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«Κομμένοι» στη… μέση

Εμφράγματα με
την αλλαγή ώρας

120% αύξηση 
στα αιτήματα για
άρση προσωπικών 
δεδομένων

Στην κυριότερη αιτία σωματικής ανικανότη-
τας παγκοσμίως έχουν αναδειχτεί οι πόνοι στη 
μέση, που σχετίζονται με την εργασία, σύμφωνα 
με μελέτη του Πανεπιστημίου του Κουίνσλαντ 
στην Αυστραλία. Τα ευρήματα των ειδικών δεί-
χνουν ότι ένας στους δέκα ανθρώπους, δηλαδή 
το 9,4% του παγκόσμιου πληθυσμού, υποφέρει 
από πόνους στη μέση. Τα υψηλότερα ποσοστά 
ασθενών εμφανίζονται στη Δυτική Ευρώπη, ενώ 
τα χαμηλότερα στη Νότια Αμερική. Στην ομάδα 
υψηλού κινδύνου συμπεριλαμβάνονται εργα-
ζόμενοι του αγροτικού τομέα αλλά και άτομα 
ηλικίας 35 έως 65 ετών. 

Πηγή: The University of Queensland 

Δραματικα αυξάνεται ο αριθμός των καρδια-
κών επεισοδίων κάθε Δευτέρα μετά την αλλαγή 
της ώρας, σύμφωνα με έρευνα που παρουσιά-
στηκε στο συνέδριο του Αμερικανικού Κολεγίου 
Καρδιολογίας στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με 
τους ειδικούς από το Πανεπιστήμιο του Κολο-
ράντο, τα καρδιακά αυξάνονται κατά 25% σε 
σχέση με τις υπόλοιπες Δευτέρες του χρόνου, 
φαινόμενο που οι επιστήμονες δεν μπορούν να 
εξηγήσουν. Η ίδια μελέτη έδειξε ότι την Τρίτη 
μετά την αλλαγή της ώρας σε χειμερινή, δη-
λαδή την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, 
όταν κερδίζουμε μια ώρα ύπνου, τα καρδιακά 
επεισόδια μειώνονται κατά 21%. 

Πηγή: University of Colorado

μεΣα σε μόλις τέσσερα χρόνια, 
τα αιτήματα από κυβερνήσεις 
ανά τον κόσμο για την αποκά-
λυψη των προσωπικών δεδο-
μένων συγκεκριμένων χρηστών 
της Google έχουν αυξηθεί κατά 
120%, σύμφωνα με την «Εκ-
θεση Διαφάνειας» που έδωσε 
στη δημοσιότητα ο αμερικανι-
κός κολοσσός. Από τον Ιούλιο 
έως τον Δεκέμβριο του 2013, 
οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν 
13 αιτήματα, μέσω των οποίων 

ζητούσαν στοιχεία για 29 χρή-
στες από τη χώρα μας. Η Google 
αφού εξέτασε τα συνοδευτικά 
έγγραφα αποφάσισε να στείλει 
πληροφορίες για το 15% αυτών.  
Σε σχέση με άλλες χώρες του 
δυτικού κόσμου, τα αιτήματα 
αποστολής προσωπικών δεδο-
μένων Ελλήνων χρηστών είναι 
αρκετά χαμηλά. Για άλλη μια 
φορά, «πρωταθλήτρια» αναδεί-
χτηκε η αμερικανική κυβέρνηση, 
καθώς κατέθεσε 10.574 αιτήσεις 

για 18.254 χρήστες. Το αργυρό… 
μετάλλιο κατέκτησε η Γαλλία με 
2.750, ενώ στην τρίτη θέση της 
λίστας φιγουράρει η Γερμανία με 
2.660. Η πρώτη πεντάδα ολο-
κληρώνεται με την Ινδία και τη 
Βρετανία, οι οποίες κατέθεσαν 
από 2.513 και 1.397 αιτήματα 
αντιστοίχως. Συνολικά, η Google 
δέχτηκε και επεξεργάστηκε 
27.477 γραπτές αιτήσεις κατά 
τη διάρκεια του δεύτερου εξα-
μήνου της περασμένης χρονιάς. 

Ο αμερικανικός κολοσσός ανα-
φέρει ότι η αύξηση αυτή οφεί-
λεται εν μέρει στο γεγονός ότι 
οι χρήστες του Διαδικτύου αλλά 
και των υπηρεσιών του κολοσ-
σού πολλαπλασιάζονται ταχύτα-
τα. Την ίδια ώρα, οι υπεύθυνοι 
της έρευνας τονίζουν ότι όλο και 
περισσότερες κυβερνήσεις ανά 
τον κόσμο υποβάλλουν αιτήματα 
για να αποκτήσουν προσωπικά 
δεδομένα χρηστών.  

Πηγή: Google

ΩθηΣη στη διαδικτυακή εμπορία ναρ-
κωτικών φαίνεται ότι έχει δώσει το 
Bitcoin, καθώς νέα έρευνα δείχνει ότι 
ένας στους είκοσι χρήστες έχει αγορά-
σει παράνομες ουσίες χρησιμοποιώντας 
Bitcoins. Από τους χρήστες του ψηφια-
κού νομίσματος, το 18% είχε αγοράσει 
ναρκωτικά κάποια στιγμή από κάποια 
μαύρη διαδικτυακή αγορά. Η έρευνα 
της ιστοσελίδας PriceSpy.co.uk δείχνει 
ταυτόχρονα ότι παρά τα προβλήματα 
που έχει αντιμετωπίσει τους τελευταίους 
μήνες το Bitcoin, το 1/3 των χρηστών 
πιστεύει ότι το διαδικτυακό νόμισμα είναι 
σταθερό και θα διατηρήσει την αξία του. 
Τέλος, το 34% των ερωτηθέντων πιστεύ-
ει ότι τα ψηφιακά νομίσματα αποτελούν 
το μέλλον των διαδικτυακών αγορών. 

Πηγή: PriceSpy.co.uk

Πιο υγιή παιδιά μετά τον αντικαπνιστικό
όι απαγόρευΣειΣ καπνίσματος σε δημόσι-
ους χώρους τόσο στην Ευρώπη όσο και στις 
ΗΠΑ έχουν ήδη θετικά αποτελέσματα στην 
υγεία των παιδιών, καθώς νέα έρευνα δείχνει 
ότι έχουν μειωθεί κατά 10% τα περιστατικά 
άσθματος αλλά και οι πρόωροι τοκετοί. Την 
ίδια ώρα, οι ερευνητές αναφέρουν ότι υπάρχει 
και μια μείωση 5% στα βρέφη που γεννιούνται 
λιποβαρή, κάτι το οποίο επίσης φαίνεται να 

συνδέεται με την εφαρμογή αντικαπνιστικών 
νόμων. Οι ερευνητές από τα Πανεπιστήμια του 
Εδιμβούργου, του Μάαστριχτ, του Χάσελτ και 
του Χάρβαρντ ανέλυσαν στοιχεία της περιό-
δου 2008 έως 2013, που αφορούσαν πάνω 
από 2,5 εκατ. τοκετούς και σχεδόν 250.000 
νοσοκομειακές εισαγωγές λόγω κρίσεων 
άσθματος σε παιδιά κάτω των 12 ετών.

Πηγή: Lancet 

▶▶ μειΩΣη αΣθματόΣ και πρόΩρΩν τόκετΩν

▶▶ ιόυΛιό με ΔεκεμΒριό 2013 η εΛΛαΔα ειΧε ΖητηΣει ΣτόιΧεια για 29 ΧρηΣτεΣ

To πάχος φορτώνει παιδιά 
με ασθένειες… παππούδων
απόκαρΔιΩτικα για το μέλλον της νέας 
γενιάς είναι τα ευρήματα νέας πανελλαδικής 
έρευνας που φανερώνει ότι η έξαρση της παι-
δικής παχυσαρκίας στην πατρίδα μας προκαλεί 
μια σειρά από σοβαρές διαταραχές στα Ελλη-
νόπουλα, όπως είναι η υπέρταση και η δυσλι-
πιδαιμία οι οποίες παραδοσιακά εμφανίζονται 
στους ηλικιωμένους. 

Από τη νέα έρευνα που πραγματοποίησε η 
Μονάδα Εφηβικής Υγείας του Νοσοκομείου 
Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» σε συνεργασία 
με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο προκύπτει 
καταρχήν πως το 23,4% των υπέρβαρων και 
παχύσαρκων παιδιών και εφήβων που προ-
σήλθαν στη ΜΕΥ εμφανίζει τσιμπημένες τιμές 
αρτηριακής πίεσης, παρόμοιες με αυτές των 
παππούδων! 

Για το φαινόμενο ευθύνεται και η αυξημένη 
κατανάλωση κόκκινου κρέατος, αλλαντικών 
και παχυντικών τυριών από τους λιλιπούτειους 
που επηρεάζει την αρτηριακή πίεση και μέσω 
της αυξημένης πρόσληψης κρυφού αλατιού. 
Και τα κακά νέα για την υγεία των παιδιών δεν 
σταματούν εδώ, καθώς τα ευρήματα φανε-
ρώνουν ότι το 19,7% των Ελληνόπουλων με 
παραπανίσια κιλά παρουσιάζει και διαταραχή 
των λιπιδίων του αίματος (υψηλή χοληστερί-
νη και υψηλά τριγλυκερίδια), ενώ στο 14% 
των εφήβων διαπιστώθηκε και η ύπαρξη προ-
διαβήτη. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, 

βρέθηκαν υπερουριχαιμία (αυξημένο ουρικό 
οξύ) και διαταραχή του θυρεοειδούς αδένα 
αντίστοιχα στο 9,5% και στο 8,3% των παχου-
λών Ελληνόπουλων, ενώ ειδικά στα κορίτσια 

και σε ποσοστό 5,5% ανιχνεύτηκε σύνδρομο 
πολυκυστικών ωοθηκών, που συνδέεται και 
με υπογονιμότητα. 

Σχολιάζοντας τα παραπάνω σοκαριστικά ευ-
ρήματα, που θα ανακοινωθούν στο 7o Εντα-
τικό Σεμινάριο Εφηβικής Ιατρικής της ΜΕΥ, η 
επίκουρη καθηγήτρια παιδιατρικής και εφηβι-
κής ιατρικής, κ. Αρτεμις Τσίτσικα, επισημαίνει 
πως τα Ελληνόπουλα κινδυνεύουν να έχουν 
μικρότερο προσδόκιμο επιβίωσης από τους 
γονείς τους. 

αΛεξια ΣΒΩΛόυ   

ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ ΜΕ 
ΥΠΕΡΤΑΣΗ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ, 

ΥΨΗΛΑ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, 
ΠΡΟΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΟΥΡΙΚΟ 
ΟΞΥ ΛΟΓΩ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ  

Nέα θεωρία για 
την παχυσαρκία 
προκύπτει από 
την έρευνα που 
πραγματοποίησε 
η μονάδα 
εφηβικής 
υγείας του 
παίδων «αγλαΐα 
κυριακού» σε 
συνεργασία με
το Χαροκόπειο.

όλο και 
περισσότερες 
κυβερνήσεις 
υποβάλλουν 
αιτήματα για 
να αποκτήσουν 
προσωπικά 
δεδομένα χρηστών.  

μειώθηκαν κατά 5% τα παιδιά
που γεννιούνται λιποβαρή μετά
την εφαρμογή του αντικαπνιστικού 
νόμου σε ευρώπη και ηπα.

Ναρκωτικά με
ψηφιακό νόμισμα


