Smartphones θαη tablets πνμθαιμύκ...

Επιμελεία: Κατερίνα Λαζαρίδου
Οη δενμαημιόγμη πνμεηδμπμημύκ όηη ημ ζοκεπέξ ζθύρημμ πάκς από ηεκ
μζόκε παιανώκεη ημ δένμα θαη ζαθμοιηάδεη ηα μάγμοια
Ροηίδεξ γύνς από ημ ιαημό θαη ζαθμύιηαζμα ημο δένμαημξ ζηα μάγμοια,
από ημ ζοκεπέξ ζθύρημμ πάκς από ηηξ μζόκεξ, πνμθαιεί ε ζοπκή πνήζε
«έλοπκςκ»

θηκεηώκ

ηειεθώκςκ

(smartphones)

θαη

οπμιμγηζηώκ

-

ηαμπιεηώκ (tablets), όπςξ οπμζηενίδμοκ Βνεηακμί δενμαημιόγμη, πνάγμα
πμο δεκ ζα εοπανηζηήζεη ηηξ κεανέξ γοκαίθεξ. Η κέα πνμεηδμπμίεζε
αθμιμοζεί άιιεξ όηη μη θμνεηέξ ειεθηνμκηθέξ ζοζθεοέξ, ηδίςξ όηακ
πνεζημμπμημύκηαη ηα βνάδηα, δοζθμιεύμοκ ημκ ύπκμ.
Οη δενμαημιόγμη πνμεηδμπμημύκ όηη ημ ζοκεπέξ ζθύρημμ πάκς από ηεκ
μζόκε παιανώκεη ημ δένμα θαη ζαθμοιηάδεη ηα μάγμοια, δεμημονγώκηαξ ηδίςξ
μηα παναθηενηζηηθή νοηίδα πάκς από ηεκ θιείδα. Η θαηάζηαζε αοηή
ζοκακηάηαη θονίςξ ζε άημμα 18 έςξ 39 εηώκ, πμο δηαζέημοκ θαηά μέζμ όνμ

ηνεηξ ρεθηαθέξ ζοζθεοέξ θαη ζθύβμοκ πάκς από ηεκ μζόκε ημοξ γύνς ζηηξ
150 θμνέξ ηεκ εμένα.
Ο δενμαημιόγμξ δν Κνίζημθεν Ρόμοιακη ηεξ Κιηκηθήξ ημο Λμκδίκμο,
ζύμθςκα με ηε βνεηακηθή «Τέιεγθναθ», δήιςζε όηη «ημ πνόβιεμα ηςκ
νοηίδςκ θαη ημ ζαθμύιηαζμα ζηα μάγμοια θαη ημκ ιαημό θάπμηε άνπηδε ζημ
ηέιμξ ηεξ μέζεξ ειηθίαξ, όμςξ θαηά ηεκ ηειεοηαία δεθαεηία έπεη γίκεη πηα
πνόβιεμα μηαξ γεκηάξ κέςκ γοκαηθώκ».
Εκώ παιηόηενα μη γοκαίθεξ ακεζοπμύζακ θονίςξ γηα ηηξ νοηίδεξ από ημ
ζηόμα ημοξ θαη πάκς, μη δενμαημιόγμη επηζεμαίκμοκ όηη, ελαηηίαξ ηεξ κέαξ
ηεπκμιμγίαξ, ημ πνόβιεμα έπεη πηα επεθηαζεί ζημ θάης μένμξ ημο
πνμζώπμο, ζημκ ιαημό θαη ζημ πάκς μένμξ ημο ζηήζμοξ. Η ζοπκή πνήζε
μζμκώκ ένπεηαη κα πνμζηεζεί ζηεκ θοζημιμγηθή θζμνά, ζηεκ μείςζε ηεξ
ειαζηηθόηεηαξ θαη ζηε παιάνςζε ημο δένμαημξ με ημ πέναζμα ημο πνόκμο.
Όπςξ είπε μ Κνίζημθεν Ρόμοιακη, μη γοκαίθεξ ζοκήζςξ εζηηάδμοκ ηεκ
πνμζμπή ημοξ ζημ πνόζςπό ημοξ θαη όπη ζηεκ πενημπή ημο ιαημμύ ημοξ, όμςξ
ε ηειεοηαία, εθηόξ ημο όηη είκαη ζοκεπώξ εθηεζεημέκε ζημκ ήιημ (ιόγς θαη
ηεξ μόδαξ), δέπεηαη επίζεξ πνόζζεηεξ πηέζεηξ, όζμ πενηζζόηενμ μηα γοκαίθα
θμηηάδεη παμειά ζε θάπμηα μζόκε.
Μάιηζηα, ε εηαηνεία θαιιοκηηθώκ Ιβ Σεκ Λμνάκ ηζπονίδεηαη όηη
δεμημύνγεζε ηεκ πνώηε θνέμα (Yves Saint Laurent Forever Youth Liberator
Y.Shape Concentrate) πμο είκαη θαηάιιειε γηα ημ κέμ «ηεπκμιμγηθό»
πνόβιεμα ημο δένμαημξ, πενηέπμκηαξ έκα κέμ μόνημ πμο βμεζά ημ δένμα κα
δηαηενήζεη ηεκ ειαζηηθόηεηά ημο. Τμ δένμα γίκεηαη μιμέκα ιηγόηενμ ειαζηηθό
όζμ πενκάεη μ πνόκμξ, θαζώξ μεηώκεηαη ε παναγςγή θμιιαγόκμο.

