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Που οφείλονται τα ωτορινολαρυγγολογικά
προβλήματα το καλοκαίρι
Τ

ους καλοκαιρινούς μήνες δεν αλλάζουν μόνο οι καιρικές
συνθήκες, αλλά και οι συνήθειες και η διατροφή μας, και
αυτή η αλλαγή δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη ωτορινολαρυγγολογικών προβλημάτων, όπως οι ωτίτιδες,
οι ιγμορίτιδες και η αλλεργική ρινίτιδα.
«Το αυτί είναι το όργανο που επηρεάζεται περισσότερο το καλοκαίρι λόγω της αυξημένης υγρασίας από τα πολλά λουσίματα
εξαιτίας της ζέστης, αλλά και από το μπάνιο στη θάλασσα και την
πισίνα» μας εξηγεί η Δρ. Ανατολή Παταρίδου, MD, χειρουργός
ωτορινολαρυγγολόγος, επιστημονική συνεργάτης του Νοσοκομείου Υγεία. «Με τη βοήθεια του νερού, τα μικρόβια και οι μύκητες αναπτύσσονται πιο εύκολα στον έξω ακουστικό πόρο, προκαλώντας φλεγμονή με οίδημα, έκκριση υγρού (ωτόρροια), ερυθρότητα, έντονο πόνο (ωταλγία) και αίσθημα κνησμού.

Η ιγμορίτιδα
Ένα συχνό ωτορινολαρυγγολογικό πρόβλημα του καλοκαιριού
είναι η ιγμορίτιδα που μπορεί να οφείλεται σε μόλυνση από το
κολύμπι σε μολυσμένα νερά και τις καταδύσεις με ανοιχτή μύτη
ή και στη συνεχή έκθεση έκθεση στον κρύο και ανθυγιεινό αέρα
των κλιματιστικών.
Αν λοιπόν εκδηλώσει κάποιος συμπτώματα όπως ρινική συμφόρηση («μπούκωμα»), καταρροή (συνάχι), πονοκέφαλο, πυώδεις εκκρίσεις, διαταραχές στην όσφρηση και βήχα, είναι πολύ
πιθανό να έχει ιγμορίτιδα.

Σε τέτοια περίπτωση πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στον ωτορινολαρυγγολόγο ιατρό για να του χορηγήσει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και να αποφύγει την εμφάνιση προβλημάτων
σε άλλα, γειτονικά όργανα, όπως ωτίτιδες, προβλήματα στα μάτια ή ακόμα και στους βρόγχους.

= Οι λόγοι που οι άνδρες
αναζητούν το... «μεγάλο»

Αλλεργική ρινίτιδα
Η αλλεργική ρινίτιδα μπορεί να εμφανίσει έξαρση το καλοκαίρι,
πιο συχνά σε ευάλωτα άτομα. Αυτό οφείλεται στο ότι ειδικά κατά
την περίοδο των διακοπών, πολλοί αλλάζουν τις διατροφικές συνήθειές τους και καταναλώνουν πολύ περισσότερα πρόχειρα φαγητά, βιομηχανοποιημένα σνακ και επεξεργασμένα τρόφιμα γεμάτα αλάτι και τρανς λιπαρά οξέα και αλκοόλ.
Ωστόσο «η μεγάλη κατανάλωση αλατιού προκαλεί κατακράτηση
υγρών και είναι επιβαρυντική για το αναπνευστικό σύστημα, ενώ
τα χημικά συστατικά αυτών των τροφίμων είναι πολλές φορές
εκλυτικοί παράγοντες για την εμφάνιση αλλεργικής ρινίτιδας ή
για την πρόκληση μιας κρίσης σε ασθενείς με γνωστό ιστορικό»
υπογραμμίζει η Δρ. Παταρίδου. «Καλό είναι λοιπόν να ακολουθούμε όλοι, και το καλοκαίρι, τους κανόνες της μεσογειακής διατροφής, αποφεύγοντας τις τεχνητές τροφές.

Ποιοι κινδυνεύουν
Τα ωτορινολαρυγγολογικά προβλήματα του καλοκαιριού είναι πιο
εύκολο να παρουσιαστούν σε άτομα με παραμελημένα προ-

βλήματα της μύτης που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης.
Στους ασθενείς με υπερτροφικές αδενοειδείς εκβλαστήσεις («κρεατάκια»), διογκωμένες αμυγδαλές, στραβό ρινικό διάφραγμα, πολύποδες στη μύτη ή χρόνια ιγμορίτιδα, δημιουργείται χρόνιο οίδημα στην περιοχή της μύτης, γεγονός που τους καθιστά πιο ευάλωτους στο να προσβληθούν από έναν ιό ο οποίος θα εξαπλωθεί σε γειτονικά όργανα και ιστούς.
«Καλό θα είναι λοιπόν να μην παραμελούνται τα χρόνια προβλήματα, ώστε να μην ταλαιπωρείται ο ασθενής από συνεχείς
εξάρσεις, διατρέχοντας παράλληλα αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσει επιπλοκές» εξηγεί η Δρ. Παταρίδου.

Πρώτες βοήθειες σε περίπτωση
θερμικής εξάντλησης και θερμοπληξίας
χρό και υγρό. Οι κόρες είναι διεσταλμένες. Η
θερμοκρασία όμως παραμένει φυσιολογική.

Θεραπεία
ερμική εξάντληση είναι η παροδική ανεπάρκεια του καρδιαγγειακού συστήματος,
Θ
που εμφανίζεται μετά από την παρατεταμένη έκ-

θεση του ατόμου (ώρες ή ημέρες) σε υψηλές
θερμοκρασίες. Τα αρχικά συμπτώματα είναι κεφαλαλγία, ίλιγγοι, εξάντληση, τα οποία καταλήγουν σε ξαφνική και μικρής διάρκειας κατάρρευση. Η αρτηριακή πίεση είναι χαμηλή, ενώ συνοδεύεται από ταχυκαρδία. Το δέρμα είναι ψυ-

Η παραμονή σε δροσερό περιβάλλον και η κατανάλωση άφθονου νερού λειτουργούν ευεργετικά στην εξάλειψη των παραπάνω συμπτωμάτων. Αν παρόλα αυτά, ο ίλιγγος και η ναυτία
δεν υποχωρήσουν, ο γιατρός μπορεί να συστήσει ενδοφλέβια χορήγηση χλωριούχου νατρίου.
Θερμοπληξία είναι η αδυναμία του οργανισμού να αποβάλει τη θερμότητα, όταν εμποδίζεται η φυσιολογική εφίδρωσή του.
Αυτό κυρίως συμβαίνει, όταν η θερμοκρασία
του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή και η υγρασία της ατμόσφαιρας είναι πάνω από 70%. Η βα-

ριά σωματική εργασία, η παρατεταμένη έκθεση
στον ήλιο, τα βαριά γεύματα και η κατάχρηση
αλκοολούχων ποτών σε περιόδους καύσωνα
αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης θερμοπληξίας.
Τα αρχικά συμπτώματα της θερμοπληξίας είναι η έντονη δίψα και η ξηρότητα του στόματος,
του φάρυγγα και του δέρματος. Στη συνέχεια
εμφανίζεται ερυθρότητα στο πρόσωπο που συνοδεύεται από εφίδρωση, ζαλάδα, πονοκεφάλους, πόνο στο στήθος, κατάπτωση του οργανισμού, αδυναμία στα πόδια, μυϊκές κράμπες, δυσφορία, ταχυσφυγμία, δύσπνοια και βουητά στα
αυτιά. Ο πυρετός είναι πάντα σταθερός και μπορεί να φτάσει στους 42 βαθμούς Κελσίου. Τέλος

εμφανίζονται λιποθυμικά επεισόδια και ο θερμόπληκτος πέφτει αναίσθητος.

Θεραπεία
Μεταφέρουμε άμεσα το θερμόπληκτο σε μέρος δροσερό. Προσπαθούμε να κατεβάσουμε
τη θερμοκρασία του με δροσερές κομπρέσες
και βγάζοντάς του τα περιττά ρούχα. Του δίνουμε άφθονο νερό και μικρές ποσότητες αλατιού. Αν έχει χάσει τις αισθήσεις του, του κάνουμε ζωηρές εντριβές και του δίνουμε να εισπνεύσει ξίδι, αμμωνία ή αιθέρα. Αν ο θερμόπληκτος παρά τις προσπάθειές μας δεν συνέλθει, καλούμε γιατρό ή τον μεταφέρουμε στο
πλησιέστερο νοσοκομείο.

Το Σκληρόδερμα απαιτεί έγκαιρη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση
Το Σκληρόδερμα είναι μια πολυστηματική νόσος που απαιτεί έγκαιρη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση.
Αυτό είναι το μήνυμα με το οποίο
και φέτος η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α) προσπαθεί να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους ασθενείς, αλλά και
ολόκληρη την κοινωνία για το σπάνιο
αυτό ρευματικό νόσημα, με την ευγενική χορηγία και υποστήριξη της ELPEN.
Στη χώρα μας κάθε χρόνο προστίθενται περίπου 100 νέοι ασθενείς. Συνολικά υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 1500 ασθενείς σε όλη τη χώρα,
αν και οι αριθμοί αυτοί μπορεί να μην
αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, δεδομένου ότι υπάρχει αδιευκρίνιστος αριθμός ασθενών στους οποίους η διάγνωση δεν έχει ακόμη γίνει,
ιδίως στα αρχικά στάδια της πάθησης.
Με αφορμή λοιπόν, την Παγκόσμια
Ημέρα Σκληροδέρματος και το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα το σπάνιο
αυτό νόσημα θεωρείται “μυστηριώδες”, η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα καταρρίπτει κάποιους
“μύθους” γύρω από αυτό:

Μύθος
Το Σκληρόδερμα είναι ίδιο για όλους

Αλήθεια
Το Σκληρόδερμα μπορεί να διαφέρει
από ασθενή σε ασθενή δεδομένου ότι

έχει διαφορετικούς τρόπους που εκδηλώνεται. Στις δύο μεγάλες κατηγορίες, το Σκληρόδερμα συνήθως εντοπίζεται σε μερικά σημεία του δέρματος ή των μυών και σπανίως επηρεάζει τα εσωτερικά όργανα (Εντοπισμένο Σκληρόδερμα) ή επηρεάζει το
συνδετικό ιστό σε πολλά μέρη του σώματος που περιλαμβάνει εσωτερικά
όργανα (Συστηματικό Σκληρόδερμα).

Μύθος
Το Σκληρόδερμα επηρεάζει μόνο το
δέρμα

Αλήθεια
Σε δύο μεγάλες κατηγορίες του το
Σκληρόδερμα μπορεί να επηρεάσει τα
πάντα, από το δέρμα, τους μυς και τα
εσωτερικά όργανα.
Στην περίπτωση
του Συστηματικού Σκληροδέρματος,
μπορεί επίσης να επηρεάσει το συνδετικό ιστό σε πολλά μέρη του σώματος όπως το δέρμα, τον οισοφάγο,
το γαστρεντερικό σωλήνα (στομάχι και
έντερα), τους πνεύμονες, τους νεφρούς, την καρδιά και άλλα εσωτερικά όργανα.

Μύθος
Το Σκληρόδερμα μπορεί να διαγνωστεί

Αλήθεια
Εφόσον το Σκληρόδερμα παρουσιάζει συμπτώματα παρόμοια με άλλες
αυτοάνοσες νόσους, η διάγνωση μπο-

ρεί να είναι δύσκολη. Εκτός από τις
περιπτώσεις όπου υπάρχουν δερματικές εκδηλώσεις, όπως η πάχυνση,
είναι δυνατό για μια περίπτωση να διαγνωσθεί λανθασμένα ή ακόμη και να
μείνει αδιάγνωστη.

Μύθος
Μόνο λίγοι ασθενείς με Σκληρόδερμα έχουν επίσης το φαινόμενο Raynaud’s:

Αλήθεια
Σύμφωνα με το Κέντρο Σκληροδέρματος Johns Hopkins και την Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία, μόνο ένα
μικρό ποσοστό των ατόμων με φαινόμενο Raynaud θα καταλήξει να αναπτύξει Σκληρόδερμα.
Από την άλλη πλευρά, σχεδόν όλοι οι
ασθενείς με Σκληρόδερμα έχουν την
πιθανότητα να πάσχουν από το φαινόμενο Raynaud.
Το χαρακτηριστικό σύμπτωμα του φαινομένου είναι η αλλαγή του χρώματος των δακτύλων ( λευκό, μελανό,
κόκκινο).
Αξίζει να τονιστεί ότι η διάρκειά του,
που είναι ποικίλη και στις σοβαρότερες περιπτώσεις η βραδύτητα της ροής
του αίματος στα δάκτυλα μπορεί, λόγω της μειωμένης παροχής οξυγόνου
και θρεπτικών ουσιών, να οδηγήσει
σε βλάβες στις άκρες των δακτύλων
με συνέπεια τη δημιουργία ελκών, τα
οποία είναι πολύ επώδυνα και δύσκολα
στην επούλωσή τους

Μύθος
Το Σκληρόδερμα είναι μεταδοτικό

Αλήθεια
Το Σκληρόδερμα δεν είναι μεταδοτικό, μολυσματικό ή κακόηθες.

Μύθος
Μόνο οι ενήλικες μπορούν να αναπτύξουν Σκληρόδερμα
Αλήθεια
Η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο για το
Σκληρόδερμα. Στην πραγματικότητα,
το Εντοπισμένο Σκληρόδερμα είναι
πιο συχνό στα παιδιά, ενώ το Συστηματικό Σκληροδέρμα είναι πιο κοινό
στους ενήλικες.

Μύθος
Το Σκληρόδερμα «χτυπά» μόνο τις γυναίκες

Αλήθεια
Συνολικά, οι γυναίκες ασθενείς είναι
περισσότερες από τους άνδρες ασθενείς, με ποσοστό εμφάνισης 4 γυναίκες προς 1 άνδρα, με αυτή την ασθένεια να «χτυπά» κυρίως γυναίκες στις
ηλικίες 30-50 ετών. Αλλά υπάρχουν
και πολλές περιπτώσεις όπου άνδρες
διαγνώστηκαν με Σκληρόδερμα.

Μύθος
Το Σκληρόδερμα είναι πάντα ορατό
«δια γυμνού οφθαλμού»

Αλήθεια
Σε ορισμένες περιπτώσεις στη Συ-

στηματικό Σκληρόδερμα, η εκδήλωση μπορεί να είναι πιο έντονη για το
συνδετικό ιστό, γεγονός που καθιστά
δύσκολο να εντοπιστεί μακροσκοπικά.

Μύθος
Το Σκληρόδερμα μπορεί να θεραπευτεί

Αλήθεια
Δυστυχώς, δεν υπάρχει ακόμα καμία
θεραπεία για το Σκληρόδερμα, αλλά
υπάρχει συμπτωματική θεραπεία,
προσιτή για τους ασθενείς, κυρίως
για την αντιμετώπιση των δακτυλικών
ελκών και την μείωση της εμφάνισης νέων, που είναι μία πολύ σοβαρή επιπλοκή της πάθησης. Οι ασθενείς αυτοί μπορεί να πάσχουν επίσης
από Πνευμονική Υπέρταση την δεύτερη σοβαρή επιπλοκή του Σκληροδέρματος.
Η αγωγή με τη μποσεντάνη (πρωτότυπο ή γενόσημο) του από του στόματος διπλού ανταγωνιστή υποδοχέων ενδοθηλίνης, το οποίο είναι εγκεκριμένο για τη θεραπεία της Πνευμονικής Αρτηριακής Υπέρτασης (ΠΑΥ)
και για τη μείωση του αριθμού των
νέων δακτυλικών ελκών σε ασθενείς
με συστηματική σκλήρυνση και εξελισσόμενη νόσο δακτυλικών ελκών,
μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την
ποιότητα ζωής και την ικανότητα άσκησης, να επιβραδύνει την εξέλιξη της
νόσου και να βελτιώσει τη μακροχρόνια έκβαση.

Η Menarini Hellas αναβάθμισε το Περιφερειακό Ιατρείο στη Νίσυρο
παρέχοντας ιατρικές εξετάσεις και υπηρεσίες

«Εναλλακτική Θεραπεία Ελκώδους
Κολίτιδας & Νόσου Crohn»

Υποστηρίζοντας ένθερμα την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στην περίθαλψη, ανεξαρτήτως οικονομικών ή
γεωγραφικών συνθηκών,
η φαρμακευτική εταιρία
Menarini Hellas συμμετείχε ως χορηγός για 11η
χρονιά στο διάπλου προσφοράς της «Ομάδας Αιγαίου» στα ακριτικά νησιά. Στο φετινό 22ο Διάπλου, που πραγματοποιήθηκε το Μάιο, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής ζωής
των κατοίκων 10 απομακρυσμένων νησιών -και ειδικότερα σε ό,τι
αφορά την ανεμπόδιστη πρόσβασή τους στην Υγεία, στην Παιδεία
και τον Πολιτισμό- η Menarini Hellas αναβάθμισε το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο στο Μανδράκι της Νισύρου, παρέχοντας ιατρικές εξετάσεις και υπηρεσίες, προκειμένου να αμβλυνθούν οι ανισότητες, τις οποίες αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί πληθυσμοί της πατρίδας μας. Στη λιτή τελετή που οργανώθηκε στο
Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της Νισύρου, έδωσε το «παρών» ως εκπρόσωπος της εταιρείας ο Μανώλης Μάκρας. Ο κ.
Μάκρας τόνισε πως η κάλυψη των ιατρικών αναγκών του τοπικού

Η ελκώδης κολίτιδα και η νόσος Crohn
–ιδιοπαθείς, φλεγμονώδεις εντερικές
νόσοι (ΙΦΕΝ)– εμφανίζονται με ποικιλία
συμπτωμάτων και ταλαιπωρούν μεγάλο μέρος των συνανθρώπων μας. Η αιτιολογία τους είναι σε μεγάλο βαθμό
άγνωστη, ενώ η θεραπεία τους –τόσο η
συντηρητική όσο και η χειρουργική– παρότι έχει σημειώσει πρόοδο και εν πολλοίς ανακουφίζει τους ασθενείς, δεν έχει
καταφέρει να τις εκριζώσει. Στο βιβλίο
των Ι.Κ. Τριανταφυλλίδη, Β. Καραγιάννη και Κ. Τριανταφυλλίδη: «Εναλλακτική Θεραπεία Ελκώδους Κολίτιδας και Νόσου Crohn», που κυκλοφόρησαν οι Ιατρικές Εκδόσεις ΒΗΤΑ προτείνονται, μετά από ενδελεχή μελέτη της βιβλιογραφίας, κατ’ αρχήν διαιτητικοί τρόποι αντιμετώπισής τους,
με σκοπό να μειωθούν τα συμπτώματα. Οι διαιτητικές συνήθειες
θεωρείται ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο για την επιδείνωση των
ΙΦΕΝ, ενώ παρατίθενται σημαντικά κλινικά δεδομένα σχετικά με
τον ρόλο των βοτάνων και των φυτικών παρασκευασμάτων στην
ύφεση των νόσων και στη διατήρησή της.
Τιμή (με Φ.Π.Α.): 17,00 ΕΥΡΩ
Για πληροφορίες: ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΗΤΑ, τηλ. 210-6714 371

πληθυσμού αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη Menarini Hellas και υπογράμμισε την δέσμευση της φαρμακευτικής εταιρίας
να παραμείνει συνοδοιπόρος της «Ομάδας Αιγαίου» και να συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα το έργο της στα νησιά της «άγονης
γραμμής». Από τη μεριά του, ο δήμαρχος της Νισύρου Χριστοφής
Κορωναίος ευχαρίστησε τον εκπρόσωπο της Menarini Hellas και
την «Ομάδα Αιγαίου» για τη σημαντική προσφορά τους στο ηφαιστειογενές νησί και επεσήμανε ότι η 6ετούς διάρκειας οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας έχει καταστήσει για τους νησιώτες ακόμα πιο δύσκολη την πρόσβαση σε υπηρεσίες περίθαλψης, που θα έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητες. Στον 22ο διάπλου που διήρκησε 12 ημέρες (12-23 Μαϊου), η «Ομάδα Αιγαίου» διέσχισε περισσότερα από 530 ναυτικά μίλια με 14 φουσκωτά σκάφη και το εξειδικευμένο πλωτό ασθενοφόρο σκάφος «Μηνάς», και πλήρωμα 117 εθελοντές, επισκέφθηκε 10 μικρά δυσπρόσιτα νησιά από τους Φούρνους και τη Θύμαινα, μέχρι τη Χάλκη και από τη Νίσυρο μέχρι το Κουφονήσι. Στα 10 απομακρυσμένα νησιά, οι εθελοντές της «Ομάδας Αιγαίου», εκ των οποίων
43 είναι γιατροί πραγματοποίησαν 3.009 δωρεάν ιατρικές εξετάσεις σε 1495 εξετασθέντες, ενώ παράλληλα διενεργήθηκαν 571
μικροβιολογικές εξετάσεις στους νησιώτες. Επίσης, η «Ομάδα Αιγαίου» υλοποίησε εννέα έργα υποδομής, ενώ δώρισε σχολικό και
εκπαιδευτικό εξοπλισμό σε 34 νησιωτικά σχολεία.

Σεξ: το μέγεθος
μετράει;
Ναι και μάλιστα
«κλείνει σπίτια»!
Το μέγεθος του… ανδρισμού έχει «κλείσει σπίτια», γιατί, όπως φάνηκε από οκταετή έρευνα του Ανδρολογικού Ινστιτούτου
Αθηνών σε 3000 άνδρες και γυναίκες,
παίζει καταλυτικό ρόλο, επηρεάζοντας την
εικόνα, τη σεξουαλική πράξη, τον οργασμό και την ικανοποίηση των συντρόφων… Ποσοστό πάνω από 80% απάντησε
πως, ναι, το μέγεθος παίζει ρόλο στη σεξουαλική απόδοση. Ενώ όμως τα 13 εκατοστά αποτελούν το φυσιολογικό μέσο
όρο, στο μυαλό ανδρών και γυναικών τα
17 εκατοστά θεωρούνται, λανθασμένα, το
κανονικό μέγεθος. Πόσο μας επηρεάζει
μια τέτοια αυταπάτη;
Οι συμμετέχοντες απάντησαν ανώνυμα σε
ερωτηματολόγιο στο Διαδίκτυο και τα ευρήματα συνδυάστηκαν με τις πραγματικές
μετρήσεις, που έγιναν σε άνδρες που επισκέφτηκαν το Ινστιτούτο.
Η πλειοψηφία όσων συμμετείχαν στην
έρευνα παραδέχτηκε πως τα 17 εκατοστά
είναι καλύτερα από τα 13. Ίσως γι’αυτό η
αυξητική φαλλού (πάχυνση, επιμήκυνση)
να είναι η επέμβαση, που πολλοί άνδρες
θα ήθελαν να κάνουν.
Τα στοιχεία της παραπάνω έρευνας δόθηκαν στη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για το νέο τμήμα sex coaching,
που αρχίζει τη λειτουργία του στο Ανδρολογικό Iνστιτούτο, υπό την sex editor-dating & coach Ειρήνη Χειρδάρη. Πρόκειται
για μια καινοτομία, που ευελπιστεί να
βοηθήσει όσους, επηρεασμένοι από την
οικονομική λαίλαπα, ενίοτε ξεχνούν τα
ευεργετικά οφέλη του σεξ και δεν μπορούν πάντα να βρουν λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις ερωτικές
τους σχέσεις.
Όπως εξήγησε, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Δρ. Κωνσταντίνος
Κωνσταντινίδης: «Ο συμβολισμός του μεγάλου φαλλού έχει σχέση με τη ρώμη και
με τον ανδρισμό, όπως είναι στη γυναίκα
ο μεγάλος μαστός, που σχετίζεται με τη
γονιμότητα και τη θηλυκότητα. Στην ερώτηση αν το μέγεθος επηρεάζει τη σεξουαλική απόδοση, η συντριπτική πλειοψηφία
απάντησε ναι, σε ποσοστό πάνω από
80%».
Πάντως η διαφορά στα εκατοστά φαίνεται
πως εκτοξεύει το άγχος της επίδοσης
στο… ρινγκ του έρωτα, αφού, όπως ομολόγησαν οι άνδρες που πήραν μέρος στη
μελέτη, ανεξάρτητα από την απόδοσή
τους στο σεξ, μέσα τους ένιωθαν το φόβο
της απόρριψης. Οι περισσότεροι δεν είχαν
προβλήματα στύσης, παρόλα αυτά, στην
προσπάθεια να πάνε με τη νέα τους σχέση
είχαν πρόβλημα αυτοπεποίθησης.
Εξάλλου τόσο στη μελέτη του Ανδρολογικού Ινστιστούτου όσο και πρόσφατη διεθνή μετα-ανάλυση οι ειδικοί διαπίστωσαν
ότι είναι μύθος ότι οι κοντοί άνδρες είναι
πιο κερδισμένοι σε μήκος, αφού οι ψηλοί
είχαν μερικό πλεονέκτημα με στατιστική
διαφορά – όχι ισχυρή, αλλά ενδεικτική…

Οι λόγοι που οι άνδρες
αναζητούν το «μεγάλο»
1. Η σεξουαλική ζήλεια και ο φθόνος του
φαλλού έχουν πηγή την παιδική ηλικία.
Τα αγοράκια είναι γνωστό ότι αρέσκονται να συγκρίνουν τα γεννητικά τους
όργανα.
2. Στην εφηβεία τα αγόρια αρχίζουν να
μετράνε εκατοστά με τα άλλα αγόρια,
όπου η σύγκριση μπορεί να αφήσει
πάντα ένα έλλειμμα, καθώς πάντα θα
υπάρχει κάτι μεγαλύτερο…
3. Η τρομοκρατημένη μαμά, που συγκρίνει τα δυο της αγόρια, που διαφέρουν
σε μέγεθος - ο μεγάλος της ήταν διαφορετικός ή και ο μικρότερος σε ηλικία
φαίνεται να το έχει μεγαλύτερο...
4. Οι πρώτες αναζητήσεις στην εποχή του
αυνανισμού και η εικόνα του πορνοστάρ μοιάζει σίγουρα πολύ εντυπωσιακή.
5. Οι πρώτοι έρωτες και η αμφισβήτηση
πως κάποιοι άλλοι ήταν πιο προικισμένοι...
6. Η πεοσκόπηση από ψηλά κρύβει το
πραγματικό μέγεθος, ιδιαίτερα όταν
υπάρχει κοιλίτσα.
7. Το σύνδρομο του γυμναστηρίου και του
στρατού. Άνδρες γυμνοί και όλοι μπορούν να δουν ποιος είναι πιο προικισμένος.
8. Το μεγάλο σώμα της σωματοδομής
(body building) εντείνει τη διαφορά,
αφού καμιά άσκηση και κανένα βάρος
δεν κάνει το σώμα του φαλλού να μεγαλώνει, όπως το υπόλοιπο.
9. Ο φόβος της ομοφυλοφιλίας. Οι άνδρες έχουν ως απόλυτο κριτήριο της
ανδρικής ταυτότητας το μεγάλο φαλλό,
που θα τον θαυμάσουν όχι μόνο οι γυναίκες, αλλά και οι άνδρες. Ένας άνδρας με μεγάλο πέος είναι αναμφίβολα
δυο φορές άνδρας, άρα δεν μπορεί να
είναι ομοφυλόφιλος.

