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COVID-19:
Οδηγός επιβίωσης

- Οδηγίες για καρδιοπαθείς και διαβητικούς
- Ψυχολογική διαχείριση της απομόνωσης

- Σε καραντίνα με παιδιά
- Προτάσεις ψυχαγωγίας από τον καναπέ μας

– #ΜένουμεΣπίτι
Σκέψεις ανθρώπων που αγαπάμε

– Το κίνημα των Preppers

– Τηλεκπαίδευση

Ειδική Έκδοση





    

Φροντίζει τον λαιμό σας

Πονόλαιμος;

Βραχνάδα;

Κλείσιμο φωνής;

Καταπονημένες 
φωνητικές χορδές;

Ερεθισμένος λαιμός; 

Τάση για βήχα;    

Συχνό καθάρισμα του
λαιμού;

Περιέχει φυτικό δραστικό συστατικό,
βρύα Ισλανδίας (Iceland Moss).

Προϊόν της

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
Αθήνα: Μονής Δαμάστας 6, 12133 Περιστέρι • Τηλ: 210 5777140 

Fax: 210 5788791 • e-mail: info@farmasyn.gr • www.farmasyn.gr

Σίγουρα
υπάρχει
ένα     
για σας.

Για ενήλικες και 
παιδιά άνω των 4 ετών.

Σύμπλεγμα υδρογέλης 
με υαλουρονικό οξύ

Με φυσική γεύση
φράουλας και βιταμίνη C

Με φυσικό εκχύλισμα 
φραγκοστάφυλου

Το πρωτότυπο και 
καθιερωμένο

Καταχωρήσεις isla.qxp_21Χ28  13/11/2019  10:54  Page 1



Όταν πρόκειται να επιλέξετε μεταξύ 
των ω-3 Πολυακόρεστων Λιπαρών Οξέων,

η λύση είναι το ZODIN®1

Αθήνα: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 145 64, τηλ.: 210 5281700, 
Θεσσαλονίκη: Κουντουριώτου & Φασιανού 2, τηλ.: 2310 542685
Επιστημονικό Τμήμα τηλ.: 210 5281731
Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης τηλ.: 210 5281805www.galenica.gr

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ: 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ Ή ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΑΣ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: Zodin 1000 mg καψάκια, μαλακά. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ. Κάθε ένα καψάκιο 
περιέχει: Αιθυλεστέρες των ω–3 λιπαρών οξέων 90…1000mg που περιέχουν 840 mg των αιθυλεστέρων του eicosapentaenoic acid (EPA) (460 mg) και του docosahexaenoic acid (DHA) (380 mg) 
συμπεριλαμβανομένου ως αντιοξειδωτικού 4 mg d-alpha tocoferol (σε μίξη με ένα φυτικό έλαιο π.χ. έλαιο σόγιας). ΚΛΙΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Θεραπευτικές ενδείξεις. Υπερτριγλυκεριδαιμία. Ενδογενής 
υπερτριγλυκεριδαιμία σαν συμπλήρωμα στη δίαιτα όταν τα διαιτητικά μέτρα από μόνα τους κρίνονται ανεπαρκή για να φέρουν ικανοποιητική απόκριση: τύπου IV σε μονοθεραπεία, τύπου IIb/III σε συνδυασμό 
με στατίνες, όταν ο έλεγχος των τριγλυκεριδίων είναι ανεπαρκής. Αντενδείξεις. Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία, στη σόγια ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο Κατάλογος 
εκδόχων. Το Zodin περιέχει έλαιο σόγιας. Αν είστε αλλεργικός στο φυστίκι ή στη σόγια, μην χρησιμοποιήσετε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση. Το 
Zodin πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία ή αλλεργία στα ψάρια. Επειδή δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία αποτελεσματικότητας και ασφάλειας, δεν συνιστάται 
η χορήγηση αυτού του φαρμάκου σε παιδιά. Τα κλινικά δεδομένα για τη χρήση του Ζodin σε ηλικιωμένους ασθενείς άνω των 70 ετών είναι περιορισμένα. Λόγω της μέτριας αύξησης του χρόνου ροής 
(στην υψηλή δοσολογία, δηλ. 4 καψάκια) οι ασθενείς που λαμβάνουν αγωγή με αντιπηκτικά πρέπει να παρακολουθούνται και, αν χρειαστεί, η δοσολογία του αντιπηκτικού να προσαρμόζεται (βλ. παραγρ. 
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης). Η χρήση αυτής της φαρμακευτικής αγωγής δεν καταργεί την ανάγκη παρακολούθησης που συνήθως απαιτείται για ασθενείς 
αυτού του τύπου. Να λαμβάνεται υπ’ όψη ο αυξημένος χρόνος ροής στους ασθενείς με υψηλό κίνδυνο για αιμορραγία (εξαιτίας σοβαρού τραύματος, χειρουργικής επέμβασης, κλπ). Κατά τη διάρκεια 
της αγωγής με Zodin, υπάρχει μια μείωση στην παραγωγή θρομβοξάνης Α2. Δεν έχει παρατηρηθεί σημαντική επίδραση στους άλλους παράγοντες πήξης. Ορισμένες μελέτες με ωμέγα-3 λιπαρά οξέα 
έδειξαν παράταση του χρόνου ροής, αλλά ο χρόνος ροής που αναφέρθηκε σε αυτές τις μελέτες δεν είχε υπερβεί τα φυσιολογικά όρια και δεν προκάλεσε κλινικώς σημαντικά αιμορραγικά επεισόδια. Μόνο 
περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία είναι διαθέσιμες. Σε ορισμένους ασθενείς αναφέρθηκε μια μικρή αλλά σημαντική αύξηση (εντός των φυσιολογικών 
τιμών) στις ASAT και ALAT, αλλά δεν υπάρχουν δεδομένα που να υποδεικνύουν αυξημένο κίνδυνο για ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία. Τα επίπεδα ALAT και ASAT θα πρέπει να παρακολουθούνται σε 
ασθενείς με οποιαδήποτε σημεία ηπατικής βλάβης (ειδικά στις υψηλές δόσεις, δηλ. 4 καψάκια). Το Zodin δεν ενδείκνυται στην εξωγενή υπερτριγλυκεριδαιμία (τύπου 1 υπερχυλομικροναιμία). Δεν υπάρχει 
επαρκής εμπειρία σε δευτερογενή ενδογενή υπερτριγλυκεριδαιμία (ιδιαίτερα σε μη ρυθμισμένο διαβήτη). Δεν υπάρχει εμπειρία όσον αφορά την αντιμετώπιση της υπερτριγλυκεριδαιμίας σε συνδυασμό 
με φιμπράτες. Ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι συχνότητες των ανεπιθύμητων φαρμακευτικών αντιδράσεων ιεραρχούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι 
συχνές (≥1/1000 έως <1/100), σπάνιες (≥1/10000 έως <1/1000), πολύ σπάνιες (<1/10000), μη γνωστές. Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος: Σπάνιες: υπερευαισθησία, Διαταραχές του με-
ταβολισμού και της θρέψης, Όχι συχνές: υπεργλυκαιμία., ουρική αρθρίτιδα, Διαταραχές του νευρικού συστήματος, Όχι συχνές: ζάλη, δυσγευσία, κεφαλαλγία, Αγγειακές διαταραχές: Όχι συχνές: υπόταση. 
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωρακίου: Όχι συχνές: επίσταξη. Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος: Συχνές: διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος 
(που συμπεριλαμβάνουν διάταση της κοιλίας, κοιλιακό άλγος, δυσκοιλιότητα, διάρροια, δυσπεψία, μετεωρισμό, ερυγή, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, ναυτία ή έμετο). Όχι συχνές: αιμορραγία του 
γαστρεντερικού σωλήνα. Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων: Σπάνιες: ηπατικές διαταραχές (που συμπεριλαμβάνουν τρανσαμινάσες αυξημένες, αμινοτρανσφεράση της αλανίνης αυξημένη και 
ασπαρτική αμινοτρανσφεράση αυξημένη). Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού: Όχι συχνές: εξάνθημα, Σπάνιες: κνίδωση. Μη γνωστές: κνησμός: Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων 
ενεργειών. Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση 
της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες 
ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr. Υπερδοσολογία. Δεν 
υπάρχουν ιδιαίτερες συστάσεις. Η αγωγή θα πρέπει να είναι συμπτωματική. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Δικαιούχος σήματος: Pronova BioPharma Norge AS, P.O. Box 420, NO-1327, Lysaker, 
Νορβηγία. Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας: Ferrer Galenica A.E., Ελευθερίας 4, 145 64 Κηφισιά, Τηλ. 210 52 81 700. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. 44891/12-7-2011. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. 21-11-2005/12-7-2011. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. 05-03-2018. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν 
αιτήσεως ή περιλαμβάνονται στη συνοπτική περιγραφή χαρακτηριστικών του προϊόντος, το φύλλο οδηγιών χρήσης και τη μονογραφία του φαρμάκου.

ΖΟDΙΝ
®

EPA+DHA 90%

Βιβλιογραφία: 1. Bays H. Rationale for prescription omega-3-acid ethyl ester therapy for hypertriglyceridemia: a primer for clinicians. Drugs of Today 2008, 44(3): 205-246
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SPRAY

Όταν πρόκειται να επιλέξετε μεταξύ 
των ω-3 Πολυακόρεστων Λιπαρών Οξέων,

η λύση είναι το ZODIN®1

Αθήνα: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 145 64, τηλ.: 210 5281700, 
Θεσσαλονίκη: Κουντουριώτου & Φασιανού 2, τηλ.: 2310 542685
Επιστημονικό Τμήμα τηλ.: 210 5281731
Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης τηλ.: 210 5281805www.galenica.gr

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ: 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ Ή ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΑΣ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: Zodin 1000 mg καψάκια, μαλακά. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ. Κάθε ένα καψάκιο 
περιέχει: Αιθυλεστέρες των ω–3 λιπαρών οξέων 90…1000mg που περιέχουν 840 mg των αιθυλεστέρων του eicosapentaenoic acid (EPA) (460 mg) και του docosahexaenoic acid (DHA) (380 mg) 
συμπεριλαμβανομένου ως αντιοξειδωτικού 4 mg d-alpha tocoferol (σε μίξη με ένα φυτικό έλαιο π.χ. έλαιο σόγιας). ΚΛΙΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Θεραπευτικές ενδείξεις. Υπερτριγλυκεριδαιμία. Ενδογενής 
υπερτριγλυκεριδαιμία σαν συμπλήρωμα στη δίαιτα όταν τα διαιτητικά μέτρα από μόνα τους κρίνονται ανεπαρκή για να φέρουν ικανοποιητική απόκριση: τύπου IV σε μονοθεραπεία, τύπου IIb/III σε συνδυασμό 
με στατίνες, όταν ο έλεγχος των τριγλυκεριδίων είναι ανεπαρκής. Αντενδείξεις. Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία, στη σόγια ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο Κατάλογος 
εκδόχων. Το Zodin περιέχει έλαιο σόγιας. Αν είστε αλλεργικός στο φυστίκι ή στη σόγια, μην χρησιμοποιήσετε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση. Το 
Zodin πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία ή αλλεργία στα ψάρια. Επειδή δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία αποτελεσματικότητας και ασφάλειας, δεν συνιστάται 
η χορήγηση αυτού του φαρμάκου σε παιδιά. Τα κλινικά δεδομένα για τη χρήση του Ζodin σε ηλικιωμένους ασθενείς άνω των 70 ετών είναι περιορισμένα. Λόγω της μέτριας αύξησης του χρόνου ροής 
(στην υψηλή δοσολογία, δηλ. 4 καψάκια) οι ασθενείς που λαμβάνουν αγωγή με αντιπηκτικά πρέπει να παρακολουθούνται και, αν χρειαστεί, η δοσολογία του αντιπηκτικού να προσαρμόζεται (βλ. παραγρ. 
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης). Η χρήση αυτής της φαρμακευτικής αγωγής δεν καταργεί την ανάγκη παρακολούθησης που συνήθως απαιτείται για ασθενείς 
αυτού του τύπου. Να λαμβάνεται υπ’ όψη ο αυξημένος χρόνος ροής στους ασθενείς με υψηλό κίνδυνο για αιμορραγία (εξαιτίας σοβαρού τραύματος, χειρουργικής επέμβασης, κλπ). Κατά τη διάρκεια 
της αγωγής με Zodin, υπάρχει μια μείωση στην παραγωγή θρομβοξάνης Α2. Δεν έχει παρατηρηθεί σημαντική επίδραση στους άλλους παράγοντες πήξης. Ορισμένες μελέτες με ωμέγα-3 λιπαρά οξέα 
έδειξαν παράταση του χρόνου ροής, αλλά ο χρόνος ροής που αναφέρθηκε σε αυτές τις μελέτες δεν είχε υπερβεί τα φυσιολογικά όρια και δεν προκάλεσε κλινικώς σημαντικά αιμορραγικά επεισόδια. Μόνο 
περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία είναι διαθέσιμες. Σε ορισμένους ασθενείς αναφέρθηκε μια μικρή αλλά σημαντική αύξηση (εντός των φυσιολογικών 
τιμών) στις ASAT και ALAT, αλλά δεν υπάρχουν δεδομένα που να υποδεικνύουν αυξημένο κίνδυνο για ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία. Τα επίπεδα ALAT και ASAT θα πρέπει να παρακολουθούνται σε 
ασθενείς με οποιαδήποτε σημεία ηπατικής βλάβης (ειδικά στις υψηλές δόσεις, δηλ. 4 καψάκια). Το Zodin δεν ενδείκνυται στην εξωγενή υπερτριγλυκεριδαιμία (τύπου 1 υπερχυλομικροναιμία). Δεν υπάρχει 
επαρκής εμπειρία σε δευτερογενή ενδογενή υπερτριγλυκεριδαιμία (ιδιαίτερα σε μη ρυθμισμένο διαβήτη). Δεν υπάρχει εμπειρία όσον αφορά την αντιμετώπιση της υπερτριγλυκεριδαιμίας σε συνδυασμό 
με φιμπράτες. Ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι συχνότητες των ανεπιθύμητων φαρμακευτικών αντιδράσεων ιεραρχούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι 
συχνές (≥1/1000 έως <1/100), σπάνιες (≥1/10000 έως <1/1000), πολύ σπάνιες (<1/10000), μη γνωστές. Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος: Σπάνιες: υπερευαισθησία, Διαταραχές του με-
ταβολισμού και της θρέψης, Όχι συχνές: υπεργλυκαιμία., ουρική αρθρίτιδα, Διαταραχές του νευρικού συστήματος, Όχι συχνές: ζάλη, δυσγευσία, κεφαλαλγία, Αγγειακές διαταραχές: Όχι συχνές: υπόταση. 
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωρακίου: Όχι συχνές: επίσταξη. Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος: Συχνές: διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος 
(που συμπεριλαμβάνουν διάταση της κοιλίας, κοιλιακό άλγος, δυσκοιλιότητα, διάρροια, δυσπεψία, μετεωρισμό, ερυγή, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, ναυτία ή έμετο). Όχι συχνές: αιμορραγία του 
γαστρεντερικού σωλήνα. Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων: Σπάνιες: ηπατικές διαταραχές (που συμπεριλαμβάνουν τρανσαμινάσες αυξημένες, αμινοτρανσφεράση της αλανίνης αυξημένη και 
ασπαρτική αμινοτρανσφεράση αυξημένη). Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού: Όχι συχνές: εξάνθημα, Σπάνιες: κνίδωση. Μη γνωστές: κνησμός: Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων 
ενεργειών. Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση 
της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες 
ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr. Υπερδοσολογία. Δεν 
υπάρχουν ιδιαίτερες συστάσεις. Η αγωγή θα πρέπει να είναι συμπτωματική. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Δικαιούχος σήματος: Pronova BioPharma Norge AS, P.O. Box 420, NO-1327, Lysaker, 
Νορβηγία. Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας: Ferrer Galenica A.E., Ελευθερίας 4, 145 64 Κηφισιά, Τηλ. 210 52 81 700. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. 44891/12-7-2011. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. 21-11-2005/12-7-2011. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. 05-03-2018. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν 
αιτήσεως ή περιλαμβάνονται στη συνοπτική περιγραφή χαρακτηριστικών του προϊόντος, το φύλλο οδηγιών χρήσης και τη μονογραφία του φαρμάκου.

ΖΟDΙΝ
®

EPA+DHA 90%

Βιβλιογραφία: 1. Bays H. Rationale for prescription omega-3-acid ethyl ester therapy for hypertriglyceridemia: a primer for clinicians. Drugs of Today 2008, 44(3): 205-246

ads zodin 21x28 katanalo.indd   1 18/7/19   4:43 PM



Απρίλιος 46
planbemag.gr 

Ιδιοκτησία – έκδοση 
THINK PLAN BE Μ.Ε.Π.Ε. 

Παπαφλέσσα 1Α
16777, Ελληνικό 
Τηλ: 210  9644 445
Fax: 210  9600 306
Email: info@tpb.gr 
www.tpb.gr 

Διευθυντής Έκδοσης
Θεόδουλος Παπαβασιλείου

Διευθύντρια Σύνταξης
Μαρία Σ. Λυσάνδρου

Συνεργάτες
Ραζμίκ Αγαμπατιάν
Δημήτρης Δαλιάνης
Γιάννης Δημακόπουλος
Άρτεμις Καράγιαννη 
Έλενα Κιουρκτσή
Nίκος Παπαδόπουλος
Νίκος Π. 
Λίλα Σταμπούλογλου
Γιώτα Χουλιάρα

Art Director
Βίκυ Θεοδωρέλη

Υποδοχή διαφήμισης 
Βίκυ Κόρδα 

Φωτογραφίες 
Shutterstock images

Το Plan Be είναι μηνιαίο 
περιοδικό που διανέμεται 
δωρεάν με την σαββατιάτι-
κη έκδοση της εφημερίδας 
"Ελεύθερος Τύπος". 

Τον υπόλοιπο μήνα, κυκλοφορεί 
στα περίπτερα με 2,50

6 editorial

8 Ημέρες COVID-19
 Ένας "οδηγός επιβίωσης"
 για... ευπαθείς και μη

26 #ΜένουμεΣπίτι
 Σκέψεις ανθρώπων
 που αγαπάμε, 
 από το Α μέχρι... το Φ!

36 Και να που γίναμε όλοι... 
 “preppers"!

40 Μαθήματα
 εξ αποστάσεως

44 Παιδιά και έφηβοι
 υπό περιορισμό

8

36

40



w
w

w
.p

la
nb

em
ag

.g
r

58

46 Ιδέες για δημιουργική 
 απασχόληση
 "κεκλεισμένων
 των θυρών"

50 Φυσική συντήρηση 
 τροφίμων

54 Ζώντας με
 τη νόσο Πάρκινσον

58 Συνέντευξη
 Δέσποινα Μακριδάκη

62 Σμηγματορροϊκή 
 δερματίτιδα

64 Στοματική Υγιεινή

68 Αλλεργίες στα μάτια

70 Η τροφή ως ασπίδα
 απέναντι στις ιώσεις

72 To Μενού του μήνα

74 Be Human

76 Be Αround (Home Edition)

80 To be or not to be

70

26

68

50



editorial

Είναι κάτι περίοδοι που έχουν περάσει στη συνείδησή μας ως “ασπρόμαυρες": οι δεκαετίες του ’40 
και του ’50, έτσι όπως τις γνωρίσαμε από τον ελληνικό κινηματογράφο, οι μέρες του Πολυτεχνείου 
το ’73... Λες και τα χρώματα δεν ταίριαζαν με τη φτώχεια και την κοινωνική ισοπέδωση μετά την 
Κατοχή, ούτε με τις “εμπόλεμες" εικόνες με τους φοιτητές και τα τανκς στην Πατησίων. 

Αυτή την αίσθηση είχα και για τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, τότε που πολύς κόσμος έχανε τη 
δουλειά του, που οι νέοι μετανάστευαν για να έχουν "ένα κάποιο μέλλον", που άνθρωποι έμεναν 
κυριολεκτικά στον δρόμο επειδή τους έπαιρναν το σπίτι. "Αυτή η περίοδος στο μυαλό μου θα είναι 
πάντα ασπρόμαυρη", είχα σκεφτεί ένα βράδυ. 

Μετρώντας, αισίως, πάνω από 20 μέρες σε καραντίνα, σήμερα το πρωί σκέφτηκα ακριβώς το ίδιο, 
κοιτάζοντας τον άδειο δρόμο κάτω από το μπαλκόνι μου: Ο Μάρτης και ο Απρίλης του 2020 θα εί-
ναι ασπρόμαυροι. Ίσως και ο Μάης. Όχι επειδή μας κατέβαλε η φτώχεια (αυτό, ενδεχομένως, θα μας 
απασχολήσει αργότερα...), όχι επειδή μας επιτέθηκαν τα τανκς. Αλλά επειδή η ζωή μας μπήκε "σε 
αναμονή", ενώ έξω είναι χαρά Θεού, ο καιρός “ανοίγει", τα λουλούδια ανθίζουν – ένα πολύχρωμο 
φόντο μιας ασπρόμαυρης ιστορίας. 

Το απόγευμα, στο σουπερμάρκετ, ενώ περιμέναμε στην ουρά επτά άτομα, έρχεται μια ηλικιωμένη 
κυρία. Φοράει μάσκα, βλέπω μόνο τα μάτια της. Κι ενώ προχωρά για να σταθεί στο τέλος της ουράς, 
ο νεαρός στην είσοδο του καταστήματος ρωτάει δειλά: "Να δώσουμε στην κυρία προτεραιότητα;". 
Συμφωνούμε όλοι, εκείνη επιμένει να σταθεί τελευταία, εμείς επιμένουμε να περάσει πρώτη... Τε-
λικά υποχωρεί. Προχωρά με δυσκολία και, ένα βήμα πριν την είσοδο, γυρίζει προς εμάς. Βλέπω τα 
μάτια της και πάλι – κλαίει. "Σας ευχαριστώ όλους... Να είστε γεροί, παιδιά μου, να είστε γεροί...".

Δεν έχω δει τίποτα πιο συγκλονιστικό. Μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία προφανώς δεν είχε άλλη 
επιλογή από το να έρθει η ίδια να ψωνίσει, ρισκάροντας την εμφανώς κλονισμένη υγεία της, έγινε 
ξαφνικά η “γιαγιά" όλων μας. Και έδωσε αυτόματα μεγαλύτερο νόημα σ’ αυτόν τον κατ’ οίκον περι-
ορισμό που νιώθουμε να μας καταπιέζει. Σκέφτηκα αυτά τα γεμάτα ευγνωμοσύνη δάκρυα, επειδή 
κάναμε γι’ αυτήν απλά το αυτονόητο. Θα έπρεπε να είναι το ίδιο αυτονόητο και το να καθίσουμε 
κάποιες βδομάδες στο σπίτι μας, χωρίς να μας τρώει η γκρίνια και η μιζέρια. Γι’ αυτή τη γυναίκα 
και για όσους είναι σαν εκείνη.

Κοίταξα τους υπόλοιπους. Το ζευγάρι πίσω μου αγκαλιάστηκε, ένας κύριος πιο πέρα έσκυψε για 
να κρύψει τη συγκίνησή του. Και, τότε, εκείνη η ασπρόμαυρη σκέψη άλλαξε. Έγινε σαν εκείνους 
τους μοντέρνους πίνακες που, ενώ είναι ασπρόμαυροι, έχουν κάπου κάτι κόκκινο. Μια σύνθεση 
λουλουδιών με ένα μοναδικό κόκκινο τριαντάφυλλο, ένα λονδρέζικο τοπίο με έναν κόκκινο τηλε-
φωνικό θάλαμο – μια ουρά με επτά ασπρόμαυρους ανθρώπους σε ένα σουπερμάρκετ, με κόκκινες 
καρδιές... 

Μαρία Λυσάνδρου
m.lysandrou@tpb.gr

Κάτι κόκκινο...
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ

ΗΜΈΡΈΣ COVID-19

Μόλις 1,5 μήνα πριν, αντιμετωπίζαμε τον κορονοϊό σαν μια νόσο που αφορούσε κυρίως άλλες χώρες, 
σε μια άλλη ήπειρο, που για εμάς στην Ελλάδα ήταν απλώς ένα από τα πολλά ρεπορτάζ στο δελτίο 
ειδήσεων. Οι εξελίξεις υπήρξαν ιλιγγιώδεις, ο covid-19 είναι πλέον εδώ, ανατρέποντας άρδην την 
καθημερινότητά μας και επηρεάζοντας τον καθένα μας προσωπικά – ασθενή ή μη, άτομο υψηλού 
κινδύνου ή μη. Κι εμείς, σαστισμένοι ακόμα, προσπαθούμε να βρούμε τον “βηματισμό" μας μέσα σε 
έναν βομβαρδισμό πληροφοριών που δεχόμαστε συνεχώς από παντού. Συγκεντρώνοντας συμβουλές 
και συστάσεις από τους κατ’ εξοχήν ειδικούς, δημιουργήσαμε έναν "οδηγό επιβίωσης" με βασικές 
πληροφορίες που μπορούν να φανούν χρήσιμες σε όλους. 

Ένας "οδηγός επιβίωσης" για... 
ευπαθείς και μη

Περί τίνος πρόκειται
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει ο Εθνικός Οργανισμός Υγείας (ΕΟΔΥ), ο νέος κορονοϊός Covid-19 ανιχνεύθηκε για πρώτη 
φορά τον Δεκέμβριο του 2019 στην περιοχή Γιουχάν της Κίνας και αποτελεί ένα νέο στέλεχος κορονοϊού που μέχρι τότε 
δεν είχε απομονωθεί στον άνθρωπο. Δεν έχει σχέση με άλλα στελέχη κορονοϊού (π.χ. 229E, NL63, OC43, HKU1) που απο-
μονώνονται στον άνθρωπο και προκαλούν ήπια συμπτωματολογία, όπως το κοινό κρυολόγημα.
Στην ερώτηση αν γνωρίζουμε πόσο θα κρατήσει η πανδημία, ο ΕΟΔΥ απαντά ότι δεν είμαστε σε θέση να προβλέψουμε τη 
διάρκειά της και το πώς αυτή θα εξελιχθεί. Πρόκειται για ένα νέο παθογόνο, για το οποίο η γνώση μας είναι ακόμα περιο-
ρισμένη. Είναι ακόμα άγνωστο εάν θα περιοριστεί η μετάδοση στην κοινότητα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όπως π.χ. 
παρατηρείται στην εποχική γρίπη. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο ιός δεν “αγαπά" ιδιαίτερα τη ζέστη.
Παρόλο που ο ιός προέρχεται από τα ζώα, μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, και εύκολα και σταθερά διασπείρεται 
στην κοινότητα. "Διασπορά στην κοινότητα" σημαίνει εμφάνιση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, για τα οποία δεν είναι γνωστή 
η πηγή μετάδοσης.
Το σημαντικότερο όλων είναι ότι η αυστηρή τήρηση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης και η παράλληλη σωστή 
εφαρμογή των μέτρων ατομικής προστασίας περιορίζει τον ρυθμό διασποράς της νόσου στην κοινότητα.
Η χρήση μάσκας εμποδίζει τη μετάδοση της νόσου από τους ασθενείς στους υγιείς. Συνεπώς, η μάσκα χρησιμοποιείται 
μόνο για την προστασία των επαγγελματιών υγείας, των ατόμων που φροντίζουν ασθενείς με λοίμωξη από τον νέο κορονοϊό 
Covid-19 (π.χ. στο σπίτι ή σε ιδρύματα χρονίως πασχόντων) και δεν συνιστάται η χρήση της στον υγιή πληθυσμό.
Βάσει των μέχρι στιγμής δεδομένων, ο ιός μπορεί να προκαλέσει ήπια γριπώδη συμπτωματολογία, όπως: πυρετό, βήχα, δυ-
σκολία στην αναπνοή, μυαλγίες και καταβολή. Πιο σπάνια συμπτώματα μπορεί να είναι οι γαστρεντερικές ενοχλήσεις και η 
ανοσμία.
Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστούν σοβαρή πνευμονία, σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας, σήψη 
και σηπτικό σοκ και θάνατος. Τα άτομα που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου (π.χ. ηλικιωμένοι, καρδιοπαθείς, άτομα με 
σακχαρώδη διαβήτη, ηπατοπάθειες ή πνευμονοπάθειες) είναι πιθανότερο να εμφανίσουν σοβαρή νόσο.
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1_ Κορονοϊός και Σακχαρώδης Διαβήτης
Οδηγίες προστασίας

H Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (ΕΔΕ), 
με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση 
του κορονοϊού από τα άτομα με Σακχαρώδη 
Διαβήτη, εξέδωσε συγκεκριμένες οδηγίες 
που καλό θα ήταν να ακολουθήσουν όσοι 
ζουν με τη συγκεκριμένη νόσο.
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Τα άτομα με ΣΔ είναι πιο ευάλωτα στις λοιμώξεις και έχουν 
2-3 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν από τον κορο-
νοϊό, ανεξάρτητα από το αν συνυπάρχουν ή όχι άλλα προ-
βλήματα υγείας.
Σύμφωνα με μήνυμα του Προέδρου του IDF, καθηγητή 
Andrew Boulton, και για λόγους άγνωστους μέχρι σήμερα, η 
νόσηση από τον κορονοϊό φαίνεται ότι εξελίσσεται σχετικά 
ήπια στα νεότερα άτομα, και ιδίως στα παιδιά με ΣΔ τύπου 
1. Σε γενικές γραμμές, παράγοντες οι οποίοι αυξάνουν τον 
κίνδυνο νόσησης στα άτομα με ΣΔ είναι η κακή γλυκαιμική 
ρύθμιση (η υπεργλυκαιμία αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό 
σύστημα), η μεγάλη διάρκειά του, η έντονη παχυσαρκία, η 
μεγάλη ηλικία, το κάπνισμα και η παρουσία χρόνιων επιπλο-
κών της νόσου (κυρίως από το καρδιαγγειακό σύστημα και 
τους νεφρούς). 
Με αυτό το σκεπτικό, τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν για προφύλαξη από τον κορονοϊό στηρίζονται 
στην "κοινή λογική": 
• Η καλή γλυκαιμική ρύθμιση, η φυσική δραστηριότητα/
άσκηση και η κατανάλωση τροφών ή ροφημάτων πλούσιων 
σε αντιοξειδωτικά (όπως φρούτα, λαχανικά, πράσινο τσάι) 
ενισχύουν την επάρκεια του ανοσοποιητικού συστήματος 
στην άμυνα του οργανισμού. 
• Συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό ή χρήση 

αλκοολούχου διαλύματος ειδικά πριν το φαγητό και μετά 
από επίσκεψη σε δημόσιους χώρους. Αποφυγή επαφών ή 
διατήρηση απόστασης (το λιγότερο 1 μέτρο) από ανθρώ-
πους που έχουν συμπτώματα ή νοσούν εμφανώς. Κάλυψη 
της μύτης ή του στόματος με χαρτομάντιλο μιας χρήσης σε 
βήχα ή φτάρνισμα και, στη συνέχεια, απόρριψή του σε κάδο. 
• Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν συνιστά τη χρήση 
απλής χειρουργικής μάσκας στην κοινότητα σε όσους δεν 
έχουν συμπτώματα αναπνευστικού, ακόμα και σε περιοχές 
με κρούσματα κορονοϊού. Η χρήση μάσκας δεν μειώνει τη 
σημασία των άλλων γενικών μέτρων πρόληψης της νόσου 
και μπορεί να οδηγήσει σε περιττό κόστος και προβλήματα 
προμηθειών. 
• Διασφάλιση ότι υπάρχει άμεση πρόσβαση στα τηλέφω-
να επείγουσας επικοινωνίας σε περίπτωση ασθένειας και οι 
ποσότητες φαρμάκων (ιδίως ινσουλίνης) και αναλωσίμων 
για τον αυτοέλεγχο της γλυκόζης είναι επαρκείς, ώστε να 
μη χρειαστεί έξοδος από το σπίτι. 
• Περιορισμός των μη απαραίτητων επαφών και μετακινήσε-
ων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου συναθροίζονται περισ-
σότερα από 4-5 άτομα.

Εάν εκδηλωθεί νόσος και παρουσιαστούν συμπτώματα (ιδι-
αίτερα από το αναπνευστικό), να ενημερωθεί πρώτα ο θε-

Ο χρόνος επώασης (από τη μόλυνση, μέχρι την εμφάνιση 
συμπτωμάτων) είναι συνήθως γύρω στις 5 ημέρες, μπορεί 
όμως να φθάσει και τις 14 ημέρες. Ο ιός εξουδετερώνεται 
στις επιφάνειες με τη χρήση αλκοολούχου (άνω του 40%) 
διαλύματος.

• Συνήθως πρόκειται για ήπια νόσο, με το 98% όσων μολύ-
νονται να επιβιώνουν. Από τα άτομα που νοσούν, πάνω από 
80% εμφανίζουν ήπια συμπτώματα, όμοια με του κοινού 
κρυολογήματος (καταρροή, βήχα, πονόλαιμο, πονοκέφαλο, 
ανεξήγητη κούραση, πυρετό), και μπορούν να αναρρώσουν 
στο σπίτι. 

• Σε ποσοστό ~14%, ο ιός εισβάλλει βαθύτερα στους πνεύ-
μονες και προκαλεί πνευμονία με σοβαρότερα συμπτώματα 
(δύσπνοια). 
• Σε ποσοστό ~5%, η κατάσταση μπορεί να γίνει κρίσιμη, 
με εμφάνιση αναπνευστικής ανεπάρκειας, σήψης και ανε-
πάρκειας λειτουργίας όλων των ζωτικών οργάνων. Η σοβα-
ρότητα της νόσου είναι συνήθως μεγαλύτερη σε άτομα που 
έχουν και άλλα προβλήματα υγείας – συγκεκριμένα στους 
ηλικιωμένους και σε όσους πάσχουν από καρδιαγγειακή 
νόσο, χρόνια νοσήματα των πνευμόνων, υπέρταση και Σακ-
χαρώδη Διαβήτη (όπως συμβαίνει και με τη γρίπη). 

Σακχαρώδης Διαβήτης

Στα τέλη του 2019, ένα νέο στέλεχος κορονοϊού αναγνωρίστηκε ως αίτιο κρουσμάτων πνευμονίας στη Wuhan, στην Κίνα. 
Η μετάδοση του ιού υπήρξε ραγδαία, οδηγώντας τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να κηρύξει “πανδημία" (11.03.2020). 
H Διεθνής Ομοσπονδία Διαβήτη (IDF) αντέδρασε άμεσα, αποστέλλοντας οδηγίες για άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ).

Τρόποι μετάδοσης – Συμπτώματα – Ομάδες υψηλού κινδύνου

Ο κορονοϊός μεταδίδεται με δύο τρόπους: 
1_Από το ένα άτομο στο άλλο, μέσω σταγονιδίων που βγαίνουν από το στόμα με την ομιλία, τον βήχα ή το φτέρνισμα, ή 
κατά τη σωματική επαφή (π.χ. αγκαλιάσματα, φιλιά, χειραψίες). 
2_Με το άγγιγμα μολυσμένης επιφάνειας (π.χ. τραπέζι, πόμολο πόρτας) και, στη συνέχεια, φέρνοντας τα χέρια στο στόμα, 
τη μύτη ή τα μάτια. Ο χρόνος επιβίωσής του στις επιφάνειες είναι συνήθως περί τις 2 ώρες, αλλά μπορεί να είναι πολύ μεγα-
λύτερος σε χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία περιβάλλοντος (σε πάνω από 30°C ζει πολύ λιγότερο). 
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ράπων ιατρός πριν από τη μετάβαση στο νοσοκομείο. Εάν 
δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον θεράποντα, υπάρχει 
η δυνατότητα επικοινωνίας με τον ΕΟΔΥ στο τετραψήφιο 
τηλέφωνο 1135. 
Αν δοθούν τελικά οδηγίες παραμονής στο σπίτι, πρέπει να 
παρεμποδιστεί η μετάδοση του ιού σε όσους ζουν μαζί ή 
στους επισκέπτες. Πέρα από τον ύπνο σε διαφορετικό δω-
μάτιο ή ξεχωριστό κρεβάτι και τη χρήση μάσκας, σημαντικό 
είναι να μη μοιράζονται τα σκεύη φαγητού (κουταλάκια, μα-
χαιροπίρουνα κ.λπ.). 
Μετά το πλύσιμο των χεριών (το οποίο πρέπει να είναι σχο-
λαστικό), καλό είναι να χρησιμοποιούνται χάρτινες πετσέ-
τες μιας χρήσης. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, πρέπει να έχουν 
τη δική τους πετσέτα, την οποία αλλάζουν όταν μουσκέψει 
(ο κορονοϊός αγαπάει την υγρασία). 

Όπως με όλες τις ιώσεις, στη νόσηση από τον κορονο-
ϊό μπορεί να παρατηρηθεί απορρύθμιση του γλυκαιμικού 
ελέγχου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, απαιτείται άμεση επικοι-
νωνία με τον θεράποντα ιατρό, διότι αυξάνονται οι ανάγκες 
του οργανισμού σε ινσουλίνη και χρειάζεται κατάλληλη τρο-
ποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής και της διατροφής. 

Γενικοί κανόνες είναι: 
• Επιβάλλεται επαρκής ενυδάτωση (τουλάχιστον μισό ποτή-
ρι νερό κάθε ώρα) για τη διατήρηση τόσο του κυκλοφορι-
κού συστήματος, όσο και του μεταβολισμού των κυττάρων 
σε καλή κατάσταση.
• Συχνός έλεγχος των επιπέδων της γλυκόζης στο τριχοει-
δικό αίμα με τις συσκευές αυτομέτρησης και προσπάθεια 
διατήρησής τους σε αποδεκτά επίπεδα (80-180mg/dl) με τις 

οδηγίες του θεράποντος ιατρού. 
• Σε άτομα με διαβήτη τύπου 1, αλλά και τύπου 2 που ρυθμί-
ζονται με σχήματα ινσουλινοθεραπείας, απαραίτητος είναι ο 
έλεγχος για παρουσία κετονών στο τριχοειδικό αίμα. Η αύ-
ξηση των κετονών υποδηλώνει εκτροπή του μεταβολισμού 
σε καύση λίπους αντί γλυκόζης και μπορεί να οδηγήσει σε 
οξέωση. 
• Για τα άτομα με ΣΔ τύπου 2 που λαμβάνουν αντιδιαβητι-
κές αγωγές και είναι καλά ρυθμισμένοι, τα αποθέματα της 
ινσουλίνης στο πάγκρεας είναι σχετικά επαρκή και συνή-
θως δεν δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα κατά τη δι-
άρκεια οξείας νόσου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, αν στα 
θεραπευτικά σχήματα υπάρχουν αναστολείς SGLT2 (δαπα-
γλιφλοζίνη, εμπαγλιφλοζίνη, καναγλιφλοζίνη). Τα φάρμακα 
αυτά πρέπει να διακόπτονται άμεσα με την εμφάνιση της 
οξείας νόσου και να ξαναρχίζουν μετά την αποδρομή της. 
Η κατηγορία αυτή των φαρμάκων είναι εξαιρετικά δραστική 
στη ρύθμιση του ΣΔ και χρησιμοποιείται πλέον ευρύτατα 
(συχνά στο ίδιο χάπι μαζί με τη μετφορμίνη). 
• Οδηγίες για την αντιμετώπιση του διαβήτη στην οξεία νό-
σηση υπάρχουν στις "Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Δια-
χείριση των Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη" της Ελληνικής 
Διαβητολογικής Εταιρείας, με ελεύθερη πρόσβαση στο site: 
www.ede.gr.

Τέλος, εξαιρετικά σημαντικό είναι να ακολουθούνται πιστά 
οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της 
εξάπλωσης του κορονοϊού. Η διαχείριση της νέας και δυνη-
τικά επικίνδυνης αυτής επιδημίας, σε ατομικό ή συλλογικό 
επίπεδο, είναι ευθύνη όλων μας.

13
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2_ Συστάσεις για τους καρδιοπαθείς
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Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ), μέσω του αντιπρο-
έδρου της, Δρ. Ιωάννη Κανακάκη, κάνει συστάσεις στο 
κοινό προκειμένου να προστατευθούν από τη λοίμωξη από 
Covid-19, αλλά ιδιαίτερα στους ασθενείς με καρδιαγγειακά 
νοσήματα, καθώς αποτελούν μία από τις ομάδες υψηλότερου 
κινδύνου αναφορικά με τον συγκεκριμένο ιό:

O Π.Ο.Υ. χαρακτήρισε ως πανδημία τη μόλυνση από τον ιό 
SARS-COV-2 που προκαλεί την ασθένεια Covid-19, με εκδη-
λώσεις κυρίως από το αναπνευστικό. Πρέπει, όμως, να το-
νιστεί ότι, όπως και σε άλλες ιογενείς λοιμώξεις, μπορεί να 
παρουσιασθεί, σε ένα μικρό ποσοστό, μυοκαρδιακή βλάβη 
με αύξηση του καρδιακού ενζύμου τροπονίνης. Αυτή η μυ-
οκαρδιακή βλάβη έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς με λοίμωξη 
Covid-19 χωρίς υποκείμενο καρδιολογικό νόσημα. 
Αυτό που χαρακτηρίζει τον ιό είναι η μεγάλη μεταδοτικότη-
τα και η έλλειψη, μέχρι στιγμής, αποτελεσματικών όπλων για 
την πρόληψη και θεραπεία του (εμβόλια, αντιικά φάρμακα, 
ανοσοθεραπεία). 

Οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι σήμερα είναι ότι προ-
σβάλλει πιο σοβαρά τις παρακάτω ομάδες πληθυσμού:
• Ηλικιωμένους (αύξηση των θανατηφόρων συμβάντων με 
την αύξηση της ηλικίας)
• Ανοσοκατασταλμένους ασθενείς
• Ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα
• Ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο υπόλοιπος πληθυσμός 
δεν κινδυνεύει. 
Όσον αφορά τους καρδιολογικούς ασθενείς, αυξημένου κιν-
δύνου θεωρούνται οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, με 
συγγενή καρδιοπάθεια με συμπτώματα, με μη ρυθμιζόμενο 
σακχαρώδη διαβήτη σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες 
κινδύνου, με σοβαρού βαθμού νεφρική ανεπάρκεια και με 
συνύπαρξη χρόνιου αναπνευστικού νοσήματος. Οι ασθενείς 
με καρδιακή ανεπάρκεια συνήθως είναι αυτοί με ιστορικό δι-
ατατικής μυοκαρδιοπάθειας ή οι ασθενείς με παλαιό έμφραγ-
μα και επηρεασμένη λειτουργία της καρδιάς.

Συστάσεις προς τους ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο
- Ακολουθούμε τις γενικές οδηγίες του ΕΟΔΥ για την απο-
φυγή προσβολής και μετάδοσης (αποφυγή συναθροίσεων, 
μένουμε σπίτι, συχνό πλύσιμο χεριών κ.λπ.).
- Δεν επισκεπτόμαστε νοσοκομεία και ιατρεία αν δεν έχουμε 
συμπτώματα. Αναβάλλουμε τον τακτικό έλεγχο για τους επό-

μενους μήνες. Η συνταγογράφηση μπορεί να λαμβάνεται από 
συγγενικά πρόσωπα.
- Δεν αλλάζουμε τη φαρμακευτική θεραπεία που λαμβάνουμε 
για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Οι συστάσεις της Ευ-
ρωπαϊκής και της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας τονί-
ζουν ότι δεν υπάρχει λόγος για αλλαγή των ACE-I και ARB για 
τον έλεγχο της αρτηριακής υπέρτασης.
- Φροντίζουμε να συμμορφωνόμαστε με τη φαρμακευτική 
θεραπεία για καρδιακή ανεπάρκεια, σακχαρώδη διαβήτη κ.λπ., 
ούτως ώστε να μειώσουμε τις επανεισαγωγές στο νοσοκομείο.
- Ακολουθούμε σωστή υγιεινοδιαιτητική αγωγή, με αποφυγή 
άλατος και καπνίσματος.
- Επί εμφανίσεως οξέων συμπτωμάτων π.χ. θωρακικού άλγους, 
δύσπνοιας ή ζάλης με συνοδό αίσθημα παλμών, να επικοινω-
νήσετε με τον θεράποντα καρδιολόγο σας.

Ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες, μπορούμε να μειώ-
σουμε την προσβολή και τις επιπλοκές κατά τη θεραπεία για 
Covid-19. Να τονιστεί ότι πρέπει να παρέχεται ιδιαίτερη μέ-
ριμνα προς την κατεύθυνση της καρδιαγγειακής προστασίας.

- Aσθενείς με καρδιαγγειακές παθήσεις που ανήκουν 
στην κατηγορία των ευπαθών ομάδων
Με την επιφύλαξη των μέχρι τώρα διαθέσιμων επιστημονικών 
στοιχείων, φαίνεται πως οι ασθενείς με τις ακόλουθες παθή-
σεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως κατηγορία ευπαθών 
ομάδων σε περίπτωση μόλυνσης με Covid-19:
• Καρδιακή Ανεπάρκεια (ισχαιμικής ή μη αιτιολογίας)
• Στεφανιαία Νόσο (Πρόσφατο Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο ή 
επέμβαση επαναγγείωσης [αγγειοπλαστική-stent ή αορτοστε-
φανιαία παράκαμψη] τους τελευταίους 12 μήνες)
• Πνευμονική Υπέρταση 
• Συγγενείς καρδιοπάθειες μετά από χειρουργική διόρθωση με 
σημαντική υπολειπόμενη βλάβη ή μη διορθωμένες συγγενείς 
καρδιοπάθειες.  
• Προσθετικές καρδιακές βαλβίδες
• Μυοκαρδιοπάθειες 
• Ιστορικό τεκμηριωμένης μυοκαρδίτιδας 
• Καναλοπάθειες 

Να σημειωθεί, επιπλέον, ότι οι ασθενείς με συννοσηρότητες 
σχετιζόμενες με τις καρδιαγγειακές παθήσεις (χρόνια αρρύθ-
μιστη αρτηριακή υπέρταση, χρόνιος αρρύθμιστος σακχαρώδης 
διαβήτης, χρόνια αποφρακτική αναπνευστική πνευμονοπάθεια, 
χρόνια νεφρική νόσος), aσθενείς με νεοπλασία (ή υπό ανοσο-
κατασταλτική αγωγή) θεωρούνται επίσης ευπαθείς ομάδες.
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Λόγω της κλιμάκωσης των μέτρων με σκοπό τον περιορισμό της διασποράς της 
νόσου, η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος συστήνει στους πολίτες που 
αναζητούν ιατρικές υπηρεσίες στα παθολογικά ιατρεία τα εξής:
• Οι ασθενείς που θέλουν να επισκεφθούν τον παθολόγο τους θα πρέπει να επικοινω-
νούν για ραντεβού.
• Ασθενείς με πυρετό και συμπτώματα κρυολογήματος θα πρέπει να έρχονται πρώτα σε 
τηλεφωνική επικοινωνία με τον παθολόγο τους και σε καμία περίπτωση να μην επιχει-
ρούν επίσκεψη σε ιατρεία, κλινικές ή νοσοκομεία.
• Ετήσιοι προληπτικοί έλεγχοι (check-up) καλό θα ήταν να ανασταλούν για το επόμενο 
δίμηνο.
• Οι ασθενείς με χρόνια νοσήματα και άτομα άνω των 60 ετών που πρόκειται να ανανε-
ώσουν τις συνταγές τους, καλό θα ήταν να αποφεύγουν τον συνωστισμό στις αίθουσες 
αναμονής των ιατρείων και να τα επισκέπτονται μόνον με ραντεβού.
• Κατά την είσοδο και έξοδο από το ιατρείο πρέπει να διατηρούνται κανόνες υγιεινής 
χεριών.
• Σε περίπτωση υπόνοιας έκθεσης ή νόσησης από Covid-19, ενημερώνονται αρχικά από 
τον ιστότοπο του ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr) ή επικοινωνούν με το 1135.

3_ Οδηγίες των Παθολόγων 
προς τους ασθενείς
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Σημαντικότατη εξέλιξη στην προσπάθεια για την ανάπτυξη εμβολίων για τον νέο κορονο-
ϊό, όπως σημειώνει ο καθηγητής Ιατρικής και Πρύτανης ΕΚΠΑ, κ. Θάνος Δημόπουλος, 
αποτελεί η έναρξη κλινικής δοκιμής φάσης 1 στο Ινστιτούτο Έρευνας Υγείας του Kaiser 
Permanente Washington (KPWHRI), στο Σιάτλ των ΗΠΑ. Το εμβόλιο έχει την κωδική 
ονομασία “mRNA-1273" και στη μελέτη αναμένεται να ενταχθούν 45 υγιείς εθελοντές 
ηλικίας 18 έως 55 ετών. 
Οι νεότερες τεχνολογίες πλατφόρμας και οι συνεργασίες βιοτεχνολογικών και φαρμα-
κευτικών εταιρειών επιταχύνουν σημαντικά τη φάση των προκλινικών μελετών. Επιπλέον 
κλινικές μελέτες αναμένεται να ξεκινήσουν και στην Ευρώπη, ενώ η Γερμανία φαίνεται να 
ηγείται της προσπάθειας με την έναρξη κλινικών δοκιμών στα τέλη του επόμενου μήνα. 
Ο Διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημάτων των ΗΠΑ, 
Δρ. Anthony Fauci έχει δηλώσει ότι η ανάπτυξη ασφαλούς και αποτελεσματικού εμβολί-
ου για τον SARS-CoV-2 αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία.

4_  Τι γίνεται με το εμβόλιο;
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5_ Πρακτικές συμβουλές
για όσους βρίσκονται
σε απομόνωση στο σπίτι

To τελευταίο διάστημα, λόγω του Covid-19, οι περισσότεροι άνθρωποι (είτε 
νοσούμε, είτε όχι) έχουμε κληθεί να βρισκόμαστε στα σπίτια μας σε απομόνωση, 
προκειμένου να προφυλάξουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας από τη μετάδοση 
του ιού. 
Για να αντιληφθούμε το επίπεδο του στρες που αυτά τα αναγκαία μέτρα θέτουν στον 
ανθρώπινο ψυχισμό, χρειάζεται να θυμηθούμε ότι η απομόνωση και η απόσταση 
από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ενός ατόμου έχουν χρησιμοποιηθεί από την 
Αρχαιότητα, ως επί το πλείστον, ως μέσα τιμωρίας και σωφρονισμού.

Πώς μπορεί, λοιπόν, να αισθάνεται κάποιος που βρίσκεται σε απομόνωση;
Έχει φανεί από μελέτες σε ανθρώπους που χρειάστηκε να απομονωθούν σε δωμάτια νοσοκομείου λόγω 
άλλων νόσων (π.χ. MRSA) ότι η απομόνωση μπορεί να δημιουργήσει συναισθήματα, όπως: στρες, άγχος, 
κατάθλιψη, μοναξιά, θυμός, μονοτονία, βαρεμάρα, εγκατάλειψη, χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυσκολίες στον 
ύπνο, αίσθημα μη ελέγχου της κατάστασης, καθώς και αίσθημα στιγματοποίησης.
Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Ανοσοποίησης και Αναπνευστικών Παθήσεων (National Centre for 
Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), 2020), ο ιός covid-19 μπορεί να οδηγήσει σε φόβο για 
τη δική μας υγεία και την υγεία των αγαπημένων μας, διαταραχές στον ύπνο και στη διατροφή, δυσκολία 
συγκέντρωσης, αύξηση στην κατάχρηση ουσιών (π.χ. αλκοόλ, τσιγάρα κ.λπ), καθώς και στη χειροτέρευση 
άλλων χρόνιων προβλημάτων υγείας. 
Είναι καλό εδώ να σημειωθεί ότι ο κάθε άνθρωπος αντιδρά διαφορετικά στις συνθήκες απομόνωσης – έτσι, 
μπορεί να παρατηρηθούν και άλλες συμπεριφορές (κυρίως στα παιδιά και στους εφήβους), όπως: κλάματα 
και ευερεθιστότητα, επαναφορά συμπεριφορών που είχαν ξεπεράσει (π.χ. νυχτερινή ενούρηση), στεναχώ-
ρια, αντιδραστική συμπεριφορά στους εφήβους, δυσκολία προσοχής και συγκέντρωσης, χαμηλή σχολική 
απόδοση, ανηδονία και αποφυγή προηγούμενων ευχάριστων δραστηριοτήτων, ανεξήγητος πονοκέφαλος 
ή πόνος σε κάποιο άλλο σημείο του σώματος ή και κατάχρηση ουσιών (NCIRD, 2020).

Καλές πρακτικές για άτομα σε περιορισμό λόγω του Covid-19
• Ειδήσεις σε σχέση με την επιδημία
Για έναν άνθρωπο απομονωμένο στο σπίτι, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και το Διαδίκτυο είναι το μονα-
δικό, πολλές φορές, παράθυρο για την ενημέρωσή του. Ωστόσο, η συνεχόμενη ροή ειδήσεων, και μάλιστα 
με αρνητικό χαρακτήρα (δηλαδή νέα κρούσματα, θάνατοι και νέα μέτρα περιορισμού), μπορεί να αυξάνει 
το άγχος και τον φόβο ή, ακόμα, και να λειτουργεί σαν ψυχοτραυματισμός, ιδιαίτερα όταν η ενασχόληση 
με τις ειδήσεις για την επιδημία γίνεται με καταναγκαστικό/εμμονικό τρόπο. Προτείνεται να περιορίζεται η 
ενημέρωση σε ένα-δύο, αξιόπιστα για το άτομο, μέσα. Επιπλέον, ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στην 
ημέρα, το άτομο να απέχει από την ενημέρωση για τις εξελίξεις.
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• Κοινωνικά δίκτυα
Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν τα τελευταία έτη μια ευρεία χρήση από σχεδόν όλες τις ηλικιακές ομά-
δες στη χώρα μας και μπορούν να βοηθήσουν το άτομο που είναι σε απομόνωση να είναι σε 
επαφή με άλλους ανθρώπους, αλλά κυρίως να μοιραστεί τις αγωνίες και τους προβληματισμούς 
του. Επιπλέον, τα κοινωνικά δίκτυα παρέχουν πληροφόρηση για την επιδημία και για τους τρόπους 
αντιμετώπισής της. Αναφορικά με την επιδημία του ιού Covid-19, έχει παρατηρηθεί ότι τα κοινωνικά 
δίκτυα παρέχουν σημαντική υποστήριξη με δύο τρόπους: α) δίνουν την αίσθηση συντροφικότητας, 
αλληλοϋποστήριξης και κοινής πορείας στο θέμα της επιδημίας, που μειώνει την αποξένωση του 
ατόμου που είναι περιορισμένο, β) το χιουμοριστικό περιεχόμενο μπορεί να βοηθήσει σημαντικά 
τη μείωση των επιπέδων στρες. Το μειονέκτημα των κοινωνικών δικτύων είναι η διασπορά ψευδών 
ειδήσεων και η προτροπή σε συμπεριφορές που δεν βοηθούν τη διατήρηση του περιορισμού. Γι’ 
αυτό και προτείνεται η χρήση των κοινωνικών δικτύων επιλεκτικά, ώστε να προσφέρουν στήριξη, 
και όχι να αυξάνουν τη σύγχυση του ατόμου.

• Διατήρηση των κοινωνικών επαφών
Ο πιο κοινός τρόπος διατήρησης της επικοινωνίας είναι η τηλεφωνική επαφή. Η τεχνολογία, τα 
τελευταία χρόνια, μας έχει προσφέρει πολλές δυνατότητες μέσω του κινητού τηλεφώνου, της τα-
μπλέτας και του υπολογιστή, για να επικοινωνούμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Το σημαντικό 
στις επιλογές αυτές είναι η δυνατότητα να μεταφερθεί η εικόνα. Από την ψυχολογική έρευνα, 
ξέρουμε τη σημασία που έχει η πρόσωπο-με-πρόσωπο επαφή με τους άλλους ανθρώπους για τη 
διατήρηση του αισθήματος της σύνδεσης με την κοινωνική μας ομάδα. Ακόμα, όμως, και αν δεν 
υπάρχει αυτή η δυνατότητα, οι τηλεφωνικές κλήσεις, τα γραπτά μηνύματα και οι ομάδες αλληλο-
στήριξης στα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να προσφέρουν σημαντική βοήθεια.

• Διατήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής
Με τον όρο "υγιεινός τρόπος ζωής" αναφερόμαστε στο τρίπτυχο διατροφή-άσκηση-ύπνος. Σε συν-
θήκες περιορισμού, υπάρχει ο κίνδυνος το άτομο να παραιτηθεί από οποιαδήποτε προσπάθεια 
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να διατηρήσει τις υγιεινές συνήθειες που είχε μέχρι εκείνη 
τη στιγμή. Ξέρουμε, όμως, πόσο σημαντικό είναι τόσο για 
την ψυχική υγεία, όσο και για την διατήρηση της άμυνας του 
οργανισμού απέναντι στις λοιμώξεις, το να διατηρείται η προ-
σπάθεια στο τρίπτυχο που αναφέρθηκε.
- Η διατροφή είναι σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει 
την ψυχική μας υγεία. Παρατεταμένη κατανάλωση έτοιμων, 
συσκευασμένων τροφών, μεγάλης ποσότητας ζάχαρης και 
καφεΐνης, καθώς και τροφών με υψηλή θερμιδική και χαμηλή 
θρεπτική αξία (π.χ. έτοιμο φαγητό που παραδίδεται στο σπί-
τι), δεν βοηθούν την ψυχική υγεία του ατόμου, κυρίως όταν 
αποτελούν το βασικό ημερήσιο διαιτολόγιο.
- Η άσκηση μειώνει τα επίπεδα του στρες και δημιουργεί 
ένα συναίσθημα ευεξίας στο άτομο. Η άσκηση στον περιο-
ρισμό μπορεί να είναι από ένα αυτοσχέδιο πρόγραμμα γυ-
μναστικής, μέχρι βάδισμα και διατάσεις. Το Διαδίκτυο έχει 
πληθώρα από πληροφορίες και οπτικό υλικό από ασκήσεις 
που μπορεί να κάνει κανείς σε περιορισμένο χώρο.
- Ο ύπνος συμβάλλει σημαντικά στην καλή ψυχική και σωμα-
τική λειτουργία. Οι ειδικοί τονίζουν συχνά την αξία του στα-
θερού ωραρίου ύπνου, ανεξάρτητα από αν το άτομο έχει την 
επόμενη μέρα συγκεκριμένες δραστηριότητες ή όχι. Να ση-
μειωθεί ότι τόσο η παρατεταμένη αϋπνία, όσο και η υπερυ-
πνία, είναι σύμπτωμα ψυχικών παθήσεων και, σε περίπτωση 
που συμβαίνει, είναι σημαντικό το άτομο να μην την αγνοεί, 
αλλά να έρχεται σε επαφή με μια υπηρεσία ψυχικής υγείας.

• Αποφυγή αλκοόλ και ψυχοδραστικών ουσιών
Αν και προσωρινά μειώνουν τα αρνητικά συναισθήματα τόσο 
το αλκοόλ, όσο και οι υπόλοιπες ψυχοδραστικές ουσίες, μα-
κροχρόνια λειτουργούν αρνητικά. Για παράδειγμα, ενώ η κα-
θημερινή μέθη μειώνει βραχύχρονα το άγχος και την ψυχική 
οδύνη, μακροχρόνια αυξάνει τα καταθλιπτικά συναισθήματα. 
Ένα δεύτερο μειονέκτημα είναι ότι συχνά, υπό την επήρεια 
ουσιών, το άτομο μπορεί να γίνει περισσότερο παρορμητικό 
ή ακόμα και να εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά. Σε συν-
θήκες περιορισμού, αυτό μπορεί να έχει πολλαπλάσια αρνη-
τικές συνέπειες.

• Οργάνωση της ημέρας και διαχείριση του χρόνου
Η βαρεμάρα, το αίσθημα του χρόνου που δεν κυλάει, η 
απουσία νοήματος και κινήτρου είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά 
για τα άτομα που είναι σε περιορισμό. Η οργάνωση της ημέ-
ρας μπορεί να έχει δύο κατηγορίες δραστηριοτήτων:
α. Δραστηριότητες που προσφέρουν ευχαρίστηση, όπως 
είναι η παρακολούθηση μιας ταινίας/σειράς, τα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια, η ανάγνωση ενός βιβλίου, το ζεστό μπάνιο και γε-
νικότερα η αυτοφροντίδα, η ζωγραφική, οι χειροτεχνίες, η 
καταγραφή σε ημερολόγιο και η μουσική.
β. Δραστηριότητες που προσφέρουν ικανοποίηση, όπως 
είναι η παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 
και, γενικά, οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα, η τακτο-
ποίηση του χώρου, η διεκπεραίωση κάποιων υποθέσεων από 
το τηλέφωνο ή το διαδίκτυο και, κυρίως, αν είναι εφικτό, η 
εργασία από το σπίτι. Το τελευταίο φαίνεται ότι είναι ιδιαί-
τερα σημαντικό, καθώς συγκεντρώνει το μυαλό του ατόμου, 
μειώνει τον νοητικό μηρυκασμό αρνητικών σκέψεων και δη-
μιουργεί ένα αίσθημα σκοπού και συνέχειας στο μέλλον.
Προτείνεται, τέλος, να έχει το άτομο ένα καθημερινό πλάνο 
για το ποια πράγματα θα ήθελε να κάνει, καθώς και να δημι-
ουργήσει μία επαναλαμβανόμενη ρουτίνα για τις ημέρες της 
απομόνωσης, αφού κάτι τέτοιο μπορεί να του δημιουργεί ένα 
αίσθημα ασφάλειας και τάξης.

• Ψυχολογική και ψυχιατρική στήριξη
Εάν το άτομο παρατηρεί έντονα συναισθήματα που δεν 
μπορεί να διαχειριστεί, π.χ. έντονο άγχος ή κρίσεις πανικού, 
τότε συστήνεται να απευθυνθεί σε ειδικό της ψυχικής υγεί-
ας (ψυχίατρο ή ψυχολόγο) και να λάβει ψυχολογική στήριξη 
εξ αποστάσεως. Σε κάθε περίπτωση, η βαθιά αποδοχή τόσο 
της αναγκαιότητας, όσο και των δυσκολιών της απομόνωσης, 
μπορεί να μειώσει το στρες που σχετίζεται με τη δυσφορία 
από τον περιορισμό.

• Θρησκευτική δραστηριότητα
Για το άτομο που είναι θρησκευόμενο, η τέλεση των λατρευ-
τικών καθηκόντων του στην περίοδο του περιορισμού, και 
ιδιαίτερα η προσευχή, μπορεί να βοηθήσει την ψυχολογική 
του κατάσταση, καθώς ευοδώνει το αίσθημα της σύνδεσης, 
την επικοινωνίας και της παροχής βοήθειας και στήριξης.

• Ασκήσεις αυτο-επίγνωσης
Έχει βρεθεί ότι ήπιες ασκήσεις αυτοεπίγνωσης, λίγα λεπτά 
την ημέρα, όπως είναι οι ασκήσεις mindfulness, μπορούν να 
βοηθήσουν στη μείωση του στρες. Ασκήσεις mindfullness 
μπορεί να βρει κανείς και στο διαδίκτυο, και σε ειδικές εφαρ-
μογές που υπάρχουν για τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα.

Πηγή
Α’ Ψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ - Αιγινήτειο Νοσοκο-
μείο. Οι οδηγίες δημιουργήθηκαν από τους: Λίζα Μαυρομαρά, Αλέξαν-
δρο Γεωργούλη και Φραγκίσκο Γονιδάκη.

#be_covid19_free 



22 / PlanBe / Aπρίλιος4622 / PlanBe / Aπρίλιος46

6_ Συχνή απολύμανση λόγω κορονοϊού: 
Πώς επηρεάζεται το δέρμα μας; 

Όπως εξηγεί ο Δρ. Μάρκος Μιχελάκης, Δερματολόγος-
Αφροδισιολόγος, τα απολυμαντικά αποτελούν ένα χρήσιμο 
συμπλήρωμα στο πλύσιμο με χλιαρό νερό και σαπούνι για 
την αντιμετώπιση παθογόνων μικροοργανισμών, όπως ο νέος 
κορονοϊός. 
"Ο ιός αυτός, όπως και πολλοί άλλοι παθογόνοι ιοί, δομικά 
διαθέτει ένα εξωτερικό περίβλημα που λέγεται “έλυτρο" 
και αποτελείται από λιπίδια και πρωτεΐνες", εξηγεί. "Λόγω 
των λιπιδίων, το έλυτρο διαλύεται εύκολα από το σαπούνι 
και το χλιαρό νερό, και ο κορονοϊός καταστρέφεται. Ωστόσο, 
το σαπούνι και το νερό δεν είναι πάντοτε εύκαιρα, ενώ το 
σαπούνισμα δεν σκοτώνει απαραιτήτως όλους τους άλλους 
παθογόνους μικροοργανισμούς. Έτσι, αναλόγως με την περί-

σταση, μπορεί να χρειάζεται απολύμανση".
Τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούμε στα χέρια και στις 
επιφάνειες συνήθως περιέχουν οινόπνευμα (αιθανόλη ή αλ-
κοόλ) σε διάφορες πυκνότητες, διάφορες άλλες αλκοόλες, 
χλώριο σε ποικίλες μορφές και συγκεντρώσεις, ή διάφορα 
άλλα χημικά συστατικά.
Τον κορονοϊό Covid-19 εκτιμάται ότι καταπολεμούν αποτε-
λεσματικότερα ορισμένα από αυτά. Μελέτες που είχαν γίνει 
με τους παλαιότερους λοιμογόνους κορονοϊούς SARS και 
MERS, είχαν δείξει ότι αποτελεσματικά εναντίον τους ήταν τα 
απολυμαντικά που περιέχουν: 
α) αλκοόλ σε περιεκτικότητα 62-71%
β) χλώριο (υποχλωριώδες νάτριο) σε συγκέντρωση 0,1%, ή 

Δυναμική είσοδο στη ζωή μας έχουν κάνει τις τελευταίες εβδομάδες τα απολυμαντικά προϊόντα, 
καθώς η απολύμανση αποτελεί έναν από τους αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας από 
τον κορονοϊό Covid-19. Τι συνέπειες, όμως, μπορεί να έχουν στο δέρμα μας τα προϊόντα που 
χρησιμοποιούμε;
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γ) υπεροξείδιο του υδρογόνου σε περιεκτικότητα 0,5%. 
"Τα αντισηπτικά χεριών, με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα 
ιδανικά πάνω από 70%, θεωρούνται αποτελεσματικά και 
εναντίον του νέου ιού", λέει ο κ. Μιχελάκης.
Τα προϊόντα με χλώριο ενδείκνυνται μόνο για τις επιφάνειες, 
καθώς είναι πολύ ερεθιστικά για το δέρμα, ενώ το υπεροξεί-
διο του υδρογόνου χρησιμοποιείται κυρίως ως απολυμαντικό 
πληγών (οξυζενέ) και επιφανειών. 

Τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν όλα αυτά
τα απολυμαντικά στο δέρμα; 
Εξαρτάται από το είδος τους. "Με τα αλκοολούχα αντιση-
πτικά των χεριών, μία πιθανή επίπτωση μπορεί να είναι η 
ξηροδερμία, η οποία συνήθως παρατηρείται είτε με κακής 
ποιότητας αντισηπτικά, είτε σε άτομα με ευαισθησία στο 
δέρμα", απαντά ο ειδικός. "Τα καλής ποιότητας αλκοολού-
χα αντισηπτικά συνήθως δεν προκαλούν ξηροδερμία, διότι 
περιέχουν μαλακτικούς παράγοντες που τα καθιστούν πιο 
“φιλικά" προς το δέρμα. Αν, όμως, ένα άτομο έχει προδιάθε-
ση και ευαισθησία στο δέρμα όχι μόνο μπορεί να εκδηλώσει 
ξηροδερμία με αυτά, αλλά ακόμα και δερματίτιδα με ήπιες ή 
έντονες εκδηλώσεις". 
Τα προβλήματα αυτά μπορεί να εμφανιστούν κυρίως με την 
επαναλαμβανόμενη, συχνή χρήση. Η δερματίτιδα εξ επαφής 
εκδηλώνεται με συμπτώματα που κυμαίνονται από ήπια έως 
πολύ σοβαρά, και συμπεριλαμβάνουν ξηρότητα, ερεθισμό, 
κνησμό, απολέπιση, “σκασίματα" στο δέρμα ή ακόμα και αι-
μορραγία και πόνο.
Μία άλλη πιθανή επίπτωση είναι η αλλεργική δερματίτιδα εξ 
επαφής, η οποία αντιπροσωπεύει την αλλεργία σε συστατι-
κά των αντισηπτικών, αλλά δεν είναι τόσο συχνή. Στις πιο 
σοβαρές μορφές της, οι οποίες είναι ακόμα σπανιότερες, η 
αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής συνοδεύεται από συμπτώ-
ματα αναφυλαξίας (π.χ. δυσκολία στην αναπνοή, πρήξιμο στο 
πρόσωπο, στα χείλη, τη γλώσσα κ.λπ.).
Εκτός από την ευαισθησία και την προδιάθεση, άλλοι πα-
ράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο δερματίτιδας κατά τη 
συνεχή χρήση των αντισηπτικών χεριών είναι τα αρώματα 
και τα συντηρητικά που ενδέχεται να περιέχουν, το συνεχές 
πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό ΜΕΤΑ τη χρήση 
του αντισηπτικού (αυτό δεν πρέπει να γίνεται) και η χρήση 
γαντιών ενόσω τα χέρια είναι ακόμα υγρά από το αντισηπτικό 
ή από το πλύσιμο. 
Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι το πλύσιμο των χεριών με 
καυτό νερό και το συνεχές στέγνωμα με κακής ποιότητας 
χάρτινες πετσέτες. Η δερματίτιδα είναι επίσης πιθανότερη 
σε όσους δεν χρησιμοποιούν τακτικά ενυδατικές κρέμες χε-
ριών.
Τα απολυμαντικά επιφανειών με χλώριο είναι ισχυρά και απο-
τελεσματικά, αλλά είναι ερεθιστικά όχι μόνο για το δέρμα, 
αλλά και για τους βλεννογόνους και τους αεραγωγούς. Όταν 
έρχονται σε επαφή με το δέρμα, μπορεί να προκαλέσουν 
τοξικές ή αλλεργικές αντιδράσεις που μπορεί να οδηγήσουν 

στην ανάπτυξη δερματικού εγκαύματος. Υπάρχει, επίσης, 
ενδεχόμενο να απορροφήσει μικρή ποσότητα χλωρίου το 
δέρμα.
Όσον αφορά το υπεροξείδιο του υδρογόνου, τα απολυμα-
ντικά επιφανειών που το περιέχουν δεν πρέπει να έρχονται 
σε επαφή με το δέρμα, διότι μπορεί να προκαλέσουν αντι-
δράσεις, όπως έγκαυμα, δερματικό ερεθισμό, φλύκταινες, 
κνησμό, δερματίτιδα. "Το ιατρικό οξυζενέ είναι ειδικό διάλυ-
μα, το οποίο χρησιμοποιείται για την απολύμανση των πλη-
γών. Ωστόσο, ούτε με αυτό πρέπει να γίνεται συχνή χρήση ή 
κατάχρηση", τονίζει ο κ. Μιχελάκης. 

Τι μπορούμε να κάνουμε
Ο ειδικός μάς συμβουλεύει:
• Μην χρησιμοποιείτε τα απολυμαντικά και τα αντισηπτικά ως 
εναλλακτική λύση στο σαπούνισμα. Το πρώτο και κυριότερο 
μέσον καθαρισμού και απολύμανσης των χεριών και των επι-
φανειών είναι το πλύσιμο με σαπούνι και νερό. 
• Να διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης των απολυ-
μαντικών και των αντισηπτικών, και να τις ακολουθείτε πιστά.
• Να φυλάτε τα προϊόντα αυτά σε θερμοκρασία δωματίου, 
μακριά από την υγρασία και τη ζέστη.
• Να διατηρείτε σφιχτά κλειστά τα μπουκάλια όταν δεν τα 
χρησιμοποιείτε.
• Μην αφήνετε τα προϊόντα αυτά εκτεθειμένα στα μικρά παι-
διά. Μπορεί κατά λάθος να τα καταπιούν και να κινδυνεύσει 
η υγεία τους.
• Μην εκθέτετε μεγάλες επιφάνειες του σώματός σας στα 
αλκοολούχα αντισηπτικά. Ούτε να χρησιμοποιείτε φωτιστικό 
οινόπνευμα ως αντισηπτικό χεριών, επειδή δεν βρήκατε αντι-
σηπτικό ή λοσιόν οινοπνεύματος (και αυτή περιέχει μαλα-
κτικούς παράγοντες). Με το φωτιστικό οινόπνευμα υπάρχει 
κίνδυνος σοβαρού δερματικού ερεθισμού και εγκαύματος.
• Να θυμάστε ότι τα αλκοολούχα αντισηπτικά είναι εύφλε-
κτα. Επομένως, μην τα χρησιμοποιείτε δίπλα σε φωτιά. Οι 
καπνιστές δεν πρέπει να ανάβουν τσιγάρο πριν στεγνώσουν 
εντελώς στο δέρμα τους τα αντισηπτικά. 
• Να φοράτε ελαστικά γάντια και να έχετε ανοιχτά όλα τα 
παράθυρα όταν χρησιμοποιείτε χλωρίνη. Ιδανικά, πρέπει να 
φοράτε και μάσκα και ειδικά προστατευτικά ματιών. Επειδή, 
όμως, οι περισσότεροι δεν το κάνουν αυτό, φροντίστε έστω 
να τη μεταχειρίζεστε πολύ προσεκτικά, για να μην πεταχτούν 
σταγόνες προς το πρόσωπό σας.
• Μην αναμειγνύετε τη χλωρίνη με άλλα καθαριστικά, ούτε 
με οινόπνευμα. Να την αναμειγνύετε μόνο με κρύο νερό, 
ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης. Να θυμάστε ότι το ζεστό 
νερό διαλύει το δραστικό συστατικό της χλωρίνης και την 
καθιστά αναποτελεσματική.
• Μην κάνετε κατάχρηση στο οξυζενέ και μην το χρησιμοποι-
είτε ως αντισηπτικό χεριών.
• Μετά το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό, να τα 
αλείφετε με μια καλή ενυδατική κρέμα, όσο πιο συχνά μπο-
ρείτε.
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7_Kαλές πρακτικές χειρισμού και 
προετοιμασίας των τροφίμων

Με βάση τα μέχρι τώρα επιστημονικά δεδομένα, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα τρόφιμα αποτελούν πηγή 
ή δίοδο μετάδοσης του νέου ιού. Επιστήμονες και αρχές σε όλο τον κόσμο που παρακολουθούν την εξάπλωση του ιού, δεν 
έχουν αναφέρει περιπτώσεις μετάδοσης του ιού μέσω των τροφίμων. 

Ωστόσο, το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας συστήνει τα παρακάτω ως καλές πρακτικές υγιεινής κατά τον χειρι-
σμό και την προετοιμασία των τροφίμων όπως: 
• Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την προετοιμασία φαγητού. 
• Επιμελές πλύσιμο των χεριών κατά την εναλλαγή χειρισμού ωμού και μαγειρεμένου φαγητού. 
• Αποφυγή επαφής των χεριών με τη μύτη, το στόμα ή τα μάτια κατά την παρασκευή του φαγητού. 
• Επιμελές πλύσιμο των χεριών πριν την κατανάλωση φαγητού. 
• Χρήση διαφορετικών μαχαιριών και ξύλων κοπής για τα ωμά και τα μαγειρεμένα τρόφιμα. 
• Καλό μαγείρεμα των τροφίμων, ειδικά του κρέατος και των προϊόντων του. 
• Καλός καθαρισμός επιφανειών και σκευών, ιδιαίτερα μετά τον χειρισμό ωμών τροφίμων (όπως κρέας, πουλερικά, θαλασσινά). 
• Δεν καταναλώνουμε άρρωστα ζώα ή ζώα που έχουν πεθάνει από κάποια ασθένεια.
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8_Σωστή διαχείριση και συσκευασία των 
απορριμμάτων, εν καιρώ κορονοϊού

Οι οδηγίες
• Πρώτον, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ότι όλα τα μέσα 
προστασίας που χρησιμοποιούμε, όπως γάντια, μαντίλια απο-
λύμανσης, μάσκες και απολυμαντικά δεν ανακυκλώνονται, και 
πρέπει να τοποθετούνται σε σακούλες σύμμεικτων απορριμ-
μάτων. 
• Δεύτερον, σε περίοδο πανδημίας, μην αφήνετε σακούλες 
απορριμμάτων ανοικτές ή μισάνοικτες. Χρησιμοποιείτε τις ει-
δικές σακούλες που κλείνουν με κορδόνι και κλείστε τις όσο 
πιο ερμητικά γίνεται. 
• Τρίτον, τοποθετήστε τις σακούλες απορριμμάτων εντός 
των κάδων και κλείστε τους κάδους για να μην υπάρχει επαφή 
ή πιθανότητα επιμόλυνσης ούτε ανθρώπων, ούτε αδέσποτων 
ή περαστικών κατοικιδίων. Μην αφήνετε σακούλες εκτός των 
κάδων και γύρω από αυτούς. Σε περίπτωση που ο κάδος είναι 
ήδη γεμάτος, αναζητήστε κοντινό κάδο με διαθέσιμο χώρο ή 
κρατήστε τη σακούλα στο σπίτι για μια ακόμη ημέρα. 
• Τέταρτον, αποφύγετε εργασίες που παράγουν έξτρα πο-
σότητες απορριμμάτων, όπως επισκευές και μερεμέτια, και 
μη βγάζετε στον δρόμο ογκώδη αντικείμενα, όπως έπιπλα ή 
συσκευές που γίνονται εύκολα εστίες μικροβίων. 
• Πέμπτον, οι κάδοι μετατρέπονται πολύ εύκολα σε εστίες 
μικροβίων, άρα οι δήμοι πρέπει τακτικά να τους απολυμαίνουν 
και οι πολίτες να τους ανοιγο-κλείνουν με τα ειδικά πεντάλ, 
όπου αυτά υπάρχουν, ή με γάντια όπου δεν υπάρχουν πεντάλ.

Εάν είμαστε σε καραντίνα ή έχουμε κρούσματα ή υποψία 
κρούσματος στο σπίτι:

• Δεν διαχωρίζουμε τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα (πλα-
στικά, χαρτιά, μέταλλα) για να προστατεύσουμε τόσο τους 
εργαζόμενους στη συλλογή, όσο και αυτούς στα κέντρα δι-
αλογής υλικών που συχνά διαχωρίζουν ανακυκλώσιμα υλικά 
με τα χέρια. 
• Γεμίζουμε τις σακούλες σύμμεικτων απορριμμάτων μέχρι 
τα 2/3 το πολύ, τις δένουμε σφιχτά και τις τοποθετούμε 
σε δεύτερη σακούλα που επίσης κλείνουμε σφιχτά. Προ-
σέχουμε καλά να είναι γερές και οι δύο σακούλες, χωρίς 
σκισίματα, και σε περίπτωση αμφιβολίας χρησιμοποιούμε 
και τρίτη σακούλα. 
• Χρησιμοποιούμε γάντια για να κλείσουμε και να δέσουμε τις 
σακούλες και να τις μεταφέρουμε στον κάδο απορριμμάτων. 
Τα γάντια αυτά, μόλις γυρίσουμε σπίτι, τα πετάμε στις επόμε-
νες σακούλες απορριμμάτων που θα χρησιμοποιήσουμε. 

Εάν είμαστε υγιείς και δεν έχουμε υποψία κρούσματος:
• Συνεχίζουμε την ανακύκλωση όπως πριν, αλλά προσέχου-
με να μην τοποθετούμε εντός των ανακυκλώσιμων τα μέσα 
προστασίας που χρησιμοποιούμε, όπως γάντια, μαντίλια απο-
λύμανσης, μάσκες, απολυμαντικά κ.λπ., διότι αυτά δεν ανακυ-
κλώνονται και πρέπει να τοποθετούνται σε σακούλες σύμμει-
κτων απορριμμάτων. 
• Γεμίζουμε τις σακούλες σύμμεικτων απορριμμάτων μέχρι τα 
2/3 το πολύ και τις δένουμε σφιχτά.  
• Είναι υπέρ της ασφάλειας όλων μας να χρησιμοποιούμε γά-
ντια για να κλείσουμε και δέσουμε τις σακούλες και να τις 
μεταφέρουμε στον κάδο απορριμμάτων.

Η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με την ομάδα διαχείρισης κρίσεων και τα στελέχη του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου 
Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), προχώρησε στην κατάρτιση οδηγιών για τη σωστή διαχείριση και συσκευασία των απορριμμάτων, 
κατά την περίοδο εφαρμογής των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της νόσου του κορονοϊού.  

25
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Ο κορονοϊός καλπάζει, η διασπορά του γίνεται με ιλιγγιώδεις 
ρυθμούς, τα δε “όπλα" μας εναντίον του είναι πολύ 
συγκεκριμένα – τουλάχιστον προς το παρόν: Μένουμε σπίτι, 
αποδεικνύοντας ότι είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στον εαυτό 
μας, αλλά κυρίως απέναντι στους άλλους, σ’ αυτούς που δεν 
είναι το ίδιο δυνατοί και βρίσκονται ευάλωτοι απέναντι στον 
κορονοϊό. 
Με αφορμή τα όσα συμβαίνουν γύρω μας, 14 αγαπημένοι 
άνθρωποι από την τηλεόραση, το θέατρο, το τραγούδι και 
τον αθλητισμό, μοιράζονται τις σκέψεις τους και τους 
προβληματισμούς τους, και μας προτείνουν βιβλία, ταινίες, 
σειρές και μουσικές που εκείνοι ξεχωρίζουν, για να μας 
κάνουν συντροφιά αυτές τις μέρες που είμαστε στο σπίτι. 
Πάμε να τους διαβάσουμε: Από το Α, μέχρι... το Φ!

#ΜένουμεΣπίτι: 
Σκέψεις ανθρώπων που αγαπάμε, 

από το Α μέχρι... το Φ!
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Γιάννης Αθητάκης, ηθοποιός

Τις τελευταίες μέρες φαίνεται σαν να πρωταγωνιστούμε σε ταινία επιστημονικής φαντασίας. Αδιαμφισβήτητα, 
η γενιά μας τα τελευταία χρόνια έχει βιώσει κρίσιμα γεγονότα. Μέσα σε όλα αυτά, προστέθηκε πρόσφατα και 
η έξαρση ενός ιδιαίτερου ιού. Του κορονοϊού.
Ένας ιός που δείχνει να μην έχει αντίπαλο – ένα εμβόλιο ή κάποιον άλλον τρόπο αντιμετώπισης.
Κι όμως, δεν είναι έτσι. Έχει! Εμάς τους ίδιους! 
Παραμένοντας στο σπίτι μας, περιορίζουμε τις πιθανότητες εξάπλωσής του! Είναι ατομική ευθύνη όλων μας 
να προστατέψουμε εμάς τους ίδιους και, κατ’ επέκταση, τους συνανθρώπους μας. 
Ας προσπαθήσουμε να δούμε τη θετική πλευρά αυτής της “καραντίνας" που καλούμαστε να τηρήσουμε όλοι.
• Kατ’ αρχάς, περιορίζουμε τις πιθανότητες εξάπλωσής του. Με σχολαστική καθαριότητα χεριών και τηρώ-
ντας τις απαιτούμενες αποστάσεις μεταξύ μας. Έτσι, προστατεύουμε και τις ευπαθείς ομάδες.
• Ασχολούμαστε με πράγματα που δεν θα προλαβαίναμε στην καθημερινότητά μας λόγω φόρτου εργασίας. 
Δραστηριότητες μέσα στο σπίτι, όπως διάβασμα, γυμναστική και ό,τι μας κάνει να αισθανόμαστε όμορφα.
• Επικοινωνούμε με αγαπημένα μας πρόσωπα, δίνοντας τη φροντίδα μας και λαμβάνοντας τη φροντίδα τους.
• Μέσω αυτής της κατάστασης, γίνεται ένας αυτοπροσδιορισμός – “μηδενίζουμε" για να ξεκινήσουμε και πάλι 
από την αρχή, με νέους στόχους, πιο δυνατοί, πιο σοφοί και πάντα με σύμμαχό μας την αισιοδοξία και την 
ελπίδα!
Τέλος, θα δανειστώ μια φράση του Ν. Καζαντζάκη: "Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες: “Εγώ. Εγώ μονάχος 
μου έχω χρέος να σώσω τη Γη. Αν δε σωθεί, εγώ θα φταίω!"". 
Βιβλία που προτείνω είναι όσα μας κάνουν να σκεφτόμαστε και μας κάνουν καλύτερους. Αυτή την περίοδο, 
ξαναδιαβάζω την "Ασκητική" του Ν. Καζαντζάκη... 
Η ιστορία μάς έχει διδάξει ότι μόνο ενωμένοι μπορούμε να ξεπεράσουμε την κάθε δυσκολία! Εύχομαι όχι 
μόνο σωματική υγεία, αλλά και πνευματική!
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Θοδωρής Βουτσικάκης,
 τραγουδιστής 

Οι μέρες είναι πολύ απαιτητικές και χρει-
άζεται σοβαρότητα από και προς όλες τις 
πλευρές. Θεωρώ ιδιαίτερα επικίνδυνη την 
υπερβολή, αλλά και τον φόβο. Μπορούμε να 
αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο 
ως αφορμή για σκέψη και περισσότερη γνώση 
του εαυτού μας. 
Η μοναδική Viola Davis στη σειρά “How 
to Get Away with Murder" μπορεί να σας 
κρατήσει συναρπαστική συντροφιά, όπως 
επίσης και η Olivia Colman στο εθιστικό 
“Broadchurch". 
Η καλή μουσική πάντα βοηθάει, και γι’ 
αυτές τις μέρες διαλέγω Roo Panes για easy 
listening, Ed Sheeran και "Της Γιατρειάς το Ρί-
σκο" του Σαββόπουλου για πρωινή κινητοποί-
ηση. Αγαπημένα soundtracks για περισυλλογή, 
η "Όμορφη Ζωή", για όλες τις διαδρομές που 
κάνω, με πόδια ή αυτοκίνητο, και κυρίως τις 
βόλτες στον ήλιο. 
"Η Θλίψη είναι Πράγμα με Φτερά" του Max 
Porter είναι ένα ωραίο βιβλίο γι’ αυτές τις 
μέρες. 
#Μένουμε_Σπίτι #Μένουμε_Δυνατοί

Ιωάννα Ασημακοπούλου, 
ηθοποιός

"Ένας για όλους και όλοι για έναν": Αυτή 
η φράση από το έργο "Οι τρεις σωματο-
φύλακες" του Αλέξανδρου Δουμά ίσως 
είναι αυτή που θα χαρακτήριζε απόλυτα 
την περίοδο που διανύουμε. Υπομονή, 
δύναμη, επιμονή – και όλα καλά θα πάνε! 
Είναι τρομακτικό αυτό που ζούμε, αλλά 
θα τα καταφέρουμε! Θα τα καταφέρουμε, 
γιατί η ομορφιά της ζωής πάντα κερδίζει 
το σκοτάδι. 
Το βιβλίο που θα πρότεινα σε όλους να 
διαβάσουν είναι "Η Πανούκλα" του Αλ-
μπέρ Καμύ. Ένα μυθιστόρημα που θέτει 
το υπαρξιακό ερώτημα σε όλους μας: 
Ποιος είμαι; Πού πάω; Τι κάνω;
Ας στραφούμε, λοιπόν, προς τα μέσα μας, 
για να δούμε τι έχουμε κάνει τόσο καιρό, 
τι κάνουμε και πού θέλουμε να πάμε...
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Σπύρος Γραμμένος, 
τραγουδιστής-performer

#μένουμε_σπίτι
Mένουμε σπίτι, και μένουμε ενωμένοι.
Δείχνουμε την αλληλεγγύη μας στον διπλανό μας.
Όλα θα περάσουν και θα βγούμε πιο δυνατοί απ' αυτό.
Είναι ώρα να δούμε παλιά κινηματογραφικά αριστουργήμα-
τα, να διαβάσουμε τα αδιάβαστα που σίγουρα έχουμε στη 
βιβλιοθήκη μας, να ακούσουμε μουσικές και να δεθούμε με 
τους ανθρώπους μας με τους οποίους, λόγω των ρυθμών 
της καθημερινότητας, χανόμαστε.
Να σεβαστούμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας.
Να μην ξεχνάμε τους φίλους και γνωστούς που αυτές τις 
στιγμές είναι μόνοι.  
Και δύναμη σε όλους όσους εργάζονται, είτε στον χώρο 
της υγείας, είτε για να μη μας λείψει τίποτα.

Ζέτα Δούκα, ηθοποιός-παρουσιάστρια

Ούσα φοβερή και τρομερή βιβλιοφάγος ανέκαθεν, μόνο βιβλία μπορώ να σας 
προτείνω... Είναι πάμπολλα αυτά που ξεχώρισα, αγάπησα, με θάμπωσαν. Αλλά 
αυτά που πραγματικά με “στοίχειωσαν" για πάντα είναι τα ακόλουθα:
1. "Το άρωμα του ονείρου", Τομ Ρόμπινς
2. "Η πανούκλα", Αλμπέρ Καμύ
3."Ο κήπος του Επίκουρου", Ίρβιν Γιάλομ
4. "Αιχμηρά αντικείμενα", Τζίλιαν Φλιν
5.  "Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι", Όσκαρ Ουάιλντ
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Κώστας Μακεδόνας, 
τραγουδιστής

Μένουμε σπίτι με υπομονή και ηρεμία. Διαβά-
ζουμε βιβλία, ακούμε μουσική, γυμναζόμαστε 

όσο μπορούμε και κρατάμε την ψυχραιμία μας. 
Ευκαιρία να ξαναδούμε αγαπημένες ταινίες, 

όπως το "Σινεμά ο Παράδεισος", να ακούσουμε 
ένα δίσκο από την αρχή ως το τέλος, όπως τη 

"Ρεζέρβα" του Διονύση Σαββόπουλου, αλλά και 
να ακούσουμε τους αγαπημένους μας σταθμούς 

στο ραδιόφωνο. Και, βέβαια, να διαβάσουμε 
όσα παραπάνω βιβλία γίνεται, όπως "Η θερα-

πεία" του Ντέιβιντ Λοτζ. 

Άνδρη Θεοδότου, ηθοποιός

Εύχομαι από καρδιάς καλή δύναμη και 
υπομονή σε όλο τον πλανήτη, μια και ο ιός 
έχει “αγκαλιάσει" επικίνδυνα τη Γη μας. Ψυ-
χραιμία και υπακοή στους κανόνες για τον 
καθένα μας, αλλά και για τους δίπλα μας.
Για τα παιδιά, μια καλή επιλογή για διάβα-
σμα στο σπίτι είναι το "Ως διά μαγείας" της 
Μαρίας Παπαγιάννη. Και για τους ενήλικες, 
το βιβλίο "Γιαννούλης Χαλεπάς" των Θανά-
ση Πέρτου και Δημήτρη Βανέλλη.
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Τάσος Νούσιας, ηθοποιός

Ιός άνθρωπος Vs ιός Covid19:
Πάντα πίστευα ότι ο άνθρωπος έχει χαρακτηριστικά και συμπεριφορά Ιού και, κατά 
καιρούς, βρίσκει τον όμοιο του Covid19 - δάσκαλό του.
Η ανθρωπότητα αναμφισβήτητα βιώνει μια λαίλαπα, έναν Αρμαγεδώνα σε πρώτο χρό-
νο, με τεράστιο αντίκτυπο στην υγεία, στην κοινωνία, στις σχέσεις, στην Οικονομία 
κ.λπ. Κάτι που οι σύγχρονες γενιές δεν έχουν ξανασυναντήσει. Όλα δοκιμάζονται!
Μένει να δούμε, λοιπόν, πού θα καταλήξει αυτό το οικουμενικό πείραμα! Το είτε 
φυσικό, είτε φτιαχτό!
Και το ερώτημα είναι ένα και συμπεριφορικό, όπως πάντα: ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ μέχρι 
πότε;
Οι προτάσεις μου: Ξαναζωγραφίστε σαν μικρά παιδιά.
Δουλέψτε τις λεπτές σας δεξιότητες. Μην διαβάζετε, γράψτε!
Μαστορέψτε, ασκηθείτε, κάντε έρωτα, παίξτε με τα παιδιά σας!
Μη συνεχίζετε να καταναλώνετε πληροφορία.
Να είστε δημιουργικοί!

Ρένα Μόρφη, τραγουδίστρια

Και να που μείναμε μόνοι... Επιτέλους έχεις τον ελεύθερο 
χρόνο που ονειρευόσουν. Αφού ξεπεράσεις τον πρώτο 
πανικό, ξεκίνα να βρεις τον εαυτό που συνήθισες να σου 
ρουφάει με το καλαμάκι η καθημερινότητα! Και να θυμά-
σαι πως ο άνθρωπος, από την αρχή του, σε κάθε πόνο, σε 
κάθε δυσκολία, αλλά και σε κάθε χαρά, κατεύφευγε στη 
Μουσική. 
Γι’ αυτό, αφού ξεζούμισες το Netflix, κατέβασε το Spotify 
για να βάλεις χρώμα σ’ αυτές τις γκρίζες μέρες. Προτείνω 
να βάλεις στόχο να χορεύεις τουλάχιστον τρία τραγούδια 
τη μέρα. Α! Και οι πρώτοι μήνες είναι δωρεάν – οπότε, ό,τι 
πρέπει! 
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Βασίλης Παλαιολόγος,
ηθοποιός-νοσηλευτής

Είναι ζωτικής σημασίας αυτές τις μέρες, αυτή την 
περίοδο γενικώς, να ακολουθούμε τις οδηγίες του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Είναι ευθύνη 
όλων μας και χρέος να προστατεύσουμε, πέρα από 
τον εαυτό μας και τους γύρω μας, τους δικούς μας 
ανθρώπους, τις ευπαθείς ομάδες, για να μπορούμε 
αν χρειαστεί να βοηθήσουμε, όντες εμείς δυνατοί. 
Ως νοσηλευτής, έχω χρέος να μεταφέρω και εγώ 
με τη σειρά μου αυτό το μήνυμα και να πω ότι 
το κάνω πράξη. Όμως, ως επαγγελματίας Υγείας, 
υπάρχουν ώρες που πρέπει να βρίσκομαι εκτός 
σπιτιού – και αυτό, γιατί πρέπει να προσφέρω τις 
υπηρεσίες μου. Τις υπόλοιπες ώρες που βρίσκομαι 
σπίτι, έχω αρχίσει να ανακαλύπτω πάλι την ομορφιά 
τού να είσαι στο δικό σου καταφύγιο, την ομορφιά 
τού να μπορείς –ακόμα και όταν είσαι μόνος– να 
λειτουργήσεις παρέα με τη μοναχικότητά σου, να 
σκεφτείς, να διαβάσεις, να δεις τηλεόραση, να δεις ταινίες, να μιλήσεις στο τηλέφωνο με ανθρώπους με τους οποίους έχεις 
πάρα πολύ καιρό να έρθεις επαφή. Να νοιαστείς και να δεις και το ενδιαφέρον των άλλων. 
Μία από τις σειρές που παρακολουθώ είναι το "Valhalla Murders", γιατί είμαι και φαν των σειρών μυστηρίου. Και ένα από τα 
τελευταία βιβλία που έχω διαβάσει είναι το "Πέντε στάσεις" του Μάκη Τσίτα...
Και επειδή δεν θα είναι σύντομος ο απεγκλωβισμός μας από όλη αυτή την ιστορία, έχω να προτείνω να οπλιστούμε με 
υπομονή, με σύνεση, και να ξεσηκώσουμε όποιο άλλο βιβλίο υπάρχει στη βιβλιοθήκη μας, που τόσο καιρό το έχουμε ως 
“διακοσμητικό". Όπως, επίσης, να ξαναψάξουμε τους χώρους του σπιτιού μας και να ανακαλύψουμε γωνιές που για πολύ 
καιρό έχουμε αφήσει.

Τάσος Μπακασέτας, 
διεθνής ποδοσφαιριστής

Εφόσον έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη κατάστα-
ση και θα χρειαστεί να μείνουμε για ένα διάστημα 
στο σπίτι, έχω να προτείνω μια σειρά, ήδη δημοφιλή, 
που θα μπορούσε κανείς να δει αυτές τις μέρες: Το 
"Blacklist". Eίναι αρκετά μεγάλη σε διάρκεια, κι αυτό 
που τη βοηθάει να παραμένει ενδιαφέρουσα, παρά τη 
μεγάλη διάρκειά της, είναι ότι τα επεισόδια είναι μεν 
αυτοτελή, αλλά με μια ιστορία που “τρέχει" από πίσω, 
που τα ενώνει μεταξύ τους. 
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Βαγγέλης Παπαδάκης, 
ηθοποιός-σκηνοθέτης

Πάντα πίστευα ότι θα μπορούσα να μείνω μήνες ολόκλη-
ρους σπίτι και να ανακαλύπτω την τέχνη, τις μεγάλες θεω-
ρίες και όλους εκείνους που εξέλιξαν την ανθρώπινη σκέψη 
και πνεύμα. Δεν φανταζόμουν, βέβαια, ότι κάτι τέτοιο 
θα συνέβαινε με τόσο δραματική αφορμή. Ο ιός αυτός 
είναι μια ένδειξη της ανάποδης τροχιάς που έχουμε πάρει 
ως ανθρώπινο είδος. Είναι η ένδειξη της υπεροψίας μας, 
της παντελούς κατάχρησης των φυσικών μας πόρων, της 
μικρής μας οντότητας, της μηδενικής απόστασης που μας 
χωρίζει από την Κίνα και την Αμερική. Όλοι ίσοι απέναντι 
στον ιό αυτό. Την ίδια στιγμή που προσπαθούμε πεισματι-
κά να προστατέψουμε τα σύνορά μας. 
Και ναι, το έργο με το οποίο έχω καταπιαστεί καλλιτεχνικά 
αυτή την περίοδο, μαζί με μια υπέροχη ομάδα συντελε-
στών, είναι το "Angels in America" του Tony Kuschner, το 
οποίο παρουσιάζει τρομακτικές αντιστοιχίες με το σήμερα. 
Σε μια εποχή όπου ο ιός του AIDS εξόντωνε καθημερι-
νά, επί χρόνια, εκατοντάδες κόσμο παγκοσμίως. Όπου η 
τρύπα του όζοντος στην Ανταρκτική αποκτούσε τρομακτι-
κές διαστάσεις, όπου το Τσέρνομπιλ προκάλεσε κι άλλους 
θανάτους και καρκίνο σε όλη τη γη, όπου απέναντι σε 
αυτά τα τρομακτικά, βιβλικά γεγονότα δεν υπάρχει κανένα 
γεωγραφικό σύνορο, όπου ο Παράδεισος του ανθρώπου 
είναι σαν μια εικόνα του Σαν Φρανσίσκο μετά τον σεισμό 
του 1906, και οι θρησκείες ψάχνουν για έναν νέο Μεσσία 
και συγκρούονται, και οι Ιδεολογίες καταρρέουν μαζί με 
την Περεστρόικα και το Τείχος του Βερολίνου. Σε μια 
τέτοια στιγμή της ανθρωπότητας, ο συγγραφέας τοποθετεί 
τη δράση του. Σε ένα τέλος εποχής. Σε μια ενδεχόμενη “β’ 
παρουσία" για άλλους. Σε έναν πνευματικό θάνατο. 
Εκεί οι ήρωες προσπαθούν να ορθοποδήσουν και να 
ανακαλύψουν τη ζωή μετά το τέλος του κόσμου. Κανείς 
δεν πεθαίνει πια από τον ιό του AIDS, και ο κόσμος κάνει 
έρωτα ξανά, και υπάρχουμε μέσα από τη συνείδηση ότι 
όλα είναι εφήμερα και ότι δεν μας διαφοροποιεί τίποτα, 
εν τέλει, μεταξύ μας. Και, τελικά, αυτός ο κόσμος θα κάνει 
κύκλους, αλλά εμείς θα συνεχίζουμε να ζούμε ως πλάσματα 
φτιαγμένα να αγαπάμε και να αγκαλιάζουμε, γιατί είμαστε 
ένα. Είμαστε όλοι Άγγελοι.
Προτείνω, λοιπόν, να δει κανείς την ομώνυμη μίνι σειρά 5 
επεισοδίων του 2003, "Angels in America", με ένα πολύ δυ-
νατό καστ (Μέριλ Στρηπ, Αλ Πατσίνο, Έμμα Τόμσον κ.ά.), 
σε σκηνοθεσία Μάικ Νίκολς.
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Παναγιώτης Ραφαηλίδης, 
τραγουδιστής-παρουσιαστής

Quarantine day X, και μάλλον έχουμε δρόμο μπροστά μας. 
Τα τέρατα είναι δύο. Το ένα είναι ο ιός που είναι έξω, το 
άλλο η πλήξη που είναι μέσα. Το πρώτο θα σβήσει με την 
απουσία μας, το δεύτερο είναι στο χέρι μας να το κά-
νουμε “τόσο δα". Διαβάζω, αθλούμαι (υπάρχουν χιλιάδες 
workout προγράμματα στο YouTube), επικοινωνώ με 
φίλους, βλέπω σειρές, ταινίες, γνωρίζομαι λίγο παραπάνω 
με τον εαυτό μου, αναδιοργανώνω και ανασυγκροτώ το 
μέσα και το έξω μου. 
Όταν τελειώσει όλο αυτό, θα είμαστε ξανά αγκαλιά. Μα 
πιο σοφοί, πιο αυτόνομοι και πιο ουσιαστικοί. Έτσι σκέ-
φτομαι και χαμογελώ. 
Προτείνω την τριλογία "The Godfather", γιατί είναι αρι-
στούργημα. Θέλετε και άλλο λόγο;
Ο περιορισμός θα τελειώσει, και θα είμαστε υγιείς και 
ελεύθεροι. Άλλοι άνθρωποι ζουν μόνιμα έτσι, λόγω προβλη-
μάτων υγείας, κινητικών κ.λπ. Ας είμαστε ευγνώμονες που 
είμαστε καλά. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς! Την αγάπη μου!

Χρήστος Φερεντίνος, παρουσιαστής
Είναι μέρες που χρειάζεται να είμαστε όλοι υπεύθυνοι, 
να δείξουμε συλλογική και ατομική ευθύνη – κάτι πολύ 
δύσκολο. Βέβαια, υπάρχουν και κάποια... "διαπιστωμένα 
κρούσματα" ανεύθυνων ανθρώπων που δεν συμμορφώνο-
νται με τις οδηγίες για τον περιορισμό της διασποράς του 
ιού. Ευτυχώς, όμως, αυτοί αποτελούν μικρότερο ποσοστό. 
Ευτυχώς οι περισσότεροι, μέρα με τη μέρα, συνειδητοποι-
ούν τι γίνεται. 
Εγώ ανήκω σε εκείνους που έχουν την ευχέρεια να καθί-
σουν σπίτι (δυστυχώς δεν την έχουν όλοι), γι’ αυτό και 
προσαρμόζομαι 100% σ’ αυτό. Βγαίνω μόνο για τα πολύ 
αναγκαία, και πάντα με προφυλάξεις. Όπως οι περισσό-
τεροι, έτσι κι εγώ κάνω τα κλασικά: παρακολουθώ ταινίες, 
σειρές και, κυρίως, ειδήσεις. Ό,τι και να κάνω, το μυαλό 
μου είναι πάντα στο κινητό, γι’ αυτό και συνδέομαι συνε-
χώς για να δω αν προέκυψε κάτι έκτακτο. 
Η αλήθεια είναι ότι προβληματίζομαι και προσπαθώ να τη 
φιλοσοφήσω λίγο την κατάσταση. Μέσα από όσα διαβά-
ζω, βλέπω ότι η εκδίκηση της Φύσης είναι δεδομένη, αν 
λάβουμε υπ’ όψιν τον τρόπο με τον οποίο της συμπεριφε-
ρόμαστε. 
Όλο αυτό κάτι πρέπει να μας διδάξει. Όλη αυτή η “ανά-
πτυξη" του σύγχρονου ανθρώπου τελικά κάπου οδηγεί. 
Αυτό, νομίζω, είναι το μεγάλο μάθημα που θα πρέπει να 
πάρουμε – αν και αμφιβάλλω αν θα το πάρει κανείς. Όλα 
ξεχνιούνται... Κάποια στιγμή θα το ξεπεράσουμε κι αυτό, 
δυστυχώς όμως με μεγάλες απώλειες. 
Αυτά, λοιπόν, με προβληματίζουν: Πώς ο άνθρωπος, ενώ 
έχει φτάσει σε απίστευτα επίπεδα στην Ιατρική, όπως 
τον 5ο αι π.Χ. δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τον λοιμό, 
έτσι και σήμερα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτούς τους 
μικροσκοπικούς οργανισμούς, αυτόν τον "αόρατο εχθρό". 
Πόσο ευάλωτοι είμαστε, τελικά...
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Π ολλά θα γραφτούν, σίγουρα, και από τους κοινωνιολόγους, 
μιας και η πανδημία επηρέασε τις σχέσεις και τη συμπεριφο-
ρά μας. Η χειραψία και ο ασπασμός, θα λένε, αφαιρέθηκαν 
από την καθημερινότητα των ανθρώπων εκείνο το διάστημα 

και η αναγκαστική κοινωνική απομόνωση, με ό,τι συνεπάγεται, καθόρισε τα 
πάντα.
Μαζί με όλα τα παραπάνω, οι σχολιαστές του μέλλοντος θα λένε και για 
το πώς αντέδρασε ο μέσος πολίτης μπροστά στον κίνδυνο της πανδημίας, 
στο σούπερ μάρκετ. Άδειασαν τα ράφια, θα λένε – ιδίως κάποια απ' αυτά 
έμειναν εντελώς κενά. Έκαναν κάβα οι άνθρωποι, για να είναι προετοιμα-
σμένοι για τα μέτρα που επέβαλε η συνθήκη. Και το Διαδίκτυο γέμισε με 
άρθρα, τύπου: "Αγορές για καραντίνα 14 ημερών" και "Πώς να προετοιμά-
σεις προμήθειες για δυο βδομάδες". 

Με δυο λόγια, η πανδημία μάς έκανε όλους “preppers". Τι είναι τούτο, 
θα μου πείτε. Σε ελεύθερη μετάφραση, είναι εκείνος που προετοιμάζεται 
για μια έκτακτη κατάσταση. Σε όσους αρέσουν τα ντοκιμαντέρ, ίσως να 
έχουν πέσει πάνω σε κανένα τέτοιο, που μιλά για το κοινωνικό κίνημα των 
“preppers", το οποίο επιδίδεται σε τεχνικές προετοιμασίας για επιβίωση. 

Το Κίνημα των “Preppers" άρχισε να κάνει αισθητή την παρουσία του 
στις αρχές του 21ου αιώνα στις ΗΠΑ, ιδίως μετά την 11η Σεπτεμβρίου. 
Αλλά η οικονομική κρίση και η γενικότερη αστάθεια που έφερε, όπως και 
οι επιδημίες που κατά καιρούς έπληξαν την ανθρωπότητα, το διεύρυναν και 
το άπλωσαν σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Κι ενώ στην αρχή αφορούσε, 
κατά κύριο λόγο, μερικούς παλαβούς, σιγά-σιγά έφτασε να αφορά πολύ 

Κορονοϊός. Οι επιστήμονες του μέλλοντος θα γράψουν πολλά 
για τη μεταδοτική ασθένεια που έπληξε τον πλανήτη, μιαν άνοιξη 

του 2020. Αλλά και για τον πανζουρλισμό στοκαρίσματος που 
ακολούθησε... 

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης
Και να που γίναμε όλοι... 

“preppers"!

της Λίλας Σταμπούλογλου
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περισσότερο κόσμο. 
Το "φύλαγε τα ρούχα σου για να έχεις τα μισά", και το 
"όπως στρώνεις κοιμάσαι", είναι δυο γνωμικά που πλη-
σιάζουν πολύ στη φιλοσοφία του “prepping", της προε-
τοιμασίας δηλαδή για επιβίωση σε έκτακτη κατάσταση, 
την οποία όλο και περισσότεροι νιώθουν την ανάγκη να 
υιοθετήσουν.  Και υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το 
κάνουν οργανωμένα: “prepping" βιβλία, “prepping" δι-
αδικτυακά καταστήματα, “prepping" ραδιοφωνικές εκ-
πομπές – και, βέβαια, “prepping" σεμινάρια που θα σε 
βοηθήσουν να προετοιμάζεσαι με τον καλύτερο δυνα-
τό τρόπο για μια ενδεχόμενη κρίση. Θα σε μάθουν πώς 
ν' αποθηκεύεις τρόφιμα και μεγάλες ποσότητες νερού, 
ακόμα και πώς να φτιάξεις το δικό σου πηγάδι, πώς να 
καλλιεργήσεις βασικά αγαθά στον κήπο σου, πώς να 
εκτρέψεις ζώα ή πώς να κυνηγήσεις, πώς να φτιάξεις 
πρόχειρο κατάλυμα, πώς να επιβιώσεις στη φύση, μέ-
χρι και πώς να προφυλάξεις τον εαυτό σου αν δεχθείς 
επίθεση. Ακόμα και πώς ν' ανταλλάξεις και ν' αποταμι-
εύσεις θα σε μάθουν, καθώς πολλοί εκπρόσωποι του 
κινήματος πιστεύουν στην πλήρη αυτάρκεια που παρέ-
χει η ανταλλακτική οικονομία. Και ξέρετε τι πολύτιμο 
αποθηκεύουν; Χρυσό. Γιατί ο χρυσός θα διατηρήσει 
την αξία του και μετά την καταστροφή, λένε.

Οι παραλλαγές της τάσης πολλές: ξεκινούν από την 
προετοιμασία για μια ταπεινή διακοπή ρεύματος, και 
φτάνουν μέχρι την προετοιμασία για το τέλος του κό-
σμου. Κάπου στη μέση βρίσκεται και η προετοιμασία 
στην οποία επιδίδονται τώρα οι περισσότεροι πολίτες, 
εν μέσω του κινδύνου από τον κορονοϊό. Άλλοτε λι-
γότερο κι άλλοτε περισσότερο συνειδητά, όλοι γίναμε 
“preppers" απέναντι στην πανδημία. Προτιμούμε να 
στοκάρουμε προμήθειες και είδη πρώτης ανάγκης, γιατί 
θέλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι για μια ενδεχό-
μενη ζόρικη κατάσταση. Βέβαια, οι περισσότεροι δεν 
είμαστε εκπαιδευμένοι, όπως ένας αληθινός εκπρόσω-
πος του κινήματος. Στοκάρουμε κάπως άγαρμπα και 
χύμα, και σίγουρα όχι μελετημένα.

Αλήθεια, τι σπεύσαμε να προμηθευτούμε, οι Έλληνες, 
όταν ο κίνδυνος άρχισε να γίνεται ορατός και κατανοη-
τός; Στοιχεία της Nielsen για το πρώτο δεκαπενθήμερο 
του Μαρτίου έδειξαν ότι την πρώτη θέση των προτι-
μήσεών μας, εν όψει πανδημικής κρίσης, κατέλαβαν 
τα αντισηπτικά μαντιλάκια, με τις πωλήσεις τους να 
ξεπερνούν το 1.500%! Είναι σίγουρο ότι όλοι έχουμε 
μια ιστορία αναζητώντας αντισηπτικά μαντιλάκια στην 
αγορά. Και μάλλον κάναμε πολλά χιλιόμετρα, σε πολ-
λά καταστήματα, για ν' αποκτήσουμε ένα πολυπόθητο 
πακετάκι.
Στην εξόρμησή μας για προμήθειες, η δεύτερη θέση 
των προτιμήσεων ανήκει στα αντισηπτικά τζελ, και 
μετά ακολούθησαν τα κρεμοσάπουνα, τα ζυμαρικά, τα 

όσπρια, το αλεύρι και τα σαπούνια. Οι χλωρίνες και τα 
γάντια μίας χρήσης επίσης έγιναν ανάρπαστα, ενώ και οι 
κονσέρβες, το αλάτι, το βρεφικό γάλα, τα κατεψυγμένα 
λαχανικά, οι τοματοπολτοί και το χαρτί υγείας γέμισαν 
τα καλάθια. Αν μας έβλεπε ένας αυθεντικός “prepper" 
να βγαίνουμε από τα σούπερ μάρκετ, μπορεί να γελού-
σε με τα άπειρα χαρτιά υγείας που κουβαλούσαμε, αλλά 
μάλλον θα παραδεχόταν ότι, αν και πρωτάρηδες, τα πή-
γαμε αρκετά καλά στη συλλογή προμηθειών.

Ο “prepper" ο σωστός
Βέβαια, ένας αυθεντικός “prepper", δεν θα πήγαινε σού-
περ μάρκετ τελευταία στιγμή και μάλλον θα είχε προ-
νοήσει να έχει στοκ για πανδημία από το πρώτο λεπτό 
που ξεκίνησε η ιστορία με τον κορονοϊό στη Γιουχάν. 
Ίσως και νωρίτερα. Θα είχε, ίσως, φτιάξει το δικό του 
μποστάνι στην ταράτσα και θα είχε στοκάρει ακόμα και 
σπόρους. Ένας αυθεντικός “prepper", μάλλον θα είχε 
κάνει τα κουμάντα του και στο πόσιμο νερό, και σε κε-
ριά και φακούς και σε μπαταρίες, υποθέτοντας ότι η 
πανδημία μπορεί να οδηγήσει σε διακοπές νερού και 
ρεύματος, αφού το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού 
–άρα και των υπαλλήλων στις υπηρεσίες– θα νοσήσει 
και θα λείψει από τη δουλειά του. 

Υπάρχουν “preppers"με ανάλογα e-shops που κέρδισαν 
μια περιουσία, την ώρα που ο φόβος κατέλαβε τους πά-
ντες. Ο 29χρονος Νάντερ Κνόμπεν από την Ολλανδία, 
ιδιοκτήτης e-shop, δήλωσε στο CNN: "Τον Φεβρουά-
ριο πούλησα τόσες μάσκες, ραδιόφωνα, φίλτρα νερού 
και μερίδες ξηράς τροφής, όσες είχα πουλήσει σε έξι 
μήνες". Άλλοι σαν κι αυτόν δήλωσαν ότι έχουν τρελές 
πωλήσεις και ότι ο όγκος των παραγγελιών τούς ανά-
γκασε να προσλάβουν και προσωπικό. 
Τι γράφουν, αλήθεια, οι εκπαιδευμένοι του είδους για 
την τωρινή πανδημία;
"Το Prepping είναι να προετοιμάζεσαι για καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, όχι να δημιουργείς ένα μικρό στοκ 
προϊόντων, επειδή ξαφνικά χρειάζεσαι τρία κουτιά μά-
σκες για προσωπική χρήση. Κάθε φορά που συμβαίνει 
κάποιος σεισμός, τσουνάμι, τυφώνας ή τώρα στην περί-
πτωση του κορονοϊού, η ομάδα μας κατακλύζεται από 
πανικόβλητα μηνύματα. Το ζήσαμε ξανά πριν χρόνια 
με τον SARS. Τότε είχαν δημιουργηθεί δεκάδες εξαιρε-
τικές αναρτήσεις, και σας ενθαρρύνω να τις διαβάσε-
τε", γράφει ο εκπρόσωπος της ομάδας των “preppers", 
στο Reddit.

Αν, λοιπόν, θέλετε ταχύρρυθμα σεμινάρια προετοιμα-
σίας για έκτακτες καταστάσεις, αναζητήστε τις αναρ-
τήσεις τους. Το σίγουρο είναι ότι ένα καλάθι παραγε-
μισμένο με χαρτιά υγείας δεν θα σας χρησιμεύσει και 
πολύ. Εκτός κι αν πλήξει την ανθρωπότητα μια πανδημία 
διάρροιας. 
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Μαθήματα εξ αποστάσεως
Όταν οι εξελίξεις επιβάλλουν
νέους τρόπους εκπαίδευσης
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Μαθαίνουμε...
10% αυτών που διαβάζουμε

20% αυτών που ακούμε
30% αυτών που βλέπουμε

50% αυτών που βλέπουμε και ακούμε
70% αυτών που συζητούμε
80% αυτών που βιώνουμε

95% αυτών που διδάσκουμε στους άλλους.
- Γουίλιαμ Γκλάσερ, Αμερικανός ψυχοθεραπευτής

της Γιώτας Χουλιάρα
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Ά ραγε πώς θα ήταν μια σχολική χρονιά, αν ο 
μαθητής μπορούσε να παρακολουθήσει το 
μάθημα των Μαθηματικών από το τραπέζι της 
κουζίνας του αμέσως μετά το πρωινό του, να 

μελετήσει την Ιστορία στο σαλόνι παρακολουθώντας εικό-
νες στη τηλεόραση και στο δωμάτιο του να κάνει το μάθημα 
της Γεωγραφίας, παρέα με τη φωτεινή υδρόγειο που έχει 
στο γραφείο του; Το κουδούνι του σχολείου που χτυπά θα 
αντικατασταθεί από ειδοποίηση στον ηλεκτρονικό υπολογι-
στή μέσω εισερχόμενων μηνυμάτων στο ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο (e-mail), τα τετράδια και τα βιβλία θα βρίσκονται 
στην επιφάνεια εργασίας, τα μολύβια και οι μαρκαδόροι θα 
αντικατασταθούν από το πληκτρολόγιο και το ποντίκι, και 
όλα μαζί θα αποθηκεύονται πλέον στο σκληρό δίσκο, αφή-
νοντας τη σχολική τσάντα στην άκρη. 
Η συγκεκριμένη εικόνα πριν από μερικά χρόνια ίσως να φαι-
νόταν αδύνατη, αλλά στην εποχή του Διαδικτύου και της εξά-
πλωσης του Ιnternet of Τhings, όλα πλέον είναι εφικτά. Οι 
αλλαγές στον χώρο της εκπαίδευσης είναι πλέον εδώ και οι 
συνθήκες ζητούν επιτακτικά την εφαρμογή τους. 
Η εξάπλωση του Covid-19, σε συνδυασμό με τα μέτρα πρό-
ληψης που έπρεπε να ληφθούν για λόγους ασφάλειας και προ-
στασίας του κοινού, έφεραν ανατροπή τής μέχρι πρόσφατα 
παγιωμένης καθημερινότητας και εισήγαγαν καινοτομίες στον 
χώρο της τεχνολογίας, οι οποίες ήδη εφαρμόζονταν σε πολλά 
κράτη του Δυτικού κόσμου. Εκτός από το teleworking, δηλα-
δή την τηλεργασία ή εργασία από απόσταση, στην επικαιρό-
τητα ήρθαν και οι έννοιες του “e-learning" και του “e-training". 

Τηλεκπαίδευση
Ο όρος τηλεκπαίδευση, μια σύνθετη λέξη από τα τηλέ- (μα-
κριά) και εκπαίδευση, περιγράφει την εκπαίδευση ατόμων 
από απόσταση. Σύμφωνα με το Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και 
Δικτύων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ο όρος 
“τηλεκπαίδευση" (tele-education) ή "εκπαίδευση από από-
σταση" (distance education) συχνά ταυτίζεται με τον όρο 
"μάθηση από απόσταση" (distance learning). Όλες αυτές οι 
έννοιες συνήθως οριοθετούνται στα πλαίσια του όρου "ηλε-
κτρονική μάθηση" (e-learning). Οι ειδικοί σε θέματα παιδα-
γωγικής έρευνας προτιμούν ν’ αναφέρονται στους όρους "εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευση" (εξΑΕ) ή "Ανοικτή εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευση" (ΑεξΑΕ) ερμηνεύοντας τον διεθνή όρο Open & 
Distance Learning (ODL). 

Η τηλεκπαίδευση περιλαμβάνει:
• Τη σύγχρονη εκπαίδευση. Εδώ η διαδικασία της διδασκα-
λίας και της μάθησης γίνονται ταυτόχρονα. Ο εκπαιδευτής 
παραδίδει το μάθημα σε ζωντανή σύνδεση, όχι απαραίτητα 
αμφίδρομη, και ο εκπαιδευόμενος, αν και βρίσκεται σε δια-
φορετικό τόπο, παρακολουθεί το μάθημα στον ίδιο χρόνο. 
Ουσιαστικά, πρόκειται για μια εικονική τάξη, όπου οι μαθητές 
συνδέονται όλοι ταυτόχρονα την ίδια ώρα μέσω ηλεκτρονι-
κού υπολογιστή και μπορούν να αλληλεπιδράσουν, είτε μιλώ-
ντας μέσω της κάμερας του Skype ζωντανά, είτε με τη χρήση 

δωματίου ζωντανής συζήτησης (live chatroom).
• Την ασύγχρονη εκπαίδευση. Είναι η πιο διαδεδομένη, μέ-
χρι στιγμής. Ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει όχι μόνο σε διαφο-
ρετικό χώρο από τον εκπαιδευτή, αλλά και σε διαφορετικό 
χρόνο από τη διαδικασία της παράδοσης ή δημιουργίας του 
μαθήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα μαθήματα/
σεμινάρια από πολλές πλατφόρμες εκπαίδευσης του εξωτε-
ρικού που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Διαδικτύου. Ου-
σιαστικά, ο καθηγητής/εισηγητής προετοιμάζει το μάθημα με 
βιντεοσκόπηση, χωρίς τη δυνατότητα διακοπής από το ακρο-
ατήριο/μαθητές για ερωτήσεις ή ζωντανή συζήτηση. Αυτές 
υποβάλλονται σε δεύτερο χρόνο μέσω e-mail ή κατατίθενται 
δημόσια προς συζήτηση στο σχετικό forum, όπου συνήθως 
αναρτάται και η σχετική βιβλιογραφία. 
Σε πολλές περιπτώσεις, η ασύγχρονη εκπαίδευση συγχέεται/
ταυτίζεται με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ωστόσο, ο ορι-
σμός της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως χρησιμοποιείται 
από την Unesco, είναι η υποβοηθούμενη από τα μέσα επι-
κοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κασέτες βίντεο, υπολογιστές, 
τηλεδιάσκεψη κ.λπ.), με μικρή ή καθόλου διαπροσωπική ή σε 
τάξη επαφή μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Σήμερα, 
πλέον, καθώς υλοποιείται σχεδόν αποκλειστικά με την υπο-
στήριξη του υπολογιστή, και πιο συγκεκριμένα σε διαδικτυ-
ακό περιβάλλον, τείνει να είναι ταυτόσημη με την έννοια του 
e-learning. 

Homeschooling
Τα παραπάνω δεν θα πρέπει να συγχέονται με το 
Homeschooling – την αποκαλούμενη "εκπαίδευση στο σπίτι". 
Πρόκειται για την τακτική της εκπαίδευσης των παιδιών στο 
σπίτι από τους γονείς ή από δασκάλους, και όχι σε δημόσια ή 
ιδιωτικά σχολεία. Η συγκεκριμένη τακτική ήταν ιδιαίτερα δια-
δεδομένη τα παλαιότερα χρόνια, την εποχή που η γνώση ήταν 
αποτέλεσμα της οικονομικής δυνατότητας της οικογένειας και 
η εκπαίδευση των παιδιών δεν ήταν υποχρεωτική. Ωστόσο, 
φαίνεται πως επανέρχεται ως επιλογή και στις μέρες μας, κα-
θώς τη συναντάμε ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, όπου οι γονείς που 
ζουν σε απομονωμένες αγροτικές περιοχές την προτιμούν. 
Επιπλέον, δείχνουν να την προτιμούν και όσοι ανησυχούν για 
την κακή επιρροή που μπορεί να έχει το σχολικό περιβάλλον 
στα παιδιά τους. 
Ταυτόχρονα με τη συγκεκριμένη κίνηση, έχει δημιουργηθεί 
και το κίνημα του Unschooling, σε μια προσπάθεια να διδα-
χθούν τα παιδιά με βάση τα ενδιαφέροντα τους από την κα-
θημερινότητα, και όχι από το σχολείο. 

Το ρομπότ Οri Ηime της Ιαπωνίας 
Εδώ και αρκετούς μήνες, στη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου 
έχουν ξεκινήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο θα προ-
σφέρει σε ασθενείς μαθητές με χρόνια προβλήματα υγείας 
και μακρά παραμονή στο νοσοκομείο, τη δυνατότητα να 
στέλνουν στη θέση τους στο σχολείο ένα ρομπότ, προκειμέ-
νου να μη χάνουν τα μαθήματά τους. 



Το ρομπότ, με όνομα Ori Hime, έχει μικρό μέγεθος και τοπο-
θετείται πάνω σε γραφείο. Στο κεφάλι του έχει εγκατεστημέ-
νη κάμερα και δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να μπορεί να 
το χειριστεί εξ αποστάσεως, μέσω tablet. Με αυτό τον τρόπο, 
οι ασθενείς μαθητές θα μπορούν να παρακολουθούν μάθημα, 
αλλά και να συμμετέχουν σε αυτό. 
Το ρομπότ μεταφέρει ερωτήσεις που κάνουν οι μαθητές με 
τη βοήθεια ενός μικροφώνου. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιον 
τρόπο, ώστε να μπορεί να περιστρέφεται το κεφάλι του και να 
μεταδίδει διαφορετικές εικόνες από την αίθουσα διδασκαλίας 
στον ασθενή μαθητή. Ακόμη, μπορεί να χαιρετά, να δείχνει 
και να χειροκροτεί. 

Ελλάδα: Απορίες και φόβοι
Από την πρώτη στιγμή που η Ελληνική Κυβέρνηση και το 
Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσαν το κλείσιμο των σχολείων 
λόγω του Covid-19, υπήρξαν οι πρώτες προτάσεις για τη-
λεκπαίδευση, προκειμένου να μην ισχύσει το ρητό "αργία 
μήτηρ πάσης κακίας". Λίγες μέρες αργότερα, το Υπουργείο 
Παιδείας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απέστειλε σε 
όλα τα σχολεία της χώρας, δημόσια και ιδιωτικά, οδηγίες 
για υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 
ενεργοποιώντας ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέψουν την 
εξ αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευ-
τικών και μαθητών. 
Οι υφιστάμενες ψηφιακές δομές του Υπουργείου, όπως τα 
Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (e-Books), το Ψηφιακό Εκπαι-
δευτικό Υλικό (Φωτόδεντρο) και τα Ψηφιακά Διδακτικά Σε-
νάρια (Πλατφόρμα “Αίσωπος") οργανώθηκαν ανά βαθμίδα 
(Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ), μάθημα 
και ενότητες.
Ταυτόχρονα, όμως, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και οι 

πρώτες απορίες, συνδυασμένες με ένα μείγμα φόβου. Είναι 
όλοι οι εκπαιδευτικοί γνώστες μιας τέτοιας μορφής εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας;
Στην εικονική/ηλεκτρονική τάξη μπορεί να υπάρχει οπτική και 
ακουστική επικοινωνία, αλλά δεν είναι το ίδιο με τη φυσική 
τάξη, και ο καθηγητής θα δυσκολευτεί ιδιαίτερα να διατηρήσει 
την προσοχή του μαθητή του. Από την άλλη, αν και ζούμε 
στην εποχή του Διαδικτύου, έχουν όλοι οι μαθητές, αλλά και 
οι καθηγητές, έχουν τον εξοπλισμό να μπουν σε αυτή τη δια-
δικασία μάθησης; Διότι απαιτείται ηλεκτρονικός υπολογιστής, 
κάμερα, μικρόφωνο και σύνδεση στο Διαδίκτυο. Γιατί οι μα-
θητές που δεν έχουν πρόσβαση να μπουν στην ομάδα των μη 
προνομιούχων; Μήπως θα έπρεπε η πολιτεία να μεριμνήσει, 
προκειμένου στις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες να δοθεί 
η δυνατότητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ώστε να ξεκι-
νούν όλοι από την ίδια αφετηρία; 
Επιπλέον, ερωτήματα εκφράζονται και για τη μορφή αξιολό-
γησης των μαθήματων μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, 
καθώς δεν μιλάμε για σεμινάρια μέσω e-learning, αλλά κανονι-
κά για ύλη σχολικής χρονιάς. 

Σίγουρα οι φόβοι και οι απορίες είναι πολλές – για παράδειγ-
μα, ότι θα χαθεί η ουσιαστική επαφή του δασκάλου με τον 
μαθητή, η επαφή του με το έντυπο, αλλά και η αγάπη του για 
το βιβλίο. Φόβοι που, ούτως ή άλλως, μας απασχολούν με την 
εισβολή της τεχνολογίας και του Διαδικτύου στην καθημερι-
νότητά μας. Όμως μιλάμε για μια γενιά που έχει μεγαλώσει με 
smartphones και tablets, η οποία "παίζει την τεχνολογία στα 
δάχτυλα του ενός χεριού" – κυριολεκτικά και μεταφορικά. 
Οι δυνατότητες και η θέληση υπάρχουν• μένει να λυθούν τα 
όποια προβλήματα και να κρατηθούν οι ισορροπίες, ώστε να 
επιτύχει το εγχείρημα του μέλλοντος.
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•  Προστατεύουμε τα παιδιά και τους εφήβους από την 
υπερβολική έκθεση σε ειδήσεις, εικόνες και πληροφορίες 
σχετικά με την πανδημία Covid-19. Συμβουλεύουμε κα-
τάλληλα τους εφήβους μεγαλύτερης ηλικίας σχετικά με μια 
ελεγχόμενη έκθεση σε ένα ή δύο μέσα, την αξιοπιστία και 
ασφάλεια των οποίων θα έχουμε προηγουμένως συζητήσει 
μαζί. Αποφεύγουμε την απευθείας έκθεση στη ροή των ει-
δήσεων των παιδιών μικρότερης ηλικίας.

•  Ωστόσο, ενημερώνουμε τα παιδιά και τους εφήβους με 
σύντονο για την ηλικία τους τρόπο σχετικά με τα πραγμα-
τικά γεγονότα. Η απόκρυψη της κρίσης και η προσπάθεια 
διατήρησής της ως “μυστικού" μεταξύ των ενηλίκων μπορεί 
να έχει σύνθετες επιπλοκές. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται από 
την πρώτη στιγμή τις μεγάλες αλλαγές που επισυμβαίνουν 
στην καθημερινότητά τους, και οι ενήλικες χρειάζεται να 
ερμηνεύσουν τα γεγονότα, ώστε να μην αφεθεί το έργο της 
ερμηνείας αποκλειστικά στον χώρο της φαντασίας των παι-
διών. Χρειάζεται λοιπόν να εξηγηθούν σε απλή και κατανοη-
τή γλώσσα σύνθετες έννοιες, αλλά κυρίως η αλληλουχία που 

οδηγεί στην αναγκαιότητα επιβολής μέτρων περιοριστικών 
της ελευθερίας τους.

•  Μεριμνούμε για την παροχή κατάλληλων και επαρκών ερε-
θισμάτων, και ιδιαίτερα ενθαρρύνουμε συνεχώς και ενεργη-
τικά το παιχνίδι. Διευκολύνουμε τα παιδιά να αναπτύξουν τη 
δημιουργικότητά τους και να διαχειριστούν τον ελεύθερο 
χρόνο τους. Είναι σημαντική η αναζήτηση κάποιων δραστη-
ριοτήτων με εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τα παιδιά, χωρίς 
όμως να προσπαθούμε να υποκαταστήσουμε το σχολικό 
πρόγραμμα.

•  Βοηθάμε τα παιδιά να βρουν αποτελεσματικούς τρόπους να 
εκφράσουν τα συναισθήματά τους, όπως το άγχος ή τον φόβο. 
Κάποιες φορές, μπορεί το παιχνίδι ή η ζωγραφική να διευκο-
λύνουν τη διαδικασία αυτή. Τα παιδιά αισθάνονται ανακουφι-
σμένα όταν εκφράζουν και μοιράζονται τα συναισθήματά τους 
σε ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον. Προσφέρου-
με στα παιδιά μια προοπτική για το μέλλον, εξηγώντας τους ότι 
οι επιδημίες έχουν μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος.
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•  Επιδιώκουμε τη διαμόρφωση μιας νέας καθημερινής ρου-
τίνας για τα παιδιά, ιδιαίτερα για όσο διάστημα διαρκεί η 
αποχή από την οργανωμένη εκπαιδευτική διαδικασία του 
σχολείου. Για παράδειγμα, η διατήρηση μιας σταθερής ώρας 
πρωινής έγερσης, μεσημεριανού γεύματος, ξεκούρασης, 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας και νυχτερινής κατάκλισης, 
βοηθά τα παιδιά να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες.

•  Εξασφαλίζουμε για τα παιδιά μια ισορροπημένη διατρο-
φή, καλή υγιεινή ύπνου και τουλάχιστον την ελάχιστη απα-
ραίτητη φυσική δραστηριότητα, ανάλογα με την ηλικία τους. 
Συνιστάται η αποφυγή κατανάλωσης μεγάλων ποσοτήτων 
ζάχαρης και έτοιμου φαγητού από τα παιδιά, η εξασφάλιση 
απευθείας έκθεσής τους για κάποια ώρα στον ήλιο και η 
μέτρια έως έντονη φυσική άσκηση επί 60 λεπτά τρεις φορές 
την εβδομάδα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας.

• Προσπαθούμε να διατηρήσουμε το δίκτυο των κοινωνι-
κών σχέσεων του παιδιού μέσω εναλλακτικών τρόπων επι-

κοινωνίας που θα υποκαταστήσουν σε αυτή τη φάση τη διά 
ζώσης επαφή, για παράδειγμα μέσω τηλεφώνου, μέσων κοι-
νωνικής δικτύωσης, τηλεδιασκέψεων κ.λπ.

• Αναζητούμε ευκαιρίες να διηγηθούμε στα παιδιά θετικές 
και αισιόδοξες εικόνες από την κοινότητα, για παράδειγμα 
ατόμων που ανάρρωσαν ή βοήθησαν κάποιον που νόσησε. 
Εμφυσούμε στα παιδιά αισθήματα σεβασμού, ευγνωμο-
σύνης και εμπιστοσύνης στους επαγγελματίες υγείας, που 
φροντίζουν τους ασθενείς με Covid-19.

• Εξασφαλίζουμε την παραμονή των παιδιών κοντά στην 
οικογένεια και τους γονείς τους, εφόσον αυτό κρίνεται 
ασφαλές. Αποφεύγουμε τον αποχωρισμό των παιδιών από 
τα πρωταρχικά πρόσωπα φροντίδας τους με κάθε τρόπο. 
Εάν, παρόλα αυτά, κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο, εξασφα-
λίζουμε κατάλληλη παροχή φροντίδας, καθώς και τακτική 
επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς του, π.χ. τηλεφωνική 
επικοινωνία του παιδιού με τον γονέα δύο φορές ημερησί-
ως κ.λπ. 

Τους τελευταίους μήνες, οι κοινωνίες έχουν έρθει αντιμέτωπες με μια πρωτόγνωρη κρίση. Οι 
οργανώσεις προάσπισης και προαγωγής της υγείας, με πρώτο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 
έχουν ήδη προβεί στην έκδοση οδηγιών προστασίας της ψυχικής υγείας για τον γενικό πληθυσμό. 
Ειδικά για τον πληθυσμό των παιδιών και των εφήβων, υιοθετούμε απόλυτα τις οδηγίες που αφορούν 
στον γενικό πληθυσμό, εστιάζοντας στις ιδιαίτερες ανάγκες και αναπτυξιακές προκλήσεις του 
παιδιατρικού πληθυσμού. 

Παιδιά και έφηβοι υπό περιορισμό
Συμβουλές για… ανώδυνη καραντίνα!
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* Διαμόρφωση των οδηγιών: Νάντια Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Α’ Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο
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Ω ς γονείς, οφείλουμε αφ’ ενός να προφυλά-
ξουμε τα παιδιά μας ακολουθώντας πιστά τις 
οδηγίες των ειδικών, αφ’ έτερου να προστα-
τεύσουμε και την ψυχολογία τους, προσπαθώ-

ντας να βρούμε πώς θα περάσει όσο το δυνατόν ανώδυνα 
η περίοδος αυτή.
Και, παρά τα δυσάρεστα νέα των οποίων γινόμαστε καθη-
μερινά δέκτες, εμείς επιλέγουμε να δούμε το –μοναδικό 
ίσως– θετικό στοιχείο της ιδιαίτερης αυτής επικαιρότητας: 
τον ελεύθερο χρόνο. Η πρωτόγνωρη αυτή πανδημία ήρθε 
για να πατήσει παύση στους φρενήρεις ρυθμούς μας, προ-
σφέροντάς μας την πολυτέλεια τού να περνάμε χρόνο στο 
σπίτι με τα παιδιά μας. 
Βεβαίως, η σύσταση των ειδικών για απομόνωση στο σπίτι 
ενδεχομένως να ηχεί και λίγο... απειλητική για κάποιους από 
εμάς. Γιατί δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό, γιατί φοβό-
μαστε ότι η “κλεισούρα" μπορεί να έχει δυσάρεστα απο-
τελέσματα στην ψυχική μας κατάσταση, μακροπρόθεσμα.
Για να μη φρικάρουμε, λοιπόν, ούτε εμείς, αλλά ούτε και τα 
βασανάκια μας, ιδού μερικές ιδέες:

Οι “κλασικές"
•  Παιχνίδι
Το προφανές σε αυτήν την περίπτωση είναι το παιχνίδι. Και 
εδώ, πρωταρχικό λόγο έχουν τα παιδιά μας. Κοινώς, θα παί-
ξουμε παιχνίδια που τους ταιριάζουν και τα ευχαριστούν. 
Αν, ωστόσο, ξεμείνουν και αυτά από ιδέες και νιώσουμε ότι η 
απομόνωση τα έχει εξαντλήσει, κάνουμε μια “επανεκκίνηση", 
προτείνοντας να παίξουμε επιτραπέζια, να φτιάξουμε παζλ, 
να σπαζοκεφαλιάσουμε με γρίφους και κρεμάλες, να κάνου-
με μπόλικα "πέτρα, ψαλίδα, χαρτί", να παίξουμε "θάρρος ή 
αλήθεια".
Και αν έχουν πιαστεί να κάθονται στον καναπέ, φουσκώνου-
με ένα μπαλόνι, αν μας βρίσκεται, και παίζουμε "δεν αφήνω 
το μπαλόνι να ακουμπήσει το πάτωμα".  Ή φτιάχνουμε μια 
υποτυπώδη "δοκό ισορροπίας" και ζητάμε από τα παιδιά να 
περπατήσουν σε αυτή χωρίς να πέσουν. 
Σε περιπτώσεις πιο... ανίατης βαρεμάρας, μπορούμε να παί-
ξουμε μπάσκετ με μια άδεια κούτα και μια μικρή και ελαφριά 
μπάλα, ή ακόμη και ποδόσφαιρο σε μια γωνιά του σπιτιού. 
Εναλλακτικά, για τους μικρούς και “απελπισμένους" μας μπα-
λαδόρους, οριοθετούμε σε ένα σημείο του σπιτιού ένα νοη-

 Εκεί που η κούραση από τη σχολική χρονιά είχε αρχίσει να "χτυπάει κόκκινο", η πανδημία του 
κορονοϊού έβαλε αναγκαστικό “φρένο" σε όλες τις καθημερινές υποχρεώσεις των παιδιών μας. 
Μπορούμε, άραγε, να αξιοποιήσουμε θετικά αυτή τη δύσκολη συγκυρία, ώστε να έρθουμε πιο 

κοντά με τα παιδιά μας;  

#menoumespiti... με τα παιδιά
Ιδέες για δημιουργική απασχόληση 

"κεκλεισμένων των θυρών"

της Βίκυς Κόρδα
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τό τέρμα και τους κάνουμε σουτάκια. 
•  Χειροτεχνίες
Οι χειροτεχνίες είναι μια δημιουργική και αγχολυτική απα-
σχόληση για μικρούς και μεγάλους. 
Μπορούμε να εμπνεύσουμε τα παιδιά μας να ζωγραφίσουν 
όμορφες ζωγραφιές για τον παππού και τη γιαγιά, που είναι 
αυτή την περίοδο σε απόσταση, ή ζωγραφιές που θα διακο-
σμήσουν το δωμάτιό τους. Εναλλακτικά, εξαντλούμε όλη μας 
την καλλιτεχνική ιδιοφυΐα φτιάχνοντας φιγούρες με πλαστε-
λίνη, ή διάφορες κατασκευές με χαρτί και χαρτόνι (εδώ το 
ίντερνετ μπορεί να μας βοηθήσει σημαντικά).
Για τα παιδιά  που είναι χαρισματικά και μελετηρά, και που το 
κλείσιμο των σχολείων τούς “έχει στοιχίσει" (ναι, υπάρχουν 
και τέτοια αστεράκια), κάνουμε πειράματα χημείας και φυ-
σικής, βασισμένα στα σχολικά βιβλία ή κατόπιν αναζήτησης 
στο διαδίκτυο.
•  Διασκέδαση
Πέρα από τα παιχνίδια και τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα, 
μπορούμε να σκαρφιστούμε διάφορους άλλους τρόπους για 
να περάσουμε ευχάριστα την περίοδο του #menoumespiti. 
Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι όρεξη για διασκέδαση. Και, 
αν αυτό είναι δύσκολο, ας αφήσουμε τα παιδιά να μας συ-
μπαρασύρουν με την αθωότητά τους. 
Μια ωραία ιδέα είναι να ξεφυλλίσουμε άλμπουμ με φωτογρα-
φίες της οικογένειάς μας από τα παλιά. Ή να δούμε ανάλογα 
βιντεάκια από οικογενειακές μαζώξεις. Ενδιαφέρον θα είχε 
να τους δείξουμε φωτογραφίες από τη βρεφική τους ηλικία, 
με τη συνοδεία ανάλογων πληροφοριών για αστεία λογάκια 
που έλεγαν ή παράξενες συνήθειες που είχαν.   
Αν έχουμε εξαντλήσει... όλα τα οικογενειακά άλμπουμ και 
έχουμε στερέψει από ιδέες, βάζουμε τα αγαπημένα τους 
τραγούδια και τους δίνουμε το έναυσμα για χορό, θέτοντας 
ένα challenge. Θα μπορούσαμε ακόμη να συνδυάσουμε τον 
χορό με τραγούδι και μεταμφιέσεις, και να παίξουμε ένα δικό 
μας επεισόδιο "Your Face Sounds Familiar", σε παγκόσμια 
πρώτη!
Αν, πάλι, τα παιδιά μας είναι αρκετά μεγαλύτερα και πλήττουν 
αφόρητα, τους προτείνουμε να... ντυθούν και να στολιστούν, 
προκειμένου να τους τραβήξουμε τις πιο “ψαγμένες" φωτο-
γραφίες για τα social media, φουλ έξτρα περιποιημένες, τώρα 
που έχουμε χρόνο!
•  Βιβλία
Ε, ναι. Τώρα είναι η κατάλληλη ευκαιρία να τελειώσουμε και 
εκείνο το βιβλίο που σκονίζεται στο κομοδίνο μας, δίνοντας 
παράλληλα και το ιδανικό παράδειγμα στα παιδιά μας. 
Είναι σίγουρο πως κάπου, σε κάποιο ράφι, θα υπάρχει ένα 
μισοτελειωμένο βιβλίο παιδικής λογοτεχνίας. Ας παροτρύ-
νουμε τα παιδιά μας να το πιάσουν, στην ανάγκη από την 
αρχή, να ξαπλώσουν στην αγαπημένη τους γωνιά στο σπίτι 

και να το απολαύσουν. Εάν η ηλικία τους δεν βοηθά, τους το 
διαβάζουμε εμείς. 

Εναλλακτικά:
•  Μαγειρική
Ενδεχομένως η μαγειρική, όταν γίνεται βιαστικά και υπό πί-
εση, να μοιάζει με καταναγκαστικό έργο. Μπορεί, όμως, να 
λειτουργήσει και χαλαρωτικά, ιδίως όταν ο χρόνος εντός σπι-
τιού είναι απεριόριστος.
Με δεδομένο ότι, λόγω της φρενιτίδας που προηγήθηκε, τα 
ντουλάπια μας διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε υλικά, μπορού-
με να φτιάξουμε δυνητικά πολλές παρασκευές. Ας γκου-
γκλάρουμε μαζί με τα παιδιά μας συνταγές για οτιδήποτε 
τραβάει η όρεξή τους: κουλουράκια, κέικ, κρέπες κ.λπ. και 
ας τους αναθέσουμε αρμοδιότητες (προφανώς τις ακίν-
δυνες). Δεν είναι καθόλου κακή ιδέα να τα αφήσουμε να 
πάρουν και πρωτοβουλίες, να κάνουν μικρούς πειραματι-
σμούς. Ακόμη και αν το αποτέλεσμα δεν είναι τέλειο, ακόμη 
και αν η κουζίνα μας μοιάζει “βομβαρδισμένη", θα είμαστε 
σίγουρα όλοι κερδισμένοι...
•  Καθαριότητα
Πόσες φορές έχουμε αποφασίσει ότι, με την πρώτη ευκαι-
ρία, θα ασχοληθούμε με την επιχείρηση "ξεκαθάρισμα του 
παιδικού δωματίου"; Σίγουρα πολλές, και σίγουρα ψάχνουμε 
αφορμές για να το αποφύγουμε. 
Τώρα είναι η ιδανική ευκαιρία! Ένα ξεκαθάρισμα σε ρούχα, 
παιχνίδια και άλλα πραγματάκια που εύκολα συσσωρεύο-
νται σε κουτιά, ράφια και ντουλάπια, μαζί με το παιδί μας, το 
οποίο θα κληθεί να αποφασίσει τι κρατάμε και τι χαρίζουμε, 
μπορεί να είναι μια καθ’ όλα διασκεδαστική εμπειρία. Το τερ-
πνόν μετά του ωφέλιμου, δηλαδή!
•  Κηπουρική 
Ιδανικό θα ήταν να έχουμε όλοι τον δικό μας κήπο, όπου επι-
τρέπεται να βγούμε και να “ξεμουδιάσουμε". Ωστόσο, ακόμη 
και ένα μικρό μπαλκόνι μπορεί να ανανεώσει τον αέρα μας... 
Θα ήταν, λοιπόν, μια ωραία απασχόληση για τα παιδιά μας, να 
περιποιηθούμε μαζί τα φυτά του μπαλκονιού μας: αφαιρούμε 
τα κίτρινα φύλλα, καθαρίζουμε τις γλάστρες, σκουπίζουμε το 
μπαλκόνι, ποτίζουμε. Μπορούμε, ακόμη, να κάνουμε και με-
ταφύτευση ή να τους αλλάξουμε θέση∙ οτιδήποτε μπορεί να 
μας προσφέρει ικανοποίηση.
Και αν δεν έχουμε γλάστρες, γιατί δεν φυτεύουμε φακές σε 
ένα κεσεδάκι από γιαούρτι;

Όπως και να έχει, γνωρίζουμε τα παιδιά μας καλύτερα από 
τον καθένα, και είναι σίγουρο ότι μπορούμε να βρούμε δε-
κάδες τρόπους προκειμένου να μπορέσουμε να περάσουμε 
ανώδυνα αυτή την "κεκλεισμένων των θυρών" περίοδο...
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Φυσική αδιάβροχη κρέμα
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Φυσική κρέμα 
σε μορφή σπρέι

ένα προϊόν της

Αθήνα: Μονής Δαμάστας 6, 12 133 Περιστέρι, Τηλ: 2105777140 • Fax: 210 5788791 
• e-mail: info@farmasyn.gr www.farmasyn.gr
Γραφείο Β. Ελλάδος: Βασιλίσσης Όλγας 226, 55134 Καλαμαριά, Τηλ: 2310 703856 • Fax: 2310 703718
e-mail: thess@farmasyn.gr

www.nerianatural.gr

Με έμπνευση από τη φύση

Οι παιδικές κρέμες Neria είναι
εμπλουτισμένες με ενυδατικά,
αντιοξειδωτικά και αντιμικρο-
βιακά συστατικά για την καθημε-
ρινή περιποίηση του βρεφικού
δέρματος.

Ιδανικές για κάθε
αλλαγή πάνας.
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 Μια νέα τάση που διαδίδεται όλο και περισσότερο τα 
τελευταία χρόνια, αποτελώντας παράλληλα και μια χρήσιμη 

πρακτική σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Φυσική συντήρηση τροφίμων
Συμβουλές εκτάκτου ανάγκης 
για μια... μετά-ψυγείου εποχή

του Νίκου Παπαδόπουλου

Μ ία από τις πιο χαρακτηριστικές συσκευές ενός σύγχρονου 
νοικοκυριού είναι το ψυγείο. Δεν νοείται σπίτι, ιδιαίτερα 
στον αναπτυγμένο κόσμο, χωρίς να έχει τουλάχιστον ένα 
μηχάνημα ψύξης τροφίμων. Η ιδιαίτερα χρήσιμη και βολική 

αυτή εφεύρεση αποτέλεσε επανάσταση στη συντήρηση των τροφίμων, επι-
τρέποντας την κατανάλωση φρέσκων φρούτων, λαχανικών και άλλων ευπα-
θών τροφίμων. 
Παρόλα αυτά το ψυγείο, και ιδιαίτερα ο καταψύκτης, αποτελούν ενεργοβό-
ρες συσκευές, με σημαντική συμμετοχή στο συνολικό κόστος ρεύματος. 
Επιπλέον, όπως έχει συμβεί με πολλές ηλεκτρικές συσκευές, το ψυγείο μάς... 
έχει καλομάθει, με αποτέλεσμα να έχουμε ταυτίσει τη συντήρηση των τρο-
φίμων με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. 
Σε περίπτωση, όμως, που διακοπεί η παροχή ενέργειας (περίπτωση μιας οι-
κονομικής ή ενεργειακής κρίσης, εκτεταμένης βλάβης δικτύου κ.λπ.) και που 
δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε αγορές τροφίμων, πόσοι από εμάς 
γνωρίζουν να συντηρήσουν τα τρόφιμα τους, ώστε να μη λιμοκτονήσουν;    
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Η προ-ψυγείου εποχή
Το ψυγείο, τουλάχιστον στη σημερινή μορφή του, είναι μια εφεύρεση λίγων δεκαετιών. Η συντήρηση τροφί-
μων, όμως, είναι μια πρακτική αρκετών χιλιετιών. Πώς συντηρούσαν οι άνθρωποι τα τρόφιμα τους προηγού-
μενους αιώνες, λοιπόν, χωρίς τη χρήση ψυγείου; 
Ίσως η πιο διαδεδομένη μέθοδος συντήρησης τροφίμων να είναι η χρήση φυσικών χώρων χαμηλής θερμο-
κρασίας. Από την Αρχαιότητα, πολλοί λαοί (και κυρίως οι αρχαίοι Έλληνες) χρησιμοποιούσαν ως χώρους 
συντήρησης τις σπηλιές. Είναι γνωστή από την “Οδύσσεια" η φύλαξη τυριού και κρασιού από τον Κύκλωπα 
Πολύφημο στη σπηλιά του. 
Σύντομα έγινε αντιληπτό ότι κατασκευασμένοι χώροι, κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, έχουν χαμηλό-
τερη θερμοκρασία από τους αντίστοιχους στο υπέργειο μέρος. Έτσι, από τα αρχαία χρόνια, πολλές κατοι-
κίες είχαν υπόγειους αποθηκευτικούς χώρους (“κατώγαιον"), πρακτική που διατηρήθηκε μέχρι και πριν λίγα 
χρόνια στην επαρχία, όπου όλα τα σπίτια είχαν το γνωστό “κατώγι", όπου συντηρούσαν με φυσικό τρόπο 
τα τρόφιμά τους. 
Εκτός από τους χώρους, όμως, οι αρχαίοι πολιτισμοί είχαν βρει και διάφορες τεχνικές συντήρησης τροφί-
μων. Η πιο διαδεδομένη ήταν η αφαίρεση της υγρασίας από τις τροφές μέσω της αποξήρανσης στον ήλιο. 
Πολλά λαχανικά και φρούτα, όπως οι ντομάτες, οι πιπεριές, τα σύκα, τα δαμάσκηνα και η σταφίδα, αποξηραί-
νονταν φυσικά στον ήλιο. Σύμφωνα με τη σύγχρονη επιστήμη, η υγρασία στα τρόφιμα ευνοεί την ανάπτυξη 
παθογόνων μικροοργανισμών – άρα, η αφαίρεσή της παρατείνει τον χρόνο συντήρησης των τροφίμων.   
Η αφαίρεση της υγρασίας ήταν μια τεχνική που εφαρμοζόταν και στο κρέας, με πάστωμα σε αλάτι και κά-
πνισμα. Επιπλέον, για τη μείωση της επαφής των κρεάτων με τον αέρα, γινόταν επικάλυψη με μαγειρεμένο 
λίπος ή με μέλι, που από την Αρχαιότητα είχε αναγνωρισμένες αντιβακτηριδιακές ιδιότητες. Η αφαίρεση της 
υγρασίας στα ψάρια γινόταν με κάπνισμα, με ξήρανση στον ήλιο και με τοποθέτηση σε κεραμικές αερο-
στεγείς συσκευασίες (πρόδρομες της σημερινής κονσέρβας), τεχνική ιδιαίτερα δημοφιλή στον στρατό του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
Εκτός από το μέλι, οι αρχαίοι είχαν βρει ότι και το κρασί είχε αντιμικροβιακές ιδιότητες, γι’ αυτό και, κυρίως 
στην αρχαία Κρήτη, συντηρούσαν δαμάσκηνα, αχλάδια και σύκα σε κρασί από λιασμένες σταφίδες, το οποίο 
αργότερα ονομάστηκε “πάσουμ" (passum) από τους Ρωμαίους. Μέχρι πρόσφατα, δε, χρησιμοποιούνταν ο 
βρασμένος χυμός σταφυλιού (σάπα) για τη συντήρηση μήλων και κυδωνιών.  
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Αν οι σύγχρονες κατοικίες είχαν διαφορετική διαρρύθμιση 
και υποδομές, το ψυγείο πιθανό να μην χρειαζόταν καθό-
λου. Και στα σύγχρονα διαμερίσματα, όμως, μπορούμε κάλ-
λιστα να συντηρήσουμε τρόφιμα εκτός ψυγείου. 

• Τα ριζώδη και βολβώδη λαχανικά (καρότο, παντζάρι, 
κρεμμύδι, πράσο) και τα κονδυλώδη (πατάτες), μπορούν να 
συντηρηθούν σε μικρό τελάρο με καθαρό χώμα, ελαφρώς 
υγρό, σε σκοτεινό σημείο. Σημαντικό για τη συντήρηση των 
λαχανικών είναι να τοποθετηθούν ακριβώς όπως βρίσκονται 
στη φύση, δηλαδή με τον βολβό εντός του χώματος και 
το φυλλώδες σύστημα εκτός, ώστε να προσομοιάσουμε τις 
συνθήκες καλλιέργειας. Έτσι, όταν τα καταναλώσουμε, θα 
είναι σαν να τα βγάλαμε απευθείας από τον αγρό. Επιπλέ-
ον, εφόσον έχουν ακέραιο το ριζικό και φυλλώδες σύστημά 
τους, μπορούμε να τα τοποθετήσουμε και σε φωτεινό μέ-
ρος, κάθετα μέσα σε δοχείο, με λίγο νερό. Θα διατηρηθούν 
για πολλές μέρες, όπως τα λουλούδια μιας ανθοδέσμης! 

• Οι ντομάτες δεν πρέπει να μπαίνουν ποτέ σε ψυγείο, αφού 
χάνουν τη γεύση τους και γίνονται άνοστες, όπως συμβαίνει 
όταν τις αγοράζουμε από super markets. Μέσα σε χάρτι-
νη σακούλα και σε χώρο με καλό αερισμό (π.χ. μπαλκόνι), 
μπορούν να διατηρηθούν για εβδομάδες. 
Μια εύκολη μέθοδος συντήρησης των λαχανικών είναι η δι-
ατήρηση σε διάλυμα άλμης, μετά από σύντομο βρασμό. Το 
γνωστό σε όλους μας “τουρσί" δεν προέκυψε για γαστρο-
νομικούς λόγους, αλλά από παλιά αποτελούσε δημοφιλή 
τρόπο συντήρησης των λαχανικών!  
Επιπλέον, τα φρούτα και τα λαχανικά παράγουν αιθυλένιο 
κατά την ωρίμανσή τους, το οποίο αποτρέπει το φύτρω-
μα της πατάτας. Συνεπώς, θα μπορούσαμε σε ξύλινο κουτί 
να τοποθετήσουμε στο κάτω μέρος πατάτες και στο πάνω 
φρούτα (π.χ. μήλα ή αχλάδια). Έτσι, οι πατάτες δεν πρόκει-
ται να φυτρώσουν λόγω απορρόφησης αιθυλενίου, ενώ η 
απομάκρυνσή του από τα φρούτα θα παρατείνει την ωρί-
μανσή τους. 

• Τι γίνεται, όμως, με ευαλλοίωτα τρόφιμα, όπως το κρέας, 
τα ψάρια, το γάλα, το τυρί, τα αυγά και το γιαούρτι; Το κρέ-
ας είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα στην αλλοίωση τρόφιμα, 
αφού αρκεί λίγος μόνο χρόνος έκθεσης σε συνθήκες περι-
βάλλοντος (ιδίως τους θερινούς μήνες), ώστε να καταστεί 
ακατάλληλο για κατανάλωση. Από την άλλη, η ψύξη (και ιδί-
ως η κατάψυξη) σκληραίνει το κρέας, ενώ όταν μαγειρεύεται 
γίνεται άνοστο και έχει τη χαρακτηριστική υφή “λάστιχου". 

Ο πιο απλός τρόπος συντήρησης κρέατος είναι το πάστωμα 
με αρκετή ποσότητα αλατιού και συνεχή αφαίρεση του αί-
ματος, ώστε να αφαιρεθεί πλήρως η υγρασία. Η διαδικασία 
μπορεί να απλοποιηθεί, αν προηγουμένως βράσουμε ελα-
φρώς το κρέας και, στη συνέχεια, το αφήσουμε να αποβάλει 
τα υγρά του. 
Για όσους έχουν πρόβλημα με την κατανάλωση αλατιού (π.χ. 
έχουν υπέρταση ή λαμβάνουν κορτιζόνη σε σταθερή βάση), 
το κρέας μπορεί να συντηρηθεί για μήνες αν εμβαπτισθεί σε 
λιωμένο ζωϊκό λίπος ή και σε ελαιόλαδο – ένα υγιεινό μέσο 
συντήρησης, άφθονο στη χώρα μας. Στα χωριά, παλιά, με 
αυτή τη μέθοδο έφτιαχναν τον καβουρμά (κρέας μέσα σε 
ζωϊκό λίπος). Η συντήρηση σε λάδι μπορεί να εφαρμοστεί 
και στα ψάρια, όπως ακριβώς στην κονσερβοποιεία. 
Τα λίπη και τα έλαια καλύπτουν αεροστεγώς τους πόρους 
του κρέατος, με αποτέλεσμα να το “θωρακίζουν" από επι-
βλαβείς μικρο-οργανισμούς. 
Αντιμικροβιακές ιδιότητες για το κρέας έχουν τα μπαχα-
ρικά, αλλά και αρωματικά φυτά, όπως η ρίγανη, το θυμάρι 
και το δενδρολίβανο. Το γνωστό “μαρινάρισμα" παλιά δεν 
γινόταν τόσο για θέματα γεύσης, αλλά κυρίως για τη συντή-
ρηση του κρέατος.  

• Τα τυριά μπορούν να συντηρηθούν είτε σε άλμη (π.χ. 
φέτα), είτε σε κάποιο δροσερό σημείο, εφόσον είναι καλά 
συσκευασμένα (σε αεροστεγή δοχεία). Επιπρόσθετα, μπο-
ρούν και αυτά να βυθιστούν στο λάδι, το κρασί ή και να 
προστεθούν μπαχαρικά στην επιφάνειά τους, που θα τους 
δώσουν και ξεχωριστό άρωμα. 

• Το γάλα ή το γιαούρτι είναι δύσκολο να συντηρηθούν 
εκτός ψυγείου, αφού από τη φύση τους περιέχουν υψηλό 
ποσοστό υγρασίας. Το αυγό μπορεί να συντηρηθεί σε ένα 
ανοιχτό και δροσερό χώρο, εφόσον το κέλυφός του έχει 
μικρούς πόρους από τους οποίους “αναπνέει". 

Η παροχή ενέργειας δεν είναι δεδομένη. Ακόμα και στις 
αναπτυγμένες χώρες, το ρεύμα θα γίνεται συνεχώς πιο 
ακριβό και δυσεύρετο, λόγω εξάντλησης των φυσικών ενερ-
γειακών πόρων. Ταυτόχρονα, η μείωση της κατανάλωσης 
ρεύματος είναι επιβεβλημένη από πλευράς προστασίας του 
περιβάλλοντος. 
Τρόποι φυσικής συντήρησης τροφίμων υπάρχουν. Και όπως 
γίνεται με όλα τα υπόλοιπα, και αυτούς μας τους έχουν δεί-
ξει οι πρόγονοί μας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τους 
μάθουμε και να τους εντάξουμε στον τρόπο ζωής μας.

Η μετά-ψυγείου εποχή: Απλές καθημερινές συμβουλές
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Η 11η Απριλίου είναι ημερομηνία γέννησης του Τζέιμς 
Πάρκινσον (1775), του Άγγλου γιατρού που ανακάλυψε το 
1817 τη συμπτωματολογία της νόσου Πάρκινσον, η οποία 
πλήττει το νευρικό σύστημα του ανθρώπου. Περίπου 10 
εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από Πάρκινσον σε όλο 
τον κόσμο. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι διαγιγνώσκονται 
περίπου 2.000 νέοι ασθενείς κάθε χρόνο.

Ζώντας με
τη νόσο Πάρκινσον...

Πού οφείλονται οι διακυμάνσεις στην ικανότητα κίνησης των ασθενών
Περισσότεροι από εννέα στους δέκα ασθενείς με νόσο Πάρκινσον παρου-
σιάζουν στην πορεία της ασθένειάς τους εναλλαγές καλής κινητικότητας και 
κινητικών προβλημάτων, οι οποίες μειώνουν σημαντικά την ποιότητα της 
ζωής τους.
Οι διακυμάνσεις αυτές εκδηλώνονται έπειτα από μήνες ή χρόνια λήψης της 
κλασικής φαρμακευτικής θεραπείας και επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα 
των ασθενών να λειτουργούν φυσιολογικά στην καθημερινή ζωή.
Μάλιστα, οι εναλλαγές της καλής κινητικότητας με την ακινησία ή και την 
υπερκινησία θεωρούνται από τους ασθενείς ως μία από τις δυσκολότερες 
παραμέτρους της ασθένειάς τους.
Όπως αναφέρει ο νευρολόγος Παναγιώτης Ι. Ζήκος, όταν εμφανιστούν 
κινητικές διακυμάνσεις που δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς, τότε ο ασθενής 
πρέπει να γνωρίζει ότι βρίσκεται στο προχωρημένο στάδιο της νόσου.
"Η νόσος Πάρκινσον οφείλεται στη μειωμένη παραγωγή μιας ουσίας στον 
εγκέφαλο που λέγεται ντοπαμίνη", εξηγεί. "Την έλλειψη αυτή αποκαθιστά 
το φάρμακο λεβοντόπα, που είναι η κλασική αγωγή για τη νόσο. Όταν οι 
ασθενείς πρωτοαρχίζουν να παίρνουν λεβοντόπα, αυτή επαναφέρει σε πολύ 
καλό επίπεδο την ντοπαμίνη τους, και έτσι η κινητικότητά τους είναι στα-
θερή και καλή. Καθώς περνά ο καιρός, όμως, η ασθένειά τους εξελίσσεται 

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΈΡΑ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ
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και ο εγκέφαλός τους παράγει ολοένα λιγότερη ντοπαμίνη, 
με αποτέλεσμα να μην κατορθώνει η λεβοντόπα να την 
επαναφέρει στο επιθυμητό επίπεδο ή/και για όλες τις ώρες 
που μεσολαβούν μέχρι την επόμενη δόση. Όταν, δε, ο για-
τρός δώσει παραπάνω δόση, τότε αυτή πλημμυρίζει τον 
εγκέφαλο και προκαλεί υπερβολική κίνηση (υπερκινησία)".
Είναι σύνηθες για τους ασθενείς να αρχίζουν να εκδηλώ-
νουν διακυμάνσεις της κινητικότητας ύστερα από 3-5 χρό-
νια θεραπείας. Ωστόσο, μπορεί να παρατηρηθούν ακόμα 
και έπειτα από μόλις 5-6 μήνες ή ύστερα από πολλά χρόνια. 
Στην πραγματικότητα, "το 50% των ασθενών μας τις παρου-
σιάζουν μέσα σε 1-2 χρόνια από την έναρξη της φαρμακευ-
τικής αγωγής και το σχεδόν 90% μέσα σε 15 έτη", προσθέ-
τει ο Δρ. Ζήκος.
Έτσι, εναλλάσσονται περίοδοι καλής κινητικότητας ή υπερ-
κινησίας με περιόδους μειωμένης κινητικότητας ή ακόμα και 
ακινησίας – ένα φαινόμενο, το οποίο γιατροί και ασθενείς 
αποκαλούν "ON-OFF".
"Ουσιαστικά, αυτό που συμβαίνει είναι ότι, λαμβάνοντας ο 
ασθενής μία δόση φαρμάκου, νιώθει σε μισή ώρα το ευερ-
γετικό του αποτέλεσμα (φάση ΟΝ), το οποίο θα διαρκέσει 
για μία έως δύο ώρες, κατά τις οποίες μπορεί να έχει και 
τουλάχιστον μισή ώρα υπερβολική κίνηση, δηλαδή ακού-
σιες κινήσεις του κορμού ή των άκρων ή του προσώπου", 
λέει ο Δρ. Ζήκος. "Στη συνέχεια και τουλάχιστον μισή ώρα 
πριν την επόμενη δόση του, η δράση του φαρμάκου αρ-
χίζει να τον “αφήνει" και νιώθει αργός, βαρύς, με τρόμο 
(τρέμουλο) στα άκρα, δυσκολία στη βάδιση, δεν μπορεί να 
σηκωθεί από την καρέκλα ή έχει και μη κινητικά συμπτώ-
ματα (φάση OFF). Για να αντιμετωπίσουν αυτή την φάση, 
πολλοί ασθενείς αναγκάζονται να πάρουν νωρίτερα την 
επόμενη δόση του φαρμάκου τους, φτάνοντας τις 5 και 6 
δόσεις την ημέρα (δηλαδή ανά 2-3 ώρες), δίχως όμως να 
μπορούν να αντιμετωπίσουν την περίοδο ανάμεσα στις δύο 
δόσεις, όπου το φάρμακο είναι στο υπερμέγιστο και προ-
καλεί υπερβολική κίνηση. Ωστόσο, αν τους ρωτήσει κανείς, 
προτιμούν να έχουν υπερκινησία, παρά να βρίσκονται σε 
κατάσταση OFF".
Η εμφάνιση του σταδίου των κινητικών διακυμάνσεων μπο-
ρεί στην αρχή να είναι αδιόρατη και να μην εκδηλώνεται σε 
κάθε δόση της λεβοντόπας, ούτε κάθε μέρα. Επειδή, όμως, 
τα κινητικά συμπτώματα είναι τα πιο εμφανή, ο ασθενής αρ-
χίζει σιγά-σιγά να νιώθει ότι το σώμα του δεν είναι όπως 
παλιά. Ειδικότερα, μπορεί να αρχίσει πάλι να έχει αργές κι-
νήσεις (βραδυκινησία), που είναι το κύριο σύμπτωμα της 
νόσου Πάρκινσον, δυσκαμψία ή/και τρόμο. Μερικοί ασθε-
νείς εκδηλώνουν, επίσης, ολική ή μερική ακινησία.
Το στάδιο των κινητικών διακυμάνσεων της νόσου Πάρ-
κινσον μπορεί να εκδηλωθεί και με άλλα συμπτώματα. "Η 
επανεμφάνιση μη κινητικών συμπτωμάτων επίσης μπορεί να 
υποδηλώνει ότι ο ασθενής έχει μπει στο στάδιο ON-OFF", 
τονίζει ο Δρ. Ζήκος. "Τέτοια συμπτώματα είναι το άγχος, η 
κατάθλιψη, οι διακυμάνσεις της ψυχικής διάθεσης, ο πόνος, 

οι κρίσεις πανικού, η επιβράδυνση της σκέψης και η κόπω-
ση, ειδικά τις ώρες πριν από τη λήψη της επόμενης δόσης 
της λεβοντόπας".

• Τι να κάνετε
Επειδή οι ασθενείς με Πάρκινσον συνήθως επισκέπτονται 
τον γιατρό τους όταν βρίσκονται σε φάση ON (δηλαδή 
όταν το φάρμακο αποδίδει), ο γιατρός μπορεί να μην αντι-
ληφθεί ότι τα συμπτώματά τους έχουν επιστρέψει. Επομέ-
νως, "είναι πολύ σημαντικό να μην περιμένουν τον γιατρό 
να τους ρωτήσει, αλλά να του αναφέρουν μόνοι τους οποια-
δήποτε διαφορά παρατηρούν στην κινητικότητα ή στα άλλα 
συμπτώματά τους", επισημαίνει ο Δρ. Ζήκος. "Είναι πιθα-
νό ο γιατρός να τους δώσει ένα ειδικό ημερολόγιο για να 
σημειώνουν αυτές τις διακυμάνσεις και να τις αξιολογήσει 
ορθότερα".
Αυτό είναι σημαντικό, διότι ο ασθενής μπορεί να χρειάζεται 
τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής, που μπορεί να 
περιλαμβάνει αλλαγή ή/και συνδυασμούς φαρμάκων, διαφο-
ρετικές δόσεις ή/και αλλαγή στη συχνότητα λήψης.
Οι τροποποιήσεις, όμως, λίγο μπορεί να βοηθήσουν στις 
υπερκινησίες. Πολύ σύντομα ο ασθενής θα αναγκαστεί να 
λαμβάνει δόσεις ανά 2-3 ώρες, δυσκολεύοντας σημαντικά 
την καθημερινότητά του και τον προγραμματισμό δραστη-
ριοτήτων.
"Υπάρχουν πια επιστημονικά δεδομένα (μελέτη early 
STIM), βάσει των οποίων όταν ο ασθενής βιώσει το στάδιο 
των κινητικών διακυμάνσεων, τότε η ζωή του μακροχρόνια 
θα βελτιωθεί πολύ καλύτερα, αν επιλέξει να κάνει τοπο-
θέτηση ενός “βηματοδότη" στον θώρακα που ενώνεται με 
ηλεκτρόδιο με τον εγκέφαλο (το σύστημα λέγεται νευροδι-
εγέρτης DBS) ή μίας αντλίας συνεχούς χορήγησης φαρμά-
κων στην κοιλιά", λέει ο ειδικός.
Η χειρουργική αντιμετώπιση εφαρμόζεται στους ασθενείς 
με κινητικές διακυμάνσεις έπειτα από επιλογή, η οποία γί-
νεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. τη γενικότερη 
κατάσταση της υγείας τους, τις δόσεις των φαρμάκων που 
παίρνουν, τις εναλλαγές της κινητικότητας κ.λπ.). Όταν γί-
νεται σωστή επιλογή ασθενών, μπορεί να τεθούν για τουλά-
χιστον άλλη μία δεκαετία υπό έλεγχο τα συμπτώματά τους.
Η διάγνωση του σταδίου των κινητικών διακυμάνσεων της 
νόσου Πάρκινσον δεν είναι εύκολη και απαιτεί μεγάλη εξει-
δίκευση από τον γιατρό. Και αυτό, διότι η νόσος Πάρκινσον 
έχει διαφορετική ταχύτητα εξέλιξης σε κάθε ασθενή, ενώ 
και η μειωμένη ανταπόκριση στη λεβοντόπα εκδηλώνεται με 
διαφορετικά συμπτώματα, καταλήγει ο Δρ. Ζήκος.

Πάρκινσον και Διατροφή
Η νόσος του Πάρκινσον μπορεί να δυσκολέψει τις φυσι-
ολογικές κινήσεις που κάνει το στόμα κατά τη μάσηση και 
την κατάποση, με συνέπεια να αντιμετωπίζουν οι ασθενείς 
δυσκολίες στο φαγητό και να κινδυνεύουν μακροπρόθεσμα 
από υποσιτισμό. 
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Όπως εξηγεί ο Δρ. Παναγιώτης Ζήκος, για να μασήσει κα-
νείς, πρέπει να συντονιστούν τα νεύρα που ελέγχουν την 
κίνηση των μυών της γνάθου και της γλώσσας, ούτως ώστε 
να κόψουν τα δόντια την τροφή σε μικρά κομματάκια, να 
τη μετακινήσουν μαζί με τη γλώσσα μέσα στη στοματική 
κοιλότητα για να δημιουργηθεί η αίσθηση της γεύσης και, 
στη συνέχεια, να την σπρώξει η γλώσσα στο πίσω μέρος 
του στόματος, στη θέση που είναι απαραίτητη για την κα-
τάποση.
Σε πολλούς ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον, όμως, τα 
νεύρα αυτά εξασθενούν και η μάσηση καθίσταται δύσκολη. 
Έτσι, ο ασθενής μπορεί να χρειάζεται ασυνήθιστα πολλή 
ώρα για να μασήσει κάθε μπουκιά φαγητού και να δυσκο-
λεύεται να ωθήσει το φαγητό στο πίσω μέρος του στόματος 
για να το καταπιεί, με συνέπεια κάθε του γεύμα να διαρκεί 
ακόμα και μία ή περισσότερες ώρες.
Αν, μάλιστα, πάσχει και από ξηροστομία, η οποία είναι 
πολύ συχνή στους ασθενείς με Πάρκινσον, ή έχει οδοντι-
κά προβλήματα όπως τα χαλασμένα δόντια, που συνήθως 
οφείλονται στη φτωχή στοματική υγιεινή (πολλοί ασθενείς 
δεν μπορούν να βουρτσίσουν τα δόντιά τους και έτσι αντι-
μετωπίζουν σοβαρή ουλίτιδα ή και περιοδοντίτιδα), τότε η 
κατανάλωση τροφής γίνεται ακόμα πιο δύσκολη.
"Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνιστάται στους φροντιστές τους 
να τους δίνουν μαλακές τροφές από όλες τις ομάδες τρο-
φίμων, για να μπορούν να τις καταπίνουν πιο εύκολα", λέει 
ο ειδικός. 

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Ο Δρ. Ζήκος δίνει μερικές 
πρακτικές συμβουλές:
• Πρωτεΐνες. Για να τρώνε οι ασθενείς αρκετές πρωτεΐνες, 
δοκιμάστε τις πιο μαλακές, όπως ο κιμάς κρέατος (κόκκι-
νου ή πουλερικών) και τα τεμαχισμένα ψάρια σε κονσέρβα 
(π.χ. τόνος). Μία άλλη πολύ καλή επιλογή είναι το cottage 
cheese, το οποίο μπορείτε να προσθέτετε σε πολλά φαγη-
τά κατσαρόλας (π.χ. όσπρια, λευκές σούπες κ.λπ.) και τα 
άλλα μαλακά τυριά, όπως το ανθότυρο. Το τριμμένο τυρί, 
αναμεμιγμένο με μαγιονέζα, επίσης μπορούν εύκολα να το 
καταπιούν, ενώ αν δεν υπάρχει αντένδειξη, μπορούν να 
τρώνε και έως τρία αυγά την εβδομάδα (την στραπατσάδα 
μπορούν να την καταπιούν πιο εύκολα από ό,τι τα τηγανητά 
αυγά, και τα μαλακά αυγά πιο εύκολα από τα σκληρά). Αν 
ο ασθενής δεν μπορεί να καταπιεί τον αρακά, τα φασόλια, 
τις φακές και άλλα όσπρια, μπορείτε να τα πολτοποιήσετε 
με το μπλέντερ και να φτιάξετε έναν σφικτό πουρέ ή πηχτή 
σούπα.
Προσοχή: Για τους ασθενείς που παίρνουν το κύριο φάρ-
μακο για τη νόσο Πάρκινσον, τη λεβοντόπα, και είναι πολύ 
ευαίσθητοι στις πρωτεΐνες, προτιμότερες είναι οι φυτικής 
προελεύσεως πρωτεΐνες (π.χ. όσπρια, αρακάς, φυτικά τυ-
ριά), γιατί οι ζωικές πρωτεΐνες δεσμεύουν το φάρμακο.

• Φρούτα και λαχανικά. Πρέπει να καταναλώνονται σε 

καθημερινή βάση και σε επαρκείς ποσότητες, γιατί είναι ση-
μαντικές πηγές βιταμινών, ιχνοστοιχείων, αντιοξειδωτικών 
ουσιών και φυτικών ινών. Ωστόσο, συχνά είναι πολύ σκληρά 
για να τα μασήσουν οι ασθενείς. Σε τέτοια περίπτωση, η 
πολτοποίηση στο μπλέντερ είναι μια πολύ καλή επιλογή. 
Αν οι ασθενείς δυσκολεύονται να καταπιούν φρούτα, όπως 
οι μπανάνες, πολτοποιήστε τα και αραιώστε τα λίγο με 
υγρά (π.χ. λίγο γάλα) για να δημιουργήσετε ένα νόστιμο 
smoothie. Άλλες επιλογές είναι τα ξεφλουδισμένα, βραστά 
φρούτα, οι κομπόστες (σποραδικά αν έχουν πολλή ζάχαρη) 
και οι σπιτικές φρουτόκρεμες. 
Τα λαχανικά που καταναλώνονται και βρασμένα (π.χ. πα-
τάτες, κολοκύθια, ντομάτες, γλυκοπατάτες, καρότα) να τα 
βράζετε και να τα πολτοποιείτε στο μπλέντερ ή να τα περ-
νάτε από τον τρίφτη, για να τα προσθέτετε σε σούπες και 
στα φαγητά με κιμά.

• Δημητριακά. Αν και είναι πολύ απαραίτητα στους ασθε-
νείς, μερικά μπορεί να τους δυσκολεύουν πολύ στην κα-
τάποση. Να προτιμάτε δημητριακά που βράζονται, όπως 
οι νιφάδες βρώμης, το ρύζι και τα μικροσκοπικά ζυμαρικά, 
όπως το νυχάκι και το αστράκι, τα οποία μπορούν να κατα-
ναλωθούν μόνα τους ή σε σούπες. Το ψωμί (χωρίς κόρα, 
αν δεν μπορούν να τη μασήσουν) μπορεί να το καταναλώ-
σουν πιο εύκολα, μουλιασμένο με γάλα. Όσο είναι εφικτό, 
να προτιμάτε τα δημητριακά ολικής αλέσεως.

• Γάλα και γιαούρτι. Και τα δύο είναι εύκολα στην κατανά-
λωση και πλούσια σε πρωτεΐνες, ασβέστιο και βιταμίνες του 
συμπλέγματος Β. Ειδικά το στραγγιστό γιαούρτι είναι πολύ 
θρεπτικό και συνήθως το καταπίνουν με άνεση οι ασθενείς. 
Προσοχή: Μερικοί ασθενείς έχουν αλλεργία στα γαλα-
κτοκομικά προϊόντα ή διαπιστώνουν ότι οι πρωτεΐνες του 
γάλακτος εμποδίζουν την απορρόφηση του φαρμάκου λε-
βοντόπα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αντί για αγελαδινό γάλα, 
μπορούν να δοκιμάσουν εναλλακτικά γάλατα, όπως αμυγδά-
λου, σόγιας ή καρύδας. 
Θα πρέπει, πάντως, να επισημανθεί ότι "αν ο ασθενής δυ-
σκολεύεται να καταπιεί ή πνίγεται όταν τρώει, είναι απαραί-
τητο να ενημερωθεί ο γιατρός του, γιατί μπορεί να πάσχει 
από δυσφαγία", διευκρινίζει ο Δρ. Ζήκος. "Η δυσφαγία εί-
ναι μια διαταραχή που μπορεί να οδηγήσει σε εισρόφηση 
τροφής στους πνεύμονες, η οποία ενέχει κίνδυνο ακόμα 
και πνευμονίας ή πνιγμονής και, επομένως, χρειάζεται 
εξειδικευμένη αντιμετώπιση".

Ο Δρ. Παναγιώτης Ι. Ζήκος είναι 
νευρολόγος, υπεύθυνος του Ιατρείου 
Νόσου Πάρκινσον στο 251 Γενικό Νο-
σοκομείο Αεροπορίας και πρόεδρος 
της Ελληνικής Εταιρείας Εθελοντών και 
Ασθενών για τη νόσο Πάρκινσον "ΕΠΙ-
ΚΟΥΡΟΣ-Κίνηση".
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Σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για τη δημόσια υγεία, με 
τους γιατρούς και νοσηλευτές του ΕΣΥ να υπερβάλλουν εαυτόν 
κατά τη διαχείριση και περίθαλψη των κρουσμάτων του Covid-19, οι 
νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί αποτελούν έναν ακόμα κλάδο που "μπαίνει 
μπροστά" στην προσπάθεια διατήρησης της ομαλής λειτουργίας του 
συστήματος Υγείας, μέσα σε αυτές τις συνθήκες εκτάκτου ανάγκης. 
Η κα Δέσποινα Μακριδάκη, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης 
Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ) και μέλος Δ.Σ. της 
European Association of Hospital Pharmacists (EAHP), μας μιλά για 
την ετοιμότητα των νοσοκομειακών φαρμακείων σε μια τέτοια κρίσιμη 
περίοδο, για τα προϊόντα που παρουσιάζουν ελλείψεις, αλλά και για τις 
διαχρονικές ανάγκες των νοσοκομειακών φαρμακοποιών.

Δέσποινα Μακριδάκη
"Εσείς μένετε σπίτι,
εμείς εργαζόμαστε εδώ
για να στηρίξουμε το ΕΣΥ"

– Μπορούν τα φαρμακεία των νοσοκομείων να αντεπεξέλθουν σε αυτό το crash 
test της δημόσιας υγείας από πλευράς αποθεμάτων φαρμάκων και ανθρώπινου δυ-
ναμικού;
Τα φαρμακεία των νοσοκομείων προσπαθούν για το καλύτερο. Το πρόβλημα είναι η υπο-
στελέχωση των φαρμακείων τόσο από νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς, όσο και από βο-
ηθούς φαρμακείου και λοιπό προσωπικό. 
Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί ως επιστήμονες έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, ακόμη 
και στις περιπτώσεις που υπάρχουν κάποιες ελλείψεις φαρμάκων, να αντικαταστήσουν το 
ζητούμενο, σε συνεννόηση και συνεργασία πάντα με την ιατρική κοινότητα και τον θερά-
ποντα γιατρό. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΈΙΑΚΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
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– Ποιες ιδιαιτερότητες παρουσιάζει το νοσοκομει-
ακό φαρμακείο, σε σχέση με το φαρμακείο της κοινό-
τητας, ειδικά σε μια περίοδο εκτάκτου ανάγκης, όπως 
η τρέχουσα;
Το νοσοκομειακό φαρμακείο, πέραν αυτής της κρίσιμης πε-
ριόδου, έχει αποστολή να αντιμετωπίσει και όλες τις άλλες 
περιπτώσεις, όπως των χρονίως πασχόντων. Έχει, λοιπόν, 
υποχρέωση να καλύψει τις ανάγκες όλων των ασθενών, ο δε 
φαρμακοποιός είναι υπεύθυνος να προβλέψει τη ζήτηση – 
και αυτή είναι ανελαστική ανάγκη για εμάς. 

Πρόσφατα εκδόθηκε ένας ευρωπαϊκός κατάλογος φαρμά-
κων έκτακτης ανάγκης (European List of Emergency Medicine 
- EAHP resource for pharmaceutical preparedness in case 
of emergencies and disasters - ELEM) για την υποστήριξη 
κλινικών ιατρών, φαρμακοποιών και φορέων παροχής υγειο-
νομικής περίθαλψης, κατά την παροχή υπηρεσιών υγειονο-
μικής περίθαλψης σε καταστάσεις μετά από καταστροφή ή 
έκτακτης ανάγκης. Ο κατάλογος αυτός είναι το αποτέλεσμα 
πρόσφατης επιστημονικής συνεργασίας τεσσάρων μελών 
του Δ.Σ. της European Association of Hospital Pharmacists, 
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μεταξύ των οποίων και η ομιλούσα, μαζί με συναδέλφους 
από την Ιταλία, τη Σερβία και την Τσεχία. 
Η επιστημονική αυτή έκδοση είναι ένα πρότυπο αξιολό-
γησης καταστροφής, το οποίο βασίζεται στον κατάλογο 
έκτακτης ανάγκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 
προσαρμοσμένο σε ένα ευρωπαϊκό σενάριο. Σε αυτήν συ-
μπεριλαμβάνεται ένα φύλλο υπολογισμού και ένας δείκτης 
αυτοαξιολόγησης για τα νοσοκομεία. Επίσης, υπάρχει ένα 
δεύτερο υπολογιστικό φύλλο για τη διαχείριση αποθεμάτων 
καταστροφών, το οποίο ενημερώνει αυτόματα την ποσότη-
τα διαθέσιμου αποθέματος.
Το υλικό αυτό έχει σταλεί προς ενημέρωση και αξιοποίηση 
στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και στον πρό-
εδρο του ΕΟΦ. 

– Υπάρχουν ελλείψεις σε φάρμακα που πρέπει να 
διαθέτει το νοσοκομειακό φαρμακείο, για να αντεπε-
ξέλθει σε αυτή την κατάσταση, αλλά και σε περιπτώ-
σεις χρονίως πασχόντων;
Στην τρέχουσα φάση, σημαντικό πρόβλημα υπάρχει με τα 
αλκοολούχα αντισηπτικά, τα αντισηπτικά σαπούνια και το 
οινόπνευμα.
Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί προσπαθούμε με όσο το 
δυνατόν καλύτερη διαχείριση για την επάρκεια αυτών των 
σκευασμάτων, για την πλήρη κάλυψη τόσο των ασθενών, 
όσο και του ιατρικού, νοσηλευτικού και του λοιπού επιστη-
μονικού προσωπικού, αλλά και του διοικητικού προσωπικού 
του νοσοκομείου. 
Λόγω Covid-19, υπάρχει ένα θεραπευτικό πρωτόκολλο 
αντιμετώπισης, ωστόσο θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για 
την άμεση διαθεσιμότητα, σε συνεννόηση με τις φαρμακευ-
τικές εταιρείες, των ενδεδειγμένων σκευασμάτων που είναι, 
βέβαια, σε off label χρήση (π.χ. φάρμακα που χρησιμοποι-
ούνται για την αντιρετροϊκή αγωγή). Θέλω να επισημάνω ότι 
δεν μιλώ για έλλειψη, αλλά για ανάγκη συντονισμού και για 
το κανάλι άμεσης διαθεσιμότητας των σκευασμάτων,  όταν 
αυτά θα χρειαστούν. 

– Από πλευράς ασφάλειας, ιδιαίτερα την περίοδο 
του κορονοϊού, έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα; Τι 
ανησυχεί περισσότερο τους νοσοκομειακούς φαρμα-
κοποιούς σε αυτόν τον τομέα;
Ακολουθούνται όλα τα μέτρα πρόληψης και προφύλαξης 
που ισχύουν για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Ση-
μειώστε ότι το φαρμακείο είναι ο χώρος, o οποίος πρέπει 
οπωσδήποτε να είναι σε πλήρη λειτουργία 7 ημέρες την 
εβδομάδα, όλο σχεδόν το 24ωρο.
Οι Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί στηρίζουμε τους για-
τρούς και τους νοσηλευτές στη μάχη που δίνουν καθημερι-
νά και εκτιθέμεθα κι εμείς σε παρόμοιους κινδύνους, καθώς 

ερχόμαστε σε επαφή με το σύνολο του προσωπικού του 
νοσοκομείου (γιατρούς, νοσηλευτές κ.λπ.), τους ασθενείς, 
αλλά και εξωτερικούς συνεργάτες. 
Εννοείται ότι αντιλαμβανόμαστε πλήρως και τονίζουμε τον 
καθημερινό τιτάνιο αγώνα των γιατρών και των νοσηλευτών, 
όντες κι εμείς πάντα ενεργοί στη δεύτερη –και, αν χρεια-
στεί, και στην πρώτη– γραμμή. 
Θεωρούμε ότι και οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί πρέπει 
να συμπεριληφθούμε στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλμα-
τα, και να γίνουμε δικαιούχοι όλων των ευεργετημάτων της 
πολιτείας, όπως και οι υπόλοιποι πάροχοι σε αυτόν τον δύ-
σκολο και μακρύ χρονικά αγώνα. 

– Πέρα από τις ιδιαίτερες συνθήκες αυτής της δύ-
σκολης περιόδου, ποιες είναι οι ανάγκες των φαρμα-
κείων των νοσοκομείων και των νοσοκομειακών φαρ-
μακοποιών;
Η υποστελέχωση των νοσοκομειακών φαρμακείων είναι ένα 
από τα κυριότερα θέματα που καλούμαστε να αντιμετωπί-
σουμε διαχρονικά. Το Φαρμακείο στο νοσοκομείο είναι 
"χώρος-κλειδί" για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του 
ιδρύματος. Είναι, λοιπόν, αυτονόητο ότι πρέπει να γίνουν 
οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να είναι άρτια στελεχωμένο 
σε φαρμακοποιούς, σε βοηθούς φαρμακείου και σε λοιπό 
επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό. 
Πέραν αυτού, ο χώρος του φαρμακείου θα πρέπει να είναι 
διακριτός, κατάλληλα διαμορφωμένος, να τηρεί τις προϋπο-
θέσεις ασφαλείας, να έχει ελεγχόμενη πρόσβαση, θυρίδα 
επικοινωνίας και όλα εκείνα τα συμπληρωματικά στοιχεία 
που διασφαλίζουν την υγεία των εργαζομένων σε αυτό – 
των ασθενών, του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προ-
σωπικού που τα επισκέπτεται.
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τα μηχανογραφικά συστήματα, 
να εφαρμοστεί η ηλεκτρονική υπογραφή, η άυλη συνταγή, 
καθώς και το άυλο και κάθε επικουρικό έγγραφο που απαι-
τείται (π.χ. ειδικά έγγραφα, έντυπα αντιβιοτικών, ιατρικές 
γνωματεύσεις κ.λπ.). 
Η διαλειτουργικότητα των συστημάτων είναι κρίσιμη για την 
περίοδο που περνάμε. Μπορεί να λύσει πολλά γραφειοκρα-
τικά ζητήματα και να διευκολύνει εργαζομένους, παρόχους 
και το κοινό στην καλύτερη διαχείριση του χρόνου, μέσα 
από την ασφάλεια της τακτοποίησης υποθέσεων και υπο-
χρεώσεων από απόσταση.
Κλείνοντας, θέλω να καταλήξω με το κεντρικό σύνθημά μας: 
"Εσείς μένετε σπίτι, εμείς εργαζόμαστε εδώ, για να στηρί-
ξουμε το ΕΣΥ και να καλύψουμε τις φαρμακευτικές ανάγκες 
της κοινωνίας. Όλοι μαζί τηρούμε τις γενικές οδηγίες προ-
φύλαξης προσωπικής υγιεινής. Προσέχουμε για να έχουμε"! 



www.tpb.gr
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Οι αιτίες εμφάνισης και οι τρόποι αντιμετώπισης μιας χρόνιας 
δερματοπάθειας, η οποία υποχωρεί όσο ανεβαίνει ο υδράργυρος.

Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα
Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται

Η σμηγματορροϊκή δερματίτιδα είναι μια χρό-
νια δερματοπάθεια, η οποία χαρακτηρίζεται 
από ερυθρότητα, απολέπιση και, αρκετές 
φορές, από κνησμό. Είναι αρκετά συχνή, σε 

σημείο να αποτελεί τον 4ο συνηθέστερο λόγο επίσκεψης 
σε δερματολόγους. 
Περίπου το 3% του πληθυσμού προσβάλλεται από σμηγμα-
τορροΐκή δερματίτιδα, ενώ εμφανίζεται συχνότερα στους 
άνδρες. Συνήθως προσβάλλει άτομα ηλικίας 20 έως 60 
ετών, αλλά και βρέφη κάτω των τριών μηνών (cradle cap). 

Πού εμφανίζεται 
Εντοπίζεται σε περιοχές του σώματος όπου υπάρχουν 
πολλοί σμηγματογόνοι αδένες και παρουσιάζουν πιο έντο-
νη δραστηριότητα, όπως στο τριχωτό της κεφαλής, το πρό-
σωπο (φρύδια, βλέφαρα, μουστάκι, παρειές, μέτωπο, ρινο-
παρειακές πτυχές), στις μασχάλες, στη βουβωνική περιοχή 
και στον κορμό. 

Τις πταίει;
Πολλοί αιτιολογικοί παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί για 
την εμφάνιση της σμηγματορροϊκής δερματίδας, μεταξύ 
των οποίων ορμονικοί, γενετικοί και περιβαλλοντολογικοί. 
Επιδεινώνεται συνήθως από τις μεταβολές της υγρασίας, τις 
εναλλαγές εποχών, το στρες και την κούραση. 
Επιπρόσθετα, μπορεί να ευθύνονται το έντονο βούρτσι-
σμα, το πολύ συχνό λούσιμο, η τριβή των μαλλιών και η 
χρήση ορισμένων προϊόντων περιποίησης μαλλιών, καθώς 
και τα αιωρούμενα σωματίδια της ατμόσφαιρας.

Ω μύκητα, o mores! 
Ωστόσο, στην παθογένεια της σμηγματορροΐκής δερματί-
δας φαίνεται ότι εμπλέκεται ένας λιπόφιλος μύκητας, το 
Pityrosporum Ovale, και ενδεχομένως η νόσος να αποτε-
λεί μία φλεγμονώδη απάντηση στον μύκητα αυτό. Επίσης, 

της Έλενας Κιουρκτσή

Φυσική αντιμετώπιση 
Εναλλακτικά, για το τριχωτό της κεφαλής μπορούμε να 
ανακουφιστούμε από τα συμπτώματα με φυτικά εκχυλί-
σματα, βότανα και έλαια. Ωστόσο, επειδή ενδέχεται και 
αυτά να μας ερεθίσουν, καλό είναι να σιγουρευτούμε δο-
κιμάζοντας πρώτα σε κάποιο μικρό τμήμα του δέρματος, 
και μετά να εφαρμόσουμε σε όλη την επιφάνεια.
• Ελαιόλαδο. Κάθε βράδυ απλώνουμε ελαιόλαδο στα 
μαλλιά και λουζόμαστε το επόμενο πρωί. Θα συμβάλει 
στο να ελεγχθεί η ξηρότητα που προκαλεί την απολέ-
πιση. Αν δεν μπορούμε να κοιμηθούμε με λαδωμένα 
μαλλιά, κάνουμε τη μάσκα με ελαιόλαδο για 20 λεπτά και 
μετά λουζόμαστε.
• Λάδι καρύδας. Επιλέγουμε ένα βιολογικό λάδι και το 
απλώνουμε σαν μάσκα, το αφήνουμε να δράσει για μισή 
ή μία ώρα και μετά λουζόμαστε. 
• Αιθέριο έλαιο tea tree. Είναι αντισηπτικό, αντιβακτηριδι-
ακό και αντιμυκητιασικό. Ρίχνουμε μερικές σταγόνες σε 
ένα ήπιο σαμπουάν καθαρισμού και λουζόμαστε με αυτό.
• Βιολογικό μηλόξυδο. Αναμειγνύουμε με νερό, σε ανα-
λογία 1:10, το απλώνουμε σαν μάσκα, το αφήνουμε για 5 
λεπτά και μετά ξεπλένουμε με νερό.
• Αλόη: Τη χρησιμοποιούμε είτε ως λάδι είτε ως gel κάνο-
ντας απαλό μασάζ, αφήνουμε να δράσει μερικά λεπτά και 
μετά ξεπλένουμε. Έχει επουλωτικές και κατευναστικές 
ιδιότητες.
• Σαπούνι θείου: Μπορούμε να λουζόμαστε μια φορά την 
εβδομάδα, προκειμένου να απαλλαγούμε από την περίσ-
σεια σμήγματος.
• Σόδα φαγητού: Αναμειγνύουμε δυο κουταλιές της σού-
πας με νερό και κάνουμε απαλό μασάζ στις ρίζες των 
μαλλιών. Μετά από λίγα λεπτά ξεβγάζουμε. Αφαιρεί 
εκτός από τις φολίδες και τα βαριά προϊόντα styling, που 
επιβαρύνουν τη λιπαρότητα του τριχωτού.
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άτομα με νευρολογικές παθήσεις, όπως η νόσος 
του Parkinson, εμφανίζουν συχνότερα σμηγμα-
τορροΐκή δερματίτιδα, καθώς και άτομα που είναι 
ανοσοκατασταλμένα (των οποίων το ανοσοποιητι-
κό σύστημα, για διαφόρους λόγους, δεν βρίσκεται 
στο επιθυμητό επίπεδο λειτουργίας) π.χ. με τον ιό 
του HIV ή έχουν κάνει μεταμόσχευση.

Σμηγματόρροια και βρέφη
Γνωστή και ως “νινίδα", η σμηγματόρροια μπορεί 
να παρουσιαστεί ακόμα και σε βρέφη ηλικίας έως 
τριών μηνών. Εμφανίζεται κυρίως στο τριχωτό της 
κεφαλής, με κιτρινωπές ή καφέ πλάκες. Ωστόσο, 
δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για το παιδί, καθώς 
υποχωρεί έως τον 12ο μήνα χωρίς τη χορήγηση 
φαρμακευτικής αγωγής.

Όλα τα “ασπράκια" δεν είναι ίδια
Για να μην συγχέουμε την πιτυρίδα και τη σμηγ-
ματορροϊκή δερματίτιδα, η βασική τους διαφο-
ρά είναι ότι η πρώτη αντιπροσωπεύει μια ήπια 
μη φλεγμονώδη νόσο, ενώ η δεύτερη (ή, αλλιώς, 
ξηροδερμία) είναι φλεγμονώδης. Επίσης, η πιτυρί-
δα περιορίζεται στο τριχωτό της κεφαλής, ενώ η 
σμηγματορροϊκή δερματίτιδα εμφανίζεται και σε 
άλλα σημεία, όπως τα φρύδια, καθώς και στο πλαϊ-
νό τμήμα της μύτης. 

Πώς θα απαλλαγώ; 
✓ Ειδικό σαμπουάν: Η θεραπεία του τριχωτού της κεφαλής των ενηλίκων 
και των εφήβων έγκειται στο λούσιμο 2 έως 3 φορές την εβδομάδα, με σα-
μπουάν που περιέχουν σαλικυλικό οξύ, σουλφιδικό σελήνιο, ή κετοκοναζόλη, 
ενώ για να έχουν χρόνο να επιδράσουν πρέπει να παραμένουν στο τριχωτό 
της κεφαλής περίπου 5 λεπτά.
✓ Ωφέλιμη πίσσα: Επίσης, χρησιμοποιούνται 2 με 3 φορές την εβδομάδα 
σαμπουάν που περιέχουν εκχυλίσματα πίσσας. Εάν το πρόβλημα είναι έντο-
νο, τα σαμπουάν αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται ημερησίως έως ότου 
εξαφανισθούν τα λέπια, και μετά κάθε 2 ή 3 ημέρες.
✓ Επικουρική λοσιόν: Όταν το σαμπουάν δεν μειώνει τα συμπτώματα, τότε 
δίδεται μια λοσιόν κορτικοειδούς, η οποία συνήθως τοποθετείται 1 με 2 φο-
ρές ημερησίως, για 7-10 ημέρες.
✓ Για το σώμα: Συνιστώνται λοσιόν κορτικοστεροειδών, όμως για λίγο χρο-
νικό διάστημα.
✓ Στα βρέφη: Χρησιμοποιούνται στην αρχή συνηθισμένα σαμπουάν ή κρέ-
μες (ως μαλακτικά). Αν δεν έχουν αποτέλεσμα, τότε μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί σαμπουάν που περιέχει κετοκοναζόλη 2%.
✓ Προσοχή στη διάρκεια. Επειδή η θεραπεία απλά περιορίζει τη σμηγ-
ματορροϊκή δερματίτιδα, όταν αυτή διακοπεί τα συμπτώματα επανέρχονται.           
Γι’ αυτό, μια αγωγή που μπορεί να διαρκεί μήνες ή χρόνια, πρέπει να είναι 
ασφαλής σε μακροχρόνια χορήγηση. 
✓ Ζήτω το καλοκαίρι: Κατά τους θερινούς μήνες, η σμηγματόρροια βελ-
τιώνεται, αφού η UV-A και UV-B ακτινοβολία εμποδίζουν την ανάπτυξη του 
βλαστομύκητα Pityrosporum Οvale. Πρέπει, όμως, να λαμβάνονται μέτρα για 
την αποφυγή βλάβης του δέρματος από τον ήλιο.

* Ευχαριστούμε για τις επιστημονικές πληροφορίες τον Δρ. Στυλιανό                       
Αγγελίδη Δερματολόγο-Αφροδισιολόγο, Διδάκτορα Πανεπιστημίου Αθηνών.
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Ο βλεννογόνος του στόματος, ο οποίος καλύπτει το εσωτερικό της στοματικής κοιλότητας, το 
δέρμα και η αναπνευστική οδός καθιστούν την πρώτη γραμμή άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού, 
αντιστεκόμενα καθημερινά στην είσοδο μικροβίων και άλλων πολυάριθμων βλαβερών παραγόντων. 
Με αυτόν τον τρόπο, βοηθούν τον οργανισμό να μη νοσήσει. Γι’ αυτό και η υγιεινή του στόματος 
καθίσταται κρίσιμης σημασίας.

του Δρ. Γιώργου Κοντακιώτη
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Π ιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το στόμα, κύ-
ριο μέλημα για τον καθένα μας πρέπει να εί-
ναι η καθημερινή στοματική υγιεινή. Εάν αυτή 
παραμεληθεί, τότε η φυσιολογική δομή του 

βλεννογόνου του στόματος θα διαταραχτεί και η άμυνά 
του θα αποδυναμωθεί. Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει σε 
κακοσμία, τερηδόνα, εμφάνιση ουλίτιδας, περιοδοντίτιδας 
και φλεγμονών, οι οποίες εκδηλώνονται με ποικίλα συμπτώ-
ματα. 
Υπάρχουν μελέτες, οι οποίες συνδέουν την έλλειψη στομα-
τικής υγείας –και πιο συγκεκριμένα της περιοδοντίτιδας– με 
γενικές νόσους, όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, σακχαρώ-
δη διαβήτη, ενδοκαρδίτιδα, πρόωρο τοκετό, ελλιποβαρή 
νεογνά, νόσο Alzheimer και άνοια. 
Η αλληλοσύνδεση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι βακτήρια 
μεταφέρονται από το ένα μέρος του σώματος σε κάποιο 
άλλο, μέσω της ροής του αίματος. Στην περίπτωση του 
σακχαρώδη διαβήτη, κάμπτεται και η αντίσταση του οργα-
νισμού, με αποτέλεσμα η στοματική κοιλότητα να είναι πιο 
ευάλωτη σε ουλίτιδα, περιοδοντίτιδα, τραυματισμούς κ.λπ. 
Άλλα προβλήματα που μπορεί να συνδέονται με την κακή 
στοματική υγιεινή είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα και είδη 
καρκίνου του στόματος και του φάρυγγα.

Ο ρόλος του σάλιου
Το σάλιο στο στόμα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην πα-
ρεμπόδιση εισόδου μικροοργανισμών στον οργανισμό. Κι 
αυτό, διότι συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας της στο-
ματικής κοιλότητας, καθώς δρα ως προστατευτικός παρά-
γοντας κατά της τερηδόνας, της περιοδοντίτιδας, των λοι-
μώξεων του βλεννογόνου του στόματος κ.λπ.
Επιπλέον, συμβάλλει στη διατήρηση της γενικής υγείας, δι-
ότι αποτελεί μέρος της άμυνας του οργανισμού κατά των 
μικροβίων, εξαιτίας διαφόρων παραγόντων που περιέχει 
(π.χ. αντισώματα, παράγοντας αδρανοποίησης του ιού του 
AIDS).

Η χρήσιμη λυσοζύμη
Η λυσοζύμη είναι ένα ένζυμο που υπάρχει στο σάλιο, καθώς 
και στα δάκρυα και στον ιδρώτα. Καταστρέφει το κυτταρικό 
τοίχωμα των βακτηρίων και, έτσι, συμβάλλει στην άμυνα του 
οργανισμού. Επιπλέον, ασκεί μικροβιοκτόνο δράση έναντι 
θετικών κατά Gram μικροοργανισμών, καθώς δρα κατά της 
πεπτιδογλυκάνης των μικροοργανισμών αυτών. Είναι, δε, 
αποτελεσματική έναντι S. Mutans.

Παράγοντες που επιβάλλουν τη στοματική υγιεινή
Η ξηροστομία που οφείλεται σε φάρμακα, ακτινοβολίες, η 
γεροντική ξηροστομία, τα αυτοάνοσα νοσήματα με εκδήλω-
ση στο στόμα, όπως π.χ. σύνδρομο Sjόgren (ξηροστομία, 
ξηροφθαλμία), λειχήνας κ.λπ., προκαλούν ενόχληση, δυ-
σφορία και ερεθισμούς του στοματικού βλεννογόνου. Το 
γεγονός αυτό τις καθιστά περιπτώσεις στις οποίες επιβάλ-
λεται η σχολαστική υγιεινή του στόματος.
Υπάρχουν, επίσης, και κάποιοι μηχανικοί παράγοντες που 
δυσκολεύουν ή επιβαρύνουν τη στοματική υγιεινή, όπως οι 
ορθοδοντικοί μηχανισμοί, οι γέφυρες, μερικές οδοντοστοι-
χίες, νάρθηκες και ο συνωστισμός δοντιών.

Βασικά βήματα στοματικής υγιεινής
Για να διατηρήσουμε ένα υγιές στόμα, απαραίτητη είναι η 
καθημερινή, συστηματική στοματική υγιεινή με:
• Προσεκτικό βούρτσισμα δοντιών 2-3 φορές ημερησίως, 
μετά από κάθε γεύμα (με την οδοντόβουρτσα να έχει κλίση 
45 μοίρες με κατεύθυνση προς τα ούλα), αλλά και βούρτσι-
σμα της γλώσσας με την οδοντόβουρτσα ή με ειδικό καθα-
ριστή γλώσσας. Η ράχη της γλώσσας, εξαιτίας των θηλών 
που είναι εγκατεστημένες, κυρίως στο οπίσθιο τριτημόριό 
της, διαμορφώνει μια πολύ εκτεταμένη επιφάνεια, η οποία 
παγιδεύει νεκρωμένα επιθηλιακά κύτταρα, λευκοκύτταρα 
και κατάλοιπα τροφίμων. Γι’ αυτό και είναι απαραίτητο να τη 
βουρτσίζουμε όπως ακριβώς και τα δόντια.
• Χρήση προϊόντων στοματικής υγιεινής: 

Στοματική Υγιεινή
Φροντίζοντας την πρώτη γραμμή άμυνας
του οργανισμού
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- Οδοντόκρεμα, προσαρμοσμένη όμως ανάλογα με τις ανά-
γκες του στόματος κάθε ατόμου – π.χ. χρειάζεται διαφο-
ρετική σε περίπτωση ευαισθησίας, αιμορραγίας ούλων, σε 
περίπτωση εγκύου ή ενός παιδιού, έτσι ώστε να έχει στο-
χευμένη δράση.
- Μεσοδόντια βουρτσάκια και καθαρισμός με νήμα, ιδιαίτε-
ρα αν τα δόντια είναι συνωστισμένα.
- Χρήση αντισηπτικών διαλυμάτων, μόνο εάν και όποτε ο 
οδοντίατρος το κρίνει απαραίτητο. Η χρήση των στοματι-
κών διαλυμάτων χωρίς προηγούμενο βούρτσισμα δεν έχει 
αποτελέσματα, παρά μόνο πολύ πρόσκαιρα.
- Χρήση λεπτόρρευστης αντισηπτικής γέλης τοπικά, σχε-
διασμένης για αποτελεσματικότερο καθαρισμό, αντιμικρο-
βιακή προστασία, απομάκρυνση πλάκας και υπολειμμάτων 
τροφών από τα μεσοδόντια διαστήματα, ιδίως σε άτομα 
που φέρουν ορθοδοντικές και προσθετικές εργασίες.
- Θυμηθείτε να αλλάζετε τη οδοντόβουρτσά σας τακτικά, 
ώστε να είναι αποτελεσματική. Ιδανικά, κάθε τρεις ή τέσ-
σερις μήνες. 

Στη διατήρηση της στοματικής υγιεινής συμβάλλουν 
επίσης:
- Η άφθονη λήψη φρούτων και λαχανικών.
- Η αποφυγή καπνίσματος και αλκοόλ, αφού θεωρούνται 
υπεύθυνα για την κακοσμία, καθώς και κύριοι ένοχοι για τον 
καρκίνο του στόματος. Γι’ αυτό τον λόγο, είναι απαραίτητη 
η αυτο-εξέταση και ο έλεγχος παρειών (εσωτερικό στα μά-
γουλα), ούλων και γλώσσας.
- Η αποφυγή συχνής και αναίτιας λήψης φαρμάκων (π.χ. 

αντιβίωσης).
- Ο οδοντιατρικός έλεγχος (check-up) κάθε έξι μήνες.

Για να συνδυάσουμε ένα όμορφο χαμόγελο με ένα υγιές 
στόμα και, κατ’ επέκταση, ένα υγιές σώμα, θα πρέπει να 
γνωρίζουμε ότι κάθε στόμα αποτελεί ένα ξεχωριστό περι-
βάλλον με ευρύ φάσμα μικροοργανισμών, διαφορετικό σε 
κάθε άνθρωπο, που υπό φυσιολογικές συνθήκες βρίσκονται 
σε ισορροπία και το καθιστούν υγιές.
Τέλος, πολύ σημαντικούς παράγοντες για την καλή μας 
υγεία αποτελούν τόσο η διατροφή, όσο και η σωματική 
άσκηση. Με απλά λόγια, προσέχουμε για να έχουμε…
Μελλοντικές μελέτες αναμένεται να φέρουν ακόμη περισ-
σότερα στοιχεία στο φως για τους μηχανισμούς που εμπλέ-
κονται στην αλληλοσύνδεση της στοματικής υγείας με τη 
γενικότερη υγεία.

Κοντακιώτης Ε. Γιώργος, DDS
Χειρουργός Οδοντίατρος στο Αthens Dental Science, συνεργάτης 
Προσθετικής Πανεπιστήμιο Αθηνών, μετεκπαιδευθείς στα εμφυτεύ-
ματα – Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο ιδιωτικό ιατρείο που διατηρεί στην 
Αθήνα, ασχολείται κυρίως με την αισθητική οδοντιατρική, την προσθε-
τική και τα εμφυτεύματα, τόσο όσον αφορά τη χειρουργική τοποθέ-
τηση, όσο και την προσθετική αποκατάστασή τους. Από το 2018 είναι 
μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Οστεοενσωμάτωσης Εμφυτευμά-
των (Academy of Osseointegration). Είναι ομιλητής σε πολλά επιστη-
μονικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα σχετικά με 
την προσθετική και τα εμφυτεύματα σε επιστημονικά περιοδικά. Επί-
σης, ειδικεύεται στις ενέσιμες αισθητικές θεραπείες με υαλουρονικό 
οξύ περιστοματικά (Medical Aesthetics Training, London, UK).
https://kontakiotis.gr - email: gkontak766@gmail.com
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"Η αλλεργία είναι η υπερβολική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος σε κάποιο ερέθισμα (αλλεργιογόνο), το 
οποίο σε φυσιολογικές συνθήκες θα έπρεπε να είναι αβλαβές. Όταν το αλλεργιογόνο βρίσκεται σε μεγάλη ποσότητα 
και σε συνεχή επαφή με τα αισθητήρια όργανα, η αλλεργία μπορεί να είναι έντονη", εξηγεί ο χειρουργός-οφθαλμί-
ατρος Δρ. Αναστάσιος Ι. Κανελλόπουλος. "Στα μάτια, οι αλλεργίες αναπτύσσονται συνήθως στον επιπεφυκότα, ο 
οποίος έρχεται περισσότερο σε επαφή με το περιβάλλον. Ο επιπεφυκότας είναι η διάφανη μεμβράνη που καλύπτει 
τόσο τον σκληρό χιτώνα (είναι το άσπρο μέρος που βλέπουμε στο μάτι), όσο και την έσω επιφάνεια του βλεφάρου".

Η εποχιακή αλλεργική επιπεφυκίτιδα
Υπολογίζεται ότι ποσοστό έως και 30% των ενηλίκων και έως το 40% των παιδιών πάσχουν από εποχιακές αλλεργίες, 
με την εποχιακή αλλεργική επιπεφυκίτιδα να είναι με διαφορά η πιο συνηθισμένη αλλεργική αντίδραση στα μάτια.
"Η αλλεργία αυτή τυπικά εκδηλώνεται όταν κυκλοφορεί γύρη στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι ιδιαιτέρως έντονο την 
άνοιξη, και λιγότερο στις αρχές του καλοκαιριού και το φθινόπωρο", λέει ο Δρ. Κανελλόπουλος.

Αν κάθε άνοιξη τα μάτια σας κοκκινίζουν, δακρύζουν και σας προκαλούν έντονο κνησμό και 
αίσθημα καύσου, είναι πολύ πιθανό να πάσχετε από αλλεργία, η οποία είτε προσβάλλει μόνο τα 
μάτια σας (π.χ. αλλεργική επιπεφυκίτιδα), είτε σας προκαλεί και συμπτώματα στα μάτια (όπως 
συμβαίνει με την αλλεργική ρινίτιδα).

Εαρινές αλλεργίες στα μάτια
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Στα τυπικά συμπτώματα της εποχιακής αλλεργικής επιπεφυ-
κίτιδας συμπεριλαμβάνονται κνησμός (φαγούρα), κοκκίνι-
σμα, αίσθημα καύσου (κάψιμο) και παραγωγή ενός διαυγούς, 
υδαρούς εκκρίματος. Οι ασθενείς μπορεί, επίσης, να έχουν 
επίμονους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια τους και να 
έχουν ευαισθησία στα λαμπερά φώτα, ενώ τα βλέφαρά τους 
μπορεί να είναι οιδηματώδη (πρησμένα). 
"Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανιστούν μόνα τους 
ή να συνοδεύουν το συνάχι, το φτάρνισμα και τη ρινική 
συμφόρηση που σχετίζονται με την αλλεργική ρινίτιδα και 
άλλες εποχιακές αλλεργίες", εξηγεί ο Δρ. Κανελλόπουλος. 
"Επιπλέον, το αίσθημα του κνησμού μπορεί να είναι τόσο 
ενοχλητικό, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να τρίβουν συχνά τα 
μάτια τους, επιδεινώνοντας την κατάστασή τους και αυξάνο-
ντας τον κίνδυνο μόλυνσης στα μάτια".

Η εαρινή κερατοεπιπεφυκίτιδα
Άλλες οφθαλμολογικές αλλεργικές παθήσεις είναι η εαρινή 
κερατοεπιπεφυκίτιδα, η γιγαντιαία θυλακιώδης επιπεφυκίτι-
δα (συνήθως παρουσιάζεται σε χρήστες φακών επαφής) και 
η ατοπική κερατοεπιπεφυκίτιδα (παρουσιάζεται κυρίως σε 
άτομα που έχουν ατοπία ή έκζεμα).
Η εαρινή κερατοεπιπεφυκίτιδα είναι μια μορφή επιπεφυκίτι-
δας, η οποία αρχίζει την άνοιξη με την πρώτη γύρη και μπορεί 
να διαρκέσει μέχρι και το φθινόπωρο. Συνήθως εκδηλώνεται 
σε παιδιά (κυρίως αγόρια), πρωτοεμφανίζεται στην ηλικία των 
3-4 ετών και συνήθως υποχωρεί στην εφηβεία. 
Τα συμπτώματά της είναι πολύ έντονος κνησμός, δακρύρ-
ροια, φωτοφοβία (ο ασθενής δεν αντέχει το φως) και έντονα 
οιδηματώδη βλέφαρα. "Αυτή η μορφή επιπεφυκίτιδας μπορεί 
να έχει και επιπλοκές από τον κερατοειδή, με αποτέλεσμα 
πιθανώς και μόνιμα προβλήματα οράσεως", προειδοποιεί ο 
Δρ. Κανελλόπουλος.

Άλλες αλλεργικές οφθαλμοπάθειες
Η ατοπική κερατοεπιπεφυκίτιδα είναι ένα σύνδρομο συνυ-
φασμένο με το δερματικό έκζεμα. Το χαρακτηριστικό γνώ-
ρισμά της είναι ότι τα βλέφαρα του ασθενούς όχι μόνο είναι 
οιδηματώδη, αλλά έχουν πάνω τους και εκζεματικές βλάβες. 
"Η πάθηση αυτή επίσης είναι πιο συχνή στα αγόρια παιδικής 
ηλικίας, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι αποτε-
λεί συχνό προοίμιο του κερατόκωνου, μιας πάθησης που πα-
ραμορφώνει τον κερατοειδή χιτώνα του ματιού δημιουργώ-
ντας σοβαρό πρόβλημα στην όραση", υπογραμμίζει ο ειδικός.
Η γιγαντιαία θηλώδης επιπεφυκίτιδα, τέλος, είναι πιο πιθανή 
στους χρήστες φακών επαφής, οι οποίοι δεν τους αφαιρούν 
καθημερινά για να τους καθαρίσουν και να τους απολυμά-
νουν, επιτρέποντας ταυτοχρόνως στα μάτια τους να ξεκου-
ραστούν.

Πρόληψη και αντιμετώπιση
Για την αντιμετώπιση των οφθαλμικών αλλεργιών, οι πιο 
απλές λύσεις είναι οι κρύες κομπρέσες, η ύγρανση του κε-
ρατοειδούς με λιπαντικά δάκρυα και το πλύσιμο των ματιών 
με άφθονο νερό, κατά τον Δρ. Κανελλόπουλο.
Ο οφθαλμίατρος μπορεί, επίσης, να χορηγήσει στον ασθε-
νή διάφορα φάρμακα, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβά-
νονται αντι-ισταμινικά, φάρμακα που σταθεροποιούν τα 
μαστικά κύτταρα, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και ήπια 
κορτικοστεροειδή (κορτιζόνη).

Όσον αφορά την πρόληψη των παθήσεων αυτών, 
συνιστάται:
• Αποφυγή, στο μέτρο του δυνατού, της έκθεσης στα υπαί-
τια αλλεργιογόνα.
• Συχνό πλύσιμο των χεριών (για να μη μεταφέρονται στα 
μάτια αλλεργιογόνες ουσίες).
• Αποφυγή του τριψίματος των ματιών.
• Χρήση ειδικών φίλτρων απομόνωσης των αλλεργιογόνων 
στο σπίτι και στους χώρους εργασίας.
• Χρήση καλοσυντηρημένων συστημάτων κλιματισμού.

Όσοι, τέλος, γνωρίζουν ότι είναι επιρρεπείς στην εαρινή αλ-
λεργική επιπεφυκίτιδα, καλό είναι να επισκέπτονται προλη-
πτικά τον οφθαλμίατρό τους για επανέλεγχο και ανανέωση 
της αγωγής που πρέπει να ακολουθήσουν, έως ότου περά-
σει αυτή η δύσκολη περίοδος. 

O Δρ. Αναστάσιος Ι. Κανελλόπουλος, MD, είναι χειρουργός-
οφθαλμίατρος, ιδρυτής και επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου 
Οφθαλμολογίας LaserVision και καθηγητής Οφθαλμολογίας Πανεπι-

στημίου Νέας Υόρκης, NYUMedicalSchool.
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Π ερισσότεροι από 200 ιοί προκαλούν το κοινό κρυολόγημα. Ο ρινοϊός, που είναι ο πιο κοινός, ευθύνεται για το 
30-50% όλων των κρυολογημάτων. Μεταφέρεται μέσω της φυσικής επαφής, δηλαδή με χειραψίες, επαφή με 
πόμολα/επιφάνειες, αλλά και μέσω του αέρα. Επιπρόσθετα, η οικογένεια των κορονοϊών ευθύνεται για 10-15% 
των κρυολογημάτων. 

Η πιθανότητα να αρρωστήσουμε από κάποιον ιό μειώνεται σημαντικά, αν πραγματοποιούμε τα εμβόλια που προτείνονται 
από τις υγειονομικές αρχές της χώρας. Κι όμως, παρόλο που είναι πολύ σημαντικά, τα εμβόλια δεν μπορούν να μας προστα-
τεύσουν έναντι όλων των ιών. Για την πρόληψη των ιώσεων, τα ατομικά μέτρα προστασίας είναι επίσης κρίσιμης σημασίας. 

Τα θρεπτικά συστατικά ανέκαθεν λειτουργούσαν ενισχυτικά στη θωράκιση του ανοσοποιητικού 
μας απέναντι στις ιώσεις και τα κρυολογήματα. Ποιος ο ρόλος της ισορροπημένης διατροφής 
στην ενδυνάμωση του οργανισμού μας και πώς θα πρέπει να διαχειριστούμε μια επικουρική λήψη 
συμπληρωμάτων διατροφής;

Θωρακίζοντας το ανοσοποιητικό μας
Η τροφή ως ασπίδα απέναντι στις ιώσεις

του Γιάννη Δημακόπουλου
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Λόγω της πρόσφατης επικαιρότη-
τας με την εμφάνιση του κορονοϊού 
(COVID-19) και, κυρίως, λόγω της 
μη ύπαρξης σχετικού εμβολίου προς 
το παρόν, πολλοί στρέφονται για βο-
ήθεια στην τροφή. Χωρίς, βέβαια, η 
τροφή να είναι η πανάκεια στο θέμα 
της αντιμετώπισης των ιώσεων, στην 
ουσία τα θρεπτικά συστατικά μιας 
ισορροπημένης διατροφής συμμετέ-
χουν επικουρικά στην ορθή λειτουργία 
του ανοσοποιητικού μας συστήματος. 
Παραδείγματα τέτοιων θρεπτικών συ-
στατικών είναι το φυλλικό οξύ, ο ψευ-
δάργυρος, ο σίδηρος, το σελήνιο, οι 
βιταμίνες C, D, B12, B6 κ.ά.
Γι’ αυτό, είναι σημαντικό όλοι μας να 
προσπαθούμε να έχουμε μια ισορρο-
πημένη διατροφή και να μην έχουμε 
διατροφικές ελλείψεις. Αυτό ισχύει 
για όλες τις ηλικίες – ίσως λίγο περισ-
σότερο για τους ηλικιωμένους, αφού 
λόγω μειωμένης όρεξης ενδέχεται να 
ακολουθούν δίαιτες μειωμένης ποικιλί-
ας και, άρα, να έχουν αυξημένο ρίσκο 
διατροφικών ελλείψεων. Επιπλέον, τη 
συγκεκριμένη περίοδο, λόγω και της 
απομόνωσης για λόγους προστασίας 
από τον κορονοϊό, η πρόσβαση των 
ηλικιωμένων σε τρόφιμα μπορεί να πε-
ριοριστεί, με συνέπεια να περιοριστεί 
ακόμα περισσότερο και η πρόσληψη 
θρεπτικών συστατικών.
Σε ένα γενικό πλαίσιο, μια ισορρο-
πημένη διατροφή περιλαμβάνει κα-
τανάλωση οσπρίων, δημητριακών, 
λαχανικών και φρούτων συστηματικά. 
Ειδικά όσον αφορά τα φρούτα και τα 
λαχανικά, χρειάζεται ποικιλία. Επίσης, 
περιλαμβάνει ψάρι και λιγότερο συ-
χνά κρέας. 

Η αποκλειστική χρήση συμπληρωμά-
των διατροφής δεν μπορεί από μόνη 
της να υποκαταστήσει μια ισορροπη-
μένη διατροφή. Ωστόσο, σε περιπτώ-

σεις που υπάρχουν διαγνωσμένες δια-
τροφικές ελλείψεις, τα συμπληρώματα 
μπορούν να βοηθήσουν στην αναπλή-
ρωση συγκεκριμένων θρεπτικών συ-
στατικών, παράλληλα με την προσπά-
θεια να έχουμε μια ισορροπημένη 
διατροφή. 
Κάποια συμπληρώματα που αναφέρο-
νται συχνά είναι τα παρακάτω: 
• Ο ψευδάργυρος. Σύμφωνα με 
μελέτες, φαίνεται ότι συμβάλλει μέ-
χρι κάποιο βαθμό στην αντιμετώπιση 
των συμπτωμάτων του κρυολογήμα-
τος. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι 
να ζητήσουμε τη συμβουλή ειδικού 
πριν πάρουμε ψευδάργυρο, καθώς 
αντιδρά με άλλα φάρμακα που μπορεί 
να παίρνουμε και να έχει σημαντικές 
παρενέργειες. 
• Η echinacea. Πρόκειται για ένα βό-
τανο που, τα τελευταία χρόνια, χρησι-
μοποιείται ευρέως τόσο για την πρό-
ληψη, όσο και για την αντιμετώπιση 
των συμπτωμάτων του κρυολογήμα-
τος. Καθώς, όμως, οι έρευνες δίνουν 
ακόμα μεικτά αποτελέσματα, και εδώ 
είναι απαραίτητη η συμβουλή ενός ει-
δικού πριν αρχίσουμε να τη χρησιμο-
ποιούμε.
• Η βιταμίνη D. Μια μετα-ανάλυση 
μελετών, η οποία πραγματοποιήθηκε 
σε 11.000 ασθενείς εθελοντές, έδει-
ξε πως εκείνοι που είχαν μεγαλύτερη 
έλλειψη σε βιταμίνη D (<25 ng/ml) 
είχαν μεγαλύτερο όφελος από τη συ-
μπληρωματική χορήγηση βιταμίνης D, 
έναντι της πιθανότητας να νοσήσουν 
με οξεία αναπνευστική λοίμωξη. Όμως 
καθώς και εδώ οι μελέτες έχουν συχνά 
αντικρουόμενα αποτελέσματα, προ-
τού πάρουμε το σχετικό συμπλήρωμα 
ας επιλέξουμε να μιλήσουμε με έναν 
ειδικό που θα μας καθοδηγήσει ανά-
λογα με την περίπτωσή μας.  
• Η βιταμίνη C. Σε μεγάλες δόσεις 
φαίνεται μεν να μειώνει τη διάρκεια 

των συμπτωμάτων, όμως ούτε κι αυτή 
προλαμβάνει το κρυολόγημα. Η κατα-
νάλωσή της πρέπει να γίνεται μετά από 
συμβουλή ειδικού, ώστε να αποφεύ-
γονται παρενέργειες, όπως διάρροια ή 
ναυτία. 

Προσοχή: Όλα τα παραπάνω αναφέ-
ρονται στο κοινό κρυολόγημα και τη 
γρίπη. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν 
μελέτες που να αφορούν συγκεκριμέ-
να στον κορονοϊό COVID-19.

Αν έχετε κρυώσει, καταναλώστε πολ-
λά υγρά, ξεκουραστείτε και επιλέξτε 
υγιεινά γεύματα. Όσο κι αν δεν έχετε 
όρεξη, πρέπει να φάτε. Η τροφή δεν 
είναι “φάρμακο", αλλά αποδεδειγμένα 
υποστηρίζει τη σωστή λειτουργία του 
ανοσοποιητικού μας συστήματος, έτσι 
ώστε αυτό να αντεπεξέλθει καλύτερα 
στην ασθένεια. 

O Γιάννης Δημακόπουλος είναι Κλινικός 
Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, πτυχιούχος 
του Τμήματος Διατροφής και Μεταβολισμού 
του University of Surrey (BSc Nutrition). 
Έχει μετεκπαιδευτεί στη κλινική διαιτολο-
γία στο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογί-
ας της Ιατρικής Σχολής του King’s College 
London, με υποτροφία από το National 
Health Service (MSc Dietetics). Συμμετέχει 
ως υποψήφιος Διδάκτορας στην Πανελλαδι-
κή Μελέτη Διατροφής & Υγείας (ΠΑΜΕΔΥ), 
η οποία υλοποιείται από τη Μονάδα Διατρο-
φής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών. Διατηρεί το γραφείο του 
στην οδό Ηριδανού 6, στην Αθήνα. 

www.dimakopoulosi.gr



Σούπα με λαχανικά αυγολέμονο 

Yλικά
• ⅓ μπρόκολο 
• ⅓ κουνουπίδι 
• 1 καρότο μικρό 
• 1 κρεμμύδι 
• 40 γρ. ρύζι 
• ξύσμα από 1/2 λεμόνι
•  αλάτι, πιπέρι και όποια μπαχαρικά σας αρέσουν (π.χ. τζί-

ντζερ, κουρκουμάς, κάρι)

Για το αυγολέμονο 
• 1 αυγό 
• χυμός από 1 λεμόνι

Eκτέλεση 
Κόβουμε σε μικρά κομμάτια το κουνουπίδι και το μπρόκολο. 
Τα φύλλα τους, αν είναι τρυφερά, τα βάζουμε στη χύτρα. Ψι-
λοκόβουμε το κρεμμύδι και το καρότο, και τα προσθέτουμε 
κι αυτά. Συμπληρώνουμε με νερό λίγο πιο κάτω από τα λαχα-
νικά, το ρύζι, το ξύσμα και τα μπαχαρικά. Κλείνουμε το καπάκι 
και, όταν η χύτρα σφυρίξει, χαμηλώνουμε και σιγοβράζουμε 
για 20 λεπτά. Αφαιρούμε από την εστία, ανοίγουμε τη χύτρα 

και ανακατεύουμε. Μπορούμε, αν θέλουμε, να λιώσουμε τα 
λαχανικά.
Για το αυγολέμονο: Χτυπάμε σε μπολ το ασπράδι με το λεμό-
νι να αφρατέψει, και έπειτα προσθέτουμε τον κρόκο και ανα-
κατεύουμε. Ρίχνουμε λίγη από τη σούπα μέσα και ανακατεύ-
ουμε. Συνεχίζουμε μέχρι να έρθει σε παρόμοια θερμοκρασία 
και έπειτα το ρίχνουμε στη χύτρα, ανακατεύοντας.
Βάζουμε τη χύτρα στην εστία μέχρι να πάρει μια βράση και 
μετά κλείνουμε την εστία. Αν θέλουμε, προσθέτουμε περισ-
σότερο λεμόνι και σερβίρουμε τη σούπα ζεστή!

Χορτοκεφτεδάκια 

Yλικά
• 1 φρέσκο κρεμμύδι
• 3-4 ξερά κρεμμύδια
• 1 κιλό σπανάκι
• διάφορα χόρτα, ψιλοκομμένα
• μαϊντανός
• άνηθος
• 2 πατάτες
• 200 γρ. φέτα 
• 3 αυγά
• 100 γρ. αλεύρι
• 30 γρ. φρυγανιά

To μενού του μήνα

O chef Δημήτρης Δαλιάνης προτείνει ένα ολοκληρωμένο μενού 
κάθε μήνα για όσους θέλουν να εντυπωσιάζουν με τις μαγειρικές 
τους δημιουργίες και να κάνουν τους καλεσμένους τους να γλείφουν 
τα δάκτυλά τους. Δέστε τις ποδιές σας και… καλή επιτυχία!
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Εκτέλεση 
Αρχικά, ψιλοκόβουμε όλα τα χορταρικά και τα μαραίνουμε με 
αλάτι. Τα ξεπλένουμε και τα βάζουμε σε μπολ. Έπειτα, ψιλοκό-
βουμε τα κρεμμύδια και τρίβουμε σε τρίφτη τις πατάτες μας. 
Στη συνέχεια, τα προσθέτουμε στα λαχανικά μαζί με τη φέτα και 
τα αυγά, και ανακατεύουμε πολύ καλά. Προσθέτουμε το αλεύρι 
και τη φρυγανιά, ώστε το μίγμα να γίνει εύπλαστο.
Τέλος, πλάθουμε τους κεφτέδες μας, τους αλευρώνουμε γύρω-
γύρω και τους τηγανίζουμε. Οι χορτοκεφτέδες μας είναι έτοιμοι.

Σουπιές κρασάτες με το μελάνι τους

Yλικά
•  1¼- 1½  κιλό (μεγάλες καλύτερα) σουπιές (ζητήστε να σας 

τις καθαρίσουν στο ιχθυοπωλείο, αλλά να σας κρατήσουν 
2-3 σακουλάκια μελάνι) 

• ¼ φλιτζανιού ελαιόλαδο 
•  2 μέτρια κρεμμύδια, ψιλοκομμένα 
•  2 φύλλα δάφνης 
•  1 κουταλάκι του γλυκού σπόροι πιπεριού 
• ½  φλιτζάνι κόκκινο κρασί 
•  ½ κοφτό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, και πιπέρι 
•  ½ φλιτζάνι ψιλοκομμένος μαϊντανός και λίγος για γαρνίρισμα  
•  1 πακέτο μαύρα σπαγγέτι  

Εκτέλεση 
Κόβουμε τις σουπιές σε μεγάλα κομμάτια (γιατί θα σουρώ-
σουν στο ψήσιμο) και τα πλοκάμια τους στα δυο, αφαιρώ-
ντας από το κεφάλι το κοκαλάκι τους. Τις βάζουμε σε μια 
κατσαρόλα χωρίς λάδι, σε μέτρια φωτιά, τις αφήνουμε να κα-
τεβάσουν το νερό τους και τις βράζουμε μέχρι να εξατμιστεί, 
ανακατεύοντάς τις συχνά.
Στο μεταξύ, βάζουμε τα σακουλάκια του μελανιού σε ένα πο-
τήρι με νερό και τα τρυπάμε με ένα μαχαιράκι. Τα ανακατεύ-
ουμε να μαυρίσει καλά το νερό.
Όταν πιουν οι σουπιές το νερό τους, τις βάζουμε στην κατσα-
ρόλα με το λάδι και ανακατεύουμε μέχρι να ζεσταθούν. Ύστε-
ρα, προσθέτουμε τα κρεμμύδια και συνεχίζουμε το ανακάτεμα, 
μέχρι να μαραθούν και να αρχίσουν να παίρνουν χρώμα. Σβή-
νουμε τις σουπιές με το κρασί και το αφήνουμε να κοχλάσει 
και να μείνει περίπου το μισό. Προσθέτουμε τη δάφνη, τους 
σπόρους πιπεριού, το αλάτι και το πιπέρι, και τα ανακατεύουμε. 

Ρίχνουμε στην κατσαρόλα το νερό με το μελάνι της σουπιάς 
και ανακατεύουμε καλά. Αφήνουμε να κοχλάσει, σκεπάζου-
με την κατσαρόλα και χαμηλώνουμε τη φωτιά. Τις βράζουμε 
για 1 - 1,5 περίπου ώρα μέχρι να μαλακώσουν, προσθέτοντας 
νερό όταν χρειάζεται. 
Παράλληλα, όταν μαλακώσουν, βράζουμε τα σπαγγέτι. Προς 
το τέλος, ανακατεύουμε μέσα τον μαϊντανό. Σερβίρουμε τις 
σουπιές με τη σάλτσα τους πάνω στα σπαγγέτι και τις πασπα-
λίζουμε με μαϊντανό.

Κρέμα σοκολάτας με αμύγδαλα

Yλικά 
•  ⅓ φλιτζανιού κακάο 
•  ¾ φλιτζανιού ζάχαρη 
•  1 πρέζα αλάτι
•  2 γεμάτες κουταλιές της σούπας κορν φλάουερ
•  3 φλιτζάνια γάλα σόγιας 
•  1/2 φλιτζάνι ασπρισμένα αμύγδαλα 
•  3 κοφτές κουταλιές της σούπας νηστίσιμη μαργαρίνη
•  1 κουταλάκι εσάνς βανίλιας

Εκτέλεση 
Καβουρδίζουμε τα αμύγδαλα, ανακατεύοντάς τα σε ένα αντι-
κολλητικό τηγανάκι σε χαμηλή φωτιά, μέχρι να αρχίσουν να 
ροδίζουν. Τα αδειάζουμε αμέσως σε ένα πιάτο (αν μείνουν 
στο τηγάνι θα μαυρίσουν). Τα αφήνουμε να κρυώσουν και 
ύστερα τα αλέθουμε στο πολυμίξερ, με διακεκομμένες κινή-
σεις του μοτέρ για να τα ψιλοκόψουμε, χωρίς όμως να γίνουν 
σκόνη (αν μείνουν και μερικά κομματάκια μέσα, δεν πειράζει).
Αναμειγνύουμε το κακάο με τη ζάχαρη, το αλάτι και το κορν 
φλάουερ σε ένα κατσαρολάκι. Ύστερα, ρίχνουμε μέσα το 
γάλα σόγιας και το ανακατεύουμε καλά, για να μη μείνουν 
κουβαράκια. Το βάζουμε σε μέτρια φωτιά και συνεχίζουμε 
το ανακάτεμα με ξύλινο κουτάλι, μέχρι να κοχλάσει το μίγμα. 
Βάζουμε μέσα τα αμύγδαλα, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σι-
γοβράζουμε το μίγμα για 8-10 λεπτά, μέχρι να δέσει σε λεία 
κρέμα. Το αποσύρουμε από τη φωτιά και ανακατεύουμε μέσα 
τη βανίλια και τη μαργαρίνη.
Μοιράζουμε την κρέμα σε 6 μπολάκια και αφήνουμε να κρυ-
ώσει. Στη συνέχεια, τα βάζουμε σκεπασμένα στο ψυγείο να 
παγώσουν. Σερβίρουμε τις κρέμες.

#be_delicious
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Δωρεάν παραγωγή αντισηπτικών από την 
Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας στη-
ρίζει το δημόσιο σύστημα υγείας και, σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Υγείας και την ΑΑΔΕ, αναλαμβάνει 
τη δωρεάν παραγωγή αντισηπτικών διαλυμάτων για 
να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες του συστήματος, 
σε αυτή την εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή. 

Η παρασκευή των αντισηπτικών διαλυμάτων θα γίνει σε εργοστάσια παραγωγής των εταιρειών-μελών της 
ΠΕΦ που διαθέτουν τη σχετική άδεια, χρησιμοποιώντας τις ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης, που βρίσκο-
νται υπό τη διαχείριση των Τελωνειακών Αρχών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές για την Ελλάδα και τον κόσμο, η Eλληνική Φαρμακοβιομηχανία βρίσκεται 
κοντά στους ασθενείς, στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στο προσωπικό υποστήριξης, στους φαρμα-
κοποιούς και στην κοινωνία, που αντιμετωπίζουν μια πρωτόγνωρη, σε παγκόσμιο επίπεδο, κατάσταση.

ΙΣΑ και Περιφέρεια Αττικής: 75.000 μάσκες
και 75.000 γάντια σε 1.500 ιατρεία της Αθήνας 
O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) εξασφάλισε σημαντική ποσότητα υλικού προστασίας από την Περιφέρεια Αττικής 
για να τη διαθέσει στα μέλη του, προκειμένου να διατηρήσουν ανοιχτά τα ιατρεία τους, στηρίζοντας την Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας.
Ο ΙΣΑ έχει ήδη αποστείλει 75.000 μάσκες και 75.000 γάντια σε 1.500 ιατρεία της Αθήνας, και βρίσκεται σε συνεννόηση με 
την Περιφέρεια Αττικής για να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ποσότητες προστατευτικού υλικού, προκειμένου 
να καλύψει τα μέλη του. Σύντομα ο Σύλλογος αναμένεται να έχει τη δυνατότητα να διαθέσει και χιλιάδες αντισηπτικά ατομι-
κής χρήσης.
"Καλούμε τους γιατρούς της Αθήνας να κρατήσουν όρθια την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και να στηρίξουν τον ασθενή, 
που έχει την ανάγκη μας περισσότερο από ποτέ... Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συνεχιστεί η παρακολούθηση των χρονίως 
πασχόντων, για να μην καταλήξουν ως επιπλοκές στα δημόσια νοσοκομεία. Τα ιατρεία πρέπει να μείνουν ανοιχτά γιατί, σε 
αντίθετη περίπτωση, θα χαθούν ζωές", δήλωσε ο πρόεδρος του ΙΣΑ και περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιώργος Πατούλης.
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50 αναπνευστήρες
 υψηλής τεχνολογίας 
δώρισε η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 
Δωρεά 50 καινούργιων αναπνευστήρων υψηλής 
τεχνολογίας έκανε η εταιρεία"ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ" στο 
Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να εξοπλίσουν άμε-
σα αντίστοιχες νέες κλίνες στις Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας των νοσοκομείων. Οι συγκεκριμένοι 
αναπνευστήρες είναι κατάλληλοι για την εντατική 
θεραπεία ενηλίκων, παίδων και νεογνών.

250.000 μάσκες στο ΕΣΥ 
από τη “Stoiximan"
Παραδόθηκαν τις προηγούμενες μέρες στις κεντρικές 
αποθήκες του Υπουργείου Υγείας 250.000 χειρουργι-
κές μάσκες, δωρεά της εταιρείας “Stoiximan".
Οι μάσκες έφτασαν με πτήση από το Πεκίνο, με 
στόχο να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των ιατρών και 
νοσηλευτών των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Για την έγκαι-
ρη παραλαβή του συγκεκριμένου φορτίου, βάρους 1,1 
τόνων, χρειάστηκαν οι συντονισμένες ενέργειες του 
Γραφείου του Πρωθυπουργού, του Υπουργείου Υγεί-
ας, του Υπουργείου Εξωτερικών και της Πρεσβείας της 
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα.

Δωρεά 50 αναπνευστήρων υψηλής τεχνολογίας
στο ΕΣΥ από την"Παπαστράτος" 
Παραδόθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών "Η Σωτηρία", 19 καινούργιοι αναπνευστήρες 
υψηλής τεχνολογίας, εξοπλίζοντας άμεσα αντίστοιχες νέες κλίνες στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας του νοσοκο-
μείου, και πιο συγκεκριμένα στη ΜΕΘ του Κέντρου Αναπνευστικής Ανεπάρκειας και στη ΜΕΘ της Πανεπιστημιακής 
Πνευμονολογικής Κλινικής.
Οι αναπνευστήρες που παραδόθηκαν είναι το πρώτο μέρος της δωρεάς της εταιρείας "Παπαστράτος". 
Αναμένεται να παραδοθούν στο Υπουργείο Υγείας άλλοι 31, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό 
της δωρεάς της "Παπαστράτος" σε 50 καινούριους αναπνευστήρες υψηλής τεχνολογίας
για Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
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Ποιος είπε ότι το #ΜένουμεΣπίτι απαγορεύει τις... πνευματικές βόλτες; Η τεχνολογία σήμερα κάνει 
θαύματα, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να βρεθούμε σε ένα μουσείο ή σε ένα θέατρο, ενώ είμαστε 
καθισμένοι στον καναπέ μας! Και ποια καλύτερη ευκαιρία από αυτήν, να επισκεφθούμε διάσημα 
μέρη στα οποία δεν έχουμε πάει ποτέ, να γνωρίσουμε καλλιτέχνες και θεατρικούς συγγραφείς που 
έγραψαν ιστορία, αλλά και να... ακούσουμε ολόκληρα βιβλία όσο εμείς πίνουμε τον καφέ μας; Το “Be 
Around" έρχεται σε μια... home edition, η οποία δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα τις outdoor επιλογές!

EDITION
       HOME

Για όσους τους συναρπάζουν οι ιστορικές ταινίες, "Το τελευταίο σημείωμα" του Παντελή Βούλγαρη είναι μία από τις κορυφαίες 
επιλογές. Υπάρχει ολόκληρη στο YouTube, για όσους δεν είχαν προλάβει να τη δουν στις κινηματογραφικές αίθουσες, αλλά και 
για όσους θέλουν να την ξαναδούν...
Στο YouTube υπάρχει διαθέσιμη και η επίσης αριστουργηματική ταινία "Ψυχή Βαθιά" του Παντελή Βούλγαρη, η οποία 
διαδραματίζεται την εποχή του Εμφυλίου.

_"Το τελευταίο σημείωμα" και "Ψυχή Βαθιά" του Παντελή Βούλγαρη, στο YouTube
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Σπάνια έργα Τέχνης από τη συλλογή του Ιδρύματος "Βασί-
λη και Ελίζας Γουλανδρή" παρουσιάζονται στο goulandris.
gr και είναι προσβάσιμα για ελεύθερη ψηφιακή περιήγηση 
από το σπίτι. 

Ψηφιακές αναπαραγωγές 148 έργων, εικόνες λεπτομερει-
ών και ηχητικές ξεναγήσεις σε δύο γλώσσες, προσφέρουν 
στους χρήστες μία ολοκληρωμένη οπτική των έργων Τέ-
χνης και ένα νέο σημείο επαφής με το Μουσείο.
Μέσα από την ψηφιακή περιήγηση στη συλλογή, οι χρήστες 
μπορούν να εξερευνήσουν έργα των Van Gogh, Picasso, El 
Greco, Monet, Rodin, Miró, Degas, Giacometti, Cézanne, 
Παρθένη, Τσαρούχη, Μόραλη και άλλων ονομάτων της νεό-
τερης και σύγχρονης τέχνης, να ανακαλύψουν λεπτομέρειες 
κρυμμένες στο πίσω μέρος των καμβάδων, και να μάθουν 
περισσότερα για τη δημιουργία των έργων, την ιστορία τους 
και τη ζωή των καλλιτεχνών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα goulandris.gr και στις σελίδες στα social 
media @BEGoulandrisFoundation.

Τι κι αν δεν έχουμε ταξιδέψει ποτέ στη Γαλλία, στη Μεγάλη 
Βρετανία, στις ΗΠΑ ή στην Ιταλία... Ή, κι αν έχουμε πάει, δεν 
προτιμήσαμε τότε τα μουσεία, αλλά ατελείωτες βόλτες και 
ψώνια (ναι, ναι, ας το παραδεχτούμε...); Τώρα μας δίνεται η 
ευκαιρία να περιηγηθούμε στα μεγάλα μουσεία του κόσμου 
από τον καναπέ μας και να χαζέψουμε τα εκθέματα με την 
ησυχία μας!

Τέτοιες ψηφιακές ξεναγήσεις προσφέρουν: 
• Το Μουσείο του Λούβρου, στο Παρίσι (https://www.louvre.
fr/en/visites-en-ligne)
• Η National Gallery, στο Λονδίνο (https://artsandculture.
google.com/partner/the-national-gallery-london)
• Η Uffizi Gallery, στη Φλωρεντία (https://artsandculture.
google.com/partner/uffizi-gallery?hl=en)
• Το Μουσείο Van Gogh, στο Άμστερνταμ (https://
artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery?hl=en)
• Το The MET – The Metropolitan Museum of Art της Νέας 
Υόρκης (https://artsandculture.google.com/partner/the-
metropolitan-museum-of-art)
• To The Smithsonian Museum of Natural History, στην 
Ουάσινγκτον (https://artsandculture.google.com/partner/
smithsonian-national-museum-of-natural-history)

_ Ψηφιακή περιήγηση στη Συλλογή 
του Ιδρύματος "Βασίλη και Ελίζας 
Γουλανδρή"  

_Ψηφιακές ξεναγήσεις σε θρυλικά 
μουσεία του κόσμου
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Το "Θέατρο Τέχνης –και– στο σπίτι" δίνει τη δυνατότητα, με χαμηλό αντίτιμο, της on 
demand παρακολούθησης των παραστάσεων που διακόπηκαν λόγω της αναστολής 
λειτουργίας των θεατρικών σκηνών της χώρας. 
Παράλληλα, το Θέατρο Τέχνης "Κάρολος Κουν" ετοιμάζει “βιβλιοθήκη" με αρχειακό 
υλικό από παραστάσεις περασμένων ετών που θα διατίθενται δωρεάν.

Η παράσταση που εγκαινίασε τη νέα υπηρεσία είναι ο "Έντμοντ" του Ντέηβιντ Μάμετ. Πρόκειται για την κινηματογράφηση της 
τελευταίας παράστασης που δόθηκε με κοινό στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης. Διαθέσιμη είναι, επίσης, και η παράσταση για 
παιδιά 5 έως 12 ετών "Χωρίς οικογένεια" του Έκτορος Μαλό, η οποία παιζόταν στη σκηνή της Φρυνίχου. Την κινηματογράφηση 
και την επεξεργασία των παραστάσεων ανέλαβε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Διαμαντής Καραναστάσης. 
Μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Θεάτρου Τέχνης (www.theatro-technis.gr) ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Θεάτρου 
Τέχνης και ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλέξετε την παράσταση που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε μέσω streaming. 
Το κόστος παρακολούθησης είναι 3,50 ευρώ, με δυνατότητα streaming για 24 ώρες. Τα έσοδα από τη νέα υπηρεσία θα διατίθενται 
στους καλλιτέχνες, στους συντελεστές και σε όλους τους άλλους εργαζόμενους του Θεάτρου Τέχνης.
 
Πληροφορίες: στα τηλέφωνα 210-3222760 και 698-2012514 (καθημερινά 10:00-13:00) ή αποστολή e-mail στο info@theatro-
technis.gr.

_Ψηφιακά βιβλία και audio books
για όσους θέλουν να "βγουν έξω" με τη φαντασία τους   _

_Το Θέατρο Τέχνης –και– στο σπίτι  _

“Έξοδος" δεν θεωρείται μόνο η περιήγηση σε ένα μουσείο 
ή η παρακολούθηση μιας παράστασης. Ένα είδος “εξόδου" 
από την πραγματικότητα του κατ’ οίκον περιορισμού 
θα μπορούσε να είναι και η ανάγνωση ή η ακρόαση 
ενός βιβλίου. Γιατί με το μυαλό μπορούμε να βρεθούμε 
οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή – και πολλοί εκδοτικοί 
Οίκοι φροντίζουν γι’ αυτό, διαθέτοντας αυτές τις ημέρες 
τα βιβλία τους είτε σε ψηφιακή μορφή, είτε σε ακουστική 
μορφή. 

Κάποιες από τις πολλές επιλογές που έχουμε, είναι και 
οι εξής:
• 23 ελεύθερα audio-books παραμύθια από τις 
"Εκδόσεις Πατάκη", από συγγραφείς όπως: Μάνος 
Κοντολέων, Ζωρζ Σαρρή, Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Φίλιππος 
Μανδηλαράς, Γαλάτεια Γρηγοριάδου - Σουρέλη, Λότη 
Πέτροβιτς - Ανδρουτσοπούλου, Βάσω Ψαράκη, Παντελής 
Καλιότσος κ.ά. (http://www2.patakis.gr/25istories/)

• 9 ελεύθερα e-books από τις "Εκδόσεις Μαλλιάρης-
Παιδεία", από τους συγγραφείς Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, 
Λέων Τολστόι, Βίκτωρ Ουγκώ, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, 
Αίσωπος, Γιάννης Βλαχογιάννης, Κωνσταντίνος Θεοτόκης, 
Παύλος Νιρβάνας. (https://www.politismika.gr)

• 4 ελεύθερα audio-books με τη φωνή των συγγραφέων 
τους από τις "Εκδόσεις Μεταίχμιο": Άλκη Ζέη, Κώστας 

Ακρίβος, Σοφία Νικολαΐδου και Πέτρος Τατσόπουλος. 
(https://www.metaixmio.gr)

• Ηλεκτρονικά βιβλία από τις "Εκδόσεις Διόπτρα".
Ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, εκδότης της "Διόπτρας", 
ανήρτησε ένα μήνυμα στην ιστοσελίδα του εκδοτικού 
Οίκου καλώντας όλους να μείνουν σπίτι, να αξιοποιήσουν 
δημιουργικά τον χρόνο τους και, φυσικά, να διαβάσουν: "Αν 
δεν έχετε οικονομική δυνατότητα να προμηθευτείτε κάποιο 
βιβλίο, στείλτε μας απλά ένα mail στο ebooks@dioptra.gr, 
και θα σας στείλουμε δωρεάν ebooks των εκδόσεών μας, 
για να σας κρατήσουν λίγη συντροφιά. Σε αυτή τη συγκυρία 
μένουμε σπίτι, αλλά κανείς από τους γύρω μας δεν πρέπει 
να είναι μόνος".

• 24 ελεύθερα e-books Ελλήνων συγγραφέων + 2 
e-books για τα παιδιά από τις "Εκδόσεις Καστανιώτη" 
από τους συγγραφείς: Ευγενία Φακίνου, Λένο Χρηστίδη, 
Ιωάννα Μπουραζοπούλου, Βασίλη Παπαθεοδώρου, Ντόρα 
Γιαννακοπούλου, Στέφανο Δάνδολο, Αλέξη Σταμάτη, Λένα 
Διβάνη, Θοδωρή Γεωργακόπουλο, Μίμη Ανδρουλάκη. 
(https://www.kastaniotis.com/ebooks/free/)

• 8 ελεύθερα κόμικς από τις "Εκδόσεις Μικρός Ήρως": 
Μπλεκ, Μαρκ, Μικρός Ήρως, Ερίκ Καστέλ, Ποπάυ, Μίστερ 
Νο, Ζαγκόρ.
(https://www.mikrosiros.gr/blog/dwrean-online-comics)



79

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου πρόσθεσε από το προφίλ του στο facebook (Dimitris Papaioannou) ολόκληρη και αμοντάριστη 
την εξάωρη παράσταση του 2011, “Inside", η οποία αποδεικνύεται... επίκαιρη. Πρόκειται για ένα δωμάτιο στο κέντρο της 
Αθήνας, το "Παλλάς", και την απλή, επαναλαμβανόμενη καθημερινότητα των ενοίκων του. 
"Τώρα που όλοι κάναμε μια παύση για να μείνουμε ‘μέσα’, το “Inside" μπορεί να είναι ευκαιρία για περισυλλογή, συντροφιά, 
απόλαυση. Ακόμα και νανούρισμα", έγραψε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Παπαϊωάννου.

_“Inside" του Δημήτρη Παπαϊωάννου, στο YouTube  _

_Εθνικό Θέατρο: Δωρεάν ψηφιακά 
όλες οι παραστάσεις της περιόδου
1995-2015 

Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του Εθνικού Θεάτρου, και 
συγκεκριμένα στο ψηφιοποιημένο αρχείο του (http://
www.nt-archive.gr/), μπορεί κανείς να βρει και να δει (ή να 
ξαναδεί) δωρεάν όλες τις παραστάσεις από όλες τις σκηνές 
του Εθνικού Θεάτρου, στο διάστημα περίπου 1995-2015. 
Κάποιες από αυτές έχουν πραγματικά μείνει θρυλικές. 
Χαζέψτε τις με χρονολογική σειρά, δείτε τα δημοσιεύματα 
που τις συνοδεύουν και φτιάξτε δικό σας πρόγραμμα!

_Αναμετάδοση παραστάσεων από τη 
Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης 

Η Metropolitan Opera ανακοίνωσε ότι, κάθε βράδυ, 
θα προσφέρει δωρεάν αναμετάδοση παλαιότερων 
παραστάσεων ως ένα δώρο στους λάτρεις της όπερας 
που μένουν σπίτι. Η νέα πρωτοβουλία, με τίτλο “Nightly 
Met Opera Streams" θα ξεκινήσει με αναμεταδόσεις 
κάθε βράδυ στις 19:30 (ώρα Νέας Υόρκης), οι οποίες θα 
παραμείνουν διαθέσιμες στην αρχική σελίδα του metopera.
org για 20 ώρες.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα www.metopera.org/calendar/ 



Μένουμε σπίτι, και το βλέπω να μένουμε για πολύ ακόμη, μέχρι να καταλαγιάσει το κακό που 
μας βρήκε. Και πρέπει να μείνουμε. Δεν υπάρχει τίποτα πιο αναγκαίο στην παρούσα φάση από 
μία υπεύθυνη συμπεριφορά, που θα μας βοηθήσει να αποτρέψουμε τα χειρότερα σενάρια, σκη-
νές των οποίων ήδη βλέπουμε σε γειτονικές και μακρινότερες χώρες. 
Δεν θέλουμε να δούμε τέτοιες σκηνές στη χώρα μας. Δεν θέλουμε στα νοσοκομεία να “διαλέ-
γουν” ποιους θα περιθάλψουν, λόγω έλλειψης κλινών, υλικών ή προσωπικού. Σίγουρα το να 
προστατεύσουμε τους δικούς μας, τους ανθρώπους μας, αλλά και τους ανθρώπους, τους δικούς 
κάποιων άλλων, είναι πολύ πιο σημαντικό από μια βόλτα, ένα καφέ έξω, ένα “σκασιαρχείο” από 
την καραντίνα. Αυτά θα τα κάνουμε όταν «σπάσουμε τις αλυσίδες», όταν θα αρθούν τα μέτρα 
και θα ξεχυθούμε στους δρόμους. 
Και τότε τι κάνουμε; ΗΡΕΜΑ ΡΩΤΑΩ. 

Αυτές τις άγιες μέρες του περιορισμού, άλλοι τα βρήκαμε με τον εαυτό μας, άλλοι τα χάσαμε 
εντελώς. Κάποιοι ανακάλυψαν τη μαγειρική ή την κηπουρική, άλλοι το έριξαν στο διάβασμα και 
τη μουσική, όλοι το ρίξαμε στο φαΐ, και η ζωή συνεχίζεται. 

Η απαγόρευση μάς έκανε να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντικοί είναι οι φίλοι μας, τα αγα-
πημένα μας πρόσωπα, όλοι αυτοί που χαιρετιόμασταν καθημερινά, λέγοντας «άκυρο το κα-
φεδάκι, είμαι κομμάτια, το κανονίζουμε αύριο». Η απομόνωση δυνάμωσε την ανάγκη μας για 
επικοινωνία, την ανάγκη να ακούσουμε μια φωνή, να δούμε μια φάτσα στη βιντεοκλήση. 

Εντάξει, όμως, να πούμε και την αλήθεια: ο εγκλεισμός δημιουργεί και νεύρα. Πολλά νεύρα. Κι 
εκεί που έχεις αυτή την αγαπησιάρικη διάθεση που λέγαμε παραπάνω, σε πιάνει ένα «μη μου 
μιλάτε, κλειστά τα στόματα», κλειστές οι κάμερες, ανοίξτε τα τρελάδικα!

Όταν βγούμε απ’ το σπίτι, θα’ χουμε να κουβαλήσουμε πολλά κατάλοιπα από αυτή την κατάστα-
ση. Και θα τα κουβαλάμε για καιρό. Πολλοί πιστεύουμε τώρα πως, όταν λήξει ο συναγερμός, θα 
βγούμε έξω και θα τραγουδάμε αγκαλιασμένοι στους δρόμους, αλλά δεν αποκλείεται να αρχί-
σουμε να κοιταζόμαστε περίεργα και να πηγαίνουμε τοίχο-τοίχο. Από τα ύποπτα κρούσματα, θα 
περάσουμε στα καχύποπτα βλέμματα, από τον φόβο της πανδημίας στην αγωνία για την επόμε-
νη μέρα. Αλλά ένα “σλόγκαν” θα παραμείνει σταθερό: οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες. 

Μωρέ, ας τελειώσει όλο αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και θα τα βρούμε εκεί έξω όταν 
βγούμε. Κι αν δεν τα βρούμε, γυρνάμε ξανά σπίτι. Τώρα ξέρουμε… 

Θεόδουλος Παπαβασιλείου
t.papavasiliou@tpb.gr

to be or not to be

Κι όταν βγούμε απ’ το σπίτι;
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Όσα χρειάζεστε σε ένα φακελίσκο!

Το SiderAL® Sport δεν υποκαθιστά αλλά συμπληρώνει την ενδεδειγμένη και ισορροπημένη διατροφή. Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 
56419/13-07-2016. (Ο αριθμός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ). Το προϊόν δεν 
προορίζεται για την πρόληψη ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον ιατρό εάν είστε έγκυες, θηλάζετε, βρίσκεστε 
υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας.

Υπεύθυνος για την κυκλοφορία του προϊόντος στην Ελλάδα: WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ A.E.
Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35 , 15238 Χαλάνδρι, Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827, info@winmedica.gr www.winmedica.gr

Βραβευμένο Συμπλήρωμα
Διατροφής της χρονιάς

• Σίδηρος
• Βιταμίνες Β1, Β2, Β3, Β5, Β6, Β12, C
• Bιοτίνη • Φυλλικό οξύ

ΓΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ

Χωρίς γλουτένη

ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Eυχάριστη

γεύση

Γρήγοροι ρυθμοί, αυξημένες απαιτήσεις, άγχος, 
πίεση... Μη ισορροπημένη διατροφή. Τρέξιμο, 
ποδηλασία, κολύμβηση, γυμναστήριο...

To SiderAL® Sport είναι ένα συμπλήρωμα 
διατροφής που απευθύνεται σε αθλούμενους 
και ανθρώπους με έντονη καθημερινότητα.

•  Βραβευμένο συμπλήρωμα διατροφής

•  Προηγμένη τεχνολογία μεταφοράς και 
απόδοσης του σιδήρου & των βιταμινών 
στον οργανισμό

• 10 δραστικά συστατικά

• Υψηλή απορρόφηση

Mια φορά την ημέρα με γεμάτο ή άδειο στομάχι




