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Editorial

Mε Ψυxri... δnμιoυργε(s

Tο .Evoρμ6vισn) ΠOU κραιdιε αιο x6ρια σOS, ε[vαι μιο οvαvεω]:εv. -:: *. _ 
' . ; , . " :θ.αια το περιοδικo ιου

Σ*μοτε.ου Εrlinvων DεφiεξοΠογωv [ΣΕP]ιο οnο.ο δεv θο ο_ε-:.,.-] -].Ο σ.o -εΞn ιου Σωματε[ου

οΠfrd και oε ουι6v noυ εnιθυμε[ vο εvnμερωθε[ για ιn ρεφΠεξοiογιc ιο r; οφει1n ΙnS Kαι γιO οidο θεμαια

πl tlninn, lt tnτlκnq rιrniδ*, ,, o(τιKηS oγωγΓS,

Vετα α-lο rοΛυ;ρεs σ-σ, Εγ ε S ] ιO τo εοv θα lοε-lει vο ε'ε, ε.F.'."ο ^ ξεvογlωοoo ι.ιiο ηg1gfliξομε οτO

..Evoρμ6vιon,, o oΠo.OS ε-.lε.θη.ε -:8:--. ι: l:.O.Oζ οι ^ Pεφ^εξoFoγ.ο εvαρ,οv.ζειτoν oplαVιo-o

και βonθο nοραlFraα στnV α_oL c.]c:)o. _1S |σoρρo-ιoS τo-,

Δvουεσο o_ο-s οτο'ο-s ιo. _εο,οδι, o. ε,vO. Vo εVnμερtJσε, τo εUρtτεΟo κοιvO z.α τn ρεφlε€οiοviο t,οι

tο oφε1n τ-ls αiΓο KO. τΟV εnογγεΠμοτ.ο U!Ε.oS γιo Vα λρnΟ.ρo -O|;σε. τn ρεφaεξO:o./.ο ωs ουμ lnρω

ματιKn oγωγn

H ε.lι^ογ-l ιωv θε'lαιωv γ[νετοι με .διοiιερn rροoo"i οlο ι^v εΠ,Οτ.μovιt.l σLVΙO-

,-,,,;^ ΛFΛ ,.'.',_^^Q-nnRοll lπ,nn lrlnτn ncn.A,,^ 'Λ-,-,i^,τΛιιΛ| | UμuUu, μζ ι v ιJUU.ν| FJuυl-ιu.9 | U| | ι /9 cρ UUιΛUU vu .μ| || UUιι-

ρωιι,(o γιo ιo Ko.VO, θε^o--ε vο γ.νεl ερioiε.o nροβοl.s

τns ρεφιiεξοiογiοs Νο αvεβαoει ιο κΟρos του εnαψεiμαιοs

του ρεφdεξο-ογου vο nοοβα-iει ιn διεθvn διdoιαon ιns

ρεφiεξοiογiαS Kαι VO ιιlογραμμioει oτι nρ6κειται για εnι'

σΙΓ!i.. μt αvογvωριoμεvn οξιο oτο εξωιερικo Nο

Φιlτns Kovεfli6noυlos

Διευθυvτlts Σ0vταξns

Ξ]',.h^^.^^. :. :, - > g ydΙ lUυ.LυΙn



NEA ToY Δ.Σ.

.ε: :-,.:Ξ.=φοι, σOS εUXαρισtoυμε για ιn δυvαμn ηoU μoS δ[vειε vα oυvεx[_

:-\ιi -Ιt'f:i:Γlf:ε.: l-Lαs, ιbαιε ιο oωματεlo μαs vα μεγαiιbvει, Vα εKσUYXροvIζειαι

αtπτεf,ε( n αv6inψn τns oργ6vωons γιo τo 2009 τou EυρωnoTκoιi

b fuφf,ζoiloγ(os, εδιir oτnv AΘrivo xdρn αιnv αμ6ριoτn βοιiΘεια ιωv
πτr: -.:.;nv ψυxti, τnv καρδιd και τn δραoτnριdτnτα τns Eιjαs Παnαδo-

:ll,'ψεμ; L'.: :υμμπε[xε oε oυoκ6ψειs με ετοιρε[α διοργαvωons oυvεδρlων

ι _c:(ειμεVoU Vo oργαVωσoUμε εVα τoσo σnμανTιKo LUVεoριo τo

ElΙι :τ-i:::.Ξ^. και ιοv καΠυτεοο τοdnο

::ε -]S 3οnθιioει, εn(ons, αιnv nροoπdθειd μαS για τnV καiΟτερn προ-

Ξ-Ε.., Ξ-.L;:: 
-αS σιnV εκδniωon τηs Παγ<ooμιοs Εβδομdδαs Pεφiεξο-

-[Γ.ΓΓΕtΓ _ε--ιψβριo κατd τnv οnο[α, μiα εξαιρετικn oμαδα onουδαoτι,i-lv
.Ι[0*iυ Ξ: :-vφγαoiα με τnv εταιρε[α διοργdvωons, θα εvnμεριboει

:-, Ξi-::: l.οιn ρεφiεξοlογ[α

]π.']Ιr.ltr,: , : . Ξ] ΠoU οξ[ζει vα αvαφερθε[, αφoρd αιο nεριοδικ6 μoS Kαι

n.fi :,. -c::'lcθειεs noυ καvαμε ι.i.lαιε vα εξεiιxθει Eιδικ6ιερα, αι6-
.:.-ΓL :,'C..σουμε εvα nιo oμoρφο nεριοδικd με nεριοοοιερα αvτ[_

:mΕυξΞ .: :,--φιbvειαι καΠΟτερα nεριoo6ιεροs κ6oμos και αφετ6_

. <αποιo κοαιοs και nιθαvι,bs' vα εxουuε και 6ωεΠos

.1]ΙlΓ]Ε' .: :.::'lθo0με Kαι σιnV nαραδοoιακιi ιεiειn υnoδοxtis ιων
:trι. tr-u:...:U μoS ΠoU φ€τοs θα γ[vει αιιs 2 |ουi[ου και ιbρα 7.30

fu-, ".lπεlε ,: _,:::dε[ψουμε vα αvαφ6ρουμε dιι με ιοv επαψεiμαιικd
1,;\,,, :l -[rFrι: ;; oΙtKtbV θ εο οn ε ιιbv οΠο κinοιboαu ε το καιααιατ ικο

"ιJΓ-llE!:x.ι -]]--Ξ . : -c οxιυριioο Uμ ε σtΠV κατoxΟρωon ιωv εnοψεlμοι ι_

': ]r:eε. <:ι αιο γεγοv6s dιι και ια nιo κlειαιd κυκlωμοτα ιns
!ΙllΙ([*,:'Ι: ]:'*.::.λ, vο αvο[γουν αιs εναiΠοκτικεs θεραnεlεs Anο-

αε -η - - _:σYμαΙoloι1θεi αιο \οoοκoμε[o lι/etrοpοι tan σιιS

.f ]-_:(Ιf .. :εφiεξοiογ[α και με θ€μα ..Oι οlιαιικεs oυμnin-

ir.rnn-ει- .. :xθon με ιn oUγxρovn ιατρικιi,.

Ι
I

IVI ε Ιt}-ΙΙ

δεξ1

Θlγovταs μια αiin nΠευρα nου οφορd τnv nρακτικιi μαs.

θα θ6iαμε vα επιoτnoουμε ιnV Πρoσoxri αια μ6Πn ιου
πl lΛiΛrinl l t lnq nvcτlrn με 0,ιι KOVOUμε, ιιS oρΧεS Kαι Ιn

δεovτofloγ.α μαs, Kαι vα oαs υnεvθυμ[oουμε oτι lρεnει
vα ε(μαoιε nροoεκιικοl με τoUS αvθρωnουs, δι6τι ο

καθεvαs εxει τn δικri τoυ ιδιοoυγκραolα κοι ευαιoθno[ο.
ξται rΙιατc \/Π ΠΠnrn9| lγQnliιr ncn πτnτlrΛ Λπr,lc-, -, ,*- Πoρα-

δειγμαιos xdριv, αυτ6 noυ oυvεβn αιn Bdρειο Εdf,dδα
kfi] \/|Π τn nnn,n θπ 11ηηρnliπnl C \td -|/τCc^i'| '- |/r, ,-ρUUυuμε Vu εKιευUιjμL Kαι Vα

εnιβαρυvθoιiμε dΠoι μαs.
Λgιr nnincl ιrn FgγιrΛl lg nτl nl cl lθl,ιrcq llnc r,lc θc-'ρoΠεUτεS
εivαι μεγdΠεs και dιι το ΔΣ μnoρεi vα κΠnθε[ αvα nαoα

αιιγμn vα αvαlαβει ευθ!vεs, ακ6μn και vα υnoαιε[ vομικ6s

κυρι.i.loειs και επιβαρΟvoειs.

Ποτnοn l lnv Fρwοτρ nτ niρι lnn-.ι εμειS ειμoσtε ΓrαWα σιo ,, ,--Γ-

σoS, γιo vα αvαiαβoυμε οnοιοδιinοτε vομικ6 βdροs fl

δυoκοΠ[α. Πoρfflflniα, β6βαιο, πρ6πει vα ε(μαoτε

πoiιi πρooεκτικoi oε αυτ6 πoυ κ6voυμε, καΘιbs o

oριΘμ6s μos 6xει πfl6ov αυξnΘε(, με αnoτ6f,εσμα vα

oυξ6vεται n διivoμli μαs, αfli6 κoι oι εuΘι]vεs τoU

Δ.Σ. κoι τou καΘ6γα μos nρooιυnικ6.
τ.1λ^- ο^ ο;A^' ,. ',^ .,,.^
| εΠυ5, ou ULΠuμε Vu εKψρασoUμε ΙιS εUXαρισιιεS μαS σιnV

κ. AΠεξdvδρα KοΠoβοΟ n οnolα με oυγκιvnιικd τρdnο μαs

βοnθdει κοι προonαθεl για ιο καiΟιερο, 611α αυιd τα xρ6vια,

τoυ oωμοιεiου μαS, σε κdθε δΟoκοfln ri εUκοΠn αιιγμil,

Eκ μερουs του Δ.Σ

0 Πρdεδροs

lι/ιxdins Kυριακ[δns



Περlnτιiloεlg - EΘloμ6g

##ffiffireffi€re
Ζα)nS
0 ρεφfiεξafl1γos PhillΙp Byrne μιfid oτnv "Εvαρμ6vιon> Yια τn βοfiθεια nου nαρtxει
n ρεψfiεξοfioγ{α, εvιoxaovταs ψυxοfiογικd τα εθιoμtvα σε VαρΚωτικεs ουo[εs dτoμα

Και To oιΚoγεvειαΚο τoυs nεριβαfifiov

F| αoΘ€vεια τns Ψυx]is
Πnn.u, lnτlrΛ δcιl Finc,c ο-Πo ΠΟU Vo αρXισειS oιov εXειS Vα

καvειs με αρρι.bαιιο τns ψυxns οπωs ε(vοι ο εθιoμ6s, Σιnv

αρxΛ εργοζdμουv μovο με ατoμα nου βριoκοντοv αιo nριi.lιο

αιοδιο αvαρρωσΠS Koι τoυs γοvεis τo;s, Δεν wωριζο rοιos
nτnν εθ,οι.FVnq κΠ, Πn|nc οΧ| κΠθr,l. tεv Γ λΓl -rοnΠBoσn σto

ιαιoρικ6 και οι oυvεδρiεs καθοριζοvιαv οnο τn γραμμοτε[α,

Eivαι nρογματικd εvδιαφ6ρov nωs μnορε[ κοvεis vα αvοκαf,ι]_

ψει nοlΟ oΟvιoμο αv nρdκειται για αοθεvΔ αιο nρωιο αιdδιο

αvαρρωons n για oυνεξεριιi.lμεvο αιομο' δουiεΟοvιαs αnld
και μdvο με τα ανταvακiααιικd.,0lοι οι v6οι dvθρωnoι με ιoUS
nΠn|n| Jq δnι,,Λrιl,n ρ,rnv δlοiτεnn r. ln,οθηο,n οτr nκοiουθα

αvταvοκΛαoιικd onμε[α, ια οno(α εμφαvιζαv oxεδov nαvιοτε

θyιαon. oninvαs, Λnαρ, εnιvεφρ[δια' κεφοiΛ' εγκεφαiοs και
nτΛl nγnq. Δl τn n iιπnπn cι δnΛr,ιlποl l| || |rn| | \\/n | |c τlH. .,1V εμΠει-

ρια μoυ oε αοθεvειεs oΠωS Γ κοταθΠιψn r ου-v.α n ov.σUxΓ
πxf tln n δi πrnl ll iα τr ιιι ι.-,''Υ' , '*' ωμωV Kαι ΙoU oUXεVo' oι Πovoι σιn

μdon και οε nροβinματα ιου ιoxιακο0 νεJρου, oε αδυvομ(ο

ουγκεvιρωons, διαΠε[ψειs μvfiμns και oε γεvικri αndθεια.,0Πα

αυια εxoυv μεydiο αvτ(κιυnο αιοv ιροno με ιοv οnοlo oι αωε_
vεls οvιιμειωn[ζουv ιnv αvdρρωori τουs,

Φqiγεται nιυs o oιjvδεoμos μετoξιi μυαflo0 και oιilμοτos
ilεiπει, i|εs και 6xει nρoκ0ψει fvo εoωτερικ6 βρoxυκO-
κilωμα. Το nεριoooτερα αιομα με τα οnοiα δoιjiεψο €nα_

οxαv αnd nnαι[τιδα και n ox6on noυ υndοxει αvduεoα oτο

ιiπαρ' ιnv κατdθlιψn KOι ιnV €iΠειψn γvωoιικis flειιουρ.

γ[αs, καιd ιnv ταnειvti μου αnοψn, δεv θο nρεnει Vo ΠαρO-

βfrfnειαι, Αvακdr1υψα dιι 6ταv τα αιομο υnοβdiiovιαv oε

ρεφiεξoΠογ.α κοι oε μαf,αξειS ΠριV Vo εΓισKεφτoυv τοv

οΟμβoυΠο τουs, ωφεlοlVταV σnμOVΙιKοτατα, αvαφεροvταs

βεΠιιωμ6vα εn[nεδα oυγκ6vιρωons Kαι σnμOVιιKιi με[ωοn
ιου dγxουs-

,Εvο 
αlflο αιoιxε(ο noυ οvοκdlυψα Yια ιΟUS αoθεvε(s μου 6ιαv

dτι δεv 6nιvαv oxεδ6v καθοΠου vερd. 0ι nεριoodτερoι ιo αΠε_

xθdvοvιαv Kαι ωS εK ιο!τoυ, υn6φεραv αnd υψnid εn[nεδο

αφυδdτωons, μυiκ6s τdoειs και κατdθiιψn. Εnlons, oxεδdv

6Ποι αvιιμειιbnιζοv nρoβΠriμαΙO με τn ζdxορn καταvαΠιbvο_

vταs τερdαιιεs nοoοτnτεs Cοca Co|a κοι Red Bu|[, γεγοv6s nου

οδnγοΟοε oε oυμnιιbμαια υnογΠυκαιμ(αs, εvι,i: οι περιooοτε_

ροι αn.αυιο!s κατ6ρρεαv ιo μεοnμερι,
Εnlηη- F.n,iΛe ,- nl ιrrFnnτr'll ιqνnιι< nαι 7rtr,tlισηS, oouΠεψo με ΙoUS 

'JUσαV με
ιουs εθιoμ6vουs και oxεδov 6ioι υl6φεραv αn6 ευερ€θιαιο

εvιερο, εvιb nοflfiο[ εxοv οαιεοαρθρiτιδα και εvταon αιoυs

ι.i-lμoυs κοι αιov αυx6vα, Kοι αυτοi ωφεioυvιαv onμαvιικd

μετο τιs oυvεδρ[εs, 0ι nερ.οοοιεροι εvιωθαv τn oωματικn και

oυvαιoθnμαιικn εyιοon vα εγκοτοiε.nει το κορμ[ τoυs, Παρα-

τriρnoα 6vαv κoιvd nαρογovτα αιουs oυvεξοριωμεvουs,,Οοο

l.γoτερo μιiουoαv γιc ια nροβfr^μοιο ιο -s ιοοο αnοφορτ.ζο-
ytαV τα αvιοvοκlααιικd ιουs,.0oο ιlεοvουoε ο κοιο6s αv6_

nτυξα 6vαv υπ6ρμειρο θαυμαoμ6 γι ]UΙεS ιιs μnιιlρεs nου

ερXονTαV αvτιμετωnεs -ε εθlo,*ε ' - - : ]: "gβrμερ vn βαon,

προonαθι,bνταs vα φροvιioοi-\/ i: ]_. ..,': <:. vα αvαθρ6ψουv
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Tο np6γραμμα

μεBαδovns
Λnl ,iεl Π cΠ.Ι.q llρ ΠIοr |o Πo- ειΧoV

r\/τn, ρζ, πτn nnΛr,nnl 'l tn .οΛ,ξ^' ,..ζι ιJ^Uιι v.U | |trUγPuPPυ ΡLUuυUν |Ξ

κοι δεν ε,xοv Oωotn ενnμερωon σΧετι-

KO με ιn oι,VKΕKpι}:€vn θεροnευι.n^

.rθnδn Mrπr'l τnc nρrnisFninlzinq ιnl

ΙnS δαKΙURoΠ[εons αια nοδια τoυs εκδnΠωvοιοv αUτo ΠoU

σUVεΒoιVε σto KεωαRι Ιous κοι 6iα σXεδoV Ιo ανταvακiοoτικα

onμεlα nαρουοlαζοv μειωμεvn n μnδεvικn οvι[δραon,,Hτov

i|εs και τα n6διo τous ε(xov αnoκoιμnΘε( μoζ( με τo UΠ6-

froιno οιi:μα κoι τo μυοf,6. Αυιο ιο γεγοvοS oVnσUXoUσε ιδι

ο[τερα ιουs γοvε(s ιουs loυ εvιωθαv οιι κοvε[s δεν ιoυs

ακουγε dιαv nροonαθοloαv vα εξnγnoουv το γεγοvοs αιoυs

γιοιρουs, Δεδoμεvου οιι το nnορ εκΛομβανει αυιn ιnv ουoιο
Ιτn 

-εθοδοv.] ωS τoξ.^Γ ιo OτΟμα -ΠεφερoV oΓΟ οοβορο -lρo-

βinμοιο εφ.δρωons .δοι,ι-ενο Χερ α {o. _oδιο Οlο o'ιO τo

oυμnιιbμοτο βεdιιιbθnκαv με τn ρεφΠεξoiογiα και τn δακιυ

dοnlεon. Θα θΛεγα οιι navω οnο 9Ο% αυιωv ιων οιομωv εnο'

oxαv αnd nnοι(ιιδα Kcι μoU αVεφεραV lοoο κοταnιεoμ€vα

€vιωθαv, Εiμαι niεοv olγουροs Yια ΙoV oυoxειιoμο μετοξυ

κοιαθiιψns Koι KoKnS nΠoτιλns iε,ιουργ.αs Εvα οnο το nρο

RΛnl ατn Πn| | Π|rc| 1/ ' l nτ nq θρnn-' . J_0ρε Vo O\Tι!εΙωηισει εV- - -*--
lευιns δουδευoVΙoS με ι6ιοια αιoμα ε(vοι οτι αυτα ια dιoμα

δεv μnορoΟv vα ακοlουθrioΟUv σUγKεKριμεvεs oυμβουiεs,

οriο ι oνο.-lν o τι μΠoρouν 1lO vO lCQOσΕl . 1μερO
nρωτ6τUno ιiρΘρo. Phiιip Byrne
Mετ6φρoon. A. Πoπoγεωργ(oυ
Ar6 tnγ Eφnμερι6o τoυ |ρioν6ικoι] lvqτιτoιiτoU
Pεφaεξoioγtos, Mdιos 20ο5

('
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|1 ιατρικη iρευvα ΠoU onoΚnηρ6θηκε στo,)ρεYKIV τ(DV l-1ΠA εξiτασε τα

oφtdη ΠoU αΠoΚ6μισε oμ6δα ηfiικιωμ€vcυv ατoμωv με UΠξρταση,

oι oΠobι ΠερΠατo1σαv ξυn6fiυτoι σε βoτσαnα, ωoτε vα 6ιεγε[ρoυv τα oημε[α

δακτυfioπkσηζ στα nοδια τoυg

βonθιlντοs ιaV OΓOΟ... , j,].-]:ωV εVω η αoταθειο, ουμ-

ιnrl)νΠ ιlε τriεl |_.jcζ :-: .(J -'.τ(cτΓl' κοl ,lε τn vooο

Αlzheimer, H Ξnιιροli Ξ:ε-':s ιου Σωματε[ου ΕΠiivωv
Pεφiεξοi6γωv iΣΕPl lαι:<:.:-Ξ.. .riοns αUτ6 τo θεμα εδω

και ιρ[α xροvια,

To onoτεflEoμoτo κoιvoΠoιiΘnκov τov Ioιjflιo τoυ 2005

oτo MME τωv H.Π,A. [T|MES, ABc, NBc, Νew York
Times, CΝN κ.6.].



Ev*ρμ*vlαπ

}| 6voιξn (α(θριos καιρ6s) κoι oι αn6ραvτεs nαραfl(εs τns

Eflfldδos (β6τooilα, ov6γflυφn επιφ6vεια) μnoρoσv vα

onoδειxΘo0v onoυδo(oι o0μμoxoι τ(υv nilικιωμEvωv

οτ6μωv. Aρκε( vo τoυs εvnμεριboouμε για τo επιoτnμovικ6

!oτoρικ6 στoιxεια

Tο 196Ο oι Ν4nρdτιvyxαμ [noδ[ατρos] κοι

lVnnκαv [φυoιοΠογοs}. αnoφdoιoαv vα αoxo-

lnθoυv με τnv nιθαvn εlιρρon τns Bοδιons

oε ομoι6μoρφεs [Πε[εsJ εnιφdvειεs, με τnν

αvαnτυoodμεvn εnιδnμ[α τns υndρταons'

ιωv κιρoιi.lv και τns φf,εβικis θρ6μβωons.

Γιο vο εnιβεβαιι,i.looυv ιov nροβlnμαιιoμ6
τnl lc Ζ6τnοnιl nnn 65 l lnniΛiΛnl ]q \/nΠ-

φε(ου και εργdιεs εργοoιοoloυ Vο ΠερΠo_

τΑπnl lιr πρ nιlΛιiil rnn rnlrnriιicln ιl n δl6-

αιnμα μερικιi.:v εβδoμdδωv, Αυτιi n αnlΛ

nορεμβαοn αηoδεlxθnκε μεγιαιns ωφε-

^-, ^- , , ,, ,, ^-4,,-ΠειoS για ιoUS σUμμετεXOVτεS oτnv ερεU_

Vα, εVεργoΠOιιbvταs κιvnτικd μuικds oμd-

δεs noυ oε oμαi6s εnιφdvειεs δεv δρα-
ΠτnnInΠn]n|,|\/τΠ\/ ||Γ nnnτf irπl ln \/Π

αvιΠε(τoι α[μο οπ6 τα ndδιo ιωv αvθριb_
-,- ,^^*,4- -^,ηωV ΠρoS .ι5 (αρoιεS ιoUS, αΠoτρεΠoVΙOS

ιn αιdon του α[μαιos oτα αγγε[α ιωv πεi-
μdιωv και τωv ποδιιbv,

Tα nρoβilftμoτα β6διons και ooτ6Θειos

οnoτεflo0v nριbιμεs εvδε(ξειs γιo τnv

εμφ6vιon τns v6ooυ Alzheimer.

Εnιoτnμovεs οno τo Ποvεnιοιnμιo ιns
Oυdoιγκτov μεΠειnoαv 2 288 nΠικιωμ€-
\/n| |c. \/|Π δlnπτnl ln 6 rrr1lιl l lnn0niin-

vταs τoυs oε oωμοτικεS Koι VOnτ.KεS

αoκnoειs κoΘε 2 xρovια, ΣΟμφωvο με ια
τεlικd οnοτεΠ6oμαια. 319 αoθεvε[s
εl lιn6v οοv ο,,l lnτrilι ,clτπ αvoιαs και 221

εξ αυτΦv παρoυolοoαv vdoο Alzheimer.

ΔιαnιoτΦθnκε οτι αnο ιo oιjvoio ιωv
αoθεvΦv 6ooι εlxαv κoΠ€s εnιδ6oειS σιιS
οr.l,.nτlκis εFε-i^lrτεls ε[xοv εωs και
τnεls rnοnf s Λtνriτρnεc nιΘαvοτnτεs vα

εμφαv(oουv dvoια,

Tο 1 85Ο γεvvnθnκε n Αυγojoια Nι Tο

1 851 n ροπιομnxαvri τoυ κ. Σ[vγκερ nιαv
τn liπn nn l cniτng llc l.- r--* .nV εUρεια ηρo-

oφoρd παnoυτoιι,i.lv oτo κoιvo, H Αυγου_

oια Νι,, Kαι o κ, Τζ6xαvv noυ γεvvnθnκε
τn ,1 Rξ? nτnιl nr πnrilτc.,,Ξ,.,,,:^ -.^,

nτrilοεls τοιl Λn Alzheiner το 1 90 
,l

ιi.loτε n nαθnoi τoυs τεfrικιbs nιiρε και ιο
ovoμα ιoυ,

H οoθ€vειο ιiταv ι6oo ondvια nριv αnd

1 00 xροvια, nου δεv ιns εixε δοθε[ dvομα

μεxρι ιoιε.

Τo lo0Πιo του 2005 τo ερευvnιικο ιvoιι
τοιiτn τοιl Οnενκον ΟR|' κοινonο.nσε σΙO

MΙι4Ε τωv H Π Α το οnoτεiεoματα ερευ-

VαS ΠoU δ.ενiργ^oοv ο. Φoυζοvγ< Λ.

PhD -1ζov Φioερ PhD κα. Πiτερ Xdρμερ

PhD, nου αφoρOι.σαV τn βεflτ(ιυon τns

ilειτoυργικ6τnτos κoι τns oρτnριoκ6s
n(εons oε nlικιωμεvα ατομα μ6oω τns

β6διons oε μovon6τια on6 β6τooilo.
|,(nτriπ ιl δlnnrn ,nτnc ,] A cRδηl Αξr l'l nlΙ\uιν1 |ιv UιuUι| |μuινJ IU cιJUνμuνψν, Uι

oυμμειεxovιεs nαρoυo[οoοv βεdτiωοr
αnV ισoρρoΠlο και ιnv κlvnon ιουs κοι
llΙπ πnl lnιrτlr6 tlcir,lπn oιnV αριnριαK1

ιoυs π[εon. 0ι oυμμετ6xοvιεs oιnv oμdδο
clfrlvnl l [nni6 Rnδ πnl c vn.l RcΞτir,lπn

|] υι?\vy

οllα οxι τοoo εvτυnωoιακn, 0ι .ατροi
θ6innnv \/Π 9n.| lririπnl ιi τn nrnrδn nnn

ιn xωρis φdρμακο KOι μnδαμ.νοj
xnπτnl lq n\/l |]\/n Ilρτn οπΛ τοF δ _'-l : -

εΠιστnμovιKo oυvεδριο oιnv Kiv: :-:-
-ΠnΠτn^n,,,ΓΙΓv τn| |c ^^Ιo."oLS 'c ε:]
σKoUVτo. (ατ oUτoV τoν τρ] ,:

r;

αΠoδεδειγμ6vα oφ6fln ouτtis τns 6σκnσns.



Xαροκτnριοτικο ε[vοι ιο nαραδειγμο ιων
Ο-LJνωr' Σα*o.ρο , Ο, Olo,O εξαo, ου

vιαv ξυnοΛυιοι oε καiαμια αn6 μnαμnου
lΤακε'φοΟμι] γιο vα αιξnθεi n δUvοpn

και ιο oφρiγοS ΙoUS,

Σnμερα εκιοs οn6 τα lαρκα ια οnοiο

εξυπnρειοJv ιουs κοιοiκουs ιωv ιlοiε
ων OLτω' τεΙO O *o\o-lO',O '_Oρ,O
οι s ε ,oοδοι s ι* . εΟ, ΟστΟσ,J, r
σKΟΠ6 VO οιξnθεi n lcραγωγικο:n:ο
τωv εργοζομεvων

και vα μειΟvοvιοι
οι nμερεs αoθε-

VειαS ιoUS]

Σιnv αρxα[ο Εi-
iαδa ιnv εξαoκn

σn OUΙ. τn σUVO'

Vιαμε σΙnV εKΠoι

δc πn τ l l\/ ΠnrΠi

ωv Σnοριιοιι-bv οι

οιlοiοι εκlοιδευο'

t'r;,t;;'

€,.,."

vιαv ξυnοiυιοι και φοροΟοαv δ€ρμαια

οnο xοiρο μοvο οιn μdxn και αυτο για vα

μnv linγωθουv ια n6frμαιο ιοιs αnο ια
nεoμεvα οriο [ξiφn βεin κοι οκοvιια],

μειιbvοvιαs τnv αn6δοοn ιουs,

Το θεμα βρioκει οiο κοι ιlεριooοτερουs

ιnοoιnρικι€s με οnοιεiεoμα vα δnμ.

ουργοιvται ιειοιο μοvοlαΙια σιιS δυιικεs

μεγοiουnοiειs Ifερμαviο Ξ-βειiο
Αυoιρiα' ΞΠA] ωoιε γα δεxιοΟv ια
οφεΠn αld ιn διοδ.κοο,α οιιn γγωoιn
κοι ωs ref Iex Zone Π-]aSSaαe

Σιnv Ξfriαδα δεv .-llορrc.-lv KOιΟσKεUO

oμdvο μοvοlOΙιo urσ.O.Ο n ΙU'n /ιO

οiin μια φΟρO ει\,Oι με .Ο Jε[rt. -:. Ο

ο[θριοs καιρ6s oε oυvδιοo.li με ιo φισι

-.-".--"--.--.-'.-.-.'-'.-"''''--'''.----\,
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κο nεριβαΠiοv οn€ραvτεs nαραiiεs
Πn.lnEο. Tnll ^Πnαια/ qτn|ΠΠ-

VιO μoS vα δοκιμdoουμε αυιn ιnv αoκnon'

_ρε 
|ε,'οδα"ιΕο-.l. r,ο rαθορο,ομ

..]τ nnnndtnc ε Ποτοniα νο nnnnΠδr-r"'
ψt!με ΙnV :ρxικn και ποροδικn εvοxfrnon

',:o

και vο αρxioουμε ιο nερnαιnμα' 0 iογc-
nου lοvdμε oτnv αρxΛ ε[vαι εnειδri εxο-

9 rΠΠl τn\/ nlnθnτlι6τr-..τ0 Koι τΓV ρ

σOΟ*ooΓιηOι.ιο ιοU nεd-οιοs iογι ιι,
nnδn nτr ]\ lζ Π'/τ|icl μεΙ0VΓΓto ι,

οlοiα δεixvουV VO μnV εvοxΠουvιαι κοθο

i]ου oιnv lοραi[α,



*v<xμμ*a",l=i-i

t+

ΠoρoιJσ.OS ξ, .loυ o-,οΙΟS l ' ιJ1-oloδΟΙ-
To μ€ln τoU ΣΕP, με μεγdRo εvθoU-
σιασμo, ειμαστε στn διdθεσιjr σαs vo
σoS UΠnρειnσoUμε με 0Πoιo τρoΠo

μΠoρoUμε στnv εVnμερωσn τωV

σUμΠoRιτωv μαS για τn σΠoUδoιo
αUτn nρoAnΠτιKn δροστnριoτnτa.

--.-i
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Anoψn

VO αΠo ια oυμnιΦματα ιns οoτεοπ6ρωons ε[vοι n αlιbiεια
βορουs n κακri oιdon, n κ0ρτωon oιn onοvδυiικn oιriin κοι
οι n6vοι oιnv niαιn, KατεξοxΛv 6vδειξn οοτεοnορωοns
αιlοιεiοιv οι lιωoειs κατα ιιs οlο[εs ια οoτα υφioιοvται
καιαγμοια ιlου αργοΟv vα θρ6ψουv οlωs n X' στΟUS Kαρ_

nοJs ιn iεκdvn Kαι ιOUS olοvδUdουs
l1 οoιεοldρωοn εivαι rοlυ oοβαρn nοθnon ΠΟU μΠoρει VO

οlοβε[ θαvοτnφορα 
,Ξxει 

laρατnρnθεi οιι lεριooοτεροι
dvθρωnοι lεθαlvoυv αnο οoτεοlορωοn nαρο α16 καρκ[vο

Ο ιo στ^θo, . στO l εVV1Ι l, o Oρ r Oνo

Σιnv οoτεοπ6ρωοn μειωvεται n ooτικn μdζα iογω ιωv
xαμnΠωv nοoοτnτωv αoβεoι[ου, θα vομιζε καvεis οιι οv

l(vομε ιεραoιιεs nοodιnτεs γddατοs, dπωs καvουv oιnv

Afiεξavδρα Κortoβc -

g ακεfiετ6s rcu αVθρυJΠzU στnρiζει οfiο το σωμα. Αv για καnοιο fiογο τα κοκαfic
xααουv τn φυσιΚfi τgU; μaρψΙi Και ovτaτnτα Και l€V μΠoρουv να στnρι:ξaUV τo σωμC

Πι ΠατtΟφαγΟι

Αμερικn με ιο φαγnι6 ιουs, δεv θα υπnρxε καv€vα nροβln-

μα Δυοιυxιi.ls ομωs. n καιαvdΛωon γdiαιοs δεv ε[vαι n

οδ6s για vα Πυοοιμε ιο nροβΛnμα N4lορεi καvε(s vο πΙvει

ιοvουs γαlο κοι vα εxει το αvι[θετο οlοι6Πεομο' |ι4εiειεs
€xουv δεΙξει οιι xiυρεs oιιs οnο[εs n διαιρoφn ιου lΠnθυ-
oμου lεριΠομβdvει μεγαln nοodτnια γdiαιοs 6xουv lρο_

βlnμα ενdυ οiΠοι linθυoμοi nου Παμβαvουv iιγοιερn
lοοοτnτο γαiοιοs δεν αvιιμειωn(ζουv nροβlnμα' |''] Πυon

ιου nροβinμαιοs δεv εivαι vα γ(vειs nμαvιοκοs αoβεoιοφα

γοs,, H iυon ε[vαι vο βρειs ιοv ιρ6lο το odυμα vα μετοβο-ι-
ζει oωoιd ιο οoβ6oιιo και αυιο vα αnορροφατcι σωσΙO oΠo

Ιo ooιO, \ο βρε,s δnιiοδ. ιrν

": 
a;

a,

12



Εvαρμοvlon

.Γ6-. 1,1ρrηn^^ηrrFc,αηQiπlnnnnτnιrτnnrnnxn rnπn^QαΛΛ /ιι,-nnn|]crnI U Uι,JL]ιJ U |UpUUQι-Jιι uUJεσιιo αΠo τnV ιρoφn K0ι to u| |UpUΠΠL. μL ιU UUρU, AV .- --P'' '.'
ΠoU αΠoρρΟφdται σtnv Π6ψn ε[vοι nεριοodτερo οΠo αUι6 ΠOU αΠoβdRRεΙαι με τα oUρα, ΙΟιε

UΠdρXει OΠORUτn ισoρρoΠιo. Αv ομωs σUμβαιVει ιO αVtιθετo Kοι ιδιαιτερα γιo μεγoΠo XρoVι'

κο διαoιnμα' ιdιε αυτ6 ε[vαι εnιβiαβ€S γιO ιOV OργαVισμ6.

J nr lπ n nnοnτnτn ππ3ρι.πin νor rι/rτιι rπn ni ln ll n τnιi rτα|1nΛlπl ln τn Λrtτr.'. -.- *.-- ,.-r- ., , , ,*..JUρYια ιιJν
VειjρωV, τnV ισoρρoΠιo ιωV Oξ6ωV Koι ιωV αΠκαilωv σιo o(μo KOθωS Kαι γιo ιn συσΠoσn

ΙωV μUωV' H επορκlls ΠoσdιnιO Kαι n ισoρρoΠια ιoU OσβεσιιoU σιo αιμα εivαι αnαραlιnτεs

για ιn φUσιoRoγιKΙi nειτoUρYια τoU σωμoιos, O oργαvιoμ6s δεv αντ6xει ιnV αρVnιιKιi ισΟρ_

nnn,n δlΑll nr lτn θn . \/Π| l || ,?,a^^, ,i. ,/ ^ _.., 
^, |^ 

^--.. -. -JμpιpoσμOs γιo τnV 0μ0ιOσιoσn τoU,

Av το α[μα δεv εxε. αρ<ειo oσβεστιO ΠρεΓει VO Ιo ovoζntησει OΠO difln Πnγn Koι δεv υnορ-

Xει KαROιερn oΠo τoV [διo τoυ τoV σKεRεΙd, μια Πnγιi θnoουρ6! To αnοι€iεoμα;

|v1nv <αιnγορε[τε τov οργοv.oμο

σαS ΠoU γ.vετο. <Πεοιn5, gtFα το Juoio σOS, ΙΓV εilειψr -iΓρOφoρησΓS (αι τOV ROVθO-

σι]εVo ιο6Πo ζωns oαs,

ffiffi&
@

ΞΞΞ:..

Ξ.
Ξ....

ι .'..



Περlnτιiloεlg - AρΘρiτlδo

.+-- Ξ ΞΞΞ,Ξ
##

Πofi1 oυxvd aι novoι

με τnV onob nρ€nει vα μαθειs vα ζειs".

τωv αρθρcbσεωV διαγιγvtboκovται ωS "αρθρ[τιδα
Σε αυτο τo dρθρο' oι σUYΥραφε[s διερευvοlv γιατ(

Mε τnv n6ρoδo τoυ xρ6voυ, oiοι βιωvουv oε καlοιο

βαθuo ποvο oτ.s ορθοιi.loειS ε^ τωV οnoiων o, λε,ρOΙερOI

εvιοnlζοvιαι oτο γοvαιο και το ιoxiο,

H αρθρiιιδα n αiΠιωs ooιεoαρθρiτιδα ε[vαι γvωoτn κοι ωs
εκφυiιoτικn vοoοs τωv ορθρΦoεωv, Tα oυμnιιbμαιO Περι.

iαμβαvουν nοvο κατα ιn μειαφορd φoρι[ου και μειωμ6vn
κινnιικ6ιnιο-

Xαρoκτnριoτικn εlvoι n τριo6ο novoυ. nοvοs oιnv αρxn

τωv κιvnoεωv, μειωμ€vos ηοvοs oιn oυvεx6μεvn κ[νnon

κα, εnονοlαμΒαv6uεvοs nοvοs oε μεγαijτερεs rεριοδoυs

κivnons και καιαπ6vnons

Στnv ορθρiτιδα, μιο xροvια φΠεγμοvn nροκαiε( εκφυiιoμ6
ιoυ xovδρoυ ΠoU -rρOστoτεjει και iιnοivει τ.s εnιφαvειεs

ιωv αρθρι.bοεωv,



'Exει υnofroγιac( 6τι 85% τoυ nflηΘυoμo0 θα

εxει αι<τιvofroγικα ευρηματα αρΘρfuι6αq oτιg

ηflικ(εq 55-65 ετΦv και σε Πιo μεγαflεg
ηflικ(εgτo πoooat6 Θα αγiζει oxε6ovτo 100%.

O ρεφθεξοioγοs εξεταζει ιnv κlvnon τns dρθρωons n οnoiα

ε[vοιφυoιοloγικi, εκι6s αnd ιnv αnαγωγri. n oπο(α εκιεlε('
ιαι σε Περιoριoμθvo ευρos ι1Ο_15"] και κατd τnv onoiα

nαρoυoιdζovται οι ndvοι oτo ιox[ο, Αυτ6 υnοδεικvυει καnoιο
πνiπn l|Γ τn| |ξ ΠΠΠ\/(l)\/Λ,-Ι*Ι-US μUS τ0U μnρou oι oΠ0ιoι nΙαV

oφιγμdvοι και οι nυεlικ€s nροoφι-ioειs εμφdvιζοv ευαιoθn_

o(α, Enlons, nοραιnρεi ιοv αoθεvt,l κατα τn βdδιon καθιΙ.ls

και ιn oταon τoυ oε oρθια θ6on διοnιoιιbVOVτoS υnερβoΠικfr

Πορδωon oιnv οoφυ[κι1 μοiρο ιns onοvδυiικlis oτnins,

Aπο ιnv nfrευρα τns ρεφΠεξofloγ[αs, ε[vαι onμovτικο να

nρooεγγ(oει καvε[s ιo nροβfrnμα αn6 διαφoρειικ6s γωv[εs,
Σε αυτnv ιnv nερ[nιωon θο oυvδυαoιoΟv κiαoικιi ρεφf,εξo_
inνin [|rnhaml nειniεΕnFnν,n πτn κΠτr,l πxnn .(ar[_ΑxeI

Lιnd methοdJ Kαι VεUρoρεφiεξοloγiα

Το 1ο ανταvακiοαιικd onμεio xρnoιμonoιεlταιαιn μ6θοδο τns

vευρoρεφΠεξoΠογ[αs [Νlcο Pauty] To θυροειδεs vευρο {δια-

Εvαρμ6vlοn

κiοδ[ζετοι με Ο3-04) nορ6xει vευρικα ερεθ[oματα αιnv αρθρωon

ιoυ ιox(oυ lβonΘoljμεvo αnο ιo μnρια(o vευρo Ο2-04] Koι στoUS

nροoαγωγoΟs μUS τnS κviμns, Τo αvταvακΠααιικ6 onμε[o βρ[-

oκειαι n(oω απ6 ιo θoω oφυρ6 κοι διεγε[ρπoι αoκΦvιαs nlεon

ΠρoS ΙnV κοιειjΘυvon ιωv δακιΟΠωv, Πιdαιε oιαθερd 6oo το

onμεlο πovα, με μεγιαιn διdρκειo 15, 
,'

To 2ο onμε[ο XρnσιμoΠOιειτοι oτn μdθοδο τns ρεωiεξoiοviοs
oτo κdιω dκρo [KarL_Axe[ Ltnd method] κοι μnoρε( ndvτα vα

oυμπεριinφθε[ οταv αvτ.μειωπ[ζoυμε nροβirμOτo στnV

dρθρωon ιoυ ιox(oυ ri oτο γ!ρω μοfrοκd μ6ριo To οvτοvακiα-

oτικo onμε.ο βρloκεται oτnv 6ξω εrιφdvεια του <οτω ο<οου

oτο υψοs ιου γovdιoυ και γ0ρω οno τnv κεφαiιi ιns nεροvns

lν4ειd αnd εβδoμαδια[εs oυvεδρ[εs ρεφiεξoioγiοs για 2 μnvεs
o αoθεvιis hτοv oxεδ6v εfrεΟθεροs oυμnτωματωv Πρ:cερiε-
ται niεov μ.α φoρα τov μnvα Koι σε σ-Vδ-OσLO -ε yOθ.*ε:,'.:

αoκrioειs ια ουμnιd:μoτο του 6xουv nεριοοιcτεi οτο ε^:x'c':

Round Abοui Peinfιd, Joints
δ9!.thε Keog:g:a rd, l€l€r Luad Ξrand*+
lιlΞ:6φρoqΕΣ.ΔnιΞ}τΞ6κoυiοε:. ...::.

H αιτ(α μπορε[ vα οφε[Λετοι οε φΘoρd οn6 τnv κlvnon, ri μει-
ωμ6vn κυκfloφορ(α οiμαιos,,Exει υnoioγιoτε[ 6τι 85%

τoυ nt|nΘυoμo0 Θo 6xει oκτιvofloγικo ευρnμoτα

oρΘρ(τιδos oτιs nilικ(εs 55-65 ετιilv κoι oε nιo μεγo-
ilεs niικ(εs τo πooooτ6 θα oγγ(ζει oxεδ6v τo ] 00%.

Συγxρovωs, αρκει€s 6ρευvεs δεlxvoυv dτι n6vo δεv nρoκα_
Λnl,lιi 6Λcc nl nnΑnrilπclc ,- Ληa^iτ|AΛ..- /ε upUριιιou, UιJιε Kuν αUΙεS με

μεγdio εκφυΛιομο. Ωαιdoo, n6vos oιιs ορθριi.loειs σε σUV.

δυαoμd με θετικ6 ακτιvογραφικd εΟρnμο εΟκοflα ΧαραKτn-

ρ[ζειαι ιυs αρΘρ(ιιδο και n θεραπε(α nεριoρ[ζειαι oε nαυo[-
-lοvα, κ;ρiωs Ν4ΣΑΦ με rοικ[Fεs ..,]oρεVεργειεS

Περ(nτιυon με n6vous oτo ιox(o

Αρρεv 59 ετιi-lv με ndvουs oιο οριoιερo ιoxlο διαγvι.boιn_

',- ^-A-^'' ο.^^-^',.^,^-^Α,,. ^^τ.^Λ^ο^iτ AΛ τ.KL U lU .UV oεμu| |UVιu ιutρo με oστεooρUρι..oo, ]0U Xoρ"l-

γιiθnκοv nαυo(nοvα Kαι ιoU oυαιriθnκε ξεκo0ραon για εvα

δ.αoιrμα, H ακτιvογροφiο dδειξε εμφαvi εκφυiιoμο τns

αρθρωons, ωoτ6oo οι εξειαoειs αlμαιos hιov φυoιοΠογι-
κ€s, αnοκΠε[oVιαS σε μεγαΛο βαθμο τn ρευμαιoειδri
οοθο(τιδα'
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To εvδ ιαφ6ρov ΙΟU γιO ιιs εvαι]i:κιικεs υεροl:.
εs ιο εxει εκδniιrlιlε.ι αΠO ΙιS Ορ\εS Ιn , διι αειiαs ιου BΟ

ιlιlΟι.l κ:. iδρυoε το Πριγκιιlικο 
,Iδρυμο 

για Οiοκilρωμεvn
Yi,εiα 0 Πρ.vκιrοs Kαρο-οs δεv xοvει ευιlοιΟιο οε 5"ι- - - ..
::-.ilε.:ι- .': ε.',Ecιl!-.,,.. (Oι l.i _]].!i-.i| 

.n!. ..Ι:./.^ .:
νοιrι: να ]\ρnι]ι!.Πc.ει εγοiΞοκιικι.: θειlο':.ε- .- ',-.

εκ:γε ιογ ουvιο ιου 2Ο!Δ Ο [l3.liκιrιs εixε ilροκοdεοει

εκvειριομο oιnv ιοιρικn κοιvOιnια εvθορρυvοvιαs μιο
ομφιΠεγ6μεvn αγωγn iΘεροnεiο Ιζi.ροε-v] καιο του ι ορι

ncι n oΠOιO nεριriομβαvε κοθnμεριvο ιlηοκdυoμο !ε (ι']φ..

. :.: ':Ξω:l φρεοKω!, iiΟJU. :lJ!ιlι.. η:l :35c;:δl:.ι.
], :'Ξ.Ξ .ε β..:*iι.ι: ιΟbse.ι:r UK 27 ουι.οι 2ΟΟ'



A-lει;θιlvοuενΟc c]τo κοινδ τns Πηνκοοι -lοq Σ.;vει]ευoηs

Yγε.οs οτr Γεvε..lr [23 lVαiο. 20Ο6l ο Πρiγιιnοs (οροiοs

δεv €xαoε ιnv ευκαιρiα vα μιlnoει για ΙnV οΠoτεRεσμoτικ6-

Evαρμovlοn

t

i

{Ξ.Ξ{/

ΙoV φUσιKo κοoμο' Aρκει6s αnο

Γ]ι ,τFs τ,s wιilοεls ο| nΠOιεS

μειOφερOVται σιOV XρoVO

μεoω τrs nροφoριffiS loρoδo-

σnS, δUσιUXωS, xdvovιαι"'

^' '- '': Γ-' ' -^^:^- '' 'ψUσιK0, oεV _αρε..1ειψε Vo

^',^,^.^ο.; ^-'- -^^λ9uVuψερULι Uιι5 ||ρUUooUS

τnS σιγχρoVnS ιατριKΔS ΙOVι-
7^,,-^- ,,^-^^^ ;., ^ ^-OiqUV ιu5, ι1JU ιUUU, U ιι | | Upou-

δοtη ιαιοικn εΧεl ..]ΓrinO Vα

l .nθε' nnο τ.rV cνΠiin(τιK|i,

σUγKεKριμ.VO. {<H Δσon

μπoρε[ vo μ6Θει oΠ6 τnv

Avoτoili κoι τo v6o vα

μ6Θει oπ6 τnv πoρ6δoσn>.



Zωvταv6 Παρdδεlγμo

Δεv ετυχε...
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ΠεTUXε

.rcΞξ.

: .Ξ=

-: ''^ - -.a -^^^. -^^.δnnq c '|c τq ΠΠΛ|9e l Γ
.lo ιtS rεIOΓ-tερεS -ρoι , .-.- r* ... -,,-.'- r,lΟρει νo

θnεθεi nv_.'-.τ. _Γc c,1c ηc,rlcfη|nvns ρl.,n nτοv ιvο

Πτn,|n lnnnRδnr ΟΤΠ Οι | nτnTΠqtΛι,Λr lΤnΠζ ΕΔ
] - /ιμΟΙnΙos ιoV ρωΙnσει εOV μΠ0ρει

',η Fctcnnπcl -n _^nQΛ. ο _n FΠr l ΙΠζ nlιnrl.F.Α^,, ^.Vu 9cι|ζPuUζι ιU PUιJ| |ι.- -τ ,-iU| |UΥιu)

Το ατομα αυιο εxο-ν r,θοvωs δοι.μοoε, Ι. σJμ3oΙ|h.

ιαιρικn Koι Ιn φαρμOKεUιιKn αγωγn γιO μεγαiο xροvικο

διαoτnμα, Ν4ια ογωγri γοvιμοτnταs 1-lπορε( vα nεριΠομβαvει

π ,ιlξl lr-πl '.ι rι'rηs |\\/ n^ ^t, -^.^, ._.lv ο1δουUvUUUυι]U ζνcUcψv UPPUνιΛψv υUP,|| | ιPψPuιU

lΠ, n\/YΙ,lδq,c δ nδ znπ Γq kn| \/ Π τn| |ζ δ| |n Π \/τ.ρoφ0ιS

6nωs ιο vο ερxοvιοι oε επαφn oε oυγκεκριμεvεs xροvικεs

UιιYμL5 ηuιu ι| |UιuιJΛιιU .||J !JPP| ιιu) vu c.c ,Jt.. t

nοιdιnια ιου onερμαιοs ri vο το εμliουιιζο.-lι, lρ / ιn γOVι-

μοnοinon 0τοv lοcεiE:. : Lη.,,]S : 5': :.ι'ι:οφοι εili
Ζοι;ν οτ οl εΞ'-:.:; ::: ,:.-- ::::-. :: <;^ο ι,εο αiiιιis
ακοiουθε. ]-:.:..Ξ']-, ::' -.. ενOS VεΟS μΔvαs ογω

\1 ξ: ^Γ 
_' ' -ζ ^..

Στ s nε'^ ,.r.iΞ.trs nεο ητωοειs ε[vοι nοdυ δΟοκοiο vο"Υ.,

ιlαρομε.vουv unρεμοι, κοτα τn διαρκεια αυιωv ιωv κοτα.

Π]..F l. nΙΠ\/ l\/Πζ nrrniρfnδΛvnc nnnδρyθr νn t lnοΒnrlgl

oε aγι!γn εvα ζευγαρι onμο[vει 6ιι ε[vοι ειοιμοs vα διοκιv_

δυνευoει Ποiiο ζευγαρια 6ρxοvιοι σε μoS οιαv olεs oι

niirs l lεθnδnl irοι lv nηnΙΟXει

Σοs αφnγοjμαι iοι-ov τnV ισΙoριo τρ.ωV γUVoιlωV ΠoU εΠ,_

Q ll lnllnn., \/l \/ \/n| ιl tnτi^.. '^' ^''-7λ-^-^. -^ l-on oιnUUμUUUuV vU γινUUv P| ιζpζ) Λuι uvu\| |ι| Uuv ι l I
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Εvαρμovlon

Ludmilla, 29 ετιilv, διoβnτικli

H γilυκ0τnτα υndρxει μ6oo μαs

I lιldmi||a εΙvnl ι]nxΠVιKdS Kαι

μnι6ρα εvos οκιdxρovου κoριτoιο0.

Oι γιατρo[ δι€ψωoov διοβiτn oιn
LudmlLl.a dταv n κdρn ιns Λταv τεo'

odρωv ετιbv. Kοιd oυv€πεια, 6nρε-

nε vα κdvει εvdoειs ιvooυl(vns
(Πθn| |cn|\/Λ ny πc πl |\,-' Ι,KεKριμεVn

δοon οlf,α αφου εξ€ταζε το α[μα

τnS ΠριV απ6 τo nρ6γευμα και οvd_

ioγα με τα εn[nεδο τns γlυκοζns
τα oπolα ftιοv nερ(που 130_1BΟ

mn/I Fnirτηs nnοnηnvιοτOv 6τι

εvιωθε κdπωοn και nοvο xαμnΠα

oιnv πfldιn, And τn αιιγμ6 noυ o

γιαιρds τns oυv6oτnoε vα μnv ξοvο_

με[vει 6γκυοs, n διdθεoti τns drf,α_

ξε δραματικd και οn6 xαρo0μεvn

μετατρdnnκε oε 6vα μεiαγxoiικd
KOι εσωστρεφ6s dτoμo'

Aρxioαμε vα δουΠειjουμε ΙnV ισoρ_

ρonlο τoυ εvδoκριvικοΟ, εvοiiαo_
σovιαs oυvεδρ(εs ρεφf,εξoioγiαs
και μαΠοξεωv 0ι ρεφfrεξoioγικεs
oυvεδρ(εs περιΠdμβαvαv εvτατικri nρoo€ψιon τoυ εvδο_

κριvικoO oυoιriμαιos πρoκειμεvου vα εn€Πθει ιooρροnfο

ιωv ορμovιbv. δ[vovτοs ιδιαiτερn 6μφοon oτo αvταvακiα-

oιικ6 ιου nαγκρ6ατos nρoκειμ6voυ vα διεγερθε[ n 6κκριon

ιvooυdlvns Kαι τOU θυρεoειδοΟs για Vα διατnρε[τοι o

oωoιds μεταβoiιoμos,

o ακon6s τιυv μαfloξεωv nταv n xοf,αρωon ιns nεριοxns 
,Εμειvε 

6γκυos με ιnv πριbιn nροoπdθεια, αΠΠd απ6βαΠε 9

κατd μιiκos τωv onovδιjΠωV σια oυγκεκριμ€vα τμflματα εβδομdδεs αργ6τερα, καΘΦs τo 6μβρυo δεv αvαnτυoodταv
xαμnΠd oτnv nldιn,

0 oκoπ6s τωv μαAoξεωv |iτov n xoR6ρωσn τns
Περιoxlis Kατ6 μliKos τωv σΠovδι3flωv τns Πil6τns

0 γιοιρos τns δεv γvιi.lριζε oτι υnοβαiioιαv oε εβδoμαδιαi-

εs ρεφf,εξoioγικεs oυvεδρ[εs Τεooεριs μΛvεs μεια κα.

oΟμφωvα με ΙιS ΠρOγμαιικα εκnΠrκτικεs ο.μοτοioγικεs

και oυρoloγικds εξειdoειs τnS, ΙnS εδωoε το nροoιvo φωs
vα ξαvαμεlvει 6γκυos,

καvovικd. ΙαvαπρoondΘnoε μερικ6s εβδoμdδεs μεια H

δευτερn κoρn τns τωρα nnγο(vει oτo oxoΠε[o,

Aρxικd. τo οvιαvακiοoτικ6 τoυ nαγκρεαιos εμφdvιζε μεγα_

in εvιαon, αild με τov καιρ6 xοΠdρωοε κοι δυvομωoε.

Eξειdζομε τα εninεδα τns γfrυκoζns ΠριV Kαι μετα απ6 κdθε

oυvεδρ[α, Σιnv αρxfl τns nρι|τns oυvεδρ[αs τo εn(nεδο ιns

γlυκοζns nιαv 1 29 mg/L' φτdvοvιοs oτo ι€lοs τns τα 1 
,l 
0

mg/t. ΔΟo μιivεs μετd, ΠριV τnV €vαρξn τns ουvεδρ[αs, ια
επiπεδα γiυκdζns oτo α(μο τns nταv B0 mg/t 

,ΕvιωΘε 
nερ[-

φnμα Kαι γεμdτn εv€ργεια, n διdθεori τns βεiτιιi:θnKε Koι o

nοvos ιns nlατns ε€αιoαv[oτnκε,

_.,i



Zωvταv6 Παρ6δεlγμα

Σlnι, rRδnl n l| |\/qδn|Π, . .tr εVα μnvo

μειd oΠO αUτ6 Ιo ΠερισΙOιιK6 Koι

ΠιθoVoV αΠo διoισθnσn OΠΟφdσισα
.,^ Α^, ,^;Vu υUU ιlιJ μL .μ 1a^pιμ]tS μoU K0ι

Vα OVoιξω τo ισαKρΟ ΙnS, 
,ΟιαV

'lninrΠ nln τπnrnn rn nrΣ τn

εKKρεμ65 σιρεφ6ιOV γ0ρω ΙOU με
rΓnn^ Π\/τ θρτn nηn ε,εlvn ιωv δει-

KιωV ΙoU ρoRoγιoι, UΠoδnRωVΟ-

VιOS .nιμVdζoUσO> εVεργεiα, Συν€-

XισΟ σΙO n-ιακο tliεγμα στnV KOρδιO

K.RΠ Kαι οiο nιοv ΟVr:XΙO Ιn δευιε-

ρ. ΟoΟD σ .3. , cΙ c! - 
_rt 

ε,- , ,

ΟΙO\ Γρooε | , σO ΙΟ -oO, Ο] ιO. Cε[

κri αvακοιvωvovιαS μΟU οιι εixε ξαvομεivε. εγκιοs ΕΙvαι

nΠ€οv μnτερο ιnS ιviChaι tVOS ΠtVΙOlpΟVoU λOριισιΟι.

Sigal, γρoμματ6αs 37 ετιilv

Τ* *γ*pοκ*pιταο
,0ταv 

n Sga| κοι o σιζUγoS ΙnS nρθOV στnV KRιVιK. μoU τoV

Πεοασι]εVo χοΟVΟ ΠΓ]oσΠαθoUσαV OVεΠιιUXωS Vα KOVOUV.- .Υ"'" r"",
.lO,δ. ιo Ιρ,O Ιε1εLtα|α \ρoν,o Koιo τn διαρl,ε,O τnS .lΟωτns

qΠ|.^ζ| nqτn| q n cδq Γnι τnαnnlrδcπl nτnτ, |νΠ Π|niο-

/,KωV OuρodoΙι^ων εξειOΟεω/ Ko, εξειooεωV o ερμoτOS

20

Ψ



Evαρμovlon

τnV εUKαιριO V0 cΠ0.
Λο.tοcl τn \/tr\/n\/nq nτ|

nιαv γυvα[κα. Ακομο

Λuι U ιuv UUvξUl-JιUΛU.

VΙoV με ιoV σιζUγo
ΙnS ΠdVτoιε εvιωθε
OγΧωμεVn βριbμικn
Kαι εVoXn

Τo αvιαvοκiασtιKO ιnS φωτtoS τnS ΠoU αVτιΠρOσωΠεUdιαV

αΠo ιoUS ΠVεUμοVεS τnS riταV ροζ, ευfi!γιoιo Koι δUVατ6, To

κοτr,l ιliοοs τrι)V δΓ]κτι,].ωV τωV ΠoδιωV ΙnS ιiταV ΠoχΟ'

Αυτd ια δυο oιοιxεlα UΠoδιiRωVαV μιO δnμιouργιKΙi Πρo-

σωΠιKoιnιO- Συζnιιioομε ιnV ΠιθαVoΙnια Vα ΠαραKoRoUθR_

σει KdΠOια μαθrrμOια ζωγροφικιis Kαι σUμφωVnσε oτι αυτo

iιαv nου εnιθυμοioε οin ιns τn ζωn Συζnτnoαμε ndoo

σnμαVΙιKO ιiιοv vο καΠiιεργιioει τn δnμιουργικn niευρα

ιnS ΠρoσωΠιKοτnιοs ιns Koι Vo Πρoσφερει θειικri εVεργειo

oΙΠV Γ]VtU|-,roΙικn τns niευρα

Σιrv ε;lομεvn oυvεδρ[α εμειvα EκninKιn oιαV τnv ε[δα vα

λnn. nnο ρ m:lxρ_| n \/|Π Πnr;]τn rnnnΛ Λljn Rδnl nδq<

*ε.c rOJ oVεφερε oΙι n Περιoδ65 τnS ouιn τΠ φoρO nιoV
.,|,Ο,cΓη.,/ο Γn.ο,lη,Γll πτενr-:xι,ln'n Το δlοοι ,vε|]1 Ko.τoV

εΠoμεVo μnV0

/ι-n.enηlπc ',π >l^l.^ e ^, ^.,eA-cηΛn',,rqcΗ UΨuUιUc vu UιUΛ!Ψζι ιι) ιuιιJιΛζ) \Uι pζΨ| !ξ9U, υτι,'.υ

πι ,vrδniρc Γln nnrilτn rnnn.l στ",r Ζr.ln _ηc nrnrnδσισε vo

ειVαι YUVαιKα, Vo oVαKoRιψει Kαι VO αΠOROισει ΙΟV εαUι6

ιΓS Koι Vo Πρoετo.μoστε[ vο γ,vεl μ1ιερO KoΓOΙε,



ΚtrZ *E re*il re# reaΞ$ζ*# Χ*# x&a*N*aryξ
Yn6ρxει 6vo φυτ6 noυ nρο€ρxεται αnd ιnv |vδ[α και

ε(vαι θαυμαιουργ6! Ε(vαι για nΠουoιουs και φιιυxoΟs. δι6τι

δεv ε(vαι ακριβd και xρειdζειοι καθnμεριvd αιn ζιυn μοs, αιnv
κaι ι7iνn |Πζ fiτn lnnnl nzρ.^ ,,^ΞA n,-, ,^ lnc ΣτnruJ, ν\ν ΨuPPu,.υιU μu) ΛUι Uιu Λu lUVιι\U μJJ, L.-

iοτιvικd Curcumα Longα' oτα Αψiικα turmerlc. o KoUρKoU_

μds, κουρκo!μn n xρυo6ρριζα αια Εlinvικα ε[vοι φυτο ιns
Ayurveda Kαι τnS κιv6ζικns ιατρικlis noυ οvοκαΠυψαv xιiιd'
δεs xρ6vιο nριv, ψωoιd γιο nοικ[lεs καθnμεριvεs xρnoειs

Τo τμnμα του φυιoΟ που xρnoιμonοιε[ται για θερonευτικουs oκo

norjs, το πα(ρvoυμε αn6 ιo oαρκιbδεs κoμμαιι ιns ρ(ζαs τoυ ιο
ono[o αvιiκει oιnv [δια oικoγ6vεια με το ginger [n

nιnερdριζα] 
.Εxει 

μεγdΠα φlliα oαv ιου Πωτου nου

φθdvoυv 1 5 μπρο oε υψοs Αυτεs οι ρ[ζεs μαζευo_

vιoι ιοv xειμΦvα. βρdζοποι oε vερ6 ti αιov οιμ6 και

και6n ιν οnοξnρα,νοντα ι,

Ξ lcic rnιlFiinδnRniπrrEtr.- .JUμε τoV KOLρKOUIO Πoι,

εxει €vιovο πoριoκαΠl n xρυoαφ( xριbμα, oε μορφfl
oκ6vns και μnoρουμε vα τo αγοροooυμε οnο ιnv
κεvτρικli ογoρd αn6 ιvδικο και κιvεζικα μαγαζιd
τρoφ[μωv αrliο και αnο μεγαiο οουnερμορκετ,

€*pμα κε #Ξrει€S Ι δ e *e*a εs
0 κoυρκουμds αποιεΠε[ θaυμdoιο φυοικd οvτιβιοιι
κo ενιi-l δρο θαικd oιο oυκιbιι, αφοΟ αnομακρΟνειιιs

τoξΜεs- ΠαρdΠinΠα βοnθdει oιnv καΠlt lειτoυργlο

ιns καρδιαs, τoυ oκεΠπικo0 Kαι ιoU ΠεΠτιKOιj oυoιΛ-

ματοs, .δ.απερα αnV ΠεUΓ τωV nρωτεivων, Iooρροrε.

τov μεταβοΠιoμ6, τn xΠωρ[δα τoυ oιομdxoυ και ε[vοι οnοροhnτο

μπd οno μια αvιιβlωon i dιαv εxουμε δυonεψ[α, φoυoκΦμωα,
διdρρoιο, καoΟρα oιο αιομdxι ιi κοΠικο'

0 κουρκoυμds oKιvnιοnοιε[, τn xοih κοι το oυκιijτι Φαιε vα

αnoμοκριlvοuv τιs τοξ(vεs και βonθdει αιov μειαβοiιoμ6 τoυ

d[noυs.,Ειoι, μειΦvει ιn xoΠnoιερ[vn.

Τα oυαιατικο κoυρκουμlvn zingiberοne KOι tumeΓOne ΠOU

nροlεxρ ργοl ιl ρνnΛρc nnπΔτnlrc. xnnnτiιrnc' |ηn ι , Β τnl irzn.'

A οτα iΟ0 γρJ. i-] κουρκoυμlvn ε[vοι δυvατ6 και αoφοiεs
αvιιφΠεγμovιbδεs ουoτατικd, καl6 εnlons για ιnv αρθρ(τιδα

Koι VιO τnV ουοοδ6xο κυoτn,

Afiεξ6v6ρα Κortoβo0

Στnv |vδiα βlεnειs noΛΟ oυxvα αvθρι,bπoυs oιο δρομο vα

εxουv oκεnαoει oro τουs ιο oΦμα με αυτn τn iαμnερn oκοvn,

Vlο vr lvο,lο ιln., εi-lε οll εixε <οοκiνο rττο δεοι -ο ιnS Kα. o

κουρκουμαs, τοv onοlο εxε κdvει αΠοιφn, αιαμοιουoε ιn

φαγoΟρο Kοι ιoUS n6voυs, Σιnv K[vα ιο μεταxειρlζovιαι σιo
-δ,i'τΛ ffiΛ^,Δ r^ 

'.d^ 'i','| ιJι,ιJιu UιuUιU ιUU KUμKιVΟU ΙnS μnτραS τoU μασιoU Kαι τoU

nο.cn< c ηinnl Ξniπnq ι,Λιlcl zαΞn τn |||,,'ηi^-^,.- ,- ,\uVει (uΓU υ.Ι ψωριυυ. l τΓV OKμ1

Λc, ].j!!.]ε, ι"v εξαliωon μoiυvoειs ιου δ6ρμαιos' Ε[vαι

ε_.:"s ευεργειικo oτo oυvαxι, τov βrixα κοι ιοv
;.;a- -τ'Ξn n

a.^ ^.^ :--^.^-,^-:J 1-ν*..-9--Ξ ' '' --'. .J ι']cS

Στo ρ0ζι'. /..--::']. Ξ=s*:: :,': -.κοο ψιdο-
κομμεvο κρε,*ι5. ..': =:5. ε.': <:,:ciοκι

γiυκοΟ κουρκουμα κοι οr1jτ. 
,l 

κουιlα ρυζι 2

κoυnεs vερd], Pοδ.ζoυμε Γρωτo Ιo hρεμμι]δι με
τoV KoUρKoUμα κοι nροoθετoιJμε Ιo ρυζι 

,Eτoι

-lο.ρvει εvο oμoρφo Χρωμα Kαι .διο.ιερ^ νεjor
Ιτn πl lιrcν c lο nnnπEiτnl t.,,tr----.--r: Ιo Vερ0 Ko| ιo 0φn-

VOUμε VO βρdoει
Στo ψ6ρι η κoτ6πoυfio' Pοδ[ζουμε οκoρδο n

^βt---δ,-ε ε'α,ο-_οla. ' /aυa.o'Lo,Oι ιΟ

TnnοFc-- ,,: _. _-f- - ' :_. τ] " - ,ι t -"O .
ιo ψορι'
Στα fiαxαvικα. -: a:::':. :*:*]. t :. .,.,:--

PζΛUνF]ΛUUFr! )/ 1'- '--'-

Στo τo6ι'Ζεoτ6vερο, μεiι κο: ] 2 4:-.::](. (ουρκουμα_ nερι-

μεvετε 5 f,εnιο Αvθεiειε i ρ::i.:.. .'ο 
;ingern κdρδαμο,

Στo 6Eρμα' Avακαι6ψιε iiγο κουρκουμα με vερ6 ri alοe vera

gel για να φιιαξειε μια αdοιφn' Αυτri n αiοιφil ε(vαι καlιi για
τoιμnnμοτα αrο εvτo-ο σΠ.θoι,ρoK.O, φFεγ-ovεs εκζε-ατα,

γροιoουvιεs και πinγ€s

Aκμη' nρoo€ξιε, oε ουτri ιnv nερlπτωon xρnoιμοnοιοΟμε

noFυ ^[γr οκοv. δ.oτ. xρωμοτ.ζει εντοvο ιο δερμα,

oυrtftιλα. Αv 6xειε ουliιrδα ri ερεθιoμεvο oυiα f,[γn oκοvn

αnο κoυρκουμd oε xΠιαρ6 vερd για nΠΟoειs ιoυ αι6μαιοs θα
nπc GnnΞnπrl Fniπnc nriακn ιni7s ' τοιt nnιi6δnιlτn

Πρoooxli 
i

0 κουρκουμοs δεv nρ6nει Vα ΧρnσιμoΠoιεiτοι απo εγκΟoυs, dιoμο noυ εxoυv nροβinμα με Ιn xοΠri ιουs ιi που 
i

lομβdvoυv αvτιnnκτικd, Νz1εγdlεs ΠOσOτnτεS μnoρεi vα δnμιουργrioουv lρoβiiμοια σΙo γOστρενTερικd oΟoτnμο, 
1

._... ...__- **-* -"-.-, ,".i

22\
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