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Άρθρο 
σύνταξης
Φθάνουμε στο ∆εκέμβριο και η προσμονή όλων μεγαλώνει καθώς πλησιάζει η μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων. Το συναίσθημα 
της αγάπης και της προσφοράς κυριαρχεί μέσα μας μαζί με την ακατανίκητη επιθυμία να βρεθούμε κοντά στους ανθρώπους 
που αγαπάμε, να διασκεδάσουμε, να χαρούμε, να νιώσουμε το πνεύμα των εορτών. Ενίοτε βέβαια, αυτό εξαντλείται σε ένα 
καταναλωτικό πάθος και μια αδήριτη ανάγκη ανούσιας σπατάλης. Βλέπετε, όπως επισημαίνει εύστοχα ο κος Αναστασιάδης, τα 
Χριστούγεννα έχουν αδιαμφισβήτητες ομοιότητες με τα Ρωμαϊκά Σατουρνάλια, που χαρακτηρίζονταν από ατέλειωτη διασκέδαση, 
γιορτές και δώρα, εορτάζονταν το μήνα ∆εκέμβριο, συνδέονταν με το χειμερινό ηλιοστάσιο και αποτελούσαν ύμνο στον ήλιο και 
το φως. 
Η περίοδος των εορτών συνοδεύεται συχνά από διαιτητικές παρεκτροπές. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους πάσχοντες 
από σακχαρώδη διαβήτη. ∆ελεαστικά γλυκίσματα υπάρχουν παντού και χρειάζεται μέτρο στην κατανάλωσή τους χωρίς όμως 
απαγορεύσεις και αποκλεισμούς, όπως εμπεριστατωμένα αναλύει η κα Καγιάφα. 
Στο τεύχος αυτό θα βρείτε τρία εξαιρετικά άρθρα που αφορούν τη διατροφή των παιδιών. Η κα Γραμματικάκη παρέχει έναν οδηγό 
διατροφής για παιδιά μέχρι 2 ετών, τονίζοντας την ανάγκη εξοικείωσης με τις νέες γεύσεις, καθώς πρόσθετες τροφές έρχονται να 
εμπλουτίσουν το διαιτολόγιο μετά τον 6ο μήνα της ζωής του. Άλλωστε, η ισορροπημένη διατροφή στα πρώτα στάδια της ζωής 
εξασφαλίζει τη βέλτιστη σωματική και γνωσιακή του ανάπτυξη αλλά και το θωρακίζει έναντι των παραγόντων κινδύνου για 
χρόνια νοσήματα στην ενήλικο ζωή του. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο πώς επιλέγουμε τα τρόφιμα για τα παιδιά μας, τονίζει ο 
κος Παπαμίκος. Σε έρευνα που έγινε στον Καναδά, μόνο το 1% από τα 367 προϊόντα σούπερ μάρκετ που απευθύνονταν σε παιδιά 
ήταν φρούτα και λαχανικά ενώ το 89% των παιδικών τροφίμων μπορούσε να χαρακτηριστεί ως φτωχής διατροφικής αξίας. Ο 
ρόλος των γονέων είναι καθοριστικός στη διαμόρφωση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών, ιδιαίτερα στη νηπιακή και 
σχολική ηλικία, επισημαίνει η κα Κωσταρέλλη. Για το λόγο αυτό, οι γονείς πρέπει ενδεχομένως να αποτελούν το επίκεντρο των 
περισσοτέρων παρεμβάσεων δημόσιας υγείας που έχουν ως στόχο την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας. 
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει τάση αυξημένης κατανάλωσης συμπληρωμάτων διατροφής από άτομα της 3ης ηλικίας. Σύμφωνα 
όμως με τα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης που περιγράφεται διεξοδικά από τον Κο Παπαμίκο, η χρήση συμπληρωμάτων 
βιταμινών δε βοηθά στη μακροζωία των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας και ενδεχομένως εγκυμονεί κινδύνους που δεν έχουν επί 
του παρόντος προσδιοριστεί επακριβώς. 
Μπορεί μια γυναίκα να γυμνάζεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης; Πόση και ποια γυμναστική μπορεί να κάνει; Τι πρέπει να 
προσέχει, τι να  αποφεύγει και τι να προτιμά; Σ’ αυτά τα ερωτήματα δίνει απαντήσεις η Κα Κασσίμη, επισημαίνοντας ότι η διατήρηση 
μιας καλής φυσικής κατάστασης κατά την κύηση έχει θεαματικά αποτελέσματα όσον αφορά την ενεργητικότητα της γυναίκας ενώ 
σχετίζεται με πιο σύντομους και λιγότερο επίπονους τοκετούς.  
Το άρθρο της κας Καγιάφα εστιάζει στις ορμονικές και σωματικές αλλαγές που εμφανίζονται στις γυναίκες με την επέλευση 
της εμμηνόπαυσης. Σημαντικές είναι και οι ψυχολογικές επιπτώσεις της περιόδου αυτής, ενώ είναι πολύ πιθανό να εμφανισθεί 
αύξηση του σωματικού βάρους. Η  σωστή διατροφή, με μείωση των θερμίδων και των λιπαρών τροφών και αυξημένη πρόσληψη 
γαλακτοκομικών, φρούτων και λαχανικών μπορεί να δράσει ευεργετικά. 
Ο οξύς, αιφνίδιος θωρακικός πόνος δεν είναι πάντοτε καρδιακής αιτιολογίας. Όπως αναλύει ο κος Καρακόιδας, μπορεί να 
οφείλεται σε παθήσεις του οισοφάγου ή, σπανιότερα, σε πεπτικό έλκος ή χολοκυστοπάθεια. Η αποσαφήνιση της αιτιολογίας 
του θωρακικού πόνου δεν είναι πάντα εύκολη και μπορεί να χρειασθεί η συνεργασία πολλών ειδικοτήτων για να γίνει η σωστή 
διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση. 
Η χρόνια ηπατίτιδα C αποτελεί ένα από τα συχνότερα αίτια χρόνιας ηπατοπάθειας παγκοσμίως. Ο ιός εγκαθίσταται στο ήπαρ 
προκαλώντας την προοδευτική καταστροφή του, με δυσμενείς συνέπειες για τον ανθρώπινο οργανισμό. Πώς μεταδίδεται όμως ο 
ιός της ηπατίτιδας C; Προκαλεί συμπτώματα; Υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία; Είναι δικαιολογημένος ο ενθουσιασμός για τα νέα 
αντι-ιικά φάρμακα; Σε όλα αυτά τα ερωτήματα δίνει σαφείς και πειστικές απαντήσεις  το άρθρο του κου Χολόγκιτα.

Καλή ανάγνωση και καλές γιορτές!

Ιωάννης Βλαχογιαννάκος
Αναπληρωτής Διευθυντής Σύνταξης 
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Διαβάστε στο επόµενο τεύχος για:

Βιοψία ήπατος χωρίς βιοψία
 Όρεξη και έµµηνος ρύση

 Διατροφή και αντιγήρανση
Αϋπνία και διατροφή
Διάβρωση οδόντων

Ιδιοκτήτης:  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Εκδότης και υπεύθυνος παρά τω νόµω: Δ. Παπαπαναγιώτου,  
 Δηµοσιογράφος

Έδρα: Πατριάρχου Ιωακείµ 30, 106 75 Αθήνα
Τηλ. Fax.: 210 72 31 332,
e-mail: info@eligast.gr
URL: www.eligast.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος:  Δ. Παπαπαναγιώτου
Διευθυντής:  Κ. Αρβανιτάκης
Γ. Γραµµατέας:  Δ. Γ. Καραµανώλης
Ταµίας:  Χ. Τζάθας
Μέλη:  Β.Χ. Γολεµάτης
 Γ. Κητής
 Σ.Δ. Λαδάς
 Α.Κ. Μπουρδάρας
 Γ.Β. Παπαθεοδωρίδης
 Α. Παπασπύρου
 Ε.Β. Τσιάνος

Εκδοτική επιµέλεια: GlobalActivitiesKey

Υπεύθυνη Διαφήµισης: 
Σοφία Καϊσάκη
 Tηλ. 210 6844899
 Fax. 210 6843099 
 e.mail:  kaisaki@globalactivitieskey.gr

Σχεδιασµός & Παραγωγή: GlobalActivitiesKey

Kαλλιτεχνική διεύθυνση:  Nικόλαος Aύγουστος Γκεσκέρ
Καλλιτεχνική επιµέλεια-DTP: Aλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Διευθυντής Σύνταξης: Γεώργιος Β. Παπαθεοδωρίδης, Γαστρεντερολόγος

Αναπληρωτές 
Διευθυντές Σύνταξης: Σπήλιος Μανωλακόπουλος, Γαστρεντερολόγος
 Ιωάννης Βλαχογιαννάκος, Γαστρεντερολόγος

Συντακτική Επιτροπή: Ιωάννης Δήµκας, Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος
 (Περί Διαίτης) 
 Ηλίας Κάνταρος, Γεωπόνος
 (Περιβάλλον)
 Αλεξάνδρα Κασσίµη, Δηµοσιογράφος
 (Ευεξία)
                              Παναγιώτα Καφρίτσα, Παιδίατρος - Παιδογαστρεντερολόγος
 (Παιδί & Έφηβος)
 Ιωάννης Μανιός, Εργοφυσιολόγος - Διατροφολόγος
 (Διατροφή)
 Χρήστος Τριάντος, Γαστρεντερολόγος
 (Επικοινωνούµε)
 Εµµανουήλ Τσόχατζης, Ιατρός
 (Μικρά & Nόστιµα)
 
Επιµέλεια-
Διόρθωση κειµένων: Εύα Καραµανώλη

Δηµόσιες Σχέσεις: Χάρης Τζάθας, Γαστρεντερολόγος

Το περιεχόµενο του κάθε άρθρου εκφράζει την άποψη του συγγραφέα του, 
η οποία δεν είναι υποχρεωτικά αποδεκτή από τη Συντακτική Επιτροπή.
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Το Ελληνικό Ίδρυµα 
Γαστρεντερολογίας & Διατροφής

σας εύχεται
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Μικρές Ιστορίες
ΛΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ, ∆ημοσιογράφος

Και οι τελευταίες αµφιβολίες για το ότι το Χόλιγουντ έχει 
πραγµατοποιήσει «πράσινη» στροφή, διαλύθηκαν κατά την 
περυσινή τελετή των βραβείων Οσκαρ, οπότε τιµήθηκε µε το 
χρυσό αγαλµατίδιο το ντοκιµαντέρ του Αλ Γκορ «Μια Αβολη 
Αλήθεια». Η ταινία που πραγµατευόταν την απειλή που συνιστά 
η υπερθέρµανση του πλανήτη και η κλιµατική αλλαγή, είχε την 
ανοικτή στήριξη πλειάδας γνωστών ηθοποιών, µεταξύ των 
οποίων και του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο οποίος από «βασιλιάς 
του κόσµου» στον Τιτανικό έχει εξελιχθεί σε απόλυτο «βασιλιά 
του πράσινου» στις ΗΠΑ. Ως γνωστόν, ο 32χρονος σήµερα σταρ 
του Χόλιγουντ δεν αρκέστηκε στη στήριξη του Αλ Γκορ, αλλά 
προχώρησε στη δηµιουργία και του δικού του περιβαλλοντικού 
ντοκιµαντέρ, της γνωστής πια «Ενδέκατης Ωρας» που επίσης έχει 
αποσπάσει πολλά βραβεία. Ευαισθητοποιηµένος γύρω από τα 
θέµατα του περιβάλλοντος από πολύ νεαρή ηλικία, ο Ντι Κάπριο 
ζει σήµερα σε σπίτι που λειτουργεί µε φωτοβολταϊκά συστήµατα, 
οδηγεί -τι άλλο;- υβριδικό αυτοκίνητο και διακηρύττει παντού 
την ανάγκη άµεσης δράσης για τη διάσωση του Πλανήτη. 
Είναι βέβαιο. Το Χόλιγουντ, η πάλαι ποτέ «πρωτεύουσα» 
του καταναλωτισµού, αποκτά οικολογική συνείδηση. Οι 
κινηµατογραφικοί αστέρες παρκάρουν τις λιµουζίνες τους για 
υβριδικά αυτοκίνητα, φορούν ρούχα από κάνναβη, επιλέγουν 
όλο και πιο «πράσινο» lifestyle, ενώ έχουν στο πλευρό τους 
και τα µεγάλα στούντιο. Οπως τη Warner Bros, που πρόσφατα 
εγκατέλειψε τους εντυπωσιακούς, πλην όµως ενεργοβόρους, 
γυάλινους πύργους της για να µεταφερθεί σε βιοκλιµατικούς 
ουρανοξύστες! Μάλιστα η εταιρία κέρδισε το αργυρό µετάλλιο 
από το Συµβούλιο Πράσινων Κτιρίων και, κυρίως, µείωσε τη 
συνολική ενεργειακή κατανάλωση κατά 14%. 
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο πάντως δεν είναι όµως ο µόνος 
«πράσινος» ηθοποιός. Η λίστα είναι µακριά. Ανάµεσά τους 
φιγουράρουν οι: 
- Πιρς Μπρόσναν, Δεν παίζει πια τον «σκληρό» Τζέιµς Μποντ, 

αλλά η στάση του απέναντι στα περιβαλλοντικά ζητήµατα 
δεν έχει «µαλακώσει» καθόλου! Μαζί µε τη γυναίκα του Κίλι, 
πρωτοστατούν στο κίνηµα για την προστασία των θαλάσσιων 
θηλαστικών και των ευαίσθητων οικοσυστηµάτων. Μάλιστα, 

µε τη δράση τους κατάφεραν να σταµατήσουν την 
κατασκευή εργοστασίου αφαλάτωσης και να διασώσουν 
τον τελευταίο τόπο αναπαραγωγής της γκρίζας φάλαινας 
του Ειρηνικού. Οι Μπρόσναν έχουν βραβευθεί για το έργο 
τους από αµερικανικούς και διεθνείς οργανισµούς. 

- Τζορτζ Κλούνεϊ. Εκτός από τον τίτλο του πιο σέξι αµερικανού 
ηθοποιού, ο Κλούνεϊ κατέχει και αυτόν του πιο ενεργού 
ακτιβιστή. Στο στόχαστρό του δεν µπαίνουν µόνο όσοι 
καταστρέφουν το περιβάλλον, αλλά και όσοι ευθύνονται για 
τη διαιώνιση της φτώχειας στον τρίτο κόσµο κ.α. Τελευταία, 
οδηγεί το Tango, ένα ηλεκτρικό διθέσιο αυτοκίνητο. 
Σηµειώνεται ότι η «Συριάνα» του ήταν η πρώτη ταινία που 
γυρίστηκε χωρίς να µολύνει το περιβάλλον.

- Αντζελίνα Τζολί και Μπραντ Πιτ. Το ζεύγος πρωτοστατεί 
στον αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος, έχοντας 
µεταξύ άλλων συµβάλλει στη δηµιουργία καταφυγίου 
άγριων ζώων στην Καµπότζη. Ο Μπραντ Πιτ συµµετείχε και 
στη διαδικασία κατασκευής 20 φιλικών προς το περιβάλλον 
σπιτιών στη Νέα Ορλεάνη.

- Μπάρµπαρα Στρέιζαντ. Δωρίζει ετησίως 250.000 δολάρια 
στο Περιβαλλοντικό Αµυντικό Ταµείο. 

- Κάµερον Ντίαζ, Σαρλίζ Θερόν, Τζούλια Ρόµπερτς, Τοµ Χανκς, 
Μπέτι Μίντλερ. Ολοι τους οδηγούν υβριδικά αυτοκίνητα, 
µεταφέροντας το µήνυµα της απεξάρτησης από τα ορυκτά 
καύσιµα. Η Ντίαζ µάλιστα δήλωσε πρόσφατα ότι προτιµά 
το Prius από την Πόρσε της, γιατί... «αποφεύγει τις κλήσεις 
για υπερβολική ταχύτητα». Πιέζει µάλιστα τους σκηνοθέτες 
να χρησιµοποιούν υβριδικά αυτοκίνητα στις ταινίες που 
πρωταγωνιστεί. 

- Ντάριλ Χάνα. Στο σπίτι της στο Μάλιµπου χρησιµοποιεί 
αποκλειστικά ηλιακή ενέργεια, ενώ οδηγεί αυτοκίνητο που 
κινείται µε βιοντίζελ. 

- Μπο Ντέρεκ. Από τις πιο διάσηµες ακτιβίστριες του 
περιβάλλοντος στο Χoλιγουντ, εργάζεται ως ειδική 
απεσταλµένη της αµερικανικής κυβέρνησης για την 
καταπολέµηση της λαθροθηρίας και για την προστασία των 
ειδών που εκλείπουν. 

Εύλογη πάντως είναι η ανησυχία πολλών για το εάν η πράσινη 
στροφή του Χόλιγουντ αποτελεί απλώς και µόνον µόδα, µια 
«φούσκα» που αργά ή γρήγορα θα σκάσει. Επιπλέον, η κριτική 
εστιάζεται και στο ότι η βιοµηχανία του θεάµατος είναι µία από 
τις πιο επιβαρυντικές για το περιβάλλον παγκοσµίως! Έρευνα 
του Πανεπιστηµίου της Καλιφόρνια, χαρακτηριστικά βρήκε 
ότι οι εκρήξεις των ειδικών εφέ και η χρήση αυτοκινήτων για 
τις ανάγκες των κινηµατογραφικών ταινιών, είναι λιγότερο 
καταστροφική για το περιβάλλον της Πολιτείας µόνο από την 
πετρελαϊκή βιοµηχανία.

Στο Χόλιγουντ  
απλώνουν  

πράσινο χαλί!
Ξέραµε τους πιο καλοντυµένους, τους πιο σέξι και 

βέβαια τους πιο πλούσιους. Υπάρχουν όµως και οι πιο... 
«πράσινοι». Ο λόγος για τους σταρ του Χόλιγουντ που 

έχουν συστρατευθεί στο πλευρό του περιβάλλοντος, 
πιέζοντας από τη θέση τους για την εξεύρεση βιώσιµων 

λύσεων στις κρίσεις που αντιµετωπίζει ο πλανήτης.

HOLLYWOOD
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Τον Απρίλιο του 2008 µια νέα µελέτη 
δηµοσιεύθηκε έχοντας εξετάσει τον 

πολυσυζητηµένο ρόλο των συµπληρωµάτων 
διατροφής στην ανθρώπινη υγεία. Διάφορες 

άλλες µελέτες έχουν διεξαχθεί, αλλά οριστικά 
συµπεράσµατα ακόµα δεν έχουν βγει καθώς 

τα αποτελέσµατα είναι αντικρουόµενα. 
Η συγκεκριµένη µελέτη όµως έβαλε στο 

στόχαστρο µια ηλικιακή οµάδα στην οποία η 
λήψη συµπληρωµάτων είναι πολύ συχνή: 

τα άτοµα της τρίτης ηλικίας.
λήψη συµπληρωµάτων είναι πολύ συχνή: 

Συμπληρώματα διατροφής 
σε ηλικιωμένους:

νέες ανησυχίες από τη συχνή χρήση τους

Περί  ∆ιαίτης
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΜΙΚΟΣ, ∆ιαιτολόγος -  ∆ιατροφολόγος 

Στη συγκεκριµένη µελέτη εξετάστηκαν αρχικά υγιείς άν-
θρωποι ηλικίας 75 έως 80 ετών σε 15 µικρές ευρωπαϊκές 
πόλεις, ανάµεσα στις οποίες και δύο ελληνικές. Το ενδια-
φέρον της συγκεκριµένης µελέτης ήταν πως παρακολού-
θησε για 10 χρόνια τους συµµετέχοντες και εξέτασε αν η 
κατανάλωση συµπληρωµάτων διατροφής οποιουδήποτε 
θρεπτικού συστατικού µείωσε τη συχνότητα θανάτων 
οποιασδήποτε παθολογικής αιτίας.

Ενδιαφέρον επίσης έχει το γεγονός πως από µια πρώτη 
προκαταρκτική έρευνα στις ίδιες πόλεις φάνηκε ότι σε 
αυτές τις ηλικίες υπάρχει έλλειψη θρεπτικών συστατικών, 
όπως για τη βιταµίνη Β6, τη βιταµίνη Β12 και τη βιταµίνη 
Ε. Μόνο 13% των ερωτηθέντων ήταν που έκανε χρήση 
συµπληρωµάτων διατροφής για την αντιµετώπιση αυτών 
των ελλείψεων.

Μεγαλύτερη προτίµηση στα συµπληρώµατα διατροφής 
φάνηκε πως είχαν οι καπνιστές. Το γεγονός αυτό φαίνεται 
λογικό καθώς στο γενικό πληθυσµό µάλλον έχει περάσει 
η εντύπωση πως οι τυχόν διατροφικές ελλείψεις που δη-
µιουργεί το κάπνισµα µπορούν εύκολα να καλυφθούν 
από τη χρήση ενός συµπληρώµατος. Οι προτιµήσεις του 
καπνίζοντος κοινού εστίαζαν κυρίως στις βιταµίνες Β1, 
Β2, Β6 και C.

Η µελέτη αυτή έδειξε πως στα 10 χρόνια παρακολού-
θησης τα συµπληρώµατα διατροφής δεν είχαν καµία 
ευεργετική δράση στη µείωση των θανάτων οποιασδή-
ποτε αιτίας. Το εύρηµα αυτό επαληθεύεται και από άλλες 
µετα-αναλύσεις µελετών που εξέτασαν την ίδια υπόθεση. 
Για παράδειγµα, µελέτες που εξέτασαν το ρόλο των συ-
µπληρωµάτων βιταµινών της οµάδας Β στην εξέλιξη της 
αθηροσκλήρωσης δε βρήκαν καµία προστατευτική δρά-
ση. Το ίδιο ισχύει και για µελέτες που εξέτασαν τον ρόλο 
των αντιοξειδωτικών συµπληρωµάτων στην προστασία 
έναντι µορφών καρκίνου του γαστρεντερικού σωλήνα, 
αλλά και των βιταµινών Ε και C έναντι διάφορων µορφών 
καρκίνου. Επίσης, η χρήση συµπληρωµάτων βιταµινών Α, 
Ε, C και φυλλικού οξέος για προστασία από τον καρκίνο 
των πνευµόνων αποδείχθηκε αναποτελεσµατική.

Το απογοητευτικό όµως εύρηµα της συγκεκριµένης µελέ-
της ήταν πως η οµάδα των καπνιστών που λάµβαναν συ-
µπληρώµατα διατροφής είχαν περισσότερους θανάτους 
σε σχέση µε την οµάδα που κάπνιζε και δεν λάµβανε συ-
µπληρώµατα. Άλλες µελέτες µε παρόµοια αποτελέσµατα, 
όπως η µελέτη CARET, τερµατίστηκαν πρόωρα, ακριβώς 

επειδή µετά από 4 χρόνια παρακολούθησης οι σχετικοί 
κίνδυνοι θανάτου από καρκίνο του πνεύµονα, από καρ-
διαγγειακά και από οποιαδήποτε αιτία θανάτου ήταν 
σηµαντικά αυξηµένοι στην οµάδα που λάµβανε συνδυα-
σµό β-καροτενίου και βιταµίνης Α σε σχέση µε την οµάδα 
ελέγχου που δεν έπαιρνε τίποτα. 

Μια άλλη µελέτη του 2000 βρήκε αυξηµένο κίνδυνο για 
όλες τις µορφές καρκίνου για τους καπνιστές που χρη-
σιµοποιούσαν πολυβιταµινούχα σκευάσµατα και για 
αυτούς που τα χρησιµοποιούσαν σε συνδυασµό µε συ-
µπληρώµατα βιταµινών Α, C ή E. Ακόµα και η µελέτη των 
Φιλανδών για την πρόληψη του καρκίνου εντόπισε αυξη-
µένο κίνδυνο για αδενώµατα σε αυτούς που έκαναν χρή-
ση συπληρώµατος α-τοκοφερόλης. Φυσικά έχουν υπάρ-
ξει και µελέτες που έχουν δείξει προστατευτικό ρόλο των 
συµπληρωµάτων, όπως η µελέτη SUVIMAX που εξέτασε 
τον ρόλο των συµπληρωµάτων στην προστασία της υγεί-
ας υγιών αντρών ηλικίας µεταξύ 45 και 60 ετών. Για να φα-
νεί όµως προστατευτικό αποτέλεσµα σε τέτοιου είδους 
µελέτες χρειάστηκαν 15 χρόνια παρακολούθησης.

Τέλος, στη Φιλανδική µελέτη ATBC για την πρόληψη του 
καρκίνου δείχθηκε πως η λήψη συµπληρώµατος α-το-
κοφερόλης αύξησε τον κίνδυνο εµφάνισης αδενώµατος, 
ενώ ο Watkins και οι συνάδελφοί του έδειξαν πως η λήψη 
µόνο πολυβιταµινούχων συµπληρωµάτων ή σε συνδυα-
σµό µε βιταµίνες A,C ή Ε αύξησε τον κίνδυνο εµφάνισης 
καρκίνου οποιασδήποτε µορφής σε άτοµα που κάπνι-
ζαν.

Ανακεφαλαιώνοντας θα λέγαµε πως η χρήση συµπλη-
ρωµάτων στις µεγάλες ηλικίες δε φάνηκε να έχει κάποιο 
θετικό αποτέλεσµα στη θνητότητα από οποιαδήποτε αι-
τία. Μιλώντας πιο απλά, φαίνεται πως τα συµπληρώµατα 
βιταµινών δε βοηθούν στη µακροζωία τους ανθρώπους 
που διανύουν την τρίτη ηλικία. Αντίθετα, ίσως να είναι 
επιβλαβή για την υγεία τους. Αν σε αυτό συνυπολογίσου-
µε το γεγονός πως πλέον τα συµπληρώµατα βιταµινών, 
όπως και τα φάρµακα αντιµετώπισης της παχυσαρκίας 
(ξενικάλ, ρεντουκτίλ, ακόµπλια) θεωρούνται φάρµακα 
lifestyle και δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταµεία, 
τότε πραγµατικά µε τα µέχρι στιγµής δεδοµένα δε φαίνε-
ται κάποιος λόγος χρησιµοποίησης των συµπληρωµάτων 
από υγιή άτοµα ακόµα και αν αυτά διανύουν την τρίτη 
ηλικία. Μάλλον εκτός από την υγεία θα επιβαρυνθεί και 
η τσέπη τους.

Μιλώντας πιο απλά, φαίνεται πως τα συµπληρώµατα 
βιταµινών δε βοηθούν στη µακροζωία τούς 
ανθρώπους που διανύουν την τρίτη ηλικία



Περιβάλλον
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Που κρύβεται 
η φύση στη 
Χριστουγεννιάτικη 

αφήγηση; 

Ο τελευταίος µήνας, ο Δεκέµβριος, είναι κατάφορτος 
µε την προσµονή της γιορτής, των Χριστουγέννων. 
Τη σηµατοδοτούν, ήδη από τα µέσα Νοεµβρίου, οι 

κατάφωτες οδοί, οι πλουµιστές βιτρίνες, η προϊούσα 
φωταγώγηση των οικιών και τα χαµόγελα όσων έχουν 

κάποιους ν’ αγαπούν και ν’ αγαπιούνται. Ήταν πάντα έτσι 
αυτή η εποχή σε τούτη την περιοχή του κόσµου.

«η χρήσις του κόσµου υπό του ανθρώπου συνιστά 
έµπρακτον σχέσιν του ανθρώπου µε τον Θεόν»
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ, Γεωπόνος

«Το εορταστικό πνεύµα είναι διάχυτο από τη µια άκρη 
του κόσµου ως την άλλη. Όλοι ξαφνικά θέλουν να 
ξοδέψουν χρήµατα και γίνονται γενναιόδωροι όχι 
µόνο απέναντι στον εαυτό τους αλλά και για χάρη 
των άλλων. Δώρα, ατέλειωτα δώρα από όλους προς 
όλους. Η γιορτή σηµαίνει τη διακοπή κάθε είδους 
εργασίας και απασχόλησης, και ο κόσµος αφήνεται σε 
ατέλειωτη διασκέδαση. Οι µαθητές το απολαµβάνουν 
περισσότερο απ’ όλους - ούτε δάσκαλοι, ούτε σχολειό». 
Έτσι περιγράφει ο ρήτορας Λιβάνιος του 4ου αιώνα 
µ.Χ. το εορταστικό επταήµερο από τις 17 µέχρι τις 23 
του Δεκέµβρη, τα ρωµαϊκά Σατουρνάλια.

Τούτη η εποχή του έτους συνδεόταν εορταστικά 
µε το χειµερινό ηλιοστάσιο, το γεγονός µετά τo 
οποίo οι ώρες φωτός αυξάνονται και οι άνθρωποι 
αρχίζουν να προσµένουν τις θερµότερες ηµέρες 
που θα έρθουν. Είναι η στιγµή που σηµατοδοτεί 
την επάνοδο του ήλιου, του «αήττητου» για τους 
Ρωµαίους. 

Όµως, για τους πρώτους Χριστιανούς οι ηµέρες 
του ηλιοστασίου άργησαν να αποκτήσουν κάποια 
εορταστική σηµασία. Είχαν περάσει τα µέσα του 4ου 
µ.Χ. αιώνα, όταν η Εκκλησία θέσπισε τη «νέα» γιορτή 
των Χριστουγέννων, ως ανάµνηση της σαρκικής 
εµφάνισης του Χριστού. Κι ο Μέγας Βασίλειος την 
εισήγαγε µόλις το 376 µ.Χ. στην Καισαρεία της 
Καππαδοκίας.

Τα Θεοφάνεια, δηλαδή η αποκάλυψη της Αγίας 
Τριάδας στους ανθρώπους, παρέµειναν µάλλον 
η σηµαντικότερη χειµωνιάτικη γιορτή για τον 
Χριστιανισµό. Η συσχέτιση µε ένα φυσικό φαινόµενο, 
όπως το ηλιοστάσιο (και η οργιώδης διάθεση του 
εορτασµού του), δεν συµβάδιζε µε το συναίσθηµα 
της νέας θρησκείας που επικράτησε τους σκοτεινούς 
χρόνους που ακολούθησαν την κατάρρευση της 
Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας. 

Γενικότερα, στην εκχριστιανισµένη Ευρώπη οι 
αιώνες µετά την πτώση της Ρώµης συσχετίστηκαν 
µε µια απαξίωση της φύσης και του «φυσικού». Είτε 
το αποδώσει κανείς στις πολιτικές συνθήκες και 
τις εθνολογικές µεταβολές, είτε στη νεοπλατωνική 
φιλοσοφία που θεωρούσε την «ύλη» ασήµαντη 
έως κακή, είτε στην εξαφάνιση των πολυθεϊστικών 
θρησκειών και στο Χριστιανισµό, είναι γεγονός πως η 
εντολή να «πληρώσουµε και κατακυριεύσουµε» (Γεν. 
1, 28) κυριάρχησε της εντολής να «εργαζόµαστε και 
να φυλάσσουµε» τη γη (Γεν. 2, 15). Και το «τα πάντα 
εν σοφία εποίησες» πήρε µια πολύ σχετική χροιά…

Παρόλα αυτά, η εποχή των Χριστουγέννων πάντα 
δίνει αφορµές να επανασυνδεθεί νοηµατικά το 

θρησκευτικό συναίσθηµα µε το σεβασµό στη φύση. 
Για διάφορους λόγους.

Ο πρώτος είναι το ίδιο το περιεχόµενο της γιορτής: 
µια γέννηση, η γήινη και σαρκική εµφάνιση του 
Θεανθρώπου ως βρέφος αδύναµο κι ανήµπορο, 
εξαρτώµενο απ’ τη γονεϊκή φροντίδα όπως κάθε 
άλλο βρέφος οποιουδήποτε είδους ζώου, η πιο απτή 
επιβεβαίωση της ανάγκης να προστατευτεί το υλικό 
σώµα προκειµένου να ζήσει, να υπάρξει η ζωή.

Ο δεύτερος λόγος, ίσως εξίσου σηµαντικός, 
είναι η συµβολική απεικόνιση της στιγµής της 
Γέννησης, η εικόνα που έρχεται στο νου µας όταν 
την σκεφτόµαστε. Η εικόνα µας –όλων όσων 
µεγαλώνουµε µέσα στην ορθόδοξη παράδοση– 
διατηρεί αµυδρά πολλά στοιχεία από αυτό που 
περιγράφει γλαφυρά ο Φώτης Κόντογλου ως τον 
τύπο απεικόνισης της Γέννησης στους βυζαντινούς:

«Στη µέση στέκεται ένα σπήλαιο σαν από κρουστάλλινα 
βράχια περισκεπασµένο. Μέσα στο µαύρο άνοιγµά 
του είναι µια φάτνη και µέσα βρίσκεται ένα µωρό 
φασκιωµένο, ο Χριστός, κι αποπάνω του τον αχνίζουνε 
µε το χνώτο τους ένα βόδι κι ένα γαϊδούρι είτε άλογο. Η 
Παναγία είναι ξαπλωµένη πλάγι στο τέκνο της, επάνω 
σε ένα στρωσίδι, όπως συνηθίζουνε στην Ανατολή. 
Στο απάνω µέρος από τα δεξιά είναι χορός Αγγέλων 
σε στάση δεήσεως, ενώ από τ’ αριστερά ένας άλλος 
Άγγελος, µε φτερά ανοιχτά, µιλά µε τους τσοµπάνηδες 
σαν να τους λέγει τη χαροποιό είδηση. Στο κάτω 
µέρος από τα δεξιά παριστάνεται ο γερο-Ιωσήφ 
καθισµένος σ’ ένα κοτρόνι και συλλογίζεται µε το κεφάλι 
ακουµπισµένο στο χέρι του (…). Μπροστά του στέκεται 
ένας γέρος τσοµπάνης ακουµπισµένος στο ραβδί του, 
ντυµένος µε προβιά, και του µιλά (…). Γύρω τους κι 
απάνω στις ραχούλες βοσκάνε πρόβατα, κάθουνται 
ξαπλωµένα και δυό-τρία µαντρόσκυλα. Ένας τσοµπάνης 

Η άκρη του µίτου: για περισσότερη πληροφόρηση επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.rsesymposia.org/

«Η ύλη δεν είναι εχθρός του 
πνεύµατος και το σώµα δεν είναι 
φυλακή της ψυχής» λέει  
ο Αναστάσιος Αλβανίας



ΕΥΕΞΙΑ & ∆ΙΑΤΡΟΦΗ12

αρµέγει. Πίσω από τη σπηλιά φαίνονται µέσα στα βουνά οι 
τρείς µάγοι καβαλλικεµένοι στ’ άλογα, ο ένας σε άσπρο, ο 
άλλος σε µαύρο κι ο άλλος σε κόκκινο».

Κι αν οι καιροί µας είναι πολύ διαφορετικοί, και είναι 
δύσκολο να ταυτιστούµε πια µε τα βουκολικά στοιχεία, 
µας ακουµπάει πάντα η εικόνα του γήινου σπηλαίου και 
της στρωµένης µε άχυρο φάτνης. Όµως αν εστιάσουµε 
στο βρέφος, προβάλει µε ένταση η ζωοφόρος θαλπωρή 
του γαϊδουριού και του βοδιού. Τι κι αν επιλέχθηκαν 
ζώα εργασίας, χρηστικά; Είναι τα ζώα, κι όχι η φωτιά, 
που περιέθαλψαν το βρέφος τις πρώτες του στιγµές, 
που συνχνωτίστηκαν µαζί του, προσφέροντάς του τη 
ζεστασιά της ζωικής ενέργειας.

Η περισυλλογή στα φυσικά στοιχεία της τυπικής 
βυζαντινής απεικόνισης της Γέννησης ίσως βοηθήσει να 
εισπράξουµε το οικολογικό µήνυµα που εκπέµπουν τα 
τελευταία χρόνια ορισµένοι ορθόδοξοι ιεράρχες. 

Που λένε πως, για την ορθόδοξη θεολογία, ποτέ δεν 
καταλύθηκε η ενότητα της κτίσης, δεν υιοθετήθηκε το 
σχίσµα µεταξύ του πνεύµατος και της ύλης. «Η ύλη δεν 
είναι εχθρός του πνεύµατος και το σώµα δεν είναι φυλακή 
της ψυχής» λέει ο Αναστάσιος Αλβανίας. 

Κι από την άλλη, ο Οικουµενικός Πατριάρχης µπορεί 
να δέχεται ότι τα φυσικά στοιχεία διαβαθµίζονται ως 
προς την αξία και ότι ο λόγος της δηµιουργίας της 
κτίσης έγκειται στην εξυπηρέτηση του ανθρώπου. Αλλά 
παράλληλα λέει ότι για την ορθοδοξία η φύση είναι άξια 
σεβασµού επειδή είναι δηµιούργηµα του Θεού, και «η 
χρήσις του κόσµου υπό του ανθρώπου συνιστά έµπρακτον 
σχέσιν του ανθρώπου µε τον Θεόν», δηλαδή κοµµάτι 
της προσωπικής µας σχέσης µε Αυτόν. Μία θεολογική 
θεώρηση που κατά τον Οικουµενικό Πατριάρχη 
αποδίδει στη φύση σηµαντικό νόηµα, λόγω «της ανάγκης 
του ανθρώπου να αγαπά και να αγαπάται εν τω πλαισίω 
σχέσεως προσωπικής». 

Αυτή η θεολογική αναζήτηση της σχέσης ανθρώπου 
- φύσης µας φέρνει στον τρίτο λόγο συσχέτισης των 
Χριστουγέννων µε την οικολογία. Ο λόγος αυτός είναι 
ο Άγιος Βασίλης. Όχι βέβαια ο φερµένος απ’ το Βορά 
ευτραφής κύριος που ντύθηκε το 1931 µε τα χρώµατα 
γνωστού αναψυκτικού και έκτοτε εξυπηρετεί τις 
καταναλωτικές επιθυµίες της χειµωνιάτικης περιόδου. 
Αλλά ο Μέγας Βασίλειος, που το 370 µ.Χ. µε τις 
οµιλίες του «της Εξαηµέρου» έδωσε µια σοφή λύση 
στις προβληµατικές σχέσεις της θρησκείας µε την 
επιστήµη. Τι είπε; Εν ολίγοις, πως «άλλο το ποιος έκανε 

τον κόσµο και άλλο το πώς έγινε ο κόσµος». Και ότι 
για το «πως», υπεύθυνη είναι κυρίως η επιστηµονική 
έρευνα. Ετούτη η λύση έχει δώσει τη δυνατότητα στην 
ορθοδοξία να αποδέχεται τις κατακτήσεις της λογικής 
και της επιστήµης –όπως τη θεωρία της εξέλιξης και 
τη κβαντική φυσική– και έτσι να έχει τη δυνατότητα να 
παρακολουθεί τα οικολογικά ζητήµατα κατανοώντας τα 
στις αληθινές τους διαστάσεις.

Υπάρχει τέλος κι ένας ακόµα λόγος συσχέτισης των 
Χριστουγέννων µε τη φύση. Κι έχει κι αυτός σχέση µε 
την αλήθεια όπως την αποκαλύπτουν οι επιστήµες, οι 
κοινωνικές εν προκειµένω. Που µελετώντας τα τελευταία 
χρόνια τα λεγόµενα «οικονοµικά της ευτυχίας», 
τεκµηρίωσαν πως η τακτική συµµετοχή σε κοινωνικές 
δραστηριότητες (όπως ο εθελοντισµός, ο εκκλησιασµός, 
κλπ) και , η ύπαρξη φίλων, συγγενών, κλπ, δηλαδή, µε µια 
κουβέντα, µια πλούσια κοινωνική ζωή, συσχετίζεται πολύ 
έντονα µε το πόσο ευτυχισµένοι νιώθουµε. Μάλιστα, οι 
άνθρωποι υποτιµούµε συστηµατικά τη µεγάλη αξία που 
έχουν για να νιώθουµε ευτυχισµένοι οι κοινωνικές µας 
σχέσεις, ενώ υπερτιµούµε την αξία που έχει η αυξηµένη 
κατανάλωση υλικών αγαθών. 

Αν όµως είναι έτσι τα πράγµατα, κι αυτή είναι η 
πραγµατική µας φύση, τότε δεν υπάρχει κανένας 
λόγος τα Χριστούγεννα να αισθανόµαστε το χρέος της 
κατανάλωσης. Γιατί η ουσία της γιορτής είναι η κοινωνία 
και η διασκέδαση µε τους ανθρώπους που αγαπούµε, 
το ξεφάντωµα ως ευχαριστία που υπάρχουµε και που 
µπορούµε να βρισκόµαστε, η προσφορά αγάπης κι 
επικοινωνίας. Και, σε αντίθεση µε τ’ αναρίθµητα δώρα 
κάτω από ολόφωτα δεντράκια, η προσφορά αγάπης 
είναι και φιλική στο περιβάλλον… 

Παρόλα αυτά, η εποχή των 
Χριστουγέννων πάντα δίνει 
αφορµές να επανασυνδεθεί 
νοηµατικά το θρησκευτικό 
συναίσθηµα µε το σεβασµό στη 
φύση. Για διάφορους λόγους.

Περιβάλλον
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Eυεξία

Πόση και ποια γυμναστική 
μπορώ να κάνω κατά τη διάρκεια 

μιας εγκυμοσύνης; 

Περιµένετε παιδί και νοµίζετε ότι η αύξηση βάρους και 
η κούραση είναι φυσικά επακόλουθα κάθε εγκυµοσύ-
νης; Ο τρόπος που αισθάνεται και φαίνεται µία γυναίκα 
κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, αλλά και όταν 
γίνει πλέον µητέρα είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε 
τις διατροφικές συνήθειες και το βαθµό άσκησης που 
ακολουθούνται κατά τη διάρκεια της κύησης. Πλήρης 
και ισορροπηµένη διατροφή, χωρίς υπερβολές αλλά 
και συστηµατικά άσκηση µπορούν να βελτιώσουν 
σηµαντικά τη φυσική σας κατάσταση ενώ προετοι-
µάζει τον οργανισµό για την διαδικασία του τοκετού. 
Αποτελεί µύθο παλαιότερων εποχών ότι οι γυναίκες σε 
κατάσταση εγκυµοσύνης πρέπει να απέχουν από κάθε 
είδος άσκησης. Η διατήρηση µιας καλής φυσικής κατά-
στασης κατά την κύηση έχει θεαµατικά αποτελέσµατα 
όσον αφορά στην ενεργητικότητα της γυναίκας, ενώ 
επιστηµονικές µελέτες συνδέουν τη γυµναστική κατά 
τη διάρκεια της εγκυµοσύνης µε πιο σύντοµους και 
λιγότερο επίπονους τοκετούς.

Τι πρέπει να 
προσέχω, τι να 
αποφεύγω και τι να 
προτιμώ; 
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ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΑΣΣΙΜΗ, ∆ημοσιογράφος

Μύθοι και πραγµατικότητες 
γύρω από τη γυµναστική κατά τη 
διάρκεια της εγκυµοσύνης:
Είναι µύθος ότι δεν πρέπει ποτέ να ξεπερνάνε οι σφυγµοί 
της εγκύου τους 130 παλµούς το λεπτό όταν γυµνάζεται. 
Δεν υπάρχει σφυγµός – στόχος για την κάθε γυναίκα. Οι 
γιατροί επισηµαίνουν ότι τα όρια επικινδυνότητας των 
σφυγµών διαφέρουν από άτοµο σε άτοµο, γεγονός το 
οποίο ισχύει ακόµη περισσότερο για κάθε έγκυο γυναίκα. 
Η κάθε εγκυµοσύνη είναι διαφορετική και ο οργανισµός 
της κάθε γυναίκας αντιδρά διαφορετικά στην κύηση. 
Είναι µύθος ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να εξασκούν τους 
κοιλιακούς τους µύες κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. 
Η ενίσχυση των κοιλιακών µυών είναι ιδιαίτερα χρήσιµη 
για την εγκυµοσύνη, καθώς διευκολύνει το σώµα τα κρατά 
το επιπλέον βάρος, ενώ αποτελεί «χείρα βοηθείας» κατά 
τη διάρκεια του τοκετού. Ωστόσο, µετά το πρώτο τρίµηνο 
της κύησης η γυναίκα πρέπει να αποφεύγει να κάνει κοιλι-
ακούς ξαπλωµένη, αλλά µπορεί να κάνει ασκήσεις όπως 
τα βαθιά καθίσµατα που γυµνάζουν τους κοιλιακούς. 
Σε κάθε περίπτωση επικοινωνήστε και συζητήστε µε το 
γιατρό που σας παρακολουθεί την πρόθεση να ξεκινήσε-
τε ή να συνεχίσετε να γυµνάζεστε κατά τη διάρκεια της 
εγκυµοσύνης. Δεν υπάρχει κανείς πιο αρµόδιος από τον 
γυναικολόγο σας.

Αν δεν έχω γυµναστεί ποτέ µπορώ 
να ξεκινήσω πρόγραµµα άσκησης 
µαζί µε την εγκυµοσύνη;
Οσο υπάρχει µέτρο, έλεγχος και συστηµατική παρακο-
λούθηση στην άσκηση, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλη-
µα. Καλό θα ήταν σε αυτή την περίπτωση να ξεκινήσετε 
την άσκηση πολύ αργά και να φροντίζετε σε κάθε περί-
πτωση να µην εξαντλείτε τις δυνάµεις σας. 

Τι πρέπει να προσέχω;
Μάθετε επίσης να «ακούτε» το σώµα σας. Συνήθως το 
ανθρώπινο σώµα είναι σε θέση να σας δώσει δείγµατα 

γραφής. Δηλαδή όταν αισθάνεστε έντονη κόπωση ση-
µαίνει ότι ήρθε η ώρα να σταµατήσετε. Ποτέ µην ασκεί-
στε µέχρις εξάντλησης και µέχρι να σας κοπεί η αναπνοή. 
Τη στιγµή που θα σας «κοπεί» η ανάσα σηµαίνει ότι ούτε 
το έµβρυο αλλά ούτε εσείς λαµβάνετε τις απαραίτητες 
ποσότητες οξυγόνου. 
Μην ξεχνάτε να κάνετε συχνά διαλείµµατα κατά τη διάρ-
κεια της γυµναστικής και κυρίως να λαµβάνεται πολλά 
υγρά όσο γυµνάζεστε. Αποφεύγετε τη γυµναστική όταν 
η θερµοκρασία είναι πολύ υψηλή. 
Φροντίστε να φοράτε ρούχα και παπούτσια που είναι 
άνετα τα οποία δεν περιορίζουν τις κινήσεις σας. Οσον 
αφορά στα παπούτσια, είναι χρήσιµο να στηρίζουν τον 
αστράγαλό σας. Αν τρέχετε ή κάνετε ποδήλατο, απο-
φεύγετε το βραχώδες ή ασταθές έδαφος. Οι κλειδώσεις 
σε όλο σας το σώµα είναι πολύ πιο ευαίσθητες κατά τη 
διάρκεια της εγκυµοσύνης και υπάρχει σοβαρή πιθανό-
τητα τραυµατισµού σας. Προτιµάτε πιο ελεγχόµενες επι-
φάνειες, µε πιο προβλέψιµους κινδύνους. Καλό θα ήταν 
να αποφεύγετε τα αθλήµατα που επιβάλλουν σωµατική 
επαφή µεταξύ αθλητών, ή τη δική σας στενή επαφή µε 
κάποιο όργανο. Είναι πολύ σηµαντικό κατά τη διάρκεια 
της κύησης να έχετε τον απόλυτο έλεγχο των κινήσεων 
σας, ώστε να µπορείτε να αποφεύγετε και τους πιθανούς 
κινδύνους. Σε περίπτωση που σηκώνετε βάρη πρέπει το 
πρόγραµµά σας να µην προβλέπει ενδυνάµωση αλλά σύ-
σφιξη του µυϊκού συστήµατος. Σε καµία περίπτωση µην 
σηκώσετε βάρη πάνω από το κεφάλι σας και µην κάνετε 
ασκήσεις που επιβαρύνουν το κάτω µέρος της πλάτης 
σας. Μετά το πρώτο τρίµηνο της κύησης αποφεύγετε 
ασκήσεις που απαιτούν να είστε ξαπλωµένη ανάσκελα, 
διότι περιορίζεται µε αυτό τον τρόπο η ροή αίµατος στη 
µήτρα. Μην ξεχνάτε ποτέ να κάνετε ζέσταµα, τέντωµα και 
χαλάρωση πριν και µετά από κάθε πρόγραµµα γυµναστι-
κής.   
Στην περίπτωση που ακολουθούσατε πριν την εγκυµο-
σύνη κάποιο πρόγραµµα εκγύµνασης, το πιθανότερο εί-
ναι να µπορείτε να το συνεχίσετε έως ένα βαθµό και µε 
κάποιες περιορισµένες τροποποιήσεις.

Τι πρέπει να προσέχω,  
τι να αποφεύγω  

και τι να προτιμώ; 



Θωρακικός πόνος  
ακαθόριστης προέλευσης 

Εισαγωγή - Ορισµός

Ο όρος «θωρακικός πόνος ακαθόριστης προέλευσης (ΘΠΑΠ)» 
χρησιµοποιείται για να περιγράψει τα υποτροπιάζοντα επεισόδια οξέος πόνου 
ηρεµίας στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωµα, µε ασυµπτωµατικά µεσοδιαστήµατα, 
εφόσον ο κλινικοεργαστηριακός έλεγχος για οξέα καρδιαγγειακά, 
πνευµονολογικά και γαστρεντερικά νοσήµατα είναι αρνητικός.
Ο ορισµός αυτός υιοθετήθηκε πρόσφατα και αντικατέστησε τον όρο 
«θωρακικός πόνος µη καρδιακής αιτιολογίας (non cardiac chest pain)». 
Πρόκειται για αρκετά συχνή κλινική οντότητα που αφορά περίπου το ένα 
τέταρτο του ενήλικα πληθυσµού στις Η.Π.Α. Ερευνητικές µελέτες έχουν δείξει 
ότι το πρόβληµα αυτό επηρεάζει σηµαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών µε 
εξίσου αντίστοιχες επιπτώσεις στο σύστηµα υγείας και συχνές προσελεύσεις στα 
τµήµατα επειγόντων περιστατικών των νοσοκοµείων.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΚΟΪ∆ΑΣ, Ειδικευόμενος Γαστρεντερολόγος

Αιτιολογία
Η διερεύνηση του ΘΠΑΠ απαιτεί τον αποκλεισµό αρχι-
κά της καρδιαγγειακής προέλευσης του πόνου. Ως εκ 
τούτου, ο καρδιολογικός έλεγχος πρέπει να προηγείται 
και να περιλαµβάνει κλινική εξέταση του ασθενή, ηλε-
κτροκαρδιογράφηµα ηρεµίας, δοκιµασία κοπώσεως , 
σπινθηρογράφηµα µε θάλιο και/ή στεφανιογραφία. Στις 
περιπτώσεις που τα αποτελέσµατα είναι αρνητικά, ο καρ-
διολόγος συνήθως παραπέµπει τον ασθενή στο γαστρε-
ντερολόγο  για τον περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο.
Ο οισοφάγος είναι η συνηθέστερη αιτία του ΘΠΑΠ, χω-
ρίς πάντοτε ο ασθενής να έχει οισοφαγική νόσο µε την 
τυπική έννοια του όρου. Το µεγαλύτερο ποσοστό των 
ασθενών έχει είτε γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση 
(ΓΟΠ), είτε παθολογική οισοφαγική κινητικότητα. Η 
ΓΟΠ προκαλεί συνήθως οπισθοστερνικό πόνο καυστικού 
χαρακτήρα που µπορεί να υφίεται µε τη λήψη αντιόξι-
νων, ενώ στηθαγχικός πόνος µπορεί να εκδηλωθεί µε την 
έντονη κόπωση ή κατά τη διάρκεια δοκιµασίας κόπωσης. 
Αντίθετα, ο πόνος από οισοφαγική κινητική διαταραχή 
είναι οπισθοστερνικός πόνος ηρεµίας,  συσφιγκτικού χα-
ρακτήρα που µπορεί να αντανακλά σε όλο το πρόσθιο 
θωρακικό τοίχωµα, στη ράχη ή την κάτω γνάθο, συχνά 
αφυπνίζει τον ασθενή και διαρκεί από λίγα λεπτά έως και 
ώρες. Αν και υφίεται µε τη λήψη κανονικής θερµοκρασίας 
ύδατος ή στερεού βλωµού, µπορεί να απαιτήσει χορήγη-
ση νιτρωδών ή νιφεδιπίνης. Όχι σπάνια συνυπάρχουν και 
άλλα οισοφαγικά συµπτώµατα (καύσος, δυσφαγία, ανα-
γωγές). Συχνά όµως στην κλινική πράξη ο οισοφαγικός 
πόνος δεν έχει κανένα ειδικό χαρακτηριστικό  και είναι 
δύσκολο να διαχωρισθεί από τον στηθαγχικό πόνο.
Οι συχνότερες κινητικές διαταραχές (ευθύνονται για το 
30% των ασθενών µε ΘΠΑΠ) που εκδηλώνονται µε θω-
ρακικό πόνο είναι ο συµπτωµατικός περισταλτισµός 
(ΣΠ) (symptomatic peristalsis) , ο οισοφάγος καρυο-
θραύστης (ΟΚ) (nutcracker eosophagus), ο υποτονικός 
κατώτερος οισοφαγικός σφικτήρας (ΚΟΣ) και οι µη 
ειδικές κινητικές διαταραχές (ΜΕΚΔ). Άλλες λιγότερο 
συχνές κινητικές διαταραχές που µπορεί να εκδηλωθούν 
µε οπισθοστερνικό πόνο είναι η αχαλασία οισοφάγου 
(ως πρώιµο σύµπτωµα πριν την εκδήλωση δυσφαγίας), 
ο διάχυτος οισοφαγικός σπασµός και ο υπερτονικός 
ΚΟΣ. 
Το πεπτικό έλκος και η χολοκυστοπάθεια µπορεί να 
αποτελέσουν άλλες αιτίες ΘΠΑΠ γαστρεντερικής προ-
έλευσης. Τέλος, επώδυνα σύνδροµα του θωρακικού 
τοιχώµατος, όπως οστεοχονδρίτιδα, σύνδροµο του 
στέρνου, ξιφοδυνία ευθύνονται για το 10% των ασθε-
νών µε ΘΠΑΠ και πρέπει να αποκλεισθούν µε τη σωστή 
κλινική εξέταση.
Όσον αφορά την παθογένεια του οισοφαγικής προέλευ-
σης ΘΠΑΠ, οι ειδικοί µηχανισµοί πρόκλησης δεν είναι 
ακριβώς γνωστοί. Έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες 
όπως η υπερευαισθησία στο οξύ, η σπλαχνική υπερευ-
αισθησία, οι κινητικές διαταραχές, ο ερεθισµός των υπο-
δοχέων θερµοκρασίας, η διάταση του οισοφάγου, η συ-
νύπαρξη θωρακικού πόνου και συνδρόµου ευερέθιστου 

εντέρου. Ο Goyal συνόψισε γλαφυρά τις απόψεις σχετι-
κά µε την παθογένεια του ΘΠΑΠ χρησιµοποιώντας την 
παροµοίωση της «φωτιάς στο θέατρο». Ο συναγερµός 
της φωτιάς (θωρακικός πόνος) µπορεί να πυροδοτηθεί 
από πραγµατική φωτιά (ΓΟΠ ή σπαστική κινητική διατα-
ραχή), από ενεργοποίηση του ευαίσθητου συναγερµού 
από καπνό (σπλαχνική υπεραλγησία) ή από έναν ψευδή 
συναγερµό χωρίς φωτιά ή καπνό (ψυχοκοινωνικοί παρά-
γοντες). Είναι πιθανό, σε κάθε ασθενή, µερικοί από τους 
παράγοντες αυτούς να συνυπάρχουν και να αλληλεπι-
δρούν.

Διαγνωστική προσέγγιση
Η διερεύνηση του ΘΠΑΠ απαιτεί ορθολογική προσέγγι-
ση, επίπονη προσπάθεια και εµπεριστατωµένο έλεγχο. 
Η αιτιολογική διάγνωση είναι αναγκαία, όχι µόνο για την 
αποτελεσµατική-στοχευµένη θεραπεία, αλλά και για την 
επίλυση του ψυχολογικού προβλήµατος που αντιµετωπί-
ζει ο ασθενής που επισκέπτεται ιατρούς διαφόρων ειδι-
κοτήτων για την επίλυση του προβλήµατος που αντιµε-
τωπίζει. Μετά τον αποκλεισµό της καρδιαγγειακής νόσου, 
ο γαστρεντερολόγος εστιάζει πρωτίστως στα νοσήµατα 
του οισοφάγου που µπορούν να εκδηλωθούν µε θωρα-
κικό πόνο.
Η προσεκτική λήψη του ιστορικού και η ενδελεχής 
κλινική εξέταση αποτελούν τα πρώτα βήµατα διαγνω-
στικής προσέγγισης ασθενούς που προσέρχεται αιτιώ-
µενος ΘΠΑΠ. Η µανοµετρία οισοφάγου και η 24ωρη 
πεχαµετρία αποτελούν τα επόµενα βήµατα, αν και στις 
περισσότερες περιπτώσεις η ενδοσκόπηση του ανω-
τέρου πεπτικού αποτελεί τη συνηθέστερη πρώτη εξέ-
ταση. Επί συνύπαρξης δυσφαγίας υπάρχει ένδειξη για 
έλεγχο του οισοφάγου µε βαριούχο γεύµα, ενδοσκόπη-
ση και/ή µανοµετρία, λόγω της αυξηµένης πιθανότητας 
οισοφαγικής στένωσης ή µείζονος κινητικής διαταραχής, 
όπως η αχαλασία και ο διάχυτος οισοφαγικός σπασµός 
(ΔΟΣ). Η διενέργεια υπερηχογραφικού ελέγχου άνω 
κοιλίας είναι απαραίτητη για τον αποκλεισµό πιθανής 
χολοκυστοπάθειας.
Λόγω της αυξηµένης συσχέτισης της γαστροοισοφαγικής 
παλινδροµικής νόσου (ΓΟΠΝ) µε τον ΘΠΑΠ, είναι λογι-
κό η πρώτη προσέγγιση να κατευθυνθεί προς αυτή την 
πιθανότητα. Σε ασθενείς µε κλινική υποψία ΓΟΠΝ (οπι-
σθοστερνικό καύσος, υποχώρηση µε λήψη αντιόξινων, 
πρόκληση πόνου στην κατάκλιση ή ύστερα από τη λήψη 
συγκεκριµένων γευµάτων) συνιστάται δοκιµασία χορή-
γησης αναστολέων αντλίας πρωτονίων (ΑΑΠ). Επί θε-
τικής ανταπόκρισης η αγωγή πρέπει να συνεχισθεί, ενώ 
σε µη ανταπόκριση οι ασθενείς πρέπει να υποβληθούν 
σε ενδοσκόπηση και πεχαµετρία υπό αγωγή για να απο-
κλεισθεί η περίπτωση ανθεκτικής ΓΟΠΝ. Η παθολογική 
24ωρη πεχαµετρία µπορεί να τεκµηριώσει τη διάγνωση, 
αλλά αυτό προϋποθέτει τη διαπίστωση χρονικής συσχέ-
τισης των επεισοδίων παλινδρόµησης µε την εκδήλωση 
θωρακικού πόνου. Σε ορισµένες µελέτες ο συνδυασµός 
24ωρης πεχαµετρίας µε δοκιµασία κόπωσης µε ή χω-
ρίς ταυτόχρονο ΗΚΓ αυξάνει τη διαγνωστική ακρίβεια 
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(παλινδροµικά επεισόδια σχετιζόµενα µε την κόπωση). 
Εάν αποκλεισθεί η ΓΟΠΝ ή τα συµπτώµατα δεν είναι συµ-
βατά µε παλινδροµική νόσο, η επόµενη εξέταση εκλο-
γής είναι η µανοµετρία οισοφάγου για την αναζήτηση 
πιθανής κινητικής διαταραχής (20-50% στις γενόµενες 
µελέτες). Εκτός από την τυπική αχαλασία και το διάχυτο 
οισοφαγικό σπασµό, όπου η συσχέτιση του πόνου µε τα 
παθολογικά µανοµετρικά ευρήµατα είναι ισχυρή, η συ-
νήθης υπερσυσπαστικότητα του οισοφάγου (οισοφάγος 
καρυοθραύστης ή µη ειδικές κινητικές διαταραχές) υπο-
δηλώνει απλώς την πιθανή οισοφαγική προέλευση του 
πόνου.
Η απουσία πόνου κατά την καταγραφή παθολογικών συ-
σπάσεων κατά τη διάρκεια της µανοµετρίας επιβάλλει τη 
διενέργεια δοκιµασιών πρόκλησης µε ειδικά οισοφαγικά 
ερεθίσµατα. Η ενδοοισοφαγική έγχυση διαλύµατος 
HCl 0,1Ν (Bernstein test) και η ενδοφλέβια χορήγηση 
εδροφωνίου (Tensilon test) είναι οι ευρύτερα χρησιµο-
ποιούµενες. Η θετική δοκιµασία έγχυσης οξέος υποδη-
λώνει ευαισθησία του οισοφάγου στο οξύ και έχει υψηλή 
ειδικότητα (90%), αλλά χαµηλή ευαισθησία (30-40%). Στη 
θετική δοκιµασία εδροφωνίου προκαλείται οισοφαγικός 
πόνος ανεξάρτητα από την καταγραφή ή όχι παθολογι-
κών συσπάσεων. Η µέθοδος έχει χαµηλή ευαισθησία, 
αλλά η πρόκληση πόνου τεκµηριώνει την οισοφαγική 
προέλευση του πόνου.
Επί απουσίας συσχέτισης του πόνου µε οισοφαγικά και 
καρδιαγγειακά αίτια, η ψυχιατρική/ψυχολογική διε-
ρεύνηση του ασθενή είναι απαραίτητη.
Στο διάγραµµα απεικονίζεται συνοπτικά ο διαγνωστικός 
αλγόριθµος των ασθενών µε ΘΠΑΠ.

Θεραπευτικοί χειρισµοί
Η ανάδειξη συγκεκριµένης νοσολογικής οντότητας που 
προκαλεί το θωρακικό πόνο επιβάλλει την έναρξη της 
ενδεδειγµένης θεραπευτικής αγωγής (αναστολείς ιόντων 
πρωτονίων σε ΓΟΠΝ, διαστολή/µυοτοµή σε αχαλασία). 
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η ψυχολογική υποστήριξη 
των ασθενών και η διαβεβαίωσή τους για τη λειτουργική 
φύση του πόνου και την απουσία οργανικής νόσου µπο-
ρούν να δράσουν ευεργετικά. Ενίοτε µπορεί να απαιτη-
θεί η εφαρµογή ψυχοθεραπείας. Σε κάποιες περιπτώσεις 
επιχειρείται η χορήγηση συµπτωµατικής θεραπευτικής 
αγωγής, ιδίως στους ασθενείς που εµφανίζουν επίµονα 
συµπτώµατα και η ποιότητα ζωής τους επηρεάζεται ση-
µαντικά. Έχουν χρησιµοποιηθεί µυοχαλαρωτικά, όπως 
νιτρώδη, αντιχολινεργικά, υδραλαζίνη, νιφεδιπίνη, βερα-
παµίλη και διλτιαζέµη, µε αµφίβολα όµως αποτελέσµατα. 
Επίσης, για την αντιµετώπιση του λειτουργικού οισοφαγι-
κού πόνου έχουν χρησιµοποιηθεί η θεοφυλλίνη, η κετα-
µίνη και η τραζοδόνη (ψυχοτρόπο φάρµακο).

Συµπεράσµατα
Ο χειρισµός ασθενών µε ακαθόριστης προέλευσης θω-
ρακικό πόνο δεν είναι συνήθως ευχερής και παρουσιάζει 
πολλές ιδιαιτερότητες. Απαιτείται η συνεργασία ευαι-
σθητοποιηµένων στο αντικείµενο καρδιολόγου, γαστρε-
ντερολόγου και ψυχιάτρου/ψυχολόγου προκειµένου να 
αποφευχθεί η υποεκτίµηση του κλινικού προβλήµατος, 
αλλά και παράλληλα να γίνει η σωστή διαγνωστική και 
θεραπευτική προσέγγιση.
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Μικρά & Νόστιμα ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ , Ιατρός

Η κολονοσκόπηση αποτελεί ευρέως αποδεκτή µέθοδο 
προσυµπτωµατικής διάγνωσης καρκίνου του παχέος 
εντέρου και προκαρκινικών πολυπόδων. Οι τρέχουσες 
συστάσεις  πρόληψης για το γενικό πληθυσµό είναι 
κολονοσκόπηση αναφοράς στην ηλικία των 50 ετών 
και επί αρνητικών ευρηµάτων επανάληψη µετά δέκα 
έτη. Εντούτοις, δεν υπάρχουν σαφή δεδοµένα που 
να τεκµηριώνουν το ασφαλές χρονικό διάστηµα µέ-
χρι την επόµενη κολονοσκόπηση. Σε µια µελέτη που 
δηµοσιεύτηκε στο New England Journal of Medicine 
(2008;359:1218-24), εκτιµήθηκε ο κίνδυνος ανάπτυ-
ξης νεοπλασιών του παχέος εντέρου µετά παρέλευση 
πέντε ετών από αρχικά αρνητική κολονοσκόπηση. Στη 
µελέτη συµµετείχαν ασθενείς χωρίς αδενώµατα στην 
αρχική κολονοσκόπηση, οι οποίοι επανήλθαν για δεύ-
τερη κολονοσκόπηση µετά παρέλευση 5 ετών. Συνο-
λικά 1256 ασθενείς υποβλήθηκαν σε δεύτερη κολονο-
σκόπηση σε 5.34±1.34 έτη. Η µέση ηλικία των ασθε-
νών κατά την αρχική κολονοσκόπηση ήταν 56.7 έτη, 
µε µικρή υπεροχή στους άρρενες (56.7%). Στη δεύτερη 
κολονοσκόπηση δεν ανιχνεύτηκε κανένας καρκίνος 
(95% CI 0-0.24%). Ένα ή περισσότερα αδενώµατα βρέ-
θηκαν σε 201 ασθενείς (16%), ενώ 19 προχωρηµένα 
αδενώµατα, εκ των οποίων τα 10 ήταν µετά τη σπλη-
νική καµπή, ανιχνεύτηκαν σε 16 ασθενείς. Ο κίνδυνος 
προχωρηµένου αδενώµατος δε διέφερε σηµαντικά 
µεταξύ των ασθενών χωρίς πολύποδες στην αρχική 
κολονοσκόπηση σε σχέση µε αυτούς µε υπερπλαστι-
κούς πολύποδες (1.1% έναντι 2.0%, P=0.30). Οι άνδρες 
σε σχέση µε τις γυναίκες παρουσίασαν µεγαλύτερο 
κίνδυνο εµφάνισης οποιουδήποτε (σχετικός κίνδυνος 
1.88; 95% CI 1.42-2.51) ή προχωρηµένου αδενώµατος 
(σχετικός κίνδυνος 3.31; 95% CI 1.02-10.8). Συµπερα-
σµατικά, σε ασθενείς χωρίς ενδείξεις νεοπλασίας πα-
χέος εντέρου σε κολονοσκόπηση, ο κίνδυνος ανάπτυ-
ξης καρκίνου παχέος εντέρου εντός πενταετίας είναι 
εξαιρετικά χαµηλός. Ο κίνδυνος ανάπτυξης προχωρη-
µένου αδενώµατος είναι επίσης χαµηλός, αν και είναι 
υψηλότερος στους άνδρες σε σχέση µε τις γυναίκες. 
Συνεπώς, µε ασφάλεια µπορεί να συσταθεί επαναλη-
πτική κολονοσκόπηση µετά παρέλευση τουλάχιστον 
πέντε ετών από αρνητική κολονοσκόπηση πρωτογε-
νούς πρόληψης.

Πενταετής κίνδυνος 
καρκίνου παχέος εντέρου 
μετά από αρνητική 
κολονοσκόπηση 

Παρότι η κολονοσκόπηση αποτελεί τεκµηριωµένα 
αποτελεσµατική µέθοδο πρώιµης διάγνωσης του καρ-
κίνου του παχέος εντέρου, αποτελεί επεµβατική µέθο-
δο µε περιορισµένη αποδοχή από τον υγιή πληθυσµό 
λόγω δυσανεξίας και κοπιώδους προετοιµασίας και µε 
ανησυχία για ενδεχόµενο άλγος. Η εικονική κολονο-
σκόπηση µε αξονική τοµογραφία (CT κολονογραφία) 
είναι µη επεµβατική µέθοδος που ενδεχοµένως να 
αποτελέσει εναλλακτική λύση για τη προσυµπτωµατι-
κή διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου, αλλά 
η ακρίβειά της σε ασυµπτωµατικούς ενήλικες δεν είναι 
επαρκώς µελετηµένη. Σε µια µελέτη που δηµοσιεύτηκε 
στο New England Journal of Medicine (2008;359:1207-
17), συγκρίθηκε η ακρίβεια της CT κολονογραφίας µε 
την κλασσική κολονοσκόπηση σε 2600 ασυµπτωµα-
τικούς ενήλικες. Το πρωταρχικό καταληκτικό σηµείο 
της µελέτης ήταν η ανίχνευση µε τη CT κολονογραφία 
ιστολογικά τεκµηριωµένων µεγάλων αδενωµάτων και 
αδενοκαρκινωµάτων µεγαλύτερων από 10 mm, ενώ 
εκτιµήθηκε και η ανίχνευση µικρότερων εξεργασιών 
(6-9 mm). Για την ανίχνευση µεγάλων αδενωµάτων ή 
καρκίνου, η µέση ανα ασθενή ευαισθησία, ειδικότη-
τα, και θετική και αρνητική προγνωστική αξία για τη 
CT κολονογραφία ήταν 90% (±3%), 86% (±2%), 23% 
(±2%) και 99% (±1%) αντίστοιχα. Ευαισθησία 90% κα-
ταδεικνύει ότι η CT κολονογραφία απέτυχε να αναδεί-
ξει εξεργασία µε διάµετρο µεγαλύτερη από 10 mm σε 
10% των ασθενών. Η ανά πολύποδα ευαισθησία ανί-
χνευσης εξεργασιών άνω των 10 mm ήταν 84% (±4%), 
ενώ η ανά ασθενή ανίχνευση εξεργασιών 6-9 mm ήταν 
78%. Συµπερασµατικά, η CT κολονογραφία µπόρεσε 
να αναδείξει το 90% των εξεργασιών άνω των 10 mm 
σε ασυµπτωµατικούς ασθενείς, ποσοστό που θεωρεί-
ται επαρκές για τη χρησιµοποίησή της στην πρωτο-
γενή πρόληψη καρκίνου παχέος εντέρου σε µετρίου 
κινδύνου ασθενείς.

Ακρίβεια της εικονικής 
κολονοσκόπησης με αξονική 
τομογραφία στην ανίχνευση 
μεγάλων αδενωμάτων 
ή καρκίνου



ΕΥΕΞΙΑ & ∆ΙΑΤΡΟΦΗ 21

Η παχυσαρκία έχει λάβει διαστάσεις επιδηµίας 
στις δυτικές κοινωνίες, µε αρνητικό αντίκτυπο στη 
νοσηρότητα και θνητότητα από καρδιαγγειακές 
παθήσεις αλλά και κάποιες µορφές καρκίνου. 
Η διαιτητική αγωγή αποτελεί το πρώτο µέτρο 
αντιµετώπισης της παχυσαρκίας και υπάρχει 
πληθώρα διαιτητικών σχηµάτων. Οι µελέτες 
σύγκρισης της αποτελεσµατικότητας και 
ασφάλειας των διαφόρων διατητικών σχηµάτων 
περιορίζονται από τα βραχέα χρονικά διαστήµατα 
παρακολούθησης µετά το τέλος της δίαιτας και τα 
υψηλά ποσοστά εγκατάληψης των ασθενών. Σε µια 
µελέτη που δηµοσιεύτηκε στο New England Journal 
of Medicine (2008;359:229-41), 322 παχύσαρκοι 
τυχαιοποιήθηκαν σε µια από τις παρακάτω δίαιτες: 
χαµηλή σε λιπαρά, µε περιορισµό σε θερµίδες ή 
Μεσογειακή µε περιορισµό σε θερµίδες ή χαµηλή 
σε υδατάνθρακες χωρίς περιορισµό σε θερµίδες. 
Η διάρκεια της µελέτης ήταν 2 έτη, η µέση ηλικία 
ήταν 52 έτη και ο µέσος δείκτης µάζας σώµατος 
31 kg/m². Το ποσοστό που ακολούθησε τη δίαιτα 
ήταν 95.4% στον ένα χρόνο και 85.4% στο δέυτερο. 
Η µέση απώλεια βάρους ήταν 2.9 κιλά στη δίαιτα 
των χαµηλών λιπαρών, 4.4 κιλά στη Μεσογειακή 
και 4.7 κιλά στη δίαιτα χαµηλών υδατανθράκων.  
Εκ των 272 συµµετεχόντων που ακολούθησαν 
τη διαιτητική παρέµβαση µέχρι τέλους, η µέση 
απώλεια κιλών ήταν 3.3, 4.6 και 5.5 αντίστοιχα. Ο 
αθηρωµατικός δείκτης ελαττώθηκε 20% στην οµάδα 
χαµηλών υδατανθράκων έναντι 12% στην οµάδα 
χαµηλών λιπαρών (P=0.01). Εκ των 36 ασθενών µε 
σακχαρώδη διαβήτη, οι µεταβολές στη γλυκόζη και 
ινσουλίνη νηστείας ήταν ευµενέστερες στην οµάδα 
της Μεσογειακής δίαιτας έναντι της οµάδας των 
χαµηλών λιπαρών (P<0.001). Συµπερασµατικά, η 
Μεσογειακή και η χαµηλών υδατανθράκων δίαιτες 
αποτελούν αποτελεσµατικές εναλλακτικές λύσεις 
στη δίαιτα χαµηλών λιπαρών. Εξατοµικευµένες 
διαιτητικές παρεµβάσεις πρέπει να αποφασίζονται 
µε βάση το µεταβολικό και λιπιδαιµικό προφίλ κάθε 
ασθενούς.

Σύγκριση απώλειας βάρους 
με Μεσογειακή δίαιτα, δίαιτα 
χαμηλής περιεκτικότητας σε 
υδατάνθρακες ή δίαιτα χαμηλής 
περιεκτικότητας σε λιπαρά

ΕΥΕΞΙΑ & ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

Η µη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (NASH) συσχετίζεται 
µε την παχυσαρκία και θεωρείται η ηπατική εκδήλω-
ση του µεταβολικού συνδρόµου. Αποτελεί ηπατική 
νόσο που διαγιγνώσκεται µε αυξανόµενη συχνότητα, 
αλλά δεν υπάρχουν πρός το παρόν εξειδικευµένες 
φαρµακευτικές παρεµβάσεις. Σε µια τυχαιοποιηµέ-
νη µελέτη που δηµοσιεύτηκε στο Gastroenterology 
(2008;135:100-110), εκτιµήθηκε η αποτελεσµατικό-
τητα της χορήγησης ροσιγλιταζόνης έναντι εικονικού 
φαρµάκου για ένα έτος σε ασθενείς µε NASH. Η ροσι-
γλιταζόνη χρησιµοποιείται σε ασθενείς µε σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου ΙΙ και στοχεύει την περιφερική αντί-
σταση στην ινσουλίνη, αλλά στη µελέτη χορηγήθηκε 
και σε µη διαβητικούς ασθενείς. Συµπεριλήφθηκαν 
63 ασθενείς µε ιστολογικά επιβεβαιωµένη NASH, οι 
οποίοι έλαβαν είτε ροσιγλιταζόνη (4 mg ηµερησίως 
τον πρώτο µήνα και 8 mg στη συνέχεια) είτε εικονικό 
φάρµακο. Καταληκτικά σηµεία ήταν η ιστολογική βελ-
τίωση της στεάτωσης, της φλεγµονής και της ίνωσης 
και η οµαλοποίηση της τιµής των τρανσαµινασών. Πε-
ρισσότεροι ασθενείς στην οµάδα της ροσιγλιταζόνης 
εµφάνισαν βελτίωση της στεάτωσης (47% έναντι 16%, 
P=0.014) και οµαλοποίηση των τρανσαµινασών (38% 
έναντι 7%, P=0.005), αν και µόνο το 50% ανταποκρί-
θηκε στη θεραπεία. Δεν παρουσιάστηκε σηµαντική 
βελτίωση στις υπόλοιπες ιστολογικές παραµέτρους. Η 
βελτίωση της στεάτωσης συσχετίστηκε µε την ελάττω-
ση του επιπέδου των τρανσαµινασών (r=0.36; P<0.005) 
και τη βελτιωµένη ευαισθησία στην ινσουλίνη (r=0.34; 
P=0.008), ενώ δε συσχετίστηκε µε µεταβολές στο σω-
µατικό βάρος. Η κύρια ανεπιθύµητη ενέργεια ήταν η 
αύξηση του σωµατικού βάρους κατά 1.5 kg κατά µέσο 
όρο, ενώ η κύρια αιτία διακοπής θεραπείας ή ελάτ-
τωσης δοσολογίας ήταν το επώδυνο οίδηµα κάτω 
άκρων. Συµπερασµατικά, η χορήγηση ροσιγλιταζόνης 
σε ασθενείς µε NASH βελτιώνει τα επίπεδα τρανσαµι-
νασών και τη στεάτωση, όχι όµως τη φλεγµονή και την 
ίνωση, και συνεπώς αποτελεί υποσχόµενη θεραπευ-
τική παρέµβαση σε µια πάθηση χωρίς εξειδικευµένη 
θεραπεία. 

Αποτελεσματικότητα 
της ροσιγλιταζόνης στη 
θεραπεία της μη αλκοολικής 
στεατοηπατίτιδας
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Tα νέα αντιικά 

φάρµακα αποτελούν 

πραγµατική 
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Χρόνια Ηπατίτιδα C
& νέες θεραπευτικές

προσεγγίσεις
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Tι είναι η χρόνια ηπατίτιδα C;
H χρόνια ηπατίτιδα C είναι ένας χρόνιος ερεθισµός 
(φλεγµονή) του ήπατος, που προκαλείται από τον ιό της 
ηπατίτιδας C (HCV) και αποτελεί ένα από τα συχνότερα 
αίτια χρόνιας ηπατοπάθειας παγκοσµίως. Ο HCV ανήκει 
στους ηπατοτρόπους ιούς, καθώς όταν εισέρχεται στον 
οργανισµό εγκαθίσταται κυρίως στο ήπαρ προκαλώντας 
την προοδευτική καταστροφή του, γεγονός που έχει 
σειρά δυσµενών συνεπειών στον ανθρώπινο οργανισµό.   

Πόσο συχνή είναι η ηπατίτιδα C;
Υπολογίζεται ότι 170 εκατοµµύρια άτοµα παγκοσµίως 
είναι µολυσµένα από τον HCV. Σε ορισµένες µάλιστα 
χώρες η χρόνια ηπατίτιδα C αποτελεί το συχνότερο αίτιο 
χρόνιας ηπατοπάθειας. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι 
160.000- 220.000 άτοµα πάσχουν από χρόνια ηπατίτιδα C, 
ενώ η είσοδος οικονοµικών µεταναστών από χώρες όπου 
η ηπατίτιδα C είναι πολύ συχνή (π.χ. Αίγυπτος, Ασιατικές 
και λοιπές Βαλκανικές χώρες) έχουν ως αποτέλεσµα τη 
σηµαντική αύξηση των αριθµού των ασθενών στη χώρα 
µας που πάσχουν από τη νόσο. 

Πώς µεταδίδεται ο HCV;
Ο HCV µεταδίδεται µετά από έκθεση σε µολυσµένα 
προϊόντα αίµατος, όπως κατά τη χρήση ενδοφλέβιων 
ναρκωτικών ουσιών και  τη µετάγγιση αίµατος ή 
παραγώγων του πριν από το 1991. Ο πρώτος τρόπος 
µετάδοσης είναι σήµερα ο συχνότερος στη χώρα µας 
µε τη χρησιµοποίηση µολυσµένων συριγγών από άτοµα 
εθισµένα σε ναρκωτικές ουσίες. Ο δεύτερος τρόπος 
ουσιαστικά έχει εξαλειφθεί µετά το 1992, καθώς όλα 
τα παράγωγα αίµατος ελέγχονται για την παρουσία 
του HCV. Ο HCV, σε αντίθεση µε τον ιό της ηπατίτιδας 
Β, µεταδίδεται σπάνια µε την σεξουαλική επαφή και 

κατά τον τοκετό από την µητέρα στο έµβρυο, ενώ δεν 
µεταδίδεται από µαγειρικά σκεύη ή απλές κοινωνικές 
επαφές (φίληµα, χειραψία, κ.τ.λ.). Από την άλλη, η έλλειψη 
εµβολίου για την πρόληψη της νόσου και το σχετικά 
υψηλό ποσοστό µετάδοσης του ιού µε άγνωστο τρόπο, 
καθιστούν τα προληπτικά µέτρα (π.χ. αποφυγή κοινής 
χρήσης αντικειµένων που έρχονται σε επαφή µε το αίµα, 
όπως βελόνες, ξυραφάκια, οδοντόβουρτσες, καθώς και 
η χρήση προφυλακτικού κατά τη σεξουαλική επαφή) 
απολύτως απαραίτητα για την αποφυγή µετάδοσης της 
νόσου.

Ποια είναι τα συµπτώµατα και η 
πορεία της χρόνιας ηπατίτιδας C;
Οι περισσότεροι ασθενείς δεν εµφανίζουν κανένα 
ιδιαίτερο σύµπτωµα κατά την έκθεση στον HCV 
(ασυµπωµατική οξεία λοίµωξη), ενώ µετά την έκθεση ο ιός 
παραµένει στον οργανισµό στην συντριπτική πλειοψηφία 
των περιπτώσεων (περίπου 70-80%) προκαλώντας 
χρόνια καταστροφή του ήπατος, η οποία και πάλι 
διαδράµει ύπουλα δίνοντας συµπτώµατα όταν πια η 
νόσος βρίσκεται σε προχωρηµένα στάδια (κίρρωση). Το 
γεγονός αυτό εξηγεί εν µέρει τον µεγάλο αριθµό ασθενών 
(περίπου 500.000/έτος παγκοσµίως) που πεθαίνουν λόγω 
επιπλοκών της χρόνιας ηπατίτιδας C (π.χ. υπολογίζεται 
ότι οι ασθενείς µε κίρρωση λόγω χρόνιας ηπατίτιδας C 
έχουν 8% ετήσιο κίνδυνο εµφάνισης ηπατοκυτταρικού 
καρκινώµατος, ΗΚΚ). 

Υπάρχει θεραπεία για την 
ηπατίτιδα C και ποια είναι αυτή;  
Κάθε ασθενής που πάσχει από χρόνια ηπατίτιδα C είναι 
υποψήφιος για τη θεραπεία, προκειµένου να επιτευχθεί 
εκρίζωση του ιού, κάτι που θα βελτιώσει την εικόνα στο 

Υπολογίζεται ότι 170 
εκατοµµύρια άτοµα 
παγκοσµίως είναι 
µολυσµένα από τον HCV

Χρόνια Ηπατίτιδα C
& νέες θεραπευτικές

προσεγγίσεις
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ήπαρ και θα εξαλείψει τον κίνδυνο για επιπλοκές από 
την χρόνια ηπατίτιδα C. Κατά συνέπεια, όσο νωρίτερα 
χορηγηθεί η αντιική αγωγή, τόσο καλύτερα για τον 
ασθενή. Η εγκεκριµένη θεραπεία είναι ο συνδυασµός 
βραδείας αποδέσµευσης (πεγκυλιωµένης)  ιντερφερόνης-
άλφα (υποδόρια ένεση µία φορά την εβδοµάδα) και 
ριµπαβιρίνης από το στόµα για χρονικό διάστηµα 6 µε 
12 µήνες ανάλογα µε το είδος (γονότυπο) του ιού της 
ηπατίτιδας C.

Υπάρχουν εναλλακτικές 
θεραπευτικές προσεγγίσεις 
στην χρόνια ηπατίτιδα C;
Τα ποσοστά εξάλειψης του ιού µε τον συνδυασµό 
πεγκυλιωµένης ιντερφερόνης και ριµπαβιρίνης 
κυµαίνονται ανάλογα µε το γονότυπο από 45%-80%. 
Αυτό σηµαίνει ότι ένα σηµαντικό ποσοστό ασθενών 
δεν καταφέρνουν να εκριζώσουν τον ιό. Επιπλέον, ο 
συνδυασµός αυτός έχει διάφορες ανεπιθύµητες ενέργειες 
(π.χ. αναιµία, πυρετό), ενώ η χορήγηση της ιντερφερόνης 
µε ένεση καταγράφεται στα µειονεκτήµατα αυτής της 
θεραπευτικής προσέγγισης. Τα τελευταία χρόνια γίνεται 
µια µεγάλη προσπάθεια εύρεσης νέων φαρµάκων έναντι 
του ιού της ηπατίτιδας C που θα είναι περισσότερο 
αποτελεσµατικά και µε λιγότερες παρενέργειες, και 
απευθύνονται κυρίως σε ασθενείς που ενώ έλαβαν τον 
συνδυασµό πεγκυλιωµένης ιντερφερόνης/ριµπαβιρίνης 
δεν εξάλειψαν τον ιό, διέκοψαν την θεραπεία λόγω 
παρενεργειών ή δεν µπορούν να πάρουν τον παραπάνω 
συνδυασµό λόγω αντενδείξεων. 

Ποια είναι τα κυριότερα 
χαρακτηριστικά των νέων 
φαρµάκων για την χρόνια 
ηπατίτιδα C;
Ουσιαστικά πρόκειται για µια ετερογενή οµάδα φαρµάκων 
µε διαφορετικούς µηχανισµούς δράσης, ενώ συνεχώς 
δοκιµάζονται νέα φάρµακα ή παλαιά µε καλύτερες 
φαρµακοκινητικές ιδιότητες. Τα περισσότερα χορηγούνται 

από το στόµα, πολλά βρίσκονται ήδη σε προχωρηµένα 
στάδια κλινικών µελετών, ενώ όταν δίνονται ως µοναδική 
αντιική θεραπεία συνήθως επιτυγχάνουν µικρά ποσοστά 
µόνιµης εξάλειψης του ιού. Έτσι, τα περισσότερα νέα 
αντιικά δοκιµάζονται προς το παρόν κυρίως ως προσθήκη 
στην πεγκυλιωµένη ιντερφερόνη µε ή χωρίς ριµπαβιρίνη, 
προκειµένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα αύξησης των 
ποσοστών εκρίζωσης και ίασης από τον ιό. 

Πόσο επιφυλακτικοί πρέπει 
να είµαστε και τι µπορούµε να 
περιµένουµε από τα νέα αντιικά 
φάρµακα έναντι της ηπατίτιδας C;
Σίγουρα περισσότερες µελέτες χρειάζονται προκειµένου 
να βρεθούν οι ιδανικοί συνδυασµοί και η βέλτιστη 
δοσολογία των νέων φαρµάκων, καθώς και η οµάδα 
των ασθενών µε χρόνια ηπατίτιδα C που ωφελούνται 
περισσότερο, προκειµένου στο µέλλον τα νέα αντιικά να 
περάσουν στην καθηµερινή κλινική πράξη. Θα πρέπει να 
τονιστεί βέβαια, κάτι που ισχύει για όλα τα φάρµακα, ότι 
τα νέα αντιικά δεν στερούνται παρενεργειών, η χορήγησή 
τους γίνεται προς το παρόν στα πλαίσια προ-κλινικών 
ή κλινικών µελετών, ενώ πλήρης εικόνα της ασφάλειας 
του κάθε αντιικού φαρµάκου θα σχηµατισθεί µετά 
από την είσοδό του στην αγορά. Επίσης, πολλές φορές 
δηµιουργείται ενθουσιασµός µε τα αποτελέσµατα των 
αρχικών µελετών, τα οποία όµως δεν επιβεβαιώνονται 
σε επόµενες µελέτες. Έτσι, αρκετά νέα αντιικά φάρµακα 
τελικά δεν φτάνουν σε προχωρηµένες κλινικές 
µελέτες λόγω αναποτελεσµατικότητας και/ή σοβαρών 
παρενεργειών, που οδηγούν σε διακοπή της περαιτέρω 
αξιολόγησής τους. Πάντως, µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
αναµένονται τα αποτελέσµατα χορήγησης συνδυασµού 
των νέων αντιικών µε διαφορετικούς µηχανισµούς δράσης, 
θεραπευτική προσέγγιση που ήδη εφαρµόζεται σε άλλες 
χρόνιες ιογενείς λοιµώξεις (π.χ. από τον ιό της επίκτητης 
ανοσολογικής ανεπάρκειας, HIV). Αδιαµφισβήτητα και 
ανεξάρτητα από τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα, τα νέα 
αντιικά φάρµακα αποτελούν πραγµατική επανάσταση στη 
θεραπευτική προσέγγιση της χρόνιας ηπατίτιδας C, ενώ 
υπάρχουν βάσιµες ελπίδες ότι τα επόµενα χρόνια θα µπουν 
στην µάχη για τη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C.
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Παιδί  & Έφηβος

Μεγάλη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι τα ποσο-
στά παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα είναι από 
τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Η χαµηλή φυσική δρα-
στηριότητα σε συνδυασµό µε µία δίαιτα πλούσια σε 
θερµίδες αποτελούν τη βασικότερη αιτία της παιδι-
κής παχυσαρκίας, αλλά πρόσφατες έρευνες έδειξαν 
ότι και ο ρόλος των γονέων στην εµφάνιση της παι-
δικής παχυσαρκίας είναι πολύ σηµαντικός. Τα παιδιά 
των οποίων οι γονείς είναι παχύσαρκοι αντιµετωπί-
ζουν αυξηµένο κίνδυνο να γίνουν και τα ίδια παχύ-
σαρκα. Ο ρόλος των γονέων στην διαµόρφωση των 
διατροφικών συνηθειών των παιδιών  φαίνεται να 
είναι καθοριστικός, και γι’ αυτό οι γονείς αποτελούν 
το επίκεντρο των περισσότερων παρεµβάσεων δη-
µόσιας υγείας που έχουν ως στόχο την πρόληψη της 
παιδικής παχυσαρκίας. 
 

Επιδηµιολογικά Στοιχεία 
Παιδικής Παχυσαρκίας
Τα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας έχουν αυξηθεί 
διεθνώς τα τελευταία χρόνια και η αυξητική αυτή 
τάση φαίνεται να συνεχίζεται.  Η παιδική παχυσαρ-
κία στην προσχολική, σχολική και εφηβική ηλικία 
στις Ηνωµένες Πολιτείες  έχει αυξηθεί πολύ σηµα-
ντικά τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ µελέτες στη Με-
γάλη Βρετανία έδειξαν ότι το πάχος της δερµατικής 
πτυχής του τρικέφαλου αυξήθηκε κατά µέσο όρο 
4,5% στα αγόρια και 2,9% στα κορίτσια, µέσα σε 
περίοδο µόλις δέκα ετών. Σύµφωνα µε άλλες επιδη-
µιολογικές µελέτες στον Καναδά, το ποσοστό των 
παιδιών ηλικίας 9-12 ετών που είναι υπέρβαρα και 
παχύσαρκα ανέρχεται στο 39,4%. Μεγάλη ανησυχία 
προκαλεί το γεγονός ότι τα ποσοστά παιδικής παχυ-
σαρκίας στην Ελλάδα είναι από τα υψηλότερα στην 
Ευρώπη, παρά την µακροχρόνια παράδοση της χώ-
ρας µας στην υγιεινή µεσογειακή διατροφή και τον 
σχετικά χαµηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης κάποιον 
εκφυλιστικών παθήσεων.
Σύµφωνα µε µια πρόσφατη µελέτη, ο επιπολασµός 
της  παχυσαρκίας στην Ελλάδα σε παιδιά ηλικίας 
1-5 ετών ανέρχεται στα 16% και 15,5% σε αγόρια 
και κορίτσια αντίστοιχα, ενώ το συνολικό ποσοστό 

«Γονείς & Παιδική 
Παχυσαρκία»
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Μεγάλη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι τα ποσοστά 
παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα είναι από 

τα υψηλότερα στην Ευρώπη

υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών προσχολικής ηλι-
κίας και στα δύο φύλα ήταν 31,9%. Αξιοσηµείωτο είναι 
το γεγονός ότι η ίδια µελέτη έδειξε πως ακόµα και στα 
νήπια ηλικίας 1-2 ετών, το ποσοστό παχυσαρκίας ήταν 
16,5% και 11,4% σε αγόρια και κορίτσια αντίστοιχα. Επί-
σης, υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας έχουν καταγραφεί και 
σε άλλη πρόσφατη µελέτη, σε παιδιά ηλικίας 6-17 ετών.  
Τα παρακάτω στοιχεία είναι πολύ ανησυχητικά, καθώς 
περίπου 69% των παιδιών µεταξύ 6 και 10 ετών, που είναι 
παχύσαρκα, µε Δείκτη Μάζας Σώµατος (ΔΜΣ) πάνω από 
το 95ο εκατοστηµόριο, αναµένεται να παραµείνουν πα-
χύσαρκα και στην ενήλικη ζωή τους. Επιπρόσθετα, χρό-
νιες εκφυλιστικές παθήσεις, όπως ο διαβήτης τύπου ΙΙ, η 
υπερχοληστεριναιµία και η υπέρταση, που στο παρελθόν 
εµφανίζονταν κυρίως σε ενήλικες, εµφανίζονται όλο και 
πιο συχνά σε παιδιά, καθώς τα ποσοστά παιδικής παχυ-
σαρκίας αυξάνονται.
Πολλοί είναι οι παράγοντες, γενετικοί, κοινωνικοί και ψυ-
χολογικοί, που συντελούν στην εµφάνιση της παιδικής 
παχυσαρκίας, αλλά η χαµηλή φυσική δραστηριότητα σε 
συνδυασµό µε µία δίαιτα πλούσια σε θερµίδες αποτε-
λούν τη βασικότερη αιτία της παχυσαρκίας στην παιδική 
ηλικία. Όσον αφορά το ρόλο των γονέων στην εµφάνιση 
της παιδικής παχυσαρκίας φαίνεται να είναι καθοριστι-
κός, αφού οι γονείς «παρέχουν» και τα γονίδια αλλά και 
το περιβάλλον µέσα στο οποίο αναπτύσσονται τα παιδιά, 
παράγοντες οι οποίοι αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και 
επηρεάζουν άµεσα τον κίνδυνο εµφάνισης της παιδικής 
παχυσαρκίας. 

Γονείς και Παιδική Παχυσαρκία
Ένας µεγάλος αριθµός µελετών έχει δείξει ότι τα παιδιά 
των οποίων οι γονείς είναι παχύσαρκοι αντιµετωπίζουν 
αυξηµένο κίνδυνο να γίνουν και τα ίδια παχύσαρκα. Σύµ-
φωνα µε µία ενδιαφέρουσα µελέτη στη Βρετανία, ο κίν-
δυνος για µετέπειτα παχυσαρκία των παιδιών αυξάνεται 
ανάλογα µε τον αριθµό των παχύσαρκων γονέων, αλλά 
και µε  τον βαθµό παχυσαρκίας των γονέων. Μια πολύ 
πρόσφατη µελέτη που εξέτασε τα ποσοστά παχυσαρκίας 
σε 2374 παιδιά προσχολικής ηλικίας στην Ελλάδα, έδειξε 
ότι η πιθανότητα για ένα παιδί 1-5 ετών, να είναι υπέρβα-
ρο ή παχύσαρκο, είναι 2,38 φορές µεγαλύτερη, όταν και 
οι δύο γονείς του είναι παχύσαρκοι (Διάγραµµα 1). 

Διάγραµµα 1. Ποσοστά παχυσαρκίας παιδιών ανά ηλικι-
ακή οµάδα σε σχέση µε την παρουσία παχυσαρκίας στους 
γονείς
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Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα παιδιά απλά 
υιοθετούν τις διατροφικές συνήθειες των γονέων τους. 
Ωστόσο, δεν αποκλείεται να εµπλέκονται και κάποιοι 
γενετικοί παράγοντες που να εξηγούν την παραπάνω 
συσχέτιση. 
Οι γονείς αποτελούν το κλειδί για την ανάπτυξη ενός 
οικογενειακού περιβάλλοντος, το οποίο προάγει τον 
υγεινό τρόπο διατροφής, καθώς επίσης και τις ευκαιρίες 
για αυξηµένη φυσική δραστηριότητα των παιδιών και 
εφήβων. Οι γονείς είναι αυτοί που διαµορφώνουν κατά 
ένα µεγάλο ποσοστό τον τρόπο διατροφής των παιδιών 
τους, καθώς επίσης και τα επίπεδα της φυσικής τους 
δραστηριότητας, γεγονός που δύναται να επηρεάσει και 
το σωµατικό βάρος των παιδιών. Το φαγητό, η φυσική 
δραστηριότητα, το παιχνίδι, ακόµα και η παρακολούθηση 
τηλεόρασης, αποτελούν σηµαντικές δραστηριότητες 
αλληλεπίδρασης µεταξύ γονέα-παιδιού και τα πρότυπα 
που καθιερώνονται στην µικρή παιδική ηλικία, όσον 
αφορά τους προαναφερόµενους παράγοντες, φαίνεται 
να σχετίζονται άµεσα µε τον κίνδυνο ανάπτυξης της 
παιδικής παχυσαρκίας. Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
τα αποτελέσµατα µιας πολύ πρόσφατης µελέτης σε 
1138 παιδιά σχολικής ηλικίας στην περιοχή της Αττικής, 
σύµφωνα µε την οποία, τα παιδιά των οποίων οι γονείς 
είχαν πάρει διαζύγιο, είχαν στατιστικά περισσότερες 
πιθανότητες να είναι υπέρβαρα από τα παιδιά που 
ζούσαν και µε τους δύο γονείς. Ο ρόλος του διαζυγίου 
παρέµεινε σηµαντικός ακόµα και όταν σταθµίστηκε για 
άλλους παράγοντες, όπως η κοινωνικο-οικονοµική τάξη 
και τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας.
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Μελέτες έχουν δείξει ότι οι γνώσεις των γονέων για την 
υγιεινή διατροφή, η επιλογή των τροφίµων, η δοµή, η 
ώρα και η συχνότητα των γευµάτων, καθώς επίσης και 
τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας των ίδιων, φαίνεται 
να επηρεάζουν καθοριστικά τον κίνδυνο ανάπτυξης 
παχυσαρκίας των παιδιών τους, τόσο στη νηπιακή όσο 
και στη σχολική και εφηβική ηλικία. Η µίµηση των µη 
ισορροπηµένων διαιτητικών συνηθειών των γονέων, η 
κατανάλωση τροφίµων πλούσιων σε ζάχαρη και λίπος 
µεταξύ των γευµάτων, η χρησιµοποίηση της τροφής 
ως βραβείο ή δώρο ή για την εκδήλωση αγάπης και 
στοργής, η πολλές φορές πιεστική στάση των γονέων 
να καταναλώσουν τα παιδιά ολόκληρη τη µερίδα τους, 
φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εµφάνιση 
της παχυσαρκίας. 

Κρίσιµοι περίοδοι ανάπτυξης  
των παιδιών
Κατά τη βρεφική ηλικία, περίοδο πολύ σηµαντική για 
τη σωστή ανάπτυξη του βρέφους και την καθιέρωση 
σωστών διαιτητικών συνηθειών, είναι αυτονόητο 
ότι ο ρόλος των γονέων είναι καθοριστικός. Πολλές 
επιστηµονικές έρευνες συνηγορούν στο ότι τα παιδιά που 
έχουν θηλάσει για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, έχουν 
λιγότερες πιθανότητες να είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα, 
σε σχέση µε τα παιδιά που δεν θήλασαν καθόλου, ή 
που έχουν θηλάσει για µικρότερο χρονικό διάστηµα. Ο 
θηλασµός βοηθά το βρέφος να ρυθµίσει καλύτερα την 
πρόσληψη τροφής, πράγµα που δεν συµβαίνει όταν αυτό 
τρέφεται µε υποκατάστατα µητρικού γάλακτος. 
Ο ρόλος των γονέων στη διαµόρφωση σωστών 
διαιτητικών συνηθειών, αλλά και στη δηµιουργία ενός 
περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την αυξηµένη φυσική 
δραστηριότητα, είναι εξαιρετικά σηµαντικός κατά τη 
νηπιακή και προσχολική ηλικία. Πιο συγκεκριµένα, 
τα παιδιά συνήθως από πολύ µικρή ηλικία, έχουν µια 
ιδιαίτερη προτίµηση στην γλυκιά και αλµυρή γεύση, σε 
αντίθεση µε την πικρή και ξινή γεύση που δεν τους είναι 
αποδεκτή. Οι διατροφικές τους συνήθειες αναπτύσσονται 
ωστόσο µέσω της έκθεσης (δοκιµής) των διαφόρων 
τροφίµων και της επαναλαµβανόµενης «εµπειρίας». Κατά 
την προσχολική ηλικία, πολλά παιδιά έχουν συγκεκριµένες 
προτιµήσεις για ορισµένα τρόφιµα και αρνούνται επίµονα 

να δοκιµάσουν καινούργια τρόφιµα. Έρευνες έδειξαν ότι 
αν οι γονείς εισάγουν στην δίαιτα των παιδιών τους, από 
µικρή ηλικία, υγιεινά τρόφιµα όπως λαχανικά και φρούτα, 
τότε τα παιδιά έχουν περισσότερες πιθανότητες να τα 
καταναλώσουν σε µεγαλύτερες ποσότητες, συνήθεια την 
οποία ακολουθούν και στην ενήλικη ζωή τους.
Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η πρόσφατη έρευνα 
των  Lee and Song, 2007, σε 531 παιδιά ηλικίας 11-13 
ετών, η οποία έδειξε ότι η αντίληψη των γονέων για 
το βαθµό όρεξης του παιδιού τους συσχετίζονταν σε 
σηµαντικό βαθµό µε την εµφάνιση  παχυσαρκίας στο 
παιδί µετά από δύο χρόνια παρακολούθησης. Εξίσου 
σηµαντική φαίνεται να είναι και η αντίληψη της µητέρας 
για το βάρος του παιδιού της, όσον αφορά τον κίνδυνο 
ανάπτυξης παχυσαρκίας. Εάν η µητέρα πιστεύει το 
παιδί της είναι υπέρβαρο, και ως εκ τούτου περιορίσει 
την πρόσληψης τροφής από το παιδί, αυξάνονται οι 
πιθανότητες εµφάνισης παχυσαρκίας. Το ίδιο φαίνεται να 
συµβαίνει και στην αντίθετη περίπτωση, όταν η µητέρα 
δηλαδή πιστεύει ότι το παιδί της είναι χαµηλού σωµατικού 
βάρους και το πιέζει να καταναλώσει περισσότερη τροφή. 
Όσο το παιδί µεγαλώνει και αποκτά αυτονοµία, κυρίως 
στην εφηβική ηλικία, ο ρόλος των γονέων, όσον αφορά 
τη διατροφή του παιδιού και τον κίνδυνο ανάπτυξης 
παχυσαρκίας, παραµένει σηµαντικός, αλλά σταδιακά 
φθίνει, ενώ νέοι παράγοντες όπως η διαφήµιση, τα 
µέσα µαζικής ενηµέρωσης, το σχολείο, οι συµµαθητές 
και οι φίλοι, επηρεάζουν κατά ένα µεγάλο ποσοστό την 
διαιτητική τους συµπεριφορά.

Στάση των γονέων σχετικά µε την 
πρόσληψη τροφής των παιδιών 
Ένας µεγάλος αριθµός πρόσφατων µελετών που εξέτασε 
τον ρόλο των γονέων στην παιδική παχυσαρκία έδειξε ότι 
σηµαντικό ρόλο παίζει τόσο η ποιότητα της τροφής που 
παρέχετε στα παιδιά, όσο και ο τρόπος σίτισής τους. Εννέα 
πρόσφατες µελέτες έδειξαν ότι όταν οι γονείς περιορίζουν 
την πρόσληψη τροφής στα παιδιά τους, προκειµένου 
να ελέγξουν το βάρος τους, ο κίνδυνος ανάπτυξης 
παιδικής παχυσαρκίας αυξάνεται σηµαντικά. Ο αυστηρός 
περιορισµός, λοιπόν, από τους γονείς κατανάλωσης 
ορισµένων τροφίµων από τα παιδιά (κυρίως τροφίµων 
πλούσιων σε ζάχαρη και λίπος) επιφέρει το αντίθετο 

Παιδί  & Έφηβος
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από το επιθυµητό αποτέλεσµα. Ο µέτριος έλεγχος της 
διατροφής των παιδιών από του γονείς φαίνεται να έχει 
καλύτερα αποτελέσµατα σε σχέση µε τον αυστηρό 
περιορισµό. Όταν ένα τρόφιµο είναι «απαγορευµένο» 
γίνεται πιο επιθυµητό.
Θα ήταν προτιµότερο οι γονείς να έχουν την ευθύνη 
παροχής υγιεινών τροφίµων και σπιτικών µαγειρεµένων 
φαγητών στα παιδιά τους και να αφήσουν τα ίδια να 
καταναλώσουν όση  τροφή επιθυµούν. Είναι πάρα πολύ 
σηµαντικό τα παιδιά να µάθουν να ελέγχουν µόνα τους 
την πρόσληψη της τροφής τους, µέσω του αισθήµατος 
κορεσµού και πείνας που ρυθµίζεται κυρίως από τον 
υποθάλαµο. Πολλές µελέτες κατέληξαν στο συµπέρασµα 
ότι τα παχύσαρκα παιδιά συνήθως αντιµετωπίζουν 
δυσκολία στο να ρυθµίζουν σωστά την πρόσληψη 
της τροφής τους, γιατί ο φυσιολογικός µηχανισµός της 
πείνας και του κορεσµού δεν λειτουργεί κανονικά, όπως 
συµβαίνει στα παιδιά που δεν αντιµετωπίζουν πρόβληµα 
βάρους.

Φυσική δραστηριότητα
Η χαµηλή  φυσική δραστηριότητα, η οποία οφείλεται 
κυρίως στο σύγχρονο καθιστικό τρόπο ζωής, έχει σαν 
αποτέλεσµα την ελαττωµένη «δαπάνη» ενέργειας, 
γεγονός που αποτελεί σηµαντικό προγνωστικό 
παράγοντα για την αύξηση του σωµατικού βάρους. 
Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα 
φυσικής δραστηριότητας των παιδιών καθορίζονται 
άµεσα από τη συµπεριφορά και τη στάση των γονέων. Τα 
αποτελέσµατα µελετών έδειξαν ότι τα επίπεδα φυσικής 
δραστηριότητας των γονέων, ο γενικότερος τρόπος 
ζωής τους, η θετική ή αρνητική στάση τους όσον αφορά 
τη γυµναστική και τη φυσική δραστηριότητα, καθώς 
και το εάν ενθαρρύνουν ο ένας των άλλον, αλλά και τα 
παιδιά τους να αυξήσουν τα επίπεδα της φυσικής τους 

δραστηριότητας, φαίνεται να επηρεάζουν σηµαντικά τον 
κίνδυνο ανάπτυξης παχυσαρκίας στα παιδιά. Σύµφωνα µε 
την Framingham Children’s Study, που εξέτασε τα επίπεδα 
φυσικής δραστηριότητα παιδιών ηλικίας 4-7 ετών και των 
γονέων τους, τα παιδιά, των οποίων οι µητέρες είχαν τα 
υψηλότερα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας, είχαν 
δυο φορές µεγαλύτερη πιθανότητα να είναι δραστήρια 
τα ίδια σε σχέση µε τα παιδιά των οποίων οι µητέρες 
είχαν τα χαµηλότερα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας. 
Όταν και οι δύο γονείς είχαν υψηλά επίπεδα φυσικής 
δραστηριότητα,  η πιθανότητα των παιδιών να έχουν 
αυξηµένη φυσική δραστηριότητα τα ίδια, ήταν 5,8 
µεγαλύτερη σε σχέση µε εκείνα τα παιδιά των οποίων οι 
γονείς είχαν χαµηλά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας. 
Αξίζει να σηµειωθεί επίσης ότι οι αυξηµένες ώρες 
παρακολούθησης τηλεόρασης, βίντεο και ενασχόλησης 
µε βιντεοπαιχνίδια οδηγούν στην αύξηση του βάρους στα 
παιδιά. Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη, τα παιδιά ηλικίας 
4 ετών που βλέπουν 2,4 ώρες την ηµέρα τηλεόραση 
προσλαµβάνουν περίπου 1600 θερµίδες την ηµέρα, ενώ 
αυτά που βλέπουν 1,1 ώρες  την µέρα καταναλώνουν 
περίπου 1486 θερµίδες την µέρα και έχουν µεγαλύτερα 
επίπεδα φυσικής δραστηριότητας. Η προαναφερόµενη 
συσχέτιση µεταξύ παρακολούθησης τηλεόρασης από 
τα παιδιά και ανάπτυξης παχυσαρκίας, φαίνεται ότι 
λειτουργεί µε δύο τρόπους: η διαφήµιση τροφίµων, 
ποτών και σνακ υψηλών σε θερµίδες, ζάχαρη και αλάτι, 
αλλά χαµηλής γενικότερης θρεπτικής αξίας (junk food), 
ενθαρρύνει τον ανθυγιεινό τρόπο διατροφής, ενώ ο 
χρόνος που ξοδεύεται στην παρακολούθηση τηλεόρασης, 
ελαττώνει το χρόνο συµµετοχής σε δραστηριότητες που 
οδηγούν σε µεγαλύτερη δαπάνη ενέργειας. Το πόση ώρα 
παρακολουθούν τηλεόραση τα παιδιά εξαρτάται κατά 
ένα µεγάλο ποσοστό από τους γονείς, ειδικότερα στις 
µικρότερες ηλικίες.

Συµπέρασµα: Ο ρόλος των γονέων στη διαµόρφωση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών, ιδιαίτερα 
στη νηπιακή και σχολική ηλικία, φαίνεται να είναι καθοριστικός. Ως εκ τούτου, οι γονείς πρέπει να αποτελούν το 
επίκεντρο των περισσότερων παρεµβάσεων δηµόσιας υγείας που έχουν ως στόχο την πρόληψη της παιδικής 
παχυσαρκίας. Οι παρεµβάσεις αυτές είναι απαραίτητο να επικεντρωθούν στο να εξοπλίσουν τους γονείς µε τις 
ικανότητες εκείνες που θα τους βοηθήσουν να µετατρέψουν τις γνώσεις σε συµπεριφορές, και να θέσουν τα 
θεµέλια από νωρίς, ώστε τα παιδιά τους να αποκτήσουν υγιεινές διαιτητικές συνήθειες και αυξηµένη φυσική 
δραστηριότητα. 

 Όταν ένα τρόφιµο είναι 
«απαγορευµένο» γίνεται  

πιο επιθυµητό.
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«Το μωρό μου 
μεγαλώνει…» 

Οδηγός διατροφής 
για παιδιά  

μέχρι 2 ετών

Η ισορροπηµένη διατροφή στα 
πρώτα στάδια της ζωής του παιδιού 
παίζει καθοριστικό ρόλο, τόσο στην 

εξασφάλιση της βέλτιστης σωµατικής 
και γνωσιακής ανάπτυξης όσο και στη 
µείωση των παραγόντων κινδύνου για 

χρόνια νοσήµατα κατά την ενήλικο 
ζωή του. Ο ρυθµός ανάπτυξης κατά 

τη βρεφική ηλικία είναι µεγαλύτερος 
σε σχέση µε τα υπόλοιπα στάδια της 
ζωής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 

σωµατικό βάρος διπλασιάζεται στους 
τέσσερις πρώτους µήνες της ζωής και 

τριπλασιάζεται τον πρώτο χρόνο. 
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Από τη γέννηση έως και τον 6ο µήνα ζωής του µωρού, το 
µητρικό γάλα ή το γάλα 1ης βρεφικής ηλικίας, µπορεί να 
καλύψει πλήρως τις διατροφικές του ανάγκες, ως κύρια 
τροφή. Μετά τον 6ο µήνα τα αποθέµατα σιδήρου που 
έχουν δηµιουργηθεί στον οργανισµό του βρέφους κατά 
την εγκυµοσύνη σταδιακά εξαντλούνται. Αυτό σηµαίνει 
ότι η κάλυψη των αναγκών του βρέφους σε σίδηρο γίνεται 
πλέον µόνο από την τροφή. Το µητρικό γάλα όµως δεν πε-
ριέχει επαρκή ποσότητα σιδήρου για να καλύψει τις αυξη-
µένες ανάγκες του βρέφους µετά τον 6ο µήνα. Ταυτόχρονα 
έχει µειωθεί σηµαντικά η συγκέντρωση του ψευδαργύρου 
στο µητρικό γάλα σε σχέση µε τους πρώτους µήνες. Το γε-
γονός αυτό σε συνδυασµό µε τη διαφοροποίηση των ανα-
γκών του βρέφους, καθιστά αναγκαία τη συµπληρωµατική 
χορήγηση άλλων τροφίµων, ώστε να προσλαµβάνονται οι 
απαραίτητες ποσότητες σιδήρου, ψευδαργύρου και άλλων 
σηµαντικών θρεπτικών συστατικών, που το µητρικό γάλα 
δεν µπορεί πλέον να καλύψει. 
Από τον 4ο µήνα αρχίζει µια µεταβατική περίοδος που το 
γάλα παραµένει η κύρια τροφή του βρέφους, ωστόσο παύ-
ει να είναι η αποκλειστική. Στην περίοδο αυτή µπαίνουν 
στο διαιτολόγιο του βρέφους οι πρώτες στερεές τροφές, 
συµπληρωµατικά µε το γάλα. Έτσι αρχικά προστίθεται στο 
µεσηµεριανό γεύµα του µωρού ρυζάλευρο σε πολύ µε-
γάλη αραίωση στο γάλα και σταδιακά µεγαλώνει η δόση 
µέχρι να φάει το µωρό την πρώτη του κρεµούλα µε ρυζά-
λευρο ή κρέµα βανίλια.
Από τον 6ο µήνα το παιδί καταναλώνει πέντε κύρια γεύµα-
τα ενώ τα λαχανικά θα περάσουν στο µεσηµεριανό γεύµα 
του παιδιού. Για να αρχίσει το µωρό να εξοικειώνεται µε τις 
νέες γεύσεις, µπορείτε αρχικά να προσθέσετε ζωµό από 
βρασµένα λαχανικά στην κρέµα ρυζάλευρου. Σταδιακά 
θα δώσετε στο µωρό σας πολτοποιηµένα κίτρινα (εκτός 
από καλαµπόκι) και σκούρα πράσινα λαχανικά, που θα ει-
σαχθούν στο διαιτολόγιο µε την παρακάτω σειρά: καρότο, 
πατάτα, γλυκοπατάτα, κολοκυθάκι, φασολάκια και τα υπό-
λοιπα λαχανικά (µπρόκολο, κουνουπίδι, κλπ). Το βρέφος θα 
δοκιµάσει δύο µε τρία είδη λαχανικών, ένα-ένα για 2-3 µέ-
ρες, πριν πάρει χορτόσουπα από ανάµεικτα λαχανικά. 
Όσον αφορά τα φρούτα, µπορείτε να δώσετε πολτοποιηµέ-
να ή στυµµένα φρούτα, φρέσκα ή βρασµένα. Η προτεινό-
µενη σειρά εισαγωγής των φρούτων στο διαιτολόγιο είναι 
η ακόλουθη: µήλο, µπανάνα και αχλάδι. Θα ακολουθήσουν 
το ροδάκινο, το βερίκοκο, το σταφύλι, το πορτοκάλι, το µα-
νταρίνι και τα λοιπά εσπεριδοειδή. Όλα τα παραπάνω αρχι-
κά χορηγούνται αποφλοιωµένα, για να αποφευχθεί κάποια 
αλλεργική αντίδραση. Η φράουλα, το ακτινίδιο και το σύκο 
εισάγονται τελευταία (περίπου στον 9ο µήνα). Καλό θα 
ήταν, για την αναγνώριση πιθανής αλλεργίας ή δυσανεξίας 
σε κάποιο από αυτά, να προσθέτετε µόνο ένα καινούργιο 
φρούτο τη φορά, το οποίο θα το δίνετε στο µωρό σας για 3 
συνεχόµενες ηµέρες. Δηλαδή, στην αρχή θα αλέσετε µόνο 
µήλο για 3 ηµέρες, στην συνέχεια µήλο και µπανάνα για 
άλλες 3 ηµέρες κτλ.

Σταδιακά από τον 7ο µήνα µπορούν να εισαχθούν πρώτα 
κοτόπουλο και έπειτα µοσχάρι στο καθηµερινό διαιτολόγιο 
του παιδιού. Θα χρησιµοποιήσετε άπαχο κρέας ή κοτόπου-
λο αλεσµένα ή σε µικρά µαλακά κοµµάτια. Έτσι πλέον το 
µεσηµεριανό γεύµα του βρέφους αποτελείται από χορτό-
σουπα, κοτόσουπα ή κρεατόσουπα.
Μετά τους 8 µήνες αρχίζουν να εισάγονται τρόφιµα µε πιο 
έντονη γεύση, όπως o κρόκος του αυγού. Προστίθενται 
επίσης γιαούρτι για παιδιά, καθώς και µικρές ποσότητες 
ψωµιού. Σε αυτή την ηλικία προσφέρονται µικρές ποσότη-
τες τροφίµων (όπως µαλακά µπισκότα ή φρούτα) σε µικρά 
κοµµατάκια ή ραβδάκια, ώστε να αναπτύσσεται η στοµα-
τοκινητική ικανότητα του παιδιού.
Από την ηλικία των 12 µηνών, το παιδί καταναλώνει πλέ-
ον 3 κύρια και 2 ενδιάµεσα γεύµατα Στο τέλος του χρόνου 
το παιδί θα αρχίσει να τρώει ολόκληρο το αυγό, µελάτο 
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Για να αρχίσει το µωρό να 
εξοικειώνεται µε τις νέες 
γεύσεις, µπορείτε αρχικά 
να προσθέσετε ζωµό από 
βρασµένα λαχανικά στην 
κρέµα ρυζάλευρου



ΕΥΕΞΙΑ & ∆ΙΑΤΡΟΦΗ32

∆ιατροφή

πάντα. Θα τρώει ήδη λαχανικά, µοσχάρι, κοτόπουλο ενώ θα εισαχθεί στο 
διαιτολόγιό του και το ψάρι. 

Στην ηλικία αυτή προσφέρονται υγρά και µαλακές πολτοποιηµένες ή χον-
δροκοµµένες τροφές και µαλακά κρέατα. Το παιδί µπορεί να αρχίσει να 

καταναλώνει το φαγητό που καταναλώνει και η υπόλοιπη οικογένεια 
ενώ αρχίζει να τρώει µόνο του µε τα δάκτυλα. Εισάγετε στο διαιτο-
λόγιο του άφθονα φρούτα και λαχανικά, ενώ καλό είναι να αποφεύ-
γετε τις πολύ γλυκές ή τις πολύ αλατισµένες τροφές. Να προτιµάτε 
να του δίνετε νερό έναντι αεριούχων ποτών και χυµών. 
Στους 18 µήνες, παρατηρείτε ότι το παιδί παίρνει το κουτάλι και 
προσπαθεί να φάει µόνο του το φαγητό του. Βέβαια είναι πιθανό 
να αρνείται να καταναλώσει ορισµένα τρόφιµα ή γεύµατα. Το παιδί 
µπορεί αρχικά να απορρίψει µία καινούργια τροφή, αλλά αυτό δε 

σηµαίνει ότι δε θα του αρέσει πάντα. Ορισµένες νέες τροφές χρειά-
ζεται να εισάγονται σε µικρές ποσότητες πολλές φορές µέχρι το παιδί 

να τις δεχθεί ή ακόµα και τις δοκιµάσει. 
Στους 24 µήνες τελειοποιείται το τάισµα µε το κουτάλι. Μέχρι την ηλικία 

αυτή, τα περισσότερα από τα δόντια έχουν εµφανιστεί και το παιδί µπορεί 
πλέον να ελέγχει τους µύες των σιαγόνων του. Καλό θα είναι να σερβίρετε 
µικρές µερίδες και να το αφήνετε να ζητήσει περισσότερο αν θέλει. Μην το 
πιέζετε να φάει αν δε θέλει και δώστε εσείς το καλό παράδειγµα, υιοθετώ-
ντας ισορροπηµένες διατροφικές συνήθειες. 

A Αυτήν την περίοδο αναπτύσσεται ταχύτατα ο εγκέφαλος και το 
νευρικό σύστηµα του βρέφους ενώ η ταχύτητα εκµάθησης και η 
ικανότητα αφοµοίωσης πληροφοριών είναι πολύ αυξηµένη. Για την 
καλύτερη ανάπτυξη του νευρικού συστήµατος βασική προϋπόθεση 
είναι το διαιτολόγιο του βρέφους να εξασφαλίζει την ενδεδειγµένη 
ποσότητα και αναλογία απαραίτητων λιπαρών οξέων (ω-6 και ω-3 
λιπαρά οξέα), που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη του εγκεφάλου 
και του αµφιβληστροειδούς του µατιού αλλά και τις ενδεδειγµένες 
προσλήψεις ενέργειας και θρεπτικών στοιχείων, όπως ο σίδηρος και 
ο ψευδάργυρος. 

B Μετά τον έκτο µήνα αρχίζουν να βγαίνουν και τα πρώτα δοντάκια 
του βρέφους ενώ ενδυναµώνεται το µυϊκό του σύστηµα κι έτσι 
µπορεί να ανακάθεται ενώ ανάµεσα στον έβδοµο και δέκατο µήνα 
αρχίζει να µπουσουλάει. Οι αλλαγές αυτές σηµατοδοτούν την ανά-
γκη για την πρόσληψη ενδεδειγµένης ποσότητας ενέργειας, πρωτε-
ϊνών και ασβεστίου αλλά και πρεβιοτικών ινών που αυξάνουν την 
απορρόφηση των µετάλλων που εµπλέκονται στο µεταβολισµό 
και ανάπτυξη των οστών και δοντιών. Η πρόσληψη πρωτεΐνης θα 
πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να καλύπτει αυτές τις αυξηµένες ανά-
γκες, χωρίς όµως να είναι πολύ αυξηµένη γιατί η επιπλέον πρωτεΐνη 
µπορεί να επιβαρύνει τα ανώριµα νεφρά και το ήπαρ.

C Μέχρι και τους 12 µήνες, το πεπτικό σύστηµα δεν έχει ακόµα ωρι-
µάσει αρκετά κι έτσι σε αυτή την ηλικία υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος 
για λοιµώξεις. Ιδιαίτερα σηµαντική λοιπόν είναι η πρόσληψη αντιο-
ξειδωτικών βιταµινών αλλά και πρεβιοτικών ινών και προβιοτικών 
για τη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης της εντερικής χλωρίδας. Τα 
προβιοτικά περιορίζουν τον αποικισµό του εντέρου από παθογό-
νους µικροοργανισµούς καθώς και τον κίνδυνο εµφάνισης διάρροι-
ας και ατοπικής δερµατίτιδας και η κατανάλωσή τους συστήνεται 
από τον 8ο µήνα ζωής.
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Περί  ∆ιαίτης

Αναµφισβήτητα, υπάρχει 
έλλειψη γνώσης των 

διατροφικών πληροφοριών 
των τροφίµων που βρίσκονται 

µέσα σε ένα σούπερ µάρκετ 
και στοχεύουν στα άτοµα της 

παιδικής ηλικίας
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Πολύ πρόσφατα στην Οττάβα του Καναδά έγινε µια 
έρευνα που στόχευσε στη διατροφική ανάλυση των τρο-
φίµων που υπάρχουν σε ένα σούπερ µάρκετ και απευθύ-
νονται στους µικρούς µας φίλους. Εξετάστηκε η διατρο-
φική σύσταση 367 προϊόντων εκτός αυτών που υπάγο-
νται στην κατηγορία junk food (γλυκά, αναψυκτικά, κέικς, 
τσιπς, πατατάκια). Τα προϊόντα που εξετάστηκαν ήταν 
για παράδειγµα δηµητριακά, κράκερς, µπισκότα, σούπες, 
ποτά, ντρέσινγκς, σάλτσες, µαρµελάδες, κατεψυγµένα 
προϊόντα (πίτσες, πατάτες προτηγανισµένες, πακετα-
ρισµένα µεσηµεριανά γεύµατα, βάφλες, στρούντελς),  
αλλά και γαλακτοκοµικά προϊόντα όπως γάλα, γιαούρτι, 
τυριά, ποτά µε βάση το γάλα ή το γιαούρτι. Το κοινό τους 
στοιχείο ήταν πως όλα µε κάποιο τρόπο στόχευαν απο-
κλειστικά στην οµάδα των παιδιών. 
Το ενδιαφέρον της συγκεκριµένης µελέτης όµως είναι 
πως ταυτόχρονα εξετάστηκε η σχέση ανάµεσα στα µη-
νύµατα, τις εικόνες και τους ισχυρισµούς υγείας που εί-
χαν αυτά τα τρόφιµα και της πραγµατικής θρεπτικής τους 
ικανότητας. Ιδιαίτερα στη σηµερινή εποχή που η παιδική 
παχυσαρκία αποτελεί σοβαρό πρόβληµα δηµόσια υγείας 
και επηρεάζει το 35% των παιδιών του Καναδά, των ΗΠΑ 
και της Ευρώπης τα αποτελέσµατα µια τέτοιας έρευνας 
αποκτούν ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Οι περισσότερες µελέτες που αξιολογούν τα δια-
τροφικά διαφηµιστικά µηνύµατα που µεταφέρο-
νται προς τα παιδιά εστιάζουν κυρίως στα τηλεο-

πτικά µηνύµατα των διαφηµίσεων και τις καµπάνιες 
των εταιρειών γρήγορου φαγητού (φαστ φουντ). 
Τι συµβαίνει όµως σε µια άλλη συνιστώσα του πε-
ριβάλλοντός µας που ονοµάζεται σούπερ µάρκετ; 

Αναµφισβήτητα, υπάρχει έλλειψη γνώσης των διατροφι-
κών πληροφοριών των τροφίµων που βρίσκονται µέσα 
σε ένα σούπερ µάρκετ και στοχεύουν στα άτοµα της παι-
δικής ηλικίας. Πέρα από την κλασσική κατηγοριοποίηση 

σε γλυκά, λιπαρά σνακς και αναψυκτικά µε ζάχαρη και 
την οµαδοποίηση όλων αυτών κάτω από την «οµπρέλα» 
που τιτλοφορείται «φαστ φουντ» υπάρχει κενό πληροφό-
ρησης. Οι διάφορες έρευνες δεν έχουν εξετάσει τα είδη 
των τροφίµων στις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων 
όπως των γαλακτοκοµικών, των κατεψυγµένων και των 
αποξηραµένων προïόντων. 
Τα λεγόµενα «χαρούµενα τρόφιµα» για τα παιδιά θα πρέ-
πει να περιγραφούν καλύτερα, καθώς πλέον δεν περιορί-
ζονται µόνο στην κατηγορία των δηµητριακών. Διατρέ-
χουν πλέον κάθε είδος γεύµατος από το πρωινό και τα 
ενδιάµεσα σνακς µέχρι το µεσηµεριανό και το δείπνο. Η 
διαδικασία µάρκετινγκ των τροφίµων αυτών προσπαθεί 
να πείσει πως τα παιδιά, λόγω των ειδικών αναγκών τους, 
χρειάζονται εξειδικευµένα γεύµατα και τρόφιµα. Δηµι-
ουργείται όµως στα παιδιά η εντύπωση πως τα τρόφι-
µα για αυτά πρέπει να είναι πολύχρωµα και διαφορετικά 
από αυτά των µεγάλων.
Όλη η επιστήµη του εντυπωσιασµού, των χρωµάτων 
και των ηρώων των κινουµένων σχεδίων τελικά ίσως να 
αποµακρύνει τα παιδιά από την ουσία της διατροφής: τη 
θρεπτικότητα σε µια ηλικία πολύ κρίσιµη για την περαι-
τέρω ανάπτυξή τους. Προσοχή λοιπόν απαιτείται από τις 
διαφηµιστικές εταιρείες και τους διαιτολόγους που συ-
νεργάζονται µε αυτές για να µη διαταραχθεί η ευαίσθητη 
σχέση των παιδιών µε τη διατροφή και αλλοτροιωθεί σε 
κάτι που θυµίζει θρέψη, αλλά τελικά οδηγεί σε κακοθρε-
ψία και παχυσαρκία. Τα διαφηµιστικά µηνύµατα οφεί-
λουν να φέρνουν τα παιδιά κοντά στην υγιεινή διατροφή 
και όχι να τα αποµακρύνουν από αυτή.
Ας µη λησµονούµε πως η παιδική παχυσαρκία χαρα-
κτηρίζεται επιπρόσθετα από µια σειρά συνοδών νόσων, 
όπως υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, καρδι-
αγγειακά προβλήµατα και κάποιες µορφές καρκίνου. Τα 
υπέρβαρα παιδιά υποφέρουν επίσης από ψυχολογικά 

Τρόφιµα για παιδιά 
στο Σούπερ Μάρκετ: 

πόσο θρεπτικά είναι;
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προβλήµατα, κατάθλιψη και κοινωνική αποξένωση. Οι προσπάθειες αντι-
µετώπισης του προβλήµατος έχουν στοχεύσει την οικογένεια, το σχολείο 
αλλά και την κοινότητα. Ακόµα όµως δεν έχει βρεθεί ποια ακριβώς προ-
σέγγιση είναι πιο αποτελεσµατική. Ένα από τα στοιχεία που επαληθεύε-
ται στις διάφορες έρευνες είναι ο ρόλος της βιοµηχανίας τροφίµων στο 
πρόβληµα, καθώς προωθεί συστηµατικά στα παιδιά τρόφιµα πλούσια σε 
ζάχαρη και/ή λίπος.
Η έρευνα λοιπόν κατέληξε πως λιγότερο από 1% των τροφίµων που στο-
χεύουν τα παιδιά είναι φρούτα και λαχανικά, ενώ το 89% των παιδικών 
τροφίµων µπορεί να χαρακτηριστεί ως φτωχής διατροφικής αξίας εξαιτίας 
υψηλών επιπέδων λίπους, ζάχαρης ή αλατιού. Ένα παιδικό τρόφιµο λοιπόν 
δεν είναι απαραίτητα θρεπτικό και το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερη ση-
µασία όταν στην συγκεκριµένη έρευνα έχουν εξαιρεθεί τα τρόφιµα που 
χαρακτηρίζονται ως πολύ χαµηλής διατροφικής αξίας (junk food). 
Μέσα σε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα έρχονται να προστεθούν οι διατροφι-
κοί ισχυρισµοί (π.χ χαµηλού λίπους, πλούσιο σε σίδηρο κ.α.) που προβάλ-
λουν πολλά από αυτά τα τρόφιµα. Στο σηµείο αυτό υπάρχει η παγίδα πως 
µέσα από τον ισχυρισµό ο καταναλωτής σχηµατίζει άποψη για τη συνολι-
κή θρεπτικότητα του τροφίµου. Όµως κανείς δεν αποκλείει πως ένα τρό-
φιµο που έχει διατροφικό ισχυρισµό στη µπροστινή του ετικέτα «χαµηλών 
λιπαρών» µπορεί ουσιαστικά να είναι χαµηλής διατροφικής αξίας εξαιτίας 
υψηλών επιπέδων ζάχαρης. Άλλα προϊόντα που έχουν τον ισχυρισµό π.χ 
«δεν περιέχει τρανς λιπαρά» µπορεί να έχουν χαµηλή θρεπτική αξία εξαιτί-
ας υψηλής περιεκτικότητας λίπους ή υψηλής περιεκτικότητας σε αλάτι.
Ποιά είναι όµως η ελληνική πραγµατικότητα; Ένα γεγονός που συνέβη πρό-
σφατα νοµίζω πως λύνει κάθε απορία. Το Συµβούλιο Ελέγχου Επικοινωνί-
ας έκανε έκκληση, σε διαφηµιστές κα διαφηµιζόµενους, για περιορισµό 
των υπερβολών στη διαφήµιση των τροφίµων και ποτών (π.χ αλλαντικά, 
αρτοειδή, αναψυκτικά, τυριά, βούτυρο) που επικαλούνται συµβολή στη 
διατήρηση ή και βελτίωση της υγείας των καταναλωτών. Αφορµή για αυτή 
την έκκληση στάθηκαν διαφηµιστικά µηνύµατα σύµφωνα µε τα οποία 
τρόφιµα κατά συνθήκη «βεβαρηµένα για την υγεία» πλασάρονται ως υγι-
εινά ή και «θεραπευτικά». Η επιστολή απευθύνθηκε στην Ένωση Εταιρειών 
Διαφήµισης και Επικοινωνίας, αλλά το ενδιαφέρον του πράγµατος είναι 
πως κοινοποιήθηκε στη Γεινκή Γραµµατεία Καταναλωτή του υπουργείου 
Ανάπτυξης και στην Καρδιολογική Εταιρεία. Το απογοητευτικό είναι πως 
πολλά από τα τρόφιµα, τα οποία η επιστολή στοχοποιεί, εφοδιάζονται 
από επιστηµονικούς φορείς, κρατικούς και µη, µε διαβεβαιώσεις που τα 
πιστοποιούν ή τα χαρακτηρίζουν ευεργετικά για την υγεία. Ακόµα και οι 
καρτουνίστικες φιγούρες που παρουσιάζονται σε εικόνες κάποιας δρα-
στηριότητας περνούν υποσυνείδητα το µήνυµα πως π.χ το συγκεκριµένο 
παιδικό τρόφιµο δίνει ενεργητικότητα και υπερτερεί σε σχέση µε άλλα που 
δεν έχουν τέτοιες «δραστήριες φιγούρες» και δεν προκαλούν ταύτιση του 
παιδιού µε αυτές.
Τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα ο ΕΦΕΤ έχει καλέσει τις εταιρείες τροφί-
µων να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τους υποψήφιους ισχυρισµούς 
υγείας των τροφίµων. Χαρακτηριστικό είναι πως στον Καναδά επιτρέπο-
νται µόνο 5 ισχυρισµοί υγείας για τα τρόφιµα και το νοµοθετικό πλαίσιο 
είναι αυστηρό. Ενδιαφέρον ακόµα είναι το γεγονός πως στη συγκεκριµέ-
νη έρευνα όταν ρωτήθηκαν οι βιοµηχανίες τροφίµων για τις ποσότητες 
των προστιθέµενων και όχι των φυσικά απαντώµενων σακχάρων στα υπό 
εξέταση τρόφιµα αρνήθηκαν να τις αποκαλύψουν. Η νοµοθεσία που τελι-
κά θα διέπει τους ισχυρισµούς υγείας στα τρόφιµα και ειδικά στα παιδικά 
αναµένεται µε µεγάλο ενδιαφέρον.

Τα λεγόµενα 
«χαρούµενα 
τρόφιµα» για τα 
παιδιά θα πρέπει 
να περιγραφούν 
καλύτερα, καθώς 
πλέον δεν 
περιορίζονται µόνο 
στην κατηγορία των 
δηµητριακών



Παρόλο που η εµµηνόπαυση είναι µία διαδικασία απόλυτα φυ-
σιολογική, πολλές γυναίκες, πλησιάζοντας την κρίσιµη ηλικία 
των 45 ετών, ανησυχούν ιδιαίτερα έντονα για όσα πρόκειται να 
αντιµετωπίσουν. 
Η εµµηνόπαυση παρουσιάζεται όταν µία γυναίκα εµφανίσει 
διαδοχική 12µηνη διακοπή της εµµηνορρυσίας της. Όταν εµ-
φανιστεί πριν την ηλικία των 40 ετών ονοµάζεται πρώιµη. Πολύ 
συχνά συγχέεται και ταυτίζεται µε τον όρο κλιµακτήριος. Στην 
πραγµατικότητα η κλιµακτήριος είναι µια πολύ µεγαλύτερη 
χρονική περίοδος στη ζωή µίας γυναίκας. Συνήθως ξεκινάει 2 
χρόνια πριν την εµµηνόπαυση και χαρακτηρίζεται από σταδια-
κές ορµονικές αλλαγές.

Εµµηνόπαυση 
Ορµονικές & Σωµατικές Αλλαγές. 
Δύσκολη ηλικία για απώλεια βάρους;
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Ο χρόνος που εµφανίζεται η εµµηνόπαυση ποικίλλει από 
γυναίκα σε γυναίκα και εξαρτάται από διάφορους παράγο-
ντες. Οι ηλικίες ανάµεσα στα 45 – 55 έτη είναι πιο πιθανές 
για την εµφάνισή της. Οι γυναίκες που έχουν τεκνοποιήσει 
πολλές φορές ή έχουν αυξηµένο βάρος είναι πολύ πιθανό 
να εµφανίσουν καθυστερηµένη εµµηνόπαυση. Αντίθετα, 
γυναίκες που δεν έχουν αποκτήσει παιδιά, που δεν ακο-
λουθούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής, καπνίζουν, παίρνουν 
αντικαταθλιπτικά φάρµακα ή εκτίθενται σε ακτινοβολία 
παρουσιάζουν αυξηµένη πιθανότητα πρώιµης εµµηνό-
παυσης.   

Που οφείλεται η εµµηνόπαυση;
Η εµφάνιση της εµµηνόπαυσης οφείλεται στη σταδιακή 
έκπτωση της ωοθηκικής λειτουργίας, µε αποτέλεσµα τη 
µείωση της παραγωγής ζωτικής σηµασίας ορµονών. Οι ορ-
µόνες που κυρίως επηρεάζονται είναι τα οιστρογόνα και 
η προγεστερόνη. Ο κύριος ρόλος τους είναι η προαγωγή 
και η ανάπτυξη της λειτουργία της µήτρας, του κόλπου και 
των µαστών. Ταυτόχρονα, επιδρούν άµεσα και έµµεσα στη 
λειτουργία άλλων οργάνων και επηρεάζουν τον ψυχισµό 
της γυναίκας.
  

Ποια συµπτώµατα σηµατοδοτούν 
την ηλικία αυτή;
Τα συµπτώµατα της περιόδου αυτής ποικίλουν από γυ-
ναίκα σε γυναίκα. Ο µεγαλύτερος αριθµός των γυναικών 
εµφανίζει ήπια συµπτώµατα, ενώ υπάρχουν γυναίκες που 
δεν παρουσιάζουν καθόλου συµπτώµατα και άλλες που 
εµφανίζουν βαριά συµπτώµατα.  
Τα κυριότερα περιλαµβάνουν αύξηση βάρους, εξάψεις, 
εφιδρώσεις, εκνευρισµούς, συχνούς πονοκεφάλους και 
συναφείς πόνους, ξηρότητα του κόλπου, άπνοια, κούραση, 

ασταθή κύκλο και επώδυνα έµµηνα. Μακροπρόθεσµα, η 
απώλεια των οιστρογόνων αυξάνει σηµαντικά τον κίνδυνο 
καρδιαγγειακών παθήσεων και απώλειας ασβεστίου από 
τα οστά. 
Σηµαντικές είναι και οι ψυχολογικές επιπτώσεις της περι-
όδου αυτής, µε συχνότερες το άγχος, την κατάθλιψη, τη 
µείωση της σεξουαλικότητας, τις αϋπνίες, την ευερεθιστό-
τητα µε συχνό κλάµα, τη χαµηλή αυτοσυγκέντρωση, τα 
προβλήµατα µνήµης και την έκπτωση της διάθεσης και 
της ενεργητικότητας. 

Ποιες λύσεις προτείνονται για την 
ανακούφιση των συµπτωµάτων;
Η κυριότερη προτεινόµενη θεραπεία είναι αυτή της ορµο-
νικής υποκατάστασης. Στην πλειοψηφία των θεραπευτικών 
σχηµάτων χρησιµοποιούνται οιστρογόνα σε συνδυασµό 
µε προγεστερόνη (που είναι αναγκαία για να αντισταθµι-
στεί η διεγερτική επίδραση των οιστρογόνων στο ενδοµή-
τριο). Η θεραπεία όµως αυτή έχει συνδεθεί µε αυξηµένο 
σχετικό κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου κυρίως του µαστού, 
της µήτρας και των ωοθηκών. Για το λόγο αυτό, η επιστη-
µονική κοινότητα αναζήτησε τη λύση στο φυτικό βασίλειο. 
Τα φυτοοιστρογόνα φαίνεται ότι συµβάλλουν στη βελτί-
ωση των συµπτωµάτων της εµµηνόπαυσης, αφού δρουν 
σαν Εκλεκτικοί Τροποποιητές των Οιστρογονικών Υποδο-
χέων. Τα λιγνάνια και τα κουµαστένια είναι αυτά που έχουν 
κυρίως συσχετιστεί µε αυτή τη δράση. Οι ουσίες αυτές 
µετατρέπονται στο γαστρεντερικό σύστηµα, µε τη βοή-
θεια των υπαρχόντων σε αυτό βακτηρίων, σε ακόµα πιο 
ενεργές µορφές φυτοοιστρογόνων όπως η εντεροδιόνη 
και εντερολακτόνη. Με τη σειρά τους, τα φυτοοιστρογόνα 
αυτά, δρουν σε ειδικούς οιστρογονικούς υποδοχείς τροπο-
ποιώντας τα επίπεδα των κυκλοφορούντων οιστρογόνων, 
συµβάλλοντας έτσι στην αλλαγή της έντασης των συµπτω-
µάτων. Παράλληλα, ενεργοποιούν την παραγωγή από το 
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Σηµαντικές είναι και οι ψυχολογικές επιπτώσεις της περιόδου αυτής, µε 
συχνότερες το άγχος, την κατάθλιψη, τη µείωση της σεξουαλικότητας, τις 

αϋπνίες, την ευερεθιστότητα µε συχνό κλάµα, τη χαµηλή αυτοσυγκέντρωση, τα 
προβλήµατα µνήµης και την έκπτωση της διάθεσης και της ενεργητικότητας. 
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Ο χρόνος που εµφανίζεται η εµµηνόπαυση ποικίλλει από 
γυναίκα σε γυναίκα και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες.  

Οι ηλικίες ανάµεσα στα 45 – 55 έτη είναι  
πιο πιθανές για την εµφάνισή της

ήπαρ της SHBG (hormone-binding globulin) η οποία αυ-
ξάνει την αποµάκρυνση από την κυκλοφορία των οιστρο-
γόνων. 
Υπάρχει και ένας τρίτος τρόπος δράσης των λιγνανίων 
και των κουµεστανίων. Μειώνουν τη δράση ενός ενζύµου 
γνωστού ως οιστρογονική συνθετάση (αρωµατάση) συµ-
βάλλοντας έτσι στην παραγωγή των οιστρογόνων.
Εκτός όµως από τη συµβολή των ουσιών αυτών στη µεί-
ωση της έντασης των συµπτωµάτων της εµµηνόπαυσης, 
ιδιαίτερα σηµαντικός είναι και ο ρόλος τους στην πρόληψη 
των διαφόρων µορφών καρκίνου, κυρίως του στήθους.

Μπορεί η διατροφή να 
συµβάλλει στην καλύτερη 
ποιότητα ζωής κατά την 
εµµηνόπαυση; 

Όπως, λοιπόν, γίνεται αντιληπτό από όσα 
προαναφέρθηκαν, η διατροφή διαδραµατίζει 
εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο στην βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των γυναικών που βρί-
σκονται στην εµµηνόπαυση. Άλλωστε, τόσο 
τα φυτοοιστρογόνα όσο και τα λιγνάνια και 
κουµεστάνια µπορούν να προσληφθούν 
από τη διατροφή. Κυριότερες πηγές τους εί-
ναι τα φρούτα (κεράσια, µήλα), τα λαχανικά, 
τα όσπρια, τα δηµητριακά ολικής άλεσης και η 
σόγια. Τα λιγνάνια βρίσκονται επίσης στο λιναρό-
σπορο, σε λαχανικά όπως το καρότο, το σπανάκι 
και αυτά της οικογένειας των σταυρανθών, όπως 
το µπρόκολο και η ανθοκράµβη.  
Εκτός όµως, από τη σηµασία της διατροφής στην 
έκβαση των συµπτωµάτων της ηλικία αυτής, 
υπάρχουν και άλλα προβλήµατα που συνδέονται µε 
την εµµηνόπαυση και µπορούν να αντιµετωπιστούν 
αποτελεσµατικά µε τη βοήθεια των τροφών.
Η αύξηση του βάρους είναι πολύ πιθανό να εµφα-
νιστεί στην ηλικία αυτή. Συνήθως παρατηρείται µια 
αργή, αλλά σηµαντική µείωση της µυϊκής µάζας που 
έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση των καύσεων ηµερη-
σίως. Για την πρόληψη της αύξησης αυτής, προσπα-
θήστε να µετριάσετε τη ενεργειακή σας πρόσληψη και 

αυξήσετε την κατανάλωση ενέργειας, προσθέτοντας 30 
λεπτά γρήγορου περπατήµατος ή άλλης φυσικής δραστη-
ριότητας της αρεσκείας σας, καθηµερινά.
Η απώλεια ασβεστίου από τα οστά, λόγω των ορµονικών 
αλλαγών που συµβαίνουν, µπορεί να επηρεάσει την υγεία 
των οστών. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η επαρκή 
πρόσληψη ασβεστίου µέσω των τροφίµων. Προσπαθήστε 
να καταναλώνετε τουλάχιστον 3 µερίδες γαλακτοκοµικών 
ηµερησίως (1 ποτήρι γάλα, 1 κεσεδάκι γιαούρτι ή 30γρ 
τυρί). Μην ξεχνάτε τη βιταµίνη D, που είναι απαραίτητη για 
τη υγεία των οστών. Η βιταµίνη αυτή παράγεται στο δέρµα 

κατά την έκθεσή του στο ήλιο φροντίστε λοιπόν, 
να απολαµβάνετε την ηλιόλουστη πατρίδα µας.
Ο κίνδυνος εµφάνισης καρδιοαγγειακών νοση-
µάτων είναι ιδιαίτερα αυξηµένος την περίοδο 
αυτή. Η διατροφή και κυρίως η πρόσληψη λι-

παρών απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Μειώστε 
την κατανάλωση λιπαρών και ιδιαιτέρως 
των κορεσµένων (παχιά κρέατα, πλήρη 
γαλακτοκοµικά, βούτυρο, γλυκά κ.α), χρη-
σιµοποιήστε το ελαιόλαδο σαν το κύριο 
έλαιο της διατροφής σας και κατανα-
λώστε ψάρι τουλάχιστον 1-2 φορές την 
εβδοµάδα. Προτιµήστε λιπαρά ψάρια 
(σαρδέλες, τόνο, σολοµό, κολιό, ρέγκα, 
πέστροφα), που αποτελούν την κύρια 
πηγή ω-3 λιπαρών οξέων. Καταναλώ-
στε τουλάχιστον 5 µερίδες φρούτων και 

λαχανικών ηµερησίως, κατά προτίµηση 
διαφορετικού χρώµατος, που έχουν ισχυρή 

αντιοξειδωτική δράση συµβάλλοντας στην 
καλύτερη υγεία της καρδιάς. Ιδιαίτερη σηµα-
σία δώστε στην κατανάλωση αλατιού, περιο-
ρίστε το στο µαγείρεµα και µην προσθέτετε 
επιπλέον κατά τη διάρκεια του γεύµατος, 
µειώνοντας µε τον τρόπο αυτό την κατακρά-

τηση υγρών. 
Σε όλα αυτά είναι σηµαντικό να προστεθούν ο 
περιορισµός της καφεΐνης, µέσω της µείωσης 
κατανάλωσης καφέ, τσαγιού και αναψυκτικών, η 
επαρκής κατανάλωση νερού (6-8 ποτήρια ηµερη-
σίως), η µείωση της κατανάλωσης αλκοολούχων 
ποτών και η αύξηση της καθηµερινής φυσικής 
δραστηριότητας.   
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∆ιατροφή

Τί είναι ο διαβήτης;
Ο σακχαρώδης διαβήτης προκαλείται από διαταραχή της 
έκκρισης ή της δράσης ή αµφοτέρων της ινσουλίνης, µε 
αποτέλεσµα τη διαταραχή του µεταβολισµού των υδα-
τανθράκων, των πρωτεϊνών και των λιπών. Το σάκχαρο 
στο αίµα είναι µόνιµα αυξηµένο στους διαβητικούς 
ασθενείς και αποτελεί σοβαρό παράγοντα κινδύνου για 
την εξέλιξη παθήσεων των νεφρών, των αρτηριών, του 
αµφιβληστροειδούς  και των νεύρων. Κατά συνέπεια, η 
ρύθµιση του διαβήτη και η διατήρηση του σακχάρου σε  
ανεκτά επίπεδα, είναι µείζον ζήτηµα για την ποιότητα της 
ζωής του διαβητικού ασθενούς.

Ποιές ήταν οι διατροφικές 
συστάσεις για τη ρύθµιση του 
διαβήτη στο παρελθόν;
Για πολλά χρόνια και µέχρι τη δεκαετία του ’70, βασική 
αρχή για τη ρύθµιση του διαβήτη θεωρούταν η δραστική 
µείωση της κατανάλωσης υδατανθράκων. Καµία έρευνα 
ωστόσο δεν απεδείκνυε τα θετικά αποτελέσµατα αυτής 
της τακτικής, ενώ συχνά παρατηρούταν αντιστάθµιση 
της µείωσης των υδατανθράκων στη δίαιτα από αύξηση 
του λίπους. Η αυξηµένη όµως πρόσληψη λίπους σχετίζε-
ται µε την εµφάνιση κι εξέλιξη καρδιαγγειακών νοσηµά-
των, ειδικά σε µια επηρεπή πληθυσµιακή οµάδα όπως οι 
διαβητικοί. Έτσι, στη δεκαετία του ’80 συστήνονταν πια 
διατροφές αρκετά περιορισµένες σε λίπος, ενώ ο περιο-
ρισµός στους υδατάνθρακες από ποσοτικός έγινε κυρίως 
ποιοτικός και συστήνονταν πλέον περισσότεροι  σύνθε-
τοι και λιγότεροι απλοί. Στη δεκαετία του ’90, η ποιοτική 
διάκριση των υδατανθράκων ολοκληρώθηκε µε την ει-
σαγωγή της έννοιας του γλυκαιµικού δείκτη των τροφί-
µων. Αυτός εκφράζει την ποσοστιαία αύξηση του σακχά-
ρου στο αίµα, µετά την κατανάλωση ενός τροφίµου και 
είναι επιθυµητό να είναι χαµηλός. Αντίθετα, τα τρόφιµα 
µε υψηλό γλυκαιµικό δείκτη αποκλείστηκαν από τη δια-
τροφή του διαβητικού. 

Ποιές είναι οι διατροφικές 
συστάσεις για τη ρύθµιση του 
διαβήτη σήµερα;
Από πιο σύγχρονες µελέτες, η ποιότητα των καταναλι-
σκόµενων υδατανθράκων δεν φαίνεται να είναι εξίσου 
σηµαντική µε την ποσότητά τους. Υπάρχουν βέβαια και 
ποιοτικές συστάσεις, όπως να εµπλουτίζει ο διαβητικός 
τη διατροφή του µε περισσότερους σύνθετους υδατάν-

θρακες, διότι ικανοποιούν περισσότερο το αίσθηµα της 
πείνας και προσφέρουν περισσότερα θρεπτικά συστα-
τικά συγκριτικά µε τους απλούς υδατάνθρακες, και µε 
περισσότερες φυτικές ίνες, διότι σε µεγάλες ποσότητες 
αναστέλλουν την απορρόφηση γλυκόζης από το λεπτό 
έντερο. Ωστόσο, οι δύο κυριότεροι παράγοντες στους 
οποίους έχει αποδοθεί πλέον η καλύτερη ρύθµιση του 
διαβήτη, είναι η συνολική ηµερήσια προσλαµβανόµενη 
ποσότητα υδατανθράκων  και το υγιές βάρος. Δηλαδή, 
ο διαβητικός είναι απαραίτητο να µάθει να µετριάζει το 
σύνολο των υδατανθράκων που καταναλώνει µέσα σε 
µια ηµέρα και περαιτέρω να τους καταµερίζει ισόποσα σε 
περισσότερα και µικρότερα γεύµατα. Εξίσου απαραίτητο 
είναι να µειώσει την ηµερήσια θερµιδική του πρόσληψη 
και να αυξήσει τη σωµατική του δραστηριότητα, προκει-
µένου να µειώσει το βάρος του και να το διατηρήσει σε 
φυσιολογικά επίπεδα. 

Ποια είναι τα επιβλαβή συτατικά 
των έτοιµων γλυκών για τους 
διαβητικούς;
Τα έτοιµα γλυκά του ζαχαροπλαστείου περιέχουν σχεδόν 
πάντα τρόφιµα µε υψηλό γλυκαιµικό δείκτη (π.χ. ζάχαρη, 
καρύδια, κάστανα, αποξηραµένα φρούτα, καρπούζι, πε-
πόνι, ανανά), ολόπαχα γαλακτοκοµικά (γάλα, γιαούρτι, 
βούτυρο, κρέµα γάλακτος) και αβγά. 
Τα τρόφιµα µε υψηλό γλυκαιµικό δείκτη αυξάνουν από-
τοµα το σάκχαρο στο αίµα. Ως απάντηση, το πάγκρεας 
παράγει κι εκκρίνει µεγάλες ποσότητες ινσουλίνης, η 
οποία αδειάζει το σάκχαρο του αίµατος, οπότε προκα-
λείται υπογλυκαιµία (ζάλη, εξάντληση). Ο οργανισµός 
ωθείται τότε να αναζητήσει εκ νέου τροφή, και µάλιστα 
σακχαρούχα τροφή που θα αποδώσει γρήγορα την ενέρ-
γειά της. Επιπλέον τα απλά σάκχαρα και οι πηγές τους 
όπως η ζάχαρη, ενώ έχουν µεγάλη θερµιδική αξία, δεν 
έχουν καµία θρεπτική αξία. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο 
Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ), το επιτρεπτό όριο πρόσληψης 
απλών σακχάρων είναι το 10% της συνολικής ηµερήσιας 
ενέργειας. 
Τα ολόπαχα γαλακτοκοµικά περιέχουν πολλά κορεσµένα 
λιπίδια και το αβγό είναι πλούσια πηγή χοληστερόλης. Τα 
κορεσµένα λιπαρά είναι υπεύθυνα για την υπέρταση, ενώ 
µαζί µε τη χοληστερόλη για τη δηµιουργία αθηρωµατι-
κής πλάκας στις αρτηρίες και την εξέλιξη καρδιαγγειακών 
νοσηµάτων, στα οποία είναι περισσότερο επηρεπείς οι 
διαβητικοί. Σύµφωνα µε τον ΠΟΥ, το επιτρεπτό όριο πρό-
σληψης κορεσµένων λιπιδίων είναι το 10% της συνολικής 
ηµερήσιας ενέργειας, ενώ για τη χοληστερόλη το ανώτα-
το όριο είναι 200mg ηµερησίως. 

Σακχαρώδης διαβήτης &γλυκά
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Πόσο χρήσιµη είναι η καθολική 
απαγόρευση των έτοιµων γλυκών 
στο διαβητικό ασθενή;
Καλό είναι οι διαβητικοί να αποφεύγουν να επιλέγουν 
γλυκά που περιέχουν επιβλαβή συστατικά σε µεγάλες 
ποσότητες ή να δοκιµάζουν µικρή µόνο ποσότητα (Πί-
νακας 1). Επίσης πρέπει να υπολογίζουν πόσους υδατάν-
θρακες και πόσες θερµίδες καταναλώνουν µε το γλυκό 
και να τα αφαιρούν από το ηµερήσιο όριο που έχουν 
για αυτά. Με άλλα λόγια, την ηµέρα που καταναλώνουν 
γλυκό, πρέπει να προσέχουν να µην καταναλώσουν 
άλλες πυκνοθερµιδικές τροφές (π.χ. ξηρούς καρπούς, 
πολύ ελαιόλαδο) ή άλλες πηγές απλών σακχάρων (π.χ. 
αναψυκτικά, πολλά φρούτα), κορεσµένων λιπιδίων (π.χ. 
κόκκινο κρέας) ή χοληστερόλης (π.χ. αβγά).

βουτήµατα <20g

γλυκό κουταλιού <2 κουτ. Σούπας

µαρµελάδα <3 κουτ. Σούπας

κοµπόστα < 1 ½ κοµµάτι

σοκολάτα γάλακτος
<25g

µπισκότο απλό

γκοφρέτα

<35g

µπάρα δηµητριακών

κέικ απλό

τσουρέκι

λουκουµάς

αµυγδαλωτά

χαλβάς µπακάλη

<50g

παστέλι

κέικ σοκολάτας

κρουασάν

τηγανίτα απλή

σοκολάτα πικρή ή µε φρουκτόζη

<75g
βάφλα

µηλόπιτα

τάρτα µε φρούτα

κέικ τυριού <100g

παγωτό κανονικά ή µε λίγα λιπαρά <150g

πουτίγκα

ρυζόγαλο <200g

επιδόρπιο σόγιας <250g

µήλο ψητό µε ζάχαρη + κανέλα <300g

σοκολάτα ρόφηµα <2 φλ. τσαγιού

σορµπέ διαίτης <500g

ζελέ διαίτης απεριόριστα

Πίνακας 1: Καλά ανεκτές ποσότητες έτοιµων γλυκών.

Τί εναλλακτικές έχει ο διαβητικός 
ασθενής που δεν αρκείται σε 
µικρές ποσότητες γλυκών;
Αν η µείωση της ποσότητας των έτοιµων γλυκών που 
καταναλώνει κανείς δεν είναι πάντα επιθυµητή, η κατάλ-
ληλη τροποποίηση των αρχικών συνταγών στο σπίτι, 
µπορεί να κάνει τα γλυκά πιο εύκολα διαχειρίσιµα από 
τον οργανισµό. Η τροποποίηση γίνεται µε ολική παρά-
λειψη των συστατικών που δεν είναι απαραίτητα στη 
συνταγή, ή µε µείωση στις δόσεις των συστατικών που 
είναι πλούσια σε ζάχαρη, κορεσµένο λίπος ή χοληστε-
ρόλη, ή τέλος µε αντικατάσταση των επιβλαβών συ-
στατικών µε άλλα πιο υγιεινά (Πίνακας 2). 

Αρχικά  
συστατικά Υποκατάστατα

µείωση 
σακχάρων

ζάχαρη
σιρόπι

µαρµελάδα

 ασπαρτάµη, σακχαρίνη 
ή άλλη γλυκαντική ουσία
 λίγο µέλι διαλυµένο σε 

ζεστό νερό
 κοµµάτια φρούτων

µείωση 
κορεσµένων 

λιπιδίων

βούτυρο
ή µαργαρίνη
πλήρες γάλα

κρέµα γάλακτος
παγωτό κρέµα

τυρί κρέµα
σαντιγύ

 βούτυρο ή µαργαρίνη µε 
λιγότερα λιπαρά

ή ταχίνι ή ελαιόλαδο
 ηµίπαχο γάλα

 γάλα εβαπορέ ηµίπαχο
 παγωτό γιαούρτι

 τυρί κρέµα ηµίπαχο ή τυρί 
ρικότα

 ηµίπαχο γιαούρτι

µείωση  
χοληστερό-

λης
1 αβγό  2 ασπράδια

Πίνακας 2: Τροποποίηση συνταγών.

Οι σπιτικές  ελαφριές συνταγές µπορούν να υιοθετη-
θούν και από  υγιή άτοµα, στα πλαίσια µιας περισσότε-
ρο θρεπτικής και εξίσου γευστικής διατροφής, µε σκοπό 
την πρόληψη του διαβήτη.



Επικοινωνούμε

● H αναγνώστριά µας Β.Δ. γράφει σχετικά µε πρό-
βληµα που την απασχολεί. Ο πατέρας της είναι 
70 ετών και κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων 
ετών έχει παρουσιάσει 4 επεισόδια πνευµονίας, για 
δύο από τα οποία νοσηλεύθηκε στο Νοσοκοµείο. 
Σε όλες τις περιπτώσεις παρουσίασε την πνευµο-
νία στο µέσο και κάτω λοβό του δεξιού πνεύµονα, 
θέση που όπως την ενηµέρωσαν οι ιατροί αναπτύσ-
σεται πνευµονία  συνήθως σε όσους παθαίνουν για 
κάποιο λόγο εισρόφηση. Ο  πατέρας της δεν έχει 
κάποιο άλλο σηµαντικό νόσηµα, αλλά  αναφέρει 
ότι µόνιµα νιώθει καύσο πίσω από το στήθος µετά 
το φαγητό και έχει έντονες ερυγές, ενώ πολλές φο-
ρές νιώθει ένα όξινο υγρό να έρχεται στο στόµα. Τα 
παραπάνω συµπτώµατα ήταν πιο έντονα πριν τα 
επεισόδια της πνευµονίας. Επίσης, πριν 30 χρόνια 
υποβλήθηκε σε χειρουργική επέµβαση λόγω δωδε-
καδακτυλικού έλκους (βαγοτοµή, πυλωροπλαστι-
κή και γαστρεντεροαναστόµωση). Οι πνευµολόγοι 
της µίλησαν για γαστροσοισοφαγική παλινδρόµη-
ση και την ενηµέρωσαν πως πιθανώς αυτή ευθύ-
νεται για τα επεισόδια πνευµονίας. Χορηγήθηκε 
οµεπραζόλη για µακρύ χρονικό διάστηµα χωρίς 
όµως να βελτιωθούν τα συµπτώµατα και χωρίς να 
προληφθεί το τελευταίο επεισόδιο πνευµονίας. Πα-
ράλληλα, τηρεί τις οδηγίες ως προς τις διατροφικές 
συνήθειες (πολλά µικρά γεύµατα, αποφυγή κατά-
κλισης µετά το φαγητό, αποφυγή ορισµένων τρο-
φών κ.λ.π).  Μας ρωτά τι µπορεί να κάνει ο πατέρας 
της για να προλάβει νέο επεισόδιο πνευµονίας. 

Ευχαριστούµε για την επικοινωνία. Πράγµατι τα συ-
µπτώµατα που µας περιγράφετε είναι τυπικά γαστρο-
οισοφαγικής παλινδροµικής νόσου και το γεγονός ότι 
προηγήθηκε των επεισοδίων της πνευµονίας, έξαρση 
των συµπτωµάτων αυτών δηµιουργεί πράγµατι ισχυρή 
υποψία ότι υπάρχει συσχέτιση.
Με τον όρο γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση εννοού-
µε την παλινδρόµηση γαστρικού περιεχοµένου στον 
οισοφάγο, γεγονός το οποίο φυσιολογικά συµβαίνει 
ως ένα βαθµό σε όλους τους ανθρώπους. Όταν όµως 
η παλινδρόµηση είναι ιδιαίτερα παρατεταµένη  µπορεί 
να  προκαλέσει συµπτώµατα ή και βλάβη στον οισο-
φαγικό βλεννογόνο (οισοφαγίτιδα) και τότε µιλάµε για 
γαστροοισοφαγική παλινδροµική νόσο. Σε ορισµένες 
περιπτώσεις το υγρό που παλινδροµεί µπορεί µέσω 
του λάρυγγα να εισροφηθεί στους πνεύµονες και να 
προκαλέσει πνευµονία. Συνήθως το υγρό αυτό είναι 
όξινο και η οξύτητα αυτή (δηλαδή το χαµηλό pH) παί-
ζει ρόλο στην πρόκληση της βλάβης και των συµπτω-
µάτων. Συνεπώς, φάρµακα που µειώνουν την οξύτητα,  
όπως η οµεπραζόλη φαίνεται ότι δρουν ευεργετικά. 
Σε ορισµένες περιπτώσεις  όµως φαίνεται ότι η ίδια η 
παλινδρόµηση προκαλεί πρόβληµα ανεξάρτητα από 
το pH του υγρού το οποίο παλινδροµεί. Πιθανώς ο πα-
τέρας σας ανήκει σε αυτές τις περιπτώσεις, αν µάλιστα 
λάβουµε υπόψη ότι έχει υποβληθεί σε διατοµή του 
πνευµονογαστρικού νεύρου (βαγοτοµή) και συνεπώς 
το γαστρικό υγρό που παράγει δεν είναι ούτως ή άλλως 
ιδιαίτερα όξινο, καθώς το νεύρο αυτό διεγείρει την πα-
ραγωγή οξέος από το στόµαχο.
Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις ξεκινάµε µε ενδο-
σκόπηση του ανώτερου πεπτικού συστήµατος, προ-
κειµένου να διαπιστώσουµε αν έχει προκληθεί και σε τι 
βαθµό βλάβη στον οισοφάγο. Δεδοµένου ότι η πνευ-
µονία αποτελεί πολύ σοβαρή επιπλοκή της γαστροι-
σοφαγικής παλινδροµικής νόσου, ο πατέρας σας ίσως 
έχει ένδειξη ακόµη και για χειρουργική αντιµετώπιση 
της νόσου. Στην περίπτωση αυτή πρέπει προηγουµέ-
νως να τεκµηριωθεί η παρουσία της νόσου και αυτό 
γίνεται µε µια ειδική εξέταση την 24ωρη pΗµετρία/
εµπεδοµετρία. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά απαιτείται 
ανάλογη φαρµακευτική θεραπεία και πιστή τήρηση 
των υγιεινοδιαιτητικών οδηγιών, τις οποίες ήδη  έχετε 
λάβει. Θα ήταν επίσης χρήσιµο να απευθυνθείτε σε κά-
ποιο γαστρεντερολόγο ο οποίος θα σας κατευθύνει.

● Ο αναγνώστης µας Κ.Θ., 55 ετών, µας ρωτά σχε-
τικά µε το πρόβληµα της χρόνιας παγκρεατίτιδας 
το οποίο τον απασχολεί. Επί 20 έτη αναφέρει σηµα-
ντική κατάχρηση αλκοολούχων ποτών µε αποτέλε-
σµα να νοσηλευθεί δύο φορές λόγω οξείας παγκρε-
ατίτιδας. Μετά τη δεύτερη νοσηλεία περιόρισε τη 
λήψη αλκοόλ, άρχισε όµως µετά από κάποιο χρονι-
κό διάστηµα να εµφανίζει πόνο στην κοιλιά, ιδίως 
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µετά τα γεύµατα, χωρίς όµως τα συνοδά έντονα συ-
µπτώµατα της οξείας παγκρεατίτιδας. Υποβλήθηκε 
στον απαιτούµενο εργαστηριακό και ακτινολογικό 
έλεγχο από θεράποντα ιατρό του και διαπιστώθηκε 
ότι πάσχει από χρόνια παγκρεατίτιδα. Συνεστήθη 
πλήρη διακοπή του αλκοόλ και του καπνίσµατος. 
Ο ασθενής υπάκουσε, αλλά συνεχίζει να πονά ιδίως 
µετά τα γεύµατα αλλά λιγότερο. Προτίθεται να επι-
σκεφθεί ξανά το γιατρό του, παράλληλα όµως ζητά 
και τη δική µας γνώµη.

Ευχαριστούµε για τη επικοινωνία. Με τον όρο χρόνια 
παγκρεατίτιδα  εννούµε µια χρόνια φλεγµονή του πα-
γκρέατος, δηλαδή του οργάνου που παράγει πολλά 
από τα απαιτούµενα ένζυµα για την πέψη της τροφής, 
καθώς και κάποιες βασικές ορµόνες, όπως την ινσου-
λίνη και το γλυκαγόνο. Ένα από τα αίτια της χρόνιας 
παγκρεατίτιδας είναι και η κατάχρηση αλκοολούχων 
ποτών και πράγµατι αυτή εµφανίζεται στο 10% περί-
που των ανθρώπων οι οποίοι κάνουν µακροχρόνια 
κατάχρηση αλκοόλ. Το κάπνισµα φαίνεται ότι παίζει 
και αυτό κάποιο δευτερεύοντα ρόλο όσον αφορά την 
εµφάνιση και τη βαρύτητά της, επικουρικά πάντα προς 
το αλκοόλ (δηλαδή το κάπνισµα σε αντίθεση µε το αλ-
κοόλ δεν µπορεί να προκαλέσει από µόνο του χρόνια 
παγκρεατίτιδα). Τα συµπτώµατα περιλαµβάνουν αφε-
νός κοιλιακό άλγος, το οποίο εµφανίζεται συχνότερα 
µετά τα γεύµατα ή την κατανάλωση αλκοόλ,  αφετέρου 
εµφάνιση σακχαρώδη διαβήτη, καθώς το πάγκρεας 
δεν µπορεί να παράγει επαρκή ποσότητα ινσουλίνης 
ή και τέλος εµφάνιση συνδρόµου δυσαπορρόφησης 
θρεπτικών ουσιών, καθώς δεν παράγονται όπως είπα-
µε τα απαιτούµενα ένζυµα. 
Η αυστηρή αποχή από την κατανάλωση αλκοόλ και η 
διακοπή του καπνίσµατος είναι τα πρώτα απαραίτητα 
µέτρα, αν και δεν είναι πάντα ικανά, να εξαφανίσουν 
τα συµπτώµατα. Στην περίπτωση που ο πόνος επιµέ-
νει χορηγούνται απλά παυσίπονα στην αρχή και στη 
συνέχεια εάν κριθεί  αναγκαίο πιο ισχυρά (οπιοειδή). 
Πολλούς ασθενείς τους βοηθά η από του στόµατος 
χορήγηση παγκρεατικών ενζύµων. Η χορήγηση πα-
γκρεατικών ενζύµων, εκτός από τον πόνο, βελτιώνει 
και το σύνδροµο δυσαπορρόφησης, το οποίο ενδε-
χοµένως συνυπάρχει. Σε άλλες περιπτώσεις υπεύθυνη 
για τον πόνο ίσως είναι κάποια στένωση στον παγκρε-
ατικό πόρο, η οποία αντιµετωπίζεται κατά τη διάρκεια 
µιας ειδικής ενδοσκοπικής µεθόδου, της παλίνδροµης 

χολαγγειοπαγκρεατογραφίας. Τέλος, σε εξαιρετικά 
ανθεκτικές  στην αγωγή περιπτώσεις, ίσως χρειασθεί  
χειρουργική αντιµετώπιση. Θα ήταν χρήσιµο να συµ-
βουλευθείτε κάποιο γαστρεντερολόγο, ο οποίος θα 
σας κατευθύνει σχετικά, καθώς οι παραπάνω γενικοί 
κανόνες διαφοροποιούνται και εξατοµικεύονται. 

● Aναγνώστης µας, 30 ετών, ενδιαφέρεται να ενηµε-
ρωθεί σχετικά µε το εµβόλιο των ηπατιτίδων Α και 
Β.  Ο ίδιος, σε τυχαίο έλεγχο,  σε κέντρο αιµοδοσίας 
(έδωσε αίµα για κάποιο συγγενή του) βρέθηκε ότι 
είναι φορέας του ιού της ηπατίτιδας C. Έχει φυσιο-
λογικές τρανσαµινάσες και η βιοψία ήπατος, στην 
οποία υποβλήθηκε, δεν έδειξε ιδιαίτερες αλλοιώ-
σεις στο ήπαρ. Με αυτό το δεδοµένο, καθώς επίσης 
και το γεγονότος ότι έχει γονότυπο ιού µε σχετικά 
µικρές πιθανότητες ανταπόκρισης στην θεραπεία 
οι ιατροί συνέστησαν να µην πάρει θεραπεία επί 
του παρόντος, αλλά να επαναλάβει τη βιοψία σε 5 
χρόνια. Η ιδέα να µην πάρει θεραπεία δεν τον ενο-
χλεί, αντίθετα µάλλον τον ικανοποιεί, αφού εξ αρ-
χής δυσφορούσε στην προοπτική µιας µακράς σε 
διάρκεια θεραπείας µε αρκετές πιθανές παρενέρ-
γειες, όπως η θεραπεία της ηπατίτιδας C. Ωστόσο, 
οι θεράποντες ιατροί συνέστησαν να εµβολιασθεί 
για την ηπατίτιδα Β και Α. Ανησυχεί µήπως τα εµβό-
λια αυτά έχουν δυσµενή επίδραση στην πορεία της 
ηπατίτιδας C.

Αγαπητέ αναγνώστη, είναι προφανές ότι για να σας συ-
στήνει ο θεράπων ιατρός εµβολιασµό, αυτό σηµαίνει 
ότι δεν έχετε ανοσία ούτε έναντι της ηπατίτιδας Β ούτε 
έναντι της ηπατίτιδας Α. Και οι δύο αυτοί ιοί είναι δυνα-
τόν να προκαλέσουν οξεία λοίµωξη, η οποία σε έναν 
φορέα ηπατίτιδας C µπορεί να προκαλέσει σηµαντική 
επιδείνωση της ηπατικής λειτουργίας και να απειλήσει 
τη ζωή του. Ο ιός της ηπατίτιδας Β µπορεί επιπρόσθετα 
να προκαλέσει χρόνια λοίµωξη, η οποία όταν συνυπάρ-
χει µε χρόνια λοίµωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C χα-
ρακτηρίζεται από δυσµενή πρόγνωση. Για αυτούς τους 
λόγους επιβάλλεται να εµβολιασθείτε. Ο εµβολιασµός 
της ηπατίτιδας Β περιλαµβάνει τρεις δόσεις (η 2η δόση 
1 µήνα µετά την 1η και η 3η δόση 5 µήνες µετά τη 2η),  
ενώ της ηπατίτιδας A περιλαµβάνει δύο δόσεις (η 2η  
δόση 6-12 µήνες µετά την 1η). Οι εµβολιασµοί αυτοί 
είναι γενικώς ασφαλείς.

Προσοχή: Η στήλη αυτή δεν αντικαθιστά τη σχέση του ασθενή με το γιατρό του. Ο γιατρός σας θα αξιολογήσει τις πληροφορίες που του δίνετε, θα 
αναζητήσει περισσότερες μέσα από τις ερωτήσεις που θα σας κάνει και φυσικά μπορεί να σας εξετάσει. Η στήλη αυτή προσπαθεί απλώς να δώσει κάποιες 
χρήσιμες και γενικές πληροφορίες στα άτομα που επικοινωνούν μαζί μας σχετικά με το πρόβλημα που τους απασχολεί, με την ελπίδα ότι θα φανούν 
χρήσιμες όχι μόνο στον αναγνώστη που μας γράφει , αλλά και σε άλλους με παρόμοια προβλήματα.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστούμε θερμά :
Tους  χορηγούς µας :        
   
GLAXOSMITHKLINE α.ε.β.ε.
A&L MEDICAL SUPPLIES
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ α.β.ε.ε.
ASTRAZENECA α.ε.  
ΒΙΑΝΕΞ α.ε.
BOERINGHER INGELHEIM ELLAS α.ε.
BOSTON SCIENTIFIC HELLAS S.A.
DANONE α.ε.
ELPEN α.ε. 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ α.ε.
JANSSEN – CILAG α.ε.β.ε. 
NOVARTIS HELLAS α.ε.β.ε.
RECKITT BENCKISER α.β.ε.ε.
ROCHE HELLAS α.ε. 
SCHERING PLOUGH S.A.
UCB α.ε.
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ α.ε.   

Όσους διαφηµίστηκαν στο περιοδικό µας:

ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ α.β.ε.ε.
ASTRAZENECA α.ε.
BOERINGHER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ α.ε.
CANA α.ε.
ELPEN α.ε.
Μ.Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ α.ε.
NYCOMED HELLAS S.A.
GALENICA α.ε.
GILEAD SCIENCES HELLAS µ.ε.π.ε.
GLAXOSMITHKLINE α.ε.β.ε.
JANSSEN -  CILAG α.ε.β.ε.
ROCHE HELLAS α.ε.

 Όσους συµµετείχαν στην 3η Εκπαιδευτική  
Διηµερίδα του Ιδρύµατος:

 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ , ASTRAZENECA, BRISTOL MYERS SQUIBB, 
JANSSEN CILAG, ROCHE HELLAS, SCHERING PLOUGH, SMART INTERMED

  ELPEN, GILEAD SCIENCES HELLAS, NOVARTIS, UCB, ΒΙΑΝΕΞ

  BAYER, BOERINGHER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ, BOSTON SCIENTIFIC HELLAS, 
CANA, DANONE HELLAS, E & E IATRIKA, FARAN LABORATORIES, GALENICA, 
NYCOMED HELLAS, RECKITT BENCKISER, SOLVAY PHARMA, ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ, 
Μ.Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ

 Α&L MEDICAL SUPPLIES, NOVIS PHARMACEUTICAL, ΟΜΙΚΡΟΝ ΜΕΝΤΙΚΑΛ, 
PROTON      

 Όλους όσους συνέβαλαν στην έκδοση και διακίνηση του περιοδικού µας και 
όσους συνεργάστηκαν στη συγγραφή των φυλλαδίων του Ιδρύµατος.

 Το Διευθυντή Σύνταξης της «Ευεξίας» κ. Γεώργιο Β. Παπαθεοδωρίδη και 
τους Αναπληρωτές Διευθυντές κ.κ. Σπήλιο Μανωλακόπουλο και Ιωάννη 
Βλαχογιαννάκο, το Διευθυντή Έκδοσης των εντύπων κ. Ιωάννη Α. Καραγιάννη 
και το Διευθυντή Δηµοσίων Σχέσεων κ. Χάρη Τζάθα 

 Τους συντάκτες κ.κ. Ιωάννη Δήµκα, Ηλία Κάνταρο, Αλεξάνδρα Κασσίµη, 
Παναγιώτα Καφρίτσα, Ιωάννη Μανιό, Χρήστο Τριάντο και Εµµανουήλ Τσόχατζη.

 Τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διατροφής κ. Απόστολο Ράντσιο και τα µέλη 
αυτής κ.κ. Πάνο Αξιώτη, Διονύση Διονυσόπουλο, Γρηγόριο Κυριακίδη, Χριστίνα 
Παπανικολάου και Ιωάννα Πετροχείλου.

 Τη Φαρµακευτική Εταιρεία GlaxoSmithKline α.ε.β.ε. για τη γενναιόδωρη χορηγία 
της έκδοσης του περιοδικού µας και ιδιαίτερα τους κ.κ. Γεώργιο Κατζουράκη 
αλλά και τους Όλγα Ματσούκη, Θωµά Ζαγγανά και Ευάγγελο Σταυρίδη.

 Την εταιρεία Astrazeneca α.ε. και ιδιαίτερα τον κ. Στέλιο Σιδηρόπουλο για τη 
χορηγία µιας υποτροφίας για το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009.

 Την εταιρεία Janssen Cilag α.ε.β.ε. και ιδιαίτερα τον κ. Ευθύµιο Παπαταξιάρχη για 
τη χορηγία µιας υποτροφίας για το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009.

 Την Global Activities Key και ιδιαίτερα τον κ. Νικόλαο Γκεσκέρ και την κ. 
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου για την υψηλού επιπέδου επίδοσή τους στο 
δηµιουργικό του περιοδικού και την κ. Σοφία Καΐσάκη για τη διαφηµιστική 
διαχείριση.

 Την Εύα Καραµανώλη για τη συνεπή δηµοσιογραφική και συντακτική επιµέλεια 
του περιοδικού. 

 Τους συγγραφείς άρθρων και φυλλαδίων κ.κ.: Μιχάλη Αναστασιάδη, 
Κωνσταντίνο Βασιλειάδη, Νικόλαο Βιάζη, Δηµοσθένη Γεωργιάδη, Λίνα 
Γιάνναρου, Χρήστο Γιαννικούλη, Ιωάννη Γιαννούση, Εύα Γραµµατικάκη, Melanie 
Deutsch, Ιωάννη Δήµκα, Σοφία Ελευθερίου, Έλσα Ζαφειροπούλου, Αναστασία 
Ζαχαράκη, Ιωάννη Ιωαννίδη, Δήµητρα Καγιάφα, Ιωάννη Καραγιάννη, Θωµαή 
Καραγκιόζογλου, Χρήστο Καρακόιδα, Κωνσταντίνος Κατσάνος, Παναγιώτη 

Κατσαούνης, Αλέξανδρο Κόκκινο, Μαρία Κουλούρη, Παρασκευή Κουστουράκη, 
Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη, Μαρία Κωστάκη, Βασιλική Κωσταρέλλη, Νικολέτα 
Μάθου, Γιώργο Μίλεση, Νικόλαο Μισαηλίδη, Αναστάσιο Μόρτογλου, Χρίστο 
Ξουργιά, Βασίλειο Παπαµίκο, Παρασκευά Παπαχρήστο, Σταλώ Παπουτσού, 
Σοφία Πασπαλιάρη, Απόστολο Ράντσιο, Μιλτιάδη Ροδιά, Κωνσταντίνο Σιαφάκα, 
Αλίκη Τζάθα, Έλλη Τριανταφύλλου, Επαµεινώνδα Τσιάνο, Σπύρο Τσικρικά, 
Ευάγγελο Φραγκούλη, Δηµήτριο Χιώτη και Ευάγγελο Χολόγκιτα.

 Τον Κώστα Μητρόπουλο για την καθιερωµένη πλέον πρωτοχρονιάτικη κάρτα.

 Τους Διονύσιο Βαρελά, Νικόλαο Κεφαλά, Philippe Meyer και Θεόδωρο Τρύφων 
για τη στοργή µε την οποία περιβάλλουν το Ίδρυµα.

 Τους Νίκο Αντωνακόπουλο, Βασίλειο Ανυφαντή, Στέλλα Γιαµαλάκη, Αικατερίνη 
Καλογήρου, Ειρήνη Καπελώνη, Γεώργιο Κορδώνη, Γεράσιµο Λιβαδά, Μιχάλη 
Μιχαλέρη, Έφη Μπαξεβανάκη, Ευθύµιο Παπαταξιάρχη, Στέλιο Σιδηρόπουλο, 
Περικλή Τζανετάκη, Παναγιώτη Τσιρώνη και Νικόλαο Χατζηχριστόφα, για το 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επέδειξαν στην προβολή και την προαγωγή των 
στόχων του Ιδρύµατος.

 Τον Βασίλη Ξουργιά, τον Κωνσταντίνο Μιχανετζή και τον Αλέξανδρο Δηµέα 
για την υποστήριξη της Μηχανοργάνωσης και Διαδικτυακής Επικοινωνίας του 
Ιδρύµατος.

 Τους κ.κ. Νικόλαο Βιάζη, Γιώργο Αναγνωστόπουλο, Γιώργο Καραµανώλη, Μιχαήλ 
Οικονόµου, Παρασκευά Παπαχρήστο, Αστερία Σταµατάκη και Εµµανουήλ 
Συµβουλάκη για την τροφοδοσία της ιστοσελίδας µας µε ιατρικές ειδήσεις και 
ενδιαφέροντα άρθρα ως µέλη της Επιτροπής Διαδικτυακής Επικοινωνίας.

 Τον Πρόεδρο και τα µέλη της Οργανωτικής και Επιστηµονικής Επιτροπής 
της 3ης Εκπαιδευτικής Διηµερίδας του Ιδρύµατος κ.κ. Σ. Μανωλακόπουλο, 
Γ. Παπαθεοδωρίδη, Ι. Βλαχογιαννάκο, Ν. Βιάζη, Ν. Μάθου, Γ. Πασπάτη, Κ. 
Τριανταφύλλου, Γ. Αναγνωστόπουλο, Ε. Αρχαύλη, Γ. Γερµανίδη, Ι. Γουλή, Σ. 
Γεωργόπουλο, Γ. Καραµανώλη, Ι. Κουτρουµπάκη, Μ. Μελά, Γ. Μπαλταγιάννη, 
Μ. Μυλωνάκη, Μ. Οικονόµου, Κ. Παρασκευά, Α. Ράντσιο, Π. Σεχόπουλο, 
Η. Σκοτινιώτη, Γ. Στεφανίδη, Ε. Συµβουλάκη, Μ. Τζουβαλά και Χ. Τριάντο. 
Επίσης όλους όσους βοήθησαν στην πραγµατοποίηση της Ηµερίδας αυτής 
λαµβάνοντας µέρος ως Πρόεδροι και Εισηγητές στρογγυλών τραπεζιών.

 Τους Προέδρους και τα Μέλη των Επιστηµονικών και των Τοπικών Επιτροπών 
µας. Τον Πρόεδρο του Παραρτήµατος Ηρακλείου κ. Γ. Πασπάτη και το 
Γαστρεντερολόγο κ. Η. Μπουζάκη για την εκδήλωση στα Χανιά µε την 
Ιατρική Εταιρεία Χανίων, το Παράρτηµα Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα τον 
Πρόεδρο κ. Γ. Κοκοζίδη και τον κ. Ι. Δήµκα για την επιστηµονική διηµερίδα 
της Κοζάνης σε συνεργασία µε τον τοπικό Ιατρικό Σύλλογο αλλά και για την 
προκήρυξη µαθητικού διαγωνισµού ψηφιακής αφίσας στη Βόρεια Ελλάδα 
µε θέµα τη διατροφή και τέλος τον Πρόεδρο του Παραρτήµατος Ηπείρου κ. 
Ν. Παπανικολάου για την εκδήλωση µε θέµα την Παχυσαρκία των Ελλήνων 
Μαθητών & τη διατροφή αυτών. 

 Τη Γραµµατέα µας κ. Σπυριδούλα Καρδαρά για τη συνολική προσφορά της.
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Εξελίξεις 
στη Γαστρεντερολογία

& Ηπατολογία

4η

20-21 Φεβρουαρίου 2009

Επιστηµονική Γραµµατεία: ΕΛΙΓΑΣΤ
Π. Ιωακείµ 30-32, Αθήνα 106 75

Τηλ./Fax: 210 7231332
e-mail: info@eligast.gr

Οργανωτική Γραµµατεία
Triaena Tours & Congress, 

Λεωφ. Συγγρού 206
176 72 Καλλιθέα, κ. Χρήστος Μωραΐτης

Tel. 210 7499374, 210 7499300, Fax. 210 7705752
e-mail: christosm@triaenatours.gr, 

www.triaenatours.gr

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α

Στο Μέγαρο ∆ιεθνές 
Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

Αίθουσα Ν. Σκαλκώτας

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Πρόεδρος: Γ. Πασπάτης
 Αντιπρόεδρος: Σ. Μανωλακόπουλος

 Γεν. Γραµµατέας: Κ. Τριανταφύλλου
 Ταµίας: Μ. Τζουβαλά
 Μέλη: Ν. Βιάζης
  Ι. Βλαχογιαννάκος
  Γ. Καραµανώλης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  Γ. Αναγνωστόπουλος
  Γ.Γερµανίδης
  Ό. Γιουλεµέ
  Ι. ∆ήµκας
  Α. Θεοδωροπούλου
  Κ. Θωµόπουλος
  ∆. Καπετάνος
  Π. Κασαπίδης
  Κ. Κατσάνος
  Γ. Κουκλάκης
  Γ. Λαζαράκη
  Γ. Μπάµιας
  Μ. Μυλωνάκη
  Α. Νταϊλιάνας
  Κ. Παπαδάκης
  Γ. Παπαθεοδωρίδης
  Ν. Παπαντωνίου
  Κ. Παρασκευά
  Γ. Παρούτογλου
  Π. Σεχόπουλος
  Ε. Συµβουλάκης
  Α. Χατζηνικολάου
  Α. Χρηστίδου
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Άγαλος Γεώργιος, Ν. Πεντέλη 50 €
Αγγελοπούλου Όλγα, Πετρούπολη 50 €
Αγοραστούδης Παναγιώτης, Αθήνα 15 €
Αθανασοπούλου Ιωάννα, Βούλα 20 €
Αναγνωστόπουλος Γεώργιος, Αθήνα 50 €
Αρβανίτη Βασιλική, Ν. Φάληρο 50 €
Βασιανοπούλου Παναγιώτα, Χολαργός 50 €
Βιάζης Νικόλαος, Π. Φάληρο 50 €
Βιέννα Ελένη, Αθήνα 15 €
Βλαχογιαννάκος Ιωάννης, Ν. Ηράκλειο 50 €
Βούλτσος Διονύσιος, Μέγαρα 50 €
Γαβριέλη Άννα, Ν. Ηράκλειο 25 €
Γεωργιάδης Δημοσθένης, Μαρούσι 50 €
Γεωργούλα Ευθυμία, Ιτέα 25 €
Γεωργούλας Σωτήριος, Λαμία 25 €
Γιουλεμέ Όλγα, Θεσσαλονίκη 50 €
Γκούμα – Πολίτη Παρασκευή, Αθήνα 50 €
Γρίβας Στρατής, Αθήνα 50 €
Γραμματικόπουλος Χαράλαμπος, Θεσσαλονίκη 15 €
Δημητρέλη Μαρία, Αθήνα 20 €
Διαμαντόπουλος Ιωάννης, Ρίο 15 €
Δουρβανίδης Ιορδάνης, Θεσσαλονίκη 25 €
Ελληνική Ομάδα Μελέτης Ιδιοπαθών 
Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου 825 €
Ζανιά Σπυριδούλα, Ζωγράφου 15 €
Ζαριανοπούλου – Ζωσιοπούλου Ευσεβεία, 
Θεσσαλονίκη 25 €
Ζαχαρής Βασίλειος, Λάρισα 40 €
Ζάχου Αναστασία, Αθήνα 15 €
Ζησόπουλος Κωνσταντίνος, Φάρσαλα 20 €
Ζωγράφου Μαρία, Αγ. Δημήτριος 15 €
Καζανάκης Κώστας, Ηράκλειο 250 €
Καλαφάτης Ευάγγελος, Χολαργός 50 €

Καλλή Θεοδώρα, Μαρούσι 50 €
Καλύβης Ιωάννης, Μαρούσι 15 €
Κανελλόπουλος Νικόλαος, Αθήνα 50 €
Καρακόιδας Χρήστος, Ίλιον 50 €
Καραμανώλης Γεώργιος Π., Παπάγου 50 €
Καραμανώλης Δημήτρης Γ., Παπάγου 50 €
Καρουζάκης Γεώργιος, Πετρούπολη 50 €
Κατσικοπούλου Θωμαΐς, Φάρσαλα 15 €
Καφετζάκη Παναγιώτα, Θεσσαλονίκη 30 €
Κεγιόγλου Αναστασία, Γλυφάδα 50 €
Κεϊμαλή Ελένη, Ζωγράφου 15 €
Κεφαλλωνίτου Λάουρα, Σούνιο 20 €
Κιτσίνη Βασιλική, Ν. Ιωνία 15 €
Κομιανός Νικόλαος, Πολυδένδρι Αττικής 50 €
Κομνηνού Έλενα, Ν. Ηράκλειο 50 €
Κορωνάκη Χρυσούλα, Δραπετσώνα 15 €
Κουσιόρης Δημήτριος, Βροντάδος Χίου 15 €
Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης, Αθήνα 50 €
Λαζάρου Βασιλική, Αθήνα 15 €
Λαζάρου Ευφροσύνη, Παλλήνη 15 €
Λιάγκουρας Αγγελής, Αρχαία Ολυμπία 50 €
Μαγκιώσης Ιωάννης, Καρδίτσα 28,60 €
Μακροπούλου Ελένη, Αθήνα 50 €
Μάρκογλου Κωνσταντίνος, Αθήνα 50 €
Μαρκουτσάκη Θεοφανώ, Ν. Σμύρνη 50 €
Ματεντζίδου Βασιλική, Θεσσαλονίκη 15 €
Μιχαηλίδου Μαρία, Αμφιθέα 20 €
Μιχαλάκης Ιωάννης, Κέρκυρα 50 €
Μπακαλέξης Αχιλλέας, Φάρσαλα 15 €
Μπαντζαβέλης Βασίλειος, Φάρσαλα 20 €
Μπενάκης Παύλος, Κηφισιά 50 €
Μπουζάκης Ηλίας, Χανιά 60 €
Μυλωνάκη Μαρία, Αργυρούπολη 50 €

Νικολάου Γιαννούλα, Αθήνα 15 €
Ξυδιά Αναστασία, Αθήνα 15 €
Οικογένεια Κελαϊδίτη Φώτη, Άργος Ορεστικό 30 €
Παπαδιδασκάλου Φιλώτας, Λάρισα 50 €
Παπαδόπουλος Κιλτζής Νικόλαος, 
Αγ. Αθανάσιος Δράμας 15 €
Παπακυρίτσης Δήμος, Βόλος 20 €
Παπαμιχαήλ Κωνσταντίνος, Αθήνα 50 €
Παπαποστόλου Μαρία, Βούλα 15 €
Πάτσης Βασίλειος, Ρόδος 20 €
Παχιαδάκης Ιωάννης, Θεσσαλονίκη 50 €
Πλατή Κανέλλα, Λαγονήσι 15 €
Ράπτης Νικόλαος, Αθήνα 50 €
Ρεκούμης Γεώργιος, Αθήνα 50 €
Ροδιάς Μιλτιάδης,  Αθήνα 50 €
Σαζανίδης Βασίλειος, Δάφνη 50 €
Σαμωνάκης Δημήτριος, Ηράκλειο 50 €
Σμυρνίδης Αλέξανδρος, Βούλα 50 €
Σταθάκος Ηλίας, Πειραιάς 15 €
Συμβουλάκης Εμμανουήλ, Αθήνα 50 €
Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Βαμβακούς, 
Φάρσαλα 15 €
Τάσσιος Περικλής, Αθήνα 50 €
Τσόγια Χρυσούλα, Γλυκά Νερά Αττικής 15 €
Τσούγκου Παναγιώτα, Ζωγράφου 15 €
Τσουνής Δημήτριος, Αθήνα 50 €
Φαφαλιού Μαρία, Αθήνα 100 €
Φιαμού Κωνσταντία, Χίος 15 €
Φιτσιλή Ροζέτα, Ζωγράφου 15 €
Χαϊτάλη Στασινή, Ίλιον 15 €
Χαραλαμποπούλου Αγγελική, Βόλος 20 €
Χατζηδάκης Αναστάσιος, Ιαλυσός Ρόδου 30 €
Χιωτακάκου Ευτέρπη, Αθήνα 50 €

ΧΟΡΗΓΟΙ ΚΑΙ ∆ΩΡΗΤΕΣ μέχρι 12/11/2008

Λάβαμε τα κάτωθι  ποσά και  ευχαριστούμε :

Το “ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ” διοργανώνει
Χριστουγεννιάτικο Παζάρι  την Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16 Δεκεµβρίου 2008

από ώρα 10 π.µ. έως 8 µ.µ.
στα γραφεία µας Σόλωνος 140 Εξάρχεια, τηλ. 210 3818300

Δώρα από επαγγελµατικά εργαστήρια ατόµων µε ειδικές ανάγκες
& άλλες δοµές/ιδιώτες

Σας περιµένουµε µε την παρέα σας!





Ë. Êçöéóßáò 266,  152 32 ÁèÞíá,  Ôçë. :  210 6882100
Áäñéáíïõðüëåùò 3,  551 33 ÊáëáìáñéÜ Èåó/íßêç,  Ôçë. :  2310 422788 

ÅèíéêÞ Ïäüò Ðáôñþí-Áèçíþí 51Á, 264 41 ÐÜôñá,  Ôçë. :  2610 437302
Ë. Êíùóóïý 255 & Á.  ÍÜèåíá 1,  ÇñÜêëåéï ÊñÞôçò,  Ôçë. :  2810 235307 
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