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Άρθρο 
σύνταξης

Πλησιάζουμε στο τέλος του 2009. Ένας χρόνος φεύγει, ένας καινούργιος καταφθάνει αναπτερώνοντας 
τις ελπίδες μας για ένα καλύτερο μέλλον με λιγότερα προβλήματα, εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών 
διαβίωσης για όλους τους ανθρώπους και αντιμετώπιση των ασθενειών που ταλαιπωρούν τους 
συνανθρώπους μας.
Το τεύχος αυτό της Ευεξίας & Διατροφής περιλαμβάνει εξαιρετικά ενδιαφέροντα άρθρα που εστιάζουν 
στον τομέα της σωστής διατροφής. Γνωρίζετε ότι το είδος των τροφών που καταναλώνουμε μπορεί να 
επηρεάζει τη διάθεσή μας και ακόμα περισσότερο να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση 
κατάθλιψης; Όπως αναφέρει η Κα Κουστουράκη, η ισορροπημένη διατροφή μπορεί να συμβάλει 
στη διατήρηση της ψυχικής υγείας καθώς και στην πρόληψη και αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Η Κα 
Καγιάφα, στο άρθρο της επισημαίνει το σημαντικό ρόλο της διατροφής στην αύξηση των νοητικών 
λειτουργιών και ιδιαίτερα της σκέψης, της μνήμης και της δυνατότητας συγκέντρωσης. Επιπλέον, 
φαίνεται ότι η ποιότητα της διατροφής αυξάνει την ενεργητικότητα και μειώνει το στρες και την κακή 
διάθεση. Δυνατό και υγιές σώμα σημαίνει δυνατός σκελετός, τονίζει στο άρθρο της η Κα Κασσίμη. 
Πολλές φορές η συστηματική γυμναστική δεν συνοδεύεται απαραίτητα από ενίσχυση της οστικής 
μάζας. Χρειάζεται λοιπόν επαρκής πρόσληψη ασβεστίου μέσω της διατροφής, ποικιλία στις μορφές 
εξάσκησης ενώ προτείνονται μερικές εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις για την ενδυνάμωση του 
σκελετικού μας συστήματος.
Ο Κος Αναστασιάδης μάς καλεί σε εγρήγορση για την έγκαιρη αντιμετώπιση του κινδύνου που 
προέρχεται από την παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό, ενός 
επικίνδυνου οξειδωτικού παράγοντα με καρκινογόνο δράση. Δεν επιτρέπεται πλέον εφησυχασμός 
αλλά συστηματική κινητοποίηση για να αποτραπεί η μόλυνση των υδάτων από τοξικά απόβλητα και να 
προστατευθεί η δημόσια υγεία. 
Η ύλη του περιοδικού μας πλαισιώνεται από ενδιαφέροντα ιατρικά άρθρα. Η Κα Βασιανοπούλου 
αναφέρεται στην ελκώδη κολίτιδα, μια χρόνια φλεγμονώδη νόσο που προσβάλλει το παχύ έντερο. 
Διαβάζοντας το άρθρο της θα ενημερωθείτε διεξοδικά για τον τρόπο εκδήλωσης της νόσου, την έκταση 
και τη βαρύτητα των συμπτωμάτων, τις μεθόδους διαγνωστικής προσέγγισης, το ρόλο της διατροφής 
αλλά και τις ενδεδειγμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις. 
Η χώρα μας κατέχει το θλιβερό προνόμιο να είναι πρώτη στην αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών μεταξύ 
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει ο Κος Σκληρός. Υπενθυμίζει δε, ότι τα αντιβιοτικά δεν 
αντιμετωπίζουν τις ιώσεις, μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον οργανισμό μας ενώ η άσκοπη χρήση 
τους θα οδηγήσει στη δημιουργία ανθεκτικών μικροβίων που δεν θα μπορούν να αντιμετωπισθούν. Ο 
Κος Χιώτης αναλύει στο άρθρο του τη σημασία της σωστής διατροφής για τα παιδιά και τους εφήβους 
που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Οι διατροφικές παρεμβάσεις θα πρέπει να αποσκοπούν 
στην επαρκή πρόσληψη ενέργειας και θρεπτικών συστατικών, στον καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο, στη 
διατήρηση φυσιολογικού σωματικού βάρους και στην αποφυγή των επιπλοκών του σακχαρώδους 
διαβήτη. 
Κλείνοντας, σας καλώ να εντρυφήσετε στις δεοντολογικές παρατηρήσεις των Ιπποκράτειων έργων 
«Περί ευσχημοσύνης», όρου που συνδυάζει την ομορφιά του σώματος με την καλαισθησία της ψυχής, 
όπως αυτή εκφράζεται με την εντιμότητα και την ευπρέπεια στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.

Καλές γιορτές !!!

Ιωάννης Βλαχογιαννάκος
Αναπληρωτής Διευθυντής Σύνταξης
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Από το μουντζούρη στο intercity
Στο μόλο του χωριού μου έφθαναν και τέλειωναν δύο γραμμές τρένου 
που στο τελείωμά τους έκαναν μια γωνία 90 μοιρών και σταματούσαν 
στον αέρα σε ύψος μισού μέτρου. Λίγο πριν από το τέλος των γραμμών 
υπήρχε ένα μισοχωμένο στη Γη πολυβολείο, που το λέγαμε στρογγυλό. 
Καθώς ο μόλος ήταν σε ένα μικρό φυσικό λιμάνι που τα πλαϊνά ακρω-
τήρια δεν με άφηναν να βλέπω τι υπάρχει μετά, όταν ήμουν παιδί, είχα 
την πεποίθηση, πως σε εκείνο το σημείο τελείωνε ο κόσμος. 
Στις γραμμές του τρένου πέντε φορές την ημέρα κυλούσε αργά ο μου-
τζούρης, δύο όμορφα βαγόνια και μια ατμομηχανή. Ο πατέρας μου, 
που μιλούσε καθαρεύουσα, έλεγε ότι είναι παρακαμπτήριος, λέξη πε-
ρίεργη και ακατανόητη για παιδιά, από έναν από τους σταθμούς του σι-
δηρόδρομου Αθήνας-Καλαμάτας.
Καθόμαστε λοιπόν στο στρογγυλό και παρακολουθούσαμε το σούρσι-
μο του μουτζούρη, της παρακαμπτηρίου, έλεγα στις φιλενάδες μου, με 
κρυφό καμάρι που ήξερα μια τέτοια βαρύγδουπη λέξη. Κυλούσε αργά 
στις ράγες και ταυτόχρονα σφύριζε με ένα μακρόσυρτο τουουου, μέ-
χρι να σταματήσει και να αδειάσει από τα σωθικά του βιαστικούς επι-
βάτες, κατοίκους του χωριού ή ταξιδιώτες για το κοντινό νησί με ένα μι-
κρό πλοίο την «Επτάνησο». 
Τους καλοκαιρινούς μήνες έφερνε ανθρώπους κάθε ηλικίας από τα 
γύρω χωριά, που έπνιγαν την παραλία μας για τα θερινά τους μπά-
νια. Έφερναν μαζί τους κάτι μαύρες ομπρέλες για τον ήλιο, τις έστηναν 
στην αμμουδιά και έμεναν εκεί μέχρι το βραδινό δρομολόγιο του μου-
τζούρη. Το πιο αστείο πράγμα που έβλεπες στην παραλία ήταν μνή-
ματα στην σειρά που στην κορυφή τους πρόβαλαν κεφάλια γέρων και 
γριών που ψηνόντουσαν κάτω από την άμμο για να θεραπευθούν από 
τα ρευματικά τους.  
Όταν έμαθα για το πλοίο με τους ταξιδιώτες για το νησί, κατάλαβα με 
θλίψη πως δεν κατοικούσα στο τέλος του κόσμου και ζήτησα από τη 
μάνα μου να με πάει στο ακρωτήρι να δω τι ήταν κρυμμένο πίσω του. 
Πίσω του λοιπόν κρυβόταν απέραντη θάλασσα και οι αχνές σκιές των 
Επτανήσων και των βουνών του Μεσολογγίου στο βάθος, μου χάλα-
σαν οριστικά την εικόνα του τέλους του κόσμου.
Ο πατέρας λάτρευε το τρένο και όλα τα ταξίδια μας μέχρι το τέλος της 
φοιτητικής μας ζωής ήταν μόνο με το τρένο. Αργός ρυθμός το ταξίδι 
του, σου έδινε ευκαιρίες να ανακαλύψεις καταπράσινα βουνά, χαρά-
δρες κρυμμένες μέσα σε στροφές από δάση, φυτά που δεν είχες ξανα-
δεί, όλη την δαντέλλα του Πατραϊκού, του Κορινθιακού και του Σαρω-
νικού και στο σκαρφάλωμα των βουνών της Αττικής μάθαινες την ιστο-
ρία του Προκρούστη και της Κακιάς σκάλας. 
Στα καθίσματα κάθε λογής επιβάτες, που λόγω του μεγάλου ταξιδιού 
έπαιρναν μαζί τους λίγο ψωμί, λίγο τυρί και μερικά βρασμένα αυγά να 
γευματίσουν. Στα μπογαλάκια τους από χαρτόκουτα και δέματα τυλιγ-
μένα σε πανιά  δεμένα επιμελώς με σχοινάκι, έβλεπες από ζαρζαβατι-
κά μέχρι και ζωντανές κότες που έβγαζαν τα κεφάλια τους από τις μι-
κρές τρύπες να ανασάνουν. 
Στον πρώτο σταθμό μετά από την παρακαμπτήριο, πάντοτε έμπαινε 
ένας τύπος με ένα βιολί και τραγουδούσε συνεχόμενα μέχρι να κατε-
βεί δύο σταθμούς μετά, «ήτανε ξυπόλυτη και μάζευε ραδίκια τώρα που 
την πήρα εγώ ζητάει σκουλαρίκια». Ήταν η ατραξιόν του συρμού και 
πάντοτε γελούσα με τους στίχους εκείνου του παμπόνηρου οργανο-
παίχτη, που έβγαζε τη σκούφια στο τέλος του τραγουδιού και περνού-
σε από όλα τα βαγόνια να εισπράξει την αμοιβή του. Και ύστερα από 
αυτό άρχιζαν ατέλειωτες κουβέντες με τους διπλανούς, κουτσομπολιά 
καημοί, αγωνίες για τα παιδιά τους και για το αίσιο τέλος του σκοπού 
του ταξιδιού, αν ήταν να πάνε σε γιατρούς ή νοσοκομεία, ή στα τελει-
ώματα κάποιου προξενιού. Χρόνια πολλά ταξιδεύοντας σαν φοιτήτρια 
είχα μάθει ιστορίες για όλες τις κοπέλες και τα παληκάρια των γύρω 

χωριών, για τις σοδιές και τις καταστροφές των προϊόντων, για τους κα-
κούς και καλούς γείτονες του καθενός, μια και όλοι μιλούσαν πολύ δυ-
νατά για να ξεπεράσουν το θόρυβο της μηχανής, ώστε δεν χρειαζόταν 
να κρυφακούσω.
Όταν άρχισαν να χρησιμοποιούνται οι ντιζελομηχανές, το ταξίδι είχε μι-
κρότερη διάρκεια, οι θέσεις στα βαγόνια αναμορφώθηκαν, τα περίερ-
γα μπογαλάκια μπαίνανε στη σκευοφόρο και γενικότερα η ατμόσφαι-
ρα έγινε πιο μοντέρνα. Αρκετοί έπαιρναν ραδιοφωνάκια με ακουστι-
κά και χανόντουσαν στην ακρόαση μουσικής της αρεσκείας τους και οι 
περισσότεροι πλέον φορούσαν τα καλά τους.
Τότε ήταν που διέκοψαν την λειτουργία της παρακαμπτηρίου, λόγω 
υπερβολικού κόστους είπαν, επειδή τα χωριά άρχισαν να συνδέονται 
με άλλου είδους συγκοινωνίες, πολύ πιο γρήγορες και πολλοί από τους 
πρώην επιβάτες απόκτησαν δικά τους αυτοκίνητα, ώστε ξέχασαν τον 
παλιό μουτζούρη. Το χωριό βουβάθηκε ξαφνικά, δεν άκουγες το τσαφ 
τσούφ κάθε τόσο, και ακόμη χειρότερα δεν ήξερες τι ώρα είναι, για-
τί για χρόνια ολόκληρα μάθαμε να μετράμε το χρόνο με το σφύριγ-
μα του τρένου, πέντε και εικοσιπέντε χαράματα, δέκα και μισή, δώδε-
κα και μισή, πέντε και μισή και επτά και μισή. Χωρίς αυτό το μοίρασμα 
της μέρας, ακόμη και οι νοικοκυρές έχασαν τους ρυθμούς τους. Πότε 
να σηκωθούν, πότε να βάλουν κατσαρόλα στη φωτιά, πότε να βάλουν 
τη μπουγάδα τους.
Έκοψα και εγώ να πηγαίνω με το τρένο και άρχισα να ξεχνάω τις δια-
δρομές, γιατί όλη μου η έννοια ήταν να προσέχω τον δρόμο καθώς 
οδηγούσα. Προχθές πήρα την μεγάλη απόφαση, να ξαναμπώ στο τρέ-
νο να πάω στο χωριό μου. 
Ω πόσος μοντερνισμός, πόση τεχνολογία. Τον πρώτο συρμό που πήρα 
στο αεροδρόμιο τον λέγανε προαστιακό και, αφού άλλαξα συρμό στα 
Λιόσια, συνέχισα μέχρι το Κιάτο. Ο προαστιακός έτρεχε τόσο γρήγο-
ρα που έβλεπα ένα σχεδόν συνεχές τοπίο χρωμάτων, πράσινο-καφέ-
γαλάζιο, χωρίς διαχωρισμό, με μόνες ξεχωριστές πινελιές τα σπίτια. Μια 
άλλη εικόνα αλλά όμορφη, γιατί την παρακολουθούσες απερίσπαστα 
και έψαχνες την αρχή και το τέλος της ανάμεσα στις εναλλαγές των 
χρωμάτων. Οι συνταξιδιώτες μου ήταν σιωπηλοί και νυσταγμένοι, επει-
δή αντίθετα από μένα, οι περισσότεροι ήταν καθημερινοί θαμώνες που 
πήγαιναν στις δουλειές τους.
Στο Κιάτο μπήκα στο δεύτερο συρμό που λεγόταν intercity. Η ίδια ει-
κόνα, ταχύτητα και σιωπή και το τοπίο υπέροχο, αλλά αδιευκρίνιστο 
έτσι που χανόταν αστραπιαία. Έφρασα στον σταθμό της παρακαμπτη-
ρίου αναπάντεχα γρήγορα και αντιμετώπισα το πρόβλημα της απουσί-
ας μου για είκοσι χρόνια. Δεν γνώριζα τον τόπο, είχε τόσο αλλάξει που 
τα έχασα. Δεν ήξερα από που να στρίψω να πάω στην πλατεία του χω-
ριού. Τα πάντα είχαν αλλάξει, τα χαμηλά σπιτάκια έγιναν πολυκατοικί-
ες και οι λαχανόκηποι εξαιρετικού κάλους κήποι με εξωτικά φυτά. Πε-
ριπλανήθηκα για λίγο νομίζοντας πως είχα κατεβεί σε λάθος σταθμό, 
αλλά ύστερα η μυρωδιά του τόπου μου με οδήγησε στην πλατεία. 
Ανάμεσα στα εξωτικά φυτά υπήρχαν τα αγιοκλήματα και τα γιασεμιά, οι 
κάλλες και οι φουστανελάδες, οι κρίνοι του τόπου μας πους τους λέμε 
παρθενόκρινους, που η μυρωδιά τους μου είπε πως δεν έκανα λάθος, 
αν ψάξω λίγο θα βρω την πλατεία και το δρόμο για το δικό μου χωριό. 
Το τωρινό μου ταξίδι με το τρένο δεν με απογοήτευσε παρόλα αυτά. 
Στη διαδρομή του θυμήθηκα τα χρόνια της νιότης μου και στην άκρη 
του μυαλού μου πίστευα πως όπως τότε θα με περίμενε ο πατέρας μου 
με απλωμένη την παλάμη του να με πάρει από το χέρι και να με απο-
καλέσει «τσουπαρόνα» του.  

ΡΟΔEΣΣα ΖαφΕΙΡΟπΟYλΟΥ, παθολόγος

Το Ελληνικό  Ίδρυμα
   Γαστρεντερολογίας & Διατροφής  
         σάς εύχεται ...

2010
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Ευεξία

Δυνατό σώμα  
σημαίνει δυνατός  
σκελετός
Πώς να  
ενδυναμώσετε 
το σκελετικό σας 
σύστημα
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αλΕξαΝΔΡα ΚαΣΣΙΜη, Δημοσιογράφος

Οι δρομείς για παράδειγμα αντιμετωπίζουν προβλήματα 
συρρίκνωσης της σπονδυλικής τους στήλης. Υπάρχουν 
μάλιστα έρευνες σύμφωνα με τις οποίες άτομα που τρέ-
χουν πάνω από 2 χιλιόμετρα την ημέρα έχουν 10% λε-
πτότερους σπονδύλους από το μέσο άνθρωπο. Παρά τις 
πολλές μελέτες που έχουν εκπονηθεί με αντικείμενο το 
σκελετικό σύστημα σε σχέση με το τρέξιμο ουδείς έχει 
καταφέρει ακόμη να δώσει επαρκή εξήγηση και ερμηνεία 
γιατί παρατηρείται επιβάρυνση στη σπονδυλική στήλη 
των δρομέων. 

Ποιος είναι όμως ο ιδανικός τρόπος να κρατήσετε σε 
καλή κατάσταση τα οστά σας αν το τρέξιμο αποδεικνύε-
ται επιβλαβές; Σε πρώτη φάση φροντίστε να προσλαμβά-
νετε επαρκείς ποσότητες ασβεστίου μέσω της διατροφής 
σας (γαλακτοκομικά προϊόντα όπως τυρί, γιαούρτι, γάλα). 
Παράλληλα, καλό θα ήταν να βρείτε μια μορφή άσκησης 
που ενδυναμώνει το σκελετικό σύστημα συνολικά. Με 
δεδομένο ότι το τρέξιμο δεν αποτελεί την ιδανική μορ-
φή άσκησης για εσάς τι άλλο θα μπορούσατε να κάνετε;

Η κολύμβηση και η ποδηλασία δεν αποτελούν απάντηση 
για εσάς, καθώς μελέτες βρετανικού πανεπιστημίου κα-
ταδεικνύουν ότι ποδηλάτες και κολυμβητές εμφανίζουν 
περιορισμένη πυκνότητα οστικής μάζας σε σχέση με μη 
αθλητές. Γιατί όμως αυτή η μορφή γυμναστικής δεν ενι-
σχύει το σκελετικό σύστημα. Επιστημονικές μελέτες απο-
δεικνύουν ότι κάθε μορφή άσκησης που δεν περιλαμβά-
νει βάρη (όπως είναι η κολύμβηση, η ποδηλασία και το 
τρέξιμο) δεν ενδυναμώνουν το σκελετικό σύστημα, το 
οποίο καταπονείται χωρίς όμως να ενδυναμώνεται. Πα-
ραμένει ωστόσο αμφιλεγόμενο ακόμη τι είδους άσκηση 
ωφελεί το σκελετικό σύστημα καθώς υπάρχουν μειονε-
κτήματα και στην άσκηση με βάρη.  

Πρόσφατη μελέτη πανεπιστημίου της Φινλανδίας απέδει-
ξε ότι ειδικά δύο αθλήματα, το σκουός και η άρση βα-
ρών, έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα σε επίπεδο εν-
δυνάμωσης του σκελετικού συστήματος. Στην εν λόγω 
έρευνα συμμετείχαν συνολικά 164 αθλήτριες, έξι διαφο-
ρετικών αθλημάτων (29 ποδηλάτες, 18 αθλήτριες της άρ-
σης βαρών, 28 σκιερ, 27 αθλήτριες αεροβικής, 18 παίκτρι-
ες του σκουός και 14 αθλήτριες του πατινάζ ταχύτητας) 
με μέση ηλικία τα 24 έτη. Σε σύγκριση με άτομα που δεν 
αθλούνται παρατηρήθηκε ότι οι αθλήτριες του σκουός η 
μάζα των οστών της σπονδυλικής τους στήλης ήταν αυ-
ξημένη κατά 14%, ενώ τα κόκαλα στα πόδια τους ήταν 
κατά 13-17% πιο ενισχυμένα. Αντίστοιχες επιδόσεις ση-

μείωσαν και οι αθλήτριες της άρσης βαρών με τα οστά 
στα πόδια τους να είναι πιο χοντρά κατά 17%, τα γόνα-
τα κατά 18% και τα χέρια τους να εμφανίζουν πυκνότη-
τα οστών κατά 20% αυξημένη σε σχέση με μη αθλητές. 
Η ποδηλασία από την άλλη αποδείχθηκε να έχει περιορι-
σμένη θετική επίδραση στα οστά των αθλητών.

Τι είναι όμως αυτό που καθιστά την άρση βαρών και το 
σκόους τόσο ωφέλημα για την οστική μάζα;

Οι απότομες κινήσεις, το συνεχές σταμάτημα και ξεκί-
νημα της άσκησης φαίνεται ότι οδηγούν στην ενίσχυση 
του σκελετικού συστήματος. Παρόμοια επίδραση φαίνε-
ται ότι έχει και η ενόργανη γυμναστική. Τα ευρήματα με-
λέτης πανεπιστημίου του Τέξας αποδεικνύουν ότι οι γυ-
ναίκες που κάνουν ενόργανη έχουν αυξημένη πυκνότητα 
οστών στη σπονδυλική τους στήλη ύστερα από ένα πρό-
γραμμα γυμναστικής 27 εβδομάδων. 

Λοιπόν, τι θα πρέπει να κάνει κανείς τελικά προκειμένου 
να ενισχύσει το σκελετικό του σύστημα χωρίς όμως να 
προκαλέσει άλλες βλάβες σε μυς. Ειδικοί κάνουν λόγο 
για έναν πολύ σημαντικό παράγοντα που είναι η ποικιλία 
στην άσκηση. «Εάν ακολουθείται συνέχεια το ίδιο πρό-
γραμμα γυμναστικής το σκελετικό σύστημα προσαρμό-
ζεται σε αυτό και δεν ενισχύεται» επισημαίνει καθηγητής 
της ιατρικής σχολής του Σειντ Λούις. 

Τρεις πολύ αποτελεσματικές και εύκολες ασκήσεις προ-
τείνουν οι ειδικοί.   

1.Η πρώτη αφορά στην τόνωση της σπονδυλικής στήλης 
και είναι το άλμα από σκαλοπάτι προς τα κάτω και από 
κάτω προς τα πάνω στο σκαλοπάτι. Προσγειωθείτε από 
το σκαλοπάτι προς τα κάτω με λυγισμένα γόνατα και αμέ-
σως τινάξτε τα χέρια σας στον αέρα για να τεντωθεί όλος 
ο κορμός. 

2.Η δεύτερη άσκηση που κρίνεται πολύ χρήσιμη είναι η 
κωπηλασία είτε στο νερό είτε ακόμη πιο εύκολα σε ένα 
όργανο κωπηλασίας. 

3.Η τρίτη άσκηση αφορά αποκλειστικά το πάνω μέρος 
του κορμού και περιλαμβάνει κάποιο βάρος στα χέρι τα 
οποία θα σηκώνεται ψηλά στο αέρα με απότομες κινή-
σεις. Προσοχή, το βάρος να μην είναι μεγάλο, ενώ συνι-
στάται όταν ξεκινάτε τις ασκήσεις να τις κάνετε για λίγο 
καιρό χωρίς βάρος μέχρι να γυμναστούν οι μυς των χε-
ριών και της πλάτης. Η άσκηση να εκτελείται με λυγισμέ-
να γόνατα για την αποφυγή τραυματισμών. 

Μπορεί να φανεί παράξενο σε όσους δεν αθλούνται 
συστηματικά, αλλά ακόμη και οι πιο γυμνασμένοι άνθρωποι 
μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα κόκαλά τους



Διατροφή
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Οπλιστείτε 
με «φυσικά πολεμοφόδια»
για περισσότερο αποδοτική 
και υγιεινή εργασία!

Εργαζόμενοι 
 & Διατροφή

Αυξήστε την απόδοσή σας…

Πώς μπορείτε να αυξήσετε τις νοητικές σας λειτουργίες: 

Η σκέψη, η μνήμη, η δυνατότητα συγκέντρωσης αλλά 
και πολλές άλλες λειτουργίες της νόησης εξαρτώνται 
από την επάρκεια της διατροφής σε μικρά αλλά πολύ-
τιμα θρεπτικά συστατικά. Φροντίστε λοιπόν η διατροφή 
σας να είναι επαρκής στα εξής: 

Γλυκόζη: Είναι το κατεξοχήν ενεργειακό καύσιμο του 
εγκεφάλου, αλλά μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Η 
απότομα μεγάλη συγκέντρωσή της γλυκόζης στον οργα-
νισμό προκαλεί αρχικά υπερκινητικότητα, ενώ γρήγορα 
επέρχεται έντονη κούραση. 

Τυροσίνη: Είναι ένα αμινοξύ που στον οργανισμό είναι 
απαραίτητο για το σχηματισμό της ντοπαμίνης. Η ντοπα-
μίνη, ως βασικός νευροδιαβιβαστής, χρειάζεται για να δι-
ατηρείστε σε εγρήγορση, να μπορείτε να κάνετε λεπτούς 
χειρισμούς, ενώ επίσης βοηθά στη λειτουργία της μνή-
μης και της μάθησης. Επίσης μέσω της τυροσίνης, σχη-
ματίζεται και η νορεπινεφρίνη, ή αλλιώς νοραδρεναλίνη, 
η οποία είναι υπεύθυνη για τη συγκέντρωση και τις ανα-
κλαστικές λειτουργίες. 

Καφεΐνη: Η δράση της είναι ως γνωστόν διεγερτική και 
μπορεί να σας βοηθήσει να παρατείνετε για κάποια ώρα 
την εργασία σας. Επειδή όμως, η υπερβολική πρόσληψη 
από την μία προκαλεί υπερδιέγερση και οδηγεί σε αδυ-
ναμία συγκέντρωσης κι εκφοράς του λόγου, ενώ από την 
άλλη σε μακροχρόνια βάση δημιουργεί εθισμό, αν σας 
αρέσει ο καφές, θυμηθείτε να μην υπερβαίνετε τα δύο με 
τέσσερα φλιτζάνια την ημέρα (ανάλογα την αραίωση του 
καφέ και το βάρος του ατόμου). Επίσης, μην τα πίνετε μα-
ζεμένα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Ψευδάργυρος: Ανεπαρκής πρόσληψη ψευδαργύρου 
προκαλεί εξασθένιση της μνήμης, μείωση της αυτοσυ-
γκέντρωσης και των αντανακλαστικών, καθώς και επι-
βράδυνση των συλλογιστικών διαδικασιών της σκέψης. 

Αλκοόλ: Η  υψηλή κατανάλωσή του τις ώρες πριν τη 
δουλειά υποβαθμίζει σημαντικά τη λειτουργία της μνή-
μης, του συντονισμού των κινητικών λειτουργιών και 
πολλές ακόμη εγκεφαλικές λειτουργίες.
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Αν οι εξωτερικοί παράγοντες 
δεν μπορούν να αλλάξουν 
εύκολα, μπορείτε τουλάχιστον 
να φροντίσετε να ελέγξετε το 
βαθμό στρες και ακεφιάς με 
αρτιότερη διατροφή

Πώς να εξαφανίσετε την κούραση και  
να διατηρήσετε την ενεργητικότητα σας: 
Η ποιότητα της διατροφής παίζει σημαντικό ρόλο και στο 
πόσο εύκολα δημιουργείται αίσθημα εξάντλησης. Μερι-
κά σημεία που μπορείτε να προσέξετε ως προς αυτό εί-
ναι:

Σύνθετοι υδατάνθρακες: Κάθε μεγάλο ή μικρό γεύμα σας 
πρέπει να περιέχει μικρή έως μέτρια ποσότητα υδαταν-
θράκων, οι οποίοι αποτελούν τη βάση της ενέργειας που 
λαμβάνετε από τη διατροφή. Οι σύνθετοι συγκεκριμένα 
είναι περισσότερο ωφέλιμοι, γιατί αποδίδουν την ενέρ-
γειά τους πιο σταδιακά στον οργανισμό από ότι οι απλοί. 
Σημάδια όπως η αδικαιολόγητη κόπωση και οι ξαφνικοί 
πονοκέφαλοι μπορεί να οφείλονται σε μειωμένη πρό-
σληψη υδατανθράκων. Αποφύγετε τις μεγάλες ποσότη-
τες όμως, διότι η περισσότερο σύνθετη πέψη τους μπο-
ρεί να επιφέρει υπνηλία.

Λίπος: Αποφύγετε να καταναλώνετε ιδιαίτερα λιπαρά 
γεύματα στην εργασία, καθώς το λίπος πέπτεται αργά 
στον οργανισμό, όπως οι σύνθετοι υδατάνθρακες, κρα-
τώντας τον οργανισμό κατασταλμένο.

Αλισίνη: Είναι η κύρια ουσία στο σκόρδο που του προσ-
δίδει την κάπως βαριά οσμή του. Είναι όμως και ιδανικό 
τονωτικό για όσους νοιώθουν συχνά ατονία.

Καφές ή μαύρη σοκολάτα μετά από γεύμα: Εξουδετε-
ρώνουν το αίσθημα βάρους  που δημιουργείται μετά από 
γεύμα, αλλά μια λύση για το αίσθημα αυτό, θα μπορού-
σε να είναι πιο απλά η υιοθέτηση μικρότερων γευμάτων.

Πώς μπορείτε να καταπολεμήσετε το στρες και να 
αντιστρέψετε την κακή σας διάθεση: 
Κανείς δεν θέλει να εργάζεται κάτω από συνθήκες στρες 
και όντας σε κακή διάθεση. Αν οι εξωτερικοί παράγοντες 
δεν μπορούν να αλλάξουν εύκολα, μπορείτε τουλάχιστον 
να φροντίσετε να ελέγξετε το βαθμό στρες και ακεφιάς 
με αρτιότερη διατροφή:

Φυλλικό οξύ, τρυπτοφάνη: Το φυλλικό ανήκει στις βι-
ταμίνες του συμπλέγματος Β και η τρυπτοφάνη στα αμι-
νοξέα. Είναι αμφότερα απαραίτητα στον οργανισμό, για 
το σχηματισμό της σεροτονίνης, της υπεύθυνης δηλαδή 
ορμόνης για την καλή διάθεση και το αίσθημα ηρεμίας. 

Ω-3 λιπαρά οξέα: Έχει βρεθεί ότι η συγκεκριμένη κατη-
γορία λιπαρών οξέων βοηθά στην καταπολέμηση του 
άγχους αλλά και σε πιο σοβαρές περιπτώσεις κατάθλιψης. 
Βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις, ίσως η επίσπευση των 
διακοπών να ήταν πιο άμεσα αποτελεσματική!

Αντιοξειδωτικά: Ήδη από το παρελθόν και την αρχαία 
Αίγυπτο, ήταν γνωστή η ηρεμιστική δράση της κερκετί-
νης, ενός αντιοξειδωτικού που ανήκει στην κατηγορία 
των φλαβονοειδών,. Πιο πρόσφατα, ένα ιχνοστοιχείο, το 

     Απλές πρακτικές για 

            ε
νέργεια όλη τη μέρα:

ü Γερό πρωινό

ü Τακτικά σνακ

ü Ελαφρύ γεύμα με ισόποσες μερίδες 

αμυλούχων και πρωτεϊνούχων  

τροφίμων και μετριασμένα λιπαρά

ü  Περιορισμένη κατανάλωση γλυκών και 

ροφημάτων που περιέχουν καφεΐνη

ü Διαλείμματα για γρήγορες ασκήσεις  

και διατάσεις
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σελήνιο, έχει δειχθεί ότι ενισχύει τόσο τη διάθεση όσο και 
την πνευματική λειτουργία, ειδικά όταν λαμβάνεται σε 
συνδυασμό με άλλες αντιοξειδωτικές ουσίες. 

Υγρά: Φροντίστε να λαμβάνετε αρκετά, διότι και η αφυ-
δάτωση σχετίζεται με τις αλλαγές της διάθεσης.

Καφεΐνη: Η υψηλή πρόσληψή της επιφέρει νευρικότη-
τα, υπερδιέγερση, ανησυχία, ταχυκαρδία, αυπνία, ψυχική 
αναστάτωση, έως και κρίσεις πανικού, οπότε αν νοιώθετε 
στρεσαρισμένοι ή άκεφοι, καλύτερα να την αποφύγετε. 
Σκεφτείτε ότι η αποχή από την καφεΐνη ενίοτε προηγεί-
ται της χορήγησης αγχολυτικών φαρμάκων στους πάσχο-
ντες από στρες, και είναι από μόνη της ικανή να αποτρέ-
ψει την ανάγκη για περαιτέρω θεραπεία. Προσοχή όμως, 
αν αποφασίσετε να απέχετε για λίγο διάστημα, να είστε 
προετοιμασμένοι για τα συμπτώματα στέρησης, όπως οι 
πονοκέφαλοι. 

Αλκοόλ: Η κατανάλωση αλκοόλ επιτείνει τα συναισθή-
ματα, τόσο τα θετικά (ενισχύονται) όσο και τα αρνητικά 
(επιδεινώνονται). Οπότε η αυτοαξιολόγηση της διάθεσης 
πριν την κατανάλωση αλκοόλ είναι μια καλή ιδέα, ιδίως 
αν σύντομα πρόκειται να εργαστείτε και επιθυμείτε  να 
ξεκινήσετε με κέφι. 

…και παραμείνετε υγιείς!!

Πώς να αποφύγετε τις ιώσεις και 
να μειώσετε τις ώρες απουσίας 
από την εργασία:

Βασική προϋπόθεση για να είσαστε αποδοτικοί στην ερ-
γασία σας είναι να είστε καλά στην υγείας σας. Ακολου-
θούν λοιπόν ορισμένες ιδέες για το πώς να περιφρουρή-
σετε την υγεία σας και μέσω των διατροφικών επιλογών 
σας:

Αλισίνη: Εκτός από τονωτική δράση, η οποία αναφέρθη-
κε παραπάνω, η αλισίνη έχει και μικροβιοκτόνο δράση.

Β-γλυκάνες: Αυτές αποτελούν άλλη μια κατηγορία μικρο-
βιοκτόνων ουσιών,  με τις οποίες μπορείτε να οπλιστείτε 
κατά τον λοιμώξεων.

Αντιοξειδωτικά: Βρίσκονται στα φυτικής προέλευσης 
τρόφιμα και η υψηλή πρόσληψή τους, ενισχύει πολύπλευ-
ρα το ανοσοποιητικό. Δεν είναι τυχαίο ότι οι φυτοφάγοι 
εμφανίζουν μεγαλύτερο βαθμό ανοσίας. Στα αντιοξειδω-
τικά ανήκουν η βιταμίνη C, τα καροτένια, τα φλαβονοει-
δή, η βιταμίνη Ε, το σελήνιο κ.ά.

Ω-3 λιπαρά οξέα: Προστατεύουν από τις καρδιαγγεια-
κές και τις νευρολογικές παθήσεις όταν καταναλώνονται 
επαρκώς σε χρόνια βάση. Έχουν όμως και βραχυπρόσθε-
μα οφέλη, όπως στη μείωση του βρογχικού άσθματος.  

Ψευδάργυρος: Έχει δειχθεί ότι, στην ανεπάρκεια ψευ-
δαργύρου, ο οργανισμός γίνεται πιο ευάλωτος στο κοινό 
κρυολόγημα και τις λοιμώξεις του αναπνευστικού.

Πικάντικα, καυτερά και αυξημένης θερμοκρασίας 
τρόφιμα: Δρουν ως φυσικά αλλά πολύ αποτελεσματικά 
βλενολυτικά και βοηθούν στην καταστολή των συμπτω-
μάτων του κοινού κρυολογήματος, της γρίπης, της ιγμο-
ρίτιδας, της βρογχίτιδας και της αλλεργικής ρινίτιδας. Πα-
ραδείγματα τέτοιων επιλογών είναι οι σούπες, τα salad 
dressings που περιέχουν σκόρδο ή κρεμμύδι, η πικραλί-
δα, οι καυτερές πιπεριές, το κάρι και το τζίντζερ. 

Διατροφή

συστατικό πηγές

γλυκόζη φρούτα, χυμοί, αναψυκτικά, ζάχαρη, 
μέλι, γλυκά, καραμέλες

τυροσίνη κρέας, ψάρια, πουλερικά, 
γαλακτοκομικά, όσπρια, ξηροί 
καρποί, κολοκυθόσποροι, σουσάμι, 
μπανάνα, αβοκάντο

καφεΐνη καφές, τσάι, αναψυκτικά, σοκολάτα

ψευδάργυρος κρέας ιδίως βοδινό και αρνίσιο, 
στάρι, διάφοροι σπόροι ιδίως 
σουσάμι, παπαρουνόσπορος και 
σιναπόσπορος, ξηροί καρποί, 
φασόλια

αλισίνη σκόρδο, κρεμμύδι, πράσο, 
πρασουλίδα

φυλλικό οξύ συκώτι, πράσινα φυλλώδη λαχανικά, 
φασόλια, αρακάς

τρυπτοφάνη ψάρια, αβγά, πουλερικά, κρέας, 
γαλακτοκομικά, σόγια, ξηροί καρποί, 
διάφοροι σπόροι, σπιρουλίνα

ω-3 λιπαρά  
οξέα

ψάρια, σόγια, πράσινα φυλλώδη 
λαχανικά, καρύδια, λιναρόσπορος, 
κουκουνάρι

σελήνιο ξηροί καρποί ιδίως Brazil nuts, 
δημητριακά, κρέας, νεφρά, αβγά, 
ψαρικά ιδίως τόνος, καβούρι και 
αστακός

κερκετίνη κάπαρη, μήλα, τσάι, κόκκινα 
κρεμμύδια, κόκκινα σταφύλια, 
πράσινα φυλλώδη λαχανικά, μούρα 

λοιπά 
αντιοξειδωτικά

όλα τα φρούτα, τα λαχανικά και οι 
χυμοί τους, κρασί, τσάι, καφές
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Η φλεγμονή σχεδόν 
πάντα αφορά το ορθό 
και το περιφερικό 
τμήμα του εντέρου 
αλλά μπορεί να 
προσβάλλει και 
ολόκληρο το παχύ 
έντερο.

Ελκώδης  
     κολίτιδα



e-mail : g_vassia@msn.com
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Η ελκώδης κολίτιδα είναι μια χρόνια 
φλεγμονώδης νόσος η οποία προσβάλλει 

το βλεννογόνο του παχέος εντέρου 

Η εκδήλωση της ελκώδους κολίτιδος φαίνεται να επηρε-
άζεται από δύο παράγοντες: τη γενετική προδιάθεση (τεί-
νει να προσβάλλει μέλη της ίδιας οικογένειας) και την επί-
δραση περιβαλλοντικών παραγόντων (π.χ. μικρόβια, κλι-
ματολογικές συνθήκες, διατροφή, κάπνισμα). Η ελκώδης 
κολίτιδα είναι περισσότερο συχνή σε πληθυσμούς που 
ζουν στα βόρεια κλίματα και σε αναπτυγμένες χώρες, 
όπως η Β. Αμερική, η Μ. Βρετανία και η Σκανδιναβία, συ-
γκριτικά με αυτούς που ζουν σε νότια κλίματα ή σε ανα-
πτυσσόμενες χώρες. Προσβάλλει το ίδιο συχνά τα δύο 
φύλα και αφορά κατ’ εξοχήν νέα άτομα αφού η συνήθης 
ηλικία εμφάνισης της νόσου είναι μεταξύ 15 και 30 ετών. 

Ανάλογα με την έκταση του προσβεβλημένου παχέος 
εντέρου η ελκώδης κολίτιδα χαρακτηρίζεται ως:

Ελκώδης ορθίτιδα: Η νόσος περιορίζεται στο ορθό 

Αριστερή κολίτιδα: Η νόσος περιορίζεται στο τμήμα 
του παχέος εντέρου που βρίσκεται περιφερικά της σπλη-
νικής καμπής.

Εκτεταμένη κολίτιδα: Η νόσος εκτείνεται πέραν της 
σπληνικής καμπής και μπορεί να φθάνει μέχρι το τυφλό 
(πανκολίτις).

Κλινικές εκδηλώσεις
Η ελκώδης κολίτιδα εκδηλώνεται με συμπτώματα και ση-
μεία που η σοβαρότητά τους ποικίλλει. Για θεραπευτι-
κούς και προγνωστικούς λόγους η νόσος διακρίνεται σε 
ήπια, μέσης βαρύτητας και σοβαρή. Ο όρος έξαρση χρη-
σιμοποιείται για να περιγράψει περιόδους κατά τις οποί-
ες η νόσος γίνεται ενεργός, ενώ ο όρος ύφεση χρησιμο-
ποιείται για να περιγράψει περιόδους ηρεμίας (χωρίς συ-
μπτώματα ή σημεία φλεγμονής.) 

Ήπια νόσος: Οι αθενείς με ήπια νόσο παρουσιάζουν  δι-
αλείπουσα αποβολή αίματος από το ορθό που συνοδεύ-
εται από αποβολή βλέννης και ήπια  διάρροια με λιγότε-
ρες από 4, μικρές σε όγκο, κενώσεις. Ελαφρό κωλικοειδές 

κοιλιακό άλγος, τεινεσμός και περιόδοι με δυσκοιλιότητα 
αποτελούν επίσης συχνά συμπτώματα.

Μέσης βαρύτητας νόσος: Η μέσης βαρύτητας νόσος 
χαρακτηρίζεται από την παρουσία 4-10 διαρροϊκών κε-
νώσεων ημερησίως, που στην πλειονότητά τους περιέ-
χουν αίμα. Μπορεί να συνυπάρχει κωλικοειδές κοιλιακό 
άλγος που συνήθως υφίεται με την αφόδευση, καθώς και 
συστηματικά συμπτώματα, όπως χαμηλή πυρετική κίνη-
ση, κόπωση, ανορεξία και απώλεια βάρους.

Σοβαρή νόσος: Οι ασθενείς με σοβαρή νόσο έχουν 
συνήθως εκτεταμένη προσβολή του παχέος εντέρου 
που συχνά αφορά όλο το παχύ έντερο. Οι ασθενείς αυ-
τοί έχουν περισσότερες από 10 διαρροϊκές κενώσεις την 
ημέρα, συνοδευόμενες από σοβαρό κοιλιακό άλγος, πυ-
ρετό, αφυδάτωση και σημαντική αιμορραγία που συχνά 
απαιτεί μετάγγιση.

Εξωεντερικές εκδηλώσεις
Οι ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα μπορεί να αναπτύξουν 
φλεγμονή και σε άλλα όργανα πέραν του παχέος εντέ-
ρου. Διακρίνονται δύο κατηγορίες εξωεντερικών εκδη-
λώσεων: αυτές των οποίων η κλινική ενεργότητα ακολου-
θεί την έξαρση της εντερικής νόσου και αυτές των οποί-
ων η κλινική ενεργότητα είναι ανεξάρτητη της ενεργό-
τητας της εντερικής νόσου. Στην πρώτη κατηγορία περι-
λαμβάνεται η φλεγμονή των μεγάλων αρθρώσεων (αρ-
θρίτιδα), των οφθαλμών (επισκληρίτιδα και ραγοειδίτι-
δα) και του δέρματος (γαγγραινώδες πυόδερμα και οζώ-
δες ερύθημα). Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται 
η αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα και η πρωτοπαθής 
σκληρυντική χολαγγειίτιδα (φλεγμονή των χοληφόρων 
που προσβάλλει το 5% περίπου των ασθενών με ελκώ-
δη κολίτιδα), 

παΝαγΙΩΤα ΒαΣΙαΝΟπΟΥλΟΥ, Ειδικευόμενη γαστρεντερολόγος
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Διάγνωση
Η λήψη λεπτομερούς ιστορικού και η φυσική εξέταση 
επιτρέπουν την ορθή αξιολόγηση των συμπτωμάτων και 
θέτουν ισχυρά την υπόνοια της νόσου. Η διάγνωση τίθε-
ται με ορθοσιγμοειδοσκόπηση και ιστολογική εξέταση 
των βιοψιών του εντερικού βλεννογόνου. Η διενέργεια 
κολονοσκόπησης επιτρέπει τον καθορισμό της έκτασης 
της προσβολής του παχέος εντέρου. Επιπρόσθετα, η διε-
νέργεια αιματολογικών εξετάσεων και εξετάσεων κοπρά-
νων συμβάλλει σημαντικά τόσο στη διάγνωση της νόσου 
όσο και στον αποκλεισμό άλλων αιτίων κολίτιδας όπως η 
νόσος του Crohn, οι λοιμώδεις κολίτιδες, η φαρμακευτική 
κολίτιδα και η ισχαιμία του εντέρου.

Θεραπεία
Η θεραπεία της ελκώδους κολίτιδας εξαρτάται από την 
έκταση και τη σοβαρότητα της νόσου. Ο στόχος της θε-
ραπείας είναι αρχικά η επίτευξη της ύφεσης, με ανακού-
φιση των συμπτωμάτων και επούλωση των βλαβών του 
βλεννογόνου και στη συνέχεια η αποφυγή ή η επιβρά-
δυνση της εμφάνισης υποτροπών. 

Ορθίτιδα και ορθοσιγμοειδίτιδα: 

Η ορθίτιδα και η ορθοσιγμοειδίτιδα αντιμετωπίζονται συ-
νήθως με τη χορήγηση φαρμάκων (σαλικυλικά, κορτικο-
στεροειδή) που δίδονται με τη μορφή υποκλυσμών ή με 
τη μορφή υποθέτων και αφρών. Τα υπόθετα και ο αφρός 
είναι αποτελεσματικά για τις αλλοιώσεις που περιορίζο-
νται στο ορθό και στο κατώτερο σιγμοειδές ενώ οι υπο-
κλυσμοί μπορούν να δράσουν θεραπευτικά στη νόσο 
που εκτείνεται μέχρι την σπληνική καμπή. 

Για ορισμένους ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στη 
θεραπεία απαιτείται η από του στόματος χορήγηση σα-
λικυλικών (5-ASA), ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις είναι 
απαραίτητη η χορήγηση κορτικοστεροειδών. Η ανωτέρω 
αγωγή επιφέρει συνήθως βελτίωση μετά από τρεις εβδο-
μάδες θεραπείας, οδηγεί σε ύφεση το 90% των ασθε-
νών και εξασφαλίζει μακρά ύφεση σε ποσοστό 70% των 
ασθενών. Έχει προταθεί η μακρόχρονη χορήγηση 5-ASA 
για τη συντήρηση της ύφεσης αν και συχνά είναι δυνατή 
η σταδιακή ελάττωση της δόσης. 

Εκτεταμένη νόσος και πανκολίτις: Στις περιπτώσεις 
που η φλεγμονή εκτείνεται πέραν του σιγμοειδούς (εκτε-
ταμένη νόσος ή πανκολίτις) απαιτείται η από του στόμα-
τος θεραπεία με σαλικυλικά (5-ASA). Σε ασθενείς με μέ-
σης βαρύτητας ή σοβαρά συμπτώματα απαιτείται η χο-
ρήγηση κορτικοστεροειδών είτε από το στόμα  είτε εν-
δοφλέβια. Μετά την επίτευξη της ύφεσης οι ασθενείς συ-
νεχίζουν την αγωγή με 5-ASA από το στόμα.

Ανθεκτική ελκώδης κολίτιδα: Έτσι ορίζεται η νόσος η 
οποία δεν ανταποκρίνεται στην ενδεδειγμένη φαρμακευ-
τική αγωγή ή απαιτεί τη συνεχή χορήγηση κορτικοστε-
ροειδών για τον έλεγχο των συμπτωμάτων. Οι ασθενείς 

με ανθεκτική ελκώδη κολίτιδα πρέ-
πει να αντιμετωπίζονται με φάρμα-
κα τα οποία καταστέλλουν αποτε-
λεσματικά το ανοσοποιητικό σύ-
στημα (αζαθειοπρίνη, 6-μερκα-
πτοπουρίνη). Τα τελευταία χρό-
νια, προστέθηκαν στη θεραπευτι-
κή φαρέτρα οι βιολογικοί παράγο-
ντες οι οποίοι αναστέλλουν συγκε-
κριμένους μεσολαβητές της φλεγμονής 
( παράγων νέκρωσης του όγκου – TNFa) και 
επιτυγχάνουν την ύφεση σε πολλούς ασθενείς με 
ανθεκτική νόσο που δεν έχουν ανταποκριθεί στα ανοσο-
κατασταλτικά.  

Στις περιπτώσεις που η φαρμακευτική αγωγή αποτυγχά-
νει να οδηγήσει τη νόσο σε ύφεση ή παρουσιάζονται επι-
πλοκές, απαιτείται κολεκτομή (χειρουργική αφαίρεση του 
παχέος εντέρου).

Ο ρόλος της διατροφής
Η μόνη διαιτητική πρακτική που πρέπει να ακολουθεί-
ται από τους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα είναι η υιοθέ-
τηση μιας καλά ισορροπημένης διατροφής, με δεδομέ-
νο ότι δεν υπάρχουν τροφές που να ενοχοποιούνται για 
την πρόκληση της νόσου ή κάποιες που να βοηθούν στη 
διατήρηση της ύφεσης. Παρά ταύτα, μερικοί ασθενείς 
υποστηρίζουν ότι κάποιες τροφές (αλκοόλ, καφές, τσάι, 
φρούτα και χυμοί φρούτων, ανθρακούχα, τηγανιτά και λι-
παρά) επιδεινώνουν τα συμπτώματά τους και επομένως 
είναι λογικό να αποφεύγουν αυτές τις τροφές. Επιπρόσθε-
τα, οι ασθενείς με κοιλιακό άλγος και διάρροια, ίσως ανα-
κουφιστούν από την αποφυγή φρέσκων φρούτων και λα-
χανικών, καφεΐνης, αναψυκτικών και προϊόντων που περι-
έχουν σορβιτόλη (τεχνητή ζάχαρη η οποία συνήθως χρη-
σιμοποιείται στα γλυκά χωρίς ζάχαρη).

Επιπλοκές
Η ελκώδης κολίτιδα μπορεί να σχετίζεται με σοβαρές και 
μερικές φορές απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές: στένω-
ση του ορθού, αιμορραγία, τοξικό μεγάκολο. 

Στένωση: Ένα μικρό ποσοστό ασθενών με ελκώδη κολί-
τιδα παρουσιάζει στένωση του ορθού, λόγω επαναλαμ-
βανόμενων επεισοδίων έξαρσης της νόσου, η οποία μπο-
ρεί να προκαλέσει συμπτώματα απόφραξης του παχέος 
εντέρου.

Αιμορραγία: Οι περισσότεροι ασθενείς με ελκώδη κολί-
τιδα παρουσιάζουν κάποιου βαθμού αιμορραγία από το 
ορθό. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, η η νόσος μπορεί 
να επιπλακεί με μαζική αιμορραγία. Η αντιμετώπιση είναι 
αρχικά συντηρητική με μεταγγίσεις αίματος ενώ αν δεν 
ελεγχθεί η αιμορραγία ο ασθενής οδηγείται στο χειρουρ-
γείο για επείγουσα κολεκτομή. 
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Τοξικό μεγάκολο: Το τοξικό μεγάκολο είναι μία από τις 
σοβαρότερες επιπλοκές των ασθενών με σοβαρή ελκώ-
δη κολίτιδα. Χαρακτηρίζεται από διάταση του παχέος 
εντέρου με λέπτυνση και ευθρυπτότητα των τοιχωμάτων 
του. Συχνά, σε ποσοστό έως και 35%, μπορεί να επιπλακεί 
με ρήξη (διάτρηση). Στις περιπτώσεις που  η διάταση του 
εντέρου δεν υποχωρήσει με φαρμακευτική αγωγή εντός 
72 ωρών προτείνεται χειρουργική αντιμετώπιση. 

Καρκίνος παχέος εντέρου  
και ελκώδης κολίτιδα
Οι ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα έχουν αυξημένο κίνδυ-
νο ανάπτυξης καρκίνου. Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου 
σχετίζεται τόσο με τη διάρκεια όσο και με την έκταση της 
νόσου.

Στους ασθενείς με νόσο που εκτείνεται κεντρικότερα της 
σπληνικής καμπής, η επίπτωση του καρκίνου του παχέ-
ος εντέρου αρχίζει να αυξάνεται, σε σχέση με το γενικό 
πληθυσμό, 7-8 χρόνια μετά την έναρξη της νόσου. Είναι 
γενικά αποδεκτό ότι η αύξηση του κινδύνου ανάπτυξης 
καρκίνου είναι 0,5% για κάθε έτος μετά από τα 7-8 χρό-
νια νόσου. 

Σε ασθενείς με αριστερή κολίτιδα ο κίνδυνος ανάπτυξης 
καρκίνου αρχίζει να αυξάνει περίπου 15-20 χρόνια μετά 
την έναρξη της νόσου. 

Αντίθετα, οι ασθενείς με ορθίτιδα ή ορθοσιγμοειδίτιδα 
παρουσιάζουν πολύ μικρή αύξηση του κινδύνου ανάπτυ-
ξης καρκίνου ανεξάρτητα από τη διάρκεια της νόσου. 

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου συνήθως αναπτύσ-
σεται από προκαρκινωματώδεις αλλαγές (δυσπλασία)  
του βλεννογόνου του παχέος εντέρου  οι οποίες μπο-
ρούν να ανιχνευτούν με κολονοσκόπηση. Όσον αφορά 
το πρόγραμμα παρακολούθησης με κολονοσκόπηση 
για πρόληψη της ανάπτυξης καρκίνου του παχέος εντέ-
ρου, υπάρχουν αρκετές κατευθυντήριες οδηγίες. Σε γε-
νικές γραμμές, προτείνεται κολονοσκόπηση 8-10 χρόνια 
μετά την έναρξη των συμπτωμάτων σε ασθενείς με παν-
κολίτιδα και μετά από 12 χρόνια σε ασθενείς με αριστε-
ρή κολίτιδα. Στη συνέχεια, η κολονοσκόπηση θα πρέπει 
να επαναλαμβάνεται κάθε έτος. Στην περίπτωση ανεύ-
ρεσης προχωρημένης προκαρκινωματώδους αλλαγής ή 
καρκίνου προτείνεται η χειρουργική αφαίρεση του παχέ-
ος εντέρου. 

Η λήψη λεπτομερούς 
ιστορικού και η φυσική 
εξέταση επιτρέπουν 
την ορθή αξιολόγηση 
των συμπτωμάτων 
και θέτουν ισχυρά την 
υπόνοια της νόσου
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Η εικόνα του σώματος  
στην εφηβεία  
κ α ι  τ ο  π ρ ό τ υ π ο  τ ο υ  
σύγχρονου «μοντέλου»
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Δεν υπάρχει αμφιβολία πως όταν ακούμε τη λέξη 
«εφηβεία» κάνουμε ο καθένας από εμάς ίδιους 
συνειρμούς. Την ταυτίζουμε συνήθως με συναισθηματικές 
εκρήξεις, επιθετικότητα, σεξουαλικές ορμές, αλλαγές 
στην προσωπικότητα και στη σωματική κατάσταση του 
παιδιού.  Η εφηβεία ωστόσο δεν είναι τόσο οριοθετημένη 
έννοια όσο νομίζουμε. Ο πιο σωστός ορισμός που θα 
μπορούσαμε να προσδώσουμε είναι ότι αποτελεί μία 
«εκτεταμένη χρονική περίοδο κατά την οποία λαμβάνουν 
χώρα πολλές και σημαντικές βιοσωματικές , νοητικές, 
κοινωνικές και συναισθηματικές αλλαγές».

Οι αλλαγές που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της 
εφηβείας, ιδιαίτερα οι σωματικές, βάζουν τους εφήβους 
σε μια διαδικασία αναζήτησης: 

των ρόλων που καλούνται να παίξουν και που τελικά 
φέρνουν εις πέρας στο πλαίσιο της καθημερινότητας, 

της κοινωνικής και ατομικής ταυτότητας που θα 
υιοθετήσουν και 

της εικόνας που θα επιλέξουν να κατασκευάσουν για τον 
εαυτό τους.

 Σε αυτή τη χρονική περίοδο όλες οι αλλαγές που γίνονται 
έχουν ψυχολογικές αντανακλάσεις στο παιδί, πράγμα που 
μπορεί να ωθήσει τον/την έφηβο σε υιοθέτηση ακραίων 
συμπεριφορών ή συνηθειών, οι οποίες τις περισσότερες 
φορές δεν φτάνουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 
Παρατηρείται δηλαδή μια αγωνιώδης προσπάθεια εκ 
μέρους του παιδιού να βρει τη ταυτότητα του, μέσα 
από μια ανεξάντλητη δεξαμενή γεμάτη από έτοιμες 

φυσιογνωμίες και τύπους ανθρώπων.  Κριτήριο για την 
επιλογή αυτή είναι η επιβεβαίωση και η έκδηλη αποδοχή 
του από τον έξω, τον άγνωστο και πολύ τρομακτικό 
κόσμο. 

Κατά την περίοδο αυτή παίζει μεγάλο ρόλο το φύλο, ο 
κοινωνικός ρόλος του φύλου μαζί με την ταυτότητα 
που του προσδίδεται και η ομάδα των συνομηλίκων. 
Το φύλο χωρίζεται σε δύο είδη: το βιολογικό φύλο 
και το κοινωνικό φύλο. Με τον όρο βιολογικό φύλο 
εννοούμε το αν το άτομο είναι άντρας ή γυναίκα. Με 
τον όρο κοινωνικό φύλο εννοούμε τη θηλυκότητα ή την 
αρρενωπότητα που διακρίνει τον/την έφηβο αντίστοιχα, 
συμπεριλαμβανομένων των συμπεριφορών, των 
ενδιαφερόντων και των υποχρεώσεων που ορίζονται 
από την εκάστοτε κοινωνία και αποδίδονται σε αυτόν/ην. 
Σύμφωνα με τους Coleman και Hendry (1990) η ομάδα των 
συνομηλίκων ενισχύει την ανεξαρτησία, εκπληρώνει την 
ανάγκη της ταυτότητας και της αναγνώρισης, προσφέρει 
ευκαιρίες επιβεβαίωσης του εαυτού και αποδοχής των 
ρόλων που έχει αναλάβει. Όλα αυτά επηρεάζουν την 
αντίληψη που έχει το άτομο για το φύλο του και αυτό 
συνεπάγεται τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το σώμα του, 
τον ρόλο του και  τελικά την προσωπικότητα του. 

 

Η αρρενωπότητα είναι συνδυασμένη με το αντρικό φύλο, 
ενώ η θηλυκότητα είναι συνδυασμένη με το γυναικείο 
φύλο. Αυτά με τη σειρά τους σxετίζονται άμεσα με την 
εικόνα που έχει ο έφηβος για το σώμα του. Σε μια περίοδο 

 Ο έφηβος είναι 
ευάλωτος και 
προσπαθώντας να 
βρει την ταυτότητά του 
πέφτει στην παγίδα της 
εικόνας αυτής

πηΝΕλΟπη ΣπΕΝΤΖΟΥΡη, Ψυχολόγος

e-mail : spentzouraki@yahoo.gr 
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αναζήτησης λοιπόν του κατάλληλου συμπεριφορικού 
και μορφολογικού μοντέλου, το κάθε παιδί που μπαίνει 
στην εφηβεία ακολουθεί τον δικό του δρόμο προς την 
επιβεβαίωση και τη γνωριμία του εαυτού.

Από τη μία πλευρά λοιπόν ο έφηβος, ακολουθώντας 
τα πρότυπα της εποχής του, θα πάει κάθε μέρα στο 
γυμναστήριο, γιατί ταυτίζει τη μεγαλύτερη μυϊκή μάζα με 
τη μεγαλύτερη αρρενωπότητα, η οποία αφενός θα του 
εξασφαλίσει μεγαλύτερη αποδοχή και επιβεβαίωση από 
την κοινωνική ομάδα στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί, 
αφετέρου θα του δώσει το ρόλο του «ηγέτη» μέσα σε 
αυτή. Από την άλλη μεριά, η έφηβος θα επιδοθεί σε δίαιτες 
και σε μια διατροφική υγιεινή που θα της προσδώσει 
τον υπερβολικά αδύνατο και απόλυτα συμβατό με τα 
μοντέρνα και συνήθως ανορεξικά πρότυπα της εποχής, 
σωματότυπο. Ο στόχος και στις δύο περιπτώσεις είναι 
η εκπλήρωση των αναγκών της επιβεβαίωσης και της 
ικανοποίησης που αντλείται από τα κολακευτικά σχόλια 
των «σημαντικών άλλων» που δεν είναι άλλοι από τους 
συνομηλίκους στο σχολείο.

Στο πλαίσιο λοιπόν της πρωτογενούς και πολύπλοκης 
κοινωνικοποίησης του εφήβου σε μια εποχή που η 
εμφάνιση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις καθημερινές 
συναναστροφές, έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι το 
σώμα με τις αλλαγές που υφίσταται το παιδί κατά την 
διάρκεια της εφηβείας αποτελεί πηγή διαμόρφωσης 
εντυπώσεων και μπορεί να δώσει το εισιτήριο για μια 
πιο δημοφιλή ζωή στο πλαίσιο του σχολείου, ευκαιρίες 
για μεγαλύτερη κοινωνικοποίηση και να αποτελέσει 
έναυσμα για περισσότερες επιτυχίες. Με αυτό τον τρόπο 
το πρότυπο του «σύγχρονου μοντέλου» συνδέει άρρηκτα 
τις σωματικές αλλαγές με τους κοινωνικούς ρόλους του 
φύλου και μάλιστα τις μετατρέπει σε αδιαπραγμάτευτο 
κριτήριο για το μέγεθος της αρρενωπότητας του αγοριού 
και τη θηλυκότητας του κοριτσιού.

Καθώς όλα αλλάζουν την περίοδο αυτή, η οπτική γωνία 

των πραγμάτων μεταβάλλεται συνεχώς σε συνδυασμό με 
τις ψυχολογικές διαθέσεις των εφήβων. Τα ποσοστά της 
κατάθλιψης και τα ποσοστά της χαμηλής αυτοεκτίμησης 
είναι αυξημένα και η εικόνα για το σώμα μετατρέπεται 
σε καίριο παράγοντα για τη ψυχολογική επιβίωση του 
εφήβου τόσο στο πλαίσιο του σχολείου όσο και στο 
ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνικής του ζωής. Το «σύγχρονο 
μοντέλο» φωτογραφίζεται λοιπόν μέσα από μια συνεχή 
αλληλεπίδραση με το κοινωνικό περιβάλλον. Το τι 
θεωρείται αρρενωπό και το τι θηλυκό οριοθετείται από 
την εκάστοτε κοινωνική δομή, η οποία με τη σειρά της 
μεταδίδει ανάμικτα συναισθήματα προς τους εφήβους. 
Ενώ λοιπόν θαυμάζει για παράδειγμα το αδύνατο, το 
σύγχρονο, το μοντέρνο, το όμορφο και κατακρίνει 
ή αδιαφορεί διακριτικά για τη παχυσαρκία και τη μη 
προφανή ομορφιά, την ίδια στιγμή  στέλνει μηνύματα 
κατά της νευρικής ανορεξίας που δεν παύει να αποτελεί 
ένα από τα πολλά προβλήματα της εποχής.

Το πρότυπο του «σύγχρονου μοντέλου» δεν είναι σταθερό 
αλλά μεταβάλλεται συνεχώς. Ο έφηβος είναι ευάλωτος και 
προσπαθώντας να βρει την ταυτότητά του πέφτει στην 
παγίδα της εικόνας αυτής. Αντιμετωπίζει τα πράγματα, σε 
κάθε επίπεδο, με βάση το πώς αυτά «φαίνονται» και όχι 
το πως είναι «ουσιαστικά». Συνεπώς, ίσως θα ήταν καλό 
το κοινό σημείο επαφής που  προσφέρει στον έφηβο η 
ομάδα των συνομηλίκων να του το προσφέρει εξίσου το 
οικογενειακό περιβάλλον, στηρίζοντας όσο αυτό είναι 
δυνατό τις συναισθηματικές αλλαγές του, κάνοντας με 
αυτό τον τρόπο δυσκολότερη τη τάση για υιοθέτηση 
πρόσκαιρων και ακραίων συνηθειών και ομαλότερη τη 
μετάβασή του στο ευρύτερο κοινωνικό προσκήνιο.

Το «σύγχρονο μοντέλο» 
φωτογραφίζεται λοιπόν 
μέσα από μια συνεχή 
αλληλεπίδραση με το 
κοινωνικό περιβάλλον
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Μικρά & Νόστιμα ΕΜΜαΝΟΥηλ ΤΣΟΧαΤΖηΣ , παθολόγος

Η κολονοσκόπηση, παρά τα μειονεκτήματά της ως 
επεμβατική μέθοδος και τη δυσανεξία που προκα-
λεί στους ασθενείς, αποτελεί την εξέταση εκλογής για 
τον έλεγχο του παχέος εντέρου και τη διάγνωση πο-
λυπόδων και καρκίνου. Η ενδοσκοπική κάψουλα απο-
τέλεσε επανάσταση στον ενδοσκοπικό έλεγχο του λε-
πτού εντέρου. Πρόσφατα, αναπτύχθηκε μια ενδοσκο-
πική κάψουλα για τον έλεγχο του παχέος εντέρου. Η 
κάψουλα αυτή αποτελείται από ενδοσκόπιο με προ-
σαρμοσμένη κάμερα και στα δύο άκρα της. Σε μια 
προοπτικά σχεδιασμένη πολυκεντρική μελέτη που 
δημοσιεύτηκε στο New England Journal of Medicine 
(2009;361:264-70), έγινε σύγκριση της ενδοσκοπικής 
κάψουλας με την κολονοσκόπηση για την ανίχνευση 
πολυπόδων, αδενωμάτων και καρκίνου σε ασθενείς 
με υποψία νόσου του παχέος εντέρου. Συνολικά συ-
μπεριλήφθηκαν 328 ασθενείς με μέση ηλικία 59 έτη. 
Οι ασθενείς έλαβαν αρχικά την κάψουλα και μετά την 
αποβολή της όλοι υποβλήθηκαν σε κολονοσκόπηση. 
Τα αποτελέσματα της κολονοσκόπησης δεν ήταν γνω-
στά κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της κά-
ψουλας. Η κάψουλα αποβλήθηκε εντός 10ώρου από 
την κατάποση και πρίν εξαντληθεί η μπαταρία της κά-
μερας στο 93% των ασθενών. Η ευαισθησία και ειδικό-
τητα της κάψουλας για την ανίχνευση πολυπόδων με-
γαλύτερων από 6 χιλιοστά ήταν 64% και 94% αντίστοι-
χα, ενώ για την ανίχνευση προχωρημένου αδενώμα-
τος ήταν 73% και 79% αντίστοιχα. Από τους 19 καρκί-
νους που ανιχνεύτηκαν με την κολονοσκόπηση, οι 14 
ανιχνεύτηκαν και με την ενδοσκοπική κάψουλα. Η ευ-
αισθησία της κάψουλας ήταν μεγαλύτερη σε ασθενείς 
με άριστη ή πολύ καλή προετοιμασία του παχέος εντέ-
ρου. Ήπια ή μέτριας βαρύτητας ανεπιθύμητα συμβά-
ματα σχετιζόμενα με την ενδοσκοπική κάψουλα πα-
ρατηρήθηκαν στο 8% των ασθενών. Συμπερασματι-
κά, η χρήση της ενδοσκοπικής κάψουλας του παχέος 
εντέρου υπολείπεται σημαντικά σε ευαισθησία σε σύ-
γκριση με την κολονοσκόπηση.

Σύγκριση ενδοσκοπικής 
κάψουλας παχέος εντέρου 
με κολονοσκόπηση για την 
ανίχνευση πολυπόδων και 
καρκίνου

Η συσχέτιση του επιπολασμού αγγειακών εγκεφαλι-
κών επεισοδίων και στεφανιαίας νόσου με τα επίπεδα 
της αρτηριακής πίεσης είναι γραμμική σε όλες τις ηλι-
κίες. Οι θεραπευτικοί στόχοι σε ασθενείς με υπέρταση 
είναι τιμές κάτω από 140 και 85 mmHg για τη συστο-
λική και διαστολική πίεση αντίστοιχα. Η ρύθμιση της 
αρτηριακής πίεσης σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα πα-
ρότι έχει θεωρητικά πλεονεκτήματα δεν έχει ελεγχθεί 
σε τυχαιοποιημένες μελέτες. Σε μια πολυκεντρική τυ-
χαιοποιημένη μελέτη από την Ιταλία που δημοσιεύτη-
κε στο Lancet (2009;374:525-33), 1111 μη διαβητικοί 
ασθενείς με συστολική πίεση 150 mm Hg τυχαιοποιή-
θηκαν είτε στην ομάδα συνήθους ελέγχου με θεραπευ-
τικό στόχο τιμές συστολικής πίεσης <140 mm Hg είτε 
στην ομάδα αυστηρού ελέγχου με θεραπευτικό στόχο 
τιμές <130 mm Hg. Χρησιμοποιήθηκαν ελεύθερα όλες 
οι ομάδες αντιϋπερτασικών κατά την κρίση των θερα-
πόντων ιατρών. Οι ασθενείς εκτιμούνταν ανά τέσσερις 
μήνες μέχρι την συμπλήρωση δύο ετών. Το πρωταρ-
χικό καταληκτικό σημείο ήταν η ηλεκτροκαρδιογρα-
φική ανίχνευση υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας 
δύο χρόνια μετά την τυχαιοποίηση, η οποία συσχετί-
ζεται ισχυρά με την μελλοντική εμφάνιση καρδιαγγει-
ακών συμβαμάτων. Υπερτροφία της αριστερής κοιλί-
ας αναπτύχθηκε σε 82/483 (17%) ασθενείς της ομάδας 
του συνήθους ελέγχου έναντι 55/484 (11.4%) ασθενείς 
του αυστηρού ελέγχου. Τα καρδιαγγειακά συμβάμα-
τα ήταν συχνότερα στην ομάδα του συνήθους ελέγ-
χου έναντι του αυστηρού ελέγχου της αρτηριακής πί-
εσης. (9.2% έναντι 4.8%, σχετικός κίνδυνος 0.50, 95% 
CI 0.31-0.79, P=0.003). Το είδος της αντιϋπερτασικής 
αγωγής δεν επηρέασε τα αποτελέσματα, ενώ τα ανεπι-
θύμητα συμβάματα ήταν ήπια και δε διέφεραν σημα-
ντικά μεταξύ των δύο ομάδων. Συμπερασματικά, ο αυ-
στηρότερος έλεγχος της συστολικής αρτηριακής πίε-
σης σε χαμηλότερα επίπεδα από τα συνιστώμενα φαί-
νεται να είναι αποτελεσματικότερος και να οδηγεί σε 
ελάττωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Σύγκριση συνήθους έναντι 
αυστηρού ελέγχου της 
συστολικής αρτηριακής 
πίεσης σε μη διαβητικούς 
υπερτασικούς ασθενείς
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Η ζήτηση για οργανικά προϊοντα έχει αυξηθεί 
εκθετικά τα τελευταία χρόνια, με μια αύξηση 
22% από το 2005 στο 2007. Η οργανική τροφή 
παράγεται με βάση συγκεκριμένα πρότυπα, που 
περιλαμβάνουν την ελεγχόμενη χρήση χημικών 
προϊόντων στην καλλιέργεια και φαρμάκων στη 
ζωϊκή παραγωγή και έμφαση στην ελαχιστοποίηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εντούτοις, 
παραμένει αμφίβολο αν η διατροφική αξία των 
οργανικών προϊόντων είναι ανώτερη από αυτή των 
συμβατικών. Σε μια συστηματική ανασκόπηση της 
υπάρχουσας βιβλιογραφίας που δημοσιεύτηκε στο 
American Journal of Clinical Nutrition (2009;90:680-
85), ερευνητές από τη Μεγάλη Βρετανία ανέτρεξαν 
σε 52471 δημοσιευμένα άρθρα για να συγκρίνουν 
συνολικά το διατροφικό περιεχόμενο οργανικών 
και κοινών προϊόντων. Οι ερευνητές αναζήτησαν 
διαφορές σε 11 διαφορετικά διατροφικά συστατικά, 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν η βιταμίνη 
C, το μαγνήσιο, το κάλιο και διάφορα ιχνοστοιχεία. 
Από το σύνολο της βιβλιογραφίας, μόνο 162 μελέτες 
αναφέρονταν στη διατροφική αξία των προϊόντων 
και από αυτές οι 55 ήταν ποιοτικά ικανοποιητικές 
σε επίπεδο σχεδιασμού. Οι ερευνητές δε βρήκαν 
καμία απολύτως διαφορά σε διατροφική αξία 
μεταξύ οργανικών και κοινών ζωικών προϊόντων, 
ενώ στα αγροτικά προϊόντα η οργανική τροφή 
είχε υψηλότερη συγκέντρωση φωσφόρου και 
χαμηλότερη συγκέντρωση νιτρωδών.  Οι ερευνητές 
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν 
ουσιαστικές διαφορές στο διατροφικό περιεχόμενο 
μεταξύ οργανικών και συμβατικών προϊόντων. 
Εντούτοις, η ανάλυσή τους δεν περιέλαβε 
γευστικές διαφορές ή την ενδεχόμενη επίπτωση 
της ελαττωμένης χρήσης χημικών προϊόντων στην 
οργανική παραγωγή.

 

Διατροφική ποιότητα των 
οργανικών προϊόντων: μια 
συστηματική ανασκόπηση

Η χαμηλή δόση ασπιρίνης χρησιμοποιείται για την 
πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη καρδιαγγεια-
κών συμβαμάτων και αγγειακών εγκεφαλικών επεισο-
δίων σε μεγάλο αριθμό ασθενών παγκοσμίως. Παρό-
τι τα αποτελέσματα της θεραπείας είναι ευεργετικά., 
εντούτοις η χρήση έστω και χαμηλής δόσης ασπιρίνης 
συσχετίζεται με αυξημένη επίπτωση πετικού έλκους 
και οισοφαγίτιδας. Η φαμοτιδίνη αποτελεί ανταγωνι-
στή των Η2 υποδοχέων και είναι από τα πρώτα αντι-
ελκωτικά φάρμακα που κυκλοφόρησαν. Σε μια τυχαιο-
ποιημένη διπλή τυφλή μελέτη που δημοσιεύτηκε στο 
Lancet (2009;374:119-25), ερευνήθηκε η αποτελεσμα-
τικότητα της φαμοτιδίνης έναντι εικονικού φαρμάκου 
στην πρόληψη πεπτικού έλκους και/ή οισοφαγίτιδας 
σε ασθενείς που ελάμβαναν ασπιρίνη σε δόση 75 ως 
325 mg ημερησίως. Συμπεριλήφθηκαν όσοι ασθενείς 
δεν είχαν έλκος ή οισοφαγίτιδα σε αρχική ενδοσκό-
πηση ελέγχου και τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε 20 
mg φαμοτιδίνης δις ημερησίως είτε εικονικό φάρμα-
κο. Τυχαιοποιήθηκαν 404 ασθενείς και το πρωταρχικό 
καταληκτικό σημείο ήταν η εμφάνιση έλκους στο στο-
μάχι ή το 12δάκτυλο ή ελκωτικής οισοφαγίτιδας στις 
12 εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας. Στις 12 
εβδομάδες, οι ασθενείς που ελάμβαναν φαμοτιδίνη σε 
σύγκριση με αυτούς που ελάμβαναν εικονικό φάρμα-
κο ανέπτυξαν σε ποσοστό 3.4% έναντι 15% γαστρικά 
έλκη (ΟR:0.20, 95% CI 0.09-0.47, P=0.0002), 0.5% ένα-
ντι 8.5% 12δακτυλικά έλκη (OR:0.05, 95% CI 0.01-0.40, 
P=0.0045) και 4.4% έναντι 19% οισοφαγίτιδα (OR:0.20, 
95% CI 0.09-0.42, P<0.001). Στην ομάδα της φαμοτιδί-
νης παρατηρήθηκαν λιγότερα ανεπιθύμητα συμβάμα-
τα, ενώ 4 ασθενείς από την ομάδα του εικονικού φαρ-
μάκου νοσηλεύτηκαν λόγω αιμορραγίας ανωτέρου 
πεπτικού. Συμπερασματικά, η φαμοτιδίνη είναι αποτε-
λεσματικό φάρμακο στην πρωτογενή πρόληψη πεπτι-
κού έλκους και οισοφαγίτιδας σε ασθενείς που λαμβά-
νουν χαμηλή δόση ασπιρίνης. 

Η χρήση φαμοτιδίνης για την 
πρόληψη πεπτικού έλκους 
και οισοφαγίτιδας σε ασθενείς 
που λαμβάνουν χαμηλή δόση 
ασπιρίνης

e-mail : mtsochatzis@med.uoa.gr
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περί  Διαίτης

Νέο  
σύστημα σήμανσης 

για τα επεξεργασμένα 
τρόφιμα

Ο ξέφρενος ρυθμός που 
ζούμε, εργαζόμαστε και 
διασκεδάζουμε δεν θα ήταν 
δυνατόν να μην επηρεάσει 
τον τρόπο διατροφής μας. 
Ειδικά από τη στιγμή που ο 
ρυθμός και ο τρόπος ζωής 
μας καταλήγει να είναι 
συχνά άκρως εξαντλητικός, 
το φαγητό είναι επόμενο 
να αποτελέσει καταφύγιο, 
αγχολυτικό και χαλαρωτικό 
παράγοντα. 

Έξυπνες       
  επιλογές



e-mail: diaitologos@ath.forthnet.gr
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Η ουσία των νέων ετικετών είναι η διευκόλυνση 
του κοινού στη σύγκριση και την επιλογή 

ανάμεσα στα διάφορα επεξεργασμένα 
προϊόντα

ΒαΣΙλΕΙΟΣ παπαΜΙΚΟΣ, Κλινικός Διαιτολόγος -  Διατροφολόγος

Το σύστημα σήμανσης με ονομασία «έξυπνες επιλογές» 
έρχεται να αλλάξει το τοπίο της διατροφικής σήμανσης. 
Οι προδιαγραφές ενός τροφίμου για να φέρει το σήμα 
των έξυπνων επιλογών είναι συγκεκριμένες: αφενός 
δεν πρέπει να περιέχει πολλά συστατικά, τα οποία να 
βρίσκονται υπό περιορισμό (όπως συνολικά λιπαρά, 
κορεσμένα λιπαρά, τρανς λιπαρά, χοληστερόλη, 
προστιθέμενα σάκχαρα και νάτριο), αφετέρου πρέπει 
να περιέχει συστατικά, όπως το ασβέστιο, το κάλιο, οι 
φυτικές ίνες, το μαγνήσιο, η βιταμίνη Α, η βιταμίνη C, 
η βιταμίνη Ε, ή τρόφιμα από ομάδες τροφίμων όπως 
φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά πλήρη ή ελεύθερα 
λίπους και δημητριακά ολικής άλεσης. Οι ετικέτες των 
έξυπνων επιλογών θα ενημερώνουν για τις θερμίδες ανά 
μερίδα προϊόντος και για τον αριθμό των μερίδων ανά 
συσκευασία προϊόντος.

Η ουσία των νέων ετικετών είναι η διευκόλυνση του 
κοινού στη σύγκριση και την επιλογή ανάμεσα στα 
διάφορα επεξεργασμένα προϊόντα. Αξίζει να αναφερθεί 
πως το συγκεκριμένο εγχείρημα είναι προαιρετικό και 
λαμβάνουν μέρος μόνο όσες εταιρείες τροφίμων το 
επιθυμούν. Στο εξωτερικό τουλάχιστον έχουν εκδηλώσει 
ενδιαφέρον εταιρείες όπως η Κόκα Κόλα, η Unilever US, η 
Kraft Foods, η Kellog και άλλες.

Φυσικά, η πλειοψηφία του κόσμου δε θα θεωρούσε 
ποτέ ως υγιεινή επιλογή τα μπαλάκια σοκολάτας, αλλά 
σύμφωνα με αυτόν τον τρόπο σήμανσης τα δεδομένα 
παρουσιάζονται διαφορετικά. Το πράσινο σηματάκι 
των «έξυπνων επιλογών» σηματοδοτεί μια πιο υγιεινή 
επιλογή ακόμα και για τρόφιμα που, παρά το γεγονός 
πως προσφέρουν χαμηλή περιεκτικότητα λιπαρών και 
θερμίδων, κατά τα άλλα δεν έχουν καμία απολύτως 
διατροφική αξία και επιπρόσθετα περιέχουν 3 τύπους 
σακχάρων.

Οι βιομηχανίες τροφίμων πλήρωσαν για την οργάνωση 
των συνομιλιών ανάμεσα σε υπεύθυνους εταιρειών, 
ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους του κράτους και νομικούς 

σύμβουλους σε θέματα υγείας. Οι εταιρείες τροφίμων 
επίσης χρηματοδοτούν το πρόγραμμα σε ετήσια βάση 
με τη μορφή των δωρεών.

Ήδη έχουν εγκριθεί 800 προϊόντα για να συμμετάσχουν 
στο σύστημα σήμανσης. Η αίτηση για τη συμμετοχή 
ενός προϊόντος εξετάζεται από την Αμερικανική Εταιρεία 
Διατροφής και από ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό 
δημόσια υγείας. Εντύπωση βέβαια προκαλεί πως στην 
εξέταση των προϊόντων δε συμμετέχει ο Αμερικανικός 
Σύλλογος Διαιτολόγων.

Το πρόγραμμα αυτού του είδους της σήμανσης τέθηκε 
σε εφαρμογή στο εξωτερικό τον Αύγουστο και έχει 
δεχθεί σοβαρές επικρίσεις από επαγγελματίες υγείας και 
διαιτολόγους. Η κριτική επικεντρώνει κυρίως στο γεγονός 
πως με βάση το σύστημα αυτό προκρίνονται ως υγιεινές 
επιλογές ορισμένα «κενά», με τη διατροφική έννοια, 
τρόφιμα.

Εντύπωση επίσης προκαλεί το γεγονός πως με επιστολή 
του ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ 
εξέφρασε τις ανησυχίες του για παραπλανητικούς 
ισχυρισμούς από μέρους του προγράμματος. Οι εταιρείες 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ισχυρίζονται πως δεν 
τίθεται θέμα σύγκρουσης συμφερόντων παρ’ όλο που 
αυτές οι ίδιες χρηματοδότησαν το εν λόγω πρόγραμμα. 
Όμως, όταν το κοινό-στόχος του προγράμματος είναι 
εκείνοι που έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε λουκουμά 
και δημητριακά με προστιθέμενα σάκχαρα τότε η ουσία 
του εγχειρήματος δεν είναι ευδιάκριτη. Ένα άτομο με 
καρδιαγγειακή νόσο σίγουρα θα κάνει καλύτερη επιλογή 
με οτιδήποτε υγιεινότερο του λουκουμά για πρωινό. 
Τελικά, από τη μια πλευρά η νέα νεύρωση της δυτικής 
κοινωνίας είναι η ορθορεξία και από την άλλη η ίδια 
κοινωνία επιθυμεί να βοηθήσει στην καλύτερη επίτευξη 
αυτού του στόχου. Πώς θα πραγματοποιηθεί άραγε και 
ποια θα είναι η αντίδραση σε ένα τέτοιο σύστημα αν 
κάποτε φτάσει στην ελληνική κοινωνία;
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1. Πόσο σημαντικά αποδείχτηκαν τα αντιβιοτικά για 
τη ζωή μας;

Από την ανακάλυψη της πενικιλίνης ως την ‘εκρηκτική’ 
παραγωγή νέων αντιμικροβιακών ουσιών μεταξύ 1950-
1990, η ζωή της ανθρωπότητας άλλαξε σημαντικά. Με 
τα αντιβιοτικά κατέστη δυνατή η αντιμετώπιση θανατη-
φόρων, μέχρι τότε, μικροβιακών λοιμώξεων με αποτέλε-
σμα μείωση της θνητότητας και της νοσηρότητας αλλά 
και  βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Η διαφορά τους από τα άλλα φάρμακα είναι ότι διακό-
πτονται με την ολοκλήρωση της θεραπείας της λοίμωξης, 
ώστε να επιτευχθεί εκρίζωσή της και όχι με την ύφεση 
των συμπτωμάτων, όπως γίνεται με τα παυσίπονα.

2. Πότε ενδείκνυται η λήψη τους;

Αποκλειστικά για τη θεραπεία λοιμώξεων που προκαλού-

νται από μικρόβια και όχι από ιούς. Ο γιατρός συμπεραί-
νει τη μικροβιακή φύση μιας λοίμωξης κυρίως από την 
κλινική εικόνα, αλλά κάποιες φορές χρειάζεται να κατα-
φύγει και σε εργαστηριακές εξετάσεις. Υπάρχουν περισ-
σότερα από 250 είδη ιών που προκαλούν τα ίδια συμπτώ-
ματα, δηλαδή καταρροή, βήχα, συνάχι, πονόλαιμο, δα-
κρύρροια και χαμηλό πυρετό (κάτω από 38 βαθμούς). Oι 
περισσότερες όμως από τις λοιμώξεις που μας συμβαί-
νουν, θεραπεύονται από μόνες τους μέσα σε διάστημα 
μικρότερο ή μεγαλύτερο των τριών ημερών.

Σε τέτοιες περιπτώσεις το κεντρικό σύνθημα είναι ‘βή-
χας- πονόλαιμος-συνάχι, ιός είναι θα περάσει’. Ο πυρε-
τός, ο οποίος γίνεται υψηλός κατά τη διαδρομή μιας ίω-
σης, χαρακτηρίζει τις μικροβιακές λοιμώξεις και τότε ο 
πάσχων πρέπει να απευθυνθεί στον οικογενειακό για-
τρό του ή στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων και 
κέντρων υγείας

«Τα αντιβιοτικά,   
 ό,τι χειρότερο 
για τις ιώσεις» 
Πρώτη στην αλόγιστη χρήση 
αντιβιοτικών είναι σήμερα στην 
Ε.Ε. η χώρα μας, ενώ την ίδια ώρα, 
ολόκληρη η Ευρώπη αντιμετωπίζει 
το φαινόμενο του «τέλους των 
αντιβιοτικών» και ο άνθρωπος 
βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο να 
επιστρέψει στην εποχή που απλές 
λοιμώξεις οδηγούσαν στον θάνατο.
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ΣΤAθηΣ ΣΚληΡOΣ, Δ/ντής γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής

3. Ποιες λαθεμένες αντιλήψεις επικρατούν σχετικά 
με τα αντιβιοτικά; 

Η χορήγηση ακατάλληλου αντιβιοτικού, η λανθασμένη 
δοσολογία αλλά και η πρόωρη διακοπή του συνιστούν 
κακή χρήση. Κατάχρηση είναι η χορήγηση του αντιβιοτι-
κού σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δραστικό (π.χ. ιογενείς 
λοιμώξεις) και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το 
ενδεδειγμένο. Ο κόσμος πολλές φορές νομίζει ότι αφού 
αρρωσταίνει συχνά, φταίει το ότι δεν πήρε αντιβιοτικά- 
και αυτό είναι λάθος. Κάθε άνθρωπος παθαίνει 3-4 ιώσεις 
κάθε χρόνο, αλλά η συμπτωματολογία είναι περίπου η 
ίδια. Τους χειμερινούς μήνες ειδικά, οι ιώσεις μπορεί να εί-
ναι τόσο κοντά η μία στην άλλη που ο πάσχων θεωρεί ότι 
αποτελούν μια και μόνη προσβολή. Τα αντιβιοτικά ΔΕΝ 
θεραπεύουν ούτε βοηθούν στην πρόληψη των ιώσεων. 
Συχνά επίσης, ακούγεται ότι τα αντιβιοτικά χορηγούνται 
ώστε μια ιογενής λοίμωξη να μην εξελιχθεί σε μικροβια-
κή- επίσης λάθος: τα αντιβιοτικά ΔΕΝ προλαμβάνουν μια 
μικροβιακή λοίμωξη.

4. Ποιες οι συνέπειες της αλόγιστης χρήσης τους ;

Με τη λήψη αντιβιοτικών για λοιμώξεις που οφείλονται 
σε ιούς, δίνουμε την ευκαιρία σε μικρόβια που φιλοξε-
νούνται στο σώμα μας και αποτελούν τις λεγόμενες φυσι-
ολογικές χλωρίδες μας, να αναπτύξουν κώδικες αντοχής 
στα χορηγούμενα αντιβιοτικά. Δυστυχώς, αυτές τις πλη-
ροφορίες μπορούν να τις μεταβιβάσουν εύκολα σε πα-
θογόνα μικρόβια που πιθανόν να μας προσβάλουν στο 
μέλλον.

Έτσι, το αντιβιοτικό μας (και όλα τα συγγενή του) θα είναι 
ανενεργό όταν το χρειαστούμε. Περίπου 25.000 ασθενείς 
στην Ευρώπη πεθαίνουν κάθε χρόνο από λοιμώξεις που 
οφείλονται σε ανθεκτικά στα αντιβιοτικά βακτήρια,όπως 
ανακοινώθηκε από τον  Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμά-
κων Το μέλλον φαντάζει ακόμη πιο ζοφερό, αφού δεν 
πρόκειται να υπάρξει νέο αντιβιοτικό, τουλάχιστο για τα 
επόμενα 15 χρόνια 

5. Πώς να προφυλαχθούμε ;

Στις χώρες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση αντιμικροβι-
ακών απαντάται και το υψηλότερο ποσοστό αντιμικρο-
βιακής αντοχής. Στην Ελλάδα, η κατανάλωση προηγμέ-
νων κεφαλοσπορινών είναι 256 φορές υψηλότερη από 
ότι στη Δανία. 

Επομένως, όσο και αν προσπαθούμε να δημιουργήσου-
με νέα αντιβιοτικά, φαίνεται ότι τα ‘έξυπνα’ μικρόβια θα 
βρίσκουν τρόπο να αναπτύξουν αντοχή και σε αυτά. 

Η μόνη λύση, είναι η αποφυγή της άσκοπης κατανάλω-

σης αντιβιοτικών, που βοηθά στον περιορισμό της αντο-
χής των μικροβίων- ακόμη και όταν αυτή έχει εγκαταστα-
θεί. Γιατί τα ανθεκτικά βακτήρια καταναλίσκουν πολλή 
ενέργεια και ‘κουράζονται’ να επιβιώσουν. Όταν δε στα-
ματήσει η πίεση του αντιβιοτικού, απενεργοποιούν τους 
μηχανισμούς αντοχής και γίνονται ξανά ευαίσθητα. 

Ειδικά για τον πονόλαιμο, οι ειδικοί της Ελληνικής Εται-
ρείας Έρευνας - Μελέτης & Εκπαίδευσης στις Λοιμώξεις 
(ΕΕΕΜΕΛ), επισημαίνουν ότι «από τη στιγμή που ο βή-
χας και ο πονόλαιμος δεν οφείλονται σε κάποια μικρο-
βιακή λοίμωξη, θα κάνουν το κύκλο τους και θα υποχω-
ρήσουν, χωρίς να χρειαστεί να καταφύγετε σε φάρμα-
κα». Για την ανακούφιση των συμπτωμάτων αρκεί μια 
απλή αντισηψία της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας 
με κάποια από τα γνωστά υπογλώσσια δισκία που πε-
ριέχουν  αντιμικροβιακά / αντισηπτικά  συστατικά , τα 
οποία καταπολεμούν ένα ευρύ φάσμα ιών ( όπως το ιό 
της γρίπης Α, τον RSV,τον SARS-CoV5) και βακτηρίων  
και δεν  να περιέχουν αντιβιοτικό .

6. Τα παιδιά χρειάζονται περισσότερα αντιβιοτικά 
από τους ενήλικες;

Απλά είναι πιο ευάλωτα από τους ενήλικες στις ιώσεις, κυ-
ρίως λόγω των συνθηκών συγχνωτισμού και της έμφυ-
της ανάγκης τους για επικοινωνία (δεν μπορείς να πε-
ριορίσεις τις παρέες και τις αγκαλιές σε παιδάκια που η 
μύτη τους τρέχει, με αποτέλεσμα να κολλούν το ένα με 
το άλλο). 

Η συντριπτική πλειονότητα των λοιμώξεων της παιδικής 
ηλικίας  όμως  είναι ιογενείς και, όπως και στους ενήλι-
κες, δεν χρειάζονται αντιβιοτικά. Ωστόσο, καταλήγουν να 
παίρνουν πολύ περισσότερα αντιβιοτικά από ότι χρειάζο-
νται. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην πρωτοβάθ-
μια φροντίδα υγείας φάνηκε ότι 40% των γονέων διατη-
ρούν στο σπίτι τους εφεδρεία με αντιβιοτικά που τα χρη-
σιμοποιούν σε περίπτωση λοίμωξης των  παιδιών τους 
χωρίς ιατρική συμβουλή. Δε ν πρέπει να ξεχνάμε ότι  πρέ-
πει να λαμβάνουμε το αντιβιοτικό μόνο μετά από σύστα-
ση γιατρού

7. Τι να έχουν υπόψη τους οι γονείς; 

Συχνά τα παιδιά επειδή δεν μπορούν να εκφράσουν τα 
ενοχλήματά τους, απαιτείται εξέταση από τον παιδίατρο 
για να πιστοποιήσει ότι δεν πάσχουν από μικροβιακή λοί-
μωξη. Σημαντική διαγνωστική βοήθεια παρέχει η χρήση 
εύχρηστων διαγνωστικών test που μπορούν να γίνουν 
και στο ιατρείο του, όπως το strep-test (με κόστος μόλις 
2€). Στο παιδί που προσέρχεται με συμπτώματα όπως πο-

e-mail: eskliros@1675.syzefxis.gov.gr
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νόλαιμο, πυρετό και διόγκωση τραχηλικών λεμφαδένων, 
λαμβάνεται δείγμα φαρυγγικού επιχρίσματος (ανώδυνα 
από το στόμα με σφουγγαράκι) και ανιχνεύεται εντός ολί-
γων λεπτών με μεγάλη αξιοπιστία η ύπαρξη ή όχι στρε-
πτόκοκκου. 

Τότε μόνο θεωρείται απαραίτητη η χορήγηση αντιβιοτι-
κού, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις αμυγδαλίτιδας που 
προκαλούνται από ιούς η συνταγογράφησή του είναι πε-
ριττή.

8. Ποιες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να προκα-
λέσουν;

Η πιο απειλητική ανεπιθύμητη ενέργεια των αντιβιοτι-
κών είναι η εμφάνιση αλλεργικής αντίδρασης (εξάνθημα, 
πτώση της αρτηριακής πίεσης (shock), δύσπνοια, ταχυ-
καρδία, λιποθυμία και άμεσος θάνατος). Άλλες ανεπιθύ-
μητες ενέργειες μπορεί να είναι δερματικές αντιδράσεις 
με εξάνθημα μόνο, χωρίς συστηματικά συμπτώματα, δυ-
σπεπτικά ενοχλήματα (ναυτία, έμετος, πόνος στο στομά-
χι), διάρροια η οποία μπορεί να γίνει απειλητική για τη 
ζωή, διαταραχές από το συκώτι (αύξηση των ηπατικών 
ενζύμων) και τους νεφρούς (εμφάνιση νεφρικής ανεπάρ-
κειας). 

9. Η τοπική χρήση αλοιφών ή κρεμών που περιέχουν 
αντιβιοτικά είναι αθώα;

Απλά δεν έχει θέση στη θεραπευτική των λοιμώξεων του 
δέρματος. Αντίθετα, η χρήση τέτοιου είδους αλοιφών 
μπορεί να αποτελέσει  την αιτία ανάπτυξης ανθεκτικών 
στελεχών στη χλωρίδα του δέρματος και επιπλέον να 
προκαλέσει δερματικές αλλεργίες.

10. Τι να προσέχουμε όταν λαμβάνουμε αντιβίωση;

Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες του γιατρού μας και δεν 
τροποποιούμε από μόνοι μας τη δόση ούτε διακόπτου-
με την αγωγή μόλις αισθανθούμε καλά. Προσέχουμε 
ώστε να λαμβάνουμε την επόμενη δόση στην ώρα της-
σημαντική καθυστέρηση στη λήψη της βοηθά τα μικρό-
βια να αναπτύσσουν μηχανισμούς αντοχής, στο διάστη-
μα που η στάθμη του αντιβιοτικού στο αίμα μας πέφτει 
σε χαμηλότερα από τα θεραπευτικά επίπεδα. Όταν ο για-
τρός μας συνταγογραφεί αντιβιοτικά επιβάλλεται να τον 
ενημερώνουμε για άλλα σκευάσματα που λαμβάνουμε-
φάρμακα για άλλες παθήσεις, ‘βιταμίνες’, συμπληρώματα 
διατροφής, βότανα, εναλλακτικά φάρμακα κλπ. 

Ο λόγος είναι ότι ι πολλά από αυτά περιέχουν δραστι-
κά συστατικά που αλληλεπιδρούν με κάποια αντιβιοτι-
κά, είτε αδρανοποιώντας τα, είτε αυξάνοντας τα θερα-
πευτικά τους επίπεδα με κίνδυνο πρόκλησης ανεπιθύμη-
των ενεργειών.Χαρακτηριστικό παράδειγμα η συγχορή-
γηση κάποιων αντιβιοτικών  με αντιπηκτικά που οδηγούν 

στην εμφάνιση αιμοραγιών.Στην περίπτωση εμφάνισης 
κάποιας ανεπιθύμητης ενέργειας πρέπει πάντα  να ενη-
μερώνουμε αμέσως το γιατρό μας.

11. Οι παστίλιες και τα  άλλα σκευάσματα για το λαι-
μό που περιέχουν αντιβιοτικά είναι κατάλληλα για 
την αντιμετώπιση του πονόλαιμου;

Οι παστίλιες και τα άλλα σκευάσματα για το λαιμό που πε-
ριέχουν αντιβιοτικά ( πχ. bacitracin, tyrothricin)  είναι ανα-
ποτελεσματικά για να  αντιμετωπίσουν  τον πόνο  και τη 
φλεγμονή  του  πονόλαιμου γιατί τα συμπτώματα αυτά εί-
ναι στη συντριπτική τους πλειοψηψία  ιογενούς αιτιολογί-
ας. Eπιπλέον,  ευνοούν  την ανάπτυξη ανθεκτικών μικρο-
βίων με πολύ δυσάρεστες συνέπειες. Για το λόγο αυτό οι 
Γαλλικές Υγειονομικές Υπηρεσίες  στο πλαίσιο του Eυρω-
παϊκού προγράμματος για την ορθή χρήση των αντιβιο-
τικών. διέταξαν την απόσυρση από την αγορά όλων των 
σκευασμάτων που περιέχουν αντιβιοτικά και προορίζο-
νται για την αντιμετώπιση του πονόλαιμου.

Να θυμάστε λοιπόν:

1. Το κοινό κρυολόγημα και γενικά οι ιώσεις δεν χρειά-
ζονται αντιβιοτικά. 

2. Τα αντιβιοτικά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον 
οργανισμό μας.

3. Η κακή και άσκοπη χρήση των αντιβιοτικών μακρο-
πρόθεσμα θα δημιουργήσει μικρόβια που δεν θα 
σκοτώνονται από τα αντιβιοτικά που έχουμε στην δι-
άθεση σας. Άρα είναι καθήκον όλων μας να προστα-
τέψουμε τα όπλα που έχουμε σήμερα στη διάθεση 
μας για να αντιμετωπίζουμε τις μολύνσεις.

4.  Οι απλές λοιμώξεις , στην πλειοψηφία τους, αυτοθε-
ραπεύονται

5.  Για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, χρησιμοποι-
είται προϊόντα που δεν περιέχουν αντιβιοτικό. 
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περιβάλλον

Πλησιάζουν τα 
Χριστούγεννα και η χαρά 

τους!  
Όμως κάποιοι συμπολίτες 

μας δεν θα μπορούν ακόμα 
να χαρούν. Γιατί βιώνουν 

ακόμα ίσως το σοβαρότερο 
περιβαλλοντικό έγκλημα εν 
εξελίξει: αυτό που αφορά το 

εξασθενές χρώμιο (Cr-VI) στα 
νερά. Που όπως κάθε καλά 
οργανωμένο έγκλημα, έχει 

πολλούς συνενόχους, διεθνείς 
διασυνδέσεις, άλλοθι και 

μυστικά. Ας τα δούμε ένα-ένα, 
ξεκινώντας από την αρχή.

Cr-στ’-ούγεννα
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Το χρώμιο είναι ένα μέταλλο που 
υπάρχει σε μεγάλη ποσότητα στη 
γη. Και το οξείδιο του τρισθενούς 
χρωμίου (Cr-III) είναι μία από τις 
δέκα πιο διαδεδομένες ουσίες στο 
φλοιό της γης. Στη φύση το χρώ-
μιο συναντιέται σε δύο μορφές, 
Cr-III και Cr-VI. Η πρώτη είναι η πιο 

σταθερή και δεν διαλύεται εύκολα στο νερό. Αντίθετα, το 
Cr-VI είναι σταθερό στο καθαρό νερό και στον αέρα, εί-
ναι ευδιάλυτο και ευκίνητο στο νερό, αλλά μετατρέπεται 
γρήγορα σε Cr-III υπό κοινές περιβαλλοντικά συνθήκες.

Οι δύο αυτές μορφές του χρωμίου έχουν βρει διάφορες 
χρήσεις στη βιομηχανία. Το Cr-VI προκύπτει κυρίως στην 
κατεργασία αλουμινίου. Στη φύση σπάνια βρίσκεται στα 
επιφανειακά και υπόγεια νερά σε συγκεντρώσεις υψηλό-
τερες του 1 ppb (= μέρη στο δισεκατομμύριο). Μεγαλύ-
τερες συγκεντρώσεις θεωρούνται ένδειξη ρύπανσης από 
ανθρώπινες δραστηριότητες.

Η μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση που έχει θεσπίσει 
η Ε.Έ. για το πόσιμο νερό είναι τα 50 ppb. Όμως το όριο 
αυτό αφορά το Ολικό Χρώμιο, δηλαδή το άθροισμα των 
Cr-III και Cr-VI.  Η τιμή αυτή, που θεσπίστηκε το 1992, μάλ-
λον αντικατοπτρίζει τις γνώσεις και την τεχνολογία που 
υπήρχε τότε όσον αφορά στη διάκριση των δύο ειδών 
χρωμίου.

Το πρόβλημα με τις δύο μορφές χρωμίου είναι ότι η ση-
μασία τους για τη ζωή διαφέρει όσο η μέρα με τη νύχτα. 
Το Cr-III θεωρείται απαραίτητο ιχνοστοιχείο για τον άν-
θρωπο, αφού είναι σημαντικό για τη ρύθμιση του σακ-
χάρου στο αίμα. 

Αντίθετα, το Cr-VI είναι πολύ οξειδωτικό και έχει χαρακτη-
ριστεί καρκινογόνο, μεταλλαξιογόνο, πολύ τοξικό και το-
ξικό κατά την αναπαραγωγή. Η επίδρασή του είναι γονο-
τοξική, δηλαδή προκαλεί βλάβες στο DNA.

Είναι εναντίον του Cr-VI, που αγωνίστηκε η Erin 
Brockovitch (την οποία υποδύθηκε η Τζούλια Ρόμπερτς 
στην ομώνυμη ταινία), υπερασπιζόμενη τους κατοίκους 
της πόλης Hinkley των ΗΠΑ, όπου η συγκέντρωση στο 
νερό είχε φτάσει και τα 580 ppb. Αυτό είναι που βρίσκεται 
σε συγκεντρώσεις έως και 156 ppb στα υπόγεια νερά της 
λεκάνης του Ασωπού ποταμού της Βοιωτίας, και που βρέ-
θηκε πρόσφατα σε σημαντικές συγκεντρώσεις σε υπό-
γεια νερά του Δ. Μεσσαπίας της Εύβοιας.

Τώρα που έχουν καταγραφεί τα βασικά δεδομένα, ας 
δούμε τις πράξεις του εγκλήματος του Cr-VI, τους θύτες, 
τους συνενόχους και τα θύματα… 

Πράξη 1η : Η οκνηρία της πολιτείας. Ας πάρουμε για πα-

ράδειγμα τη Λεκάνη του Ασωπού. Όπου από το 1969 
έως σήμερα ωθήθηκε η ανάπτυξη της βιομηχανίας, χω-
ρίς όμως να εφαρμοστεί κάποιο οργανωμένο σχέδιο για 
τη δημιουργία υποδομών όπως η κατασκευή αποχετευτι-
κού δικτύου ή η κατασκευή μονάδων επεξεργασίας απο-
βλήτων. Το αποτέλεσμα είναι πως στην περιοχή του Ασω-
πού ποταμού έχει συγκεντρωθεί ατάκτως το 20% περί-
που της βιομηχανίας της χώρας και τουλάχιστον 50 με-
ταποιητικές μονάδες που παράγουν υγρά απόβλητα με 
Cr-VI και άλλες τοξικές ουσίες. 

Πράξη 2η : Η γενικευμένη αδιαφορία. Ως το 2007 το εν-
διαφέρον της πολιτείας και των πολιτικών για τα απόβλη-
τα στον Ασωπό ήταν ελάχιστο. Το 2007, μετά από παρέμ-
βαση των πολιτών έγινε ανάλυση από το Γενικό Χημείο 
του Κράτους και αποδείχτηκε ότι τα νερά περιείχαν συ-
γκεντρώσεις Cr-VI ως και 330 ppb. Από τότε και υπό την 
πίεση των πολιτών έχει αρχίσει να δείχνει έμπρακτο ενδι-
αφέρον και η πολιτεία (1 ερώτηση σε Βουλή / Ευρωβου-
λή πριν το 2007, 28 ερωτήσεις έκτοτε).

Πράξη 3η : Το γνωστό αλαλούμ νομοθεσίας και συντο-
νισμού. Όπως λέει πρόσφατη έκθεση του Τεχνικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδας, oι διατάξεις της νομοθεσίας για τη δι-
αχείριση των επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων εμ-
φανίζουν κενά, ασυνέχειες και επικαλύψεις. Η έλλειψη συ-
νεργασίας μεταξύ συναρμοδίων Υπηρεσιών, οδηγεί στην 
μη εφαρμογή της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσί-
ας. 

Οι διατάξεις της 
νομοθεσίας για 
τη διαχείριση 
των επικινδύνων 
βιομηχανικών 
αποβλήτων εμφανίζουν 
κενά, ασυνέχειες και 
επικαλύψεις

ΜΙΧAληΣ αΝαΣΤαΣΙAΔηΣ, γεωπόνος
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Τα μυστικά. Αν και θα περίμενε κανείς ότι για ένα τόσο σοβα-
ρό θέμα η πολιτεία θα νοιαζόταν να ενημερώσει τους πολίτες 
της, το αντίθετο είναι αλήθεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εί-
ναι μία μελέτη που ανάθεσε το ΥΠΕΧΩΔΕ στο Ίδρυμα Γεωλογι-
κών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) για να μελετηθεί η κα-
τάσταση της ρύπανσης των υπόγειων νερών της περιοχής του 
Ασωπού. Η μελέτη ήταν έτοιμη από τον Φεβρουάριο του 2008 
αλλά «έμεινε στα συρτάρια» του ΥΠΕΧΩΔΕ για πάνω από έναν 
χρόνο, κρυμμένη ακόμα και από το Νομάρχη Αν. Αττικής, μέχρι 
που …«υποκλάπηκε» και αναρτήθηκε στο Internet!

Οι διεθνείς διασυνδέσεις. Στις ΗΠΑ η βιομηχανία χρωμίου 
έχει προσπαθήσει ενεργητικά να διατηρηθεί το όριο του Ολι-
κού Χρωμίου στο πόσιμο νερό στα 50 ppb. Γεγονός που απαι-
τούσε να μην διαπιστωθεί επικινδυνότητά του όταν καταπίνε-
ται σε χαμηλότερες δόσεις. Όμως το 1999 η αρμόδια υπηρεσία 
OEHHA της Καλιφόρνια όρισε ως Στόχο Δημόσιας Υγείας (PHG) 
τα 2,5 ppb Cr-VI στο πόσιμο νερό.

Το 2001 ο στόχος αυτός αποσύρθηκε, μετά τη δημοσίευση των 
αποτελεσμάτων μιας επιστημονικής επιτροπής, η οποία κατέ-
ληγε ότι … το Cr-VI δεν είναι καρκινογόνο όταν καταπίνεται.  
Βασικό της επιχείρημα ήταν ότι το Cr-VI στο στομάχι μετατρέ-
πεται ταχύτατα σε Cr-III. 

Όπως όμως αποκαλύφθηκε στη συνέχεια -και καταγγέλθηκε σε 
ευρείας κυκλοφορίας επιστημονικό περιοδικό- κάποια από τα 
μέλη της επιτροπής αμείβονταν από τη βιομηχανία χρωμίου. 
Και, το χειρότερο, πολλά από τα «κρίσιμα νέα επιστημονικά δε-
δομένα» στα οποία είχε στηριχθεί η επιτροπή ήταν προϊόντα 
«βιομηχανικής διαφθοράς της επιστήμης».

Τα άλλοθι. Η προσπάθεια «βιομηχανικής διαφθοράς της επι-
στήμης» υπέρ του Cr-VI στο πόσιμο νερό, αν και επικεντρώνε-
ται στις ΗΠΑ, έχει διεθνείς διαστάσεις. Γιατί οι περισσότερες χώ-
ρες, αλλά και η ΕΕ, αναμένουν για το Cr-VI  τις εξελίξεις από τις 
ΗΠΑ, προκειμένου να μειώσουν τις επιτρεπόμενες συγκεντρώ-
σεις Cr-VI στο πόσιμο νερό και να διακρίνουν τα επιτρεπτά όρια 
των δύο μορφών χρωμίου.

Βέβαια, ακόμα και αυτή η αδράνεια της ΕΕ δεν συνιστά άλλοθι 
για όποιο κράτος της θελήσει να μειώσει τα επιτρεπόμενα όρια. 
Άλλωστε, η σχετική νομοθεσία επιτρέπει τα αυστηρότερα όρια, 
κάτι που έχει ήδη αξιοποιήσει η Ιταλία.

Τα θύματα και οι παράπλευρες απώλειες. Οι κάτοικοι των 
περιοχών με υψηλές συγκεντρώσεις Cr-VI στο νερό είναι προ-
φανώς τα κυριότερα θύματα. Όμως υπάρχουν αρκετές παρά-
πλευρες απώλειες.

Παράπλευρη απώλεια είναι για παράδειγμα όλοι οι άλλοι ορ-
γανισμοί που ζουν στο ρυπασμένο με χρώμιο περιβάλλον. Για 
τους οποίους το Cr-VI είναι εξίσου ή και περισσότερο τοξικό απ’ 
ότι στον άνθρωπο. Αν και βέβαια, δεν ευθύνεται μόνο το χρώ-
μιο που η οικολογική ποιότητα των νερών στην περιοχή των 
Οινοφύτων έχει χαρακτηριστεί κακή και σε αυτά δεν επιβιώνει 
σχεδόν τίποτα.

Μια άλλη σημαντική παράπλευρη απώλεια είναι η αγρότες της 
Βοιωτίας. Γιατί από τότε που αποκαλύφθηκε δημόσια το θέμα, 

περιβάλλον

Παράπλευρη 
απώλεια είναι για 
παράδειγμα όλοι οι 
άλλοι οργανισμοί 
που ζουν στο 
ρυπασμένο με 
χρώμιο περιβάλλον
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κάποια δημοσιεύματα εντυπωσιασμού περί «τοξικού 
χρωμίου στις καλλιέργειες» έχουν καταστήσει τα αγροτι-
κά προϊόντα της Βοιωτίας ανεπιθύμητα από τους κατα-
ναλωτές. Όμως καμία επιστημονική ένδειξη δεν υπάρχει 
που να δείχνει ότι οι καλλιέργειες μπορούν να επιβαρυν-
θούν με Cr-VI από το πότισμα. Ιδιαίτερα αφού το Cr-VI εί-
ναι τοξικό και για τα ίδια τα φυτά…

Ο επίλογος. Σήμερα, μετά από την κινητοποίηση κυρί-
ως των πολιτών, το έγκλημα του Cr-VI έχει πάρει μεγά-
λη δημοσιότητα. Στην Ελλάδα όμως δεν έχει σταματήσει 
ακόμα. 

Η περιοχή του Ασωπού ποταμού ελέγχεται πια για την 
παράνομη απόρριψη υγρών αποβλήτων στα επιφανεια-
κά νερά, με αποτέλεσμα αυτά να έχουν «καθαρίσει» σχε-
τικά. Όμως, η ρύπανση των υπογείων υδάτων στην πε-
ριοχή συνεχίζεται. Υπάρχει η υποψία ότι υγρά απόβλητα 
μεταφέρονται και απορρίπτονται σε απομακρυσμένα ση-
μεία, για να αποφευχθεί το κόστος της μεταφοράς τους 
σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού.

Τα καλά νέα μάλλον προέρχονται από τις ΗΠΑ. Όπου 
πρόσφατα η υπηρεσία OEHHA της Καλιφόρνια έδειξε ότι 
το επιχείρημα περί πλήρους μετατροπής του Cr-III σε Cr-
VI στο στομάχι, δεν ισχύει, αφού ακόμα και σε πειράματα 
με μικρές δόσεις, ορισμένες ποσότητές του απορροφώ-
νται από τον οργανισμό. Και πρότεινε ως Στόχο Δημόσιας 
Υγείας (PHG) ασφαλή για προστασία από καρκίνο τα … 
0,06 ppb Cr-VI στο πόσιμο νερό! 

Ήρθε λοιπόν μάλλον ο καιρός να κινηθεί και η δική μας 
πολιτεία. Να ενεργοποιηθεί υπέρ του συμφέροντος όλων 
μας. Και να διακρίνει επιτέλους την Ήρα απ’ το στάχυ!

Από τότε που αποκαλύφθηκε δημόσια το θέμα, 
κάποια δημοσιεύματα εντυπωσιασμού περί «τοξικού 

χρωμίου στις καλλιέργειες» έχουν καταστήσει τα 
αγροτικά προϊόντα της Βοιωτίας ανεπιθύμητα από 

τους καταναλωτές

Υπάρχει η υποψία ότι υγρά 
απόβλητα μεταφέρονται 
και απορρίπτονται σε 
απομακρυσμένα σημεία, 
για να αποφευχθεί το 
κόστος της μεταφοράς 
τους σε μονάδες 
βιολογικού καθαρισμού
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Κατάθλιψη  
 & Διατροφή

Η επίδραση της καθημερινής διατροφής στη διάθεση καθώς και το αντίστροφο, γίνεται εύκολα 
αντιληπτή. Η συσχέτιση όμως, της διατροφής με την κατάθλιψη αποτελεί αντικείμενο μακράς 

έρευνας.

Ο όρος κατάθλιψη αναφέρεται σε μία παθολογική κατάσταση που διαρκεί πάνω από έξι μήνες, με 
κύρια χαρακτηριστικά τη σχεδόν αδιάκοπη στενοχώρια, και το αίσθημα κόπωσης. Συμπτώματα 

όπως, αϋπνία ή υπερυπνία, ανορεξία ή υπερφαγία, ελάττωση της ενεργητικότητας ή της 
σεξουαλικής επιθυμίας συνήθως συνυπάρχουν. 

Υπάρχει          
 συσχέτιση;
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Μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά, έχουν 
κατά καιρούς μελετηθεί σε σχέση με το ρόλο που 
διαδραματίζουν στην έναρξη, τη σοβαρότητα και τη 
διάρκεια της κατάθλιψης. 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
Απαραίτητοι για την παραγωγή σεροτονίνης, της ορμόνης 
που ρυθμίζει την καλή διάθεση και όπως δείχνουν 
πολλές έρευνες, χαμηλές συγκεντρώσεις τους μπορούν 
να προκαλέσουν κατάθλιψη. Αυτός είναι και ο λόγος, 
που κάποιοι άνθρωποι που πάσχουν από κατάθλιψη, 
παρουσιάζουν αυξημένη επιθυμία για κάτι γλυκό. Μία 
καλή επιλογή για την κάλυψη αυτής της επιθυμίας είναι 
οι σύνθετοι υδατάνθρακες (δημητριακά ολικής άλεσης, 
μαύρο ψωμί, φρούτα και λαχανικά) που απορροφούνται 
αργά, παραμένουν στην κυκλοφορία για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα και έτσι βοηθούν περισσότερο στην 
αντιμετώπιση της άσχημης διάθεσης σε σχέση με τους 
απλούς υδατάνθρακες (ζάχαρη, γλυκά).

ΑΜΙΝΟΞΕΑ
Τυροσίνη, φαινυλαλαλίνη και τρυπτοφάνη αποτελούν 
πρόδρομες ουσίες νευροδιαβιβαστών που είναι 
απαραίτητοι για την καλή διάθεση. Η τυροσίνη 
είναι η πρόδρομη ουσία της νοραδρεναλίνης, η 
φαινυλαλανίνη της τυροσίνης και η τρυπτοφάνη της 
σεροτονίνης. Χαμηλές συγκεντρώσεις νοραδρεναλίνης 
και σεροτονίνης φαίνεται να αυξάνουν την πιθανότητα 
εμφάνισης κατάθλιψης. Όλα τα προαναφερόμενα 
αμινοξέα βρίσκονται σε πρωτεϊνούχες τροφές όπως το 
γάλα, το κρέας, το ψάρι και το τυρί.

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
 βιταμίνη Β6 ή πυριδοξίνη: συμμετέχει στο σχηματισμό 

σεροτονίνης και νοραδρεναλίνης. Η χαμηλή της 
πρόσληψη ενδέχεται να προκαλέσει αλλαγές στη 
συμπεριφορά ενώ, οι έρευνες δείχνουν πως τα άτομα 
που πάσχουν από κατάθλιψη παρουσιάζουν χαμηλές 
τιμές βιταμίνης Β6 στο αίμα τους. Βρίσκεται σε όσπρια, 
δημητριακά, συκώτι και αβγά.

 βιταμίνη Β12: αν και πολλές έρευνες έχουν συσχετίσει 
τη Β12 με την κατάθλιψη ο μηχανισμός δεν έχει ακόμη 
διευκρινιστεί. Φαίνεται να σχετίζεται με τις μονοαμίνες 
(νευροδιαβιβαστές με αντικαταθλιπτική δράση) 
και την ομοκυστεΐνη (συσσώρευσή της αυξάνει τον 
κίνδυνο προσβολής από κατάθλιψη). Η έλλειψη της, 
ειδικότερα σε ηλικιωμένες γυναίκες, ενδέχεται να 
οδηγήσει σε κατάθλιψη. Η Β12 βρίσκεται σε ψάρια, 
αβγά, κρέας πουλερικά, γάλα και γαλακτοκομικά 
προϊόντα

 φυλλικό οξύ: η ανεπάρκεια του μπορεί να οδηγήσει 
σε αλλαγή προσωπικότητας και κατάθλιψη. Βρίσκεται 
στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά ενώ είναι ευπαθές 
στο μαγείρεμα.

 βιταμίνη C: συμμετέχει ως συνένζυμο στη διαδικασία 
μετατροπής του αμινοξέος τρυπτοφάνη σε 
σεροτονίνη και φαίνεται ότι η πρόσληψη της από 
ασθενείς που εμφανίζουν κατάθλιψη βελτιώνει 
την κατάστασή τους. Βρίσκεται  στα εσπεριδοειδή 
(π.χ. πορτοκάλια, γκρέιπφρουτ), στις φράουλες στα 
φυλλώδη τμήματα πράσινων λαχανικών (μπρόκολο), 
στις πράσινες πιπεριές, στις πατάτες και στις ντομάτες.

Ω-3 ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ
Σε πολλές έρευνες παρατηρήθηκε ότι τα επίπεδα των 
ω-3 λιπαρών οξέων σε άτομα με χρόνια κατάθλιψη 
ήταν πάντα μειωμένα. Η χρήση των ιχθυελαίων φάνηκε 
πως δρούσε ευεργετικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα 
πιο αποτελεσματικά ω-3 λιπαρά οξέα ενάντια στην 
κατάθλιψη φαίνεται να είναι, το εικοσιπεντανοϊκό οξύ 
(EPA) που συμμετέχει στη σύνθεση εικοσανοειδών, και το 
δοκοσαεξανοϊκό (DHA) το οποίο έχει δομικό ρόλο στις 
κυτταρικές μεμβράνες. Σημαντική κρίθηκε και η αναλογία 
ω-3 και ω-6 λιπαρών οξέων, η οποία θα πρέπει να είναι 
1:3. Τα ω-3 βρίσκονται σε φυτικά έλαια όπως σογιέλαιο, 
καρυδέλαιο, λιναροσπορέλαιο και φυστικέλαιο αλλά και 
σε καρύδια, λιναρόσπορο, ψάρια όπως ρέγγα, σκουμπρί, 
μπακαλιάρο, σαρδέλα, γατόψαρο, σολομό, ξιφία, τόνο, 
λιθρίνι, κολιό, στρείδια, αστακό, γαρίδες και σαλιγκάρια. 
Αξίζει να σημειωθεί, πως καλύτερες πηγές EPA και DHA 
είναι τα ψάρια και όχι τα φυτικά έλαια τα οποία περιέχουν 
α-λινολενικό, που όπως δείχνουν έρευνες, σε άτομα 
που εμφανίζουν κατάθλιψη δύσκολα μεταβολίζεται σε 
EPA και DHA. Τα ω-6 βρίσκονται στο κρέας ελευθέρας 
βοσκής, στα πουλερικά, στα αβγά, στα αβγά, στο ψωμί, 
στο καλαμποκέλαιο και στο σογιέλαιο.  

ΜΕΤΑΛΛΑ
Aσβέστιο, σίδηρος, μαγνήσιο, σελήνιο και ψευδάργυρος 
φαίνεται να σχετίζονται με την ανάπτυξη ή την πρόληψη 
της κατάθλιψης και τη μεταβολή της διάθεσης.

Συμπερασματικά λοιπόν, η ισορροπημένη και ποικίλη 
διατροφή μπορεί να συμβάλλει στη διατήρηση της 
ψυχικής υγείας καθώς, και στην πρόληψη και αντιμετώπιση 
της κατάθλιψης. Πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όσπρια, 
δημητριακά ολικής άλεσης, καφέ ρύζι, αβγά, ψάρια, 
πουλερικά, ξηροί καρποί και φρούτα συνεισφέρουν 
σημαντικά. Τροφές όπως, η ζάχαρη και η καφεΐνη καλό 
είναι να καταναλώνονται με μέτρο. 

e-mail: koustouraki@yahoo.gr

παΡαΣΚΕΥη ΚΟΥΣΤΟΥΡαΚη, Κλινική Διαιτολόγος -  Διατροφολόγος
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παιδί  & Έφηβος

Διατροφή  
Παιδιών  

& Εφήβων  
με Σακχαρώδη  

Διαβήτη Τύπου 1
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e-mail : chiotisd@hotmail.com

Διατροφή  
Παιδιών  

& Εφήβων  
με Σακχαρώδη  

Διαβήτη Τύπου 1

Η σωστή διατροφή είναι ιδιαίτερα αναγκαία για τη 
ρύθμιση του διαβήτου και τη σωστή ανάπτυξη του 
παιδιού με το χρόνιο αυτό πρόβλημα. Οι σύγχρονες 
διατροφικές συστάσεις για παιδιά και εφήβους με 
Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1, δε διαφέρουν από τις 
συστάσεις για παιδιά και εφήβους της ίδιας ηλικίας.

Είναι ένα πρόγραμμα υγιεινής διατροφής, το οποίο 
μπορεί και πρέπει να εφαρμοστεί από όλο τον πληθυσμό, 
διαβητικό και μη.

Η συμμετοχή και η εφαρμογή αυτού του προγράμματος 
από όλη την οικογένεια του παιδιού και εφήβου με 
σακχαρώδη διαβήτη, κρίνεται απαραίτητη και θεωρείται 
καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη καλής ρύθμισης 
του σακχάρου του αίματος.

Στόχοι του προγράμματος 
υγιεινής διατροφής των παιδιών 
και εφήβων με Σ.Δ. είναι :

1. Επαρκής πρόσληψη ενέργειας και θρεπτικών 
συστατικών, για να είναι εξασφαλισμένη η ομαλή 
ανάπτυξη και υγεία του παιδιού και εφήβου. Οι 
ενεργειακές ανάγκες ποικίλλουν από παιδί σε παιδί 
και μεταβάλλονται πολύ γρήγορα ακόμη και στο ίδιο 
παιδί. Έτσι, επιβάλλεται η τακτική αναπροσαρμογή του 
διαιτολογίου ανάλογα με το στάδιο της ανάπτυξής του 
και της σωματικής δραστηριότητας.

2. Επίτευξη του καλύτερου δυνατού γλυκαιμικού 
ελέγχου και ιδιαίτερα αποφυγή υπογλυκαιμικών και 
υπεργλυκαιμικών επεισοδίων. Για να επιτευχθεί αυτό 
θα πρέπει να υπάρχει μια άριστη ισορροπία μεταξύ 
ινσουλίνης, τροφίμων και άσκησης.

3. Επίτευξη ή και διατήρηση του βάρους σε 
φυσιολογικά επίπεδα για το ύψος, την ηλικία και το 
φύλο του παιδιού, ώστε να αποφευχθεί η παχυσαρκία.

4. Αποφυγή των ανεπιθύμητων επιπλοκών του Σ.Δ.

Οι διατροφικές οδηγίες που προτείνονται από την ISPAD – 
2007 (International Society for Pediatric and Adolescents 
Diabetes) στηρίζονται στην πυραμίδα της Μεσογειακής 
δίαιτας και έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

Ενέργεια Κατάλληλες θερμίδες για 
ομαλή ανάπτυξη παιδιού 
και απόκτηση ή διατήρηση 
επιθυμητού βάρους

Υδατάνθρακες 50-55% ολικής θερμιδικής 
πρόσληψης

Πρωτεΐνες 10-15%

Λίπη 30-35%

Κορεσμένα 
λιπαρά οξέα

< 10%

Μονοακόρεστα 
λιπαρά οξέα

> 10%

Πολυακόρεστα 
λιπαρά οξέα

<10%

Φυτικές ίνες 12-14 γρ./1000 θερμίδες

Αλάτι < 6γρ/ημέρα

Για να επιτευχθούν οι 
παραπάνω στόχοι η ημερήσια 
κατανάλωση τροφίμων πρέπει να 
χαρακτηρίζεται από :

� Καθορισμένη κατανάλωση ψωμιού, δημητριακών 
ολικής άλεσης, φρέσκων φρούτων και λαχανικών, 
οσπρίων, για την επαρκή πρόσληψη υδατανθράκων 
(κυρίως σύνθετων) και φυτικών ινών.

� Μέτρια κατανάλωση λίπους, κυρίως με τη μορφή 
ελαιολάδου, το οποίο αποτελεί και την καλύτερη 
πηγή λίπους για τον οργανισμό.

� Αυξημένη κατανάλωση ψαριών και μέτρια κόκκινου 
κρέατος.

� Περιορισμένη  πρόσληψη κρεάτων και τυριών με 
πολύ λίπος, γλυκισμάτων και “έτοιμων φαγητών”.

� Αποφυγή των τυποποιημένων προϊόντων του 
εμπορίου.

Η σωστή διατροφή είναι μια βασική 
προϋπόθεση για υγεία και σωστή ανάπτυξη 

για κάθε παιδί 

ΔηΜHΤΡΙΟΣ ΧΙΩΤηΣ, παιδίατρος -  Ενδοκρινολόγος
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παιδί  & Έφηβος

Οι ποσότητες των τροφίμων είναι εξατομικευμένες. 
Ο αριθμός, η ποσοτική και η ποιοτική σύσταση των 
γευμάτων εξαρτάται από το σχήμα ινσουλινοθεραπείας 
που εφαρμόζει το κάθε παιδί-έφηβος.

Η συμμόρφωση των παιδιών και  ιδιαίτερα των εφήβων 
στην εφαρμογή του προγράμματος «σωστής διατροφής» 
παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, ιδιαίτερα στην περίοδο 
της εφηβείας, όπου ο έφηβος αναζητά να αναπτύξει τη 
δική του προσωπικότητα. Στην προσπάθειά του αυτή 
να ανεξαρτοποιηθεί, τρώει όλο και πιο συχνά μακριά 
από το σπίτι του, με τους φίλους του και καταναλίσκει τις 
περισσότερες φορές μεγάλες ποσότητες φαγητού ή και 
γλυκισμάτων,

Ο ρόλος του ιατρού και των γονέων είναι να σέβονται 
την ανάγκη του εφήβου για γευστική απόλαυση και 
κοινωνική ζωή. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, 
ώστε η τροφή που του προσφέρεται στο σπίτι να αφήνει 
θερμιδικά περιθώρια για ότι τρώει ο έφηβος στις εξόδους 
του, αρκεί να μην χάνει το μέτρο και να είναι γνώστης της 
ποσότητας και του είδους της ινσουλίνης που πρέπει να 
κάνει.

Τι πρέπει να προσέχει  
ένα παιδί στο σχολείο;
Τα περισσότερα τρόφιμα που υπάρχουν στα κυλικεία των 
σχολείων, όπως τυρόπιτες, σοκολάτες, πατατάκια, κρουα-
σάν, αναψυκτικά κ.λ.π. είναι πλούσια σε λίπος, ζάχαρη και 
επομένως σε θερμίδες και φτωχά σε άλλα θρεπτικά συ-
στατικά.

Η συνεχής κατανάλωση τέτοιων προϊόντων θα οδηγήσει 
σε αύξηση του βάρους και ενδεχομένως αύξηση των λι-
πιδίων του πλάσματος, με δυσμενείς επιπτώσεις μακρο-
πρόθεσμα στη γλυκαιμική ρύθμιση.

Η ευελιξία και η ελευθερία που παρέχουν τα εντατικο-
ποιημένα σχήματα ινσουλινοθεραπείας και οι αντλίες συ-
νεχούς έγχυσης ινσουλίνης σχετικά με την ποσότητα και 
ποιότητα των τροφίμων, δεν είναι συνώνυμες με τη δια-
τροφική αναρχία.

Θα πρέπει να γίνονται σωστές επιλογές όπως: σάντουιτς 
με ψωμί ολικής άλεσης, τυρί με λίγα λιπαρά. Να αποφεύ-
γονται οι φρουτοχυμοί γιατί απορροφώνται ταχέως από 
το γαστρεντερικό σωλήνα και ανεβάζουν το σάκχαρο αί-
ματος.

Ένα καλό πρωινό στο σπίτι π.χ. γάλα με δημητριακά και 
ένα μικρό φρούτο, μειώνει τις πιθανότητες για κακές επι-
λογές τροφίμων αργότερα.

Ποια μέτρα πρέπει να λαμβάνει 
ένα παιδί στο σχολείο για την 
αποφυγή υπογλυκαιμίας κατά τη 
διάρκεια της άσκησης, αλλά και 
μετά από αυτή; 
Είναι γνωστό ότι η άσκηση μειώνει τα επίπεδα του 
σακχάρου, όχι μόνο κατά τη διάρκειά της, αλλά και 
αρκετές ώρες μετά. Για να είναι ασφαλές το παιδί και 
ευχάριστη η άσκηση πρέπει να ληφθούν τα εξής μέτρα:

1. Μέτρηση του σακχάρου. Εάν το σάκχαρο είναι 
υψηλό (>250 mg/dl) είναι καλό να γίνει διορθωτική 
ινσουλίνη, έλεγχος για οξόνη (εάν υπάρχει η 
δυνατότητα) και η άσκηση να ακυρωθεί.

2. Μείωση της δόσης της ινσουλίνης που ο χρόνος 
δράσης της συμπίπτει με την άσκηση.

3. Εάν το σάκχαρο είναι >150 mg/dl είναι καλό να 
λαμβάνονται 10-15 γρ υδατανθράκων (30γρ ψωμί ή 1 
μπανάνα ή ένας χυμός περίπου 100 ml) κάθε 30 λεπτά 
μετά την έναρξη της άσκησης.

4. Εάν το σάκχαρο είναι < 150 mg/dl, είναι καλό 
η λήψη των 15γρ υδατανθράκων να ξεκινήσει 
συγχρόνως με την έναρξη της άσκησης.

5. Εάν θα ακολουθήσει γευματίδιο μετά την άσκηση 
είναι καλό να μειωθεί η δόση της γευματικής 
ινσουλίνης.

6. Είναι απαραίτητο το παιδί να έχει πάντοτε μαζί του  
ζάχαρη ή ένα μικρό χυμό για την αντιμετώπιση της 
υπογλυκαιμίας.

7. Δεν παραμελείται η λήψη υγρών, εάν η άσκηση είναι 
έντονη ή επιτελείται σε θερμό περιβάλλον, για την 
αποφυγή αφυδάτωσης.

Η εξατομίκευση είναι απαραίτητη και ο προσδιορισμός 
του σακχάρου αίματος με τον αυτοέλεγχο πριν και μετά 
την άσκηση, θα οδηγήσει σε άριστη ρύθμιση χωρίς 
υπογλυκαιμία.

Ο ρόλος του ιατρού και των 
γονέων είναι να σέβονται την 
ανάγκη του εφήβου για γευστική 
απόλαυση και κοινωνική ζωή





Σ’ αυτή την επιλεγμένη σειρά από το corpus των Ιπποκράτειων έργων που 
πρόθυμα φιλοξενούνται στα τεύχη της «Ευεξίας & Διατροφής» και δίνουν 
τις θέσεις της Ιπποκράτειας ιατρικής στο μεγάλο θέμα της Βιοηθικής, 
που απασχολεί έντονα την επιστημονική ευαισθησία της εποχής μας, 
εντάσσονται οι δεοντολογικές παρατηρήσεις των Ιπποκράτειων έργων 
«Περί ευσχημοσύνης». Προκαταρκτικά είναι ίσως απαραίτητα μερικά 
ετυμολογικά για τον όρο αυτό. Η λέξη, λοιπόν, ευσχημοσύνη (από το επίρ. 
Ευ και το ουσ. σχήμα) πρέπει να δήλωνε αρχικά την ευπρεπή εξωτερική 
εμφάνιση• καθώς όμως στη χρήση της γλώσσας ταυτιζόταν η εξωτερική 
με την εσωτερική ομορφιά, η ομορφιά του σώματος με την ομορφιά της 
ψυχής, η ευσχημοσύνη «βελτιώθηκε» στη σημασία της αποκτώντας την 
έννοια της ευπρέπειας. Ο γιατρός – συγγραφέας του «Περί ευσχημοσύνης» 
έργου δίνει στους ομοτέχνους του οδηγίες για την «ευσχήμονα» άσκηση 
του υψηλού έργου τους. Το κείμενο δημιουργεί μερικούς προβληματισμούς 
για τον συντάκτη του και για τη χρονολόγηση της συγγραφής του. Παρά 
ταύτα έχουμε μια πολύ σημαντική μαρτυρία για τη σημασία που απέδιδαν 
οι παλιοί γιατροί στην ανάγκη να έχουν οι ομότεχνοί τους το απαραίτητο 
για την άσκηση των καθηκόντων τους κύρος.

ΠΕΡΙ  ΕΥΣΧΗΜΟΣΥΝΗΣ 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ, 
Περί Ευσχημοσύνης
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1. Το υψηλότερο είδος γνώσης και σοφίας είναι αυτό που 
πήρε τη μορφή τέχνης και κάνει τη ζωή των ανθρώπων πιο 
ευπρεπή και πιο έντιμη.

2. Η γνώση και η σοφία είναι έντιμη, αν χρησιμοποιεί μέθοδο 
επιστημονική και αν δεν υπηρετεί την αισχροκέρδεια και 
την απρέπεια.

3. Όσοι αντιπροσωπεύουν τη σοφία αυτού του είδους είναι 
απλοί και ανεπιτήδευτοι στην εξωτερική εμφάνισή τους• 
έχουν ανάλογες και τις ψυχικές ιδιότητές τους• είναι ανεπι-
τήδευτοι, συγκρατημένοι, κοινωνικοί, σοβαροί, υπομονετι-
κοί, υπηρέτες της αλήθειας.

4. Ο πρώτος ρόλος όλων αυτών των ιδιοτήτων ανήκει στη 
φύση• ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι συμπληρωματικός.

5. Πρέπει ξαναπιάνοντας το καθένα απ’ όσα μνημονεύτηκαν 
να φέρεις σε σύνδεση τη σοφία και την ιατρική, την ιατρι-
κή με τη σοφία. Διότι ο γιατρός που είναι εραστής της σοφί-
ας είναι ίσος με το θεό• διότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά 
από τη μια στην άλλη• διότι στην ιατρική υπάρχουν όλες 
οι ιδιότητες που σχετίζονται με τη σοφία: η αφιλαργυρία, η 

μετριοφροσύνη, η ερυθρίαση, η σεμνή περιβολή, η εμβρί-
θεια, η κρίση, η ηρεμία, η ικανότητα στις απαντήσεις, η κα-
θαριότητα, η γνωμολογική άνεση, η γνώση των χρήσιμων 
και απαραίτητων για τη ζωή, η προσφορά καθαριστικών 
μέσων, η έλλειψη δεισιδαιμονιών, η θεϊκή υπεροχή. Διότι 
έχουν αυτά που έχουν για να αποφεύγουν την ακολασία, 
την ευτέλεια, τη μετριότητα, την απληστία, τον ασυγκράτη-
το πόθο, την αρπακτικότητα, την αδιαντροπιά…

6. Η πραγματική αιτία των θεραπειών είναι οι θεοί• οι γιατροί 
με την περιορισμένη δύναμή τους είναι απλώς τα μέσα.

7. Λοιπόν, αφού έτσι είναι όλα όσα έχουν αναφερθεί, πρέπει 
ο γιατρός να έχει και να δείχνει κατά την άσκηση του επαγ-
γέλματός του κάποια λεπτότητα τρόπων• διότι η τραχύ-
τητα είναι αντιπαθητική και στους υγιείς και στους αρρώ-
στους. Ο γιατρός πρέπει να φροντίζει όσο γίνεται τον εαυτό 
του χωρίς να αφήνει να φαίνονται πολλά μέρη του σώμα-
τός του, να μην μακρολογεί μιλώντας με άσχετους, αλλά να 
λέει όσα είναι απαραίτητα• να μην κάνει τίποτε από αυτά με 
τρόπο που να τους δίνει την αίσθηση του περιττού και της 



θΕΟΔΩΡΟΣ γ.  ΜαΥΡΟπΟΥλΟΣ, φιλόλογος
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επίδειξης. Ας σκέφτεται όλα αυτά, για να έχει από πριν έτοι-
μα για χρήση, όταν θα υπάρχει ανάγκη• αλλιώς στην ώρα 
της ανάγκης θα έχει κάποια αμηχανία.

8. Στην ιατρική πρέπει με προσοχή να ασκούνται τα ακόλου-
θα : η ψηλάφηση, η επάλειψη, η πλύση με όμορφες κινή-
σεις των χεριών, τα ξαντά, τα καταπλάσματα, οι επίδεσμοι, 
η μελέτη των περιβαλλοντικών συνθηκών, τα φάρμακα σε 
σχέση με τραύματα και με προβλήματα που προκύπτουν 
με τα μάτια, και όλα αυτά με κατάταξή τους κατά είδη, για 
να μπορείς να τα έχεις πρόχειρα από πριν, τα μηχανικά 
μέσα, τα μαχαίρια και τα υπόλοιπα• διότι η έλλειψη αυτών 
των πραγμάτων προκαλεί αμηχανία και ζημιά. Κι ας έχεις 
μια δεύτερη, απλούστερη εργαλειοθήκη για ταξίδια και για 
να μπορείς να τα κουβαλάς στα χέρια σου• η πιο βολική εί-
ναι αυτή που έχει όλα καταταγμένα μεθοδικά• διότι ο για-
τρός δεν μπορεί να αντιμετωπίζει όλες τις καταστάσεις.

9. Να θυμάσαι καλά τα φάρμακα και τις ιαματικές δυνατότη-
τές του, τα απλά και τα σύνθετα, αν βέβαια έχουμε αποθη-
κευμένα στη μνήμη μας και τη θεραπεία των ασθενειών, 
και τα είδη τους, την ποσότητα και τον τρόπο με τον οποίο 
χρησιμοποιούνται στις επιμέρους περιπτώσεις• διότι αυτό 
είναι το πλαίσιο της ιατρικής, η αρχή, η μέση και το τέλος.

10. Να έχεις ετοιμασμένα τα διάφορα είδη των μαλακτικών 
φαρμάκων ανάλογα με τη χρήση του καθενός από αυτά. 
Να έχεις έτοιμα από πριν και τα καθαρκτικά φάρμακα μα-
ζεμένα από τους κατάλληλους τόπους και παρασκευασμέ-
να με τον σωστό τρόπο κατά είδη και μεγέθη, δηλαδή άλλα 
σχεδιασμένα για να κρατήσουν πολύ καιρό και άλλα φρέ-
σκα για να χρησιμοποιηθούν στην κατάλληλη στιγμή και 
ανάλογα τα άλλα.

11. Όταν μπαίνεις στο σπίτι του αρρώστου έχοντας ετοιμάσει 
όλα αυτά, για να μην βρεθείς σε αμηχανία, και έχοντας όλα 
τακτοποιημένα για ό,τι θα χρειαστεί να κάνεις, να ξέρεις τι 
πρέπει να κάνεις, πριν μπεις μέσα στο σπίτι• διότι σε πολ-
λές περιπτώσεις δε χρειάζεται τόσο η σκέψη, όσο η πρα-
κτική βοήθεια. Πρέπει λοιπόν με βοηθό την εμπειρία σου 
να προβλέπεις την έκβαση της νόσου• διότι αυτό σου δίνει 
υπόληψη και είναι ευκολομάθητο.

12. Μπαίνοντας στο σπίτι του αρρώστου να θυμάσαι με ποιο 
τρόπο θα καθίσεις• να έχεις στο νου σου τη μετρημένη συ-
μπεριφορά, το ντύσιμό σου, το σοβαρό ύφος σου, τη βρα-
χυλογία σου, την ηρεμία σου, τη συμπεριφορά σου πλάι 
στον άρρωστο, τη φροντίδα σου, τις απαντήσεις σου στις 
ερωτήσεις του αρρώστου, την αυτοσυγκράτησή σου στη 
φασαρία, τον τρόπο επίπληξης για τους θορύβους, την 
προθυμία σου για τις ιατρικές περιποιήσεις. Εκτός από 
αυτά φρόντισε την πρώτη προετοιμασία σου• αλλιώς μην 
παραλείψεις τίποτε απ’ όσα υποδεικνύονται για την πρόθυ-
μη εξυπηρέτηση των αρρώστων.

13. Να επισκέπτεσαι συχνά τους αρρώστους• να τους εξετά-
ζεις με ιδιαίτερη προσοχή και να ξεπερνάς τις παγίδες που 
σου στήνουν οι αρρώστιες κατά τις μεταβολές τους• έτσι 
θα αντιλαμβάνεσαι πιο εύκολα την κάθε περίπτωση και θα 
νιώθεις μεγαλύτερη άνεση• διότι η αστάθεια χαρακτηρίζει 

τους χυμούς του σώματος• γι’ αυτό από τη φύση τους μετα-
βάλλονται γρήγορα από τυχαία περιστατικά• διότι οι παρα-
λείψεις που γίνονται κατά την κατάλληλη για βοήθεια στιγ-
μή κάνουν γρήγορο το ξεκίνημα της αρρώστιας και σκο-
τώνουν τον άρρωστο, αν δε βοηθηθεί. Όταν πολλά μαζί 
προκαλούν μια κατάσταση, το πράγμα είναι πια δύσκολο• 
αντίθετα, οι συνέπειες ενός φαινομένου που παρουσιάζε-
ται μόνο του είναι πιο ευμεταχείριστες και αντιμετωπίζο-
νται πιο εύκολα με την πείρα.

14. Πρέπει να προσέχεις τα σφάλματα των αρρώστων, που 
τους κάνουν να λεν ψέματα σε σχέση με το αν πήραν τις 
τροφές που τους όρισες• μη παίρνοντας τα δυσάρεστα 
ποτά και καθαρτικά ή μη εκτελώντας τις θεραπευτικές οδη-
γίες πεθαίνουν, αντί να ομολογήσουν αυτό που έκαναν, και 
οι δικοί τους ρίχνουν την ευθύνη στο γιατρό.

15. Πρέπει, επίσης, να σε απασχολεί και η κατάκλιση του αρ-
ρώστου σε σχέση με την εποχή του έτους και με το είδος 
της αρρώστιας, για άλλους οι καλά αεριζόμενοι χώροι και 
για άλλους οι σκεπασμένοι και υπόγειοι χώροι. Πρέπει να 
απομακρύνεις τον άρρωστο από τους θορύβους και τις 
μυρωδιές, προπάντων από τη μυρωδιά του κρασιού• διότι 
αυτή είναι η χειρότερη.

16. Όλα αυτά να τα κάνεις ήρεμα και κόσμια, κρύβοντας τα πιο 
πολλά από τον άρρωστο, όσο τον φροντίζεις• να του δίνεις 
τις απαραίτητες συμβουλές καλοδιάθετα και ήρεμα απο-
σπώντας την προσοχή του από τα προσωπικά του προ-
βλήματα, τη μία επιπλήττοντάς τον έντονα και αυστηρά, 
την άλλη παρηγορώντας τον καλοσυνάτα και με φροντί-
δα, χωρίς να του αποκαλύπτεις όσα θα του συμβούν ή του 
συμβαίνουν• διότι πολλοί για το λόγο αυτό παρουσιάζουν 
επιδείνωση της κατάστασής τους, επειδή από πρωτύτερα 
τους ενημερώσαμε τι τους συμβαίνει ή τι θα τους συμβεί.

17. Κάποιος από τους μαθητές σου ας μένει να επιβλέπει να 
εκτελούνται πρόθυμα οι οδηγίες σου και να πιάσουν τόπο 
οι εντολές σου. Από τους μαθητές σου να διαλέγεις όσους 
έχουν ήδη γίνει δεκτοί στο χώρο της ιατρικής τέχνης και 
μπορούν να είναι κάπως χρήσιμοι συμβάλλοντας με ασφά-
λεια στη θεραπεία• κι ακόμη για να μη σου μένουν άγνω-
στα όσα συμβαίνουν στο ενδιάμεσο των επισκέψεών σου. 
Ποτέ μην αναθέτεις τίποτε σε ανίδεο άτομο• αλλιώς για ό,τι 
κακό συμβεί ο ψόγος θα περάσει σε σένα. Να μην αμφι-
βάλλεις ποτέ ότι θα επιτύχει ό,τι έχει ετοιμαστεί σωστά• δε 
θα σου προκαλέσει κανέναν ψόγο, και όταν πετύχει, θα σου 
εξφασφαλίσει τιμή..

18. Συνοψίζουμε: Όπως είπαμε, η ευπρεπής άσκηση του ιατρι-
κού επαγγέλματος συμβάλλει πολύ στην απόκτηση καλής 
φήμης μεταξύ των ανθρώπων.

(μετάφραση του φιλολόγου Θ.Γ. Μαυροπούλου)



Επικοινωνούμε

●    Αναγνώστριά μας, 55 ετών, γράφει για το πρό-
βλημα που την απασχολεί. Εδώ και 2 μήνες παρου-
σιάζει πόνο στο άνω τμήμα της κοιλιακής χώρας 
μετά το φαγητό καθώς και αίσθημα  μετεωρισμού. 
Ο ιατρός της υπέδειξε να κάνει γαστροσκόπηση, 
αλλά η ίδια φοβάται. Από γνωστούς της έμαθε ότι 
υπάρχει η δυνατότητα να ελεγχθεί για την παρου-
σία ελικοβακτηριδίου του πυλωρού με test ανα-
πνοής. Μας ρωτά αν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο 
ώστε να να αποφύγει τη γαστροσκόπηση. Επίσης 
ανησυχεί μήπως τα συμπτώματα αυτά αποτελούν 
εκδήλωση ανάπτυξης κακοήθειας.

Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Η χρόνια λοίμω-
ξη με ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού πράγματι μπορεί 
να οδηγήσει σε ορισμένες παθήσεις του στομάχου και 
του δωδεκαδακτύλου (π.χ έλκος)  υπεύθυνες για συ-
μπτώματα όπως αυτά που αναφέρετε. Αν και η πιθα-
νότητα να υποκρύπτεται κακοήθεια  σε μια τέτοια πε-
ρίπτωση όπως η δική σας κατά την οποία απουσιά-
ζουν άλλα συμπτώματα, όπως απώλεια βάρους, αναι-
μία, δυσκολία στην κατάποση τροφής, έμετοι και μαύ-

ρα κόπρανα είναι πολύ μικρή, ωστόσο μετά την ηλι-
κία των 40-45 ετών συστήνεται η διενέργεια γαστρο-
σκόπησης. Η δοκιμασία αναπνοής απαντά μόνο στο 
ερώτημα εάν υπάρχει ή όχι ελικοβακτηρίδιο και προ-
τείνεται σε μικρότερες ηλικίες, όπου η πιθανότητα άλ-
λου συνοδού νοσήματος είναι πολύ μικρή. Η γαστρο-
σκόπηση είναι σύντομη και όχι ιδιαίτερα δυσάρεστη 
εξέταση κατά την οποία εκτός από  λεπτομερή επισκό-
πηση του βλεννογόνου του οισοφάγου του στομάχου 
και του δωδεκαδακτύλου, θα ληφθεί και υλικό βιοψί-
ας για την αναζήτηση του ελικοβακτηριδίου του πυ-
λωρού. 

● Αναγνώστης μας ρωτά σχετικά με τη διατροφή 
που πρέπει να ακολουθεί επειδή παρουσιάζει εκ-
κολπώματα στο παχύ έντερο. Γνωρίζει ότι πρέπει 
να λαμβάνει διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες και 
έχει ενημερωθεί λεπτομερώς από το αντίστοιχο 
ενημερωτικό φυλλάδιο του Ελληνικού  Ιδρύματος 
Γαστρεντερολογίας και Διατροφής. Ωστόσο, έχει 
ακούσει ταυτόχρονα ότι πρέπει να αποφεύγει τρο-
φές με κουκούτσια και σπόρια γιατί η κατανάλωσή 
τους είναι επικίνδυνη για όσους έχουν εκκολπώμα-
τα.  Μας ρωτά εάν το τελευταίο ισχύει. 

Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Τα εκκολπώματα 
αποτελούν προσεκβολές του τοιχώματος του εντέ-
ρου, οι οποίες αφορούν είτε όλες τις στιβάδες του 
εντερικού τοιχώματος («αληθή» εκκολπώματα) είτε 
μόνο το βλεννογόνο (ψευδοεκκολπώματα΄). Η μεγάλη 
πλειονότητα των εκκολπωμάτων του παχέος εντέρου 
ανήκουν στην 2η κατηγορία και η συχνότητά τους αυ-
ξάνει με την ηλικία. Σε ηλικία μικρότερη των 40 ετών  
παρουσιάζει εκκολπώματα το 10% του πληθυσμού, 
ενώ στην ηλικία των 80 ετών και άνω το 50-66%. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις τα εκκολπώματα δεν προ-
καλούν συμπτώματα ή συσχετίζονται με μη ειδικά συ-
μπτώματα, όπως μετεωρισμός, άλγος αριστερού λα-
γονίου βόθρου, βλέννη στις κενώσεις κ.α. Δεν είναι 
πάντα σαφές ωστόσο εάν για τα παραπάνω συμπτώ-
ματα είναι υπεύθυνα τα εκκολπώματα, καθώς αυτά χα-
ρακτηρίζουν και τις λειτουργικές διαταραχές του πε-
πτικού (π.χ. το σύνδρομο ευερεθίστου εντέρου) οι 
οποίες ενδέχεται να συνυπάρχουν με τα εκκολπώμα-
τα. Σε ορισμένες επίσης περιπτώσεις τα εκκολπώμα-
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τα μπορούν να επιπλακούν από φλεγμονή  (εκκολπω-
ματίδα) ή αιμορραγία. Υπάρχουν δεδομένα ότι η αυ-
ξημένη κατανάλωση φυτικών ινών (10-25 γρ. ημερη-
σίως, προερχόμενες κυρίως από φρούτα και λαχανικά 
και λιγότερο από δημητριακά) μειώνει την πιθανότη-
τα εμφάνισης εκκολπωμάτων, βελτιώνει τα συμπτώ-
ματα της εκκολπωμάτωσης και μειώνει επίσης την πι-
θανότητα ανάπτυξης επιπλοκών. Αυτό επιτυγχάνεται 
μέσω σχηματισμού μαλακών κοπράνων και μείωσης 
των ενδοαυλικών εντερικών πιέσεων.  Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι όσον αφορά την αιτιοπαθογένεια της εκκολ-
πωματίτιδας επικρατεί η θεωρία ότι ο αυλός ενός εκ-
κολπώματος αποφράσσεται με αποτέλεσμα την υπε-
ρανάπτυξη μικροβιών εντός του εκκολπώματος. Αυτή 
η θεωρία ωθεί αρκετούς να πιστεύουν ότι  κατά ανά-
λογο τρόπο μπορεί να είναι επικίνδυνα τα σπόρια ή τα  
κουκούτσια επειδή δεν πέπτονται, μεταφέρονται στο 
παχύ έντερο και εκεί θεωρητικά μπορούν αποφρά-
ξουν το στόμιο ενός εκκολπώματος. Παρά το λογικό 
της παραπάνω υπόθεσης όμως δεν υπάρχουν μελέτες 
στη βιβλιογραφία οι οποίες να την υποστηρίζουν. 

● Αναγνώστης μας, 55 ετών, ρωτά πληροφορίες 
σχετικά με τον οισοφάγο Barrett. Πρόσφατα υπε-
βλήθη σε γαστροσκόπηση επειδή παρουσίαζε οπι-
σθεστερνικά αίσθημα καύσου μετά το γεύμα. O γα-
στρεντερολόγος διαπίστωσε οισοφαγίτιδα και οι-
σοφάγο Barrett,  διάγνωση η οποία επιβεβαιώθη-
κε με τη λήψη βιοψιών. Ο αναγνώστης μας πήρε 
θεραπεία με ομεπραζόλη για 2 μήνες και υπεβλή-
θη ξανά σε γαστροσκόπηση όπου διαπιστώθηκε 
μεγάλη βελτίωση της οισοφαγίτιδας. Ο γαστρεντε-
ρολόγος τού εξήγησε ότι πρέπει να λαμβάνει συνε-
χώς ομεπραζόλη και να υποβληθεί σε       γαστρο-
σκόπηση μετά 2-3 έτη. Ο ίδιος διάβασε στο διαδί-

κτυο ότι η ύπαρξη οισοφάγου Barrett προδιαθέ-
τει σε καρκίνο οισοφάγου και ανησυχεί. Μας ρωτά 
εάν πρέπει να κάνει κάτι άλλο καθώς και αν πρέπει 
να κάνει ενδοσκόπηση νωρίτερα.

Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Ο οισοφάγος 
Barrett αποτελεί μια ιστολογική αλλοίωση (εντερι-
κή μεταπλασία) του βλεννογόνου του οισοφάγου η 
οποία προκύπτει ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης 
έκθεσης του βλεννογόνου στο όξινο γαστρικό υγρό 
το οποίο παλινδρομεί στον οισοφάγο από το στόμα-
χο. Ο οισοφάγος Barrett εντάσσεται στο πλαίσιο της 
γαστροοισοφαγικής παλινδρομικής νόσου, όπως και 
η οισοφαγίτιδα αλλά και  το σύμπτωμα του οπισθο-
στερνικού καύσου το οποίο είχατε. Σε αντίθεση όμως 
με τις δυο τελευταίες εκδηλώσεις της γαστροοισοφα-
γικής παλινδρομικής νόσου, ο οισοφάγος Barrett δεν 
υποστρέφει με τη θεραπεία. Ως προς την πιθανότητα 
ανάπτυξης οισοφαγικού αδενοκαρκινώματος, αυτή εί-
ναι πράγματι αυξημένη σε σχέση με το γενικό πληθυ-
σμό αν και όχι ιδιαίτερα μεγάλη σε απόλυτες τιμές. Εί-
ναι βέβαια μεγαλύτερη στην περίπτωση που ο οισο-
φάγος  Barrett παρουσιάζει δυσπλαστικές αλλοιώσεις. 
Έτσι, στη περίπτωση οισοφάγου Barrett  προτείνεται  
ενδοσκόπηση ελέγχου κάθε 2-3 χρόνια, ενώ αν υπάρ-
χει ήπια δυσπλασία κάθε 1 έτος. Στην περίπτωση σο-
βαρής δυσπλασίας προτείνεται ενδοσκόπηση κάθε 
τρεις μήνες ή χειρουργική αντιμετώπιση αν και τα τε-
λευταία έτη έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται ενδοσκο-
πικές μέθοδοι αφαίρεσης του μεταπλαστικού επιθηλί-
ου. Η συνεχής λήψη  αγωγής με ομεπραζόλη ή συγγε-
νές φάρμακο είναι αναγκαία καθώς μειώνεται η έκθε-
ση του οισοφάγου στο οξύ που παλινδρομεί.

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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ΧΡηΣΤΟΣ ΤΡΙαΝΤΟΣ, γαστρεντερολόγος

ΧΡηΣΤΟΣ γΙαΝΝΙΚΟΥληΣ, γαστρεντερολόγος

e-mail : chtriantos@hotmail.com / gian_chris@hol.gr 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΕΥΕΞΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ44

Τα Νέα του Ιδρύματος

â	Όσους συμμετείχαν στην 4η Εκπαιδευτική Διημερίδα  
του Ιδρύματος :

•	 ABBOTT	LABORATORIES	ΕΛΛΑΣ	 ,	ASTRAZENECA,	BRISTOL	MYERS	SQUIBB,	
GILEAD	SCIENCES	HELLAS	,	JANSSEN	CILAG,	SCHERING	PLOUGH

•	 NOVARTIS,	NYCOMED,	ROCHE	HELLAS
•	 Α&L	MEDICAL	SUPPLIES,	ANABIOSIS,	BAYER	HELLAS,	ΒΙΑΝΕΞ,	BOERINGHER	

INGELHEIM	ΕΛΛΑΣ,	 BOSTON	SCIENTIFIC	HELLAS,	 ELPEN,	Μ.Σ.	 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ	
ΕΛΛΑΣ,	 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ	 ΓΡΑΜΜΗ,	 NOVIS,	 RECKITT	 BENCKISER	 HELLAS,	
SMART	INTERMED,	SOLVAY	PHARMA

•	 FARAN	 LABORATORIES,	 LIBYTEC,	 ΟΜΙΚΡΟΝ	 ΜΕΝΤΙΚΑΛ,	 PROTON,	
WINMEDICA

•	 GALENICA	 	 	 	 	 	
â  Όλους όσους συνέβαλαν στην έκδοση και διακίνηση του περιοδικού μας 

και όσους συνεργάστηκαν στη συγγραφή των φυλλαδίων του Ιδρύματος.
â Το Διευθυντή Σύνταξης της «Ευεξίας» και Πρόεδρο της Επιτροπής Έρευνας 

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. 
Γεράσιμο Μάντζαρη 

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

â 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.

â 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 και Ευάγγελο Σταυρίδη.

â Την εταιρεία Astrazeneca α.ε. για τη χορηγία μιας υποτροφίας για το 
ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.

â	 Την	εταιρεία	Janssen	Cilag	α.ε.β.ε.	για	τη	χορηγία	μιας	υποτροφίας	για	το	
ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.

â Την εταιρεία Gilead Sciences Ελλλάς για τη χορηγία μιας υποτροφίας για το 
ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.

â 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.

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

â Τους συγγραφείς άρθρων και φυλλαδίων κ.κ.: Βασιλική Αναργύρου, Μιχάλη 

Αναστασιάδη, Δώρα Αντωνίου, Κωνσταντίνο Αρβανιτάκη, Αναστασία 
Βανδώρου, Παναγιώτα Βασιανοπούλου, Παντελή Βιώνη, Χρήστο 
Γιαννικούλη, Χριστίνα Έλενα Δρακοπούλου, Ροδέσσα Ζαφειροπούλου, 
Δήμητρα Ζήση, Γεωργία Ίσαρη, Δήμητρα Καγιάφα, Μαρία Καντηλάφτη, 
Θωμαή Καραγκιόζογλου – Λαμπούδη, Γιώργο Π. Καραμανώλη, Μαρία 
Κολοτούρου, Τίνα Λουίζα Κουκ, Παρασκευή Κουστουράκη, Κατερίνα 
Μαργαρίτη, Θεόδωρο Γ. Μαυρόπουλο, Γιώργο Μίλεση, Σάντα Νούσια – 
Αρβανιτάκη, Χρίστο Ξουργιά, Βασίλειο Παπαμίκο, Μιχαήλ Πάτρα, Δημήτρη 
Σαμωνάκη, Στάθη Σκληρό, Σπύρο Σκούρα, Πηνελόπη Σπεντζούρη, Νικόλαο 
Φρόνα και Δημήτρη Χιώτη.

â Τους Νίκο Αντωνακόπουλο, Βασίλειο Ανυφαντή, Στέλλα Γιαμαλάκη, 
Αικατερίνη Καλογήρου, Ειρήνη Καπελώνη, Γεώργιο Κορδώνη, Γεράσιμο 
Λιβαδά, Μιχάλη Μιχαλέρη, 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.

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

â Τους κ.κ. Εμμανουήλ Αρχαύλη, 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.

â Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής 
της 4ης Εκπαιδευτικής Διημερίδας του Ιδρύματος κ.κ. Γ. Πασπάτη, Σ. 
Μανωλακόπουλο, Κ. Τριανταφύλλου, Μ. Τζουβαλά, Ν. Βιάζη, Ι. Βλαχογιαννάκο, 
Γ. Καραμανώλη, Γ. Αναγνωστόπουλο, Γ. Γερμανίδη, Ο. Γιουλεμέ, Ι. Δήμκα, Α. 
Θεοδωροπούλου, Κ. Θωμόπουλο, Δ. Καπετάνο, Π. Κασαπίδη, Κ. Κατσάνο, Γ. 
Κουκλάκη, Γ. Λαζαράκη, Γ. Μπάμια, Μ. Μυλωνάκη, Α. Νταϊλιάνα, Κ. Παπαδάκη, 
Γ. Παπαθεοδωρίδη, Ν. Παπαντωνίου, Κ. Παρασκευά, Γ. Παρούτογλου, Π. 
Σεχόπουλο, Ε. Συμβουλάκη, Α. Χατζηνικολάου και Α. Χρηστίδου. Επίσης 
όλους όσους βοήθησαν στην πραγματοποίηση της Ημερίδας αυτής 
λαμβάνοντας μέρος ως Πρόεδροι και Εισηγητές στρογγυλών τραπεζιών.

â Τους Προέδρους και τα Μέλη των Επιστημονικών και των Τοπικών 
Επιτροπών μας και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του Παραρτήματος Χίου κ. 
Ιωάννη Κυρλαγκίτση για την εκδήλωση στη Χίο καθώς και το Παράρτημα 
Θεσσαλονίκης και ειδικά τον Πρόεδρο κ. Γ. Κοκοζίδη και τον κ. Ι. Δήμκα, 
τόσο για την επιστημονική διημερίδα στις Σέρρες τον περασμένο Απρίλιο, 
όσο και για την πρόσφατη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής και την επιτυχή διεξαγωγή του μαθητικού 
δικτυακού διαγωνισμού μαθητικής αφίσας στη Βόρεια Ελλάδα με θέμα τη 
διατροφή.

â Τη Γραμματέα μας κ. Σπυριδούλα Καρδαρά για τη συνολική προσφορά της.

Ευχαριστούμε θερμά :
â	Tους  χορηγούς μας : 
GLAXOSMITHKLINE	α.ε.β.ε.	�	A&L	MEDICAL	SUPPLIES	�	ABBOTT	LABORATORIES	ΕΛΛΑΣ	α.β.ε.ε.	�	ASTRAZENECA	α.ε.	�	BOERINGHER	INGELHEIM	ELLAS	α.ε.	 
�	GILEAD	SCIENCES	HELLAS	μ.ε.π.ε.	�	JANSSEN	–	CILAG	α.ε.β.ε.	�	ROCHE	HELLAS	α.ε.	�	SCHERING	PLOUGH	S.A.

â	Όσους διαφημίστηκαν στο περιοδικό μας :
ASTRAZENECA	α.ε.	�	BOERINGHER	INGELHEIM	ΕΛΛΑΣ	α.ε.	� CANA α.ε. �	ELPEN	α.ε.	�	GALENICA	α.ε.	�	GENESIS	PHARMA	s.a.	�	GILEAD	SCIENCES	HELLAS	
μ.ε.π.ε. �	GLAXOSMITHKLINE	α.ε.β.ε.	� Μ.Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ α.ε. �	JANSSEN	-		CILAG	α.ε.β.ε.	�	NEPHROTECH	α.ε.	 
�	RECKITT	BENCKISER	α.β.ε.ε.	

To Παράρτημα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ιδρύματος Γαστρεντερολογίας & Διατροφής (ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.), 
πραγματοποίησε επιτυχώς στις 20 Οκτωβρίου 2009, ανοιχτή εκδήλωση με την ευκαιρία του εορτασμού 
της Παγκόσμιας Ημέρας Διατροφής (16 Οκτωβρίου) για τα μέλη και το κοινό, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση περιελάμβανε αφενός ανοιχτή διάλεξη για το κοινό με θέμα  
«Η πρόληψη της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας», αφετέρου την τελετή απονομής επαίνων και 
βραβείου στους συμμετέχοντες μαθητές στο διαδικτυακό διαγωνισμό ψηφιακής αφίσας με θέμα  
«Υγιεινή διατροφή = Τρόπος ζωής».  Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος ο Δρ. Κοκοζίδης Γεώργιος, Πρόεδρος 
του Δ.Σ. του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης, χαιρετώντας τους παρευρισκομένους και προλογίζοντας το 
θέμα της διάλεξης, η κα Νούσια – Αρβανιτάκη Σάντα ως πρόεδρος της διάλεξης και η κα Γαλή – Τσινοπούλου 
Ασημίνα ως κεντρική ομιλήτρια. Ακολούθησε συζήτηση με το κοινό και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την 
προαναφερόμενη τελετή απονομής επαίνων και βραβείου. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η 
Αντιδήμαρχος Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης και εκπρόσωπος της Περιφέρειας Α/βάθμιας και Β/βάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Η ψηφιακή αφίσα που βραβεύτηκε ήταν του Μαθητή 1ου Λυκείου 
Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης, Βλάχου Γρηγόρη του Γεωργίου.

ΕΚΔηλΩΣη ΣΤη θΕΣΣαλΟΝΙΚη 



Η ψηφιακή αφίσα του μαθητή Γρηγόρη Βλάχου που βραβεύτηκε στο διαδικτυακό διαγωνισμό μας με θέμα «Υγιεινή διατροφή = Τρόπος ζωής»
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Άγαλος Γεώργιος, Πεντέλη 50 €
Αγοραστούδης Παναγιώτης, Ζωγράφου 15 €
Αμαραντίδου Ελένη, Θεσσαλονίκη 15 €
Αναγνωστόπουλος Γεώργιος, Αθήνα 50 €
Βασιανοπούλου Παναγιώτα, Χολαργός 50 €
Βιάζης Νικόλαος, Π. Φάληρο 50 €
Βιέννα Ελένη, Αθήνα 15 €
Βλαχογιαννάκος Ιωάννης, Ν. Ηράκλειο 50 €
Γεωργιάδης Δημοσθένης, Μαρούσι 50 €
Γεωργόπουλος Φίλιππος, Βριλήσσια 50 €
Γιαννόπουλος Χρήστος, Κόρινθος 100 €
Γιάτσου Ευαγγελία, Βόλος 15 €
Γκέσιου Χρυσούλα, Δράμα 15 €
Γκούμα Παρασκευή, Αθήνα 50 €
Γραμματικόπουλος Χαράλαμπος, Θεσσαλονίκη 15 €
Δρόσου Αθανασία, Φάρσαλα 20 €
Ελευθεριάδης Σπύρος, Θεσσαλονίκη 15 €
Ζαβός Κωνσταντίνος, Λάρνακα/Κύπρος 50 €
Ζανιά Σπυριδούλα, Ζωγράφου 15 €
Ζάχου Αναστασία, Αθήνα 15 €
Θεοχαρίδης Αθανάσιος, Θεσσαλονίκη 50 €
Καλλή Θεοδώρα, Μαρούσι 50 €
Κανελλόπουλος Νίκος, Αθήνα 50 €
Καπετάνος Δημήτριος, Θεσσαλονίκη 50 €
Καραγιάννης Δημήτριος, Αθήνα 50 €
Καραγιαννίδης Αλέξανδρος, Θεσσαλονίκη 50 €
Καρακόιδας Χρήστος, Ίλιον 50 €
Καραμανώλης Γεώργιος, Παπάγου 50 €
Καραμανώλης Δημήτριος Γ., Παπάγου 50 €
Καραταπάνης Στυλιανός, Ρόδος 50 €
Καρδάση Μαρία, Βόλος 50 €
Κατσαρού Βάια, Γρεβενά 25 €
Καψωριτάκης Ανδρέας, Λάρισα 50 €
Κεγιόγλου Αναστασία, Γλύφάδα 50 €
Κεϊμαλή Ελένη, Ζωγράφου 15 €
Κέκης Βασίλειος, Αθήνα 150 €
Κίστης Κωνσταντίνος, Ιωάννινα 50 €
Κογεβίνας Αντώνιος, Κέρκυρα 50 €
Κοκκώνης Γεώργιος, Θεσσαλονίκη 50 €
Κομνηνού Ελένη, Ν. Ηράκλειο 50 €
Κορωνάκη Χρυσούλα, Δραπετσώνα 15 €
Κοτσικόρος Νίκος, Αθήνα 50 €

Κούλελη Θωμαή, Αθήνα 15 €
Κουμαδίτης Απόστολος, Καρδίτσα 50 €
Κουσοπούλου Νικολέττα, Θεσσαλονίκη 50 €
Κυριάκος Νίκος, Χολαργός 50 €
Λαζάρου Ευφροσύνη, Παλλήνη 15 €
Λεβέντης Δημήτρης, Ν. Ηράκλειο 100 €
Λεοντίδης Χρήστος, Κομοτηνή 50 €
Λουτράρης Κωνσταντίνος, Χίος 15 €
Μαγιάτη Μαρία, Σαλαμίνα 25 €
Μάθου Νικολέττα, Χαλάνδρι 50 €
Μανουσάκης Κωνσταντίνος, Πειραιάς 50 €
Μαργέτης Νικόλαος, Χαλάνδρι 50 €
Μάρκογλου Κωνσταντίνος, Αθήνα 50 €
Μαρκουτσάκη Θεοφανώ, Ν. Σμύρνη 50 €
Μασαλάς Κωνσταντίνος, Ιωάννινα 50 €
Μερκουλόπουλος Μάρκος, Καβάλα 50 €
Μεταξά Σεβαστή,  Κομοτηνή 30 €
Μοιρασγεντή Αφροάννα, Μαρούσι 15 €
Μπασιούκας Στέφανος, Ν. Πεντέλη 50 €
Μπουζάκης Ηλίας, Χανιά 60 €
Μυλωνάκη Μαρία, Αργυρούπολη 50 €
Ναλμπαντίδης Γεώργιος, Θεσσαλονίκη 50 €
Νικολάου Γιαννούλα, Αθήνα 15 €
Ντελή – Καραχρήστου Καλλιρρόη, Αγρίνιο 20 €
Ξιάρχος Παναγιώτης, Θεσσαλονίκη 50 €
Ξουργιάς Βασίλειος, Αθήνα 50 €
Οικονόμου Μιχάλης, Αθήνα 50 €
Παναγιωτακόπουλος Δημήτρης, Αθήνα 50 €
Παπάκου Αικατερίνη, Αθήνα 15 €
Παπακυρίτσης Δήμος, Βόλος 20 €
Παπαμιχαήλ Κωνσταντίνος, Ν. Ψυχικό 50 €
Παπαστεργίου Βασίλειος, Ρόδος 50 €
Παππάς Γεώργιος, Ιωάννινα 15 €
Πασπάτης Γρηγόριος, Ηράκλειο 50 €
Πατεράκη Στέλλα, Ρέθυμνο 25 €
Παχιαδάκης Ιωάννης, Θεσσαλονίκη 50 €
Πετούμενος Χρήστος, Κιάτο 50 €
Πλατή Κανέλλα, Λαγονήσι 15 €
Πουλόπουλος Γεώργιος, Θεσσαλονίκη 50 €
Πρωτόπαπας Ανδρέας, Θεσσαλονίκη 50 €
Ράπτη Ελένη, Θεσσαλονίκη 50 €
Ράπτης Νικόλαος, Αθήνα 50 €

Τα Νέα του Ιδρύματος

ΧΟΡΗΓΟΙ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΕΣ μέχρι 10/11/2009

Λάβαμε τα κάτωθι  ποσά και  ευχαριστούμε :

Ρεστέμη Ευγενία, Θεσσαλονίκη 15 €
Ριζοκώστα – Αγγέλη Ζωή, Ν. Ηράκλειο 30 €
Ροκκάς Θεόδωρος, Αθήνα 50 €
Σαβεριάδης Αδάμος, Λάρνακα/Κύπρος 50 €
Σελίδου Σμαρούλα, Θεσσαλονίκη 20 €
Σίμου Ελένη, Χίος 15 €
Σκοτινιώτης Ηλίας, Παιανία 50 €
Σμυρνίδης Αλέξανδρος, Βούλα 50 €
Στεφανιδάκη Σωκρ. Ευαγγελία, Λήμνος 15 €
Στραταριδάκης Ιωάννης Κ., Αρχάνες Ηρακλείου 20 €
Στράτος Κωνσταντίνος, Χαλκίδα 15 €
Συμβουλάκης Εμμανουήλ, Αθήνα 50 €
Ταμβακολόγος Γεώργιος, Σπάρτη 50 €
Ταμπάκης Ευθύμιος, Πειραιάς 25 €
Τάσσιος Περικλής, Αθήνα 50 €
Τασσοπούλου Τερψιθέα, Ν. Σμύρνη 20 €
Τερζούδης Σωτήρης, Θεσσαλονίκη 50 €
Τσακμαλή Μαρία – Αντιόπη, Θεσσαλονίκη 15 €
Τσαμπρινού Διονυσία, Πύργος 60 €
Τσαρδάκα Δέσποινα, Χίος 20 €
Τσιμπούρης Παναγιώτης, Ζωγράφου 50 €
Τσιρονίκος Δημήτριος, Αγ. Δημήτριος 50 €
Τσιρώνη Ευτυχία, Αθήνα 50 €
Τσόγια Χρυσούλα, Γλυκά Νερά 15 €
Φακίδου Άννα, Βόλος 100 €
Χαϊταλή Στασινή, Ίλιον 15 €
Χατζηαργυρίου Μαρία, Μυτιλήνη 50 €
Χατζηνικολάου Αθανάσιος, Χαλάνδρι 50 €
Χατζηχριστοδούλου Σιλιανή, Ρόδος 15 €
Χρηστιάς Ηλίας, Πάτρα 50 €
Χριστοδούλου Δημήτριος, Ιωάννινα 50 €

In Memoriam :

Ανδρόνικος Γαλάνης, Λάρισα 50 €
Εις μνήμη του υιού του Μιλτιάδη
Σωτήριος Γεωργούλας, Λαμία 50 €
Εις μνήμη Φώτη Χρ. Καραμπότση

Το “ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ” διοργανώνει Χριστουγεννιάτικο Παζάρι  
την Τετάρτη 2 και την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2009  

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

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

Σας περιμένουμε με την παρέα σας!
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