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Δραστηριότητες
του Β΄ Εξαμήνου του 2009

6. Περίπτερο στο πανηγύρι

Από τη στήλη αυτή της εφηµερίδας µας
έχει καθιερωθεί να γίνονται ενηµερώσεις
για τις δραστηριότητες που ανέπτυξε ο
Σύλλογος για το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την προηγούµενη έκδοσή της.
Έτσι από τον Ιούλιο του 2009 µέχρι το
τέλος του έτους έχουν γίνει τα παρακάτω:

Όπως πέρυσι έτσι και αυτή τη χρονιά ο
Σύλλογος συµµετείχε στο πανηγύρι του
Προφήτη Ηλία (18,19,20/7/2010) µε περίπτερο στο οποίο διανέµονταν ενηµερωτικό
υλικό. Παράλληλα πουλήθηκαν τα είδη που
είχαν τυπωµένο το λογότυπο του Συλλόγου και αναφέρονται παραπάνω.
Το περίπτερο είχε µεγάλη επισκεψιµότητα
και σηµαντικά έσοδα.

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

7. Συνεργασία με άλλους φορείς

Στο δεύτερο εξάµηνο λειτούργησαν 3 τµήµατα χορού µε δασκάλες τις κυρίες Ρ. Καρυοφυλλίδου και Κατερίνα Τριανταφυλλίδου, 2 τµήµατα Αγγλικών µε καθηγήτριες
τις κυρίες Ε. Φαρίνη-Κουκουρίκου και Π.
Καραµπασούδη, 1 κατασκευής κοσµηµάτων 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 εκδήλωση.

Β. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκτός από αυτές τις παραπάνω σταθερές δραστηριότητες πραγµατοποιήθηκαν
διάφορες εκδηλώσεις περιστασιακά, ενηµερωτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος

1. Ενημερωτικές ομιλίες:

για θέµατα υγείας:
• 19/10/09 « ∆ιατροφικές ∆ιαταραχές-Ανορεξία – Βουλιµία» µε οµιλήτρια την επισκέπτρια υγείας και µέλος του Συλλόγου κ
.∆όµνα Ευαγγελίδου.
για κοινωνικά θέµατα
• 30/11/09 «Οι αλλαγές στη ζωή της γυναίκας µετά τα 50» µε οµιλήτρια την ψυχολόγο κ. Κατερίνα Μανώλη

2. Πολιτιστικές εκδηλώσεις

α) Εµφανίσεις των χορευτικών τµηµάτων

του Συλλόγου σε πολιτιστικές εκδηλώσεις
άλλων Φορέων, µε την ευθύνη της δασκάλας χορού κ. Ρένας Καριοφυλλίδου, της
Αντιπροέδρου του ∆Σ κ. Παναγιώτας Πολύχρου και της υπεύθυνης του βεστιαρίου
κ.Τασούλας Σπυρούδη:
• 26/7/ 09 στο ∆ήµο Μιράνο, Βενετία της
Ιταλίας στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του
• 19/8/09 στην Κριθιά ,στις πολιτιστικές
εκδηλώσεις του ∆.∆.Κριθιάς του ∆ήµου
Ασήρου Θεσσαλονίκης

Η χορωδία του συλλόγου κατά τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης μας

• 29/11/09 στη Νέα Μεσήµβρια, στο Αντάµωµα χορευτικών τµηµάτων που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ν
Μεσήµβριας
• 5/12/09 στη Θέρµη, στο Σεδιώτικο Σεργιάνι που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος γηγενών Μακεδόνων Θέρµης «Ο
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ».
• 13/12/09 στο Πολιτιστικό Κέντρο « Αλέξανδρος» της Νοµαρχίας Θες/νίκης στις
εκδηλώσεις της Μονάδας Αυτιστικού Ατόµου «ΕΛΠΙ∆Α »
β) Μουσικές εκδηλώσεις
• 14/12/09, Εµφάνιση της χορωδίας στη
χριστουγεννιάτικη γιορτή του Συλλόγου,
που τραγούδησε παραδοσιακά κάλαντα
• 20/12/2009, Εµφάνιση της χορωδίας µε
παραδοσιακά κάλαντα στις εκδηλώσεις
του Εµπορικού Συλλόγου Πυλαίας στο ∆ηµοτικό πάρκο της Πυλαίας
γ) Παρακολούθηση Θεατρ ικών και άλλων
παραστάσεων, επίσκεψη εκθέσεων
• 23/11/09 Επίσκεψη στην έκθεση έργων
του Μiro στο Τελλόγλειο Κέντρο Τεχνών
• 12/11/00 Επίσκεψη στην έκθεση ζωγραφικής που διοργάνωσε ο Σύνδεσµος κατοίκων Χαριλάου.
που
διοργανώθηκαν µε ευθύνη της Αντιπροέδρου κ. Π. Κιρµπάση- Πολύχρου και του µέλους του ∆Σ. κ. Ευαγγελίας ΚοντολάζουΚυρίµη, περιλάµβαναν:

3. Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις

Χορούς - συνεστιάσεις απογευματινές εξόδους

• 28/9/09 Βραδινό στο Ουζερί «Πέτρινο»
• 9/11/09 Γλέντι µε µουσική και παραδοσιακά φαγητά και γλυκά της Πυλαίας ,
στην αίθουσα του Συλλόγου

Εκδρομές

• 24-28/7/09 στη Βενετία-Μιλάνο

• 11/10/09 στο σπήλαιο Μααρά και ∆ράµα
• 21-22/11/09 στη Λίµνη Πλαστήρα, Καλαµπάκα, Μετέωρα ,Τρίκαλα

4. Εκθέσεις - παζάρια

ρι∆ιοργανώθηκε µε ευθύνη του ∆Σ Χρ
στουγεννιάτικο παζάρι (7/12/09) µε διάφορα είδη δώρων που κατασκευάστηκαν
από τα µέλη της οµάδας κατασκευών διακοσµητικών αντικειµένων και κοσµηµάτων
και την κ Π.Κιοσσέ – Βογιατζίδου.
Την οµάδα κατασκευής κοσµηµάτων συντονίζει η κυρία Λίτσα Πίτσιου και συµµετέχουν οι κυρίες : Αθηνά Αζά, Στέλλα
Τσολάκη-Κιουρτσόγλου, Ευαγγελή Κυρίµη-Κοντολάζου, Μάγδα Ταϊρίδου, ∆ώρα
Ρηγοπούλου, Σοφία Γιαζκουλίδου και Τασούλα 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 κοσµήµατα και τις ζώνες για τις φορεσιές του
συλλόγου και έτσι εµπλουτίσθηκε η ιµατιοθήκη µε τα απαραίτητα συµπληρώµατα
των φορεσιών.

5. Προμήθεια ειδών
με το λογότυπο του Συλλόγου

Πραγµατοποιήθηκε σχεδιασµός και προµήθεια ειδών µε το λογότυπο του Συλλόγου
µε στόχο την προβολή και ενηµέρωση του
κοινού για τις δραστηριότητες του Συλλόγου. Τα είδη περιλαµβάνουν
µπλουζάκια, µπρελόκ, κονκάρδες καθώς και πάνινες οικολογικές τσάντες, στο
πλαίσιο της πρωτοβουλίας
του Συλλόγου για τη µείωση
της χρήσης της πλαστικής
σακούλας.

• 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

α) Περιοδικό Τεύχος « Η ΚΑΠΟΥΤΖΗ∆Α»
Τον Ιούλιο του 2009 εκδόθηκε το δεύτερο τεύχος της εφηµερίδας που διανεµήθηκε 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.
β) Ηµερολόγιο 2010
Το Ηµερολόγιο του 2010 εκδόθηκε από το
Σύλλογο και περιλαµβάνει συνταγές µε παραδοσιακά φαγητά και γλυκά της Πυλαίας
τα οποία προετοίµασαν και έφεραν τα µέλη
στο Σύλλογο, φωτογραφήθηκαν αφιλοκερδώς από τον κ. Σπύρο Μπάνο και περιλήφθηκαν σε ένα καλαίσθητο Ηµερολόγιο µε
την επιµέλεια των κειµένων από οµάδα
µελών του Συλλόγου.
Μαρία Τζιαφέρη-Παπαθανασίου
Πρόεδρος ∆.Σ.

Δύο χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου

Το ∆εκέµβρη του 2009 συµπληρώθηκαν δύο χρόνια από
τότε που συστάθηκε και λειτουργεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Πυλαίας « Η ΚΑΠΟΥΤΖΗ∆Α».
∆ύο χρόνια έντονης παρουσίας, µε σηµαντικές δραστηριότητες που συνετέλεσαν στο να εδραιωθεί ο Σύλλογος
αλλά και να γίνει γνωστός και αποδεκτός από τις γυναίκες της Πυλαίας και πολλούς φορείς, Συλλόγους , ∆ήµους 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 ενδιαφέρουν από καταξιωµένους επιστήµονες, να κοινωνικοποιηθούν και να νιώσουν εν τέλει πιο ανθρώπινα σ’ ένα
ευχάριστο περιβάλλον που δηµιουργείται είτε στην αίθουσα 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 γυναίκες και «έφεραν» και άλλα µέλη , τα οποία σήµερα έφτασαν τα 400.
Το γεγονός αυτό µας δηµιουργεί βέβαια µεγάλη ευθύνη αλλά µας εµψυχώνει και ενδυναµώνει για να συνεχίσουµε µε περισσότερες δραστηριότητες, µε
καινούργιες ιδέες για δράσεις που στόχο έχουν τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής µας.
Εκ µέρους του ∆Σ, η Πρόεδρος
Μαρία Τζιαφέρη-Παπαθανασίου

Προµηθευτείτε
το «Ηµερολόγιο 2010
»
του συλλόγου µας γε
µάτο µε
παραδοσιακές συντ
αγές.
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“H KAΠΟΥΤΖΗΔΑ”

Νεότερα δεδομένα για την νόσο Alzheimer
Σύντομη παρουσίαση της ομιλίας
που διοργάνωσε ο Σύλλογος και
πραγματοποιήθηκε την 11/5/2009
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού
Ναού του Προφήτη Ηλία Πυλαίας
με ομιλήτρια την ιατρό νευρολόγοψυχίατρο και μέλος του Συλλόγου κ.
Μάγδα Τσολάκη:
Το 1907 ο Αυστριακός Ψυχίατρος Alois
Alzheimer περιέγραψε τα παθολογοανατοµικά χαρακτηριστικά µιας «περίεργης»
όπως τη χαρακτήρισε νόσου που έµελε να
πάρει το όνοµά του. Αναφορές της νόσου
αυτής όµως υπάρχουν σε αρχαίους Αιγυπτιακούς παπύρους ήδη από τον 24ο αιώνα
π.Χ: Στο µουσείο του Λούβρου φυλάσσεται 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 επέρχεται. Το στόµα σιωπά, δε µιλά πια
Η καρδιά είναι κενή,
δε θυµάται το παρελθόν
Τι µεγάλο κακό που κάνουν στον άνθρωπο τα γηρατειά»
Όµως δεν είναι τα γηρατειά αλλά η ασθένεια της άνοιας που περιγράφεται στο παραπάνω απόσπασµα.
Στην Ελλάδα, ο µόνος νόµος που υπάρχει για την άνοια, έχει ψηφισθεί το 2006,
µετά από συλλογική προσπάθεια, και προβλέπει δωρεάν χορήγηση φαρµάκων στους
ασθενείς µε άνοια. Ο επόµενος στόχος µας
είναι να γίνει η Οµοσπονδία των Εταιριών
της Ν. Alzheimer µέλος των Συνοµοσπονδίας των Ατόµων Με Ειδικές Ανάγκες,
ώστε οι ασθενείς µας να έχουν τα ίδια προνόµια. Αν θέλαµε να ορίσουµε τι είναι η
Νόσος Alzheimer, θα λέγαµε ότι είναι όλες
οι προοδευτικές άνοιες που διάχυτα προσβάλλουν τον εγκέφαλο µε αποτέλεσµα
νοητικά, λειτουργικά, ψυχολογικά, συµπεριφορικά και κοινωνικά προβλήµατα. Σε παθολογοανατοµική εξέταση του εγκεφάλου
τα ευρήµατα είναι αµυλοειδικές πλάκες,
δηλαδή παθολογικές εναποθέσεις πρωτεϊ-

νών, κυρίως της πρωτεϊνης του β αµυλοειδούς, έξω από τα κύτταρα, νευροϊνιδιακές
αλλοιώσεις, που αποτελούν ενδοκυττάρια
παθολογικά αθροίσµατα, σωµάτια του
Lewy και σωµάτια TDP-43. Η φυσική πορεία της ΝΑ για έναν ασθενή είναι συνήθως επιδεινούµενη. Στα αρχικά στάδια
έχουµε ήπιες λειτουργικές και νοητικές
διαταραχές. Καθώς η νόσος εξελίσσεται
παρουσιάζονται σοβαρότερα νοητικά ελλείµατα, απώλεια της αυτονοµίας και διαταραχές συµπεριφοράς. Στα σοβαρότερα
στάδια και όταν ο οικογενειακός περίγυρος
δεν µπορεί να ανταπεξέλθει στην απαιτητική φροντίδα του ασθενή, µπορεί να
έχουµε την εισαγωγή του σε ίδρυµα. Η συ-

χνότητα της νόσου στις αναπτυγµένες
χώρες είναι 10% άνω των 70 ενώ στην Ελλάδα είναι 6% άνω των 70 ετών (Tsolaki M.
et al, AJAD, 1999). Όµως η συχνότητα αυξάνεται τόσο στις αναπτυγµένες όσο και
στις αναπτυσσόµενες χώρες, ώστε να µιλάµε για ένα φαινόµενο που θα πάρει διαστάσεις 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 παράγοντες που µπορούµε να επηρεάσουµε
µε τις επιλογές µας όπως:
• Η αντιµετώπιση αγγειακών παραγόντων, δηλαδή το κάπνισµα, ο σακχαρώδης
διαβήτης, η αρτηριακή πίεση, η χοληστερίνη, η αυξηµένη οµοκυστεΐνη, η παχυσαρκία.
• Η αντιµετώπιση Κατάθλιψης-Άγχους.
• Η ∆ιατροφή (η µεσογειακή δίαιτα, µε
κατανάλωση
ψαριών,
ελαιολάδου,
οσπρίων, φρούτων και λαχανικών παίζει
προστατευτικό ρόλο

• ∆ραστηριότητες, Hobby- Σωµατική
και Νοητική άσκηση.
Έχει ενοχοποιηθεί και το Ελικοβακτηρίδιο το πυλωρού ως παράγοντας κινδύνου
για την εµφάνιση άνοιας, του οποίου η
εκρίζωση είναι σήµερα δυνατή. Καινούρια
δεδοµένα αποκαλύπτουν ότι προ της εµφάνισης της άνοιας σε µεγάλο ποσοστό,
80% είχε υπάρξει ένα έντονα στρεσσογόνο περιστατικό, όπως για παράδειγµα το
διαζύγιο ενός παιδιού, ο θάνατος ενός παιδιού ή εγγονού, µία σοβαρή αρρώστια η
οποία απειλεί τη ζωή. Οι οδηγίες σ΄ αυτή
την περίπτωση είναι να µη στενοχωριόµαστε 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, ριβαστιγµίνη, γαλανθαµίνη), φάρµακα που επιτρέπουν την ακετυλοχολίνη που αποτελεί
το νευροδιαβιβαστή της µνήµης να δρα περισσότερο χρόνο στα νευρικά κύτταρα και
έναν γλουταµινεργικό ανταγωνιστή, τη µεµαντίνη, 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, κυρίως σε περιπτώσεις όπου η κατάποση
είναι προβληµατική. Κλινικές µελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη και υπόσχονται καινούρια όπλα στην φαρµακευτική µας φαρέτρα,
όπως το εµβόλιο που αναµένεται ότι σύντοµα θα κυκλοφορήσει.
Στα κέντρα ηµέρας των Εταιρειών της
νόσου Alzheimer σ΄ όλη την Ελλάδα λαµβάνουν χώρα οι µη φαρµακευτικές παρεµβάσεις, προγράµµατα που έχουν σα στόχο
την εξάσκηση του νου µέσα από δοµηµένες 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 λειτουργικές του ικανότητες. Η ενασχόληση µε ευχάριστες αναµνήσεις, το πρόγραµµα
προσανατολισµού στην επικαιρότητα, οι
ασκήσεις µνήµης, προσοσχής και λόγου, η
γυµναστική, ο χορός, η χορωδία, η ενασχόληση µε το βιβλίο, οι ασκήσεις στον
υπολογιστή και µαθήµατα Πληροφορικής
είναι µερικά από τα προγράµµατα που
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εφαρµόζονται σήµερα στις Μονάδες
Άνοιας. Τα κέντρα ηµέρας στη Θεσσαλονίκη, λειτουργούν στο Χαρίσειο Γηροκοµείο, στη βίλα Άµποτ στο Πανόραµα, στην
Mονάδα «Αγίας Ελένης», Πέτρου Συνδίκα
13, στη Μονάδα «Άγιος Ιωάννης» Κωσταντίνου Καραµανλή 164 (περισσότερες πληροφορίες: 2310810411, 2310351451,
www.alzheimer-hellas.gr).
Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν 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 διοργανώνονται όλο τον χρόνο µε κορυφαίο, για
τη χώρα µας, γεγονός η διεξαγωγή του
25ου Παγκόσµιου Συνεδρίου Νόσου
Alzheimer που θα λάβει χώρα 10-13 Μαρτίου του 2010 στη Θεσσαλονίκη και στο
οποίο είστε όλοι προσκεκληµένοι.
Μάγδα Τσολάκη, ΜD, PhD
Νευρολόγος – Ψυχίατρος, Θεολόγος
Aν. Καθηγήτρια ΑΠΘ
Πρόεδρος της Ελληνικής Οµοσπονδίας
Νόσου Alzheimer και
Συναφών ∆ιαταραχών
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«Οι αλλαγές στη ζωή της γυναίκας μετά τα….ήντα»
Η

συζήτηση έγινε τη ∆ευτέρα 30/11/09 στην
αίθουσα του Συλλόγου µε συντονίστρια την
Κατερίνα Μανωλάκη, ψυχολόγο Α.Π.Θ. - ψυχοθεραπεύτρια.
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 αλλαγή και να προχωρήσουµε δηµιουργικά στη ζωή
µας. Συγκεκριµένα: αποχαιρετούµε το παλιό, καλωσορίζουµε το καινούριο, προχωρούµε µε το καινούριο,
αναρωτιόµαστε-δυσκολευόµαστε
που
χάσαµε το παλιό, χαιρόµαστε µε το καινούριο, λυπόµαστε για ό,τι χάσαµε και µέσα από όλα αυτά αλλάζουµε…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, διαζύγιο κτλ), εσωτερικές (αλλαγή του τρόπου που σκέφτοµαι), σωµατικές (αύξηση βάρους, εµµηνόπαυση,
µείωση κινητικότητας κτλ).
Η συζήτηση έκλεισε µε την πρόκληση πως η αλλαγή αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής µας
και αντιµετωπίζοντας τη ως µια αφορµή για µια νέα
αρχή µπορούµε να χαιρετούµε την κάθε µέρα που ξηµερώνει 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.

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση

Εκδρομή στη Δράμα

Χριστουγεννιάτικο παζάρι

Εκδρομή στο Φαλακρό

omiλια: « Διαταραχές πρόσληψης τροφής (ανορεξία-Βουλιμία-Παχυσαρκία)»

Στις 19 Οκτωβρίου 2009 πραγµατοποιήθηκε οµιλία στην αίθουσα του Συλλόγου
µε Θέµα : « ∆ιαταραχές πρόσληψης τροφής (Ανορεξία-Βουλιµία-Παχυσαρκία)»
από την Επισκέπτρια Ψυχικής Υγείας και
µέλος του Συλλόγου κ. Ευαγγελίδου
∆όµνα.

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 χτυπούσε το χώρο του µόντελινγκ αλλά εξελίχθηκε 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 νοµίσµατος. ∆εν είναι δύο απολύτως διαφορετικές 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 εµφάνισης είναι περίπου τα 17 έτη, στο 90% προσβάλλονται γυναίκες, αλλά τελευταία
αυξάνονται τα κρούσµατα σε µικρότερα παιδιά καθώς και σε αγόρια.
Στην ψυχογενή Ανορεξία ο ασθενής ελαχιστοποιεί την τροφή του, γυµνάζεται εξαντλητικά, έχει εµµονή µε τις θερµίδες κλπ.
Στην ψυχογενή Βουλιµία ο ασθενής καταναλώνει 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, οστεοπόρωση κλπ.
Το σηµαντικό στις διαταραχές αυτές είναι
οι οικείοι τους να προσέξουν τα προειδοποιητικά 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 περιλαµβάνει ιατρό παθολόγο, διαιτολόγο, και φυσικά ψυχίατρο.
Ο ρόλος του οικογενειακού περιβάλλοντος
είναι πολύ σηµαντικός, πρέπει να προσπαθήσουν να πείσουν τον ασθενή και να τον
ενθαρρύνουν να αναζητήσει βοήθεια από ειδικούς επαγγελµατίες, να σταθούν δίπλα
του µε φροντίδα και σύµφωνα µε τις οδηγίες
των ειδικών σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας του.
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Τα υγιή φυτά ισοδυναμούν με υγιεινά τρόφιμα
Μερικές πληροφορίες σχετικά με τα φυτοφάρμακα
και την παραγωγή φρούτων και λαχανικών

Οι καταναλωτές µπορεί να αναρωτιούνται, καθώς δαγκώνουν ένα κοµµάτι φρέσκου φρούτου ή λαχανικού, ποια
πρόσθετα «χηµικά συστατικά» πιθανά να καταναλώνουν.
Η πιο πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τα φυτοφάρµακα και τα τρόφιµα θα καθησυχάσει
οποιεσδήποτε ανησυχίες εκείνων που εκτιµούν τις ευεργετικές των φρούτων και λαχανικών οι γεωργοί αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα από ασθένειες, έντοµα και
ζιζάνια µε αποτέλεσµα την καταστροφή της παραγωγής
τους εάν δε τα καταπολεµήσουν µε τα φυτοφάρµακα. Υπολογίζεται ότι χωρίς φυτοφάρµακα θα µπορούσε να χάνεται
έως και το 80% της παραγωγής, µε συνέπεια να µην επαρκούσαν 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 φυτοφαρµάκων 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. Σύµφωνα 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 λαχανικά, δηµητριακά και τρόφιµα ζωικής και φυτικής προέλευ-

απαντήσεις σε κάποιες καθημερινές ερωτήσεις

Τα συντηρητικά βλάπτουν;

Τα συντηρητικά δεν βλάπτουν την υγεία µας. Πρόκειται
για µια κατηγορία πρόσθετων τροφίµων. Πολλοί πιστεύουν
ότι όλα τα πρόσθετα είναι βλαβερές χηµικές ουσίες, αλλά
παρά τους συσχετισµούς που γίνονται σήµερα, τα πρόσθετα τροφίµων χρησιµοποιούνται εδώ και αιώνες. Η συντήρηση των τροφίµων συνιστούσε πάντοτε αναγκαιότητα.
Το αλάτι, το νιτρικό κάλιο και ο καπνός χρησιµοποιούνταν
για τη συντήρηση του κρέατος και το ξύδι για την παρασκευή λαχανικών τουρσί. Χωρίς τα συντηρητικά η τροφή
µας δεν θα ήταν τόσο ασφαλής όσο είναι σήµερα. Για παράδειγµα, τα θειώδη άλατα συµβάλλουν στην αποφυγή αλλαγών στο χρώµα των αποξηραµένων φ ρούτων και
λαχανικών και αναστέλλουν την ανάπτυξη βακτηρίων στο
κρασί, σε τρόφιµα που έχουν υποστεί ζύµωση, σε ορισµένα
σνακ και αρτοσκευάσµατα. Τα θειώδη άλατα έχουν, επίσης,
αντιοξειδωτική δράση. Τα νιτρικά και τα νιτρώδη άλατα που
χρησιµοποιούνται σε επεξεργασµένα κρέατα προστατεύουν κατά του θανατηφ όρου βακτηρίου Clost ridium
botulinum (κλωστρίδιο της αλλαντίασης), ενώ αναστολείς
της ανάπτυξης µούχλας που χρησιµοποιούνται στα δηµητριακά εµποδίζουν την ανάπτυξη δυνητικά καρκινογόνων
ουσιών, οι οποίες θα µπορούσαν να προκαλέσουν καρκίνο
του στοµάχου. Ένα συντηρητικό που χαρακτηρίζεται από
αριθµό Ε κάθε άλλο παρά ανεπιθύµητο είναι• σηµαίνει ότι
είναι εγκεκριµένο για ασφαλή χρήση στα τρόφιµα.. Σήµερα,
τα πρόσθετα τροφίµων υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες
ασφαλείας και υποβάλλονται σε διαδικασίες έγκρισης. Τα
εγκεκριµένα πρόσθετα τροφίµων είναι ουσίες σαφώς ορισµένες, οι οποίες πρέπει να πληρούν αυστηρά κριτήρια καθαρότητας . Επίσης, έχουν προσδιοριστεί µέγιστα
επιτρεπτά επίπεδα χρήσης τους για την προστασία των καταναλωτών. Πάνω από όλα, όµως, για να χρησιµοποιηθούν
πρέπει να υπάρχει τεχνολογική ανάγκη και η χρήση τους
να παρέχει σαφή οφέλη στους καταναλωτές.

σης), αν και έχουν δεχτεί επεµβάσεις µε φυτοφάρµακα
κατά τη διαδικασία της παραγωγής τους, δεν φέρουν υπολείµµατα αυτών σε επίπεδα που να είναι επιβλαβή. Στην
πραγµατικότητα, στο 96% των δειγµάτων, που εξετάστηκαν από εθνικές αρχές και από το Γραφείο Τροφίµων και
Κτηνιατρικής της ΕΕ, είτε δεν βρέθηκε να περιέχουν υπόλειµµα 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 προγράµµατα 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 αυστηρά ποια φυτοφάρµακα, δηλαδή εντοµοκτόνα, µυκητοκτόνα, κλπ. µπορούν να χρησιµοποιηθούν και µε ποιον
τρόπο. Το 1999, η ΕΕ αποφάσισε ότι θα έλεγχε όλα τα φυτοφάρµακα 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 αποτελέσµατα 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 φυτοφάρµακου που µπορεί να παραµείνει στα φρούτα και τα
λαχανικά, τα δηµητριακά και τα τρόφιµα ζωικής και φυτικής

προέλευσης και θέτει τα αποκαλούµενα «µέγιστα όρια υπολειµµάτων», που ορίζονται µετά από την αξιολόγηση των
στοιχείων που καθορίζουν την ορθή γεωργική πρακτική και
τα αποτελέσµατα από τα επιβεβληµένα πειράµατα υπολειµµάτων. Στην πραγµατικότητα, αυτά τα όρια είναι πολύ
αυστηρότερα, 100 έως 1000 φορές µικρότερα, από τα τοξικολογικά 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 προϊόντα, 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 παράγραφο.
Εποµένως, εφόσον τα φυτοφάρµακα που προστατεύουν
τα φυτά από ασθένειες, έντοµα και ζιζάνια, χρησιµοποιούνται προσεκτικά και σύµφωνα µε τον νόµο που καθορίζει
τη χρήση τους, οι καταναλωτές µπορούν να συνεχίσουν να
απολαµβάνουν τα άφθονα θρεπτικά τρόφιµα που τους παρέχονται χωρίς ανεπιθύµητα επίπεδα χηµικών ουσιών. Το
όφελος που έχουν από την κατανάλωση και µάλιστα καθηµερινά, καλής ποιότητας φρέσκων φρούτων και λαχανικών,
πλούσιων σε θρεπτικά στοιχεία, βιταµίνες και αντιοξειδωτικές ουσίες είναι πραγµατικά µεγάλο.
Ράνια Μενκίσογλου-Σπυρούδη

Τι σημαίνουν οι αριθμοί Ε που υπάρχουν στα συστατικά των τροφίμων;
Είναι όντως απαραίτητα τα πρόσθετα στα μεταποιημένα τρόφιμα;
Τα πρόσθετα τροφίµων χρησι µοποιούνται µε σκοπό τη βελτίωση της
γεύσης, της υφής, του χρόνου ζωής
και της θρεπτι κής αξί ας των τροφίµων που καταναλώνουµε.
Όλα τα εγκεκριµένα πρόσθετα τροφίµων έχουν έναν αριθµό Ε. Τα πρόσθετα που έχουν εγκριθεί ως ασφαλή
για προσθήκη σε τρόφιµα χαρακτηρίζονται 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 υπάρχει µεγάλη ποικιλία οµιλούµενων
γλωσσών.
Η πρακτική της χρήσης των πρόσθετων τροφίµων είναι εναρµονισµένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Καθένα έχει µια συγκεκριµένη ονοµασία 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 ασφάλεια και την
υγιεινή κατάσταση των τροφίµων.
• Αυξάνουν τη διάρκεια ζωής των

τροφίµων.
• Ενισχύουν ή υποστηρίζουν τις οργανοληπτικές ιδιότητες των τροφί µων (βελτιώνουν την υφή ή την
πυκνότητα, αυξάνουν την αποδοχή
από τους καταναλωτές, συµβάλλουν
στη µεταποίηση των τροφίµων κ.λπ.)
• Βελτιώνουν ή διατηρούν τη θρεπτική αξία και την ποιότητα των τροφίµων κατά τη διάρκεια ζωής τους.
Για παράδειγµα, τα αντιοξειδωτικά
εµποδίζουν την οξείδωση (τάγγισµα)
των λιπών και των ελαίων, ενώ τα συντηρητικά 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 κατάλληλα για επάλειψη, π.χ. σε φρυγανιές.
Οι χρωστι κές ουσίες χρησιµοποιούνται για να καταστήσουν τα τρόφιµα 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 χρώµατος. Τα πρόσθετα τροφίµων µπορούν
να προσδώσουν συγκεκριµένες οργανοληπτικές ιδιότητες (π.χ. γεύση

και υφή) στα τρόφιµα, ώστε να ανταποκρίνονται στις πολιτισµικές συνήθειες και τις προσδοκίες των
καταναλωτών.
Κάθε πρόσθετο πρέπει να περιλαµβάνεται στα συστατικά που αναγράφονται
στη
συσκευασία,
διασφαλίζοντας στους καταναλωτές
το δικαίωµα επιλογής µεταξύ διαφορετικών προϊόντων ανάλογα µε τα
συστατικά τους.
Τα πρόσθετα τροφίµων υπόκεινται
σε αυστηρούς κανόνες ασφαλείας
και υποβάλλονται σε δι αδικασίες
έγκρισης. Τα εγκεκριµένα πρόσθετα
τροφίµων είναι ουσίες σαφώς ορισµένες, οι οποίες πρέπει να πληρούν
αυστηρά κριτήρια καθαρότητας. Επίσης, έχουν προσδιοριστεί µέγιστα
επιτρεπτά επίπεδα χρήσης τους για
την προστασία των καταναλωτών.
Πάνω από όλα, όµως, για να χρησιµοποιηθούν πρέπει να υπάρχει τεχνολογική ανάγκη και η χρήση τους
να παρέχει σαφή οφέλη στους καταναλωτές.
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