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Μεσημέρι Σαββάτου και βρίσκομαι στο γραφείο μου, 
για να γράψω αυτές τις λίγες γραμμές, για το νέο τεύ-
χος του περιοδικού μας. Η σημείωση στο κίτρινο στί-
κερ από την αρχισυντάκτρια του περιοδικού, σαφής: 
«Όταν έχετε χρόνο, γράψτε το σημείωμα έκδοσης του 
Woman News». 
Προσπαθώ να συγκεντρωθώ, όμως η ματιά μου ξεφεύγει και ατενίζει το υπέροχο 
φως, που λούζει το αγαπημένο μου νησί, αυτή τη χειμωνιάτικη μέρα. Ακολουθούν, 
εικόνες που γρήγορα διαδέχεται η μια την άλλη, σκέψεις, ένας καταιγισμός συναισθη-
μάτων. Τα παιδικά μου χρόνια, η εφηβεία, τα χρόνια των σπουδών, τα πρώτα επαγγελ-
ματικά σχέδια, το χτίσιμο της ομάδας, ο ενθουσιασμός, η συμμετοχή στα κοινά. 
Η οικογένεια, τα παιδιά. Οι δυσκολίες, η κρίση που ήρθε κι άλλαξε τη ζωή όλων μας. 
Η επιμονή να βρούμε λύσεις, διεξόδους, η πίστη, οι μικρές και μεγάλες διαψεύσεις. 
Αναρωτιέμαι για λίγο: τί σχέση έχουν όλα αυτά με ένα μικρό κείμενο για το σημείω-
μα έκδοσης; Μα αυτή είναι, η ζωή, απαντώ. Αυτό το ταξίδι, του οποίου την έκβαση 
κανείς δεν γνωρίζει εκ των προτέρων. «Η ζωή περνά και πίσω δεν γυρνά». Αδράξτε 
την κάθε στιγμή, προκειμένου να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας, ζήστε την όσο πιο 
ουσιαστικά μπορείτε. 
Στα πρώτα χρόνια της ζωής μου ανακάλυψα την ποίηση, τα διαβάσματα και τα σχε-
διάσματα, την μαγιά του συμπυκνωμένου λόγου. Στα είκοσι δύο μου χρόνια, είχα ήδη 
εκδώσει την πρώτη μου ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Νυχτερινή Αγορά», από τις 
εκδόσεις Ηρόδοτος στην Αθήνα. Σ’ αυτή την έκδοση περιλαμβάνεται και το παρακά-
τω ποίημα, τους στίχους του οποίου σας αφιερώνω, προτρέποντάς σας να τους... 
κλέψετε.
«Έκλεψα, ε και λοιπόν»... είναι ο τίτλος του.

Έκλεψα ε και λοιπόν, όλοι δεν κλέβουν;
Όλοι κλέβουν, άλλος πράγματα αναγκαία καθημερινά,
άλλος ένα χάδι, άλλος ένα φιλί,
άλλος μια στιγμή κι άλλος μια γυναίκα.

Κλέβω· κλέβω ό,τι αγαπώ, ό,τι άπειρες φορές βλέπω
    στα όνειρά μου.
Κλέβω, έτσι απλά καθημερινά.
Κλέβω ό,τι μπορώ.

Δοκιμάστε, κλέψτε ό,τι μπορείτε·
να ‘στε έτοιμοι σε κάθε στιγμή να κλέψετε·
κλέβετε ανελλιπώς και να γνωρίζετε
πως ό,τι κατορθώσετε να κλέψετε
ήταν απ’ τα πριν δικό σας.

Φίλες και φίλοι μου χαρούμενο κι ευτυχισμένο το νέο έτος!

Με εκτίμηση 
Νεκτάριος Σερμάκης 
Εκδότης
Μέλος της Παγκρήτιας Δημοσιογραφικής Ένωσης

Σημείωμα 
εκδότη
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Από την Fashion Editor Ξανθίππη Βουτσαλά
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Ο χειμώνας του 2020, ομολογουμένως, θα αποτελέσει την εποχή των αντιθέσεων. 

Από τη μια, οι σχεδιαστές αποδίδουν φόρο τιμής στη διακριτική πολυτέλεια της 

γαλλικής μπουρζουαζίας και, από την άλλη, επανέρχεται το πνεύμα των πανκ. Κι 

οι δυο αυτές, εντελώς αντίθετες επιρροές, μοιράζονται έναν κοινό στόχο. Να δη-

μιουργήσουν τη σημερινή γυναίκα! Την πολυάσχολη γυναίκα, με το δυναμικό στυλ.
WINTER 
2019-2020

FASHION
TRENDS
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Bourgeois  
Η «αστή»

Η γυναίκα της πόλης επιστρέφει, στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και τις αρχές της δεκαετίας του 1980, 
με έναν κώδικα στυλ, ο οποίος χαρακτηρίζεται από κομψότητα. Η τάση αυτή επιτάσσει εκλεπτυσμένες 
σιλουέτες με φούστες, blazers κι έντονα παντελόνια.

Punk Spirit
Η τάση αυτή, από την αρχή της εμφάνισής της, δήλωσε ξεκάθαρα ότι οι punk είναι ανυπότακτοι κι ανεξάρ-
τητοι, ενώ η εμφάνισή τους είναι διακοσμημένη με καρφιά, αστραφτερά σχέδια και επιρροές grunge και 
bondage.

Capes Φροντίστε να έχετε τουλάχιστον μια κάπα, κατά προτίμηση μαύρη ή ταμπά, στην ντουλάπα σας τον φετινό 
χειμώνα. 

Shoulder pads
Υπερβολική ένταση.
Αυτή τη σεζόν τα πάντα είναι θέμα μεγέθους, ειδικά όταν πρόκειται για ώμους και μανίκια. Η δεκαετία του 
‘80 χαρακτηρίστηκε από τις τετράγωνες σιλουέτες, όπου οι έντονοι ώμοι ήταν το βασικό χαρακτηριστικό 
της εποχής. Έτσι, λοιπόν, φορέστε μπλούζες με υπερτονισμένα μανίκια είτε με τεράστιες βάτες είτε με 
ογκωδέστατους ώμους.

Neon
«Τι θέλω; Να σοκάρω τους ανθρώπους, να τους αναγκάσω να προβληματιστούν», δήλωσε ο Yves Saint 
Laurent στη Vogue το 1971 μετά την παρουσίαση της διαβόητης συλλογής του, Scandale, όπου λάνσαρε τα 
πιο έντονα χρώματα της αγοράς. Η επιλογή είναι δική σας, φίλες μου! 

Faux-γούνα Οι συνθετικές γούνες είναι κάτι περισσότερο από μια τάση, καθώς η προβολή τους στις πασαρέλες, είναι 
το αποτέλεσμα της αυξανόμενης περιβαλλοντικής συνείδησης του κόσμου της μόδας.

Lingerie Τα εσώρουχα δεν είναι αποκλειστικά για τη νύχτα. Την ημέρα, συνδυάστε τα σατέν μπλουζάκια του ύπνου 
με κοστούμια, ταγιέρ, ακόμα και το αγαπημένο σας jean και αισθανθείτε άνετα κορίτσια μου!
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«Ο πιο καθοριστικός άνθρωπος στη ζωή μου 
είναι ο άνδρας μου»

Κατάγεστε από τη Θεσσαλονίκη και στην 
Αθήνα βρεθήκατε για μια λάθος οντισιόν που, 
όμως, αποτέλεσε το ξεκίνημα της αντίστρο-
φης μέτρησης για την επιτυχία. Πώς αποφα-
σίσατε από τις σπουδές στη Φιλοσοφική να 
γίνετε ηθοποιός;
Στη Φιλοσοφική βρέθηκα γιατί με ενδιέφερε 
το αντικείμενο γενικά, όχι όμως για επαγγελ-
ματική αποκατάσταση με προοπτική. Ήθελα 
να σπουδάσω Θεατρολογία, όμως, δεν υπήρ-
χαν πανεπιστημιακές σχολές για το θέατρο 
τότε. Πήγα σε μια οντισιόν που ψάχνανε έναν 
νεαρό, όχι μια νεαρή (γέλια). Αυτό ήταν το λά-
θος. Όμως, αφού είχα πάει από Θεσσαλονίκη 
με είδανε, χαριστικά ας πούμε, μιας και είχα 
κάνει τόσο δρόμο. Εν τω μεταξύ, είχα αποφα-
σίσει να φοιτήσω και στη Δραματική Σχολή 
στο Κρατικό Θέατρο. Είχα αποφασίσει να δο-
κιμάσω να γίνω ηθοποιός. Πήγα παράλληλα 
στη Δραματική με τη Φιλοσοφική, πιστεύο-
ντας ότι θα καταφέρω να σπουδάσω Θεατρο-
λογία με κάποιο μεταπτυχιακό. Στην πορεία 
ήρθε η δουλειά στην πράξη όχι στην θεωρία, 
και μετά που τελείωσα τη Δραματική, νόμιζα 
πως θα μείνω στη Θεσσαλονίκη στο Κρατικό 
ή κάτι τέτοιο. Όμως, στο Κρατικό δεν έγιναν 
οι προσλήψεις μας εγκαίρως και σκέφτηκα 
να κατέβω στην Αθήνα να περάσω από αυτήν 
την οντισιόν. Όμως η Ξένια η Καλογεροπού-

λου που έκανε την οντισιόν, με πρότεινε για 
μια παράσταση που χρειαζόντουσαν όντως 
κορίτσι (γελάει) και μετά η μια δουλειά έφε-
ρε την άλλη. 

Έχετε κλείσει τριάντα χρόνια στον χώρο, και 
μετράτε δεκάδες τηλεοπτικές κινηματο-
γραφικές και θεατρικές επιτυχίες. Πολλοί 
συνεργάτες σας θεωρούν ότι είστε γουρλού! 
Με ποια κριτήρια επιλέγετε τις δουλειές 
σας; Είναι διαίσθηση; Είναι εμπειρία;
Το γουρλού είναι ένα αστειάκι που γίνεται. 
Μακάρι να είμαι. Ούτε κι εγώ ξέρω ακριβώς 
τα κριτήρια. Κάθε φορά που μου προτείνουν 
κάτι κοιτάω αν μου αρέσει εμένα το σύνολο 
του πράγματος. Όχι μόνο ο ρόλος, κυρίως 
ποιοι θα είναι οι συνεργάτες και να μην είναι 
μια επανάληψη του εαυτού μου. Έχω αρνηθεί 
πράγματα που τα έβρισκα ωραία αλλά θεώ-
ρησα πως είναι κάτι που έχω πολύ πρόσφατα 
ξανακάνει. Όχι μόνο για να μην με βλέπει το 
κοινό να επαναλαμβάνομαι αλλά και για εμέ-
να την ίδια. Ανανεώνει το ενδιαφέρον μου ας 
πούμε. Κοιτάω τι θα έβλεπα εγώ σαν θεατής. 

Όλα αυτά τα χρόνια έχετε καταφέρει επιμε-
λώς να κρατήσετε την προσωπική ζωή σας 
έξω από τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν σας 
αρέσει η υπερέκθεση έτσι δεν είναι; 
Θεωρώ ότι εκτιθέμεθα ήδη υπερβολικά κά-

Ρένια 
Λουιζίδου 
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νοντας αυτή τη δουλειά και δεν χρειά-
ζεται παραπάνω. Μετά αρχίζει και γί-
νεται νοσηρό. Κρίνομαι για τη δουλειά 
μου, για τις επιλογές μου και μια και 
δύο φορές εννοώ και σε θέατρο και σε 
τηλεόραση. Είμαστε υπό διαρκή κρίση 
και σε δημόσια θέα. Δε χρειάζεται πα-
ραπάνω. Ωστόσο, δεν έκανα και καμιά 
προσπάθεια φοβερή για να κρατήσω χα-
μηλό προφίλ στην προσωπική μου ζωή. 
Αν δεν το προκαλέσεις δεν έρχεται από 
μόνο του. Πρέπει να το θέλεις και λίγο 
το να εκτεθείς.

Σύζυγος πάνω από 20 χρόνια, μητέρα ενός 19χρονου γιου και 
παράλληλα ηθοποιός, Πώς συνδυάζονται αρμονικά όλοι αυτοί οι 
ρόλοι; 
Δεν τα καταφέρνω (γέλια). Κατά καιρούς κάποιος από όλους εί-
ναι πιο παραμελημένος. Η σύγχρονη γυναίκα έχει να αντιμετωπί-
σει ένα χάος. Έχουμε κερδίσει πολλά πράγματα επαγγελματικά 
και σε επίπεδο καριέρας αλλά δεν έχουμε ξαλαφρώσει από όλ’ 
αυτά που θεωρούνται από παλιά γυναικείες υποχρεώσεις. 
Κατά καιρούς, λοιπόν, όταν για παράδειγμα έχω πρεμιέρα και ζο-
ρίζομαι επαγγελματικά, το σπίτι και τα υπόλοιπα πάνε λίγο πίσω 
και αντίστροφα… Κατανόηση χρειάζεται, λίγο χιούμορ και πολλή 
αγάπη! 

Πώς είναι η Ρένια Λουιζίδου ως μητέρα;
Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ούτε αυστηρή ούτε μαλακιά. Ας πού-
με ότι κάποια πράγματα είναι βασικά και έχουν να κάνουν με τις 
αρχές του ανθρώπου. Σ’ αυτά είμαι πολύ αυστηρή κι αμετακίνη-
τη. Για τα υπόλοιπα, τα μικρά, τα καθημερινά, όπως το βάλε τη 
ζακέτα σου και το τι ώρα θα γυρίσεις σπίτι, είμαι χαλαρή δεν με 
πειράζουν. Δεν πιστεύω στην στρατιωτική πειθαρχία. Πιστεύω 
στην εσωτερική πειθαρχία που επιβάλλει ο καθένας με τη θέ-
λησή του στον εαυτό του, για όσα πράγματα θεωρεί σημαντικά. 

Σας βρίσκουμε στο θέατρο Ιλίσια και στην εξαιρετική παράστα-
ση «The children». Ταυτόχρονα έχετε ξεκινήσει τα γυρίσματα του 
νέου κύκλου επεισοδίων του «Καφέ της Χαράς». Ετοιμάζετε και 
κάτι νέο στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών… Αν μη τι άλλο όλα 
αυτά χρειάζονται πολλή ενέργεια… 
Δεν έχω ξαναδοκιμάσει δύο πράγματα ταυτόχρονα στο θέατρο. 
Όμως ήταν πολύ δελεαστικά και τα δύο. Και το Children στα Ιλί-
σια και ο Τομ στη Φάρμα στη Στέγη και είπα να το τολμήσω. Τώρα 
που το ζω είναι πολύ δύσκολο (γέλια) και για τον λόγο αυτό στο 
Καφέ της Χαράς θα είμαι για περιορισμένα επεισόδια. Θα παίξω 
στα πέντε πρώτα επεισόδια και θα το δούμε γιατί χρονικά δεν 
υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή για παραπάνω. Δεν έχω πε-
τύχει ακόμη να είμαι σε δύο μέρη ταυτόχρονα (γέλια). Οπότε η 
τηλεοπτική μου παρουσία δεν θα είναι τόσο μεγάλη, όσο ακούγε-
ται. Θα είναι φτωχή εντός εισαγωγικών. Φέτος, θα με απορροφή-
σει περισσότερο το θέατρο. 

Όλα αυτά τα χρόνια έχετε ξεχωρίσει κάποια δουλειά που για κά-
ποιο λόγο σας σημάδεψε;
Είναι πολλά τα χρόνια και πολλές οι δουλειές. Πραγματικά δεν 
ξέρω τι να ξεχωρίσω γιατί κάθε πράγμα που συνέβη, στη φάση 
που συνέβη, ακόμα και αυτά που δεν δείχνουν πολύ μεγάλες 
επιτυχίες, μπορεί να έχουν υπάρξει ένα σκαλοπάτι για κάτι πα-
ραπέρα. Οπότε δυσκολεύομαι να ξεχωρίσω. Πάντα έχω σε μια 
ξεχωριστή θέση μέσα μου την «Πολίτικη Κουζίνα» γιατί κινημα-
τογράφο δεν κάνω πολύ συχνά. Μάλλον σπάνια κάνω θα έλεγα. 
Όμως, αυτή η ταινία κατάφερε με ένα ποιοτικό αποτέλεσμα, να 
αγγίξει κάθε θεατή, την θεωρώ ορόσημο, έκανε ρεκόρ εισιτηρί-
ων. Το σινεμά είναι κι ένας χώρος στον οποίο δεν έχω μεγάλη 
δραστηριότητα. Θα μπορούσα να την αναφέρω αλλά θα ήταν άδι-
κο για τις υπόλοιπες δουλειές.

Άνθρωπος που σας έχει σημαδέψει; 
Ο πιο καθοριστικός άνθρωπος στη 
ζωή μου για το πως κύλησαν τα πράγ-
ματα είναι ο άνδρας μου. Δεν ανήκει 
στον χώρο του θεάματος, κι αυτό το 
θεωρώ υγιές. Είναι ένας άνθρωπος 
που με επηρέασε από τον τρόπο που 
σκέφτομαι μέχρι τον τρόπο που δρω. 
Είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Είναι μία 
σχέση πολυδιάστατη μετά από τόσα 
χρόνια. 
Βεβαίως, υπάρχουν και άλλοι άνθρω-
ποι που έχουν υπάρξει καθοριστικοί 

αμιγώς στη δουλειά μου όπως η Μίρκα η Παπακωνσταντίνου, 
η οποία ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που συνάντησα κα-
τεβαίνοντας στην Αθήνα. Μου έδειξε πολλά από τα κατατόπια 
της δουλειάς αλλά και άλλοι πολλοί. Αλλά αν πρέπει να πω κάτι 
πολύ μεγάλο για κάποιον συγκεκριμένα, αυτός είναι ο Θάνος ο 
σύζυγός μου. 

Έχετε επισκεφθεί την Κρήτη για διακοπές πέρα από τις περιο-
δείες με τη δουλειά;
Κατεβαίνω κάθε καλοκαίρι εδώ και 10 χρόνια στην Κρήτη, στο 
Ηράκλειο. Συγκεκριμένα πηγαίνω στα Καπετανιανά. Επισκέπτο-
μαι την κουμπάρα μου, η οποία είναι και κολλητή μου φίλη. Έχει 
σπίτι στα Καπετανιανά και περνώ εκεί τα καλοκαίρια μου. 

Συνέντευξη στη Μαρία Μαυρομάτη.
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Η Απόστολος 

Παπαστάμος:
Ο 18χρονος 
κολυμβητής απ’ τα 
Χανιά, που «σπάει» 
τα χρονόμετρα!

Ο Απόστολος Παπαστάμος 
με τον προπονητή του 
Κώστα Τζιλιβάκη 

Πετυχαίνοντας ένα ασύλληπτο παγκόσμιο ρεκόρ, στην κατηγορία 
των εφήβων στα 400 μέτρα, κι ένα πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγο-
ρία των ανδρών, έγραψε ιστορία.
Ο αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, κατέκτησε το χρυσό με-
τάλλιο, ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και απέδειξε 
πως η πισίνα δεν έχει όρια για τον νεαρό Απόστολο Παπαστάμο.
«Έπεσε στην πισίνα» για πρώτη φορά, σε ηλικία τεσσάρων ετών, κι 
από τότε μέτρησε ασταμάτητα και παρά τις δυσκολίες, πολλά πλα-
κάκια για ν’ ανέβει στην κορυφή. 
Αποδεικνύοντας πως είναι ικανός για σπουδαία πράγματα, έχει ήδη 
πιάσει το όριο για τους Ολυμπιακούς του Τόκιο και το μέλλον του 
προμηνύεται κάτι παραπάνω από λαμπρό.
Ξεκλέψαμε λίγο από τον χρόνο του, διακόπτοντάς τον από τις αγω-
νιστικές του υποχρεώσεις, για να τον γνωρίσουμε καλύτερα.

Έγραψες ιστορία στα 18 σου χρόνια, με χρυσό μετάλλιο και παγκό-
σμιο ρεκόρ. Το περίμενες;
Είναι μια επιτυχία που δούλεψα πάρα πολλές ώρες για να την πετύ-
χω. Εκείνη τη στιγμή δεν το περίμενα, αλλά μετά από τόσον καιρό, 
αρχίζω να συνειδητοποιώ ότι ήμουν αρκετά προετοιμασμένος γι’ 
αυτήν την επίδοση. 

Ποιο πιστεύεις πως είναι το μυστικό της επιτυχίας σου;
Θεωρώ πως το κλειδί γι’ αυτή τη μεγάλη επιτυχία είναι η χημεία που 
έχω με τον προπονητή μου, καθώς επίσης και με τους υπόλοιπους 
που με παρακολουθούν, όπως ο φυσικοθεραπευτής, ο διατροφολό-
γος, ο γυμναστής και ο αθλίατρός μου. Η συνεργασία αυτών των πέ-
ντε, σε συνδυασμό με την καθημερινή μου όρεξη για προπόνηση και 
την αγάπη για το άθλημα, ήταν το μυστικό. 

Επόμενος στόχος;
Ο φετινός στόχος είναι ένας και είναι η Ολυμπιάδα του Τόκιο. Λί-
γους μήνες πριν έχουμε και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών στη 
Βουδαπέστη που θα αποτελέσει ένα δυνατό τεστ για μας.

Πόσο εύκολη είναι, για ένα νέο παιδί σαν κι εσένα, η ενασχόληση με 
τον πρωταθλητισμό;
Πέρσι ήτανε αρκετά ιδιαίτερο αυτό που έζησα, καθώς, παράλληλα 
με τον υψηλό πρωταθλητισμό, έπρεπε να ανταποκρίνομαι στις ενδο-
σχολικές υποχρεώσεις μου και να βρίσκω και ελεύθερο χρόνο, κάτι 
που χρειάζεται κάθε έφηβος.

Χρόνος για προσωπική ζωή υπάρχει; 
Ο χρόνος για προσωπική ζωή είναι ελάχιστος, καθώς ακόμα και τις 
ώρες που βρίσκομαι εκτός πισίνας και γυμναστηρίου, πρέπει να ξε-
κουράζομαι και να προετοιμάζομαι ψυχολογικά και σωματικά για 
την επόμενη προπόνηση.

Συνέντευξη στη Μαρία Μαυρομάτη.
Eθν. Aντιστάσεως 148, Hράκλειο • Tηλ.: 2810.346138, Tηλ. & Fax: 2810.222025

Λ. 62 Μαρτύρων 101, Ηράκλειο • Τηλ.: 2810 255133

ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΧΑΡΟΥΛΑ Γ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ

ΠOΔHΛATA - MOTOΠOΔHΛATA - MOTOΣYKΛETEΣ ANTAΛΛAKTIKA 
EΛAΣTIKA ΠOΔHΛATΩN - MOTOΠOΔHΛATΩN & MOTOΣYKΛETΩN

ΠΩΛHΣH ΛIANIKH & XONΔPIKH
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Η ιστορία της μπομπονιέρας… 
Μικρό αναμνηστικό που, με σωστή επιλογή, 

οι καλεσμένοι θα θυμούνται για πάντα!

Οι μπομπονιέρες που μοιράζονται στους καλεσμένους μετά από 
κάθε γάμο ή βάφτιση, αποτελούν ένα δώρο-ενθύμιο αλλά και μια μαρ-
τυρία του μυστηρίου.
Δεμένες με φινετσάτες κορδέλες, τυλιγμένες σε κομψά υφάσματα, 
φτιαγμένες με περισσή τέχνη και κάθε λογής στολίδια, φιλοξενούν 
στο εσωτερικό τους τα λαχταριστά κουφέτα!
Η ιστορία της μπομπονιέρας ξεκίνησε αρκετούς αιώνες πριν, από τον 
Λουδοβίκο, τον βασιλιά της Γαλλίας, ο οποίος συνήθιζε να μοιράζει 
ως ευχαριστήριο δώρο στους καλεσμένους του, μικρά κουτάκια από 
κρύσταλλο και χρυσό που ήταν γεμάτα καραμέλες.
Οι bon-bon, όπως ονομάζονταν οι καραμέλες, έδωσαν το όνομά τους 
και στο δώρο του Λουδοβίκου, που ονομάστηκε bobonierre.
Η συνήθεια αυτή διατηρήθηκε και από τους πρώτους Ευρωπαίους 
αριστοκράτες, οι οποίοι προσέφεραν γλυκά σε γεννήσεις, βαφτίσια 
και γάμους. 
Χρόνια αργότερα καθιερώθηκε να προσφέρονται στους γάμους γλυ-
κά με μέλι και καρύδια ή γλυκά του κουταλιού με ξηρούς καρπούς, 
που συμβόλιζαν την γλυκιά ζωή, την ευτυχία και την γονιμότητα!
Το μόνο που δεν άλλαξε από τη συνήθεια, που έγινε παράδοση, είναι 
ο αριθμός των κουφέτων. 
Μπορεί το πέρασμα των χρόνων να βοήθησε ώστε να μεγαλώσει η 
ποικιλία στα σχέδια της μπομπονιέρας και στις γεύσεις του κουφέ-
του, ωστόσο ο μονός αριθμός των κουφέτων παραμένει σταθερός! 
Ο μονός αριθμός των κουφέτων που προσφέρονται στον γάμο συμ-
βολίζει το αδιαίρετο του ζευγαριού, την ένωση των δύο σε ένα σώμα 
και, φυσικά, την Αγία Τριάδα. 
Το λευκό τους χρώμα συμβολίζει τις ευτυχισμένες μέρες του ζευ-
γαριού, ενώ το αμύγδαλο τη γονιμότητα και τους γερούς διαδόχους.
Σήμερα στο κατάστημα Σφενδουράκης, θα βρείτε μπομπονιέρες για 
όλα τα γούστα σε μεγάλη ποικιλία υλικών, χρωμάτων, σχεδίων και, 
φυσικά γεύσεων, στα κουφέτα!
Αφιερώστε λίγο από τον χρόνο σας για την επιλογή μιας όμορφης 
μπομπονιέρας για τον γάμο σας ή τη βάφτιση του παιδιού σας, και με 
αυτόν τον τρόπο, πείτε «ευχαριστώ» στους καλεσμένους σας για την 
παρουσία τους και την αγάπη τους.
Άλλωστε, κανείς δεν φεύγει από ένα γάμο ή μια βάφτιση αφήνοντας 
πίσω του μία ιδιαίτερη και προσεγμένη μπομπονιέρα... 

Σφενδουράκης Γάμος - Βάπτιση (Ηράκλειο)

www.sfendourakis.gr

Αυλώνος 18, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 253854, Φαξ: 2810 315460
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Αν αποζητάτε αυθεντικές παραδοσιακές κρητικές γεύσεις, ο προο-
ρισμός είναι ένας. Η ταβέρνα «Ξυλούρης».
Στον ζεστό και φιλόξενο χώρο της, θα απολαύσετε σπάνια και δυ-
σεύρετα πια φαγητά, μαγειρεμένα με μεράκι και τον παλιό πατρο-
παράδοτο τρόπο. 
Η οικογενειακή ταβέρνα «Ξυλούρης» φέρνει στο πιάτο και τη δια-
τροφή μας, ξεχασμένες κρητικές συνταγές, που ξυπνούν στους με-
γαλύτερους μνήμες από τα παλιά και φέρνουν τους νεότερους σε 
επαφή με συνταγές που δεν έχουν γευτεί ποτέ πριν.
Τα εκλεκτά κρέατα κι οι εξαιρετικές 
πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται, σε 
συνδυασμό με τον αξεπέραστο σπιτικό 
τρόπο μαγειρέματός τους, ικανοποιούν 
τις επιθυμίες και του πιο απαιτητικού 
καλοφαγά. Κατά την είσοδό σας στην 
ταβέρνα το βλέμμα σας θα μαγνητίσει 
το λαχταριστό αντικριστό. Μόνο εδώ 
θα γευτείτε αντικριστό αρνί, πρόβατο, 
γουρουνόπουλο, κοτόπουλο αλλά και 
την αντικριστή πασέτα, που οι φανατικοί 
κρεατοφάγοι ζητούν σε κάθε τους επί-
σκεψη στην ταβέρνα.
Τι να πεις κανείς για την ποικιλία των 
ορεκτικών τους; Ιδιαίτερα πεντανόστι-
μα πιάτα, που ικανοποιούν όλους όσους 
εκτιμούν το καλό φαγητό.
Τα φαγητά της κατσαρόλας, θα σας κά-
νουν στην κυριολεξία να γλύφετε τα δά-
χτυλά σας. Φρικασέ, ρεβύθια με χοιρινό, 
τσιγαριαστό, κατσίκα κοκκινιστή, γιαχνερά, μοναδικές φασολάδες, 
όσπρια, ντολμαδάκια και λαχανοντολμάδες, είναι μόνο μερικές από 
τις συνταγές κατσαρόλας που περιλαμβάνει το πλούσιο μενού της 
ταβέρνας «Ξυλούρης». Γαστρονομικοί πειρασμοί, με άρωμα Κρήτης, 
που σίγουρα δεν έχετε ξαναφάει!
Μην παραλείψετε να παραγγείλετε σπλινογάρδουμα και συκώτι σα-
βόρι, λουκάνικο και απάκι ομελέτα. Δεν έχετε ξαναφάει πιο νόστι-
μα! Τα πιάτα φούρνου, όπως κοτόπουλο ή μπιφτέκια με πατάτες θα 
σας μείνουν αξέχαστα. Το ίδιο και τα κρεατικά σχάρας.

Το παραδοσιακό κρητικό πιλάφι ή γαμοπίλαφο δεν θα μπορούσε 
να απουσιάζει από το μενού αυτής της οικογενειακής ταβέρνας. 
Κι όταν λένε παραδοσιακό το εννοούν, παρασκευάζοντάς το όπως 
ακριβώς πρέπει. Αυτός είναι κι ο λόγος που γίνεται ανάρπαστο. Αν 
λοιπόν το τραβάει η όρεξή σας και θέλετε να είστε βέβαιοι πως θα 
καταφέρετε να το έχετε και στο πιάτο σας, καλό είναι να πάρετε ένα 
τηλέφωνο στο κατάστημα πριν την άφιξή σας. Εναλλακτικά, μπορεί-
τε να παραγγείλετε μακαρόνια με ανθότυρο. 
Από την ταβέρνα του Ξυλούρη δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα 

πλούσιας διατροφικής αξίας άγρια χόρ-
τα. Ασκολίμπροι, ραδίκια, σταμναγκάθι, 
βραστά είτε ομελέτα εμπλουτίζουν τα 
μοναδικά τους πιάτα.
Όσο για τα επιδόρπια; Σαρικόπιτες και 
κάθε λογής παραδοσιακά σπιτικά χειρο-
ποίητα πιτάκια, που ανάλογα με την επο-
χή, θα έρθουν στο τραπέζι σας φρεσκο-
ψημένα ζεστά-ζεστά και πεντανόστιμα. 
Η ταβέρνα αναλαμβάνει κάθε κοινωνική 
σας εκδήλωση κατόπιν συνεννόησης. 
Θα πρέπει να γνωρίζετε, όμως, ότι σαν 
σωστοί και φιλόξενοι οικοδεσπότες, 
κρατούν πάντα τις θέσεις των μόνιμων 
πελατών τους. Επομένως, οι καλεσμέ-
νοι σας δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τον 
αριθμό των ατόμων στα οποία οι υπεύ-
θυνοι της ταβέρνας μπορούν να παρέ-
χουν άψογη εξυπηρέτηση.

Ό,τι κι αν παραγγείλετε μπορείτε να το συνοδεύσετε με καλό ποι-
οτικό κρασί άριστης ποιότητας, χύμα ή συσκευασμένο από γνωστά 
οινοποιεία της Κρήτης και, φυσικά, με ρακί.
Η ταβέρνα «Ξυλούρης» βρίσκεται στην παραλιακή λεωφόρο του 
Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου & 
Σοφοκλή Βενιζέλου 17, απέναντι από το γνωστό μαιευτήριο. 
Λειτουργεί καθημερινά από τις 12.30 το μεσημέρι και σας περιμέ-
νει με χαρά, για να απολαύσετε τις μοναδικές, παραδοσιακές, κρητι-
κές γεύσεις της. 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου & Σοφοκλή Βενιζέλου 17, Ηράκλειο
Τ. 2814 009999, Κ. 6977 258 258, 6989 553 553

e-mail: tavernaxilouris@gmail.com
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Μπορούμε και πρέπει να πάμε καλύτερα 

Η χώρα μας, ως τουριστικός προορισμός, δεν έχει ακόμα απο-
κτήσει τη δυναμική και τη σταθερότητα που θα έπρεπε. Η φε-
τινή σεζόν μας το κατέδειξε για ακόμη μια φορά. Με δική μας 
ευθύνη γίναμε, ξαφνικά, ένας πολύ ακριβός προορισμός και 
μόλις ενεργοποιήθηκαν ξανά γύρω μας φτηνές αγορές, χάσαμε 
ένα σημαντικό ποσοστό. Ως αρνητικό λογίζεται και το γεγονός 
ότι η τουριστική σεζόν με την πάροδο των χρόνων έχει μειωθεί 
χρονικά. Την ίδια στιγμή χώρες με πολύ καλύτερες υποδομές 
δεν είναι τόσο ακριβές, ενώ κάποιες έχουν καταφέρει να έχουν 
επισκέπτες σχεδόν όλον το χρόνο.

Η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι η κινητήρια δύναμη 40 χρόνια 
τώρα στην ανάδειξη της χώρας. Είναι απαραίτητη αλλά χρειά-
ζεται και μεγαλύτερη συνδρομή από το ίδιο το κράτος και τους 
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε να ανέβουμε επίπεδο. 

Η Ελλάδα προσφέρει -δωρεάν- άφθονο ήλιο κι έναν υπέροχο γα-
λάζιο ουρανό τους περισσότερους μήνες του χρόνου. Αυτό εί-
ναι πολύ σημαντικό αλλά δεν αρκεί. Και αν τους γεωπολιτικούς 
παράγοντες μπορείς να τους επηρεάσεις μέχρι ένα σημείο, 
υπάρχουν κι άλλες πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουμε.

Χρειαζόμαστε πολύ καλύτερες υποδομές, πρέπει να εκσυγ-
χρονιστούμε, απαιτείται να απλοποιήσουμε γραφειοκρατικού 
τύπου διαδικασίες, επιβάλλεται να πρωταγωνιστήσουμε στο 
marketing και να αναδείξουμε τη χώρα μας, όπως της αξίζει. 
Πιο σημαντικό από ποτέ είναι επίσης ο επισκέπτης να νιώθει 
ασφαλής, ενώ απαραίτητο είναι πλέον, το να γίνουμε μια χώρα 
με περιβαλλοντολογική ευαισθησία. Πρέπει να γίνουμε πιο ορ-
γανωτικοί, πιο μεθοδικοί και πιο καινοτόμοι. Κρίνεται αναγκαίο 
να αποκτήσουμε μια ταυτότητα ως τουριστικός προορισμός. 

Η Ελλάδα έχει την δική της υπόσταση και συγκεκριμένα χαρα-
κτηριστικά τα οποία πρέπει να αναπτύξουμε και πάνω σ’ αυτά 
να επενδύσουμε. Όπως δεν θα μπορούσαμε να είμαστε ποτέ 
φθηνός προορισμός, δεν νοείται ξαφνικά να γινόμαστε πολύ 
ακριβός προορισμός.

Πάνω απ’ όλα, οι εμπλεκόμενοι φορείς του δημόσιου και ιδι-
ωτικού τομέα που σχετίζονται με τον τουρισμό, πρέπει να συ-
νεργαστούν με ανιδιοτέλεια, να έχουν αλληλεγγύη και όραμα. 
Ας γυρίσουμε το κεφάλι μας και ας παραδειγματιστούμε από 
χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία... Μπορούμε κι εμείς… 

Αντωνάκης Γιάννης
Υπεύθυνος Εμπορικού τμήματος Mouzenidis Travel Crete

Λεωφ. Ικάρου 94, Αλικαρνασσός, Ηράκλειο
Τ. 2810 331581-4

e-mail: gantonakis@mzt.gr
www.mouzenidis.com

MOUZENIDIS TRAVEL • Γραφείο εισερχόμενου και εξερχόμενου τουρισμού
Έκδοση Βίζας για Ρωσία • Αεροπορικά εισιτήρια • Κρατήσεις ξενοδοχείων σε όλο τον κόσμο • Ομαδικά πακέτα  

• Ατομικά ταξίδια • Προσκυνηματικά και επαγγελματικά ταξίδια • Κρουαζιέρες
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Μεσοθεραπεία PRP, η πρωτοποριακή 
μέθοδος που κερδίζει συνεχώς έδαφος

Η μεσοθεραπεία – PRP είναι μια πρωτοπόρα μέθοδος, η εφαρμο-
γή της οποίας κερδίζει το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότε-
ρο έδαφος σε πολλές ιατρικές ειδικότητες. Βάση για την έναρξη 
της μεσοθεραπείας – PRP, αποτελεί η αιμοληψία και, εν συνεχεία, 
η ειδική φυγοκέντρηση του αίματος. Πιο συγκεκριμένα, αίμα ονο-
μάζεται το υγρό που κυκλοφορεί στο σώμα μας μέσα από την καρ-
διά, τις αρτηρίες, τις φλέβες και τα τριχοειδή αγγεία. Μεταφέρει 
θρεπτικά υλικά, ηλεκτρολύτες, ορμόνες, βιταμίνες, αντισώματα 
καθώς, επίσης, θερμότητα και οξυγόνο στους ιστούς ενώ, τέλος, 
είναι αυτό που καθαρίζει απομακρύνοντας άχρηστα υλικά και διο-
ξείδιο του άνθρακα. 
Το ανθρώπινο αίμα αποτελείται από:

1)  Το πλάσμα 
(άμορφο συστατικό). 
Είναι το μεγαλύτερο 
συστατικό του αίματος 
και αποτελεί το 55%. 
Είναι ένα υποκίτρινο 
υγρό, μέσω του οποίου 
μεταφέρονται αιμο-
σφαίρια, πρωτεΐνες και 
διάφορες άλλες ουσί-
ες. Αποτελείται κατά 
91,5% από νερό, 7% 
από πρωτεΐνες (όπως 

λευκωματίνη, σφαιρίνες, ινωδογόνο), 1% από άλλες ουσίες (όπως 
θρεπτικά συστατικά, ηλεκτρολύτες, βιταμίνες, ορμόνες, αναπνευ-
στικά αέρια, άχρηστες αζωτούχες ουσίες).
2) Τα ερυθρά αιμοσφαίρια
3) Τα λευκά αιμοσφαίρια
4) Τα αιμοπετάλια } Έμμορφα συστατικά 45%, 

από τα οποία, το 93% είναι τα ερυθρά, 
6% τα αιμοπετάλια και 1% τα λευκά.

Τα αιμοπετάλια είναι κυτταρικά θραύσματα μήκους 2-4 μm, τα 
οποία αποτελούν λιγότερο από το 1% του πλήρους αίματος. Οι 
φυσιολογικές τιμές των αιμοπεταλίων είναι 250.000 – 400.000 
ανά κυβικό χιλιοστό αίματος και ο ρόλος τους είναι κυρίως:

i.  Να αντιμετωπίζουν αιμορραγίες, σχηματίζοντας θρόμβους, 
ώστε να σταματήσουν την ανεξέλεγκτη ροή αίματος αλλά και 
να επαναφέρουν τα αγγεία στην αρχική, πριν τον τραυματισμό 
τους, μορφή.

ii.  Να απελευθερώνουν αυξητικούς παράγοντες οι οποίοι είναι 
απαραίτητοι ώστε να υπάρχει κυτταρική επικοινωνία.

Εκκρίνονται δηλαδή, πρωτεΐνες, περίπου 800 στον αριθμό, οι οποί-
ες είναι εκείνες που συντελούν στις διαδικασίες επιδιόρθωσης 
στο ανθρώπινο σώμα. Το πλούσιο σε αιμοπετάλια πλάσμα (Planet 
Rich Plasma – PRP), είναι ένα αυτόλογο κλάσμα του αίματος με 
υψηλή συγκέντρωση αιμοπεταλίων. «Ένας δυνατός, αναβαθμισμέ-
νος, προνομιούχος στρατιώτης», ενεργοποιημένος ώστε να ενι-
σχύει την ικανότητα των υπολοίπων στρατιωτών του σώματος, 
να επιδιορθώσει και να αναγεννά τους ιστούς και τα όργανά του. 
Πιο συγκεκριμένα, στο πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια, μειώνου-
με τα ερυθρά αιμοσφαίρια από 93% στο 55% και αυξάνουμε τα αι-
μοπετάλια στο 94%, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ένα παρα-
σκεύασμα ισχυρό σε αυξητικούς παράγοντες, το PRP. Η εφαρμογή 
του PRP μπορεί να γίνει τόσο σε διάφορες παθολογικές καταστά-
σεις όσο και για αισθητικούς λόγους. Επειδή το PRP παρασκευ-
άζεται από αυτόλογο αίμα, δεν μεταδίδονται ασθένειες και δεν 
υπάρχει κανένας κίνδυνος για αλλεργίες.
Μερικές παθολογικές καταστάσεις στις οποίες η εφαρμογή του 
PRP μπορεί να έχει θετικό αποτέλεσμα είναι η επούλωση κατα-
κλίσεων, τα χρόνια δερματικά έλκη, οι παθήσεις και οι κακώσεις 
των μαλακών μορίων γενικά, η οστεοαρθρίτιδα, τα κατάγματα, οι 

γράφει η Αθηνά Σπανάκη - Κοχιαδάκη
Ιατρός Βιοπαθολόγος 
με εξειδίκευση
• στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, 
• την εργαστηριακή υπογονιμότητα, 
• την κλινική διαιτολογία και διατροφή, 
• την προετοιμασία και έγχυση μεσοθεραπείας PRP,
• τη διαχείριση «στρες & υγεία».
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συνδεσμικές κακώσεις, οι χρόνιες τενοντίτιδες και οι τενοντοπά-
θειες, η γρήγορη επούλωση από χειρουργικές επεμβάσεις κλπ.
Η μεσοθεραπεία PRP, ονομάζεται αυτόλογη γιατί τα αιμοπετά-
λια προέρχονται από το ίδιο το αίμα του ασθενούς. PRP λοιπόν 
σημαίνει πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια. Τα αιμοπετάλια αυτά 
περιέχουν ειδικούς αυξητικούς παράγοντες, δηλαδή πρωτεΐ-
νες οι οποίες είναι έτοιμες να συμβάλουν στην αναγέννηση, την 
επούλωση και την αναδόμηση. Ο τρόπος που το επιτυγχάνουν, εί-
ναι διεγείροντας τον πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών και των 
κερατινοκυττάρων που παράγουν κολλαγόνο (τα στηρίγματα του 
δέρματος) και ελαστίνη (διατηρεί την ελαστικότητα του δέρμα-
τος για να μην σπάει) με αποτέλεσμα τόσο την επιδιόρθωση των 
κατεστραμμένων ιστών όσο και να καταφέρουν να πλησιάζουν 
αδιαφοροποίητα βλαστοκύτταρα ενεργοποιώντας με τον τρόπο 
αυτό την διαίρεση των κυττάρων.
Το PRP αποτελεί μια θεραπεία εξαιρετικά αποτελεσματική κατά 
της αντιγήρανσης κι έναν φυσικό τρόπο αναζωογόνησης του δέρ-
ματος με πολύ σημαντικά αποτελέσματα στη βελτίωση των ρυτί-

δων στο πρόσωπο, 
στα χέρια, στο ντε-
κολτέ, των λεπτών 
ρυτίδων και των 
μαύρων κύκλων 
γύρω από τα μάτια, 
στη βελτίωση των 
κηλίδων, των ου-
λών, των ραγάδων 
και της κυτταρίτι-
δας, στην ανάπλαση 
και αναζωογόνηση 
περιοχών του σώ-
ματος ενώ, επίσης, 

βοηθάει σημαντικά στα αρχικά στάδια της τριχόπτωσης.
Οι αντενδείξεις για την θεραπεία PRP, αφορούν τις περιπτώσεις 
της θρομβοκυτταροπενίας, της χορήγησης φαρμάκων (αντιαι-
μοπεταλιακά ή μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα) που θα 
πρέπει να διακοπεί για τουλάχιστον 7 ημέρες, της φλεγμονής 
στην περιοχή προς θεραπεία, τις υπερτροφικές ουλές ή χηλοειδή, 
της εγκυμοσύνης, του θηλασμού και του καρκίνου.
Η θεραπεία είναι λάθος να ξεκινά, χωρίς την προηγούμενη λήψη 
του ιστορικού του ασθενή από ειδικούς επιστήμονες.
Κατά την προετοιμασία του ασθενούς πραγματοποιείται λήψη αί-
ματος από τον ίδιο, στο οποίο γίνεται φυγοκέντρηση και μέτρη-
ση των αιμοπεταλίων. Ακολουθεί σχολαστικός καθαρισμός της 
περιοχής που είναι προς θεραπεία και τέλος, η εφαρμογή αναι-
σθητικής κρέμας, η οποία θα πρέπει να παραμείνει για περίπου 30 
λεπτά στην περιοχή.
Σε ότι αφορά την προετοιμασία του αίματος, αυτό μεταφέρεται 
αμέσως μετά την αιμοληψία σε ειδικά σωληνάρια με αντιπηκτικό, 
γίνεται φυγοκέντρηση με ειδικούς τρόπους και σε ειδικούς χρό-
νους, ώστε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη συμπύκνωση αιμοπετα-
λίων στο πλάσμα, ακολουθεί ο διαχωρισμός του πλάσματος από 
το ίζημα των κυττάρων. Προαιρετικά, μπορεί να γίνει λήψη και 

της λεπτής στιβάδας των λευκών αιμοσφαιρίων, η οποία επίσης 
περιέχει αιμοπετάλια.
Σημείωση: Το PRP πρέπει να απομονωθεί από το ολικό αίμα σε 6 
ώρες και η έγχυση να γίνει μέσα σε 8 ώρες από την απομόνωση 
του.
Πριν την έναρξη της μεσοθεραπείας με PRP, απαιτείται η λήψη 
του ιατρικού ιστορικού του ασθενούς και η αξιολόγησή του, η 
έγγραφη συγκατάθεση του ασθενούς, η διενέργεια αλλεργικού 
test, κυρίως σε περιπτώσεις εμπλουτισμού του PRP με ετερόλο-
γα διαλύματα, ο καλός καθαρισμός της περιοχής που θα γίνει η 
θεραπεία, η αντισηψία, η κατάλληλη γνώση της παρασκευαστικής 
διαδικασίας ώστε να γίνει λήψη σωστού υλικού πλάσματος με την 
κατάλληλη συμπύκνωση αιμοπεταλίων και η εφαρμογή μάσκας – 
κρέμας στο τέλος της μεσοθεραπείας.
Πριν την μεσοθεραπεία με την μέθοδο PRP, θα πρέπει να γίνει δια-
κοπή των αντιπηκτικών για 7 ημέρες σε όσους λαμβάνουν αυτού 
του είδους την φαρμακευτική αγωγή και αφού προηγουμένως 
έχει ενημερωθεί ο θεράπων ιατρός του ασθενούς. H κατανάλωση 
αλκοόλ απαγορεύεται για τουλάχιστον 24 ώρες πριν την θεραπεία 
καθώς και οποιεσδήποτε άλλες αισθητικές διαδικασίες για περί-
που 15 ημέρες πριν. 
Οι επιπλοκές που μπορεί να παρουσιαστούν μετά την μεσοθεραπεία 
PRP και μόνο εφόσον δεν ακολουθηθούν πιστά όσα αναφέρθηκαν 
παραπάνω, είναι εμφάνιση οιδήματος, ερυθρότητα στην περιοχή 
της θεραπείας, εκχυμώσεις, μόλυνση (για τον λόγο αυτό απαιτείται 
η σχολαστική υγιεινή τόσο του γιατρού όσο και του ασθενούς) κά-
ποια αλλεργική αντίδραση σε τυχόν ετερόλογα υλικά.

www.biomedigen.gr
Γεωργίου Παπανδρέου 52, Ηράκλειο 

τηλ/φαξ: 2810244766, κιν: 6932470681 
email: papandreou@biomedigen.gr

Μαιάνδρου 15, Ηράκλειο 
τηλ/φαξ: 2810259619, κιν: 6936131072 

email: maiandrou@biomedigen.gr

Παπαναστασίου 3, Ηράκλειο 
τηλ/φαξ: 2811810469-70, κιν: 6980607820 

email: papanastasiou@biomedigen.gr

Ιτάνου 34Α, Ηράκλειο 
τηλ: 2810230340 - φαξ: 2810239396, κιν: 6932470681 

email: info@biomedigen.gr
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Η τριχόπτωση ...έχει καλά νέα!

Κάθε μέρα οι περισ-
σότεροι άνθρωποι 
χάνουν 50-100 τρί-
χες από τα μαλλιά 
τους, στη θέση των 
οποίων φυτρώνουν 

νέες. Όταν, όμως, η απώλεια είναι μεγαλύτερη τότε πρέπει να 
αναζητήσουμε τα αίτια. 

Τα αίτια που αυξάνουν τον ρυθμό της τριχόπτωσης είναι: η 
φτωχή διατροφή, οι δίαιτες εξπρές, ο υποσιτισμός, το junk 
food, τα χαμηλά επίπεδα σιδήρου, η εγκυμοσύνη, ο θηλασμός, 
η εμμηνόπαυση, οι πολυκυστικές ωοθήκες, η λήψη φαρμά-
κων και, κυρίως, το stress. Τα παραπάνω αίτια προκαλούν, 
κυρίως, διάχυτη τριχόπτωση, η οποία είναι και αναστρέψι-
μη, αν αντιμετωπιστεί κατάλληλα.

Το stress μπορεί, ακόμη, να προκαλέσει και τη γνωστή σε 
όλους γυροειδή αλωπεκία, η οποία, επίσης, θεραπεύεται 
πλήρως. 

Όταν η τριχόπτωση οφείλεται σε παθολογικά αίτια, όπως 
είναι ο δισκοειδής ερυθηματώδης λύκος και ο θυλακικός 
λειχήνας, χρειάζεται αντιμετώπιση του ίδιου του νοσήμα-
τος. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κληρονομική τριχόπτωση, 
η γνωστή μας ανδρογενετική αλωπεκία ή κοινώς φαλάκρα, 
μιας και τα ποσοστά της αγγίζουν το 50% του ανδρικού πλη-
θυσμού. Ξεκινά από την 
ηλικία των 20 ετών και 
αυξάνεται κάθε δεκα-
ετία. Τα ποσοστά στις 
γυναίκες είναι πολύ χα-
μηλά, καθώς το γονίδιο 
που την προκαλεί είναι 
πιο ισχυρό στους άν-
δρες. 

Η θεραπεία της τριχό-
πτωσης εξαρτάται πά-
ντα από τα αίτια, την 
ηλικία, το φύλλο και 
τα παθολογικά προβλή-
ματα. Αρχικά γίνεται 
ο απαραίτητος εργα-

στηριακός έλεγχος, για να εντοπιστούν πιθανά παθολογικά 
αίτια ή έλλειψη βιταμινών. Στη συνέχεια η θεραπεία που 
ακολουθείται, περιλαμβάνει πάντα τη χορήγηση των στοι-
χείων που λείπουν από τον οργανισμό σε συνδυασμό με μη 
χειρουργικές θεραπείες, όπως είναι η μεσοθεραπεία, το 
carboxytheraphy και το PRP. 

Η μεσοθεραπεία, είναι μια ενέσιμη θεραπεία που δίνει τρο-
φή στους θύλακες του τριχωτού της κεφαλής, εκεί όπου 
υπάρχουν ακόμα κύτταρα ενεργά για την ανάπτυξη των τρι-
χών. Τα βλαστικά κύτταρα που υπάρχουν στους τριχικούς 
θυλάκους είναι πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη της τρίχας. 
Έτσι τα συστατικά της μεσοθεραπείας πρέπει να ενεργοποι-
ήσουν αυτά τα κύτταρα. Γίνεται ανάπλαση των κατεστραμ-
μένων τριχικών θυλάκων και δημιουργία νέων. Η θεραπεία 
είναι ενέσιμη ή γίνεται με derma pen, ώστε να ανοίξουν τα 
κανάλια στο τριχωτό της κεφαλής και να περάσουν τα συ-
στατικά της μεσοθεραπείας. Βελτιώνεται όλη η εικόνα του 
τριχωτού, τα μαλλιά είναι πιο υγιή και οι τρίχες πιο παχιές. 

To carboxytheraphy είναι μια μη χειρουργική θεραπεία που 
περιλαμβάνει μικρές εγχύσεις αερίου διοξειδίου του άνθρα-
κα κάτω από το δέρμα. Η θεραπεία διεγείρει την ανάπτυξη 
των τριχών με αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος και της 
οξυγόνωσης. Συνδυάζεται και με άλλες θεραπείες. 

Το PRP είναι η πιο δημοφιλής μη χειρουργική θεραπεία. Σ’ 
αυτήν χρησιμοποιείται 
το αίμα του ίδιου το 
ασθενή απ’ όπου παίρ-
νουμε το πλάσμα. Το 
πλάσμα είναι πλούσιο 
σε παράγοντες που ανα-
γεννούν τα stem cells 
(βλαστοκύτταρα) των 
τριχικών θυλάκων κι 
έτσι διεγείρεται η ανά-
πτυξη των τριχών. Συ-
νιστάται σε κάθε μορφή 
τριχόπτωσης, κυρίως, 
όμως, στην ανδρογενε-
τική αλωπεκία τόσο σε 
άνδρες όσο και σε γυ-
ναίκες!!! 

Πριν Μετά

γράφει η Μαρία Σηφάκη - Στρουμπάκη
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
M.D., Ph.D.
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Κρήτης

Ανδρέα Παπανδρέου 61 ( πρώην Ακαδημίας)
Τ. 2810 325530 Μ. 6976 705070
skinclinicsifaki@gmail.com
www.skinclinic.gr
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Χρυσός κανόνας: Αν δεν γνωρί-
ζω τι περιέχει δεν το τρώω! 
Τα αλλεργικά νοσήματα είναι οι 
δεύτερες σε συχνότητα παθή-
σεις της παιδικής ηλικίας, μετά 
τις λοιμώξεις. Η γνώση και η 
κατανόηση των συμπτωμάτων 
τους είναι ιδιαίτερα πολύτιμη. 
Βοηθά τον γονέα στην καλύτε-

ρη αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του παιδιού και τον εκπαιδευτικό 
στη σωστή καθοδήγηση, όταν τα συμπτώματα είναι «ενοχλητικά» και εμπο-
δίζουν τη συγκέντρωση του μαθητή. Οι αλλεργίες, δυστυχώς, δεν δημι-
ουργούν μόνο ενοχλητικά συμπτώματα, αλλά, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
οδηγούν σε καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή του παιδιού. Σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις, ο εκπαιδευτικός καλείται, όχι μόνο να αναγνωρίσει έγκαιρα 
την επικίνδυνη αντίδραση, αλλά και να δώσει τις πρώτες βοήθειες, καθώς 
συνήθως, δεν υπάρχει στα σχολεία της χώρα μας, ειδικά εκπαιδευμένο 
προσωπικό (νοσηλευτές) για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων. 

Ποια παιδιά εμφανίζουν συχνότερα συμπτώματα αλλεργίας;
Παιδιά που οι γονείς, οι παππούδες ή τα αδέλφια τους πάσχουν από αλ-
λεργίες, έχουν περισσότερες πιθανότητες να νοσήσουν. Εάν κι οι δύο 
γονείς πάσχουν από κάποιο αλλεργικό νόσημα όπως αλλεργική ρινοεπι-
πεφυκίτιδα, αλλεργικό βρογχικό άσθμα ή ατοπικό έκζεμα, το παιδί έχει 
τετραπλάσιες πιθανότητες να παρουσιάσει αλλεργία σε σχέση με το παι-
δί του οποίου οι γονείς δεν είναι αλλεργικοί. Εάν ο ένας γονέας έχει αλ-
λεργίες το παιδί έχει διπλάσιες πιθανότητες να παρουσιάσει αλλεργική 
νόσο. Παιδιά που έχουν αλλεργία σε τροφές ή ατοπικό έκζεμα κατά τη 
βρεφική ή την πρώτη παιδική ηλικία είναι πιθανότερο να παρουσιάσουν 
αλλεργική ρινίτιδα ή αλλεργικό βρογχικό άσθμα αργότερα. 
Για να εμφανίσει ένα παιδί αλλεργία δεν αρκεί μόνο το θετικό οικογε-
νειακό ιστορικό (αλλεργία στην οικογένεια), αλλά πρέπει να βρεθεί στο 
κατάλληλο περιβάλλον και να εκτεθεί στις ουσίες (αλλεργιογόνα) που 
θα το κάνουν αλλεργικό. Για τον λόγο αυτό ένα παιδί με προδιάθεση να 
εμφανίσει αλλεργίες πρέπει να το προστατεύσουμε εφαρμόζοντας βασι-
κούς κανόνες πρόληψης, όπως: 
•  Αποφυγή έκθεσης σε καπνό τσιγάρου κατά την εγκυμοσύνη και την 

πρώτη παιδική ηλικία.
•  Αποφυγή εστιών υγρασίας και μυκήτων (μούχλα) στο σπίτι. 
•  Αποφυγή ατμοσφαιρικών ρύπων μέσα στο σπίτι (καπνός τσιγάρου, 

αποσμητικά κ.ά.). 
•  Θηλασμός για τουλάχιστον 4-6 μήνες.
•  Σε παιδιά υψηλού κινδύνου για εκδήλωση αλλεργίας μειώνουμε την 

έκθεση σε αλλεργιογόνα που μπορεί να τα ευαισθητοποιήσουν όπως 
ακάρεα, μύκητες, κατσαρίδες, κ.ά.

Εάν το παιδί έχει εκδηλώσει συμπτώματα αλλεργίας απαιτείται κατάλλη-
λη αντιμετώπιση από ειδικό γιατρό.
•  Θεραπεία ατοπικού εκζέματος σε βρέφη και παιδιά.
•  Αποφυγή τροφών που προκαλούν αλλεργία.
•  Ειδική θεραπεία αλλεργίας ανώτερου αναπνευστικού (ρινοεπιπεφυ-

κίτιδα) ώστε να προλάβουμε την εκδήλωση άσθματος.
•  Σε παιδιά που έχουν ήδη ευαισθητοποιηθεί σε αλλεργιογόνα όπως 

ακάρεα, μύκητες, ζώα, κατσαρίδες περιορίζουμε την έκθεση, ώστε 
να αποφεύγονται οι εξάρσεις της νόσου. 

•  Σωστή θεραπεία με στόχο την αλλεργική φλεγμονή.
•  Παιδιά που κινδυνεύουν να παρουσιάσουν απειλητική για τη ζωή 

αντίδραση (αλλεργικό shock) πρέπει να έχουν πάντα στο σπίτι και 
στο σχολείο φάρμακα αντιμετώπισης του επεισοδίου. Είναι απαραί-
τητο να υπάρχουν και στο σχολείο γραπτές οδηγίες δράσης για την 
αντιμετώπιση του επεισοδίου. 

Ποιες είναι οι συχνότερες μορφές αλλεργίας
Α. Αλλεργία του αναπνευστικού.
Β. Αλλεργικές εκδηλώσεις στο δέρμα.
Γ. Αλλεργία σε υμενόπτερα. 
Δ. Αλλεργία σε τροφές.

Αλλεργία σε τροφές. 
Ένα ποσοστό 4 έως 8% των παιδιών σχολικής ηλικίας παρουσιάζουν αλ-
λεργία σε τροφές και το 20% των αντιδράσεων αυτών συμβαίνουν στο 
σχολείο. Γάλα, αυγό, σιτηρά, ξηροί καρποί, ψάρι και θαλασσινά είναι οι 
τροφές που προκαλούν συνήθως αλλεργία.
Το πρόβλημα είναι συχνότερο στους παιδικούς σταθμούς, καθώς στις 
μικρότερες ηλικίες οι τροφικές αλλεργίες είναι συχνότερες, τα παιδιά 
συχνά σιτίζονται στο σχολείο ενώ αδυνατούν να προστατεύσουν απόλυτα 
τον εαυτό τους. Οι γονείς καλό είναι να έχουν άμεσο έλεγχο του δεκατια-
νού και του γεύματος που θα δώσουν στο παιδί και να ενημερώνουν τους 
εκπαιδευτικούς για το πρόβλημα και τον τρόπο αντιμετώπισης πιθανού 
επεισοδίου.

Για τα μεγαλύτερα παιδιά σχολικής ηλικίας προστασία σημαίνει εκπαί-
δευση του παιδιού και της οικογένειας ώστε:
•  Να κατανοήσει τη σοβαρότητα του προβλήματος.
•  Να ενημερωθεί αναλυτικά για τις τροφές στις οποίες έχει αλλεργία. 
•  Να διαβάζει τα συστατικά στις ετικέτες όλων των έτοιμων τροφών.
• Να μην ανταλλάσσει και να μη μοιράζεται τρόφιμα με τους συμμα-

θητές. 
• Να μην μαζεύει και να μην παίζει με υπολείμματα τροφών.
• Να πλένει πάντα τα χέρια του με σαπούνι, πριν και μετά το φαγητό. 
• Να ετοιμάζεται από την οικογένεια φαγητό από το σπίτι και όταν 

αυτό δεν είναι δυνατόν, να καθορίζεται ακριβώς η σύσταση και το πε-
ριεχόμενο των τροφίμων που παρέχονται από τα σχολικά κυλικεία. 

Εκπαιδεύστε το παιδί να ρυθμίζει μόνο του το πρόβλημα της αλλεργίας 
του, υποδεικνύοντάς του:
•  Ασφαλείς, ύποπτες και απαγορευμένες τροφές.
•  Τρόπους να αποφεύγει έκθεση σε ύποπτες τροφές. 
•  Συμπτώματα αλλεργικής αντίδρασης. 
•  Πως και πότε να ενημερώνει έναν ενήλικα ότι πιθανόν υπάρχει πρό-

βλημα αλλεργίας. 
•  Πως να διαβάζει τις ταμπέλες των τροφίμων (εάν η ηλικία το επι-

τρέπει). 
•  Σε περίπτωση αντίδρασης, επανεξετάστε την τακτική και τις διαδι-

κασίες με τον υπεύθυνο του σχολείου, τον γιατρό και το παιδί (εάν η 
ηλικία του το επιτρέπει).

Αλλεργίες και τροφική αλλεργία 
στο σχολείο

γράφει ο Μηνάς Εργαζάκης
ιατρός Αλλεργιολόγος
Ανωγείων 48, Ηράκλειο
Τ. 2810 251830 Μ. 6946 420702
ergazak@gmail.com
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Το Ιατρικό-Διαγνωστικό Κέντρο «Ασκληπιός» εξοπλίστηκε με τον κορυφαίο 
ψηφιακό μαστογράφο SELENIA DIMENSIONS, σχεδιασμένο σύμφωνα με 
όλες τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, από την αμερικανική εταιρεία 
HOLOGIC.
Με την επαναστατική μέθοδο της τομοσύνθεσης και πρωτοποριακά τεχνικά 
χαρακτηριστικά, ο νέος μαστογράφος αποτελεί σημαντικό σύμμαχο στη μάχη 
κατά του καρκίνου του μαστού. 
Με το σύστημα SELENIA DIMENSIONS:
• Παρέχονται εξαιρετικής ποιότητας 2D και 3D εικόνες με τη χαμηλότερη 

δυνατή δόση ακτινοβολίας.
• Ελαττώνεται σημαντικά ο χρόνος εξέτασης του πλήρους μαστογραφικού 

ελέγχου, με μόλις 3,7 δευτερόλεπτα ανά λήψη.
• Μειώνονται τα ψευδώς θετικά ή τα ψευδώς αρνητικά ευρήματα, χάρη 

στη μέθοδο της τομοσύνθεσης (20-65% αύξηση στην ανιχνευσιμότητα 
των επιθετικών καρκίνων και 40% μείωση των άμεσων επανεξετάσεων 
(callbacks).

• Αποκαλύπτονται ύποπτες περιοχές που μπορεί να «κρύβονταν» στην 2D 
εικόνα, κάτι εξαιρετικά σημαντικό για τους πυκνούς μαστούς.

• Επιτυγχάνεται ομοιόμορφη συμπίεση σ’ όλο το εύρος του μαστού, ακόμα 
και κοντά στο θωρακικό τοίχωμα.

• Εξασφαλίζεται η πρώιμη διάγνωση αποτιτανώσεων σε πολύ αρχικό στά-
διο.

• Οροθετείται, με μέγιστη ακρίβεια, η διάσταση και επέκταση της βλάβης, 
προσφέροντας έτσι σημαντική βοήθεια στους χειρουργούς.

• Προσφέρεται περισσότερη άνεση κι ανώδυνη εξέταση κι έτσι μειώνεται 
ο κίνδυνος κίνησης.

Από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα του νέου μαστογράφου είναι ότι διαθέ-
τει το πρόγραμμα TOMO HD, μοναδικό στην Κρήτη, που επιτρέπει να γίνεται 
συγχρόνως τομοσύνθεση και μαστογραφία, ώστε η ασθενής να δέχεται μόνο 
μια δόση ακτινοβολίας. Αντίθετα, αυτό που ισχύει σήμερα είναι ότι η ασθενής 
που κάνει χωριστά τις δύο εξετάσεις δέχεται διπλή δόση: 1) της μαστογραφί-
ας (2D) και 2) της τομοσύνθεσης (3D).
Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, με τον συνδυασμό 2D και 3D ψηφιακής μα-
στογραφίας εξασφαλίζεται:
• 15% μείωση σε ψευδώς θετικά αποτελέσματα.
• 27% αύξηση στην ανίχνευση καρκίνων (διηθητικών και μη διηθητικών).
• 40% αύξηση στην ανίχνευση διηθητικών καρκίνων.
Επιπλέον, η τεχνική C-View είναι η μοναδική με έγκριση από το FDA για να 
αντικαταστήσει πλήρως την 2D FFDM ψηφιακή μαστογραφία.
Η αδιαμφισβήτητη υπεροχή του SELENIA έναντι οποιουδήποτε άλλου ψηφι-
ακού μαστογράφου επισφραγίζεται από την πιστοποίηση EUREF. Ο ψηφιακός 
μαστογράφος SELENIA είναι ο μοναδικός παγκοσμίως, μέχρι σήμερα, που 
έχει την πιστοποίηση «Mammographic Type Test» από τον Ευρωπαϊκό οργανι-
σμό EUREF (European Reference Organization).

Τελευταίας τεχνολογίας σύστημα 
ψηφιακής μαστογραφίας 

στο «Ασκληπιός Διάγνωσις»

Μάχης Κρήτης 10 (Μέγαρο Χάνδαξ)
Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810 528000, Fax: 2810 528001
www.asklipios-diagnosis.gr
e-mail: asklipios@asklipiosdiagnosis.gr

SELENIA DIMENSIONS - Τελευταίας Τεχνολογίας
Σύστημα Ψηφιακής Μαστογραφίας

20



Πώς μπήκε στη ζωή σου η δημοσιογραφία; 
Είχα την τύχη να γνωρίζω προσωπικά τη σπουδαία δημοσιογράφο Μα-
ριάννα Πυργιώτη. Στα 19 μου με κάλεσε μια μέρα να πάω στον ειδησεο-
γραφικό ραδιοφωνικό σταθμό Flash 96. Μπαίνοντας στην αίθουσα σύντα-
ξης ενθουσιάστηκα, βλέποντας την ταχύτητα με την οποία «αλίευαν» οι 
συντάκτες την είδηση και τη μετέφεραν σε 5 λεπτά στον ακροατή. Αυτό 
ήταν! Έρωτας με την πρώτη ματιά. 

Όπως γνωρίζεις καλά, όντας 14 χρόνια στον χώρο, ο ανταγωνισμός είναι 
μεγάλος. Χρειάζεται επιμονή, γερό στομάχι και πολλές ώρες εργασίας. Πώς 
καταφέρνεις να διατηρείς τις ισορροπίες ανάμεσα στη δουλειά και την προ-
σωπική σου ζωή;  
Το βασικό είναι ότι αγαπώ πολύ αυτό που κάνω και έχω συχνά μια αίσθη-
ση χαράς, που με κρατά σε εγρήγορση. Εννοείται δεν είναι όλα πάντα ρό-
δινα και εύκολα, όμως, πάντα βρίσκω προσωπικό χρόνο. Εξάλλου, υπάρ-
χουν αρκετά πιο δύσκολα επαγγέλματα και θα ήμουν κάπως αχάριστη να 

μην το εκτιμήσω. 

Ποια είναι η πιο ευχάριστη 
στιγμή που σου έχει χαρί-
σει μέχρι σήμερα η δημο-
σιογραφία και ποια η πιο 
σκληρή;
Η πιο ευχάριστη στιγμή 
ήταν σίγουρα όταν, σε 
προσωπικό επίπεδο, ο κύ-
ριος Νίκος Μάνεσης μού 
έδωσε το χέρι του για ένα 
ρεπορτάζ που είχα κάνει 
και μου είπε συγχαρητή-
ρια. Όταν στο λέει αυτό 
ένας δημοσιογράφος του 
μεγέθους του, θέλεις να 
ουρλιάζεις όπως όταν 
ήσουν κοριτσάκι 5 ετών. 
Έτσι, αυθόρμητα κι απλά! 
Κρατήθηκα όμως, δεν το 
έκανα. Η δυσκολότερη 
στιγμή ήταν η απόλυσή 
μου από τον ΣΚΑΙ όταν 
«έδιωξαν» συνολικά 7 
άτομα μαζί μ’ εμένα και 
είχαν ξεχάσει να μας ει-
δοποιήσουν... Πληγώθηκα 
γιατί είχα δώσει κι εκεί 
την ψυχή μου. 

Στο «Σαββατοκύριακο με τον Νίκο Μάνεση», είστε μια δεμένη ομάδα, περ-
νάτε καλά κι αυτό βγαίνει προς τα έξω. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να 
αισθάνεσαι όμορφα στο εργασιακό σου περιβάλλον;
Είναι το Α και το Ω! Αν δεν νιώθω καλά μέσα σε μια ομάδα δεν μπορώ 
να αποδώσω τα μέγιστα. Δυστυχώς, είμαι «παίκτρια ψυχολογίας». Στο 
«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» συνέβη κάτι μαγικό! Δέσαμε όλοι τόσο 
πολύ, που χωρίς καμία υπερβολή, νιώθουμε σαν οικογένεια. Όπως λέμε 
καμία φορά μεταξύ μας χαριτολογώντας: «Το Μανεσέϊκο»!!! Σε μια ομάδα 
το μυστικό κρύβεται στους αρχηγούς της. Ο Νίκος Μάνεσης και η αρχι-
συντάκτριά μας, η Ασπασία Κάρλου, είναι κάτι όπως ο μπαμπάς κι η μαμά 
μας. Μας αγκάλιασαν δημοσιογραφικά και μας δίνουν μόνο αγάπη και σε-
βασμό. Σπάνιο στον χώρο μας να μην ακούμε προσβολές κι υποδείξεις 
όλη την ώρα. Είμαι περήφανη για την ομάδα μας. 

Τα τελευταία χρόνια οι δημοσιογράφοι είναι λίγο στο στόχαστρο. Εσύ πώς 
νιώθεις γι’ αυτό;
Κατανοώ απόλυτα τους λόγους για τους οποίους έχει στοχοποιηθεί το 
επάγγελμά μας. Ο κόσμος, όμως, πρέπει να καταλάβει το εξής: Πέρα από 
τους 10 μεγαλοδημοσιογράφους που εκμεταλλεύτηκαν τη δύναμη και 
την εξουσία που τους δόθηκε, υπάρχουν άλλοι χιλιάδες πιο μικροί και 
μεγάλοι, άγνωστοι ή γνωστοί, αδύναμοι ή δυνατοί που κάνουν τίμια τη 
δουλειά τους και με αρκετό κόπο. Ας πιστέψουμε σε αυτούς.

Συνέντευξη στη Μαρία Μαυρομάτη.

Ρένα 
Φλαμουράκη
«Σε μια ομάδα, το μυστικό 
κρύβεται στους αρχηγούς της»
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Η Αλλεργική Ρινίτιδα (ΑΡ), είναι μια από τις πιο συνηθισμένες παθή-
σεις παγκοσμίως. Αφορά περισσότερο από το 25% του γενικού πληθυ-
σμού, με έναρξη ήδη από την παιδική ηλικία (ακόμη και πριν τα 2 έτη) 
και πορεία με εξάρσεις κι υφέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Η 
συχνότητά της είναι ίδια και στα δύο φύλλα και σε όλες τις φυλές. Η 
ΑΡ κληρονομείται από έναν αλλεργικό γονέα σε ποσοστό 40-50%, όμως 
στην εκδήλωσή της σημαντική είναι και η επίπτωση του περιβάλλοντος 
(ατμοσφαιρική μόλυνση, χλωρίδα, πανίδα).
Αποτελεί μια αντίδραση υπερευαισθησίας του βλεννογόνου της μύτης 
σε, κατά τα άλλα, αβλαβείς ουσίες όπως η γύρη, η σκόνη, το τρίχωμα 
των κατοικίδιων, η υγρασία, τα ακάρεα, τα έντομα. Όταν τα κύτταρα του 
βλεννογόνου έρθουν σε επαφή με την υπεύθυνη ουσία, το αλλεργιογόνο, 
την εκλαμβάνουν εσφαλμένα ως βλαβερή και κινητοποιείται μια υπερ-
βολική ανοσολογική αντίδραση, προκειμένου να την εξουδετερώσουν. 
Σαν αποτέλεσμα αυξάνεται η αιμάτωση, ο βλεννογόνος διογκώνεται κι 
αλλάζει τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά η έκκριση της μύτης.
Οι εκδηλώσεις της ΑΡ οφείλονται σ’ αυτήν ακριβώς την αντίδραση. Οι 
πιο συνηθισμένες είναι η καταρροή -τόσο η πρόσθια όσο και η οπισθορ-
ρινική- η συμφόρηση (μπούκωμα), η φαγούρα στη μύτη και τον φάρυγ-
γα και το πτάρνισμα. Μπορεί, ακόμη, να επηρεαστούν η όσφρηση κι η 
γεύση, καθώς και τα μάτια (με φαγούρα και δακρύρροια), ενώ αρκετά 
συχνά αποτελεί την αιτία ξηρού-ερεθιστικού βήχα. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις έχουμε έναν συνδυασμό με κάποια αναλογία αυτών των 
συμπτωμάτων.
Η διάγνωση της ΑΡ γίνεται, κατά κύριο λόγο, με το ιστορικό του ασθενή, 
την εκδήλωση συγκεκριμένων συμπτωμάτων, τη βαρύτητα, τη διάρκεια, 
τη συσχέτιση με περιβαλλοντικούς παράγοντες, την παρουσία δευτερο-
γενών επιπτώσεων για την υγεία. Η φυσική εξέταση της μύτης-φάρυγγα 
μας δίνει πληροφορίες για την κατάσταση του βλεννογόνου, την παρου-
σία υπερτροφίας ή και πολυπόδων. Αρκετά χρήσιμη είναι κι η ανίχνευση 
ευαισθησίας σε συγκεκριμένα αλλεργιογόνα, η οποία μπορεί να γίνει, 
είτε με δερματικές δοκιμασίες (Skin Prick Test), είτε με ανίχνευση στο 
αίμα των ειδικών IgE αντισωμάτων, που ενεργοποιούνται από την αλ-
λεργία. Ωστόσο, η συσχέτιση με τη κλινική εκδήλωση της ΑΡ, δεν είναι 
σταθερή. 
Ανάλογα με τη βαρύτητα η ΑΡ μπορεί να ταξινομηθεί ως ελαφρά-
μέτρια-βαριά. Ελαφρά χαρακτηρίζεται όταν δεν επηρεάζει τις 
καθημερινές δραστηριότητες και δεν απαιτείται ειδική φαρμακευτική 
αντιμετώπιση. Η μέτρια-βαριά ΑΡ έχει πιο σημαντική επίπτωση στην 
καθημερινότητα, υποβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής, τον ύπνο, την 
πνευματική απόδοση και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες. Χρειάζεται 
αντιμετώπιση με ειδική φαρμακευτική αγωγή.
Αναφορικά με τη διάρκεια της εκδήλωσής της, διακρίνεται σε επίμονη 
και διαλείπουσα, με κριτήριο το ποσοστό των ελεύθερων από συμπτώ-
ματα ημερών.
Εκτός από τις άμεσες εκδηλώσεις, η χρόνια επίδραση της αλλεργίας 
στον ρινικό βλεννογόνο, ειδικά στη μέτρια-βαριά επίμονη ΑΡ, μπορεί να 
προκαλέσει και δευτερεύουσες επιπτώσεις στην υγεία. Είναι στενά συν-
δεδεμένη με το αλλεργικό άσθμα, με το οποίο μπορεί να συνυπάρχει σε 

σημαντικό ποσοστό (>25%), επηρεάζοντας, ταυτόχρονα, δυσμενώς την 
εκδήλωση και την εξέλιξή του. Ο χρόνιος ερεθισμός του ρινικού βλεννο-
γόνου έχει συσχετισθεί, σε σημαντικό βαθμό, με υπερτροφία στις κάτω 
ρινικές κόγχες (ΥΚΡΚ), προκαλώντας σημαντικό περιορισμό στη ρινική 
αναπνοή κι επιτείνοντας την επίπτωση μιας έξαρσης της αλλεργίας. Η 
ΑΡ συσχετίζεται, επίσης, με αυξημένη ευαισθησία στις λοιμώξεις του 
ανώτερου αναπνευστικού και ιδιαίτερα την ωτίτιδα. Τέλος, συνδέεται 
με την εμφάνιση ρινικών πολυπόδων.
Η μέτρια-βαριά ΑΡ, λόγω της έντασης των συμπτωμάτων, καθιστά δύσκο-
λη την καθημερινότητα για τον αλλεργικό ασθενή και απαιτεί αντιμετώ-
πιση. Μια πρώτη προσπάθεια αποσκοπεί στο να αποφύγουμε την έκθεση 
στο υπεύθυνο αλλεργιογόνο, εφόσον έχει επιβεβαιωθεί με αλλεργικά 
test, αλλά λόγω της περιβαλλοντικής ποικιλότητας, αυτό σπάνια είναι 
εφικτό. Είναι σημαντική η τήρηση των κανόνων υγιεινής της ατμόσφαι-
ρας στον χώρο που ζει και δραστηριοποιείται ο ασθενής με ΑΡ (τακτικός 
αερισμός, αποφυγή συσσώρευσης σκόνης, καπνού κι έντονων μυρωδι-
ών). Οι πλύσεις της μύτης με φυσιολογικό ορό παρέχουν σημαντική ανα-
κούφιση, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, είναι από μόνες τους αρκετές. 
Φαρμακευτικά μπορούμε να βοηθήσουμε, επιλέγοντας ένα συνδυασμό 
ρινικού κορτικοειδούς-ρινικού αντισταμινικού, συστηματικού αντιστα-
μινικού και, σε περιπτώσεις σοβαρού μπουκώματος, με ρινικό αποσυμ-
φορητικό για περιορισμένο χρόνο. Στις περιπτώσεις που έχει αναπτυ-
χθεί ΥΚΡΚ, μεγάλη ανακούφιση προσφέρει η τεχνική της καυτηρίασης 
των κογχών με ραδιοσυχνότητες, μια παρέμβαση επιπέδου ιατρείου με 
τοπική αναισθησία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι 
σημαντικό ν’ αρχίζει η αγωγή έγκαιρα -ακόμη και προληπτικά- αν είναι 
γνωστή η εποχιακή έναρξη μιας αλλεργίας, και να μην επιτρέπουμε την 
επιδείνωση.
Οι ασθενείς με ΑΡ θα πρέπει να αντιλαμβάνονται τη χρονιότητα της κα-
τάστασής τους αλλά να μην απογοητεύονται γιατί η αλλεργία τους μπο-
ρεί να ελεγχθεί, προσφέροντάς τους μια φυσιολογική καθημερινότητα.

Αλλεργική Ρινίτιδα

Λ. Παπαναστασίου 123, Ισόγειο, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 327801, Κιν.: 6983 505314

e-mail: airduffy115@yahoo.com

UEMS-EBEORL Fellow

Στρατιωτικός Ιατρός
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

γράφει ο Βασίλης Νικολάου

Βασίλης Νικολάου
Στρατιωτικός Ιατρός

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
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Ολοκληρωμένες προτάσεις 
για να διακοσμήσετε 

και να ανανεώσετε το σπίτι σας
Η εμπειρία, η γνώση, το μεράκι κι η τερά-
στια ποικιλία ποιοτικών προϊόντων που 
διαθέτει το κατάστημα Δημάκης, μπορούν 
να καλύψουν κάθε ανάγκη τόσο του σπιτιού 
όσο και του επαγγελματικού σας χώρου.
H οικογενειακή επιχείρηση Δημάκης, έχει 
αναπτύξει με τους πελάτες της σχέσεις 
εμπιστοσύνης που, σε συνδυασμό και με την 
κορυφαία ποιότητα των προϊόντων της, 
την κάνουν να ξεχωρίζει στον χώρο.
Ακολουθώντας τις εξελίξεις, η εταιρία Δη-
μάκης δημιούργησε και το dimakishome.gr, 
παρέχοντας μ’ αυτόν τον τρόπο στους πε-
λάτες της, τη δυνατότητα αγορών και μέσω 
του διαδικτύου.
Αρκεί μια μόνο ματιά στα προϊόντα και τις 
προσφορές μας για να σας καταπλήξει.
Τόσο στο κατάστημα όσο και στην ιστοσελί-
δα μας, θα βρείτε λευκά είδη για την οικο-
νομική ανανέωση κάθε χώρου σας, βρεφικά 
και παιδικά είδη, υφάσματα για κουρτίνες, 
που μπορούν να ραφτούν ανάλογα με τις 
ανάγκες σας, καθώς και έτοιμες ραμμένες 
κουρτίνες, ρόλερ, ρόμαν και πολλά άλλα. 
Ντύστε τον χώρο σας με στιλ, επιλέγοντας 
λευκά είδη, υφάσματα και κουρτίνες 
κορυφαίας ποιότητας, από το κατάστημα 
Δημάκης!

Dimakis Home

dimakishome

www.dimakishome.gr

Αγίου Μηνά 19-21, Ηράκλειο
T: 2810 283378, 2810 286530
e-mail: info@dimakishome.gr
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Η «Μαζί Νικάμε τον Καρκίνο», είναι μια μη 
κερδοσκοπική οργάνωση, που στο καταστατικό 
της, έχει ως μοναδικό στόχο την αγορά για το 
ΠΑ.Γ.Ν.Η., ενός μηχανήματος βραχυθεραπείας, 
το οποίο καταπολεμά περισσότερες από 10 
διαφορετικές μορφές καρκίνου.

Μέσα από τις φιλανθρωπικές της δράσεις 
σκοπό έχει να ενημερώσει, να αφυπνίσει, να 
εμπνεύσει και να συσπειρώσει τους ανθρώπους.

Πρόσφατα ολοκλήρωσε τις δράσεις με σύνθημα 
#gynaikesentienwsei και #giatonandra, τους 
μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο αντίστοιχα.

Τον Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκε ακόμα το 1ο 
Φιλανθρωπικό Gala, στο κέντρο διασκέδασης 
«Αναδρομές» .

Ακολουθήστε την «Μαζί Νικάμε τον Καρκίνο» 
(Facebook @ΜαζίΝικάμετονκαρκίνο) και 
βγείτε «μαζί» μας νικητές!

Η πρόεδρος της «Μαζί Νικάμε τον Καρκίνο»

Χρυσή Πάγκαλου

«Μαζί Νικάμε τον Καρκίνο»

#gynaikesentienwsei

#giatonandra

ΜαζίΝικάμετονκαρκίνο
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Πρόληψη = Υγεία= Ζωή

1) Ποιες είναι οι προληπτικές ιατρικές εξετάσεις που πρέπει να κάνει κάθε 
γυναίκα και οι οποίες μπορούν να αποβούν σωτήριες για την υγεία της;
Καταρχήν θα πρέπει να κάνουμε έναν διαχωρισμό ανάλογα με την ηλικία, 
δηλαδή σε γυναίκες >20 ετών και >40 ετών. Στην κατηγορία των γυναι-
κών >20 ετών ο ετήσιος έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν πλήρη 
αιματολογικό, βιοχημικό και ορμονικό έλεγχο. Ακόμη έναν απεικονιστι-
κό ο οποίος θα περιλαμβάνει τον υπέρηχο θυρεοειδούς-τραχήλου, τον 
άνω-κάτω κοιλίας, με τον διακολπικό και τον υπέρηχο μαστού κάθε δύο 
χρόνια ανάλογα με την περίπτωση, ενώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το Test 
pap. Τώρα για την ηλικία >40 ετών ο προληπτικός έλεγχος θα πρέπει να 
περιέχει και την ετήσια μαστογραφία και από τα 50 και μετά προσθέτου-
με τον έλεγχο για την οστεοπόρωση, και κάθε 5 χρόνια την κολονοσκόπη-
ση, ενώ δεν παραλείπουμε το καρδιολογικό check up κι όποτε χρειαστεί 
μια ακτινογραφία θώρακος.

2) Ποιές εξετάσεις πρέπει να κάνουν οι άνδρες για να αποφύγουν παράγο-
ντες κινδύνου για τη ζωή τους;

Οι άνδρες από τα 15 μέχρι 
και τα 40 θα πρέπει κάθε 
χρόνο να κάνουν έναν πλή-
ρη αιματολογικό-βιοχημικό 
και ορμονικό έλεγχο, έναν 
υπέρηχο άνω-κάτω κοιλί-
ας, έναν υπέρηχο θυρεο-
ειδούς-τραχήλου κι έναν 
υπέρηχο-triplex οσχέου.
Από τα 40 και πάνω θα 
πρέπει να προσθέσουμε 
στις εξετάσεις αίματος 
και τον έλεγχο για το PSA 
του προστάτου, τον πλήρη 
καρδιολογικό έλεγχο και 

από τα 50 και μετά προσθέτουμε και την κολονοσκόπηση κάθε 5 έτη κι 
όποτε χρειαστεί μιαν ακτινογραφία θώρακος.

3) Τα παιδιά από ποια ηλικία και μετά πρέπει να υποβάλλονται συστηματικά 
σε προληπτικό έλεγχο για τον έλεγχο της υγείας τους;
Από την ηλικία του ενός έτους και πάνω, αν δεν χρειαστεί νωρίτερα για 
κάποιον λόγο, κάθε χρόνο πρέπει να γίνεται πλήρης αιματολογικός, βιο-
χημικός και ορμονικός έλεγχος, καθώς κι ένας υπέρηχος άνω-κάτω κοι-
λίας, ένας υπέρηχος θυρεοειδούς τραχήλου και κάθε δύο έτη μέχρι τα 15 
για τα αγόρια ένας triplex-υπέρηχος οσχέου.

4) Από την εμπειρία σας η πρόληψη έχει μπει στη ζωή των Κρητικών; Προ-
χωρούν σε προληπτικές εξετάσεις; Περισσότερο οι άνδρες ή οι γυναίκες;
Η καθημερινότητά μου δείχνει, ότι οι Κρητικοί γενικά κάνουν τον προ-
ληπτικό τους έλεγχο, περισσότερο οι γυναίκες -κυρίως οι μεγαλύτερες 
των 35 ετών-, αλλά και οι άνδρες -οι μεγαλύτεροι των 55-60 ετών-, ενώ 
φροντίζουν πολύ και για τον προληπτικό έλεγχο των παιδιών τους.

5) Πού θα εστιάζατε περισσότερο την προσοχή ατόμων κάθε ηλικίας όσον 
αφορά την πρόληψη;
Πολύ σημαντικός για τις γυναίκες είναι ο έλεγχος για τον καρκίνο του μα-
στού, αφού 1 στις 8 γυναίκες θα νοσήσει απ’ αυτόν. Όμως αν διαγνωστεί 
έγκαιρα θεραπεύεται πλήρως. Ακόμη το test pap για την κακοήθεια του 
τραχήλου της μήτρας σε συνδυασμό με τον διακολπικό υπέρηχο για τον 
έλεγχο της μήτρας και των ωοθηκών. 
Για τους άνδρες από την ηλικία των 15 μέχρι τα 31 είναι απαραίτητος ο 
έλεγχος των όρχεων με το triplex του οσχέου, αφού σε αυτές τις ηλικίες 
έχουμε τη μεγαλύτερη συχνότητα κακοηθείας αυτών και μετά τα 45-50 ο 
έλεγχος του προστάτου, ο οποίος είναι ο πιο συχνός καρκίνος στους άν-
δρες και η δεύτερη αιτία θανάτου μετά την κακοήθεια των πνευμόνων. Δεν 
θα πρέπει να ξεχνάμε τον καρδιολογικό έλεγχο και για τα δύο φύλα, καθώς 
και τον έλεγχο για την οστεοπόρωση, αλλά και την κολονοσκόπηση.
Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι ο τρόπος ζωής και οι καθημερινές μας συνή-
θειες (η κρητική διατροφή, η καθημερινή άσκηση, η αποφυγή του καπνί-
σματος και της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ) συντελούν σημαντι-
κά στη διατήρηση της καλής υγείας μας. 
Τελειώνοντας, θα πρέπει να πούμε ότι η πρόληψη σώζει ζωές κι αυτό 
επειδή για να αντιμετωπίσουμε τις κακοήθειες ή οποιαδήποτε άλλη 
ασθένεια πρέπει πρώτα να τις εντοπίσουμε. Όσο πιο έγκαιρα γίνει η διά-
γνωση, τόσο πιο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε για τη θεραπεία.

ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
Ιατρικές & Διαγνωστικές Υπηρεσίες Υψηλής Ποιότητας
Ηροδότου 148, Ν. Αλικαρνασσός
Tηλ. κέντρο: 2810 240100
Τηλ. ιατρείου: 2810 222265
email: andrianakik@gmail.com

Ιατρός Aκτινολόγος
γράφει η Αικατερίνη Ανδριανάκη
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Αντιμετωπίστε 
τα μυοσκελετικά προβλήματα 
με ωτική νευροτροποποίηση

Τα μυοσκελετικά προ-
βλήματα, είναι απο-
τέλεσμα ρευματικών, 
νευρικών παθήσεων, 
τραυματισμών, και φυ-
σικά, μυοσκελετικών 
δυσλειτουργιών.
Η έντασή τους αυξάνει 

σε περιόδους έντονου στρες, όμως κι ο πόνος αυτός καθαυτός προκαλεί 
άγχος στον πάσχοντα, έτσι ώστε συχνά είναι δύσκολο να διαγνώσουμε 
την αρχική αιτία του άγχους στον ασθενή μας.
Πολλές φορές σχετίζονται με την εργασία, καθώς η στάση του σώματος 
ή συγκεκριμένες κινήσεις που επαναλαμβάνονται για πολλές ώρες, κατα-
πονούν μύες και αρθρώσεις.
Η ωτική νευροτροποποίηση είναι μέθοδος βελονισμού, που εφαρμόζε-
ται στο πτερύγιο του αφτιού. Λέγεται νευροτροποποίηση, επειδή παρεμ-
βαίνει στην παραγωγή ορμονών και νευροδιαβιβαστών από το Κεντρικό 
Νευρικό Σύστημα, οι οποίοι δρουν κεντρικά ή περιφερικά στο σώμα, 
οπουδήποτε υπάρχουν ειδικοί υποδοχείς. 
Εφαρμόζεται στο ωτικό πτερύγιο με βάση την κλινική εξέταση, την αντα-
νακλαστική ευαισθησία, και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που έχουν προ-
κύψει από μακροχρόνιες έρευνες πάνω σε ασθενείς. 
Ο θεραπευτικός ερεθισμός του πτερυγίου γίνεται με την απλή εφαρμογή 
λεπτών βελόνων και, συχνά, τη χρήση ρεύματος χαμηλής τάσεως, πάνω 
στις βελονίτσες.
Ο αριθμός των συνεδριών εξαρτάται από την χρονιότητα και την ένταση 
του πόνου. 
Αρχικά, η εφαρμογή γίνεται 
μια φορά την εβδομάδα, 
και μετά την ελάττωση 
των συμπτωμάτων, τα με-
σοδιαστήματα αυξάνονται 
προοδευτικά, ανά 15ήμερο, 
20ήμερο ή και μήνα. Συνο-
λικά 6-8 συνεδρίες απαι-
τούνται για να υπάρξουν 
επιθυμητά αποτελέσματα 
-στα πρωτοεμφανιζόμενα, 
κυρίως, επώδυνα σύνδρο-
μα- και 8-10 συνεδρίες σε 
χρόνιες και ιδιαίτερα επι-
πλεγμένες καταστάσεις.
Η τεχνική συνδυάζεται 
με τη λήψη φαρμάκων, αν 
λαμβάνονται ήδη από τον 
πάσχοντα.
Δεν υπάρχουν παρενέργει-

ες στον ωτικό βε-
λονισμό.
Τα συχνότερα 
επώδυνα σύνδρο-
μα που αναζητούν 
λύση μέσω του 
ωτοβελονισμού 
είναι το αυχενι-
κό σύνδρομο, οι 
οσφυαλγίες και 
οι κεφαλαλγίες, 
που οφείλονται 
στην κακή στάση 
του αυχένα και 
της κεφαλής (συ-
νήθως μετά από 
πολύωρη χρήση 
υπολογιστών ή 
και εργασίας γραφείου), το αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο ή και ωμοπλάτης, 
η γοναλγία, οι ισχιαλγίες, και, φυσικά, οι αθλητικές κακώσεις, οι οποίες 
ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελε-
σματικά με ωτοβελονισμό και σωματικό βελονισμό ταυτόχρονα.
Απαραίτητη είναι η κλινική εξέταση, ο εργαστηριακός έλεγχος καθώς 
και οι απεικονιστικές μέθοδοι για τη διάγνωση του μυοσκελετικού προ-
βλήματος. Αυτό σημαίνει πως η επίσκεψη στον ορθοπεδικό ή τον ρευ-
ματολόγο γιατρό είναι υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση και πρέπει μα 
προηγείται του βελονισμού.
Ο ασθενής ξεκινά ωτοβελονισμό, έχοντας ήδη μια διάγνωση για το πρό-

βλημά του.
Το μυοσκελετικό άλγος 
που οφείλεται στο αυξημέ-
νο σωματικό βάρος, αντι-
μετωπίζεται ταυτόχρονα 
με βελονισμό για απώλεια 
βάρους.  
Ο παράγοντας του άγχους 
από τον χρόνιο πόνο κα-
θώς κι οι αϋπνίες, λαμβά-
νονται σοβαρά υπόψιν, και 
τοποθετούνται βελόνες σε 
ειδικά σημεία για την αντι-
μετώπισή τους.
Για εκείνους τους ασθενείς 
που δεν είναι χαρούμενοι να 
έρχονται σε επαφή με βε-
λόνες, ο θεραπευτικός ερε-
θισμός μπορεί να γίνει με 
απλό μασάζ ή χρήση laser.

Ιατρός Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος

Πτυχιούχος Ωτοθεραπείας από το Research and Training in Natural Medicine, International 
School of Auricular Neuromodulation.
Κάτοχος πτυχίου European Cosmetic Academy of Chinese Acupuncture

Σφακιανάκη 4, Ηράκλειο Κρήτης
Μ. 6948832820
annakapasaki@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/kapasakianna/EarAcupuncture

γράφει η Άννα Καπασάκη

Auricual Therapy ReflexMusculosceletal points
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Ποδολογία ...γιατί τα πόδια μας είναι το 
σημαντικότερο μέσο μεταφοράς μας!

Ο άνθρωπος στη διάρκεια της ζωής του, κάνει περπατώντας τον γύρο 
της γης περίπου δύο έως τέσσερις φορές! Δεν θα πρέπει να προκαλεί, 
λοιπόν, απορία το γεγονός ότι περίπου το 40% των ενηλίκων υποφέρουν 
από πόνους στα πόδια. Επίσης, υπάρχουν ασθένειες που απαιτούν εξειδι-
κευμένη επαγγελματική φροντίδα των κάτω άκρων, όπως ο σακχαρώδης 
διαβήτης. Έτσι ο ποδολόγος φροντίζει για την υγεία και βοηθά στην πρό-
ληψη προβλημάτων και ασθενειών των κάτω άκρων.

Τι είναι η ποδολογία;
Η ποδολογία είναι ένα παραϊατρικό επάγγελμα υγείας, που ασχολείται με 
τις παθήσεις των κάτω άκρων. Προκύπτει από τους τομείς της εσωτερι-
κής παθολογίας, της δερματολογίας και της ορθοπεδικής κι απευθύνεται 
σε άτομα κάθε ηλικίας, που έχουν προβλήματα ή πόνους στα πόδια, σε 
οποιαδήποτε μορφή. 

Ποιος επισκέπτεται έναν ποδολόγο;
• Άτομα κάθε ηλικίας που έχουν προβλήματα ή πόνους οποιασδήποτε 

μορφής στα πόδια όπως σκληρύνσεις, κάλους, ραγάδες, υπερκερα-
τώσεις, δύσμορφα νύχια ή νύχια που “καρφώνουν”, ονυχομυκητιάσεις, 
τραυματισμούς, άκανθα πτέρνας, κ.λπ.

• Διαβητικοί, άτομα που παίρνουν αντιπηκτικά, έχουν ρευματικές παθή-
σεις ή κυκλοφορικές διαταραχές.

• Άτομα που δεν είναι πλέον σε θέση να φροντίσουν από μόνοι τα πόδια 
τους ή που χρειάζονται ειδική μετεγχειρητική φροντίδα.

• Όσοι επιθυμούν να έχουν περιποιημένα και χωρίς πόνους πόδια.

Ποιος είναι ο στόχος της ποδολογικής θεραπείας;
Στόχος των ποδοθεραπειών είναι η απαλλαγή των προβλημάτων στα 
κάτω άκρα, η διατήρηση, βελτίωση κι αποκατάσταση της φυσιολογικής 
λειτουργίας του δέρματος και των νυχιών, η προστασία από πιθανές επα-
κόλουθες ζημιές κι η βελτίωση ποιότητας ζωής.

Πώς μπορεί να βοηθήσει ένας ποδολόγος;
Με εξειδικευμένες τεχνικές και διαδικασίες θεραπειών που πραγματο-
ποιούνται κάτω από ένα υψηλό επίπεδο υγιεινής, με την παροχή συμβου-
λών και ενημέρωσης, καθώς και τη συνεργασία με άλλες ιατρικές και πα-
ραϊατρικές ειδικότητες που, πιθανόν, εμπλέκονται σε κάθε περιστατικό.

Ορθονυχία: Το Ω-έλασμα για τη διόρθωση των νυχιών κατά Ross Fraser.
Ένα συχνό πρόβλημα που ταλαιπωρεί μικρούς και μεγάλους είναι οι πόνοι 

στα νύχια, που μερικές φορές προκαλούν μέχρι και φλεγμονές, κυρίως 
στα μεγάλα, τα λεγόμενα “νύχια που καρφώνουν”.
Οι λόγοι μπορεί να είναι διάφοροι: π.χ. τμήματα του νυχιού να έχουν ει-
σχωρήσει στο δέρμα (ονυχοκρύπτωση), το νύχι να έχει έντονη εγκάρ-
σια κύρτωση (ελικοειδές) και να πιέζει στην ονυχαία πτυχή και κοίτη, 
υπερκερατώσεις και κάλοι μέσα στην ονυχαία πτυχή και κάτω από την 
ονυχαία πλάκα. Αυτά μπορούν να προκληθούν, κυρίως, από λάθος κοπή 
νυχιών (πολύ κοντά, κόψιμο των γωνιών), λάθος υποδήματα (στενά, μυ-
τερά, ψιλά, μεγάλα, μη σταθερά και κακώς αεριζόμενα), παραμορφώσεις 
δακτύλων, διαταραχή ανάπτυξης ονύχων, τραυματισμούς, γενετικούς πα-
ράγοντες κ.ά.
Το Ω-έλασμα για διόρθωση νυχιών κατά Ross Fraser είναι η μη χειρουργι-
κή παρέμβαση για την απαλλαγή του πόνου και την σωστή επανέκφυση 
του νυχιού. Το εξατομικευμένο έλασμα τοποθετείται στο πάσχον νύχι. 
Εκτός από την άμεση ανακούφιση του πόνου βοηθά και στη σωστή επα-
νέκφυση του νυχιού. Το έλασμα ρυθμίζεται κάθε 4-5 εβδομάδες κι η θε-
ραπεία διαρκεί περίπου 9-12 μήνες.

γράφει η Σουζάννα Κερασίδου
Ποδολόγος - Ρεφλεξοθεραπεύτρια

Λεωφ. Κνωσού 57, Ηράκλειο Κρήτης
Τ. 2815 100940, Κ. 6972321699
info@podotherapist.gr
www.podotherapist.gr
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Εστιατόριο Χατζής
...σημείο αναφοράς 

στον γευστικό χάρτη του Ηρακλείου 

Το εστιατόριο «Χατζής» διατηρεί την αύρα του παρελθόντος και 
συνεχίζει, απτόητο, τη διαδρομή του.
Καλό φαγητό, ποτό, ζωντανή μουσική και πίστα για χορό, συνθέ-
τουν ένα σκηνικό που μας γυρίζει πίσω στον χρόνο φέρνοντας 
το συγκεκριμένο μεζεδοπωλείο, εστιατόριο, κουτούκι, ή, όπως 
αλλιώς επιλέξει καθένας μας να το χαρακτηρίσει, στην πρώτη 
θέση της καρδιάς μας.
Συνδυάζοντας το όμορφο περιβάλλον με τα νόστιμα γεύματα, τα 
καθαρά ποτά και την ωραία ζωντανή μουσική, η διασκέδαση στου 
«Χατζή» είναι εγγυημένη.
Η παράδοση κι η άριστη ποιότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες 
στο εστιατόριο «Χατζής». Το εξαιρετικό μοσχάρι γάλακτος ψη-
μένο με τον παραδοσιακό αργεντίνικο τρόπο στα κάρβουνα και, 
σερβιρισμένο ζουμερό σε καυτό μαντέμι, θα σας κάνει να γλύφε-
τε τα δάχτυλά σας. Το αρνάκι και το γουρουνόπουλο ψημένα σε 
παραδοσιακό ξυλόφουρνο, καθώς κι οι νόστιμοι μεζέδες κι οι μο-
ναδικές σαλάτες, σας περιμένουν να τα απολαύσετε.
Το κατάστημα διαθέτει, ακόμη, άνετο παιδότοπο αλλά και ειδικό 
χώρο όπου τα παιδιά μπορούν να παρακολουθήσουν παιδικές ται-
νίες ή να παίξουν ομαδικά παιχνίδια. Κι όλα αυτά υπό την επίβλε-
ψη ειδικής παιδαγωγού.
Με τις παροχές που προσφέρει ο χώρος του καταστήματος εν-
δείκνυται για επιτυχημένα παιδικά πάρτι και κάθε είδους εκδη-
λώσεις, όπως συνέδρια, γιορτές, ονειρικούς γάμους και βαπτί-
σεις που θα θυμάστε για μια ζωή. Η εξαιρετική οργάνωση του 

xώρος εκδηλώσεων
meat restaurant    cafe

Κοκκίνη Χάνι, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ.: 2810 762652
www.xatzisrestaurant.gr     xatzisrestaurant

28



καταστήματος, θα ικανοποιήσει τόσο εσάς όσο και τους πιο απαι-
τητικούς προσκεκλημένους σας.
Ο χώρος προσφέρεται, όμως, και για τις οικογένειες ή τις παρέ-
ες που θέλουν, ξέγνοιαστες, να απολαύσουν ξεχωριστές γεύσεις 
σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον.
Η ταβέρνα “Χατζής” είναι η πρώτη ταβέρνα που λειτούργησε, το 
1937, στου “Χατζή το Χάνι” στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι. Κατά τον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, βομβαρδίστηκε και καταστράφηκε ολο-
σχερώς. Όμως, χτίστηκε ξανά από τους ιδιοκτήτες της κι η πελα-
τεία της άρχισε να αυξάνεται. Σ’ αυτό βόηθησε κι η διάνοιξη των 
δρόμων, που πλέον μηδένισαν την απόσταση από το Ηράκλειο.

Το 1963 για να στεγάσει τη συνεχώς αυξανόμενη πελατεία της, 
ξεκίνησε την κατασκευή ενός πραγματικά πρωτοποριακού κτηρί-
ου, του σημερινού εστιατορίου “Χατζής”.
Πενήντα τέσσερα χρόνια μετά, στο ιστορικό εστιατόριο έχουν 
γευματίσει γενιές και γενιές Κρητικών, κι όχι μόνο. Πλήρως ανα-
καινισμένο, διατηρώντας, όμως, την παλιά του αίγλη, βρίσκεται 
στο ίδιο πάντα σημείο για να δεχτεί και να ικανοποιήσει και τον 
πιο απαιτητικό ουρανίσκο.
Σήμερα, το εστιατόριο “Χατζής”, είναι ένας μοντέρνος πολυχώ-
ρος για φαγητό, ποτό, καφέ και παιχνίδι, κατάλληλος για κάθε 
ηλικία και κάθε γούστο.
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�uthentic
TASTE  THE

We are social
Follow us on! Zaka’s

25 χρόνια ZAKA’S
...ζυμώνουμε για εσάς!

Ίδης & 1821, Ηράκλειο, Tηλ.: 2810 288788

Ελ. Βενιζέλου 143, Γάζι, Tηλ.: 2810 821341

�uthentic
TASTE  THE

...και στο Γάζι!



Μπαχαρικά και ξηροί καρποί
Μυρωδάτα κι ευεργετικά «φάρµακα» 

στο... πιάτο μας 
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Ξηροί καρποί
Οι ξηροί καρποί αποτε-

λούν ένα ζωτικό συστατικό 
της σωστής διατροφής, καθώς 

είναι πηγή καλών λιπαρών, πρω-
τεϊνών, βιταμινών και φυτικών ινών, 

συμβάλλοντας έτσι, στη σωστή καρδι-
αγγειακή, εγκεφαλική και νευρολογική 

λειτουργία. Παρόλο που θα έπρεπε να απο-
τελούν μιαν από τις πιο υγιεινές και θρε-

πτικές επιλογές της καθημερινής μας δια-
τροφής, είναι, λανθασμένα, υποτιμημένοι από 

πολύ κόσμο. Οι ξηροί καρποί συναγωνίζονται, 
επάξια, στα ωφέλιμα λιπαρά το ελαιόλαδο, στις 
φυτικές ίνες τα λαχανικά, στην περιεκτικότητα 
πρωτεΐνης το κρέας και στην περιεκτικότητα 

ασβεστίου τα γαλακτοκομικά προϊόντα.
Μας προσφέρουν άμεσα ενέργεια και, λόγω των 
πολυάριθμων θρεπτικών συστατικών που περι-
έχουν, αποτελούν μια φυσική πολυβιταμίνη. Επι-
στημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι παρέχουν 
αντιφλεγμονώδη προστασία, ενώ συμβάλλουν 

και στην καταπολέμηση πολλών ασθενειών.
Αμύγδαλα, καρύδια, φουντούκια, φιστίκια 

αράπικα ή Αιγίνης, κάσιους, πασατέμποι 
κ.ά. είναι μερικοί από τους ξηρούς καρ-

πούς που οι ειδικοί συνιστούν να εντά-
ξουμε στη διατροφή μας. Μάλιστα, 

προτείνουν την καθημερινή τους 
κατανάλωση, χωρίς όμως να ξε-

περνάμε το μέτρο. Ακόμη μας 
συμβουλεύουν να τους 

προτιμούμε νωπούς 
και ανάλατους.

Μπαχαρικά 
Τα μπαχαρικά δεν προσ-
δίδουν μόνο άρωμα και 
γεύση στο φαγητό μας, αλλά 
τονώνουν και την υγεία μας, κα-
θώς διαθέτουν πάμπολλες και πο-
λύτιμες φαρμακευτικές ιδιότητες.
Όλα σχεδόν τα μπαχαρικά, είναι πηγές 
αντιοξειδωτικών ουσιών, που προστα-
τεύουν από την πρόωρη γήρανση, αλλά κι 
από διάφορες σοβαρές παθήσεις όπως ο 
διαβήτης και τα καρδιαγγειακά προβλήματα, 
ενώ ταυτόχρονα δυναμώνουν το ανοσοποιη-
τικό. 
Κάποια μπαχαρικά έχουν αντιφλεγμονώδη και 
παυσίπονη δράση, άλλα διευκολύνουν τη χώνε-
ψη, ενώ μερικά έχουν κι αντιμικροβιακή δράση, 
εξουδετερώνοντας παθογόνους μικροοργανι-
σμούς.
Δεν είναι λίγοι αυτοί, που εξαιτίας κάποιων 
προβλημάτων υγείας, έχουν περιορίσει ή 
αντικαταστήσει εντελώς την κατανάλωση 
αλατιού, αυξάνοντας τη χρήση μπαχαρικών.
Πιπέρι, κύμινο, πάπρικα, τζίντζερ, ρίγανη, 
γαρίφαλο, κουρκουμάς, κάρι, δενδρολί-
βανο και χιλιάδες άλλα μπαχαρικά μας 
περιμένουν να τα εντάξουμε στη δια-
τροφή μας, έτσι ώστε να μας προ-
σφέρουν απλόχερα το πλήθος 
των πολύτιμων θρεπτικών συ-
στατικών αλλά και των ευ-
εργετικών φαρμακευ-
τικών ιδιοτήτων 
τους.

Ξηροί καρποί - Κάβα - Καφεκοπτείο «Χαρούπι»

Ούλωφ Πάλμε 40, Ηράκλειο, Tηλ.: 2811751159, Κιν.: 6979 292288
maria.sarrigianni1@gmail.com

Στο Χαρούπι μπορείτε ακόμη να βρείτε:
Καφέ • Κρασί • Ποτά • Κεράσματα • Βουτήματα • Αποξηραμένα φρούτα
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Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση 
καρκίνου του μαστού

γράφει η Σταμούλη Ειρήνη
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Ο καρκίνος του 
μαστού είναι ο 
συχνότερα εμφα-
νιζόμενος καρ-
κίνος στις γυναί-
κες. 
Παρόλες τις επί-
πονες και συνε-
χείς μελέτες, δεν 
έγινε ακόμη εφι-
κτή η προσέγγιση 
της αιτιολογίας 
του καρκίνου του 
μαστού. Στην Ελ-
λάδα κάθε χρόνο 

γίνονται 4.500 νέες διαγνώσεις καρκίνου του μαστού.
Αν αναλογισθούμε ότι, όλοι μας έχουμε στο περιβάλλον μας κά-
ποια φίλη ή συγγενή που έχει νοσήσει ή νοσεί από καρκίνο του μα-
στού, ίσως συνειδητοποιήσουμε και τη σημασία της ενημέρωσης 
και της πρόληψης.
Στην Ελλάδα από το σύνολο των γυναικών που διαγιγνώσκονται 
κάθε χρόνο με καρκίνο του μαστού, μόνο ένα 5% το ανακαλύπτει 
έγκαιρα κι έτσι επωφελείται από το πρώιμο στάδιο της ασθένει-
ας, αντιμετωπίζοντάς την με επιτυχία. Στην Ευρώπη το αντίστοι-
χο ποσοστό ανέρχεται στο 60%. Στις αρχές του 1990 το ποσοστό 
επιβίωσης ήταν 30%, ενώ σήμερα οι 8 στις 10 περιπτώσεις έχουν 
ευνοϊκή εξέλιξη, κάτι που οφείλεται όχι μόνο στις καλύτερες θε-
ραπείες, αλλά, κυρίως, στην έγκαιρη διάγνωση

Παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση του καρκίνου του στήθους
Αν κι η ακριβής αιτία της ασθένειας παραμένει άγνωστη, μελέτες 
έδειξαν ότι ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του μαστού αυξάνεται 
από τους ακόλουθους προδιαθεσικούς παράγοντες:
• Ηλικία (70% αφορά γυναίκες άνω των 50 ετών).
• Πρώιμη εμμηνορρυσία (πριν από τα 12 έτη).
• Όψιμη εμμηνόπαυση (μετά τα 55 έτη).
• Οικογενειακό ιστορικό πρώτης γενιάς.
• Πρώτη κύηση μετά τα 30.
• Προηγούμενο ιστορικό καρκίνου του ενδομητρίου.
• Έκθεση σε ακτινοβολία.
Η ύπαρξη καρκίνου στον ένα μαστό αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλω-
σης και στον άλλον.
Κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με τους περισσότερους μεγάλους 
οργανισμούς υγείας, το επίπεδο ασφαλούς κατανάλωσης αλκο-
όλ είναι ένα ποτήρι την ημέρα για τις γυναίκες και δύο για τους 
άντρες (λόγω διαφορετικού μεταβολισμού).
Υπερβολικό σωματικό βάρος. 
Η τακτική άσκηση (π.χ. έντονο περπάτημα) 3-4 ώρες την εβδομάδα 
ελαττώνει έως και 30% τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού.

Διατροφικοί παράγοντες. 
Διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε φρούτα και λαχανικά έχει 
σημαντική προστατευτική δράση. Προτιμάτε ψωμί ολικής αλέσε-
ως, φασόλια, μπανάνες και λιγότερο κόκκινο κρέας. Περιορίστε 
γλυκά, κέικ και ό,τι περιέχει συντηρητικά και προτιμήστε γαλακτο-
μικά με χαμηλά λιπαρά.
Η έγκαιρη διάγνωση βοηθά στην ευκολότερη αντιμετώπιση του 
προβλήματος. 
Ο καρκίνος του μαστού στα πρώιμα στάδια είναι ιάσιμος με την 
κατάλληλη θεραπεία.
Η επιστημονική κοινότητα, αντιλαμβανόμενη εδώ και χρόνια, την 
πολύτιμη προσφορά της πρόληψης έχει ρίξει μεγάλο βάρος των 
προσπαθειών της στον προληπτικό έλεγχο.
H αυτοεξέταση, ο μαστογραφικός έλεγχος κι ο υπερηχοτομογρα-
φικός έλεγχος σε 
ετήσια βάση, συμβάλ-
λουν στην έγκαιρη δι-
άγνωση του καρκίνου 
του μαστού. 
Αν εφαρμόσουμε τα 
μέτρα αυτά, ο καρκί-
νος θα πάψει να είναι 
επάρατη νόσος. 
Θα αποτελεί απλώς 
μια παρένθεση στη 
ζωή μας...

Ιατρός-Ακτινολόγος
Διαγνωστικό Ιατρείο Υπερήχων 

Ζωγράφου 7, 3ος όροφος, 
τηλ.: 2810 221309 -6974129865
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Η φυσιολογική ακοή και η σημασία της.
Η φυσιολογική ακοή είναι απαραίτητη για την ομαλή ψυχοκοινωνική 
ανάπτυξη ενός παιδιού. Η αντίληψη και η επεξεργασία του λόγου, εξαρ-
τάται, σε μεγάλο βαθμό, από την χωρίς εμπόδια είσοδο της ακουστικής 
πληροφορίας, που έχει βρεθεί ότι αρχίζει στην βρεφική ηλικία. 

Νεογνική βαρηκοΐα.
Στα 1000 υγιή νεογνά παρουσιάζονται 2-3 μωρά που γεννιούνται με βα-
ρηκοΐα και κάποια απ’ αυτά κωφά. Ποσοστό μεγαλύτερο από το 90% 
των νεογέννητων που γεννιούνται κωφά, έχουν γονείς με φυσιολογική 
ακοή.
Στην περίοδο πριν την εφαρμογή των ανιχνευτικών προγραμμάτων νε-

ογνικής βαρηκοΐας, ένας αριθ-
μός παιδιών με μονόπλευρη 
και μέτρια αμφοτερόπλευρη 
βαρηκοΐα, παρέμενε χωρίς δι-
άγνωση, με πιθανές σοβαρές 
συνέπειες, όπως καθυστέρη-
ση της ανάπτυξης του λόγου, 
προβλήματα συμπεριφοράς 
ή δυσκολία στην ακαδημαϊκή 
εξέλιξη.

Τα αίτια.
Το 55% περίπου των περιπτώσεων παιδικής νευροαισθητήριας, οφεί-
λεται σε γενετικούς παράγοντες, με το 30% να συνδυάζεται και με κά-
ποιο συγκεκριμένο σύνδρομο. Επιπλέον, παράγοντες κινδύνου είναι το 
βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό, η χρήση ωτοτοξικών φαρμάκων, 
συγγενείς ή περιγεννητικές λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστή-
ματος, συγγενείς ανωμαλίες της κεφαλής και του τραχήλου, η προω-
ρότητα και η παραμονή σε μηχανικό αερισμό και η σοβαρή υπερχολε-
ρυθριναιμία (ίκτερος). 

Ανάγκη για έγκαιρη ανίχνευση.
Ο προληπτικός έλεγχος της ακοής έχει αποδειχθεί αποτελεσματικός 
για την πρώιμη διάγνωση της βαρηκοΐας, μειώνοντας σημαντικά τον 
χρόνο για έγκαιρη παρέμβαση και, στην Ελλάδα, πραγματοποιείται 
σε οργανωμένο επίπεδο από το 2015 (Καθολικός Νεογνικός Έλεγχος 
Ακοής, knea.gr).

Η εξέταση.
Ο έλεγχος πραγματοποιείται αμέσως μετά τη γέννηση και εντός του 

1ου μήνα ζωής, με τις ωτοακουστικές εκπομπές (ΟΑΕs). Η εξέταση 
γίνεται σε ήσυχο περιβάλλον με την τοποθέτηση ενός μαλακού βύσμα-
τος στον έξω ακουστικό πόρο κάθε αυτιού. 

Τι γίνεται όταν το νεογνό δεν περάσει επιτυχώς τον έλεγχο ακοής;
Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει βαρηκοΐα αλλά πρέπει οπωσδή-
ποτε η εξέταση να επαναληφθεί μέσα σε 3-4 εβδομάδες, καθώς μπο-
ρεί να οφείλεται σε ακαθαρσίες στον έξω ακουστικό πόρο ή υγρό στο 
μέσο αυτί. Αν η επαναληπτική εξέταση δεν είναι επιτυχής, ο έλεγχος 
ολοκληρώνεται με ακουστικά προκλητά δυναμικά στελέχους (ABR). 
Ο διαγνωστικός έλεγχος πρέπει να ολοκληρώνεται ως τους 3 πρώ-
τους μήνες ζωής. 

Η προσοχή για την ακοή πρέπει να είναι διαρκής. 
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η νευροαισθητήρια βαρηκοΐα παρουσι-
άζεται αργότερα στη ζωή του παιδιού. Επίσης, η εκκριτική ωτίτιδα 
(υγρό στο μέσο αυτί), είναι μια από τις αιτίες βαρηκοΐας που μπορεί 
να εμφανιστεί τόσο σε μωρά όσο και σεμεγαλύτερα παιδιά (3-5 ετών).

Προληπτικός έλεγχος νεογνικής 
βαρηκοΐας. Τι είναι και που στοχεύει

γράφει η Δεβόρα Κιαγιαδάκη
ΩΡΛ Χειρουργός - Φωνίατρος

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης
Fellow of the European Board of ORL-HNS

Λ. Κνωσού 96A, Ηράκλειο
Τ. 2810 212783 Μ. 6932 247754

www.dkiagiadaki.gr 
e-mail: info@dkiagiadaki.gr

Αναπτυξιακά ορόσημα ακοής κατά ASHA
(American Speech - Language - Hearing Association) 

0-3 μηνών
- Ξαφνιάζεται όταν ακούει δυνατούς ήχους.

- Σιωπά ή χαμογελά όταν του μιλάμε.
- Δείχνει να αναγνωρίζει τη φωνή των γονιών του και ηρεμεί, ενώ 

πριν έκλαιγε

4-6 μηνών
- Κινεί τα μάτια του προς την πηγή του ήχου.

- Ανταποκρίνεται στις αλλαγές του τόνου της φωνής.
- Παρακολουθεί προσεκτικά τη μουσική και παρατηρεί παιχνίδια που 

παράγουν ήχους

7-12 μηνών
- Γυρνά προς την πηγή του ήχου.

- Ακούει όταν φωνάζουμε το όνομά του.
- Αναγνωρίζει απλές λέξεις (ποτήρι, παπούτσι, βιβλίο, γάλα).

- Αρχίζει να ανταποκρίνεται σε αιτήματα («Έλα εδώ», «Θες κι άλλο;»).
- Προσέχει σε τραγούδια και ιστορίες για λίγη ώρα

1-2 ετών
- Δείχνει μερικά μέρη του σώματός του όταν του ζητείται.

- Ακολουθεί απλές εντολές  
(«Φέρε τη μπάλα», «Δώσε μου ένα φιλάκι»).

- Κατανοεί απλές ερωτήσεις («Πού είναι η μαμά;»).
- Ακούει απλές ιστορίες και τραγουδάκια.

- Δείχνει εικόνες σε βιβλίο ύστερα από κατονομασία.
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Πρόκειται για ένα ξεχωριστό γυμνα-
στήριο, που βρίσκεται στην καρδιά της 
πόλης του Ηρακλείου, στο οποίο η προ-
πόνηση γίνεται είτε σε τμήματα των 4 
ατόμων είτε σε προσωπικό επίπεδο 
(Personal Training), ενώ οι συνεδρίες 
κλείνονται μέσω ραντεβού.
Ο χώρος του Vitruvian fitness room λει-
τουργεί από τις 9:00 το πρωί μέχρι τις 
23:00 το βράδυ, από Δευτέρα έως και 

Παρασκευή, έτσι ώστε ο καθένας από εσάς να μπορεί να αθληθεί οποιαδή-
ποτε ώρα της ημέρας επιθυμεί.
Οι υπηρεσίες που παρέχει το γυμναστήριο προσφέρονται από έμπειρους γυ-
μναστές, με πολυετή πείρα, που σας καθοδηγούν συνεχώς, ανάλογα με τις 
προσωπικές σας ανάγκες κι απαιτήσεις.

Τα προγράμματα του γυμναστηρίου μπο-
ρούν να εφαρμοστούν τόσο σε αρχάριους 
και άτομα με χαμηλή φυσική δραστηρι-
ότητα όσο και σε αθλητές υψηλού επι-
πέδου. Βασίζονται στις αρχές της Εργο-
φυσιολογίας και της Προπονητικής, και 
έχουν σαν στόχο την βελτίωση όλων των 
παραγόντων που συντελούν στην καλή 
φυσική κατάσταση -δύναμη, αντοχή, ταχύ-
τητα, ισορροπία, ευκαμψία, συντονισμός 
κλπ.- χρησιμοποιώντας ως μέσον το βά-
ρος του σώματός μας, ιμάντες TRX και 
λάστιχα, αλτήρες, kettlebells και μπάρες.

VITRUVIAN fitness room

Γράφει ο Γιαννουλάκης Νικόλαος 
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/κης

Λορ. Μαβίλη 4, Ηράκλειο, Τ. 2810 320900 Μ. 6976 792560
grigorakisvitruvian@gmail.com
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Η όμορφη, 
φινετσάτη, 
Κρητικιά που 
διατυμπανίζει 
τον ελληνικό 
πολιτισμό σε 
όλο τον κόσμο.

Αποφασίσατε να ακολουθήσετε τον σύζυγό σας και να ζήσετε 
μόνιμα στην Νέα Υόρκη. Ήταν μια εύκολη απόφαση; Πώς είναι η 
ζωή σας στην Αμερική;
Ήταν εύκολη ως προς το ότι είναι απόλυτα φυσικό να είσαι 
εκεί που βρίσκεται κι ο σύντροφος σου. Ήταν, όμως, και μια 
πολύ δύσκολη απόφαση για μένα, που λατρεύω την Κρήτη, τον 
γιό μου, τ’ αδέλφια μου, τα παιδιά που έχω βαφτίσει, τους φί-
λους και την ελληνική κουλτούρα.

Κάθε φορά που μιλάτε για τον γιό σας Ορ-
φέα Αυγουστίδη, πλημμυρίζετε από συναι-
σθήματα. Πώς είναι η Μαρία Τζομπανάκη 
ως μητέρα; Είναι αυστηρή ή επιτρέπει στο 
συναίσθημα να την παρασύρει; 
Σαν μητέρα, προτεραιότητα μου στην ανα-
τροφή του μοναχογιού μου, ήταν να ξέρει από 
πολύ νωρίς πως τίποτα δεν είναι δεδομένο. 
Πως οφείλει να σέβεται τον εαυτό του και 
τους συνανθρώπους του. Πως η ζωή είναι 
όμορφη αλλά κι απρόβλεπτη. Πως έχει με-
γάλη αξία η διαδρομή που επιλέγουμε για να 
την ζήσουμε. Και πως η Αγάπη είναι μεγαλείο. 
Μια ζωή ισορροπημένη, χτίζεται με συναίσθη-
μα και προστατεύεται από την λογική. Η μάνα 
οφείλει να γίνεται η καλύτερη εκδοχή του 
εαυτού της ως άνθρωπος. Τότε μόνο είναι σε 
θέση να διδάξει το παιδί της πως να ζήσει δί-
καια και πως να σταθεί δυνατά στα πόδια του.

Ο Ορφέας αδιαμφισβήτητα κληρονόμησε τα ταλέντα σας. Πώς 
αισθάνεστε που ακολούθησε το επάγγελμά σας; 
Ο Ορφέας, όποια επαγγελματική κατεύθυνση κι αν έπαιρνε, θα 
είχε την αποδοχή και την συμπαράστασή μου. Εμπιστεύομαι 
απόλυτα τις επιλογές του. Από μικρό παιδί, σκεφτόταν, αγαπού-
σε, νοιαζόταν επί της ουσίας για ό,τι συμβαίνει γύρω του, έκανε 

όνειρα, ήταν προσγειωμένος και ευφυής.
Τον εκτιμώ βαθιά τον γιό μου. Γνώριζα από 
πολύ νωρίς, πως αυτό το πλάσμα, που έχω 
την τύχη να είμαι η μάνα του, είναι φτιαγμέ-
νο από το υλικό των σπουδαίων ανθρώπων. 
Όχι μόνο επειδή είναι εξαιρετικός στη δου-
λειά του, αλλά, κυρίως, γιατί γνωρίζει την 
αξία της ζωής και της αγάπης.

Είστε μια πολύ όμορφη και θελκτική γυναί-
κα με ισχυρό χαρακτήρα. Η εξωτερική σας 
εμφάνιση σας βοήθησε στη μέχρι σήμερα 
πορεία σας ή ορισμένες φορές αποτέλεσε 
και τροχοπέδη; 
Στο παρελθόν όταν ήμουν νεότερη, πρώτα 
«έβλεπαν» την ομορφιά μου. Θύμωνα τότε. 
Αλλά σήμερα που κοιτώ φωτογραφίες κι 
έχω αποστασιοποιηθεί από πιθανά κόμπλεξ, 
συνειδητοποιώ πως ήταν φυσιολογικό. Δεν 
μπορώ να πω σήμερα, αν ήταν τροχοπέδη 
η ομορφιά μου. Μάλλον, εμείς οι ίδιοι γινό-

Μαρία 
Τζομπανάκη 
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μαστε εμπόδιο στον εαυτό μας, είτε 
από άγνοια, είτε από φόβο. Σίγουρα, 
αν και έμοιαζα με ελαφίνα ξεγελού-
σα, γιατί δρούσα σαν λιονταρίνα. 
Αυτό μπέρδευε και τους άλλους κι 
εμένα μαζί. Σημασία έχει να αποδέχε-
ται κανείς νωρίς αυτό που πραγματι-
κά είναι και να το υποστηρίζει. Εδώ 
είναι που χρειάζεται καθοδήγηση και 
σωστή εκπαίδευση ένα νέο παιδί, για 
να μην πέσει κάτω και τραυματιστεί 
ανεπανόρθωτα, όταν αναπόφευκτα 
λόγω απειρίας «μπερδευτεί».

Σαν γυναίκα σας αγχώνει ο χρόνος 
που περνά; Δεν είναι λίγες οι γυναί-
κες που καταφεύγουν σε διάφορες 
αισθητικές παρεμβάσεις για να διατη-
ρήσουν τη νεότητά τους όσο μπορούν.
Φαίνονται άσχημες οι παρεμβάσεις 
που εν ονόματι της αυταπάτης της 
αιώνιας νεότητας, παραμορφώνουν 
πρόσωπα και σώματα. 
Μπορεί μια γυναίκα να φροντίζει τον 
εαυτό της και να μεγαλώνει όμορφα! 
Αυτό είναι διαφορετικό από το να 
έχει αγωνία για το πέρασμα του χρό-
νου. Εγώ χαμογελώ στον χρόνο μέσα 
από τον γιό μου! Αυτή είναι η αλήθεια μου! Θέλω 
να μεγαλώσω, να γεράσω και να χαρώ μιαν ολάκε-
ρη ζωή, παράλληλα με τη δική του!

Έχετε πει πως οι γυναίκες μπορούν ν’ αλλάξουν 
τα πάντα. Πρόσφατα, εορτάστηκε η παγκόσμια 
ημέρα κατά της γυναικείας κακοποίησης. Πιστεύ-
ετε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει; Πως αντιδράτε 
στην κάθε μορφή κακοποίησης; 
Η γυναίκα τίκτει την ζωή. Και γι’ αυτό είναι πα-
ντοδύναμη! Χρειάζεται οι ίδιες οι γυναίκες να συ-
νειδητοποιήσουν τη μεγάλη αξία τους. Η αντίσταση στη βία, η 
καταγγελία της και η μη ανοχή της, είναι αυτά που πρέπει να 
διδάσκει με τις πράξεις της μια μάνα στην κόρη της, ενώ και 
η κοινωνία οφείλει να αφυπνιστεί, ακόμα και με ηχηρούς τρό-
πους και να πάψει να αδιαφορεί. Προσωπικά, είμαι δυναμικά 
πολύ αντιδραστική σε όλες τις μορφές της αδικίας.

Στην Nέα Υόρκη έχετε τη δική σας εκπομπή στον ραδιοφωνικό 
σταθμό Cosmos Fm, 
με τίτλο «Για την Ελ-
λάδα». Είστε η φωνή 
που «ταξιδεύει» τους 
ακροατές σας, νοερά 
στην Ελλάδα. Με τι 
άλλο ασχολείστε στην 
Αμερική;
Στην Νέα Υόρκη, εκτός 
από την εκπομπή αυτήν 
ανέλαβα από τον Μάρ-
τιο του 2018 κάτι πολύ 
σημαντικό. Την καλλι-
τεχνική διεύθυνση και 
το management του 
Ελληνικού Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου της 
Νέας Υόρκης (www.
nycgreekfilmfestival.
com όπου μπορεί 
όποιος θέλει να πάρει 
πληροφορίες)
Μέσα από αυτό, οργα-

νώνω, επίσης, και πολιτισμικά events, 
με έμφαση στον ελληνικό πολιτισμό. 
Φέτος, στο φεστιβάλ που ήταν αφιε-
ρωμένο στον πιο γνωστό Έλληνα όλων 
των εποχών, τον Μακεδόνα Μέγα 
Αλέξανδρο, που διέδωσε τον ελληνι-
κό πολιτισμό στα πέρατα του κόσμου, 
παρουσιάσαμε μιαν έκθεση σε συνερ-
γασία με το Ινστιτούτο Ελληνικού Πο-
λιτισμού της Βενετίας, στην οποία βυ-
ζαντινά χειρόγραφα «διηγούνται» την 
ιστορία του μεγάλου στρατηλάτη. 
Πρόκειται για χειρόγραφα που αφενός 
μεν διατρανώνουν την ελληνικότη-
τα της Μακεδονίας, γενέτειρας του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, αφετέρου δε 
αφηγούνται τα κατορθώματά του.Στην 
Αμερική κάνω αυτό που είναι υποχρέ-
ωσή μου ως άνθρωπος του πολιτισμού 
και χρέος μου ως Ελληνίδα. Στην χώρα, 
όπου λένε πως πραγματοποιούνται 
όλα τα όνειρα, πραγματοποιώ κι εγώ 
το δικό μου: πρεσβεύω και διατυμπα-
νίζω τον ελληνικό πολιτισμό.

Η Περιφέρεια Κρήτης σας όρισε κι 
επίσημα πρέσβειρα του Κρητικού 
πολιτισμού. Γνωρίζουμε πως πάντα 

αναδεικνύατε με πάθος τον πολιτισμό και την πα-
ράδοση του νησιού σ’ όλο τον κόσμο. Τί γίνεται, 
όμως, με το όνειρό σας για τη δημιουργία της Ακα-
δημίας Τεχνών και Παράδοσης Κρήτης;
Είστε πολύ καλά ενημερωμένη!
Αυτό χρειαζόταν εμπειρία μεγαλύτερη από όσην είχα 
πριν 7 περίπου χρόνια όταν μίλησα για πρώτη φορά γι’ 
αυτό το σχέδιο-όνειρο. Σήμερα εκπαιδεύομαι σε πολύ 
σκληρό και ανταγωνιστικό πεδίο, στην πιο δύσκολη 
πόλη του κόσμου. Πιστεύω πως είμαι έτοιμη πια γι’ 

αυτό. Το όνειρο αυτό το συντηρώ και το αναθρέφω από το 1995. 
Είμαι έτοιμη. Και θα γίνει πραγματικότητα σύντομα.

Πρόσφατα πρωταγωνιστήσατε εκ νέου στο Ηρώδειο. Αυτή τη 
φορά στο αριστούργημα του Νίκου Καζαντζάκη «Ο φτωχούλης 
του Θεού» όπου ενσαρκώσατε τον ρόλο της μητέρας. Ετοιμάζε-
τε κάτι νέο; 
Μια πολύ καλή δουλειά με εξαιρετική μουσική από τον Δημή-
τρη Παπαδημητρί-
ου και υπέροχους 
συντελεστές. Θα 
παιχτεί και πάλι 
το καλοκαίρι στο 
Ηρώδειο.
Επίσης θα παίξω 
έναν πολύ ωραίο 
ρόλο σε μια ταινία, 
Καναδέζικη παρα-
γωγή, ενώ θα συμ-
μετάσχω, με συγκε-
κριμένο τρόπο, σε 
μια σειρά 8 επεισο-
δίων σε ένα πολύ 
γνωστό αμερικάνι-
κο κανάλι. Αυτό θα 
γνωστοποιηθεί στο 
τέλος της ερχόμε-
νης άνοιξης.

Συνέντευξη στη 
Μαρία Μαυρομάτη.
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Μια ζωή 
ισορροπημένη, 

χτίζεται με 
συναίσθημα και 
προστατεύεται 
από την λογική.

Στην χώρα, όπου λένε πως 
πραγματοποιούνται όλα τα όνειρα, 
πραγματοποιώ κι εγώ το δικό μου: 

πρεσβεύω και διατυμπανίζω τον 
ελληνικό πολιτισμό. 
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Ο καιρός κρύωσε κι έφτασε η ώρα να ετοιμάσουμε τα σπίτια μας για έναν ωραίο, ζεστό 
χειμώνα.
Η χειμωνιάτικη διακόσμηση μας φτιάχνει τη διάθεση, όλες τις κρύες μέρες ή και νύχτες 
περνάμε στο σπίτι, ενώ βοηθά τον χώρο να γίνει πιο φιλόξενος και οικείος για τους 
επισκέπτες μας.
Για να τα πετύχετε όλα αυτά, δεν χρειάζεται απαραίτητα να ξοδέψετε ένα 
σωρό χρήματα. Μεταμορφώστε το σπίτι σας σ’ ένα ζεστό καταφύγιο για 
τον χειμώνα, εύκολα κι ανέξοδα. Στρώστε τα χαλιά σας, βάλτε τη φαντα-
σία σας να δουλέψει και το αποτέλεσμα θα σας ανταμείψει, με υπέροχες 
στιγμές ζεστασιάς και θαλπωρής. 
Κάντε μικρές, έξυπνες και σωστές κινήσεις, ανάλογα με τους χώρους του 
σπιτιού σας, και υποδεχτείτε τον χειμώνα με άλλη διάθεση!
Στη χειμωνιάτικη διακόσμηση τον πρώτο ρόλο παίζουν τα καλύμματα. 
Δώστε στα καλύμματά σας μια πιο vintage εκδοχή, κάνοντας μιαν επίσκε-
ψη στη ντουλάπα της μαμάς ή της γιαγιάς. Αντικαταστήστε τα υφασμάτινα 
καλύμματα των μικρών μαξιλαριών του καναπέ με πλεκτά, που η ύφανσή 
τους, αμέσως, θα ζεστάνει τον χώρο.
Είναι σημαντικό να πέφτεις στο κρεβάτι σου για ύπνο και να χαλαρώνεις 
στη ζεστασιά. 
Τοποθετήστε μαλλιαρές ή χνουδωτές κουβερτούλες ως ριχτάρια στο 
κάτω μέρος του κρεβατιού και συνδυάστε τις με κάθε είδους μαξιλάρια, 
για να ολοκληρώσετε τη διακόσμησή σας. Ο χώρος άμεσα θα γίνει πιο ζε-
στός. Αν δεν διαθέτετε τέτοιου είδους κουβέρτες, 
εναλλακτικά χρησιμοποιήστε φλις ζεστές κουβέρ-
τες, που είναι κατάλληλες για χουχούλιασμα με τις 
ώρες. Μην διστάσετε μ’ αυτές να ντύσετε και τα δι-
ακοσμητικά μαξιλάρια σας.
Επιλέξτε διακοσμητικά της εποχής.
Κουκουνάρια, κανέλες, καρύδια, αποξηραμένα 
φρούτα και κεριά, θα σας χαρίσουν μιαν ακόμη χει-
μωνιάτικη νότα και πολλά θερμά συναισθήματα. 
Επιστρατεύστε τα γυάλινα βάζα σας και γεμίστε τα 
με λευκά χριστουγεννιάτικα φωτάκια. Εναλλακτικά 
συνδυάστε τα με μια κατασκευή από κεριά, ή στο-
λίστε τα στο τζάκι σας, μπλέκοντάς τα ανάμεσα σε 
κουκουνάρια. Το αποτέλεσμα θα σας ενθουσιάσει.
Χειμερινό λουκ και στο μπάνιο. 
Βάλτε στο μπάνιο πιο ζεστά πατάκια, σε σκούρες αποχρώσεις, πετσέτες σε χρώματα 
όπως μαύρο, σκούρο λιλά, ή και κόκκινες, που δημιουργούν μια δυναμική αντίθεση. Δι-
ακοσμήστε το μπάνιο σας με πανέμορφα κεριά κι αλλάξτε εντελώς την ατμόσφαιρα. Τα 
κεριά είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να προσθέσετε στο μπάνιο σας και μια νότα πολυ-
τέλειας.

Μεταμορφώστε το σπίτι σας 
σ’ ένα ζεστό και χουχουλιάρικο καταφύγιο 

για τον χειμώναΔ
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Κάμερες…για όλες τις δουλειές 
Οι κάμερες ασφαλείας έχουν μπει για τα καλά στη 
ζωή μας, είτε από ανάγκη, είτε από επιλογή. Έτσι, 
τις συναντάμε καθημερινά, τόσο σε εσωτερικούς 
όσο και εξωτερικούς χώρους. Με το κόστος αγο-
ράς τους να είναι πλέον πολύ προσιτό, οι κάμερες 
παρακολούθησης έχουν γίνει εξαιρετικά δημοφι-
λείς τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε ιδιώτες.

Πλέον, όσοι τις επιλέγουν, έχουν τη δυνατότητα 
να παρακολουθούν την οικία τους ή την επιχείρη-
σή τους, ανά πάσα στιγμή οπουδήποτε κι αν βρί-
σκονται, μέσω του κινητού τους τηλεφώνου, του 
tablet ή του υπολογιστή τους.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ζήτηση για τοποθέ-
τηση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης σε 
οικίες τα τελευταία χρόνια ολοένα κι αυξάνεται. 
Και, μάλιστα, όχι απαραίτητα για λόγους πρόλη-
ψης ή προστασίας από ανεπιθύμητους «επισκέ-
πτες». 

Πολλοί είναι οι γονείς που τις επιλέγουν για να 
έχουν άμεση επίβλεψη των παιδιών τους όταν εί-
ναι βρέφη, αλλά και σε μεγαλύτερες ηλικίες ως 
μέσο ασφάλειας και γονικής προστασίας.

Οι φιλόζωοι από την πλευρά τους, με αυτόν τον 
τρόπο παρακολουθούν τους τετράποδους φίλους 
τους κάθε φορά που τους αφήνουν μόνους στο 
σπίτι και, μάλιστα, έχουν τη δυνατότητα να τους 
μιλούν κατά τη διάρκεια της απουσίας τους. 

Οι κάμερες αποτελούν, ακόμη, πολύτιμο σύμμαχο 
για όσους έχουν αναλάβει να προσέχουν τους ηλι-
κιωμένους συγγενείς τους. Μ’ αυτόν τον τρόπο 
μπορούν να ελέγχουν όλο το 24ωρο αν νιώθουν 
καλά, αν τρώνε και παίρνουν τα φάρμακα τους, 
ακόμα κι αν έχουν την κατάλληλη και σωστή περι-
ποίηση από τους φροντιστές τους.

Καθώς όλες οι κάμερες δεν λειτουργούν με τον 
ίδιο τρόπο και δεν προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσί-
ες, το ιδανικό, εάν ενδιαφέρεστε για κλειστό κύ-
κλωμα παρακολούθησης, είναι να προχωρήσετε 
σε μιαν έρευνα αγοράς και, με τις συμβουλές των 
ειδικών, να βρείτε το σύστημα αυτό που καλύπτει 
αξιόπιστα τις δικές σας, μοναδικές ανάγκες. 
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Λέει ναι στην ψυχανάλυση, και την πραγματική φιλία 
και μας μιλά για τα παιδιά και τον σύζυγό της.

Πρωταγωνιστείτε στο έργο «Προσοχή, ο φίλος δαγκώνει», μια 
κωμωδία για την τοξική φιλία. Εσείς είχατε στη ζωή σας τοξι-
κούς φίλους; Πιστεύετε στην πραγματική φιλία; 
Πιστεύω στην πραγματική φιλία, γιατί έχω φίλους από το νηπι-
αγωγείο. Δεν πρέπει να συγχέουμε τη φιλία με την παρέα. Άλλο 
πράγμα η παρέα κι άλλο η φιλία. Μπορεί τους φίλους να μην 
τους βλέπεις το ίδιο συχνά όσο μια παρέα που προκύπτει από 
τη δουλειά, ας πούμε, αλλά οι φίλοι οι πραγματικοί για μένα, 
είναι αυτοί που έχω από το σχολείο. Δεν θα κάνω ποτέ παρέα 
με κάποιον ούτε μια δήθεν φιλία, για να κερδίσω κάτι απ’ αυ-
τόν αν τον θεωρώ τοξικό. Δεν θα παραμέριζα την αξιοπρέπειά 

μου, απλώς για να κάνω παρέα με κάποιον. Γενικά δεν θυσιάζω 
τέτοιες αξίες στη ζωή μου, για ανθρώπους τοξικούς. Άλλωστε 
δεν τρέφω αυταπάτες. Ξέρω ποιοι είναι φίλοι μου και ποιοι όχι. 

Έχετε γεννήσει δύο παιδιά κι έχετε δηλώσει πως σας αρέσει το 
φαγητό. Πώς καταφέρνετε να διατηρείστε σε φόρμα, έχοντας 
ένα κορμί που θα το ζήλευαν και έφηβες; 
Ευχαριστώ πολύ για το κομπλιμέντο (γέλια). Κοιτάξτε. Έχω 
καλό DNA κι αθλητικό σκαρί από γεννησιμιού μου, οπότε δεν 
δυσκολεύομαι. Δεν χύνω λίτρα ιδρώτα στο γυμναστήριο για να 
καταφέρω να είμαι σ’ αυτή τη φόρμα. Είμαι από τις τυχερές. 
Κάνω γυμναστική για να διατηρώ το σώμα μου, ακολουθώ μια 
σωστή διατροφή, αλλά όχι με υπερβολικό κόπο. Δεν ισχυρίζο-
μαι πως δεν προσέχω, κάνω τρεις φορές την εβδομάδα πιλά-
τες και beach volley. Ήμουν και αθλήτρια μικρή, οπότε έχω ένα 
μυώδες σώμα. Αυτό είναι. 

Έχετε κάνει ψυχανάλυση κι έχετε μιλήσει δημόσια γι’ αυτό. Δυ-
στυχώς, στην Ελλάδα και ειδικά στις κλειστές κοινωνίες, θεω-
ρείται ακόμη ταμπού. Τι έχετε να πείτε σ’ όσους διστάζουν να 
το κάνουν, καθώς φοβούνται μήπως «στιγματιστούν;»
Θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα μπροστά τη σήμερον 
ημέρα. Δεν μπορεί να έχουμε taboo για την ψυχανάλυση. Όπως 
πάμε στον γιατρό, επειδή μας πονάει το πόδι μας, έτσι πρέπει 
να πάμε στον γιατρό όταν μας πονάει η ψυχή μας. Γιατί ενώ είναι 
καλό να γιατρέψεις την καρδιά σου, ας πούμε, και επισκέπτεσαι 
έναν καρδιολόγο, δεν είναι καλό να γιατρέψεις την ψυχή σου 
όταν νιώθεις ότι δεν μπορείς μόνος σου; Ο ψυχίατρος και ο ψυ-
χαναλυτής είναι ένα επάγγελμα πάρα πολύ σημαντικό. Για μένα, 
η ψυχανάλυση δεν θα έπρεπε να είναι τόσο ακριβή, ώστε να 
μπορεί να την κάνει ο καθένας. Είναι κάτι αναγκαίο. Οι άνθρω-
ποι που δεν ζουν στην πόλη ίσως να μην την έχουν τόσο μεγάλη 
ανάγκη και, ίσως γι’ αυτό να τους φαίνεται κάτι έξω από τον 

Nαταλία Δραγούμη

44



εαυτό τους. Όμως, οι ρυθμοί μιας μεγαλούπολης, όπως είναι η 
Αθήνα, μπορεί να σε τρελάνουν. Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν 
πολλά και ποικίλα προβλήματα, που δεν μπορεί ο καθένας να τα 
αντιμετωπίσει μόνος του. Δεν είναι κακό να ζητήσει βοήθεια.

Στην εφηβεία σας, πέσατε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης. 
Πώς το χειριστήκατε; Σήμερα όντας μητέρα είστε πιο υποψια-
σμένη, πιο προσεκτική μ’ αυτό το θέμα; 
Ναι, με παρενόχλησε σεξουαλικά ένας φίλος του πατέρα μου. 
Σήμερα, οι γονείς μιλάνε πολύ περισσότερο με τα παιδιά τους. 
Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο για ό,τι μας ανησυχεί και για 
όποιον κίνδυνο υπάρχει γενικότερα, να μιλάμε με τα παιδιά μας 
και να τα έχουμε προετοιμασμένα, ώστε να ξέρουν πως να αντι-
δράσουν σε κάθε περίπτωση. Για εμένα αυτός είναι ο τρόπος 
αντιμετώπισης για όλα όσα μας φοβίζουν σχετικά με τα παιδιά 
μας. Είτε είναι η σεξουαλική παρενόχληση, είτε τα ναρκωτικά, 
είτε το πίνω και οδηγώ. Πρέπει να τους μιλάμε, να έχουν γνώ-
ση του κινδύνου. Παλαιότερα, για παράδειγμα, δεν γινόντουσαν 
καμπάνιες για την σεξουαλική παρενόχληση. Επομένως, δεν δι-
νόταν η αφορμή για τέτοιες συζητήσεις. Εγώ προέρχομαι από 
μια οικογένεια με παιδεία και κατάφερα να το αντιμετωπίσω. 
Το σημαντικό είναι να μιλά ο κόσμος γι’ αυτό. Να μην ξεχνιέται 
σαν θέμα ή οι γονείς να μην γνωρίζουν πως πρέπει να μιλήσουν 
γι’ αυτό στα παιδιά τους.

Είστε παντρεμένη πολλά χρόνια με τον Έντι Ρόμπερτς. Ποιο πι-
στεύετε είναι το μυστικό ενός επιτυχημένου γάμου; 
Δεν ξέρω αν υπάρχει μυστικό, ειλικρινά. Δεν υπάρχει συνταγή. 
Απλά εγώ νομίζω ότι αν υπάρχει κάποια σπίθα για τη συμβίωση 
με τον άλλο, πρέπει να την διατηρείς. Θέλει καθημερινή δου-

λειά. Πρέπει να προσέχεις 
να μην σβήσει αυτή η σπίθα. 
Αν, όμως, δεν υπάρχει αυτή 
η σπίθα, δεν είναι απαραίτη-
το να παραμείνεις μαζί του 
και να συμβιβαστείς. Γενικά, 
πρέπει να κάνεις συμβιβα-
σμούς αλλά αν δεν θέλεις 
να είσαι με έναν άνθρωπο, 
απλώς πιέζεις τον εαυτό 
σου. Αν, όμως, το θέλεις 
πραγματικά, πρέπει καθημε-
ρινά αυτή τη σπίθα να την 
αναζωπυρώνεις. Ακόμη και 
τα μικρά καθημερινά πράγ-
ματα βοηθούν πολύ. Όπως 
το να βγαίνεις και να μιλάς 
όμορφα στον άλλον κάτι, 
που συχνά δεν συμβαίνει. 
Από την πολλή οικειότητα 
και την πίεση της καθημερι-
νότητας, αρχίζεις και μιλάς 

στον σύντροφό σου με τόνο που δεν είναι όμορφος, ή ξεχνάς 
να κάνεις μια αγκαλιά με τον άνθρωπό σου. Δεν πρέπει. Μια 
κίνηση τρυφερότητας είναι πολύ σημαντική. Με το σύζυγό μου, 
θα πάμε να πιούμε έναν καφέ, ένα ποτό ή μια εκδρομή κάποιο 
Σαββατοκύριακο οι δυο μας. Μία κίνηση τρυφερότητας, μια 
αγκαλιά ή ένα ταξίδι, όλα χρειάζονται.

Συνέντευξη στη Μαρία Μαυρομάτη.
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Σπίτι… όπως το ονειρεύεσαι!
Τέχνη και φαντασία για αυθεντικά χειροποίητα έπιπλα

με ύφος και προσωπικότητα.

Το έπιπλο, διαχρονικά, αποτελεί την «υπογραφή» της προσωπικό-
τητάς μας κι είναι συνυφασμένο με τις εντονότερες προσωπικές 
μας στιγμές. Οι ανάγκες αλλά κι οι αναμνήσεις που δομούνται 

στον προσωπικό μας χώρο είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη λειτουρ-
γικότητά του, καθώς και την αίσθηση που έχουμε γι’ αυτόν. 
Η «Αθηναϊκή Επιπλογραμμή» είναι μια επιχείρηση που δραστηριοποι-
είται στον χώρο του επίπλου και γνωρίζει καλύτερα απ’ τον καθένα τη 
φιλοσοφία του, αλλά και την πνοή που δίνει η διακόσμηση και οι σύγχρο-
νες τάσεις σε έναν χώρο.

Η δεύτερη γενιά της οικογένειας 
Γιακουμάκη έχει αναλάβει τα ηνία 
της ιστορικής επιχείρησης, παρα-
μένοντας προσηλωμένη στο όραμα 
του ιδρυτή της, Δημήτρη Γιακουμά-
κη, που ξεκίνησε να δραστηριοποι-
είται στην Κρήτη το 1986, συστήνο-
ντας στο νησί το ποιοτικό έπιπλο 
τόσο από κορυφαίους ελληνικούς 
κατασκευαστές όσο και από μεγά-
λους οίκους του εξωτερικού.
Σήμερα, οι Μιχάλης και Γιώργος 
Γιακουμάκης, με σπουδές στα οι-
κονομικά και τον τομέα της διακό-
σμησης και του σχεδιασμού του επί-
πλου, συνεχίζουν με το ίδιο μεράκι 
και, με ακόμα μεγαλύτερο ζήλο, τα 
πρώτα εκείνα βήματα του 1986.

Έμπνευση, σχεδιασμός & επιρροές για ένα σύγχρονο αποτέλεσμα
Η έμπνευση για τον σχεδιασμό του επίπλου και τη διακόσμηση ενισχύ-
εται από την παρακολούθηση διεθνών εκθέσεων, οι οποίες διαμορφώ-
νουν τις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς, όπως είναι, για παράδειγμα, η 
διεθνής έκθεση επίπλου στην Κολωνία ή η αντίστοιχη έκθεση Salone de 
Mobile του Μιλάνου, που θεωρείται ως η top έκθεση επίπλου και design 
παγκοσμίως. Ακόμη, πηγή έμπνευσης αποτελεί η παρακολούθηση και 
συμμετοχή σε εκδηλώσεις και σεμινάρια που αφορούν στην αρχιτεκτο-
νική του εσωτερικού χώρου. 
Με 30 χρόνια πείρα, αποκλειστικά στον χώρο του επίπλου, το όνομα της Αθη-
ναϊκής Επιπλογραμμής είναι πλέον συνυφασμένο με την εκπλήρωση ενός 
ολοκληρωμένου σχεδίου, την απόκτηση του σπιτιού των ονείρων μας.

Ατελείωτες επιλογές... για απαιτητικούς
Και πώς να μην κατακτηθεί αυτό όταν σε μία έκθεση 900 τ.μ που εκτεί-
νεται σε τέσσερις αίθουσες, προσφέρονται ατελείωτες επιλογές, για 
κάθε γούστο και στυλ, πάντα με τις πιο σύγχρονες τάσεις.

Εκεί, που εντυπωσιάζονται ακόμα και οι πιο απαιτητικοί είναι ο χώρος 
όπου βρίσκονται οι αποκλειστικές δημιουργίες ελληνικών, ιταλικών 
και ισπανικών οίκων με κορυφαία ποιότητα.
Η προσεγμένη λεπτομέρεια στην κατασκευή, το design, το φινίρισμα και 
η ποιότητα είναι οι λόγοι που κάνουν τα έπιπλα της Αθηναϊκής Επιπλο-
γραμμής να ξεχωρίζουν, προσφέροντας ατέλειωτες όμορφες στιγμές 
τόσο στην καθημερινότητά μας όσο και στα ξεχωριστά γεγονότα της 
ζωής μας.

Αθηναϊκή Επιπλογραμμή... Επιτέλους σπίτι
Ποιος άλλωστε δεν έχει αναμνήσεις από μια καλή ταινία που παρακο-
λούθησε στην άνεση του καναπέ του, ενός εορταστικού δείπνου που 
σερβιρίστηκε σε μιαν καλόγουστη τραπεζαρία, μιας ζεστής αγκαλιάς 
με το ταίρι του στην κρεβατοκάμαρα ή ακόμη και την πρώτη ανάγνωση 
του παιδιού του στο παιδικό δωμάτιο;
Η «Αθηναϊκή Επιπλογραμμή» γνωρίζει πως να κάνει μοναδικές αυτές 
τις όμορφες στιγμές, καθημερινά. Έχοντας μακρόχρονη εμπειρία στον 
χώρο, έχει βρεθεί δίπλα σε ζευγάρια που ξεκινούν την κοινή τους ζωή, 
προσφέροντάς τους αυτό που ονειρεύονται, μέσα από άπειρες επιλογές.

Προτάσεις και λύσεις... στα μέτρα σου
Ακόμη, παρέχει τη δυνατότητα της τροποποίησης των επίπλων, ώστε 
να ταιριάζουν άψογα στις απαιτήσεις του χώρου, αναφορικά με το μέγε-
θος αλλά και το ύφασμα, μέσα από μια τεράστια γκάμα επιλογών.
Με φρέσκιες προτάσεις που παρου-
σιάζουν κάτι καινούργιο, πάντα με 
υψηλά στάνταρ, οι ειδικοί προσφέ-
ρουν λύσεις και δίνουν κατευθύν-
σεις ακόμα και για την ορθότερη το-
ποθέτηση των επίπλων στον χώρο, 
τόσο με τη βοήθεια φωτορεαλιστι-
κών σχεδίων όσο και με τη δημιουρ-
γία ειδικών κατασκευών που καλύ-
πτουν κάθε ανάγκη.
Η  «Αθηναϊκή Επιπλογραμμή», με 30 
χρόνια εμπειρίας στον χώρο του επί-
πλου, γνωρίζει τις σύγχρονες τάσεις 
του design και της διακόσμησης και 
προσαρμόζει με μεράκι, στον χώρο 
σας, την τελευταία λέξη της μόδας, 
μέσα από μιαν τεράστια γκάμα ποιο-
τικών επιλογών!

www.athinaikiepiplogrammi.gr
Καντάνου 27& Ελευθέρνης, Ηράκλειο, Τηλ. 2810 254738 

Καντάνου 27 & Ελευθέρνης, Ηράκλειο, Τηλ. 2810 254738
www.athinaikiepiplogrammi.gr

Αθηναϊκή Επιπλογραμμή athinaiki_epiplogrammi #HomeAtLast
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Γιατί μας ανήκει μόνο ότι είναι 
ασφαλισμένο!

Ασφάλεια κατοικίας 
Ένα από τα σπουδαιότερα υλικά αγαθά για όλους τους ανθρώ-
πους αποτελεί το σπίτι. Ένα αγαθό, που για όλους μας έχει με-
γάλη, όχι μόνο οικονομική αλλά και συναισθηματική αξία.
Σκεφτήκατε ποτέ ότι ένας σεισμός, μια πυρκαγιά ή μια πλημμύ-
ρα μπορεί να το καταστρέψει, καταστρέφοντας μαζί τα όνειρα, 
τις ελπίδες και την κληρονομιά για τα παιδιά σας; Κανείς δεν 
μπορεί να αποκαταστήσει τη ζημιά στην κατοικία σας. Ίσα-ίσα 
αν προέρχεται από δανεισμό, θα υποστείτε πολύ μεγαλύτερη 
καταστροφή, καθώς και χρήματα θα πρέπει να επιστρέψετε, 
αλλά και σπίτι δεν θα έχετε.
Ένα βραχυκύκλωμα, μια πυρκαγιά, μια πλημμύρα ή ακραία και-
ρικά φαινόμενα μπορούν μέσα σε μια στιγμή να εξαφανίσουν τα 
πάντα. Έχουμε τη δυνατότητα να σας ασφαλίσουμε στις καλύ-
τερες εταιρείες, με τις καλύτερες τιμές. 

Ασφάλεια Υγείας 
Δυστυχώς, μόνον όταν την χάσουμε συνειδητοποιούμε την αξία 
της. Το γραφείο μας παρέχει προγράμματα που εξασφαλίζουν 
εσάς και την οικογένεια σας, καλύπτοντας δαπάνες νοσοκομει-
ακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, καθώς και το εισόδη-
μα που χρειάζεστε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σας.
Μεγάλος αριθμός ιατρικών 
μονάδων θα βρίσκεται στη δι-
άθεσή σας, ώστε να μπορείτε 
ελεύθερα να επιλέξετε εσείς 
τον γιατρό και το κέντρο που 
θέλετε. Διαθέτουμε προγράμ-
ματα για όλες τις ηλικίες και 
για όλες τις οικονομικές δυνα-
τότητες.

Ασφάλεια ατυχήματος 
Στη ζωή μας, πολλές φορές 
κινδυνεύουμε, εκτός από την 
ασθένεια και από ατυχήματα. 

Ασφαλιστείτε οικονομικά για κάθε ατύχημα που μπορεί να σας 
συμβεί, εξασφαλίζοντας την οικογένειά σας, αν συμβεί κάτι με-
γάλο, αλλά και τον εαυτό σας. 

Συνταξιοδοτικά προγράμματα 
Υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια. Όλοι κάποτε θα γεράσουμε. Αυτά 
τα δύσκολα χρόνια χρειάζεται να έχουμε μια βοήθεια. Δυστυ-
χώς, με τα σημερινά δεδομένα προβλέπονται συντάξεις φτώ-
χειας. Αποταμιεύστε για το μέλλον σας.

Ασφάλεια αυτοκινήτου 
Πέρα από το ότι είναι υποχρεωτική από τον νόμο, η οδήγηση 
ανασφάλιστου οχήματος μπορεί να αποβεί καταστροφική σε 
βάθος χρόνου.
Η ενασχόλησή μας με τον χώρο του αυτοκινήτου, μας επιτρέπει 
να σας παρέχουμε την καλύτερη ασφάλιση οχημάτων, στις πιο 
αξιόπιστες εταιρείες και με τις καλύτερες τιμές.

Ασφάλειες Λιονάκης 
Ασφάλειες με πρόσωπο 
Γιάννης Λιονάκης Ασφαλιστικός Σύμβουλος

γράφει ο Γιάννης Λιονάκης
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Πρόεδρος Ε.ΣΥ.ΠΡΟ.ΤΑ
(ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡOΛΗΨΗΣ 
ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜAΤΩΝ)

Ανδρέα Παπανδρέου 146, Μασταμπάς
Τ. 2815 108404, F. 2815 108418, Κ. 697 30 30 029
lionakisasfalies@gmail.com
www.lionakisasfalies.gr

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΛΙΟΝΑΚΗΣ
Ασφάλειες με πρόσωπο
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Τα υπέροχα φρύδια… δεν θέλουν κόπο, 
θέλουν τρόπο!

Τα καλοσχηματισμένα και περιποιημένα φρύδια μπορούν να αλλάξουν 
τελείως την εξωτερική μας εμφάνιση.
Όταν τα περιποιηθούμε σωστά, σύμφωνα πάντα με τα χαρακτηριστικά 
του προσώπου μας, ενισχύουν το βλέμμα, εξισορροπούν τα χαρακτηρι-
στικά μας και βελτιώνουν στο έπακρο την τελική μας εικόνα. Δίκαια οι 
brow Αrtists υποστηρίζουν πως τα φρύδια είναι η κορνίζα του προσώ-
που μας.
Οι τάσεις τα τελευταία χρόνια προτείνουν πλούσια και περιποιημένα 
φρύδια που δίνουν ένα φυσικό και προσεγμένο αποτέλεσμα. Μην ξεχνά-
με, ακόμη, ότι τα καλοσχηματισμένα φρύδια κάνουν και το μακιγιάζ μας 
να δείχνει πιο ολοκληρωμένο.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τους ειδικούς, τα βασικά βήματα που πρέπει να 
ακολουθήσετε για να δώσετε στα φρύδια σας το σωστό σχήμα ανάλογα 
με το πρόσωπό σας, είναι τα παρακάτω:

1. Καθορίστε που πρέπει να αρχίζουν τα φρύδια σας.
Κρατήστε ένα μολύβι για τα φρύδια ή έναν χάρακα, κάθετα μπροστά από 
το πρόσωπό σας. Ευθυγραμμίστε το, ώστε να αγγίζει την εξωτερική 
άκρη της μύτης σας και το εσωτερικό του ματιού. Αυτή η γραμμή θα 
καθορίσει από που πρέπει να ξεκινάει το φρύδι. 

2. Εντοπίστε την κορυφή της καμάρας των φρυδιών.
Δώσε μια κλίση στο μολύβι για τα φρύδια ή στον χάρακα, έτσι ώστε να 

είναι σε ευθεία γραμμή με την εξωτερική άκρη της μύτης σας και την 
εξωτερική άκρη της ίριδάς σας. Το σημείο όπου η γραμμή διασταυρώνε-
ται με το φρύδι, θα πρέπει να είναι η κορυφή της καμάρας του φρυδιού. 

3. Οριοθετήστε που θα πρέπει να τελειώνουν τα φρύδια σας.
Δώστε μια μεγαλύτερη κλίση στο μολύβι για τα φρύδια ή στον χάρακα, 
έτσι ώστε να αγγίζει την εξωτερική άκρη της μύτης σας και να περνά, 
επίσης, από την εξωτερική άκρη του ματιού. Αυτό θα σας βοηθήσει να 
καταλάβετε που πρέπει να τελειώνουν τα φρύδια σας. 
Τα προσεγμένα φρύδια είναι από τις λεπτομέρειες που κάνουν τη δια-
φορά! Μια μικρή αλλαγή στα φρύδια σας μπορεί να μεταμορφώσει όλο 
σας το βλέμμα και ν’ αναδείξει το όμορφο πρόσωπό σας.
Εάν τα φρύδια σας χρειάζονται γέμισμα για να τελειοποιηθούν ή να γί-
νουν ομοιόμορφα μεταξύ τους, μη διστάσετε να χρησιμοποιήσετε μολύ-
βι φρυδιών.
Στην αγορά κυκλοφορούν μολύβια σε άπειρους χρωματισμούς. Επιλέξ-
τε αυτό που σας ταιριάζει και ολοκληρώστε τη νέα σας εμφάνιση. 
Προσοχή! Μην προσπαθείτε να ταιριάξετε το τέλειο φρύδι μιας άλλης 
γυναίκας στο δικό σας πρόσωπο! Ανακαλύψτε το δικό σας στυλ!
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Απολαύστε τις μοναδικές ομορφιές 
της Κρήτης και τον χειμώνα.

Προορισμοί σ’ όλο το νησί που μας καλούν 
για εξορμήσεις και εκδρομές

Ένα νησί, χιλιάδες εικόνες και προορισμοί. Η Κρήτη απ’ άκρη σ’ άκρη έχει 
τον τρόπο της να σε μαγεύει. Η ιστορία, ο πολιτισμός, τα τοπία κι οι άν-
θρωποί της σαγηνεύουν κι αιχμαλωτίζουν τις αισθήσεις, ακόμη και του 
πιο απαιτητικού επισκέπτη.
Κάθε εποχή του χρόνου η Κρήτη, έχει τη δυνατότητα να σου προσφέρει 
στιγμές μοναδικές.
Τον χειμώνα, χάρη στο εύκρατο κλίμα και το μοναδικό γεωγραφικό του 
ανάγλυφο, το νησί συνεχίζει να προσελκύει επισκέπτες, πέρα από την 
τυπική τουριστική σεζόν του καλοκαιριού. Τα βουνά, τα φαράγγια, τα μο-
νοπάτια, η ίδια η φύση της Κρήτης συνθέτουν ένα αξεπέραστο σκηνικό, 
που προκαλεί τον επισκέπτη, από κάθε γωνιά της γης να το εξερευνήσει 
και να το χαρεί.

Οι εξορμήσεις στην ενδοχώρα του νησιού, χαρίζουν ανεπανάληπτες 
εμπειρίες. Ο καθαρός αέρας, τα μοναδικά χρώματα, τα υπέροχα αρώμα-
τα, είναι μερικές από τις πτυχές αυτού του νησιού που θα ανακαλύψεις με 
την πεζοπορία, την ορειβασία και τις εξερευνήσεις.
Και τον χειμώνα η Κρήτη σας περιμένει να γνωρίσετε τα μοναδικά αξι-
οθέατά της. 
Τα μινωικά ανάκτορα της Κνωσού, της Φαιστού και της Κάτω Ζάκρου, η 
αρχαία Απτέρα, η Δημοτική Αγορά, η αρχαία Ρίθυμνα, το μεγαλοπρεπές 
φρούριο της Fortezza και τόσα άλλα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος αξι-
οθέατα, σας προσκαλούν να τα απολαύσετε και τους χειμερινούς μήνες.
Επ’ ουδενί δεν πρέπει να παραλείψετε να επισκεφτείτε τις σημαντικές 
Μονές του νησιού όπως την ιστορική Μονή Αρκαδίου, τη Μονή Τοπλού, 
τη Μονή Αγκαράθου, τη Μονή του Αγίου Γεωργίου του Επανωσήφη και 
τόσες άλλες.
Τολμήστε και μια βόλτα μέχρι τον Ψηλορείτη, το πιο πολυτραγουδισμένο 
βουνό της Κρήτης. Ανεβείτε στο οροπέδιο της Νίδας, δείτε τα μητάτα 
και το Ιδαίον Άντρον και τολμήστε μιαν ανάβαση μέχρι την κορυφή.
Εναλλακτικά, επισκεφθείτε το Οροπέδιο Λασιθίου με τους περίφημους 

ανεμόμυλους, που αποτελούν και το σήμα κατατεθέν του. Εκεί θα συνα-
ντήσετε το Φαράγγι του Χαυγά, που αποτελεί τμήμα του Ευρωπαικού μο-
νοπατιού Ε4, το οποίο μπορείτε αν θέλετε να διασχίσετε.

Κατά την επίσκεψή σας στα Χανιά αξίζει να επισκεφθείτε το οροπέδιο 
του Ομαλού, που βρίσκεται 38 χιλιόμετρα από την πόλη των Χανίων, στα 
Λευκά Όρη και σε ύψος 1100 μέτρων.

Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι. Τέσσερις πανέμορφοι νομοί της Κρή-
της που ο καθένας έχει να προσφέρει στους επισκέπτες του χιλιάδες 
μοναδικές εμπειρίες, ανάλογες με τα ενδιαφέροντά του.

Ανακαλύψτε τις απίστευτες ομορφιές του ξεχωριστού αυτού τόπου, που 
υπόσχεται να σας ανταμείψει με τον καλύτερο τρόπο για την επιλογή σας. 
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Όταν οι εργάτες του Βρετανού αρ-
χαιολόγου Άρθουρ Έβανς, σκάβοντας 
στην Κνωσό, έφεραν στο φως το τμή-
μα τοιχογραφίας που απεικόνιζε μια 
όμορφη νέα γυναίκα έμειναν έκθαμ-
βοι από το πόσο επιμελημένη ήταν 
η εμφάνιση αυτής της Μινωίτισσας 
που την ονόμασαν Παριζιάνα. Το όνο-
μα αυτό συνοδεύει το διάσημο έργο 
τέχνης ακόμα και σήμερα, αποκαλύ-
πτοντας ένα βασικό στοιχείο της Μι-
νωικής κοινωνίας, το πόση σημασία 
απέδιδαν στον καλλωπισμό και την 
ενδυμασία τους άντρες και γυναίκες 
στην Κρήτη της εποχής του χαλκού. 
Τα έντονα βαμμένα χείλη και μάτια, 
τα περίτεχνα χτενισμένα μαλλιά και 
τα ρούχα της Παριζιάνας αποτυπώ-
νονται στη μνήμη, όπως συμβαίνει 
και στις άλλες περιπτώσεις όπου 
εικονίζονται, κυρίως, γυναίκες, καλο-
ντυμένες, προσεκτικά χτενισμένες, 
με αέρινα ρούχα, τα οποία αναδεικνύ-
ουν το σώμα τους καθώς και μοναδι-
κά κοσμήματα σαν εκείνα που έχουν 
φέρει στο φως οι ανασκαφές. 
Τοιχογραφίες, ειδώλια, παραστάσεις 
σαν εκείνες στη σαρκοφάγο της Αγί-
ας Τριάδας, μικρογραφίες πάνω σε 

δαχτυλίδια και σφραγιδόλιθους επιβεβαιώνουν τη γυναικεία κυριαρχία στη 
Μινωική κοινωνία και την ιδιαίτερη προσοχή που έδιναν σε κάθε τι το οποίο 
σχετιζόταν με την εμφάνισή τους. Αν και δεν είναι γνωστό αν οι παραστάσεις 
αυτές αποτυπώνουν στιγμιότυπα από την καθημερινή ζωή ή αν η εντυπω-
σιακή αυτή εμφάνιση σχετιζόταν με το επίσημο και τελετουργικό, η γενική 
εικόνα παραμένει σταθερή. 
Οι Μινωίτισσες ήξεραν πως να ντύνονται, πως να διατηρούν και να αναδει-
κνύουν τα κάλλη τους και πως να συγκινούν τους άντρες, συνεχίζοντας ακό-
μα να το κάνουν «μιλώντας» μας για την ομορφιά από τα βάθη των αιώνων. Τα 
ρούχα των γυναικών αλλά και των ανδρών φαίνεται ότι ήταν κατασκευασμέ-
να από ίνες μαλλιού και λιναριού και είχαν υφανθεί με διαφορετικές τεχνικές 
με πολλά σχέδια. Ιδιαίτερης αισθητικής αξίας ήταν τα αραχνοΰφαντα, σχεδόν 
διάφανα, ενδύματα που φορούσαν οι Μινωίτισσες και αναδείκνυαν το σώμα 
τους. Ιδιαίτερα προσεγμένη ήταν και η εμφάνιση των ανδρών όπως επίσης 
και σε μάλλον θρησκευτικές περιπτώσεις, ο καλλωπισμός τους με το βάψιμο 
των ματιών, πρακτική γνωστή και από την Αίγυπτο. Τα πιο ακριβά από τα ρού-

χα ήταν βαμμένα 
με πορφύρα, το 
πανάκριβο υλικό 
που έκανε πλού-
σιες πολλές 
περιοχές της 
Κρήτης, όπου 
οι ντόπιοι ασχο-
λούνταν με την 
κατεργασία του. 
Πρόκειται για 
συγκεκριμένα 
θαλάσσια όστρα-
κα τα οποία με 
την κατάλληλη 
επεξεργασία πα-

ρήγαγαν την πορφύρα με την οποία βάφονταν υφάσματα. Τη βιοτεχνική αυτή 
παραγωγή μαρτυρούν τόσο εγκαταστάσεις σε παράκτιες περιοχές όσο και 
κυρίως οι τεράστιες ποσότητες από όστρακα που ανακαλύπτονται σε ανα-
σκαφές πόλεων και οικισμών των οποίων οι κάτοικοι ασχολούνταν με την 
κατεργασία και το εμπόριο πορφύρας. Ανάμεσα τους η Χρυσή, το Κουφονήσι, 
το ανάκτορο της Ζάκρου κ.ά. Το χρώμα δεν ήταν μόνο το κόκκινο αλλά επίσης 
πράσινο και γαλάζιο που κοκκίνιζε μόλις έδυε ο ήλιος. Η δυσκολία της κα-
τεργασίας και το γεγονός ότι απαιτούνταν τεράστια ποσότητα από όστρακα 
προκειμένου να βγει μικρή ποσότητα βαφής έκανε την πορφύρα τόσο ακριβή 
και τόσο πολύτιμη με χρήσεις τόσο στην υφαντουργία όσο και στη ζωγραφι-
κή. Είναι χαρακτηριστικό ότι η τέχνη μεταφέρονταν από γενιά σε γενιά και 
αποτελούσε εφτασφράγιστο μυστικό. 
Αξιοσημείωτα είναι, επίσης, τα στενά γυναικεία ρούχα που άφηναν ακάλυ-
πτο το στήθος, όπως γνωρίζουμε από Κρητικές ή Θηραϊκές τοιχογραφίες, 
οι μακριές, με πιέτες, 
φούστες, οι κωδωνό-
σχημες ποδιές που φο-
ριούνταν πάνω από τις 
φούστες, με τον απόηχό 
τους ακόμα έντονο στις 
ποδιές που φορούσαν 
στο πρόσφατο παρελ-
θόν οι Κρητικοπούλες, 
οι σφικτές ζώνες που 
αναδείκνυαν τη μέση, η 
πολυχρωμία και τα πολ-
λά σχέδια, καθώς και τα 
αξεσουάρ που κοσμού-
σαν τα ενδύματα. Το ότι 
το μαλλί αποτελούσε 
ένα βασικό υλικό για τα 
ρούχα και, βεβαίως, για 
το εμπόριο της Κρήτης 
αποκαλύπτεται από τις 
λογιστικές πινακίδες 
της γραμμικής Β που αν 
και Μυκηναϊκές αντανα-
κλούν αντίστοιχες πρω-
ιμότερες πρακτικές, 
ενώ για την υφαντική 
αδιάψευστοι μάρτυρες 

Ο λαμπερός κόσμος  
της Μινωικής μόδας και ομορφιάς

H αποθέωση της καλαισθησίας

Τεράστιες ποσότητες θαλάσσιων οστράκων που ανακαλύπτονται 
από τους αρχαιολόγους σε ανασκαφές, όπως εν προκειμένω από τη 

Χρυσή, μαρτυρούν τις βιοτεχνικές εγκαταστάσεις για την επεξεργασία 
πορφύρας.

Η Θεά των Όφεων με την τολμηρή για μας 
γυμνόστηθη εμφάνιση αλλά τόσο οικεία για 
τους Μινωίτες, που αποκαλύπτει πολύτιμα 
στοιχεία για τη Μινωική μόδα. Προσέξτε το 
καπέλο της θεότητας στο διπλανό ειδώλιο.

Η περίφημη τοιχογραφία της 
«Παριζιάνας» από την Κνωσό.

Μια από τις πλευρές της σαρκοφάγου  
της Αγίας Τριάδας
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είναι τα ανασκαφικά ευρήματα με πληθώρα από πήλινα, κυρίως, υφαντικά 
βάρη και εργαλεία να ανακαλύπτονται κατά τις ανασκαφές, συνήθως πεσμέ-
να στο στρώμα καταστροφής από τον όροφο ή τους ορόφους όπου επικε-
ντρώνονταν αυτή η δραστηριότητα. 
Οι Μινωίτες ακολουθούσαν τα Αιγυπτιακά πρότυπα, τουλάχιστον στην εικο-
νογραφία, με τις γυναίκες να παριστάνονται με λευκό δέρμα που παραπέμπει 
τόσο στις πούδρες που φορούσαν, επίσης από φυτικά υλικά, όπως οι βαφές 
του μακιγιάζ, όσο και στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας το 
περνούσαν μέσα στο σπίτι, σε αντίθεση με τους άντρες που ασχολούνταν με 

την ύπαιθρο και για τον 
λόγο αυτό εικονίζονται 
με κοκκινωπό δέρμα. 
Φορούσαν σανδάλια ή 
ήταν ξυπόλητοι και σε 
κάποιες περιπτώσεις 
που σχετίζονταν κυρίως 
με το κυνήγι ή τις πολε-
μικές επιχειρήσεις, με 
μπότες. Τα μαλλιά τους 
ήταν μακριά με τις γυναί-
κες να δίνουν ιδιαίτερη 
σημασία στην κόμμωση 
κυρίως με μπούκλες και 
κοσμήματα που κρατού-
σαν στη θέση τους τα 
μαλλιά. Ακόμα και κα-
πέλα περιλαμβάνονταν 
στη γκαρνταρόμπα των 
γυναικών στη Μινωική 

Κρήτη, γεγονός που δείχνει πόσο μπροστά ήταν από την εποχή τους και πόσο 
ιδιαίτερος ήταν ο ρόλος τους στην κοινωνία. Στις ανασκαφές σε διάφορα 
μέρη της Κρήτης έχουν έρθει στο φως αποδείξεις για την παρασκευή, το 
εμπόριο και, βεβαίως, τη χρήση αιθέριων ελαίων και αρωμάτων από φυτά 
και άνθη με τις πινακίδες γραμμικής Β να εμπλουτίζουν τις γνώσεις μας, ανα-
φέροντας μεταξύ άλλων τη φασκομηλιά αλλά και το ρόδο καθώς και πολλά 

άλλα φυτά της Κρήτης. 
Η πληθώρα αγγείων για τη φύλαξη και μεταφορά αρωμάτων και αιθέριων 
ελαίων, κυρίως οι μικροί ψευδόστομοι αμφορείς (όπου το ένα στόμιο ήταν 
ψεύτικο και κλειστό εξ’ ου και το όνομα) επιβεβαιώνουν τη δυναμική αυτού 
του εμπορίου, ενώ τα εργαστήρια παρασκευής τους, όπως εκείνα στη Ζάκρο 
και αλλού, αποκαλύπτουν το πόσο προσοδοφόρο πρέπει να ήταν στις αγορές 
της ανατολικής Μεσογείου. Θεωρείται δεδομένο ότι οι Μινωίτες ήταν γνώ-
στες και των φαρμα-
κευτικών βοτάνων 
της Κρητικής φύσης 
παρασκευάζοντας 
από αυτά σκευάσμα-
τα, κυρίως αλοιφές, 
που επίσης θα ήταν 
περιζήτητα στον 
τότε γνωστό κόσμο. 
Το λάδι, το κρασί και 
το μέλι θα πρέπει να 
είχαν κυρίαρχο ρόλο 
στην παρασκευή 
των μοναδικών αυ-
τών προϊόντων για 
τα οποία ακόμα φη-
μίζεται η Κρήτη. 
Ο καλλωπισμός ολοκληρωνόταν με κοσμήματα μοναδικής αισθητικής και 
τεχνικής που ακόμα και σήμερα μας αφήνουν έκπληκτους με την αρτιότητα 
που επιτύγχαναν οι Μινωίτες καλλιτέχνες. Από τα πιο γνωστά παγκοσμίως 
παραδείγματα του είδους είναι οι περίφημες χρυσές μέλισσες από τον Χρυ-
σόλακκο των Μαλίων και πλείστα όσα μικρογραφικά αριστουργήματα από 
πληθώρα υλικών. Τόσο από χρυσάφι που εισάγονταν από την Αφρική ή την 
Ασία όσο και πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους όπως ο διάσημος από την 
Αίγυπτο λάπις λάζουλι. 
Παράλληλα, αγαπημένα υλικά των Μινωιτών καλλιτεχνών ήταν η φαγε-
ντιανή, το ελεφαντόδοντο και ο κρύσταλλος του βουνού, ο ορεία κρύσταλ-
λος. Οι καλλιτέχνες δημιουργούσαν εκπληκτικής ομορφιάς συνθέσεις για 
σκουλαρίκια, βραχιόλια, περιδέραια, 
δακτυλίδια, φυλακτά αλλά και στη-
ρίγματα υφασμάτων, ελάσματα και 
καρφίτσες. Σημείο αναφοράς για την 
έμπνευση των καλλιτεχνών ήταν ο 
κόσμος της φύσης, ζωικός και φυτι-
κός, με έντονο τον συμβολισμό και 
το θρησκευτικό –πανταχού παρόν- 
στοιχείο, πάντα με παραπομπές στην 
μητέρα – Θεά – φύση. Καθρέφτες και 
χτένια, κοσμηματοθήκες και αγγεία 
συμπληρώνουν την εικόνα μιας επο-
χής που απέδιδε μεγάλη αξία στην 
ομορφιά και την τέχνη θαμπώνοντας 
ακόμα το βλέμμα και τη φαντασία μας 
μετά από χιλιάδες χρόνια. 

Χρυσά Μινωικά κοσμήματα από το Αρχαιολογικό Μουσείο του 
Ηρακλείου. Η έμπνευση και η εκπληκτική τεχνική των Μινωιτών 

χρυσοχόων εντυπωσιάζει.

Το εκπληκτικής ομορφιάς και λεπτομέρειας χρυσό κόσμημα 
πασίγνωστο στα πέρατα του κόσμου από τον Χρυσόλακκο των Μαλίων 
με τις μέλισσες μαζί με άλλα Μινωικά κοσμήματα στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Ηρακλείου. Το κόσμημα είναι έργο μινωικής χρυσοτεχνίας 

του 1800 – 1700 π.Χ.

Το εκπληκτικό κόσμημα 
των μελισσών. Προσέξτε τη 

λεπτομέρεια στη μικρογραφική 
παράσταση.

Μινωική περούκα που ανήκε σε αγαλματίδιο. Αρχαιολογικό Μουσείο 
Ηρακλείου. 

Η τοιχογραφία με τις περίφημες «Γαλάζιες 
Κυρίες». Προσέξτε την περίτεχνη κόμμωση 
αυτών των Μινωιτισσών και τα κοσμήματά 

τους.

Πολύτιμες πληροφορίες για τη Μινωική μόδα 
αντλούμε και από τα δαχτυλίδια και τους 

σφραγιδόλιθους.
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Μια γιορτή γεύσης, μουσικής, χορού και πολιτισμού!

ΠΑΤΡΑ    Μώλος Αγ. Νικολάου 7 έως 15 Μαρτίου 2020

ΠΕΙΡΑΙΑΣ    Πασαλιμάνι 4 έως 12 Απριλίου 2020

ΒΟΛΟΣ    Πλατεία Πανεπιστημίου 14 έως 18 Μαΐου 2020

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΔΕΘ  Περίπτερο 12 2 έως 10 Μαΐου 2020

Προγραμματισμένες διοργανώσεις

Συνεχίζουμε δυνατά, με 7 νέες διοργανώσεις για το 2020 
σε Πάτρα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Αθήνα (κέντρο), Λάρισα.

Έχουμε πραγματοποιήσει 17 διοργανώσεις 
σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Λάρισα.



Διοργανώσεις17
Εκθέτες952 Επισκέπτες810.000

Καλλιτέχνες720Χορευτές4.350
Πολιτιστικά Σωματεία430 Επιστήμονες200 Σεφ310

Προβάλαμε τα τοπικά προϊόντα παντού! Eκατομμύρια τηλεθεατές ενημερώθηκαν από τους  
μεγαλύτερους τηλεοπτικούς (STAR, ANT1, ΣΚΑΪ, ΕΡΤ, ALPHA, EPSILON, KONTRA Channel, 

ΚΡΗΤΗ TV, CRETA Channel, ΝΕΑ Τηλεόραση) και στους μεγαλύτερους ραδιοφωνικούς 
σταθμούς της χώρας, εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα, για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και το 

τουριστικό προϊόν της χώρας.

Ενισχύουμε την τοπική οικονομία!

Προβάλαμε τα τοπικά προϊόντα σε εκατομμύρια πολίτες!
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FLEXA
Λ. Κνωσού 217, Τηλ: 2810 233095
heraklion@flexashop.com
www.flexaworld.gr
www.facebook.com/FLEXA Greece Παιδικά 
Έπιπλα (Ηράκλειο Κρήτης)

ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΙΚΑ
Σμπώκου 91, Ηράκλειο, 71305, Τηλ.: 2810 
325996, 6974 100175 • Fax: 2810 325996
e-mail: mourtzakisgeo@gmail.com

PRINT BULL
Γραφικές Τέχνες – Εκτυπώσεις
Μάχης Κρήτης 41, Ηράκλειο 
Τηλ.: 2811 810326
e-mail: printbull1@gmail.com
Facebook: printbull.gr
www.printbull.gr

ΞΥΛΟΥΡΗΣ
Παραδοσιακή Ταβέρνα
Αρχιεπ. Μακαρίου & Σοφ. Βενιζέλου 17, 
Ηράκλειο
Τηλ.: 2814 009999
Κιν.: 6977 258 258, 6989 553 553
e-mail: tavernaxilouris@gmail.com

ΣΚΥΒΑΛΑΚΗΣ
Χρυσοστόμου 3, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810 288900
e-mail: info@skivalakis.gr
www.skivalakis.gr

ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ 
ΓΑΜΟΣ ΒΑΠΤΙΣΗ - ΠΑΙΔΙΚΟ ΡΟΥΧΟ
Λ. Παπαναστασίου 111, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 236229, Κιν.: 6947161276 | 
irenevenianaki@yahoo.gr 
Facebook: Ειρήνη Βενιανάκη Γάμος Βάπτιση

PANEUROPIA
Κέντρο Ξένων Γλωσσών
25ης Αυγούστου 19 - 21, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 346047, Κιν.: 6948 184538
e-mail: info@paneuropia.gr
www.paneuropia.gr

CASA DONATO
Εστιατόριο - Πιτσαρία
Λεβήνου & Κονδυλάκη γωνία
Τηλ.: 2810 371370, 2810 371330
www.casadonato.gr
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ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΟΥΣΗ
Θερίσου 11, Ηράκλειο Κρήτης
τηλ.: 2810 251970
Facebook: Κομμωτήριο Μπακούση Μαρία
www.kommoseismpakousi.gr

ΧΑΤΖΗΣ
Εστιατόριο - Cafe - Χώρος εκδηλώσεων
Κοκκίνη Χάνι, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810 762652
Facebook: xatzisrestaurant
www.xatzisrestaurant.gr

xώρος εκδηλώσεων
meat restaurant    cafe

ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Eθν. Aντιστάσεως 148, Hράκλειο
Tηλ.: 2810.346138
Tηλ. & Fax: 2810.222025
Λ. 62 Μαρτύρων 101, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 255133

ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΠΙΠΛΟΓΡΑΜΜΗ
Καντάνου 27 & Ελευθέρνης, Ηράκλειο 
Κρήτης
Τηλ. 2810 254738
Facebook: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή
Instagram: athinaiki_epiplogrammi
www.athinaikiepiplogrami.gr

ZAKA’S
Ίδης & 1821, Ηράκλειο
Tηλ.: 2810 288788
Ελ. Βενιζέλου 143, Γάζι
Tηλ.: 2810 821341
Facebook: Zaka’s

�uthentic
TASTE  THE
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ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΟΥΣΗ
Θερίσου 11, Ηράκλειο Κρήτης
τηλ.: 2810 251970
Facebook: Κομμωτήριο Μπακούση Μαρία
www.kommoseismpakousi.gr

FLEXA
Λ. Κνωσού 217, Τηλ: 2810 233095
heraklion@flexashop.com
www.flexaworld.gr
www.facebook.com/FLEXA Greece Παιδικά 
Έπιπλα (Ηράκλειο Κρήτης)

ΦΑΡΣΑΡΗΣ
Χειροποίητο Έπιπλο
Έκθεση - Εργοστάσιο: Πέτρου Παρασύρη, 
Εσταυρωμένος (Πλησίον ΙΚΑ)
Τηλ.: 2811 759183
Κιν.: 6945 102119, 6936 040389
e-mail: epiplafarsaris@hotmail.com
www.epiplofarsaris.gr

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΠΙΠΛΟΓΡΑΜΜΗ
Καντάνου 27 & Ελευθέρνης, Ηράκλειο
Τηλ. 2810 254738
Facebook: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή
Instagram: athinaiki_epiplogrammi
www.athinaikiepiplogrami.gr

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
Νυφικά και Στολισμοί Γάμων
Λεωφόρος  Δημοκρατίας 57, Ηράκλειο
Τηλ: 2810 283920
e-mail: info@nifikairakleio.gr

μαρία γεωργαντά

ΣΚΥΒΑΛΑΚΗΣ
Χρυσοστόμου 3, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810 288900
e-mail: info@skivalakis.gr
www.skivalakis.gr

ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Γυναικείες - Ανδρικές
Φωτεινή Σφακιανάκη - Χουρδάκη
Αντωνίου Καστρινάκη 32, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.324786

CHOP CHOP
Ίδης 12, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 390222

PRINT BULL
Γραφικές Τέχνες – Εκτυπώσεις
Μάχης Κρήτης 41, Ηράκλειο 
Τηλ.: 2811 810326
e-mail: printbull1@gmail.com
Facebook: printbull.gr
www.printbull.gr
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ
Παραδοσιακή Ταβέρνα
Αρχιεπ. Μακαρίου & Σοφ. Βενιζέλου 17, 
Ηράκλειο
Τηλ.: 2814 009999
Κιν.: 6977 258 258, 6989 553 553
e-mail: tavernaxilouris@gmail.com

ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ - ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΙΚΑ
Σμπώκου 91, Ηράκλειο, 71305, Τηλ.: 2810 
325996, 6974 100175 • Fax: 2810 325996
e-mail: mourtzakisgeo@gmail.com

ΧΑΤΖΗΣ
Εστιατόριο - Cafe - Χώρος εκδηλώσεων
Κοκκίνη Χάνι, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810 762652
Facebook: xatzisrestaurant
www.xatzisrestaurant.gr

xώρος εκδηλώσεων
meat restaurant    cafe

ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Eθν. Aντιστάσεως 148, Hράκλειο
Tηλ.: 2810.346138, Tηλ. & Fax: 2810.222025
Λ. 62 Μαρτύρων 101, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 255133

CASA DONATO
Εστιατόριο - Πιτσαρία
Λεβήνου & Κονδυλάκη γωνία
Τηλ.: 2810 371370, 2810 371330
www.casadonato.gr

ΔΗΜΑΚΗΣ
Αγίου Μηνά 19 - 21, Ηράκλειο
Τηλ: 2810 283378, 2810 286530
e-mail: info@dimakishome.gr
Facebook: Dimakis Home
www.dimakishome.gr 

ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ 
ΓΑΜΟΣ ΒΑΠΤΙΣΗ - ΠΑΙΔΙΚΟ ΡΟΥΧΟ
Λ. Παπαναστασίου 111, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 236229, Κιν.: 6947161276 | 
irenevenianaki@yahoo.gr 
Facebook: Ειρήνη Βενιανάκη Γάμος Βάπτιση
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Κριός

KRIOS
FIRE

TAVROS
EARTH

DYDIMOI
AIR

LEON
FIRE

PARTHENOS
EARTH

KARKINOS
WATER

TOXOTIS
FIRE

ZYGOS
AIR

SKORPIOS
WATER

AIGOKEROS
EARTH

YDROXOOS
AIR

IXTHEIS
WATER

Ο τομέας της καριέρας σας δέχε-
ται εύνοια και βάζετε μπροστά 
μεγάλα σχέδια. Προαγωγές, νέα 
project και το ξεκίνημα μιας νέας 
πορείας είναι γεγονός. Η εικόνα 

σας προς τα έξω αναγνωρίζεται και δείχνετε πιο 
σοβαροί από ποτέ.  Προσοχή για τους γεννημέ-
νους από 12-16 Απριλίου, τον Ιανουάριο, γιατί θα 
παρουσιαστούν δυσκολίες και εμπόδια. Δείξτε 
σύνεση και υπομονή.

Ταύρος 

KRIOS
FIRE

TAVROS
EARTH

DYDIMOI
AIR

LEON
FIRE

PARTHENOS
EARTH

KARKINOS
WATER

TOXOTIS
FIRE

ZYGOS
AIR

SKORPIOS
WATER

AIGOKEROS
EARTH

YDROXOOS
AIR

IXTHEIS
WATER

 Εύνοια δέχεστε σε θέματα που 
αφορούν τη μάθηση, τα ταξίδια, 
τις δικαστικές αποφάσεις και ό,τι 
έχει να κάνει με το εξωτερικό, κα-
θώς θα υπάρχουν θετικές εξελί-

ξεις σε τέτοιου είδους θέματα. Ανατροπές και 
αλλαγή πορείας ζωής θα βιώσουν οι γεννημένοι 
από 21-30 Απριλίου. Συντονιστείτε και μην αντι-
στέκεστε στις εξελίξεις. Είναι απαραίτητο να γί-
νουν.

Δίδυμος 

KRIOS
FIRE

TAVROS
EARTH

DYDIMOI
AIR

LEON
FIRE

PARTHENOS
EARTH

KARKINOS
WATER

TOXOTIS
FIRE

ZYGOS
AIR

SKORPIOS
WATER

AIGOKEROS
EARTH

YDROXOOS
AIR

IXTHEIS
WATER

 Ο τομέας των οικονομικών δέχε-
ται εύνοια αλλά όχι από τη δου-
λειά σας. Αφορά χρήματα τρίτων, 
δάνεια, ασφάλειες, εφορίες, κλη-
ρονομιές και χρήματα που πιθα-

νόν σας χρωστούν. Ρυθμίστε τυχόν χρέη γιατί οι 
όροι θα είναι επωφελείς για εσάς. Ανασφάλειες 
και αμφιβολίες σας εγκαταλείπουν. Όμως, οι γεν-
νημένοι από 5-10 Ιουνίου θα πρέπει να προσέχετε 
εξαπατήσεις και ψέματα.
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 Νέες σχέσεις, νέες συνεργασί-
ες, ένας γάμος, μια συγκατοίκη-
ση και όλα τα σημαντικά πρό-
σωπα, είτε υπάρχουν ήδη είτε 
θα μπουν στη ζωή σας, θα σας 

προσφέρουν τη βοήθειά τους απλόχερα. Θα απαι-
τήσουν να είστε σοβαροί και σταθεροί και να εί-
στε βέβαιοι πως θα πάρετε την ανάλογη ανταμοι-
βή.   
Καλός χειρισμός των καταστάσεων επιβάλλεται 
για όσους έχουν γεννηθεί από 12-16 Ιουλίου τον 
μήνα Ιανουάριο, καθώς θα βιώσουν εξαναγκασμό 
και δεν θα έχουν τον έλεγχο στα χέρια τους.
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Μια ευχάριστη καθημερινότητα 
έρχεται για σάς και παρόλο που 
δεν θα έχει εξάρσεις ή κάτι συ-
γκλονιστικό θα σας ικανοποιεί. 
Θα φέρει δουλειές με καλύτερες 

συνθήκες και ανθρώπους που θα γεμίζουν ευχά-
ριστα τη μέρα σας.   
Προετοιμαστείτε, γιατί ήρθε η ώρα που δεν θα 
προλαβαίνετε και θα σας αρέσει κιόλας. Προσο-
χή στα κιλά και τη διατροφή σας. Αλλαγές οικο-
γενειακές και επαγγελματικές θα υπάρξουν για 
τους γεννημένους από 22-30 Ιουλίου.
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Έρωτας, χαρά και καλοπέραση θα εί-
ναι τα δώρα του 2020 για τους Παρ-
θένους. Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 
θα σας σαγηνέψουν και θα περάσετε 
καλά μαζί τους. Για όσους έχουν παι-

διά φέτος είναι η χρονιά που ή θα τα παντρέψουν 
ή θα πάρουν χαρές από αυτά.   
Προσοχή όσοι έχετε γεννηθεί από 7-12 Σεπτεμ-
βρίου, καθώς είστε επιρρεπής σε εξαπατήσεις 
και δεν έχετε σαφή εικόνα για το τι συμβαίνει 
γύρω σας.

Ζυγός

KRIOS
FIRE

TAVROS
EARTH

DYDIMOI
AIR

LEON
FIRE

PARTHENOS
EARTH

KARKINOS
WATER

TOXOTIS
FIRE

ZYGOS
AIR

SKORPIOS
WATER

AIGOKEROS
EARTH

YDROXOOS
AIR

IXTHEIS
WATER

Επέκταση στην οικογενειακή 
εστία, με θέματα γάμου, συγκα-
τοίκησης, αγορά σπιτιού, ανακαί-
νιση, κληρονομικά και γενικότε-
ρα θέματα ακινήτων, να 

ευνοούνται.   
Όσοι έχετε γεννηθεί από 14-18 Οκτωβρίου οπλι-
στείτε με δύναμη κι υπομονή καθώς ο Γενάρης θα 
είναι μήνας με πολλά εμπόδια και περιορισμούς. 
Κάντε εκκαθαρίσεις σε καθετί λειτουργεί ως βα-
ρίδι στη ζωή σας.
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Αυτή τη χρονιά τακτοποιείστε 
όποιο συμβόλαιο εκκρεμεί και 
δεν έχει υπογραφεί. Ευνοείται η 
αγορά ή η πώληση μεταφορικού 
μέσου.   

Μικροταξιδάκια είναι στο πρόγραμμα. Εύνοια θα 
υπάρχει και σε θέματα που αφορούν αδέλφια και 
κοντινούς συγγενείς, ενώ γίνεστε πιο θετικοί 
στον τρόπο που σκέφτεστε και αντιμετωπίζετε 
τα πράγματα. Για όσους έχετε γεννηθεί από 24-30 
Οκτωβρίου, το σύμπαν σας επιφυλάσσει οικογε-
νειακές ή επαγγελματικές αλλαγές.
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Το πορτοφόλι σας δέχεται την 
εύνοια, αρκεί να δουλέψετε με 
σύνεση, ευθύνη και σοβαρότη-
τα. Θα πρέπει να θυμάστε ότι 
τα χρήματα αυτά θα βγουν 

μέσα από πολλή δουλειά. Η αυτοπεποίθησή 
σας θα ανέβει και θα νιώθετε αρκετή υπευ-
θυνότητα. Όσοι έχετε γεννηθεί από 7-12 Δε-
κεμβρίου να προσέχετε το παρασκήνιο και 
ό,τι συμβαίνει πίσω από τη πλάτη σας.
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Ποιος σας πιάνει! Αισθάνεστε 
κάτι να αλλάζει προς το καλύ-
τερο, έχετε μια αισιοδοξία, 
ανανεώνετε την εικόνα σας, 
ζείτε έρωτες και βάζετε στό-

χους για νέα πράγματα. Καινούριοι άνθρωποι 
μπαίνουν στο περιβάλλον σας, οι οποίοι είναι 
σοβαροί και, πολλές φορές, αυστηροί μαζί 
σας. Η χρονιά έχει κάποιες εκπλήξεις για σας, 
αφού εσείς κινείτε το καράβι. Όσοι έχετε γεν-
νηθεί από 11-15 Ιανουαρίου πετάξτε τον πα-
λιό σας εαυτό και τις συμπεριφορές που δε 
σας πήγαιναν μπροστά. Αναγεννηθείτε και 
ακολουθείστε τον δρόμο που σας αξίζει.
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Ένας φύλακας άγγελος θα σας 
συνοδεύει όλη τη χρονιά σε 
όποια απερισκεψία κάνετε. Κα-
θώς είστε φύσει και θέσει ανα-
τρεπτικοί και απρόβλεπτοι θα 

σας σώζει πάντα τη τελευταία στιγμή. Η χρο-
νιά θα είναι μια περίοδος προετοιμασίας, 
ώστε να ολοκληρώσετε τα σχέδιά σας, το διά-
στημα Δεκέμβριος του 2020 με Δεκέμβριος 
του 2021, τότε που ο Δίας θα μπει στο ζώδιο 
σας. Ανατροπές στη ζωή σας θα βιώσετε οι 
γεννημένοι από 22-30 Ιανουαρίου, οι οποίες 
θα έχουν ως σκοπό να σας εξελίξουν.
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Νέοι στόχοι, νέα σχέδια, νέες 
προοπτικές ανοίγονται για σας. 
Ο κύκλος σας, φιλικός και κοι-
νωνικός, διευρύνεται πολύ και 
κάποιο άτομο κύρους, θα σας βο-

ηθήσει να υλοποιήσετε αυτά που ονειρεύε-
στε. Πιθανόν να προκύψει κι ένας έρωτας με 
άτομο σοβαρό και μεγαλύτερης ηλικίας μέσα 
από φιλική συναναστροφή. Δεύτερη σκέψη 
και διαύγεια επιβάλλεται για σάς που γεννη-
θήκατε από 5-10 Μαρτίου, καθώς όλα όσα 
σας λένε δεν είναι και απαραίτητα ακριβή.

Ζώδια 2020

62

Μαίρη Μακρογαμβράκη, αστρολόγος 
e-mail: marymakro@windowslive.com

Το 2020 θα είναι μια χρονιά που θα σηματοδοτήσει εξελίξεις σε πολλούς τομείς της ζωής μας. Κο-
σμικά θα βιώσουμε κατάλυση εξουσιών, φανατισμό, περιορισμό, αλλαγές στο χρηματοοικονομικό 
και χρηματοπιστωτικό σύστημα. Κάποιοι αυτή τη χρονιά θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει σημαντι-
κά, ενώ κάποιοι άλλοι θα πρέπει να αποχωριστούν ό,τι δεν τους εξελίσσει και, με πόνο καρδιάς, να 
μπουν σε νέα μονοπάτια. Ας δούμε, όμως, την εύνοια του σύμπαντος για κάθε ζώδιο ξεχωριστά κι 
ας προετοιμαστούμε να λειτουργήσουμε με σύνεση, αυτοκριτική, χαμηλούς τόνους και να βάλουμε 
μπροστά σχέδια τα οποία θα είναι υλοποιήσιμα.
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