
 Μ ’ αυτή τήν αίσθήσή, 
έζησα κάτι συγκλονι-
στικό σε διακοπές μου 
πριν λίγα χρόνια σε 

παραλία του Αιγαίου. Φυσούσε πολύ 
δυνατός αέρας, κανείς δεν τολμούσε 
να κολυμπήσει. Οι μόνοι με θετική 
στάση ήταν αυτοί που έκαναν wind 
surf και χρησιμοποιούσαν το στοιχείο 
του αέρα υπέρ τους. 

Το ίδιο βράδυ ένας φίλος μας, φα-
νατικός σερφίστας, μου εξιστόρησε 
πώς θεραπεύτηκε από τη χρόνια ιγ-
μορίτιδα κάνοντας αυτό το σπορ όλο 
το χρόνο. Εγώ σκεπτόμενη ως ειδικός 
ωτορινολαρυγγολόγος του εξήγησα 
ότι αυτό οφείλεται στη θετική δράση 
των πλύσεων με το θαλασσινό νερό. 
Ο ίδιος όμως, είχε άλλη άποψη, ότι 
αυτό κυρίως οφείλεται στη θετική 
επίδραση των σπορ στο νερό στην 
ψυχική μας υγεία, καθώς διώχνουν το 
στρες και τις αρνητικές σκέψεις και 
μας γεμίζουν όμορφες εικόνες. Είναι 

η καλύτερη μορφή ψυχοθεραπείας, 
ιδιαίτερα στη χώρα μας που διαθέτει 
ατελείωτες παραλίες.

 Ξεκίνησα μαθήματα την άλλη 
μέρα και βίωσα το συντονισμό που 
απαιτείται για να ισορροπήσεις πάνω 
στη σανίδα, ο οποίος σου χαρίζει 
απίστευτη αυτοπεποίθηση σε όποια 
ηλικία, καθώς ανακτάς τον έλεγχο 
του σώματος. Αναφέρω απόσπασμα 
από βιβλίο του Αργεντινού ψυχιά-
τρου Χόρχε Μπουκάι: «η ζωή είναι 
όπως το windsurf, πρέπει να πας 
ανάλογα με τον αέρα και το κύμα που 
έχει μια συνεχή δυναμική».

Εξασκώντας την ιατρική τόσα 
χρόνια, αυτό που με προβληματίζει 
είναι ότι παρά την εξέλιξη υπάρχει 
μεγάλη αύξηση της νοσηρότητας. 
Στην ειδικότητα της Ωτορινολα-
ρυγγολογίας αυξήθηκαν οι ασθενείς 
με αλλεργική ρινίτιδα, ιγμορίτιδα, 
πολύποδες, αποφρακτική άπνοια, 
καθώς και κακοήθειες στην 
περιοχή του στόματος, φάρυγγα, 
λάρυγγα. Επίσης έχει αυξηθεί και 
η σωματοποίηση του άγχους με 
συχνότερα συμπτώματα ίλιγγο, 
κεφαλαλγία, εμβοές, δυσκολία 
στην κατάποση, αστάθεια. Βέβαια, 
παρά την εξέλιξη στη διάγνωση 
και θεραπεία, είτε φαρμακευτική 
είτε χειρουργική με τις νέες ενδο-
σκοπικές τεχνικές, είναι βέβαιο 
αυτό που ο Ιπποκράτης είχε πει 

πριν από χιλιάδες χρόνια, ότι το 
σώμα έχει την ιδιότητα σε μεγάλο 
βαθμό να αυτοθεραπεύεται. Για να 
συμβεί αυτό, ύψιστη σημασία έχουν 
οι παράγοντες διατροφή, κίνηση, 
περιβάλλον, τρόπος ζωής, τρόπος 
σκέψης.

Οι παρακαταθήκες ενέργειας 
που πήραμε από τις καλοκαιρινές 
μας διακοπές ας γίνουν η αφορμή 
να αντιδράσουμε πιο ολιστικά στην 
αύξηση της νοσηρότητας με ριζικές 
αλλαγές του καθημερινού τρόπου 
που ζούμε, που αφορούν τη δια-
τροφή, την άθληση και τη διαχείριση 
των γεγονότων.
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Φυλακισμένο το σώμα και η ψυχή από την πίεση της χρονιάς έχει ανάγκη 
να εκτονωθεί στο χαλαρό διάστημα των διακοπών. 
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