
Δραστηριότητες
του Β΄ Εξαμήνου του 2009

Από τη στήλη αυτή της εφηµερίδας µας
έχει καθιερωθεί να γίνονται ενηµερώσεις
για τις δραστηριότητες που ανέπτυξε ο
Σύλλογος για το χρονικό διάστηµα που µε-
σολαβεί από την προηγούµενη έκδοσή της.

Έτσι από τον Ιούλιο του 2009 µέχρι το
τέλος του έτους έχουν γίνει τα παρακάτω:

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Στο δεύτερο εξάµηνο λειτούργησαν 3 τµή-
µατα χορού µε δασκάλες τις κυρίες Ρ. Κα-
ρυοφυλλίδου και Κατερίνα Τριανταφυλ-
λίδου, 2 τµήµατα Αγγλικών µε καθηγήτριες
τις κυρίες Ε. Φαρίνη-Κουκουρίκου και Π.
Καραµπασούδη, 1 κατασκευής κοσµηµά-
των µε την κ. Λ. Πίτσιου, και 1 ζωγραφικής
µε την κ. Φ. Αθανασιάδου.

Κάθε ∆ευτέρα απόγευµα λειτούργησε η
Κοινωνική Λέσχη µε ελεύθερη προσέλευση
µελών και κοινού, και κάθε συνάντηση
πλαισιώνονταν συνήθως και µε κάποια
άλλη ενηµερωτική ή ψυχαγωγική εκδή-
λωση.

Β. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εκτός από αυτές τις παραπάνω σταθε-

ρές δραστηριότητες πραγµατοποιήθηκαν
διάφορες εκδηλώσεις περιστασιακά, ενη-
µερωτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού εν-
διαφέροντος

1. Ενημερωτικές ομιλίες:
για θέµατα υγείας:
••  19/10/09 ««  ∆∆ιιααττρροοφφιικκέέςς  ∆∆ιιααττααρρααχχέέςς--ΑΑννοο--
ρρεεξξίίαα  ––  ΒΒοουυλλιιµµίίαα»» µε οµιλήτρια την επισκέ-
πτρια υγείας και µέλος του Συλλόγου κ
.∆όµνα Ευαγγελίδου.
για κοινωνικά θέµατα
••  30/11/09 ««ΟΟιι  ααλλλλααγγέέςς  σσττηη  ζζωωήή  ττηηςς  γγυυ--
ννααίίκκααςς  µµεεττάά  τταα  5500»» µε οµιλήτρια την ψυ-
χολόγο κ. Κατερίνα Μανώλη

2. Πολιτιστικές εκδηλώσεις 
αα))  ΕΕµµφφααννίίσσεειιςς  ττωωνν  χχοορρεευυττιικκώώνν  ττµµηηµµάάττωωνν
του Συλλόγου σε πολιτιστικές εκδηλώσεις
άλλων Φορέων, µε την ευθύνη της δασκά-
λας χορού κ. Ρένας Καριοφυλλίδου, της
Αντιπροέδρου του ∆Σ κ. Παναγιώτας Πο-
λύχρου και της υπεύθυνης του βεστιαρίου
κ.Τασούλας Σπυρούδη:
••  26/7/ 09 στο ∆∆ήήµµοο  ΜΜιιρράάννοο, ΒΒεεννεεττίίαα της
Ιταλίας στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του
••  19/8/09 στην ΚΚρριιθθιιάά ,στις πολιτιστικές
εκδηλώσεις του ∆.∆.Κριθιάς του ∆ήµου
Ασήρου Θεσσαλονίκης

••  29/11/09 στη ΝΝέέαα  ΜΜεεσσήήµµββρριιαα, στο Αντά-
µωµα χορευτικών τµηµάτων που διοργά-
νωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ν
Μεσήµβριας
••  5/12/09 στη ΘΘέέρρµµηη, στο ΣΣεεδδιιώώττιικκοο  ΣΣεερρ--
γγιιάάννιι που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος γηγενών Μακεδόνων Θέρµης  «Ο
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ».
••  13/12/09 στο ΠΠοολλιιττιισσττιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ««  ΑΑλλέέ--
ξξααννδδρροοςς»» της Νοµαρχίας Θες/νίκης στις
εκδηλώσεις της Μονάδας Αυτιστικού Ατό-
µου «ΕΛΠΙ∆Α »
ββ))  ΜΜοουυσσιικκέέςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς
••  14/12/09, Εµφάνιση της χχοορρωωδδίίααςς στη
χριστουγεννιάτικη γιορτή του Συλλόγου,
που τραγούδησε παραδοσιακά κάλαντα
••  20/12/2009, Εµφάνιση της χορωδίας µε
ππααρρααδδοοσσιιαακκάά  κκάάλλαανντταα στις εκδηλώσεις
του ΕΕµµπποορριικκοούύ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ΠΠυυλλααίίααςς στο ∆η-
µοτικό πάρκο της Πυλαίας
γγ))  ΠΠααρραακκοολλοούύθθηησσηη  ΘΘεεααττρριικκώώνν  κκααιι  άάλλλλωωνν
ππααρραασσττάάσσεεωωνν,,  εεππίίσσκκεεψψηη  εεκκθθέέσσεεωωνν
••  23/11/09 Επίσκεψη στην έκθεση έργων
του Μiro στο ΤΤεελλλλόόγγλλεειιοο  ΚΚέέννττρροο  ΤΤεεχχννώώνν
••  12/11/00 Επίσκεψη στην έέκκθθεεσσηη  ζζωωγγρραα--
φφιικκήήςς που διοργάνωσε ο ΣΣύύννδδεεσσµµοοςς  κκααττοοίί--
κκωωνν  ΧΧααρριιλλάάοουυ..

3. Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που

διοργανώθηκαν µε ευθύνη της Αντιπροέ-
δρου κ. Π. Κιρµπάση- Πολύχρου και του µέ-
λους του ∆Σ. κ. Ευαγγελίας Κοντολάζου-
Κυρίµη, περιλάµβαναν:

Χορούς - συνεστιάσεις - 
απογευματινές εξόδους
••  28/9/09 Βραδινό στο ΟΟυυζζεερρίί  ««ΠΠέέττρριιννοο»»
••  9/11/09 ΓΓλλέέννττι µε µουσική και παραδο-
σιακά φαγητά και γλυκά της Πυλαίας ,
στην αίθουσα του Συλλόγου
Εκδρομές
••  24-28/7/09 στη ΒΒεεννεεττίίαα--ΜΜιιλλάάννοο

••  11/10/09 στο σσππήήλλααιιοο  ΜΜααααρράά και ∆∆ρράάµµα
••  21-22/11/09 στη ΛΛίίµµννηη  ΠΠλλαασσττήήρραα,,  ΚΚααλλαα--
µµππάάκκαα,,  ΜΜεεττέέωωρραα  ,,ΤΤρρίίκκααλλαα

4. Εκθέσεις - παζάρια
∆ιοργανώθηκε µε ευθύνη του ∆Σ  Χρριι--

σσττοουυγγεεννννιιάάττιικκοο  ππααζζάάρρι (7/12/09) µε  διά-
φορα είδη δώρων που κατασκευάστηκαν
από τα µέλη της οµάδας κατασκευών δια-
κοσµητικών αντικειµένων και κοσµηµάτων
και την κ  Π.Κιοσσέ – Βογιατζίδου.
Την οµάδα κατασκευής κοσµηµάτων συ-
ντονίζει η κυρία Λίτσα Πίτσιου και συµµε-
τέχουν οι κυρίες : Αθηνά Αζά, Στέλλα
Τσολάκη-Κιουρτσόγλου, Ευαγγελή Κυ-
ρίµη-Κοντολάζου, Μάγδα Ταϊρίδου, ∆ώρα
Ρηγοπούλου, Σοφία Γιαζκουλίδου και Τα-
σούλα Σπυρούδη. Όλες τους  προσφέρουν
αφιλοκερδώς, από το προσωπικό τους
χρόνο, εργασία και µεράκι για τις πολύ
όµορφες δηµιουργίες, από την πώληση των
οποίων ο Σύλλογος αποκτά έσοδα. Η
οµάδα κατασκεύασε επίσης όλα τα κοσµή-
µατα και τις ζώνες για τις φορεσιές του
συλλόγου και έτσι εµπλουτίσθηκε η ιµατιο-
θήκη  µε τα απαραίτητα συµπληρώµατα
των φορεσιών.

5. Προμήθεια ειδών 
με το λογότυπο του ΣυNόγου
Πραγµατοποιήθηκε σχεδιασµός και προµή-
θεια ειδών µε το λογότυπο του Συλλόγου
µε στόχο την προβολή και ενηµέρωση του
κοινού για τις δραστηριότητες του Συλλό-
γου. Τα είδη περιλαµβάνουν
µπλουζάκια, µπρελόκ, κον-
κάρδες καθώς και πάνινες οι-
κολογικές τσάντες, στο
πλαίσιο της πρωτοβουλίας
του Συλλόγου για τη µείωση
της χρήσης της πλαστικής
σακούλας.

6. Περίπτερο στο πανηγύρι
Όπως πέρυσι έτσι και αυτή τη χρονιά ο
Σύλλογος συµµετείχε σσττοο  ππααννηηγγύύρριι  ττοουυ
ΠΠρροοφφήήττηη  ΗΗλλίίαα (18,19,20/7/2010) µε περί-
πτερο στο οποίο διανέµονταν ενηµερωτικό
υλικό. Παράλληλα πουλήθηκαν τα είδη που
είχαν τυπωµένο το λογότυπο του Συλλό-
γου και αναφέρονται παραπάνω.
Το περίπτερο είχε µεγάλη επισκεψιµότητα
και σηµαντικά έσοδα.

7. Συνεργασία με άNους φορείς
••  Εµπορικό σύλλογο Πυλαίας
••  ∆ήµο Μιράνο Βενετίας
••  ΑΠΘ
••  Κοινωνικό Σύνδεσµο κατοίκων Χαριλάου
••  Ένωση  Πολιτιστικών Φορέων Νοµού
Θεσσαλονίκης
••  Μονάδα Αυτιστικού Ατόµου « ΕΛΠΙ∆Α»
••  Σύλλογο Γηγενών Μακεδόνων Θέρµης
«Ο Μέγας Αλέξανδρος»
••  ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Κριθιάς ∆ήµου
Ασήρου
••  Πολιτιστικό Σύλλογο Νέα Μεσήµβριας
••  Υπουργείο Μακεδονία Θράκης
••  Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης

8. Εκδόσεις
αα))  ΠΠεερριιοοδδιικκόό  ΤΤεεύύχχοοςς  ««  ΗΗ  ΚΚΑΑΠΠΟΟΥΥΤΤΖΖΗΗ∆∆ΑΑ»»

Τον Ιούλιο του 2009 εκδόθηκε το δεύ-
τερο τεύχος της εφηµερίδας που διανεµή-
θηκε στο κοινό της Πυλαίας δωρεάν.
Η εφηµερίδα περιλαµβάνει ενηµερώσεις
για τις δραστηριότητες τους Συλλόγου,
άρθρα, αποσπάσµατα ή περιλήψεις από
οµιλίες που πραγµατοποιούνται από το
Σύλλογο καθώς και φωτογραφικό υλικό
από διάφορες εκδηλώσεις. 
ββ))  ΗΗµµεερροολλόόγγιιοο  22001100
Το Ηµερολόγιο του 2010 εκδόθηκε από το
Σύλλογο και περιλαµβάνει σσυυννττααγγέέςς  µµεε  ππαα--
ρρααδδοοσσιιαακκάά  φφααγγηηττάά  κκααιι  γγλλυυκκάά  ττηηςς  ΠΠυυλλααίίααςς
τα οποία προετοίµασαν και έφεραν τα µέλη
στο Σύλλογο, φωτογραφήθηκαν αφιλοκερ-
δώς από τον κ. Σπύρο Μπάνο και περιλή-
φθηκαν σε ένα καλαίσθητο Ηµερολόγιο µε
την επιµέλεια των κειµένων από οµάδα
µελών του Συλλόγου. 

Μαρία Τζιαφέρη-Παπαθανασίου
Πρόεδρος ∆.Σ.
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“H KAΠΟΥΤΖΗΔΑ”
∆ιανέµεται δωρεάν

Προµηθευτείτε 
το «Ηµερολόγιο 2010» 

του συλλόγου µας  γεµάτο µε 
παραδοσιακές συνταγές.

Το ∆εκέµβρη του 2009 συµπληρώθηκαν δύο χρόνια από
τότε που συστάθηκε και λειτουργεί ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Γυναικών Πυλαίας « Η ΚΑΠΟΥΤΖΗ∆Α».
∆ύο χρόνια έντονης παρουσίας, µε σηµαντικές δραστη-
ριότητες που συνετέλεσαν στο να εδραιωθεί ο Σύλλογος
αλλά και να γίνει γνωστός και αποδεκτός από τις γυναί-
κες της Πυλαίας  και πολλούς φορείς, Συλλόγους ,  ∆ή-
µους και Αρχές .

Προσέφερε ο Σύλλογος στα µέλη του τη δυνατότητα
να αξιοποιήσουν δηµιουργικά και ευχάριστα το χρόνο
τους, να ενηµερωθούν για πολλά θέµατα που τους εν-
διαφέρουν από καταξιωµένους επιστήµονες, να κοινωνι-
κοποιηθούν και να νιώσουν εν τέλει πιο ανθρώπινα σ’ ένα
ευχάριστο περιβάλλον που δηµιουργείται είτε στην αί-
θουσα του είτε όπου αλλού βρεθούν στο πλαίσιο εκδη-

λώσεων του  Συλλόγου.
Σ’ αυτό συνέβαλλαν όχι µόνο τα µέλη του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου, που εργάσθηκαν µε πολύ µεράκι και αγάπη
για το Σύλλογο, αλλά και τα ίδια τα µέλη που είχαν
ενεργή συµµετοχή και µετέδωσαν από στόµα σε στόµα
τις δικές τους εµπειρίες και εντυπώσεις σε άλλες γυναί-
κες και «έφεραν» και άλλα µέλη , τα οποία σήµερα έφτα-
σαν τα 440000.

Το γεγονός αυτό µας δηµιουργεί βέβαια µεγάλη ευ-
θύνη αλλά µας εµψυχώνει και ενδυναµώνει για να συνε-
χίσουµε µε περισσότερες δραστηριότητες, µε
καινούργιες ιδέες για δράσεις που στόχο έχουν τη βελ-
τίωση της ποιότητας της ζωής µας.

Εκ  µέρους του ∆Σ, η Πρόεδρος 
Μαρία Τζιαφέρη-Παπαθανασίου

Δύο χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου

Η χορωδία του συ�όγου κατά τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης μας
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Σύντομη παρουσίαση της ομιλίας
που διοργάνωσε ο ΣύNογος  και
πραγματοποιήθηκε την  11/5/2009
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού
Ναού του Προφήτη Ηλία Πυλαίας
με ομιλήτρια την ιατρό νευρολόγο-
ψυχίατρο και μέλος του ΣυNόγου κ.
Μάγδα Τσολάκη:

Το 1907 ο Αυστριακός Ψυχίατρος AAllooiiss
AAllzzhheeiimmeerr περιέγραψε τα παθολογοανατο-
µικά χαρακτηριστικά µιας «περίεργης»
όπως τη χαρακτήρισε νόσου που έµελε να
πάρει το όνοµά του. Αναφορές της νόσου
αυτής όµως υπάρχουν σε αρχαίους Αιγυ-
πτιακούς παπύρους ήδη από τον 24ο αιώνα
π.Χ: Στο µουσείο του Λούβρου φυλάσσε-
ται χειρόγραφο του Πτάχοτεπ, Αιγύπτιου
αξιωµατούχου, ο οποίος σε µεγάλη ηλικία
θέλησε να αφήσει παρακαταθήκη στον γιo
του τις εµπειρίες και τη γνώση που είχε
αποκτήσει. Vizier to Tancheres

«Τα µάτια είναι θολά, τ’ αυτιά κουφά
Η δύναµη εξασθενεί, η κούραση επέρχε-

ται. Το στόµα σιωπά, δε µιλά πια
Η καρδιά είναι κενή, 

δε θυµάται το παρελθόν
Τι µεγάλο κακό που κάνουν στον άν-

θρωπο τα γηρατειά»
Όµως δεν είναι τα γηρατειά αλλά η ασθέ-

νεια της άνοιας που περιγράφεται στο πα-
ραπάνω απόσπασµα.

Στην Ελλάδα, ο µόνος νόµος που υπάρ-
χει για την άνοια, έχει ψηφισθεί το 2006,
µετά από συλλογική προσπάθεια, και προ-
βλέπει δωρεάν χορήγηση φαρµάκων στους
ασθενείς µε άνοια. Ο επόµενος στόχος µας
είναι να γίνει η Οµοσπονδία των Εταιριών
της Ν. Alzheimer µέλος των Συνοµοσπον-
δίας των Ατόµων Με Ειδικές Ανάγκες,
ώστε οι ασθενείς µας να έχουν τα ίδια προ-
νόµια. Αν θέλαµε να ορίσουµε τι είναι η
Νόσος Alzheimer, θα λέγαµε ότι είναι όόλλεεςς
οοιι  ππρροοοοδδεευυττιικκέέςς  άάννοοιιεεςς  πποουυ  δδιιάάχχυυτταα  ππρροο--
σσββάάλλλλοουυνν  ττοονν  εεγγκκέέφφααλλοο  µµεε  ααπποοττέέλλεεσσµµαα
ννοοηηττιικκάά,,  λλεειιττοουυρργγιικκάά,,  ψψυυχχοολλοογγιικκάά,,  σσυυµµππεε--
ρριιφφοορριικκάά  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκάά  ππρροοββλλήήµµαατταα. Σε πα-
θολογοανατοµική εξέταση του εγκεφάλου
τα ευρήµατα είναι αµυλοειδικές πλάκες,
δηλαδή παθολογικές εναποθέσεις πρωτεϊ-

νών, κυρίως της πρωτεϊνης του β αµυλοει-
δούς, έξω από τα κύτταρα, νευροϊνιδιακές
αλλοιώσεις, που αποτελούν ενδοκυττάρια
παθολογικά αθροίσµατα, σωµάτια του
Lewy και σωµάτια TDP-43. Η φυσική πο-
ρεία της ΝΑ για έναν ασθενή είναι συνή-
θως επιδεινούµενη. Στα αρχικά στάδια
έχουµε ήπιες λειτουργικές και νοητικές
διαταραχές. ΚΚααθθώώςς  ηη  ννόόσσοοςς  εεξξεελλίίσσσσεεττααιι
ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  σσοοββααρρόόττεερραα  ννοοηηττιικκάά  εελλ--
λλεείίµµαατταα,,  ααππώώλλεειιαα  ττηηςς  ααυυττοοννοοµµίίααςς  κκααιι  δδιιαα--
ττααρρααχχέέςς  σσυυµµππεερριιφφοορράάςς. Στα σοβαρότερα
στάδια και όταν ο οικογενειακός περίγυρος
δεν µπορεί να ανταπεξέλθει στην απαιτη-
τική φροντίδα του ασθενή, µπορεί να
έχουµε την εισαγωγή του σε ίδρυµα. Η συ-

χνότητα της νόσου στις αναπτυγµένες
χώρες είναι 1100%%  άάννωω  ττωωνν  7700  ενώ σσττηηνν  ΕΕλλ--
λλάάδδαα  εείίννααιι  66%%  άάννωω  ττωωνν  7700 ετών (Tsolaki M.
et al, AJAD, 1999). Όµως η συχνότητα αυ-
ξάνεται τόσο στις αναπτυγµένες όσο και
στις αναπτυσσόµενες χώρες, ώστε να µι-
λάµε για ένα φαινόµενο που θα πάρει δια-
στάσεις πανδηµίας (80 εκατοµµύρια άτοµα
υπολογίζεται ότι θα πάσχουν έως το 2020).
Πως µπορούµε να προφυλαχθούµε από τη
νόσο αυτή; Υπάρχουν παράγοντες που δεν
µπορούµε να επηρεάσουµε όπως η ηλικία
και τα γονίδια µας. Υπάρχουν όµως και πα-
ράγοντες που µπορούµε να επηρεάσουµε
µε τις επιλογές µας όπως:

••  Η ααννττιιµµεεττώώππιισσηη  ααγγγγεειιαακκώώνν  ππααρρααγγόό--
ννττωωνν, δηλαδή το κάπνισµα, ο σακχαρώδης
διαβήτης, η αρτηριακή πίεση, η χοληστε-
ρίνη, η αυξηµένη οµοκυστεΐνη, η παχυ-
σαρκία. 

••  Η ααννττιιµµεεττώώππιισσηη  ΚΚααττάάθθλλιιψψηηςς--ΆΆγγχχοουυςς. 
••  Η ∆∆ιιααττρροοφφήή  (η µεσογειακή δίαιτα, µε

κατανάλωση ψαριών, ελαιολάδου,
οσπρίων, φρούτων και λαχανικών παίζει
προστατευτικό ρόλο

••  ∆∆ρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς,,  HHoobbbbyy--  ΣΣωωµµααττιικκήή
κκααιι  ΝΝοοηηττιικκήή  άάσσκκηησσηη..

Έχει ενοχοποιηθεί και το Ελικοβακτηρί-
διο το πυλωρού ως παράγοντας κινδύνου
για την εµφάνιση άνοιας, του οποίου η
εκρίζωση είναι σήµερα δυνατή. Καινούρια
δεδοµένα αποκαλύπτουν ότι προ της εµ-
φάνισης της άνοιας σε µεγάλο ποσοστό,
80%  είχε υπάρξει ένα έντονα στρεσσο-
γόνο περιστατικό, όπως για παράδειγµα το
διαζύγιο ενός παιδιού, ο θάνατος ενός παι-
διού ή εγγονού, µία σοβαρή αρρώστια η
οποία απειλεί τη ζωή. Οι οδηγίες σ΄ αυτή
την περίπτωση είναι να µη στενοχωριόµα-
στε κατά το δυνατόν, διότι δεν ξέρουµε αν
έχουµε το γονίδιο το οποίο καθορίζει πόσο
µεγάλες θα είναι οι συνέπειες  της κακής
αντιµετώπισης  ενός οδυνηρού γεγονότος.

Η φαρµακευτική αντιµετώπιση της
άνοιας γίνεται κυρίως µε τους Αναστολείς
της Χολινεστεράσης (δονεπεζίλη, ριβα-
στιγµίνη, γαλανθαµίνη), φάρµακα που επι-
τρέπουν την ακετυλοχολίνη που αποτελεί
το νευροδιαβιβαστή της µνήµης να δρα πε-
ρισσότερο χρόνο στα νευρικά κύτταρα και
έναν γλουταµινεργικό ανταγωνιστή, τη µε-
µαντίνη, που εµποδίζει την τοξική δράση
του γλουταµινικού οξέος. Μια νέα µορφή
χορήγησης έχει πρόσφατα κυκλοφορήσει,
το διαδερµικό αυτοκόλλητο ριβαστιγµίνης,
που αυξάνει τις επιλογές του γιατρού, κυ-
ρίως σε περιπτώσεις όπου η κατάποση
είναι προβληµατική. Κλινικές µελέτες βρί-
σκονται σε εξέλιξη και υπόσχονται καινού-
ρια όπλα στην φαρµακευτική µας φαρέτρα,
όπως το εµβόλιο που αναµένεται ότι σύ-
ντοµα θα κυκλοφορήσει.

Στα κέντρα ηµέρας των Εταιρειών της
νόσου Alzheimer σ΄ όλη την Ελλάδα λαµ-
βάνουν χώρα οι µη φαρµακευτικές παρεµ-
βάσεις, προγράµµατα που έχουν σα στόχο
την εξάσκηση του νου µέσα από δοµηµέ-
νες ασκήσεις που βιώνονται ευχάριστα από
τους συµµετέχοντες. Τέτοιου είδους
ασκήσεις έχει αποδειχθεί ότι µπορούν να
διατηρήσουν τον ασθενή σταθερό αλλά και
να βελτιώσουν τις νοητικές και λειτουργι-
κές του ικανότητες. Η ενασχόληση µε ευ-
χάριστες αναµνήσεις, το πρόγραµµα
προσανατολισµού στην επικαιρότητα, οι
ασκήσεις µνήµης, προσοσχής και λόγου, η
γυµναστική, ο χορός, η χορωδία, η ενα-
σχόληση µε το βιβλίο, οι ασκήσεις στον
υπολογιστή και µαθήµατα Πληροφορικής
είναι µερικά από τα προγράµµατα που

εφαρµόζονται σήµερα στις Μονάδες
Άνοιας. Τα κέντρα ηµέρας στη Θεσσαλο-
νίκη, λειτουργούν στο ΧΧααρρίίσσεειιοο  ΓΓηηρροοκκοο--
µµεείίοο, στη ββίίλλαα  ΆΆµµπποοττ  σσττοο  ΠΠααννόόρρααµµαα, στην
MMοοννάάδδαα  ««ΑΑγγίίααςς  ΕΕλλέέννηηςς»», Πέτρου Συνδίκα
13, στη ΜΜοοννάάδδαα  ««ΆΆγγιιοοςς  ΙΙωωάάννννηηςς»» Κωστα-
ντίνου Καραµανλή 164 (περισσότερες πλη-
ροφορίες: 2310810411, 2310351451,
www.alzheimer-hellas.gr).

ΟΟιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ππααρρέέχχοοννττααιι  δδωωρρεεάάνν και
τα κέντρα αυτά χρηµατοδοτούνται από το
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (25%) και
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (75%) τον
πρώτο χρόνο κα;ι στη συνέχεια από το
Υπουργείο Υγείας εξ ολοκλήρου. Ανάλογα
κέντρα λειτουργούν στο Βόλο, στη Αθήνα,
στα Χανιά στη Λάρισα και στην Ξάνθη.

Συνέδρια, σεµινάρια και οµιλίες διοργα-
νώνονται όλο τον χρόνο µε κορυφαίο, για
τη χώρα µας, γεγονός η διεξαγωγή του
2255οουυ  ΠΠααγγκκόόσσµµιιοουυ  ΣΣυυννεεδδρρίίοουυ  ΝΝόόσσοουυ
AAllzzhheeiimmeerr  πποουυ  θθαα  λλάάββεειι  χχώώρραα  1100--1133  ΜΜααρρ--
ττίίοουυ  ττοουυ  22001100  στη Θεσσαλονίκη και στο
οποίο είστε όλοι προσκεκληµένοι.

ΜΜάάγγδδαα  ΤΤσσοολλάάκκηη, ΜD, PhD
Νευρολόγος – Ψυχίατρος, Θεολόγος

Aν. Καθηγήτρια ΑΠΘ
Πρόεδρος της Ελληνικής Οµοσπονδίας

Νόσου Alzheimer  και 
Συναφών ∆ιαταραχών
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omiλια: « Διαταραχές πρόσληψης τροφής (ανορεξία-Βουλιμία-Παχυσαρκία)»
ΣΣττιιςς  1199  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22000099  ππρρααγγµµααττοοπποοιιήή--

θθηηκκεε  οοµµιιλλίίαα  σσττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ
µµεε  ΘΘέέµµαα  ::  ««  ∆∆ιιααττααρρααχχέέςς  ππρρόόσσλληηψψηηςς  ττρροο--
φφήήςς  ((ΑΑννοορρεεξξίίαα--ΒΒοουυλλιιµµίίαα--ΠΠααχχυυσσααρρκκίίαα))»»
ααππόό  ττηηνν  ΕΕππιισσκκέέππττρριιαα  ΨΨυυχχιικκήήςς  ΥΥγγεείίααςς    κκααιι
µµέέλλοοςς  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  κκ..  ΕΕυυααγγγγεελλίίδδοουυ
∆∆όόµµνναα..

Οι ∆ιατροφικές ∆ιαταραχές είναι ένα
θέµα που τελευταία συζητείται πολύ, ειδικά
από τα ΜΜΕ. Ειδικά η ψυχογενής ανορεξία,
παρότι είναι µία διαταραχή που εµφανίστηκε
πριν από 20 έτη ως µία ασθένεια που χτυ-
πούσε το χώρο του µόντελινγκ  αλλά εξελί-
χθηκε σε µάστιγα του δυτικού κόσµου, ήταν
γνωστή και υπάρχουν περιγραφές από το
1875.  Στην πραγµατικότητα η Ανορεξία και
η Βουλιµία είναι δύο όψεις του ίδιου νοµί-
σµατος. ∆εν είναι δύο απολύτως διαφορετι-
κές ή αντίθετες καταστάσεις. Βασικό
χαρακτηριστικό και των δύο είναι η συνεχής
ενασχόληση του ατόµου µε το βάρος και το

φαγητό και το αίσθηµα απώλειας ελέγχου.
Οι ασθένειες αυτές είναι οι πιο παράδοξες
στην ψυχιατρική. Τα άτοµα που πάσχουν
από αυτές κλείνονται µέσα σε ένα κόσµο
όπου στην πραγµατικότητα υπάρχουν µόνο
αυτοί και το φαγητό και δεν µετράει τίποτε
άλλο. Σε ό, τι αφορά την αιτιολογία τους,
εµπλέκονται πολλοί παράγοντες: βιολογικοί
, ψυχολογικοί, κοινωνικοί. Η ηλικία εµφάνι-
σης είναι περίπου τα 17 έτη, στο 90% προ-
σβάλλονται γυναίκες, αλλά τελευταία
αυξάνονται τα κρούσµατα σε µικρότερα παι-
διά καθώς και σε αγόρια.

Στην ψυχογενή Ανορεξία ο ασθενής ελα-
χιστοποιεί την τροφή του, γυµνάζεται εξα-
ντλητικά, έχει εµµονή µε τις θερµίδες κλπ.
Στην ψυχογενή Βουλιµία ο ασθενής κατα-
ναλώνει µεγάλες ποσότητες φαγητού αλλά
τις αποβάλλει µε εµετό, χρήση καθαρτικών
και το βάρος µπορεί να παραµένει κανονικό.
Αντίθετα στην ψυχογενή ανορεξία το βάρος
µειώνεται και φτάνει στα όρια καχεκτικότη-

τας µε αποτέλεσµα σε προχωρηµένα στάδια
να εµφανίζονται βλάβες, όπως καρδιακές
αρρυθµίες, υπόταση, υποθερµία, οστεοπό-
ρωση κλπ.

Το σηµαντικό στις διαταραχές αυτές είναι
οι οικείοι τους να προσέξουν τα προειδοποι-
ητικά σηµάδια που θα τους κινήσουν την
προσοχή ώστε να προληφθεί η εξέλιξη της
νόσου. Η θεραπευτική τους αντιµετώπιση
είναι πολυσύνθετη, µακροχρόνια και συχνά
απαιτεί νοσοκοµειακή νοσηλεία. Απαιτείται
η συνεργασία οµάδας ειδικών, που περιλαµ-
βάνει ιατρό παθολόγο, διαιτολόγο, και φυ-
σικά ψυχίατρο.
Ο ρόλος του οικογενειακού περιβάλλοντος
είναι πολύ σηµαντικός, πρέπει να προσπα-
θήσουν να πείσουν τον ασθενή και να τον
ενθαρρύνουν να αναζητήσει βοήθεια από ει-
δικούς επαγγελµατίες, να σταθούν δίπλα
του µε φροντίδα και σύµφωνα µε τις οδηγίες
των ειδικών σε όλη τη διάρκεια της θερα-
πείας του. 

Η συζήτηση έγινε τη ∆∆εευυττέέρραα  3300//1111//0099 στην
αίθουσα του Συλλόγου µε συντονίστρια την

ΚΚααττεερρίίνναα  ΜΜααννωωλλάάκκηη, ψυχολόγο Α.Π.Θ. - ψυχοθερα-
πεύτρια.                      

Καταρχήν δόθηκε ένας  ορισµός του τι σηµαίνει
«αλλαγή», αναφέρθηκαν ορισµένες αλλαγές όπως
τις βιώνουν αυτή τη στιγµή οι γυναίκες αυτής της
ηλικίας και έπειτα δόθηκε έµφαση στη διαδικασία,
που συµβαίνει προκειµένου να αφοµοιώσουµε την αλ-
λαγή και να προχωρήσουµε δηµιουργικά στη ζωή
µας.    Συγκεκριµένα: αποχαιρετούµε το παλιό, κα-
λωσορίζουµε το καινούριο, προχωρούµε µε το και-
νούριο, αναρωτιόµαστε-δυσκολευόµαστε που
χάσαµε το παλιό, χαιρόµαστε µε το καινούριο, λυπό-
µαστε για ό,τι  χάσαµε και µέσα από όλα αυτά αλλά-
ζουµε…ζούµε!!!!                          

Τονίστηκε ιδιαίτερα ότι όλα τα στάδια έχουν τη ση-

µασία τους, δεν υπάρχει συγκεκριµένη σειρά µε την
οποία τα περνάµε. Το σηµαντικό είναι να τα έχουµε
υπόψη µας και να δίνουµε το χώρο µέσα µας ώστε
να περάσουµε από αυτά. 

Επιπλέον ότι οι αλλαγές µπορεί να είναι εξωτερικές
(αλλαγή σπιτιού, θάνατος οικείου προσώπου, διαζύ-
γιο κτλ), εσωτερικές (αλλαγή του τρόπου που σκέ-
φτοµαι), σωµατικές (αύξηση βάρους, εµµηνόπαυση,
µείωση κινητικότητας κτλ). 

Η συζήτηση έκλεισε µε την πρόκληση πως η αλ-
λαγή αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής µας
και αντιµετωπίζοντας τη ως µια αφορµή για µια νέα
αρχή µπορούµε να χαιρετούµε την κάθε µέρα που ξη-
µερώνει όπως είναι στο τώρα όχι όπως ήταν  χθες
ούτε όπως θα είναι αύριο. Και η ζωή µας όπως είναι
τώρα είναι αυτό που θα µας βοηθήσει να έρθουµε πιο
κοντά στην αγάπη και την ευτυχία. 

«Οι αNαγές στη ζωή της γυναίκας μετά τα….ήντα»

Εκδρομή στη Δράμα

Χριστουγεννιάτικο παζάρι

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση

Εκδρομή στο Φαλακρό
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απαντήσεις σε κάποιες καθημερινές ερωτήσεις

Τα συντηρητικά βλάπτουν;
ΤΤαα  σσυυννττηηρρηηττιικκάά  δδεενν  ββλλάάππττοουυνν  ττηηνν  υυγγεείίαα  µµααςς..  ΠΠρρόόκκεειιττααιι

γγιιαα  µµιιαα  κκααττηηγγοορρίίαα  ππρρόόσσθθεεττωωνν  ττρροοφφίίµµωωνν..  ΠΠοολλλλοοίί  ππιισσττεεύύοουυνν
όόττιι  όόλλαα  τταα  ππρρόόσσθθεετταα  εείίννααιι  ββλλααββεερρέέςς  χχηηµµιικκέέςς  οουυσσίίεεςς,,  ααλλλλάά
ππααρράά  ττοουυςς  σσυυσσχχεεττιισσµµοούύςς  πποουυ  γγίίννοοννττααιι  σσήήµµεερραα,,  τταα  ππρρόό--
σσθθεετταα  ττρροοφφίίµµωωνν  χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύννττααιι  εεδδώώ  κκααιι  ααιιώώννεεςς..  ΗΗ  σσυυ--
ννττήήρρηησσηη  ττωωνν  ττρροοφφίίµµωωνν  σσυυννιισσττοούύσσεε  ππάάννττοοττεε  ααννααγγκκααιιόόττηητταα..
ΤΤοο  ααλλάάττιι,,  ττοο  ννιιττρριικκόό  κκάάλλιιοο  κκααιι  οο  κκααππννόόςς  χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύνντταανν
γγιιαα  ττηη  σσυυννττήήρρηησσηη  ττοουυ  κκρρέέααττοοςς  κκααιι  ττοο  ξξύύδδιι  γγιιαα  ττηηνν  ππααρραα--
σσκκεευυήή  λλααχχααννιικκώώνν  ττοουυρρσσίί..  ΧΧωωρρίίςς  τταα  σσυυννττηηρρηηττιικκάά  ηη  ττρροοφφήή
µµααςς  δδεενν  θθαα  ήήτταανν  ττόόσσοο  αασσφφααλλήήςς  όόσσοο  εείίννααιι  σσήήµµεερραα..  ΓΓιιαα  ππαα--
ρράάδδεειιγγµµαα,,  τταα  θθεειιώώδδηη  άάλλαατταα  σσυυµµββάάλλλλοουυνν  σσττηηνν  ααπποοφφυυγγήή  ααλλ--
λλααγγώώνν  σσττοο  χχρρώώµµαα  ττωωνν  ααπποοξξηηρρααµµέέννωωνν  φφρροούύττωωνν  κκααιι
λλααχχααννιικκώώνν  κκααιι  αανναασσττέέλλλλοουυνν  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ββαακκττηηρρίίωωνν  σσττοο
κκρραασσίί,,  σσεε  ττρρόόφφιιµµαα  πποουυ  έέχχοουυνν  υυπποοσσττεείί  ζζύύµµωωσσηη,,  σσεε  οορριισσµµέένναα
σσνναακκ  κκααιι  ααρρττοοσσκκεευυάάσσµµαατταα..  ΤΤαα  θθεειιώώδδηη  άάλλαατταα  έέχχοουυνν,,  εεππίίσσηηςς,,
ααννττιιοοξξεειιδδωωττιικκήή  δδρράάσσηη..  ΤΤαα  ννιιττρριικκάά  κκααιι  τταα  ννιιττρρώώδδηη  άάλλαατταα  πποουυ
χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύννττααιι  σσεε  εεππεεξξεερργγαασσµµέένναα  κκρρέέαατταα  ππρροοσσττααττεεύύ--
οουυνν  κκααττάά  ττοουυ  θθααννααττηηφφόόρροουυ  ββαακκττηηρρίίοουυ  CClloossttrriiddiiuumm
bboottuulliinnuumm  ((κκλλωωσσττρρίίδδιιοο  ττηηςς  ααλλλλααννττίίαασσηηςς)),,  εεννώώ  αανναασσττοολλεείίςς
ττηηςς  ααννάάππττυυξξηηςς  µµοούύχχλλααςς  πποουυ  χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύννττααιι  σστταα  δδηηµµηη--
ττρριιαακκάά  εεµµπποοδδίίζζοουυνν  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  δδυυννηηττιικκάά  κκααρρκκιιννοογγόόννωωνν
οουυσσιιώώνν,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  θθαα  µµπποορροούύσσαανν  νναα  ππρροοκκααλλέέσσοουυνν  κκααρρκκίίννοο
ττοουυ  σσττοοµµάάχχοουυ..  ΈΈνναα  σσυυννττηηρρηηττιικκόό  πποουυ  χχααρραακκττηηρρίίζζεεττααιι  ααππόό
ααρριιθθµµόό  ΕΕ  κκάάθθεε  άάλλλλοο  ππααρράά  ααννεεππιιθθύύµµηηττοο  εείίννααιι••  σσηηµµααίίννεειι  όόττιι
εείίννααιι  εεγγκκεεκκρριιµµέέννοο  γγιιαα  αασσφφααλλήή  χχρρήήσσηη  σστταα  ττρρόόφφιιµµαα....  ΣΣήήµµεερραα,,
τταα  ππρρόόσσθθεετταα  ττρροοφφίίµµωωνν  υυππόόκκεειιννττααιι  σσεε  ααυυσσττηηρροούύςς  κκααννόόννεεςς
αασσφφααλλεείίααςς  κκααιι  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  σσεε  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  έέγγκκρριισσηηςς..  ΤΤαα
εεγγκκεεκκρριιµµέένναα  ππρρόόσσθθεετταα  ττρροοφφίίµµωωνν  εείίννααιι  οουυσσίίεεςς  σσααφφώώςς  οορριι--
σσµµέέννεεςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  ππρρέέππεειι  νναα  ππλληηρροούύνν  ααυυσσττηηρράά  κκρριιττήήρριιαα  κκαα--
θθααρρόόττηηττααςς..  ΕΕππίίσσηηςς,,  έέχχοουυνν  ππρροοσσδδιιοορριισσττεείί  µµέέγγιισστταα
εεππιιττρρεεππττάά  εεππίίππεεδδαα  χχρρήήσσηηςς  ττοουυςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοσστταασσίίαα  ττωωνν  κκαα--
ττααννααλλωωττώώνν..  ΠΠάάννωω  ααππόό  όόλλαα,,  όόµµωωςς,,  γγιιαα  νναα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιηηθθοούύνν
ππρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρχχεειι  ττεεχχννοολλοογγιικκήή  ααννάάγγκκηη  κκααιι  ηη  χχρρήήσσηη  ττοουυςς
νναα  ππααρρέέχχεειι  σσααφφήή  οοφφέέλληη  σσττοουυςς  κκααττααννααλλωωττέέςς..  

Μερικές πληροφορίες σχετικά με τα φυτοφάρμακα
και την παραγωγή φρούτων και λαχανικών 

Οι καταναλωτές µπορεί να αναρωτιούνται, καθώς δα-
γκώνουν ένα κοµµάτι φρέσκου φρούτου ή λαχανικού, ποια
πρόσθετα «χηµικά συστατικά» πιθανά να καταναλώνουν.
Η πιο πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχε-
τικά µε τα φυτοφάρµακα και τα τρόφιµα θα καθησυχάσει
οποιεσδήποτε ανησυχίες εκείνων που εκτιµούν τις ευερ-
γετικές των φρούτων και λαχανικών οι γεωργοί αντιµετω-
πίζουν σοβαρά προβλήµατα από ασθένειες, έντοµα και
ζιζάνια µε αποτέλεσµα την καταστροφή της παραγωγής
τους εάν δε τα καταπολεµήσουν µε τα φυτοφάρµακα. Υπο-
λογίζεται ότι χωρίς φυτοφάρµακα θα µπορούσε να χάνεται
έως και το 80% της παραγωγής, µε συνέπεια να µην επαρ-
κούσαν τα φρούτα και τα λαχανικά, να είχαν πολύ υψηλές
τιµές και τελικά να ήταν προνόµιο των πλουσίων. Για τη
διασφάλιση βέβαια της προστασίας των καταναλωτών
αλλά και του περιβάλλοντος, οι φορείς χάραξης πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναθεωρούν αυτήν την περίοδο
τους αυστηρούς κανόνες για τη χρήση των φυτοφαρµά-
κων στην παραγωγή τροφίµων ώστε να εξασφαλίσουν ότι
αυτά εφαρµόζονται µε απόλυτη συνέπεια. 

Οι καταναλωτές δε χρειάζεται να φοβούνται τη χρήση
των φυτοφαρµάκων στα τρόφιµα που καταναλώνουν. Σύµ-
φωνα µε τις ετήσιες εκθέσεις  σχετικά µε τα προγράµµατα
ελέγχου που εκτελούνται από τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) από το 1999 έως σήµερα, τα περισσότερα
από τα προϊόντα που καταναλώνουµε (φρούτα και λαχα-
νικά, δηµητριακά και τρόφιµα ζωικής και φυτικής προέλευ-

σης), αν και έχουν δεχτεί επεµβάσεις µε φυτοφάρµακα
κατά τη διαδικασία της παραγωγής τους, δεν φέρουν υπο-
λείµµατα αυτών σε επίπεδα που να είναι επιβλαβή. Στην
πραγµατικότητα, στο 96% των δειγµάτων, που εξετάστη-
καν από εθνικές αρχές και από το Γραφείο Τροφίµων και
Κτηνιατρικής της ΕΕ, είτε δεν βρέθηκε να περιέχουν  υπό-
λειµµα από κανένα φυτοφάρµακα, είτε οι ποσότητες που
βρέθηκαν ήταν κάτω από τα επιτρεπόµενα όρια, δηλαδή
τόσο µικρή ποσότητα ώστε να µην αποτελούν κίνδυνο για
τον καταναλωτή. Η Ελλάδα συµµετέχει σε αυτά τα προ-
γράµµατα και πραγµατοποιούνται συστηµατικοί έλεγχοι
των αγροτικών προϊόντων από τα αρµόδια Εργαστήρια του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και τα
αποτελέσµατα αποστέλλονται και περιλαµβάνονται σε
αυτές τις εκθέσεις.

Η νοµοθεσία της ΕΕ για τα φυτοφάρµακα, ή «γεωργικά
φάρµακα» ή «φυτοπροστατευτικά προϊόντα», ρυθµίζει αυ-
στηρά ποια φυτοφάρµακα, δηλαδή εντοµοκτόνα, µυκητο-
κτόνα, κλπ. µπορούν να χρησιµοποιηθούν και µε ποιον
τρόπο. Το 1999, η ΕΕ αποφάσισε ότι θα έλεγχε όλα τα φυ-
τοφάρµακα που χρησιµοποιούνται στα κράτη µέλη και είτε
θα τα ενέκρινε για χρήση σε όλη την ΕΕ είτε θα απαιτούσε
να αποσυρθούν από την αγορά, ανάλογα µε τα αποτελέ-
σµατα της αξιολόγησης. Σήµερα πράγµατι πολλά από τα
γνωστά  φυτοφάρµακα που χρησιµοποιήθηκαν για χρόνια
έχουν πλέον αποσυρθεί, ενώ όσα έχουν παραµείνει ή είναι
νέα ελέγχονται πολύ αυστηρά πριν από την έγκρισή τους.

Η νοµοθεσία της ΕΕ περιορίζει την ποσότητα ενός φυ-
τοφάρµακου που µπορεί να παραµείνει στα φρούτα και τα
λαχανικά, τα δηµητριακά και τα τρόφιµα ζωικής και φυτικής

προέλευσης και θέτει τα αποκαλούµενα «µέγιστα όρια υπο-
λειµµάτων», που ορίζονται µετά από την αξιολόγηση των
στοιχείων που καθορίζουν την ορθή γεωργική πρακτική και
τα αποτελέσµατα από τα επιβεβληµένα πειράµατα υπο-
λειµµάτων. Στην πραγµατικότητα, αυτά τα όρια είναι πολύ
αυστηρότερα, 100 έως 1000 φορές µικρότερα, από τα το-
ξικολογικά όρια που τίθενται από τους επιστήµονες. Από
το 2008 και µετά από την επαναξιολόγηση αυτά τα όρια
έχουν ορισθεί και ισχύουν ενιαία για όλα τα αγροτικά προϊ-
όντα, φρούτα, λαχανικά και ζωικά τρόφιµα για όλα τα
κράτη της ΕΕ. Ωστόσο, για να είναι βέβαιη η ΕΕ ότι τα
ασφαλή όρια τηρούνται, εκτελεί προγράµµατα ελέγχου και
καταγραφής, όπως αναφέρεται στην προηγούµενη παρά-
γραφο. 

Εποµένως, εφόσον τα φυτοφάρµακα που προστατεύουν
τα φυτά από ασθένειες, έντοµα και ζιζάνια, χρησιµοποιού-
νται προσεκτικά και σύµφωνα µε τον νόµο που καθορίζει
τη χρήση τους, οι καταναλωτές µπορούν να συνεχίσουν να
απολαµβάνουν τα άφθονα θρεπτικά τρόφιµα που τους πα-
ρέχονται χωρίς ανεπιθύµητα επίπεδα χηµικών ουσιών. Το
όφελος που έχουν από την κατανάλωση και µάλιστα καθη-
µερινά, καλής ποιότητας φρέσκων φρούτων και λαχανικών,
πλούσιων σε θρεπτικά στοιχεία, βιταµίνες και αντιοξειδω-
τικές ουσίες είναι πραγµατικά µεγάλο.

Ράνια Μενκίσογλου-Σπυρούδη

ΤΤαα  ππρρόόσσθθεετταα  ττρροοφφίίµµωωνν  χχρρηησσιιµµοο--
πποοιιοούύννττααιι  µµεε  σσκκοοππόό  ττηη  ββεελλττίίωωσσηη  ττηηςς
γγεεύύσσηηςς,,  ττηηςς  υυφφήήςς,,  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ζζωωήήςς
κκααιι  ττηηςς  θθρρεεππττιικκήήςς  ααξξίίααςς  ττωωνν  ττρροοφφίί--
µµωωνν  πποουυ  κκααττααννααλλώώννοουυµµεε..

Όλα τα εγκεκριµένα πρόσθετα τρο-
φίµων έχουν έναν αριθµό Ε. Τα πρό-
σθετα που έχουν εγκριθεί ως ασφαλή
για προσθήκη σε τρόφιµα χαρακτηρί-
ζονται από έναν αριθµό E (Ε – από το
αρχικό γράµµα της λέξης Ευρώπη),
έτσι ώστε να είναι δυνατή µε απλό
και εύχρηστο τρόπο η επισήµανση
των επιτρεπόµενων πρόσθετων σε
όλη την έκταση της ΕΕ, όπου υπάρ-
χει µεγάλη ποικιλία οµιλούµενων
γλωσσών.

Η πρακτική της χρήσης των πρό-
σθετων τροφίµων είναι εναρµονι-
σµένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Καθένα έχει µια συγκεκριµένη ονο-
µασία και έναν αριθµό και η χρήση
τους περιορίζεται σε συγκεκριµένα
τρόφιµα. Τα εγκεκριµένα πρόσθετα
τροφίµων ταξινοµούνται σε διάφορες
ευρείες κατηγορίες ανάλογα µε τη
δράση τους. 

Οι βασικές χρήσεις των πρόσθετων
τροφίµων είναι οι εξής: 
• Εξασφαλίζουν την αασσφφάάλλεειιαα  κκααιι  ττηηνν
υυγγιιεειιννήή κατάσταση των τροφίµων. 
• Αυξάνουν τη δδιιάάρρκκεειιαα  ζζωωήήςς των

τροφίµων. 
• ΕΕννιισσχχύύοουυνν  ήή  υυπποοσσττηηρρίίζζοουυνν  ττιιςς  οορρ--
γγααννοολληηππττιικκέέςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  ττωωνν  ττρροοφφίί--
µµωωνν (βελτιώνουν την υφή ή την
πυκνότητα, αυξάνουν την αποδοχή
από τους καταναλωτές, συµβάλλουν
στη µεταποίηση των τροφίµων κ.λπ.) 
• ΒΒεελλττιιώώννοουυνν  ήή  δδιιααττηηρροούύνν  ττηη  θθρρεε--
ππττιικκήή  ααξξίίαα και την ποιότητα των τρο-
φίµων κατά τη διάρκεια ζωής τους. 

Για παράδειγµα, τα ααννττιιοοξξεειιδδωωττιικκάά
εµποδίζουν την οξείδωση (τάγγισµα)
των λιπών και των ελαίων, ενώ τα συ-
ντηρητικά προλαµβάνουν ή µειώνουν
την ανάπτυξη µικροβίων (π.χ. µούχλα
στο ψωµί) και οι πηκτικοί παράγοντες
επιτρέπουν τη ζελατινοποίηση των
παρασκευασµάτων φρούτων, όπως οι
µαρµελάδες, ώστε να είναι κατάλ-
ληλα για επάλειψη, π.χ. σε φρυγα-
νιές.

Οι χχρρωωσσττιικκέέςς  οουυσσίίεεςς χρησιµοποι-
ούνται για να καταστήσουν τα τρό-
φιµα πιο ελκυστικά. Μολονότι δεν
βελτιώνουν την ασφάλεια ή την υφή
των προϊόντων, προσφέρουν στους
καταναλωτές µια επιλογή προϊόντων
πιο ελκυστικών ή πιο ευχάριστων για
τη διατροφή τους λόγω του χρώµα-
τος. Τα πρόσθετα τροφίµων µπορούν
να προσδώσουν συγκεκριµένες ορ-
γανοληπτικές ιδιότητες (π.χ. γεύση

και υφή) στα τρόφιµα, ώστε να αντα-
ποκρίνονται στις πολιτισµικές συνή-
θειες και τις προσδοκίες των
καταναλωτών.

Κάθε πρόσθετο πρέπει να περι-
λαµβάνεται στα συστατικά που ανα-
γράφονται στη συσκευασία,
διασφαλίζοντας στους καταναλωτές
το δικαίωµα επιλογής µεταξύ διαφο-
ρετικών προϊόντων ανάλογα µε τα
συστατικά τους.

Τα ππρρόόσσθθεετταα  ττρροοφφίίµµωωνν  υυππόόκκεειιννττααιι
σσεε  ααυυσσττηηρροούύςς  κκααννόόννεεςς  αασσφφααλλεείίααςς
κκααιι  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  σσεε  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς
έέγγκκρριισσηηςς. Τα εγκεκριµένα πρόσθετα
τροφίµων είναι ουσίες σαφώς ορι-
σµένες, οι οποίες πρέπει να πληρούν
αυστηρά κριτήρια καθαρότητας. Επί-
σης, έχουν προσδιοριστεί µέγιστα
επιτρεπτά επίπεδα χρήσης τους για
την προστασία των καταναλωτών.
Πάνω από όλα, όµως, για να χρησι-
µοποιηθούν πρέπει να υπάρχει τε-
χνολογική ανάγκη και η χρήση τους
να παρέχει σαφή οφέλη στους κατα-
ναλωτές.

Πηγή: European Food Information
Council (EUFIC), Ίδρυµα Αριστείδης
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Τα υγιή φυτά ισοδυναμούν με υγιεινά τρόφιμα 

Τι σημαίνουν οι αριθμοί Ε που υπάρχουν στα συστατικά των τροφίμων; 
Είναι όντως απαραίτητα τα πρόσθετα στα μεταποιημένα τρόφιμα;


