-
νότητες να επηρεάσει το όργανο 
με τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα 
σε Ω3: τον εγκέφαλο. Το 1995 ει-
δικοί επιστήμονες διατύπωσαν 

την άποψη, ότι για την αύξηση 
των κρουσμάτων κατάθλιψης στο 
σύγχρονο κόσμο, ευθύνεται η 
υψηλή κατανάλωση σπορέλαιων 
και φυτικών ελαίων πλούσιων 
σε Ω6 και φτωχών σε Ω3 λιπαρά 
οξέα. Λίγο αργότερα, σε αντίστοι-
χα συμπεράσματα κατέληξε και η 
Επιτροπής Έρευνας Ψυχιατρικών 
Θεραπειών της Αμερικανικής 
Ψυχιατρικής Εταιρείας.  Το 2011, 
Ιταλοί ερευνητές διαπίστωσαν ότι 
η καθημερινή χορήγηση Ω3 λιπα-
ρών οξέων βελτιώνει σημαντικά 
τα συμπτώματα κατάθλιψης των 
γυναικών άνω των 65. 

► Ω3 και κύηση
Η μέσω της μητέρας πρόσληψη 
των απαραίτητων ποσοτήτων Ω3 
από το έμβρυο είναι πρωταρχικής 
σημασίας για τη μελλοντική του 
διανοητική λειτουργική ωρίμανση 
και για τη σωματική του ανάπτυ-
ξη. Για τον λόγο αυτό, οι έγκυες 
πρέπει να συμπληρώνουν τη δια-
τροφή τους με ψάρια ή ιχθυέλαια, 
τα οποία είναι άριστη πηγή DHA 
(και EPA) ή να χρησιμοποιούν 
συμπληρώματα Ω3 λιπαρών οξέ-
ων. Η πιο γνωστή μελέτη πάνω 
στο θέμα, πραγματοποιήθηκε  
στη Νορβηγία. Συγκρίθηκε η επί-
πτωση που έχει στη διανοητική 
ανάπτυξη των παιδιών, σε ηλικία 
4 ετών, η χορήγηση στις μητέρες 
τους από τη 17η εβδομάδα της 
κύησής τους και μέχρι 3 μήνες 
μετά τον τοκετό, Ω3 λιπαρών οξέ-
ων. Μετά από 4 χρόνια, μετρήθη-
κε η ευφυΐα των παιδιών και βρέ-
θηκε ότι τα παιδιά των μητέρων 
που κατά τη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης και της γαλουχίας τους 
έλαβαν Ω3 λιπαρά οξέα, DHA και 
EPA, έδειξαν σημαντική αύξηση 
του δείκτη ευφυΐας. 

► Δοσολογία και ασφάλεια 
Γενικά τα ιχθυέλαια είναι πολύ 
ασφαλή, επειδή επί της ουσίας εί-
ναι απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. 
Παρ' όλα αυτά χρειάζεται προσοχή, 
ιδίως στις εγκύους. Το Αμερικάνικο 
Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναι-
κολόγων δε συνιστά στις εγκύους 
την κατανάλωση άνω των 340 γρ 
(2 μερίδες) ψαριών την εβδομάδα, 
λόγω ανησυχιών για τη λήψη υπερ-
βολικών ποσοτήτων υδραργύρου 
που μπορεί να υπάρχει στη σάρκα 
των ψαριών. Από αυτήν την άποψη, 
τα συμπληρώματα διατροφής που 
περιέχουν Ω3 λιπαρά οξέα, EPA και 
DHA, υπερτερούν.  ||
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πού	βρίσκεται		
το	μυστικό;

Πολλοί, περισσότερο ή λιγότερο ειδι-
κοί, προτείνουν τη χρήση βιταμινών, 
μεταλλικών στοιχείων, ορμονών, 
φαρμάκων και άλλων συστατικών, 
για την παράταση της ζωής. Η επι-
θυμία της μακροβιότητας καλά κρα-
τεί, έλκοντας το ενδιαφέρον επιστη-
μόνων αλλά και …απατεώνων. Πού 
βρίσκεται η αλήθεια; Τι γνωρίζουμε 
σήμερα; Υπάρχει ελιξίριο νεότητας; 

του Μιχαλη Πιτσιλιδη
Φαρμακοποιου 

ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑ



Ό
ταν λέμε «προσδόκιμο 
επιβίωσης» εννοούμε 
τον μέσο αριθμό ετών 
που ένα άτομο ανα-
μένεται να ζήσει, σε 

έναν δεδομένο πληθυσμό, ενώ η 
«διάρκεια ζωής» αναφέρεται στον 
μέγιστο αριθμό ετών που μπορεί 
να ζήσει ένα άτομο ενός είδους. 
Με μια επιφανειακή ματιά, φαί-
νεται ότι στις ΗΠΑ έχει επιτευχθεί 
σημαντική παράταση της ζωής τον 
τελευταίο αιώνα. Το 1900, το μέσο 
προσδόκιμο επιβίωσης ήταν 45 
χρόνια. Το 2000 έφτασε τα 71 για 
τους άνδρες και τα 78 για τις γυ-
ναίκες. Στην Ελλάδα, όσοι γεννή-
θηκαν το 2002 προσδοκούν 75,4 
(άνδρες) και 80,7 (γυναίκες) έτη 
ζωής. Μια προσεκτικότερη μα-
τιά στις αιτίες αυτής της αύξησης 
δείχνει ότι οφείλεται, κατά μέγα 
μέρος, στη μείωση της βρεφικής 
θνησιμότητας. Πράγματι, αν αφαι-
ρεθεί από τους υπολογισμούς 
η βρεφική θνησιμότητα, τότε το 
προσδόκιμο επιβίωσης έχει αυ-
ξηθεί το πολύ κατά 3,7 έτη τον τε-
λευταίο αιώνα!

Ποιο είναι όμως το ρεκόρ μα-
κροβιότητας; Η καταγεγραμμέ-
νη μέγιστη διάρκεια 
ζωής του ανθρώ-
πινου είδους εί-
ναι τα 122 έτη και 

164 ημέρες, ρεκόρ που πέτυχε 
η Jeanne Calment, από τηνό-
τια Γαλλία, που πέθανε το 1997. 
Γενικά, ωστόσο, κυκλοφορούν 
αρκετοί μύθοι σχετικά με συ-
γκεκριμένες ομάδες ανθρώπων 
(όπως οι Hunzas του Πακιστάν, οι 
Γεωργιανοί Ρώσοι και οι χωρικοί 
των Άνδεων στο Εκουαδόρ), οι 
οποίοι αναφέρεται ότι φθάνουν 
σε εξαιρετικά προχωρημένη 
ηλικία, μεταξύ 125 και 150 ετών. 
Προσεκτικότερες μελέτες ανα-
σκευάζουν αυτές τις αναφορές, 
αποδεικνύοντας την υπερβολή 
των πληροφοριών σχετικά με την 
ηλικία μεμονωμένων ατόμων. 

► Θεωρίες περί των  
μηχανισμών γήρανσης 
Ουσιαστικά, δύο είναι οι ομάδες 
θεωριών για τους μηχανισμούς 
με τους οποίους επέρχεται η γή-
ρανση: οι «θεωρίες προγραμμα-
τισμού των κυττάρων» και οι «θε-
ωρίες φθοράς των κυττάρων». Οι 
πρώτες διατείνονται ότι υπάρχει 
ένα «γενετικό ρολόι», το οποίο 
καθορίζει το ρυθμό επέλευσης 
του γήρατος. Οι θεωρίες φθοράς 
υποστηρίζουν ότι η γήρανση είναι 
αποτέλεσμα της συσσώρευσης 
φθοράς που υφίστανται τα κύττα-
ρα και το γενετικό υλικό. 

Το 1961, ο Δρ. Leonard Hayflick* 
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Η καταγεγραμμένη 
μέγιστη διάρκεια  

ζωής του  
ανθρώπινου είδους  

είναι τα  
122 έτη και 164 ημέρες, 

ρεκόρ που πέτυχε  
η Jeanne Calment,  

από τη νότια Γαλλία, 
που πέθανε  

το 1997. 



απέδειξε ότι οι ανθρώπινοι ινοβλά-
στες (είδος κυττάρων), ακόμα και 
σε ιδανικές συνθήκες δεν μπο-
ρούν να πολλαπλασιαστούν περισ-
σότερες από 50 φορές. Ο Hayflick 
έκανε μάλιστα την εκπληκτική πα-
ρατήρηση ότι αν κατέψυχε τα κύτ-
ταρα της καλλιέργειας μετά από 
20 διαιρέσεις, αυτά «θυμούνταν» 
ότι τους απέμεναν άλλες τριάντα, 
όταν τα ξεπάγωνε και ξανάρχιζε 
να τους παρέχει θρεπτικό υλικό! 
Οι πενήντα αυτές κυτταρικές διαι-
ρέσεις έγιναν γνωστές ως «το όριο 
του Hayflick». Βασισμένοι στο πα-
ραπάνω, οι ειδικοί διατύπωσαν την 
άποψη ότι υπάρχει ένα γενετικό 
ρολόι σε κάθε κύτταρο, το οποίο 
καθορίζει τη χρονική στιγμή που 
επέρχεται το γήρας. 

Η τελευταία και πιο αξιόπιστη 
θεωρία προγραμματισμού για το 
γήρας είναι η θεωρία της βράχυν-
σης των τελομερών. Τα τελομερή 
είναι τα ακραία τελικά τμήματα 
του DNA. Κάθε φορά που ένα 
κύτταρο διπλασιάζεται, ένα μικρό 
τμήμα του DNA αποσπάται από το 
άκρο κάθε χρωμοσώματος. Κάθε 
φορά που ένα σωματικό κύτταρο 
διπλασιάζεται, το τελομερές βρα-
χύνεται και όσο πιο βραχύ καθί-
σταται το τελομερές, τόσο περισ-
σότερο επηρεάζει τον τρόπο με 
τον οποίο το κύτταρο εκφράζει 
το γενετικό του υλικό, με τελικό 
αποτέλεσμα τη γήρανσή του. 

Η επικρατέστερη θεωρία φθο-
ράς, είναι η θεωρία των ελευθέ-
ρων ριζών. Η θεωρία διατείνεται 
ότι η φθορά που προκαλείται από 
τις ελεύθερες ρίζες ευθύνεται 
για το γήρας και τις σχετιζόμενες 
με αυτό νόσους. Οι ελεύθερες ρί-
ζες είναι πολύ δραστικά μόρια, τα 
οποία μπορούν να προσδεθούν 
σε συστατικά του κυττάρου και 

να τα καταστρέψουν. Μπορεί να 
προέλθουν από το περιβάλλον 
(ηλιακή ακτινοβολία, ακτινοβολία 
Χ, ραδιενέργεια, χημικά προϊό-
ντα), να προσληφθούν μέσω του 
νερού και της τροφής ή να παρα-
χθούν μέσα στο ανθρώπινο σώμα 
κατά τις χημικές αντιδράσεις. Η 
πλειονότητα των ελευθέρων ρι-
ζών στο σώμα προέρχεται από τις 
ενδογενείς αντιδράσεις. Ωστόσο, η 
έκθεση σε περιβαλλοντικές και δι-
ατροφικές ελεύθερες ρίζες αυξά-
νει σημαντικά το φορτίο τους στο 
σώμα. Εκτός από τον ρόλο τους 
στη γήρανση, οι ελεύθερες ρίζες 

έχουν συνδεθεί και με ένα μεγάλο 
αριθμό παθήσεων της τρίτης ηλι-
κίας, όπως η αθηροσκλήρυνση, 
ο καρκίνος, η νόσος Alzheimer, 
ο καταρράκτης, η οστεοαρθρίτιδα 
και η ανοσοανεπάρκεια.

Η βλάβη που προκαλείται από τις 
ελεύθερες ρίζες, δεν περιορίζεται 
μόνο στην κυτταρική μεμβράνη και 
στις πρωτεΐνες, αλλά επεκτείνεται 
και στο DNA. Το DNA «βομβαρδί-
ζεται» συνεχώς από ελεύθερες ρί-
ζες και άλλες ουσίες που μπορούν 
να του επιφέρουν βλάβη. Ωστόσο, 
διαθέτει ένζυμα, τα οποία, συνή-
θως, το επιδιορθώνουν. Οι διαφο-
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ρές στη διάρκεια ζωής μεταξύ των 
διαφόρων θηλαστικών, οφείλονται 
σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητα 
των κυττάρων να επιδιορθώνουν 
τις βλάβες στο DNA τους. Έτσι, η 
μέγιστη διάρκεια ζωής του ανθρώ-
που είναι υπερδιπλάσια αυτής του 
χιμπατζή, επειδή η δυνατότητα επι-
διόρθωσης του DNA στον άνθρωπο 
είναι πολύ πιο αποτελεσματική. Τα 
γερασμένα κύτταρα δεν έχουν την 
ίδια ταχύτητα επιδιόρθωσης του 
DNA με τα νεαρά κύτταρα. 

► Πρόληψη της γήρανσης  
Προς το παρόν,  δεν υπάρχει κα-
νένας «μαγικός» τρόπος για να 
ανασταλεί η διαδικασία της γή-
ρανσης. Υπάρχουν όμως κάποια 
βήματα που μπορεί να ακολουθή-
σει κανείς, προκειμένου να επι-
βραδυνθεί η διαδικασία γήρανσης 
και να προληφθούν οι κυριότερες 
αιτίες πρόωρου θανάτου. Ας δού-
με τις επιμέρους επικρατέστερες 
νατουραλιστικές προτάσεις. 

Η άσκηση θεωρείται ότι συμβάλ-
λει στη μακροζωία. Όσο καλύτερη 
είναι η φυσική κατάσταση ενός 
ατόμου, τόσο μεγαλύτερες οι πιθα-
νότητες να απολαύσει μια μακρά 
και γεμάτη υγεία ζωή. Οι επιστη-
μονικές παρατηρήσεις δείχνουν ότι 
άτομα με κακή φυσική κατάσταση, 
διατρέχουν 8 φορές μεγαλύτερο 
κίνδυνο να υποστούν καρδιακό ή 
εγκεφαλικό επεισόδιο, σε σχέση με 
άτομα καλής φυσικής κατάστασης. 
Ωστόσο, υπολογίζεται ότι σε 1 ώρα 
άσκησης αντιστοιχούν 2 ώρες αύ-
ξησης της μακροβιότητας. Η αναλο-
γία αυτή πιθανότατα υποβαθμίζει τη 
σημασία της άσκησης και, ίσως, την 
κάνει λίγοτερο ελκυστική… 

Ο σημαντικός περιορισμός των 
θερμίδων αποτελεί έναν σταθερό 
και αναπαραγώγιμο τρόπο αύξη-
σης της διάρκειας ζωής, σε κα-
τώτερα ζωικά είδη. Ωστόσο, δεν 
είναι αποδεδειγμένο ότι ο περιο-
ρισμός των θερμίδων έχει κάποια 
αξία στον άνθρωπο. Με βάση τις 
διαθέσιμες μελέτες, τα πράγματα 
φαίνονται πιο πολύπλοκα, καθώς 
άτομα είτε εξαιρετικά υπέρβαρα 
είτε εξαιρετικά λιποβαρή εμφανί-
ζουν τη μικρότερη διάρκεια ζωής, 
ενώ άτομα των οποίων το βάρος 
είναι λίγο χαμηλότερα από το ιδα-
νικό βάρος, εμφανίζουν τη μεγα-
λύτερη διάρκεια ζωής. 

► Ουσίες από το φυσικό 
οπλοστάσιο
Η θεωρία των ελευθέρων ριζών 
προσφέρει την τεκμηρίωση για πα-
ρεμβάσεις διαιτητικού χαρακτήρα, 
που αφορούν συστατικά τα οποία 
αποτρέπουν τη βλάβη από τις 
ελεύθερες ρίζες και που είναι ευ-
ρέως γνωστά ως αντιοξειδωτικά. 

Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της 
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Οι επιστημονικές 
παρατηρήσεις 

δείχνουν ότι άτομα 
με κακή φυσική 

κατάσταση, 
διατρέχουν 8 

φορές μεγαλύτερο 
κίνδυνο να 

υποστούν καρδιακό 
ή εγκεφαλικό 

επεισόδιο, σε σχέση 
με άτομα καλής 

φυσικής κατάστασης.



διατροφής, οι οποίες μπορεί να 
έχουν σημασία για την παράτα-
ση της ζωής περιλαμβάνουν τις 
βιταμίνες C και Ε, το σελήνιο, το  
β - καροτένιο, τα φλαβονοειδή, τα 
θειούχα αμινοξέα και το συνένζυ-
μο Q-10. 

ΚΑΡΟΤΕΝΟΕΙΔΗ 
Η υψηλή πρόσληψή τους μέσω 
της διατροφής σχετίζεται με μει-
ωμένο ποσοστό καρκίνου από 
επιθηλιακά κύτταρα (π.χ. πνεύμο-
νες, δέρμα, τράχηλος της μήτρας, 
στομάχι). Η υψηλή πρόσληψη σε 
καροτενοειδή μπορεί επίσης να 
προσφέρει σημαντικό όφελος 
στο ανοσοποιητικό σύστημα. Η 
κατανάλωση τροφών πλούσιων 
σε καροτενοειδή (χρωματιστά 
λαχανικά και φρούτα) αλλά και 
η συμπληρωματική χορήγηση 
συνδυασμών καροτενοειδών (σε 
αντίθεση με τη μεμονωμένο συν-
θετικό β-καροτένιο), αποτελεί 
ιδανικό τρόπο αύξησης των επι-
πέδων των καροτενοειδών. 

ΦΛΑΒΟΝΟΕΙΔΗ 
Μια άλλη ομάδα φυτικών χρω-
στικών, με σημαντική προστα-
τευτική δράση έναντι βλαβών 
από τις ελεύθερες ρίζες, είναι 
τα φλαβονοειδή. Οι ουσίες αυτές 
είναι πρωτίστως υπεύθυνες για 
το χρώμα των φρούτων και των 
λουλουδιών, ωστόσο συμβάλ-
λουν και σε άλλες λειτουργίες 
του μεταβολισμού των φυτών, 
καθώς λειτουργούν προστατευ-
τικά έναντι του περιβαλλοντικού 
στρες. Στον άνθρωπο, τα φλαβο-
νοειδή φαίνεται να λειτουργούν 
ως «τροποποιητές της βιολογικής 
απάντησης», τροποποιούν δηλα-
δή την απάντηση του σώματος σε 
εξωτερικούς παράγοντες, όπως 
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παράγοντες που καθορίζουν τη συ-
γκέντρωση θειούχων συστατικών 
εντός των κυττάρων, όπως η γλου-
ταθειόνη. Η γλουταθειόνη διαδρα-
ματίζει σημαντικό ρόλο στην άμυνα 
έναντι των ελεύθερων ριζών, είτε 
συμμετέχοντας στο αντιοξειδωτικό 
ένζυμο υπεροξειδάση της γλουτα-
θειόνης, είτε συνδεόμενη άμεσα με 
αυτές. Καλές διατροφικές πηγές με-
θειονίνης και κυστεΐνης αποτελούν 
το σκόρδο, το κρεμμύδι, τα ψάρια, 
το συκώτι, τα αυγά, οι ξηροί καρποί. 
Κυκλοφορούν, βεβαίως, και σε κά-
ψουλες, ως διατροφικά συμπληρώ-
ματα, για να πετύχουμε τα ιδανικά 
επίπεδα σε ημερήσια βάση.  ||

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
*Hayflick L, Moorhead PS. The serial 
cultivation of human diploid cell strains. Exp 
Cell Res 1961;25:585–621.

τα αλλεργιογόνα, 
οι ιοί και τα καρκι-
νογόνα. Τα μόρια 
των φλαβονοειδών 
είναι επίσης μονα-
δικά ως προς την 
αντιοξειδωτική και 
«καθαριστική» δρά-
ση τους έναντι των 
ελευθέρων ριζών, 
αφού είναι δραστικά 
έναντι ενός μεγάλου 
φάσματος τέτοιων 
ουσιών.  

GINKGo BIloBA 
Η μεγάλη διάρ-
κεια ζωής του 
και η αντοχή 
του στο πε-
ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ό 
στρες καθιστούν 
το Ginkgo biloba 
το αρχαιότερο είδος 
δέντρου στον κόσμο. 
Το εκχύλισμα των φύλλων 
του έχει δείξει σημαντικά απο-
τελέσματα στη βελτίωση πολλών 
συμπτωμάτων που σχετίζονται με 
το γήρας. Το Ginkgo συνδέεται 
με τη μακροβιότητα και την αντο-
χή σε μολυσμένα περιβάλλοντα. 
Κατά πολλούς, αν και αυτό απο-
τελεί υπεραπλούστευση, η ωφέ-
λιμη δράση του για τον άνθρωπο 
βασίζεται ακριβώς σε αυτή την 
ιδιότητα.  

 
ΘΕΙΟΥΧΑ ΑΜΙΝΟΞΕΑ 
Τα θειούχα αμινοξέα μεθειονίνη και 
κυστεΐνη προτείνονται ως συστατικά 
ενός προγράμματος μακροβιότητας. 
Συνήθως, με την αύξηση της ηλι-
κίας, η περιεκτικότητα αυτών των 
αμινοξέων στο σώμα μειώνεται. Τα 
διαιτητικά επίπεδα μεθειονίνης και 
κυστεΐνης αποτελούν τους κύριους 



Αγωνίζομαι	πάντα	
με	αξιοπρέπεια

,,

,,
του Ραζμίκ Αγαμπατιάν 

πΕρΙΚΛήσ	ΙΑΚωΒΑΚήσ



Π
οιες στιγμές θεω-
ρείτε κορυφαίες στη 
καριέρα σας;
Είναι πολλές και 
από διάφορες ηλι-

κίες. Ενδεικτικά, το χρυσό στο 
Παγκόσμιο Εφήβων το 1998, η 3η 
θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 
ανδρών του 2003 και φυσικά το 
2006, που κέρδισα το Πανευρω-
παϊκό πρωτάθλημα και τον τελικό 
των Grand Prix της ΙΑΑF.  Μέσα 
σε 15 χρόνια αγώνων, υπάρχουν 
πολλές στιγμές χαράς και συγκί-
νησης αλλά και κούρασης, ιδρώ-
τα, στενοχώριας, λύπης. Αλλά εί-
ναι κάτι που αγαπώ, οπότε τίποτα 
από τα παραπάνω δεν το βλέπω 
ως θυσία. 

Η ενασχόληση με τον πρωταθλη-
τισμό τι θυσίες προϋποθέτει και 
σε τι βαθμό σας έχει δημιουργή-
σει «απωθημένα»;
Δεν έχω κανένα απωθημένο. Είμαι 
ευτυχισμένος που κάνω αυτό που 
αγαπάω και μάλιστα επαγγελμα-
τικά. Είναι ένα πολύ απαιτητικό 
επάγγελμα, που έχει αυστηρούς 
κανόνες και τους ακολουθώ. Τώρα, 
αν για κάποιον η κούραση, ο πόνος 
και ο ιδρώτας είναι θυσία, τότε 
μάλλον δεν κάνει για το χώρο.

Τι θα συμβουλεύατε όσους ασχο-
λούνται ή θέλουν να ασχοληθούν 
με τον αθλητισμό;
Να κάνουν τον αθλητισμό μέρος της 
καθημερινότητάς τους. Να τους γί-
νει τρόπος ζωής και να μην κάνουν 
υπερβολές. Να βρουν το σπορ ή 
άθλημα που τους αρέσει και να το 
κάνουν μέρος της ζωής τους. Δεν 
είναι ανάγκη να φτάσει κάποιος στα 
όρια. Πρέπει να περνάει καλά και 
να γυμνάζεται όσο του επιτρέπει η 
καθημερινότητά του.

Για το φλέγον θέμα του ντόπινγκ, 
ποιες είναι οι θέσεις σας;
Το ντόπινγκ υπήρχε, υπάρχει και 
θα υπάρχει. Ο αθλητισμός είναι 
μια μικρογραφία της κοινωνίας 
μας. Όπως έξω υπάρχει η κλεψιά 
και η απάτη, έτσι και στον αθλη-
τισμό. Υπάρχει ένα σύστημα αντι-
ντόπινγκ το οποίο δουλεύει και 
μάλιστα αποτελεσματικά. Ωστόσο, 
κάποιες φορές καταπατά βασικά 
δικαιώματα που άπτονται της προ-
σωπικότητάς μας, όπως για παρά-
δειγμα το να δηλώνω που είμαι 
365 μέρες το χρόνο, ακόμη και 
στις διακοπές μου. Όμως, έτσι εί-
ναι το σύστημα και το δέχομαι. Το 
ντόπινγκ υπάρχει εκεί που υπάρ-
χουν πολλά συμφέροντα, δηλαδή 
λεφτά. Ο στίβος δεν είναι από τα 
σπορ που βγάζεις χιλιάδες ευρώ.

Τότε γιατί υφίσταται το θέμα  
Κεντέρη - Θάνου;
Από όσο γνωρίζω δεν υφίσταται 
θέμα αθλητικά. Είναι παλιά ιστορία 
αυτή, έχει τελειώσει. Νομίζω πως  
τελευταία το θέμα ήλθε πάλι στην 
επικαιρότητα, λόγω της εκδίκασής 
του από την ελληνική δικαιοσύνη. 
Πάντως, δεν έκανε καλό στο χώρο 
μας. Όποιος νομίζει πως μόνο στον 
ελληνικό στίβο υπήρξαν κρούσματα 
ντόπινγκ, κάνει λάθος. Δεν δέχομαι 
να τους βάζουμε όλους στο ίδιο 
τσουβάλι. Τότε συγγνώμη, αλλά όλοι 
οι πολιτικοί είναι διεφθαρμένοι, όλοι 
οι δημοσιογράφοι κατευθυνόμενοι, 
όλοι οι γιατροί παίρνουν φακελά-
κια και, γενικώς, όλοι και όλα είναι 
σάπια. Δεν μπορώ να κάνω τέτοιου 
είδους συσχετισμούς.

Η διατροφή ποιο ρόλο παίζει στις 
επιδόσεις; τα συμπληρώματα δια-
τροφής χρειάζονται;
Η διατροφή παίζει πολύ σημαντι-

Γενναία και ανόθευτη 
αθλητική ψυχή,  

ο Περικλής Ιακωβάκης 
γεννήθηκε στην Πάτρα το 
1979 και από μικρός έκανε 

σχεδόν ό,τι μπορούσε 
από σπορ. Ο μεγαλύτερος 
αδερφός του, ο Θωμάς, 
ήταν εκείνος που αρχικά 

ασχολείτο με προπονήσεις 
στίβου, έχοντας κάποιες 
συμμετοχές στις εθνικές 

ομάδες των μικρών 
ηλικιών. Βλέποντάς τον 
λοιπόν, πήγε και αυτός 

στο γήπεδο και σιγά-σιγά 
έμεινε. Όπως επισημαίνει ο 
ίδιος, «είχα από πιτσιρικάς 

αθλητική παιδεία. 
Ξεκίνησα με το μήκος, 

μετά συνέχισα με τα 100 
μέτρα εμπόδια, ύστερα 

με τα 400 μέτρα απλά και 
τελικά στα 18 μου το γύρισα 
στα 400 μετ΄ εμποδίων».

πΕρΙΚΛήσ	ΙΑΚωΒΑΚήσ
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κό ρόλο, πόσω μάλλον για έναν 
πρωταθλητή, που έχει μεγάλες 
και σύνθετες ενεργειακές ανά-
γκες. Έχω μάθει, με τα χρόνια, 
να τρώω αυτά που πρέπει και, 
ανάλογα με το πού βρίσκομαι, 
να κάνω τις απαιτούμενες προ-
σαρμογές. Ευτυχώς, έχω την 
πολύτιμη βοήθεια της γυναί-
κας μου, της Αφροδίτης, που 
έχει σπουδάσει το αντικείμενο. 
Τα συμπληρώματα νομίζω πως 
είναι ωφέλιμα, αρκεί να γίνεται 
σωστή και λογική χρήση.

Τα τελευταία χρόνια αποτε-
λείτε «σημαία» της ελληνικής 
αποστολής στις μεγάλες διορ-
γανώσεις, με χαρακτηριστικό 
ήθος και σεμνότητα. Πώς αι-
σθάνεστε γι’ αυτό;
Προσπαθώ πάντα ότι κάνω, να 
το κάνω καλά και με αξιοπρέ-
πεια. Όποτε τρέχω, σκέφτομαι ότι 
είμαι μία πολύ μικρή κουκκίδα 
ενός κράτους, ενός έθνους. Αι-
σθάνομαι λοιπόν, σε έναν πολύ 
μικρό βαθμό, πρεσβευτής αυτού 
του έθνους. Γι’ αυτό, αγωνίζομαι 
πάντα με σωστό και έντιμο τρόπο, 
στοχεύοντας σε μια αξιοπρεπή εμφάνιση.

Τι σημαίνει για εσάς «αξιοπρεπής εμφάνιση»; Πότε 
πιστεύετε ότι ο αθλητής πρέπει να αποσύρεται;
Το να τερματίζω και να ξέρω πως δεν έχω κοροϊδέψει 
τον εαυτό μου και τους φίλους μου. Να ξέρω πως αυτό 
είχα και αυτό έδωσα. Το πότε αποσύρεται ένας αθλη-
τής, νομίζω το αποφασίζει το σώμα του και οι επιδόσεις 
του. Εγώ θα ήθελα να φύγω με το κεφάλι ψηλά. Είμαι 
32 ετών, έχω ακόμη κάποια χρόνια μπροστά μου.

Ο πρωταθλητισμός τι «ατυχίες» επιφυλάσσει;
Από το πιο απλό, το να σου φύγει το σφράγισμα μια 
μέρα πριν από μια μεγάλη κούρσα και να μην μπο-
ρείς να τρέξεις από τον πόνο, μέχρι το πιο δύσκολο, 
να τραυματιστείς μια εβδομάδα πριν τον αγώνα- στό-
χο και μετά από 10 μήνες προετοιμασίας. Να κάνεις 

μια άκυρη εκκίνηση, να χτυπή-
σεις εμπόδιο και άλλα πολλά. 
Πρέπει να έχεις και λίγη τύχη! 

Αν σήμερα ήσασταν 20 χρό-
νων, θα ακολουθούσατε ξανά 
την ίδια πορεία; 
Όχι αν ήμουν 20, γιατί τότε θα 
ήταν αργά να ξεκινήσω πρωτα-
θλητισμό. Αν ήμουν 16, ναι, θα 
ακολουθούσα τον ίδιο δρόμο.

Πιστεύετε ότι υπάρχει κρίση 
και στον αθλητισμό στη χώρα 
μας; αν ναι, πως τη βιώνετε ως 
διακεκριμένος αθλητής;
Αν υπάρχει λέει... Όπως ανέ-
φερα και παραπάνω, ο αθλητι-
σμός είναι μια μικρογραφία της 
κοινωνίας μας! Δυστυχώς, ως 
αθλητής βιώνω μια κατάστα-
ση μιζέριας και συρρίκνωσης 
του αθλητισμού. Είναι φυσικό 
με τα προβλήματα που έχουμε 
ως χώρα, αλλά δεν δικαιολο-
γούνται όλα λόγω της έλλειψης 
χρημάτων. 
Στο κέντρο του Αγίου Κοσμά, 
όπου γυμνάζομαι, έχουμε τρο-
μερά προβλήματα. Οι ρίζες από 

τα δέντρα που βρίσκονται περιμετρικά του στίβου, 
έχουν τρυπήσει τον τάπητα και έχουν κάνει επικίν-
δυνα σαμαράκια. Μπορείς πια να τρέχεις μόνο στους 
διαδρόμους 1 έως 4 και σε λίγο καιρό, δεν θα μπο-
ρείς να τρέχεις ούτε και σ’ αυτούς. Αυτή την περίο-
δο, οι χορηγοί έχουν φύγει από τον αθλητισμό. Είμαι 
χωρίς χορηγό για πρώτη φορά στην καριέρα μου. 
Αν υπολογίσουμε πως είμαι και απλήρωτος από τον 
σύλλογό μου, τον ΟΣΦΠ, εδώ και 15 μήνες, καταλα-
βαίνει κανείς πόσο σκούρα είναι τα πράγματα...

Ποιο ρόλο έχουν παίξει στις «αντοχές» σας η οι-
κογένεια και οι άνθρωποι που σας στηρίζουν;
Μεγάλο. Η οικογένειά μου με στήριξε από μικρό και 
τους ευγνωμονώ για αυτό. Έπειτα, η γυναίκα μου και 
τα δυο μας παιδιά (24 και 5 μηνών) είναι το καλύτερο 
κίνητρο για να προσπαθώ σκληρά. ||

«Όποιος νομίζει πως μόνο  
στον ελληνικό στίβο υπήρξαν 

κρούσματα ντόπινγκ,  
κάνει λάθος.  

Δεν δέχομαι να τους βάζουμε  
όλους στο ίδιο τσουβάλι». 
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Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

L-CARNITINE της Solgar

Χρειάζεσαι ενέργεια σήμερα περισσότερο από ποτέ
Η Καρνιτίνη σε υγρή μορφή για γρηγορότερη αφομίωση από τον οργανισμό, είναι το

μυστικό της για τους πρωταθλητές της καθημερινότητας, για όλους όσους η ζωή δεν

τελειώνει μετά τη δουλειά αλλά αντίθετα, συνεχίζει με την ίδια ένταση.

Με υπέροχη φυσική γεύση λεμόνι, ενέργεια και ευεξία δεν συνδυάστηκαν ποτέ τόσο ιδανικά.

Solgar

When you need it
the most

C r e a t i v e
ISO-PLUS

Η Καρνιτίνη είναι ένα απαραίτητο αμινοξύ χρήσιμο για την παραγωγή ενέργειας. Μελέτες απέδειξαν τη συμβολή

της στον έλεγχο του βάρους, στην ενδυνάμωση των μυών καθώς και στην αύξηση της αεροβικής αντοχής και

των αθλητικών επιδόσεων, καθιστώντας τη έτσι απαραίτητο συμπλήρωμα για αθλητές αλλά και αθλουμένους.
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ISO-PLUS Á.Å.
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Βάσανο	
για	

τρυφερές	
ψυχές	

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΦΟΒΙΕΣ 

τησ  Ζεφησ Κληρονομου 

Η μικρή Μυρσίνη κολλάει με κλάματα 
στη φούστα της μαμάς, όταν εκείνη φεύ-
γει για το γραφείο, ο Γιωργάκης ντρέπε-
ται κάθε φορά που πρέπει να σηκωθεί 
στον πίνακα, η Ελενίτσα τρέμει μήπως 
πάθουν κάτι οι γονείς της και μείνει μο-
νάχη. Μάθετε για τις παιδικές φοβίες και 
ξεριζώστε τα «αγκάθια» του άγχους που 
ταλανίζουν τις τρυφερές ψυχές. 
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O
ι διαταραχές άγχους  
που αποκαλούνται  
απλούστερα με τον 
όρο «παιδικές φοβί-
ες», αγγίζουν το 3-18% 

του παιδικού πληθυσμού. Συμπτώ-
ματα νευρώσεων, που εύκολα κα-
μουφλάρονται πίσω από ένα κακό 
όνειρο ή έναν «αθώο» πονόκοιλο 
και αποπροσανατολίζουν τους γο-
νείς από το να απευθυνθούν εγκαί-
ρως σε κάποιον ειδικό για θερα-
πευτική προσέγγιση της φοβίας. 

Ο Σίγκμουντ Φρόιντ ήταν ο 
πρώτος που εισήγαγε τη λέξη 
«νεύρωση» στην ψυχιατρική επι-
στήμη, όρος που στη σύγχρονη 
ορολογία έχει αντικατασταθεί με 
τη φράση «διαταραχή άγχους». 
Όπως περιγράφει ο νευρολό-
γος, κ. Κώστας Χρ. Σπίγγος, εί-
ναι χαρακτηριστική η περίπτωση 
του μικρού Hans, ενός 5χρονου 
αγοριού με φοβία για τα άλογα, 
την οποία ο Φρόιντ απέδωσε στο 
οιδιπόδειο σύμπλεγμα και θερά-

πευσε, δίνοντας σχετικές οδηγίες 
στον πατέρα του παιδιού. Στο σύ-
μπλεγμα αυτό, η έλξη για τη μητέ-
ρα - η οποία συνοδεύεται από το 

φόβο της αντίδρασης του πατέρα 
- απωθείται στο υποσυνείδητο. Η 
φοβία διοχετεύεται σε ουδέτερα 
αντικείμενα, όπως το άλογο, του 
οποίου η μυϊκή ισχύς και η σω-
ματική διάπλαση ταυτίζονται, στο 

υποσυνείδητο, με το πρότυπο του 
«αρσενικού».  

«Στα παιδιά ξεχωρίζουμε τη 
διαταραχή άγχους αποχωρισμού, 
την κοινωνική αγχώδη διαταραχή, 
τη γενικευμένη αγχώδη διαταρα-
χή, την ιδεοψυχαναγκαστική δια-
ταραχή, την ειδική φοβία (σε ζώα, 
σε φυσικά φαινόμενα κ.λπ.), τη δι-
αταραχή πανικού και τη διαταρα-
χή μετά από τραυματικό στρες», 
εξηγεί ο γιατρός, επισημαίνοντας 
ότι «το άγχος δεν είναι εξ ορισμού 
μία έννοια με αρνητικό φορτίο. 
Διευκολύνει την αντιμετώπιση 
δύσκολων καταστάσεων, έχει να 
κάνει με την προειδοποίηση για 
επερχόμενο κίνδυνο και την κινη-
τοποίηση του ατόμου. Όμως, όταν 
η ένταση του άγχους είναι δυσα-
νάλογα μεγάλη σε σχέση με το 
ερέθισμα που το προκαλεί, η συ-
μπεριφορά και η λειτουργικότητα 
του ατόμου μπορούν να διαταρα-
χθούν, οδηγώντας σε παθολογικές 
καταστάσεις άγχους». 

Τα παιδιά με διαταραχή 
άγχους αποχωρισμού 
εμφανίζουν ανησυχία 

μήπως συμβεί κάτι κακό 
στους γονείς τους, π.χ. 

μήπως πέσουν θύμα 
ατυχήματος ή μήπως τα 
ίδια χαθούν κάπου και 

δεν μπορέσουν οι γονείς 
να τα ξαναβρούν.
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Γίνατε μόλις μάρτυρας μιας ακόμη κρίσης 

πανικού του παιδιού σας. Θέλετε να το 

βοηθήσετε, αλλά νιώθετε αδύναμοι απέ-

ναντι στο πρόβλημα; Τώρα η Ainsworths 

σας προσφέρει έναν αθώο, ανώδυνο τρό-

πο για να ανακουφίσετε το παιδί σας από 

τα συμπτώματα που το ταλαιπωρούν. Το 

Emergency Spray, χάρη στα οκτώ εκχυ-

λίσματα λουλουδιών που περιέχει, συμ-

βάλλει 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 απώ-

λειας ελέγχου, Clematis, η εισπνοή του 

οποίου ισοδυναμεί με «κατέβασμα του δι-

ακόπτη» 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 καταστά-

σεις. Τέλος, περιέχει White Chestnut, 

που βοηθά στη «διαγραφή» των συνεχών 

ανεπιθύμητων σκέψεων. 

Χωρίς αλκοόλ. Κατάλληλο για παιδιά.



► Διαταραχή άγχους αποχω-
ρισμού
«Εδώ και μερικούς μήνες, η Ελε-
νίτσα με φωνάζει να ξαπλώσω δί-
πλα στο κρεβάτι της, μέχρι να την 
πάρει ο ύπνος, για να μην δει πάλι 
κάποιο κακό όνειρο, όπως λέει, 
και τρομάξει. Περιγράφει πως 
ονειρεύεται συχνά πως είμαστε 
έξω βόλτα, μας χάνει από τα μάτια 
της και την πιάνει πανικός. Πρέπει 
να ξαγρυπνάω στο προσκέφαλό 
της κάθε νύχτα, μέχρι να ησυχάσει 
και να με πάρει και μένα ο ύπνος», 
εξομολογείται η Άρτεμις, μητέρα 
του 6χρονου κοριτσιού. 

Σύμφωνα με τον κ. Σπίγγο, «τα 
παιδιά με διαταραχή άγχους απο-
χωρισμού εμφανίζουν ανησυχία 
μήπως συμβεί κάτι κακό στους γο-
νείς τους, π.χ. μήπως πέσουν θύμα 
ατυχήματος ή μήπως τα ίδια χα-
θούν κάπου και δεν μπορέσουν οι 
γονείς να τα ξαναβρούν. Οι φοβίες 
αυτές προκαλούν συχνά εφιάλτες. 
Το παιδί ακολουθεί συνέχεια τη 
μητέρα του από δωμάτιο σε δωμά-
τιο και συχνά αρνείται να κοιμηθεί 
στο δωμάτιό του. Η συμπεριφορά 
μπορεί να επεκτείνεται και στο 
σχολείο, για το οποίο εφευρίσκει 
διάφορες δικαιολογίες ώστε να 
μην πάει, συχνά αναφέροντας συ-
μπτώματα κοινών παθήσεων όπως 
ναυτία, πονόκοιλο». 
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Μέρος της φυσιολογικής ανά-
πτυξης του παιδιού και συνη-
θισμένο φαινόμενο μέχρι ενός 
ορισμένου σημείου, το άγχος απο-
χωρισμού χαρακτηρίζεται από δύο 
κορυφαίες φυσιολογικές εκδηλώ-
σεις: «κατά τη νηπιακή ηλικία, όταν 
τα βρέφη ηλικίας μικρότερης του 1 
έτους βάζουν τα κλάματα μόλις τα 
παίρνει από τη μητέρα τους στην 
αγκαλιά του ένας ξένος, καθώς 
και κατά την πρώτη επαφή με το 
σχολείο. Η διάκριση μεταξύ φυσι-
ολογικού και παθολογικού άγχους 
αποχωρισμού έχει να κάνει κυρίως 
με τον βαθμό προσαρμοστικότητας 
της συμπεριφοράς του παιδιού 
στις καταστάσεις αποχωρισμού 
από τη μητέρα, καθώς και με τη 
διάρκεια της διαταραχής που, όταν 
πρόκειται για πάθηση, υπερβαίνει 
τις 4 εβδομάδες».

► Κοινωνική φοβία
Ο Γιώργος, μαθητής της Α’ Γυ-
μνασίου, «χώνεται στο δωμάτιό 
του κάθε φορά που έρχονται για 
επίσκεψη στο σπίτι φίλοι μας, τον 
πιάνει γλωσσοδέτης όταν πρέπει 
να σηκωθεί στον πίνακα να λύσει 
μια άσκηση, αποφεύγει τις σχολι-
κές εκδρομές γιατί τον ενοχλούν, 
όπως λέει, η πολυκοσμία και η 
«βαβούρα», προτιμά να κάθεται 
μέσα, μπροστά στον υπολογιστή», 

περιγράφει η μητέρα του, Άννα. 
Δεύτερη συνηθέστερη διαταρα-

χή άγχους της παιδικής ηλικίας, η 
κοινωνική φοβία σπάνια προσβάλ-
λει παιδιά ηλικίας μικρότερης των 
10 ετών και χαρακτηρίζεται από 
έντονο φόβο που διακατέχει το 
παιδί σε κοινωνικές καταστάσεις, 
όπως οι σχολικές εκδρομές, το 
σήκωμα στον πίνακα, οι επισκέ-
ψεις ξένων στο σπίτι κ.ά.», επιση-
μαίνει ο κ. Σπίγγος. Το παιδί έχει 
αρνητική εικόνα για τον εαυτό του 
και συχνά νιώθει ότι απορρίπτεται 
από τους άλλους. 

Η διάγνωση συνήθως γίνεται με 
μεγάλη καθυστέρηση και το παιδί 
μπορεί να ταλανίζεται για μεγάλο 
χρονικό διάστημα από άλλες μη 
ειδικές διαγνώσεις, όπως «άγχος» 
ή «κατάθλιψη», να αναλώνεται σε 
περιττές-συνήθως καρδιολογικές-
εξετάσεις, ακούγοντας διάφορες 
απόψεις από μη ειδικούς ή φίλους, 
που προσπαθούν να συμπαραστα-
θούν, χωρίς να γνωρίζουν το πώς.

► Ανεξέλεγκτο άγχος
Όταν το παιδί αναφέρει νευρικότη-
τα, αίσθημα αγωνίας, εύκολη κό-
πωση, δυσκολία στη συγκέντρωση, 
είναι ευερέθιστο ή δυσκολεύεται 
να κοιμηθεί, ανησυχεί υπερβολικά 
για διάφορα γεγονότα που μπορεί 
να αφορούν είτε το παρελθόν, είτε 



–συνηθέστερα- το μέλλον, δηλαδή 
το άγχος του είναι υπερβολικό και 
ξεφεύγει από τον έλεγχο, τότε μι-
λάμε για γενικευμένη αγχώδη δια-
ταραχή. Σύμφωνα με τον κ. Σπίγγο, 
«η διαταραχή αυτή μπορεί να συν-
δυάζει συμπτώματα όλων των υπό-
λοιπων φοβιών και το παιδί μπορεί 
να φοβάται να πάει στο σχολείο, να 
φοβάται ότι θα πεθάνει κάποιο μέ-
λος της οικογένειάς του, να αρνείται 
να συμμετάσχει σε κοινωνικές δρα-
στηριότητες κ.λπ. Συνήθως είναι 
δειλό, ντροπαλό, παρουσιάζει δυ-
σκολία στις κοινωνικές επαφές, συ-
χνά απομονώνεται. Επίσης, μπορεί 
να εμφανίζει σωματικά ενοχλήματα, 
όπως ζαλάδες και κοιλόπονο». 

► Ιδεοψυχαναγκαστική 
διαταραχή 
Ο Κωνσταντίνος έχει φοβία με τα μι-
κρόβια, μανία να πλένει τα χέρια του 
συνεχώς. Σκουπίζει, ακόμα και την 
ώρα του μαθήματος τα χέρια του με 
απολυμαντικά μαντηλάκια και, όταν 
λερωθεί παίζοντας στην πλατεία, 
θέλει αμέσως να γυρίσουμε σπίτι να 
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*  8 χρόνια το μέσο 
χρονικό διάστημα που 
μπορεί να επιμένει μια 
παιδική φοβία

*  έως και 1 στα 5 παιδιά 
μπορεί να παρουσιάζει 
συμπτώματα άγχους, 
χωρίς να πληρούν όλα 
τα κριτήρια διάγνωσης 
παθολογίας 

*  6-8 ετών η συχνότερη 
ηλικία εμφάνισης δια-
ταραχής άγχους απο-
χωρισμού, πιθανότερη 
στο 3-4% των παιδιών 
σχολικής ηλικίας 

αλλάξει. Αλίμονο αν ο αδελφός του 
κατά λάθος του ανακατέψει κάτι στο 
δωμάτιό του. Όλα τα βιβλία, cd κ.λπ. 
πρέπει να είναι τακτοποιημένα στη 
σειρά, ακριβώς όπως τα φτιάχνει 
ο ίδιος μόλις γυρίσει σπίτι και τα 
κοιτάξει ένα προς ένα. Θα σηκωθεί 
ακόμη και μέσα στον ύπνο του, να 
τσεκάρει αν κάτι δεν είναι στη θέση 
του», λέει η μητέρα του. 

Η ιδεοψυχαναγκαστική διαταρα-
χή είναι συνηθέστερη μετά την ηλι-
κία των 10 ετών, έχει συσχετιστεί με 
την ύπαρξη ανιχνεύσιμων διαταρα-
χών στη λειτουργία του εγκεφάλου, 
καθώς και γενετικής προδιάθεσης, 
ενώ περίπου το 30-80% των ενη-
λίκων πασχόντων εκδήλωσαν τα 
πρώτα συμπτώματα κατά την παιδι-
κή ή την εφηβική ηλικία. Η πρόγνω-
σή της δεν είναι πολύ καλή - επιση-
μαίνει ο νευρολόγος - καθώς μόνο 
ένα στα πέντε παιδιά θα καταφέρει 
τελικά να ξεπεράσει πλήρως τα 
συμπτώματά του, ενώ ως ενήλικας 
μπορεί συχνά να εμφανίζει υποτρο-
πές κυμαινόμενης σοβαρότητας.  

Όπως περιγράφει ο κ. Σπίγγος, 
«το παιδί με ιδεοψυχαναγκαστι-
κή  διαταραχή, ασχολείται για του-
λάχιστον μία ώρα την ημέρα με 
επαναλαμβανόμενες σκέψεις ή 
πράξεις, συχνά υπό μορφή τελε-
τουργιών, π.χ. μπορεί να εμφανίζει 
τελετουργική ενασχόληση με την 
καθαριότητα και την τακτοποίηση 
των πραγμάτων του. Οι τελετουργί-
ες αυτές συνήθως κλιμακώνονται 
σε πολυπλοκότητα και χρονική δι-
άρκεια, οδηγώντας σε πλήρη απο-
διοργάνωση της λειτουργικότητας 
του παιδιού. Οι σκέψεις και πράξεις 
μπορεί συχνά να συνδυάζονται με 
ιδεοληψίες, δηλαδή παρορμήσεις ή 
εικόνες που παρεμβάλλονται απρό-
κλητα στη ροή της σκέψης και προ-
καλούν άγχος ή δυσφορία».

► Τρόποι θεραπείας 
Τα συμπτώματα διαταραχών άγ-
χους στα παιδιά πολύ συχνά πα-
ραγνωρίζονται, καθώς είναι δύ-
σκολη για τους γονείς η διάκριση 
μεταξύ μιας φυσιολογικής και 
μιας παθολογικής απάντησης του 
παιδιού στα διάφορα ερεθίσματα. 
Οπωσδήποτε η διάκριση θα πρέ-
πει να γίνεται από τον ειδικό, ο 
οποίος μπορεί να κατευθύνει και 
τη θεραπευτική προσέγγιση.  

«Οι όροι φοβία και άγχος συγ-
χέονται συχνά, αν και στην ψυχι-
ατρική υπάρχει σαφής διάκριση 
μεταξύ τους: αν και αμφότερα 
αποτελούν σήματα συναγερμού 
για τον οργανισμό, ο φόβος έχει 
αντικείμενο και σχετίζεται με 
γνωστή εξωτερική απειλή, ενώ το 
άγχος συσχετίζεται με άγνωστο, 
εσωτερικής προέλευσης και ασα-
φή κίνδυνο», εξηγεί ο νευρολό-
γος. «Η θεραπευτική προσέγγιση 
των παιδικών φοβιών στηρίζεται 
σε τρεις πυλώνες, την ατομική 
ψυχοθεραπεία, την εκπαίδευση 
της οικογένειας και την οικογε-
νειακή θεραπεία. Αν απαιτούνται 
φάρμακα, θα πρέπει να χορηγού-
νται μόνο υπό την αυστηρή επο-
πτεία του παιδοψυχίατρου».  ||



Tο λιπαρά οξέα για , περιέχει Β Pure DHA™ πλούσια φυσική
πηγή Ωμέγα 3 λιπαρών οξέων (DHA ), από ψάρια ανοιχτής θαλάσσης απαλλαγμένα από
περιβαλλοντική μόλυνση. Σε σχήμα ψαράκι που λιώνει στο στόμα και με υπέροχη γεύση
φρούτων, προσφέρει με τον πλέον απολαυστικό τρόπο τα οφέλη των λιπαρών οξέων για υγιή
ανάπτυξη του νευρικού συστήματος και καλή εγκεφαλική λειτουργία.

Lit'l squirts Chewable DHA, juniors io
& EPA

Η ενέργεια και η δύναμη του καγκουρό της στη μασώμενη
πολυβιταμίνη Eιδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες των μικρών

πρωταθλητών με 14 βιταμίνες, 11 μέταλλα και φυσικά φρούτα και
λαχανικά σε μορφή σκόνης όπως το καρότο, το παντζάρι, η φράουλα, το

μήλο, το μπρόκολο, το βερύκοκο, και καρπούς αγριοτριανταφυλλιάς.
Με υπέροχη γεύση φρούτα του δάσους ή τροπικά φρούτα.
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Αν σας γοητεύει η ιδέα των αγνών και 
φυσικών καλλυντικών που φτιάχνετε 
με τα χεράκια σας,  μπορείτε να βρείτε 
τη λύση στην …κουζίνα σας! Ακολου-
θώντας τις οδηγίες μας, μπορείτε  να 
φτιάξετε μόνοι σας υπέροχες μάσκες 
για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας και 
του σώματος, χρησιμοποιώντας αγνά 
και φυσικά υλικά από το… ψυγείο σας!

Μάσκες
made	in…	home!

τησ  Νεκταριασ καρακωστα



H 
ιδέα είναι απλή: Γιατί να μην εκμεταλλευ-
τείτε τις ιδιότητες από τα φρέσκα φρούτα 
και λαχανικά, φτιάχνοντας μάσκες μό-
νες σας; Άλλωστε, «ποτέ μη βάζεις στο 
πρόσωπό σου κάτι που δεν μπορείς να…

φας», λέει μια διαχρονική συμβουλή.  Φτιάξτε λοιπόν 
καλλυντικά από καθημερινά, φυσικά υλικά και χαρίστε 
στον εαυτό σας ένα υπέροχο, ανέξοδο spa. 

Τα υπέροχα αρώματα που αναδίδουν οι περισσό-
τερες από τις συνταγές ομορφιάς που σας δίνουμε, 
έχουν ευεργετική, ηρεμιστική ή διεγερτική επίδρα-
ση, που σίγουρα θα σας κάνει να νιώσετε πιο όμορ-
φα με τον εαυτό σας. Η όλη διαδικασία, εκτός από 
ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική, μπορεί εύκολα 
να προσφέρει το αποτέλεσμα που επιθυμείτε χωρίς 
ιδιαίτερο κόστος αλλά και με ασφάλεια!

Οι τροφές που τρώμε είναι σχεδόν απίθανο να δη-
μιουργήσουν ανεπιθύμητες αντιδράσεις όταν εφαρ-
μοστούν στο δέρμα. Αν, βέβαια, το δέρμα σας εί-
ναι πολύ ευαίσθητο, καλό είναι να κάνετε μια 
δοκιμή σε μια μικρή περιοχή δέρματος, 
π.χ. κάπου στην εσωτερική 
επιφάνεια 

του χεριού, πριν αποφασίσετε να εφαρμόσετε τη 
«δημιουργία» σας σε ολόκληρο το πρόσωπο.

Tα καλλυντικά που μπορείτε να φτιάξετε με υλικά 
από το ψυγείο και το ντουλάπι της κουζίνας, εκτός 
από το ότι δεν περιέχουν συντηρητικά, εκμεταλ-
λεύονται στο έπακρο τις βιταμίνες, τα μέταλλα και 
τα αντιοξειδωτικά που περιέχουν τα περισσότερα 
φρούτα και λαχανικά. Οι ιδέες που προτείνονται 
παρακάτω, είναι κατάλληλες για τις γυναίκες που 
προτιμούν ό,τι πιο φυσικό για την επιδερμίδα τους, 
αλλά και μια λύση …ανάγκης όταν, π.χ. έχετε ένα 
σημαντικό ραντεβού αλλά ξεμείνατε από μάσκα και 
δεν προλαβαίνετε να πάτε να αγοράσετε!

Φροντίστε να καθαρίζετε πολύ καλά την επιδερ-
μίδα σας πριν από κάθε μάσκα ομορφιάς και να 
απλώνετε ενυδατική κρέμα, μετά την αφαίρεσή της. 
Αν διαθέτετε, χρησιμοποιήστε μία από τις ατομικές 
σάουνες προσώπου για 15 λεπτά, πριν κάνετε τη μά-

σκα. Βάζοντας μάλιστα στο νερό μια κουταλιά 
χαμομήλι οι πόροι θα ανοίξουν καλύτερα. Αν 

η μάσκα είναι αρκετά ρευστή, τοποθετή-
στε την ταμποναριστά με βαμβάκι. Ξε-

βγάζετε πάντα με χλιαρό νερό στην 
αρχή και στη συνέχεια με κρύο.
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► ΜΑΣΚΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΙΠΑΡΟΤΗΤΑΣ 

| Εύκολα και γρήγορα |

Μάσκα με μήλο. Θα χρεια-

στείτε 2 κουταλιές γιαούρτι 

και ένα μήλο πολτοποιημένο. 

Λιώστε το μήλο στο μπλέντερ 

και σουρώστε τον πολτό, κρα-

τώντας στην άκρη το ζουμί. 

Ανακατέψτε το γιαούρτι με τον 

πολτό και απλώστε στο πρό-

σωπο και τον λαιμό. Αφήστε 

για 15’ και ξεβγάλετε με κρύο 

νερό. Βουτήξτε στο ζουμί του 

μήλου ένα κομμάτι βαμβάκι 

και περάστε το πρόσωπό σας. 

Αφήστε άλλα 5 λεπτά και ξε-

βγάλετε με κρύο νερό. 

Μάσκα αγγουριού. H κλασι-

κή μάσκα αγγουριού έρχεται 

να προσφέρει τόνωση στην 

κουρασμένη και αφυδατωμένη 

επιδερμίδα. Ανακατέψτε δύο 

κουταλιές της σούπας ψιλο-

κομμένο αγγούρι, με 2-4 κου-

ταλιές της σούπας γιαούρτι, 

1 κουταλάκι του γλυκού χυμό 

λεμονιού και μερικά ψιλοκομ-

μένα φύλλα μέντας. Βάλτε τη 

μάσκα στο πρόσωπο σας, αφή-

στε την για 20 περίπου λεπτά 

και ξεβγάλετε με χλιαρό νερό.

Μάσκα μπανάνας. Ανακα-

τέψτε μια μαλακιά μπανάνα 

με δύο κουταλιές της σούπας 

κρέμα γάλακτος σε ένα μπο-

λάκι, μέχρι να δέσουν τα δύο 

υλικά. Αφήστε τη μάσκα να 

δράσει για λίγα λεπτά στο πρό-

σωπό σας και ξεβγάλετε με 

χλιαρό νερό. Κατάλληλη για 

ευαίσθητες επιδερμίδες.

Μάσκα γιαουρτιού. Η πιο 

εύκολη συνταγή για μάσκα, με 

δύο μόνο υλικά, γιαούρτι και 

μέλι. Θα χρειαστείτε μια κου-

ταλιά της σούπας γιαούρτι σε 

θερμοκρασία δωματίου και ίση 

ποσότητα μελιού (καλό είναι 

το μέλι να το έχετε ζεστάνει 

στον φούρνο μικροκυμάτων 

για να ρέει. Ανακατέψτε τα και 

απλώστε στο πρόσωπο. Δεκα-

πέντε λεπτά αρκούν. Αν έχετε 

ξηρή επιδερμίδα, διπλασιάστε 

την ποσότητα του μελιού, ενώ 

αν το δέρμα σας είναι λιπαρό, 

προσθέστε στο μίγμα  μερικές 

σταγόνες λεμονιού. 

Μάσκα με αυγό. Χαρίζει σύ-

σφιξη. Χτυπήστε ελαφρά δύο 

ασπράδια αυγών και απλώστε 

τα στο πρόσωπό σας (όχι στη 

περιοχή των ματιών). Αφήστε 

τη να δράσει για 10-15 λεπτά 

μέχρι να αρχίσει να σας τρα-

βάει και μετά 

ξεβγάλετε 

με χλιαρό 

νερό, που 

σιγά- σιγά 

θα κρυώ-

νει.
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Ο άργιλος βοηθάει στον βαθύ καθαρισμό της επιδερμίδας και χαρίζει λαμπερή όψη. Η κρέμα γάλακτος 
είναι μαλακτική, ενώ το ελαιόλαδο πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και βιταμίνες (Α, Ε). 

Υλικά:

✔  1 κουταλιά άργιλος  

σε σκόνη (πράσινος  

ή λευκός) 

✔   1 κουταλάκι κρέμα  

γάλακτος 

✔ 1 κουταλάκι ελαιόλαδο

Τρόπος παρασκευής
Ανακατέψτε τα υλικά μέχρι να γίνουν 
ένα παχύ μείγμα. Εάν χρειαστεί, προ-
σθέστε λίγο ελαιόλαδο ή λίγη κρέμα 
γάλακτος ακόμη, ώστε να βελτιώσετε 
την υφή του χυλού. Απλώστε σε καθα-
ρό πρόσωπο και αφήστε τη να δράσει 
για 20'. Αφαιρέστε με χλιαρό νερό.

            Αν δεν έχετε άργιλο...
Χτυπήστε στο μίξερ 3 κουταλιές της 
σούπας δενδρολίβανο ή φασκόμη-
λο με φλούδα πορτοκαλιού και μισό 
μήλο. Απλώστε τη μάσκα στο πρόσω-
πό σας και αφήστε τη να δράσει για 
μισή ώρα περίπου. Έπειτα ξεπλύντε 
με χλιαρό νερό.  ταξίδι  |       |
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► ΑΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΗ/ΣΥΣΦΙΓΚΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΜΑΓΙΑ

Υλικά:

✔  2 κουταλιές μαγιά μπίρας  

σε σκόνη 

✔  2 κουταλιές απεσταγμένο 

νερό ή ροδόνερο 

✔ 1-2 κουταλιές χυμός καρότου 

✔ 1 κουταλιά χυμός λεμονιού 

✔ 1 κουταλιά νερό από σιτάρι Τρόπος παρασκευής
Λιώνετε τη μαγιά στους χυμούς, μέχρι να μετατραπεί σε μια 
παχιά ζύμη. Εάν χρειάζεται, συμπληρώστε νερό ή μαγιά για να 
το πετύχετε. Απλώστε το μίγμα σε καθαρό πρόσωπο, χωρίς να 
«ξεχνάτε» τον λαιμό και την περιοχή γύρω από τα μάτια. Αφή-
στε τη να δράσει για 20' και ξεβγάλτε  με χλιαρό νερό. Εάν το δέρμα σας είναι ξηρό, 
προσθέστε στο μείγμα λίγο αμυγδαλέλαιο, ενώ αν είναι λιπαρό, αντικαταστήστε το 
ροδόνερο με νερό λεβάντας. Το νερό από σιτάρι το παίρνετε βράζοντας 
τους σπόρους του για 10-20 λεπτά και σουρώνοντας το μίγμα.

Κατάλληλη για όλους τους τύπους επιδερμίδας. Η μαγιά περιέχει 
βιταμίνες, αμινοξέα και μεταλλικά άλατα και έχει την ιδιότητα να 
θρέφει το δέρμα, εξαφανίζοντας τις ρυτίδες. Επιπλέον, η μάσκα 
περιέχει λεμόνι, που έχει την ιδιότητα να συσφίγγει και να καθα-
ρίζει το δέρμα σε βάθος, αλλά και καρότο, που είναι πλούσιο σε 
προβιταμίνη Α που προστατεύει την επιδερμίδα και καθυστερεί 
τη γήρανσή της. 

► ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΑΒΟΚΑΝΤΟ

Είναι κατάλληλη για ξηρά και ευαίσθητα 
δέρματα. Το αβοκάντο δίνει στο δέρμα τα 
ενυδατικά συστατικά που χρειάζεται. Στη 
σύνθεση προστίθενται μέλι και ροδόνερο, 
που κάνουν το δέρμα μαλακό, αλλά και 
γάλα, που δίνει μοναδική λάμψη στην επι-

δερμίδα. Η μάσκα δεν ενδείκνυται 
για λιπαρές επιδερμίδες. 

Υλικά:

✔ 1/2 ώριμο ξεφλουδισμένο 

αβοκάντο 

✔ 2 κουταλιές ροδόνερο 

✔ 1 κουταλιά μέλι 

✔ 1 κουταλιά γάλα (πλήρες) 

✔ 1-2 κουταλιές αλεύρι

Τρόπος παρασκευής
Βάλτε όλα τα υλικά, εκτός από το αλεύρι, στο μπλέντερ ή στο 
μούλτι. Χτυπήστε τα μέχρι να γίνουν ένα ομοιογενές μίγμα. Στη 
συνέχεια, προσθέστε όσο αλεύρι χρειάζεται για να δουλευτεί 
το μίγμα, χωρίς να ρέει. Απλώστε το μίγμα στο πρόσωπο και 
στο λαιμό, αποφεύγοντας την περιοχή γύρω από τα μάτια. 
Αφήστε τη να δράσει για 20' και ξεβγάλτε με χλιαρό νερό. 
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► oAT sCRuB ΗΠΙΟ PEElING ΠΡΟΣΩΠΟΥ
| Peeling και Scrub |

Υλικά:

✔  3 κουταλιές της σούπας νιφάδες 

βρώμης σε πούδρα

✔  2 κουταλιές της σούπας  

καλαμποκάλευρο

✔  2 κουταλιές της σούπας αμύγδαλα 

αλεσμένα σε πούδρα

✔ γάλα για την ενοποίηση

✔  1 σταγόνα αιθέριο έλαιο λεβάντας

Πρόκειται για ένα θρεπτικό scrub, καθώς το αμύ-
γδαλο που περιέχει, εκτός από το ότι κάνει αποτε-
λεσματική απολέπιση, ωφελεί την επιδερμίδα με 
το ευεργετικό του έλαιο. Το γάλα περιέχει γαλα-
κτικό οξύ, που απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και 
δίνει λάμψη. Η λεβάντα είναι αντιμικροβιακή, ενώ 
η βρώμη καθαρίζει σε βάθος.

Peeling με αλάτι & ελαιόλαδο. Ανακατέψ-

τε μια κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο με 

αλάτι. Τρίψτε με το μίγμα αυτό το πηγούνι, 

τα μάγουλα, τη μύτη και το μέτωπό σας για 

να καθαρίσουν οι πόροι και τα μαύρα στίγ-

ματα. Ξεπλύνετε με χλιαρό νερό.

Peeling με μέλι. Ανακατέψτε 1 κουταλιά 

της σούπας μέλι με 2 κουταλιές της σούπας 

αμύγδαλα σε σκόνη και μισό κουταλάκι του 

γλυκού λεμόνι. Τρίψτε απαλά το πρόσωπο 

σας και ξεβγάλετε με χλιαρό νερό.

Scrub σώματος. Θα χρειαστείτε απλώς 

το αφρόλουτρό σας και λίγη ζάχαρη. 

Αφού τα αναμίξετε, κάνετε απαλό μασάζ 

σε όλο σας το σώμα. Αν το δέρμα σας εί-

ναι ξηρό, προσθέστε λίγο ελαιόλαδο. 

Τρόπος παρασκευής
Αλέστε στο μπλέντερ τις νιφάδες της βρώμης και 
τα (ξεφλουδισμένα) αμύγδαλα μέχρι να προκύψει 
ένα λεπτόκοκκο scrub. Προσθέστε το καλαμποκά-
λευρο και ανακατέψτε καλά. Φυλάξτε το scrub σε 
ένα σκούρο βάζο και σε δροσερό μέρος. Όταν έλθει 
η ώρα να το χρησιμοποιήσετε, πάρτε την ποσότητα 
που θέλετε και προσθέστε γάλα, μέχρι να 
φτιάξετε ένα εφαρμόσιμο μίγμα. Απλώ-
στε το στο πρόσωπο για να κάνετε μασάζ 
με κυκλικές κινήσεις. Ξεβγάλτε. 
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Οι φράουλες περιέχουν αρκετή ποσότητα 
βιταμίνης C και ουσίες που βοηθούν στην 
απολέπιση του δέρματος. 
 

► ΜΑΣΚΑ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΕ ΜΠΑΝΑΝΑ

Υλικά:

✔ 1 μπανάνα

✔  3 κουταλιές της 

σούπας μαγιονέζα

✔  1 1/2 κουταλιές της  

σούπας ελαιόλαδο

Το κάλιο και η βιταμίνη Α που περιέχουν σε αφθονία οι μπανάνες 
επαναφέρουν τη λάμψη και τη ζωντάνια στα ταλαιπωρημένα μαλ-
λιά, αφήνοντάς τα απα-
λά και μεταξένια. Μust, 
ειδικά τους καλοκαι-
ρινούς μήνες, που τα 
μαλλιά ταλαιπωρούνται 
από τον καυτό ήλιο και 
τη θάλασσα. 

Τρόπος παρασκευής
Λιώστε την μπανάνα 
σε μια γαβάθα, προ-
σθέστε τη μαγιονέζα 
και το ελαιόλαδο και 
χτυπήστε στο μπλέντερ 
μέχρι να σχηματιστεί 
ένα ομοιόμορφο μείγμα. Απλώστε τη μάσκα στα 
μαλλιά σας, καλύψτε το κεφάλι σας με διαφανή 
ζελατίνα και χαλαρώστε για μισή ώρα. Ξεβγάλτε 
καλά με ζεστό νερό και λουστείτε.  

Υλικά:

✔  1 μεγάλη πατάτα 

✔  2 κουταλιές ροδόνερο 

✔  6 σταγόνες ελαιόλαδο 

✔  1/2 φλιτζάνι γάλα 

Υλικά:

✔ 8 φράουλες

✔  3 κουταλιές της  

σούπας χοντρό αλάτι

✔  2 κουταλιές της  

σούπας ελαιόλαδο

► ΦΥΣΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΕΡΙΑ

► ΠΙΛΙΝΓΚ ΠΟΔΙΩΝ ΜΕ ΦΡΑΟΥΛΕΣ

Τρόπος παρασκευής
Βράζετε την πατάτα και τη λιώνετε με ένα πιρούνι, να γίνει πάστα. Προσθέ-
τετε το γάλα, το ροδόνερο και το λάδι και ανακατεύετε καλά. Απλώνετε στα 
χέρια σας κάθε βράδυ. Αφήνετε να δράσει για 10 λεπτά και ξεβγάζετε με 
χλιαρό νερό και σαπούνι.

Τρόπος παρασκευής
Αναμίξτε τα υλικά σε μια γαβάθα και χρη-
σιμοποιήστε αμέσως, κάνοντας ελαφρό μα-
σάζ στα πόδια. Ξεβγάλτε αμέσως με χλιαρό 
νερό. 
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ΦΥΣΙΚΑ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ

ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΒΡΕΙΤΕ ΞΑΝΑ ΤΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΑΣ ΛΑΜΨΗ



φθινοπωρινή	σονάτα
ΚΕΡΚΙΝΗ 



Εκεί ψηλά στον νομό Σερρών, η 
υδάτινη Εδέμ, μια ανάσα από τα 
ελληνοβουλγαρικά σύνορα, σας 
προσκαλεί για παρατήρηση που-
λιών παρέα με βουβάλια και κορ-
μοράνους, φθινοπωρινό ρεσιτάλ 
ομορφιάς σε ένα ονειρικό τοπίο 
από νούφαρα και νεροκάστανα. 



Σ
ε σχήμα αχλαδιού, η Κερκίνη δημιουργήθηκε από τον άνθρωπο, στα 
βαλτοτόπια της πανάρχαιας Κερκινίτιδας, για να δαμάσει τα ορμη-
τικά νερά του Στρυμόνα. Αντικρίζετε τη λίμνη στο χωριό Λιθότοπος 
Σερρών, εδώ που φτάνει το ποτάμι περνώντας τα στενά του Ρούπελ 
στο ταξίδι από τη Βουλγαρία, κοπάζει την ορμή του στο φράγμα τρο-

φοδοτώντας με τα νερά του την Κερκίνη και συνεχίζει για Αιγαίο. 
Τόπος ευλογημένος, συγκεντρώνει γύρω, μέσα, πάνω και κάτω από τα νερά 

της, πάνω από τριάντα είδη ψαριών, περισσότερα από είκοσι είδη ερπετών, 
περίπου δέκα είδη αμφιβίων και, το κυριότερο, παραπάνω από τριακόσια είδη 
πουλιών, κυριότερη περιοχή διαχείμασης και μετανάστευσης του αργυροπε-
λεκάνου στην Ευρώπη. Δικαίως ανακηρυγμένη ως ένας από τους έντεκα ελ-
ληνικούς υγρότοπους διεθνούς σημασίας της σύμβασης Ραμσάρ και μία από 
τις 113 σημαντικές περιοχές για τα πουλιά της Ελλάδας. Μέρα και νύχτα, το 
οικοσύστημα της λίμνης δεν ησυχάζει, γεννά, πολλαπλασιάζεται, ζευγαρώνει, 
ταξιδεύει.  
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| Bird watching στην Κερκίνη-Κάντε το σωστά |

*  Φορέστε ανοιχτόχρωμα ρούχα σε απαλούς, παστέλ τόνους, γιατί τα έντο-
να και χτυπητά χρώματα ταράζουν τα πουλιά.

*  Εξοπλιστείτε με κυάλια. Τα πλάσματα της λίμνης δεν έχουν αντίρρηση να 
τα παρατηρείτε όση ώρα θέλετε, αρκεί να κρατάτε τις οικολογικά σωστές 
αποστάσεις.

*  Μη φωνάζετε και γελάτε δυνατά, γιατί χαλάτε την ησυχία των πουλιών. 
*  Τι θα δείτε το χειμώνα που έρχεται: στα 

τέλη του καλοκαιριού, με τους 
νεογέννητους κορμορά-
νους ο αριθμός των 
πουλιών στην Κερ-
κίνη αυξάνεται στις 
20.000, ενώ το χει-
μώνα είναι πάνω από 
30.000, κυρίως πάπιες 
διαφόρων ειδών (σφυριχτά-
ρια, πρασινοκέφαλες, κυνηγόπαπιες, 
σουβλόπαπιες, βαρβάρες…) που ξεχειμωνιάζουν εδώ. 
Θα παρατηρήσετε αργυροπελεκάνους, απειλούμενο είδος ανά 
την υφήλιο, που στην Κερκίνη τρώνε τσιρόνια από τα χέρια των ψα-
ράδων, φλαμίνγκος σε μετανάστευση από το Πόρτο Λάγος, κορμοράνους, 
κύκνους, αργυροτσικνιάδες, στικταετούς, γερανούς, μαύρους πελαργούς, 
την παγκοσμίως απειλούμενη με εξαφάνιση λαγγόνα.  

*  Travel kit: Πάρτε μαζί σας νιτσεράδα για τη βροχή, μπότες ή γαλότσες, 
τηλεφακό για τη φωτογραφική μηχανή σας, κυάλια.

τησ Ζεφησ Κληρονομου  
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Περιμετρικά της λίμνης, άλογα καλπάζουν στις όχθες, αγελάδες στη βοσκή, 
πελεκάνοι κολυμπούν στο αρυτίδωτο νερό κι ο ψαράς καρτερεί με το καλά-
μι το τσίμπημα του γουλιανού. Στον υδάτινο αυτόν καθρέπτη αντανακλάται το 
Μπέλλες, το γρανιτένιο βουνό με την ψηλότερη κορφή του το Γρανιτόβραχο να 
ξύνει τον ουρανό στα 2.031 μέτρα. Απέναντι, τα επιβλητικά Κρούσια σβήνουν 
στη λίμνη Δοϊράνη, στο Τριεθνές. 

Στο λιμανάκι του χωριού Κερκίνη κουρνιάζουν πλάβες, οι ξύλινες βάρκες 
χωρίς καρίνα. Καθώς το πλεούμενο γλιστρά στα σκουροπράσινα νερά, ένα 
σμάρι αργυροπελεκάνοι απογειώνονται, πλανάρουν στον ουρανό κι εφορ-
μούν σαν στούκας. Στο βάθος κοκκινίζει ο τόπος από τα φλαμίνγκος, ένας 
σταχτοτσικνιάς κρύβεται στις καλαμιές, ολόκληρο κοπάδι από ροδοπελεκά-
νους ακίνητοι σαν ζωντανά αγάλματα ξαποσταίνουν στην αγκαλιά της λίμνης  
κι οι κορμοράνοι, μαύρες κουκκίδες στην υδάτινη γραμμή του ορίζοντα, 

►Πυξίδα
Πού: Ξεκινάτε για Σέρρες (περίπου 600 χλμ. από Αθήνα και 90 χλμ. από Θεσ-
σαλονίκη) αλλά, πολύ πριν φτάσετε στην πόλη και πριν περάσετε τη γέφυρα 
του Στρυμόνα, κατηφορίζοντας τον κάμπο των Σερρών, έχετε το νου σας για τη 
διασταύρωση με την πινακίδα «Ηράκλεια, Λιθότοπο, Λίμνη Κερκίνη». Στρίβετε 
αριστερά και, μετά από 14 χλμ., φτάνετε στο Λιθότοπο και στον παράδεισο της 
λίμνης. Η Κερκίνη απέχει 30 χλμ. από τις Σέρρες. 
Tip: Ελάτε για ενημέρωση στο Κέντρο Πληροφόρησης, στο χωριό Κερκίνη. Εδώ 
θα δείτε έκθεση με ταμπλό και μακέτες, ενώ θα πάρετε πληροφορίες και οδηγίες 
για διαδρομές bird watching στον υγροβιότοπο, που φιλοξενεί πάνω από 10.000 
πουλιά, οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Μην μείνετε παθητικοί θεατές του υδά-
τινου καθρέπτη που σας περιτριγυρίζει. Πάρτε μέρος σε αθλοπαιδιές εντός και 
πέριξ της λίμνης που διοργανώνει το Περιηγητικό Οικολογικό Κέντρο «Οικοπερι-
ηγητής» στην Κερκίνη (www.oikoperiigitis.gr). Εξοπλισμένοι με ισχυρά τηλεσκό-
πια, παρατηρείτε τα πουλιά σε οικογενειακές στιγμές στις φωλιές κι όχι μόνο, κά-
νοντας bird watching από τη στεριά. Για περιήγηση στη λίμνη με βάρκα, μπαίνετε 
στις ντόπιες ψαράδικες βάρκες που κινούνται με εξωλέμβια μηχανή χαμηλού θο-
ρύβου, με «τιμονιέρηδες» έμπειρους βαρκάδες της περιοχής και γλιστράτε απαλά 
στα νερά της λίμνης, στο παραποτάμιο δάσος, ζυγώνετε τα χαλιά με τα νούφαρα 
απλωμένα πάνω στην επιφάνεια του νερού. Ή φοράτε σωσίβια για περιήγηση στη 
λίμνη με κανό, κωπηλατείτε και παρατηρείτε, συνδυάζετε άσκηση με ορνιθοπα-
ρατήρηση, κάνοντας σλάλομ ανάμεσα στα δέντρα και τις καλαμιές.  
Must: Το φθινοπωρινό τοπίο στην ομίχλη. Τόσο ατμοσφαιρικό που, ανάμεσα 
στο χωριό Μεγαλοχώρι και Λιμνοχώρι της Κερκίνης, ήρθε και γύρισε το φιλμ 
«Το Λιβάδι που Δακρύζει» ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος. ||



....ακούσω αγαπημένες, παλιές επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα

Το όνομά του έχει «ταυτιστεί» με τον ελληνικό κινηματογράφο. Ένας από 

τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες κλείνει το Φεστιβάλ «Στο πανί και 

στο γυαλί», με δυο μεγάλες συναυλίες στις 7 και 8 Οκτωβρίου, στο Θέ-

ατρο Badminton. Στις συναυλίες θα ακουστούν «Τραγούδια που δεν 

έχουν εποχές» (αυτός είναι και ο τίτλος της συναυλίας), τραγούδια που 

βρίσκονται στο στόμα και τις καρδιές ανθρώπων όλων των γενιών 

και των ηλικιών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει την 

jazz πλευρά του Μίμη Πλέσσα, την ethnic εκδοχή των τραγουδιών του, 

αγαπημένα τραγούδια που έχουν μεταφραστεί και τραγουδηθεί σε ξένες γλώσσες,  

αναπάντεχες μεταφορές τραγουδιών του από cover bands όπως οι Burger Project, αλλά και 

το σημερινό jazz trio του, οι 3G’s (Μ. Πλέσσας – Βασίλης Ρακόπουλος, Αντώνης Λαδόπου-

λος). * Πληροφορίες: Θέατρο Badminton, Γουδή, Αθήνα, τηλ.2111010000

Να μην ξεχάσω να...

...παρακολουθήσω την εξαιρετική παράσταση 
« Τρίτο Στεφάνι» 
Το Τρίτο Στεφάνι, το έργο που καθιέρωσε τον Κώστα Ταχτσή, «επιστρέφει» στη σκηνή 
του θεάτρου για περιορισμένες παραστάσεις, σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή. Έργο 
αυτοβιογραφικό, με πρόσωπα από τη ζωή και τις μνήμες του συγγραφέα, σκιαγρα-
φεί με πρωτόγνωρο για την εποχή του τρόπο ένα κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής 
ιστορίας μέσα από τη ματιά δύο γυναικών, της Νίνας και της Εκάβης. Δύο γυναίκες 
γεμάτες δύναμη και αδυναμίες, ξετυλίγουν μπροστά μας το νήμα της ζωής τους: 
γάμοι, απιστίες, διαζύγια, θάνατοι, οικονομικές αποτυχίες, οικογενειακά δράματα. 
*Πληροφορίες: Θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, Αθήνα, τηλ. 210 3213100 
Από 28 Σεπτεμβρίου (Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη & Κυριακή στις 19:00, κάθε  
Παρασκευή και Σάββατο στις 20:00).

...επισκεφτώ την πρώτη ατομική έκθεση του  
παγκοσμίου φήμης Βρετανού καλλιτέχνη Damien 
Hirst, «New Religion»

H έκθεση «New Religion», φιλοξενείται στην Αθήνα μετά τον πρώτο σταθμό της 
στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη. Παρουσιάζει 44 
μεταξοτυπίες και τέσσερα γλυπτά, που λειτουργούν σαν μια κυκλική τοιχογρα-
φία – ξεκινώντας από τη Δημιουργία του Κόσμου μέχρι την Τελική Κρίση. Σε 
όλη την καλλιτεχνική του πορεία, η πίστη βρισκόταν στο επίκεντρο της δουλειάς 
του Damien Hirst.Τα διαφορετικά στοιχεία που αποτελούν τη Νέα Θρησκεία/
New Religion συνθέτουν ένα ναό αφιερωμένο στην επιθυμία, την επιθυμία να 
κρατήσεις μια απόσταση από τη θνητότητα, που όμως δεν είναι αρκετό για να 
αντιμετωπίσεις το θάνατο. *Πληροφορίες: Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138 & 
Ανδρονίκου, τηλ. 2103453111- Mέχρι 27/11/2011

06/10 

28/09 

08/10
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Ο Νίκος Πορτοκάλογλου παρουσιάζει τη μουσική 

παράσταση «ρεμίξ» στο Κηποθέατρο Παπάγου. «Ρε-

μιξάρει» τα ηλεκτρικά του τραγούδια με την κιθάρα 

του, ακουστική και ηλεκτρική και τρεις μουσικούς, 

τον Μιχάλη Βρέττα στο βιολί, τον Μιχάλη Καλκάνη 

στο κοντραμπάσο, τον Νίκο Πασσαλίδη στο μπου-

ζούκι, τον τζουρά και το ούτι. Στην παράσταση 

«Ρεμίξ»  είμαστε καλεσμένοι σε ένα παιχνίδι όπου 

τα τραγούδια ξεγυμνώνονται και μεταμορφώνονται, για να ανα-

καλύψουμε ξανά την ψυχή τους και την καταγωγή τους... Τραγούδια 

που στις πρώτες εκτελέσεις αφήνουν, λόγω ηλεκτρικής ενορχήστρω-

σης, μόνο μια υπόνοια ανατολίτικης ρίζας, με το ούτι και το βιολί, 

έρχονται να δείξουν καθαρά από πού προέρχονται.

*Πληροφορίες: Κηποθέατρο Παπάγου, Κορυτσάς 6, Παπάγου,  

τηλ. 2106520412  •  www.eleventickets.gr 

19/09

29/10
Η Λίμνη των Κύκνων από  το Grigorovich 
Ballet theatre της ΡωσίαςΜια συγκινητική ιστορία, που ο Τσαϊκόφσκι 

έκανε αθάνατη, σε χορογραφία των Μάριους 

Πετιπά και Λεβ Ιβάνωφ και που ο Γιούρι Γκρι-

γκορόβιτς διασκεύασε το 1969 για τα Μπολσόι. 

Το παραμύθι αφηγείται τις αισθηματικές περι-

πέτειες ενός νέου πρίγκιπα και μιας όμορφης 

κοπέλας, την οποία ένας κακόβουλος μάγος 

μεταμορφώνει σε λευκό κύκνο. Σήμερα, η «Λί-

μνη των Κύκνων» θεωρείται ένα από τα καλύ-

τερα μπαλέτα όλων των εποχών. Κι αυτό, γιατί 

παρουσιάζει όλη τη γκάμα των ανθρώπινων 

συναισθημάτων, από την ελπίδα μέχρι την από-

γνωση, από τον τρόμο έως την τρυφερότητα, 

από τη μελαγχολία μέχρι την έκσταση. 
* Πληροφορίες: Θέατρο Badminton, Γουδή, 
Αθήνα, τηλ.2111010000 E-mail: info@badmintontheater.gr
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22, 23/10Ο Παπουτσωμένος Γάτος  
στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Το Θέατρο Ολύμπια παρουσιά-
ζει τον «Παπουτσωμένο Γάτο» 
του Τσέζαρ Κούι, μία φαντα-
σμαγορική όπερα για μικρούς 
και μεγάλους, σε διασκευή των Λβόβσκι/
Άρνολντ πάνω στο λιμπρέτο του Σαρλ Περρό.
Μπορεί άραγε ένας γάτος που φορά μπότες και 
έχει ανθρώπινη μιλιά να είναι πολύτιμη κληρο-
νομιά για τον αφέντη του; Το μαγικό παραμύθι 
των παιδικών μας χρόνων, μέσα από την μου-
σική του Ρώσου συνθέτη, μας μεταφέρει στον 
καιρό όπου οι βασιλιάδες, οι πριγκίπισσες, οι 
γίγαντες και τα ζώα που μιλούν, ήταν υπαρκτά 
και που κατόρθωναν τα πάντα! Σε έναν κόσμο 
πολύχρωμο και μαγικό... Με τη σκηνοθετική 
ματιά του Θωμά Μοσχόπουλου, ενός από τους 
κορυφαίους σκηνοθέτες του παιδικού θεάτρου.
* Πληροφορίες: Θέατρο Ολύμπια, Ακαδημίας 
59, Αθήνα, τηλ. 2103711381  

Συναυλία του 
Νίκου Πορτοκάλογλου 
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Έ
χετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί παχαίνουμε; 
Την απάντηση την υποψιαζόμασταν εδώ 
και δεκαετίες, χωρίς ποτέ να μπορέσου-
με να την αποδείξουμε: η ικανότητα συσ-
σώρευσης λίπους αποτελεί μάλλον έναν 

σημαντικό γονιδιακό εξελικτικό μηχανισμό, που βοή-
θησε το ανθρώπινο είδος να επιβιώσει σε εποχές έλ-
λειψης τροφής. Μόνο που οι εποχές αυτές δεν πρό-
κειται να ξανάρθουν, καθιστώντας τα γονίδια αυτά, 
από εξελικτικό πλεονέκτημα, σε βιολογικό βαρίδι.
Από τις 16 Δεκεμβρίου του 2010 μπορούμε πλέον 
να μιλάμε με βεβαιότητα και όχι 
με υποθέσεις: με μία έξοχη δη-
μοσίευση στο περιοδικό Nature, 
η επιστημονική ομάδα του κα-
θηγητή Marc Montnminy από το 
Clayton Foundation Laboratories 
for Peptide Biology, ανακάλυψε 
το ένοχο γονίδιο ή -έστω- ένα 
από αυτά. Ονομάζεται CRTC3 και 
«φρενάρει» άλλα γονίδια από το 
να κάψουν λίπος. Για να αποσα-
φηνίσουν τον ρόλο του CRTC3 στη διαχείριση του λί-
πους από τον οργανισμό, οι Αμερικανοί επιστήμονες 
πειραματίστηκαν με μεταλλαγμένα ποντίκια στα οποία 
είχαν αδρανοποιήσει το συγκεκριμένο γονίδιο και τα 
συνέκριναν με κανονικά πειραματόζωα με ενεργό 
CRTC3. Όταν τα ποντίκια τρέφονταν με δίαιτα μέτρι-
ων λιπαρών, δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ 
τους. Η έκπληξη ήλθε, όταν οι δύο ομάδες άρχισαν 
να τρέφονται με δίαιτα υψηλών λιπαρών, που προσο-
μοίαζε με αυτή του σύγχρονου δυτικού ανθρώπου: τα 
κανονικά ποντίκια έγιναν παχύσαρκα και απέκτησαν 

προδιάθεση σε διαβήτη, ενώ τα μεταλλαγμένα, αντί 
να αποθηκεύουν το παραπανήσιο λίπος, το έκαιγαν, 
διατηρούμενα λεπτά και υγιή. 
Το εύρημα αυτό φαίνεται να δικαιώνει όσους παχύ-
σαρκους ισχυρίζονται ότι δεν τρώνε πολύ, αλλά απλώς 
παχαίνουν πιο εύκολα από τους υπόλοιπους ανθρώ-
πους. Οι ερευνητές του Clayton Foundation, προκει-
μένου να διαπιστώσουν αν κάτι τέτοιο ισχύει, εξέτα-
σαν τη βάση γενετικών δεδομένων του Cedars-Sinai 
Medical Center για μία συγκεκριμένη μετάλλαξη του 
ανθρώπινου CRTC3, που του προσδίδει αυξημένη 

δραστικότητα. Επιβεβαιώνοντας 
τις παρατηρήσεις τους στα ποντί-
κια, ανακάλυψαν ότι οι άνθρωποι-
φορείς της δραστικής έκδοσης 
του CRTC3 ήταν πράγματι παχύ-
τεροι και είχαν μεγαλύτερη περι-
φέρεια μέσης σε σχέση με όσους 
έφεραν το κανονικό CRCT3. Είναι 
η πρώτη φορά που τέτοιου είδους 
ευρήματα φαίνεται να ισχύουν και 
σε ανθρώπους, αν και σύμφωνα 

με τους ερευνητές η γενετική βάση της συσσώρευσης 
λίπους είναι πολύ πιο πολύπλοκη. 
Κατά τον Montnminy, η τάση για πάχυνση δεν απο-
τελεί παθολογικό χαρακτηριστικό. Γονίδια όπως το 
CRTC3 εξυπηρετούν μία φυσιολογική λειτουργία η 
οποία με τον καιρό κατέληξε να είναι επιβλαβής. 
Τέτοιου είδους γονίδια δε μπορούν, ούτε πρέπει να 
ακυρωθούν από το γονιδίωμα του ανθρώπου. Θα 
μπορούσαν όμως να αποτελέσουν πολύτιμα διαγνω-
στικά εργαλεία και στόχους για μελλοντικές φαρμα-
κευτικές προσεγγίσεις. ||  

Δεν	τρώω	αλλά	παχαίνω:	
Αλήθεια	ή	ψέματα;

του Γρηγόρη Λάσκαρη

H ικανότητα συσσώρευσης 
λίπους αποτελεί γονιδιακό 
εξελικτικό μηχανισμό, που 

βοήθησε το ανθρώπινο 
είδος να επιβιώσει σε εποχές 

έλλειψης τροφής.
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όπως και να το δείτε,
πολυβιταμίνη VM 2000

Η πληρέστερη πολυβιταμίνη

Βιταμίνες:

Μέταλλα:

Ιχνοστοιχεία:

Αμινοξέα:

Φυτικά Εκχυλίσματα

Τροφές:

Πρωτεΐνη & Λεκιθίνη

C, E, D, σύμπλεγμα βιταμινών Β (Β1, Β2, Β3,
Β5, Β6, Β12, ), Β καροτίνη, βιοτίνη, χολίνη,
ινοσιτόλη

ασβέστιο, μαγνήσιο

ψευδάργυρος, μαγγάνιο,
χαλκός, σελήνιο, ιώδιο, χρώμιο, βόριο

γλουταθειόνη ελευθέρας μορφής, ορνιθίνη
ελευθέρας μορφής, ταυρίνη

άλφα άλφα, εκχυλίσματα από
καρπούς αγριοτριανταφυλλιάς, κιτρικά βιοφλαβονοειδή,
Siberian ginseng, ρίζα Echinacea purpurea, ρίζα suma,
νεροκάρδαμο, dong quai

από φυσική σόγια

σίδηρος,

Super

φυλλικό οξύ

μαϊντανός,

βρώμη

σπιρουλίνα

:

Φυτικές Ίνες:
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