
μό της μουσικής. Είναι η δύναμη που νιώ-

θεις. Που ενώ χορεύεις σε κάνει να νιώ-

θεις ανίκητος, κατακτώντας τον κόσμο 

ολόκληρο. Και όταν τελικά τελειώνει ο 

χορός αυτή η δύναμη και η αίσθηση που 

σου προσφέρει, σου λείπει και δεν θέλεις 

να σταματήσεις να χορεύεις.  

Ο χορός είναι η συζήτηση μεταξύ ψυχής 

και σώματος και δε θα το καταλάβεις αυ-

τό αν δεν το νιώσεις.  Κάνεις αυτό που 

θέλει η ψυχή σου και το σώμα υπακούει. 

Το σώμα όμως δεν έχει να κάνει μόνο με 

τα πόδια, καθώς κάθε μέρος του σώμα-

τος, από τα δάχτυλα των ποδιών μέχρι το 

κεφάλι, συμμετέχει δυναμικά σε κάθε 

κίνηση. Ολόκληρο το σώμα προσδίδει 

ένταση και ενεργητικότητα στον χορό και 

αυτό είναι η ψυχή που βγαίνει προς τα 

έξω.  

Ο χορός είναι πάθος, ελπίδα, και τρέλα!  

Είναι η δυνατότητα που έχεις να αποδει-

κνύεις ποιος είσαι και πως αισθάνεσαι 

χωρίς να χρειάζεται να μιλήσεις. Και φυ-

σικά, είναι ένα όνειρο που μπορείς να το 

ζεις όποτε γουστάρεις. 

Γι’ αυτό μη φοβάσαι να εκφραστείς και 

δοκίμασε τον χορό όπου σου δίνεται η 

ευκαιρία.   

Χορός! … απλά χορεύεις. 

Δεν έχει σημασία τι χορεύεις. Σημασία 

έχει να το απολαμβάνεις με την ψυχή 

σου. Να το ευχαριστιέσαι μ’ όλο σου 

το είναι. 

Μια λέξη με ένα μεγάλο νόημα! 

Ο χορός για πολλούς είναι τρόπος 

έκφρασης, για άλλους ευχάριστη δρα-

στηριότητα και για άλλους επάγγελμα ή 

και τρόπος ζωής.  

Όλοι όμως έχουμε τον χορό μέσα μας 

και όλοι μπορούμε να χορέψουμε. Δεν 

χρειάζεται να χορεύεις επαγγελματικά 

και ούτε να το κάνεις για άλλον…παρά 

μόνο για σένα.  

Ενώ η μουσική ασκεί μια ακατανίκητη 

έλξη, ο χορός είναι ο πιο άμεσος τρόπος 

έκφρασης συναισθημάτων, που ισορρο-

πεί την ψυχή και δυναμώνει το σώμα 

αποτελώντας μια διέξοδο από την κα-

θημερινότητα και το στρες.  

Ο χορός είναι ευτυχία.  

Είναι εκείνη η απελευθέρωση που νιώ-

θεις κάθε φορά που χορεύεις στο ρυθ-

Πιέρος Ζαπούνης 

Χοροδιδάσκαλος 

Χορευτική Ομάδα ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών 
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Αν θες αλλαγή, Γ Ι Ν Ε  Η  Α Λ Λ Α Γ Η ! 

γενείς νεφροπάθειες (π.χ. πολυκιστικά 

νεφρά). Δυστυχώς στα αρχικά στάδια της 

νόσου δεν υπάρχουν συμπτώματα. Πλη-

σιάζοντας στο τελικό στάδιο (απώλεια 

του 50% της λειτουργίας των νεφρών) 

μπορεί να παρουσιαστούν οιδήματα, 

πολυουρία, νυχτουρία, κόπωση, αναιμί-

α, ναυτία, εμετοί, κ.ά.. Οι ασθενείς εάν 

δεν τύχουν μεταμόσχευσης νεφρού τίθε-

νται σε αιμοκαθάρσεις στο νοσοκομείο 

τρεις (3) φορές την εβδομάδα ή περιτο-

ναϊκές καθάρσεις καθημερινά στο σπίτι. 

Πρόληψη: Πρέπει λοιπόν να προστατέ-

ψουμε τους νεφρούς μας κάνοντας συ-

χνό έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, συ-

χνές αναλύσεις αίματος για έλεγχο ουρί-

ας, κρεατίνης, και ούρων για πρωτεΐνη. 

Σημαντική είναι επίσης η ένταξη σωστής 

διατροφής και άσκησης στη ζωή μας, η 

λήψη δύο (2) λίτρων τουλάχιστον νερού 

την ημέρα, και η ΑΠΟΦΥΓΗ λήψης φαρ-

μάκων ή άλλων ουσιών χωρίς συμβουλή 

ιατρού.   

Οι νεφροί είναι το φυσικό φίλτρο του 

οργανισμού και είναι τα σημαντικότερα 

όργανα του απεκκριτικού συστήματος. 

Είναι υπεύθυνοι για την αποβολή τοξικών 

ουσιών και αποβλήτων του μεταβολισμού 

διαμέσου των ούρων. Ρυθμίζουν το ισο-

ζύγιο του νερού στον οργανισμό, βοη-

θούν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης 

και της οξεοβασικής ισορροπίας του ορ-

γανισμού. 

Η νεφρική ανεπάρκεια είναι μια κατάστα-

ση στην οποία οι νεφροί αδυνατούν να 

αποβάλουν τα άχρηστα προϊόντα και να 

εκτελέσουν τις ρυθμιστικές λειτουργίες 

τους. Κατά συνέπεια αθροίζονται στον 

οργανισμό τοξικές ουσίες και περίσσια 

ούρα, οι οποίες και τα οποία είναι απειλή 

για την υγεία και την επιβίωση του ατό-

μου. Κύριες αιτίες της νεφρικής ανεπάρ-

κειας θεωρούνται η υπέρταση, ο σακχα-

ρώδης διαβήτης, η λήψη νεφροτοξικών 

φαρμάκων (π.χ.diclofenac), χρόνια νοσή-

ματα (π.χ. ερυθηματώδης λύκος) και συγ-

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟ ΝΕΦΡΟ ΣΑΣ! 

Χαρίκλεια Πλάτωνος 

 Υπεύθυνη Πολιτι-

στικών Δ.Σ. Σωμα-

τείου 

 Νοσοκομειακή 

Λειτουργός Γ.Ν. 

Λάρνακας 

(Μονάδα Τεχνητού 

Νεφρού) 
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