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ΣΕ  Α Υ Τ Ο  Τ Ο  Τ Ε Υ Χ Ο Σ  

1 Συνάντηση με την Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας 

2 Παχυσαρκία στην Εφηβεία: ενδοκρινικές και 

μεταβολικές διαταραχές 

3 Η άνιση μάχη με το φαγητό  

4 Κάντε την άσκηση συνήθεια  

5 Ψάρι - Πόσο συχνά και εύκολα το καταναλώνουμε; 

6 Διατροφικό Quiz 

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑ  

Δρ. Φλώρα Μπακοπούλου, Παιδίατρος Εφηβικής Ιατρικής 

Ειδικό Κέντρο Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Κ.Ε.Ι.) 

Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής 

Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» 

Τηλ: 6955680000  (με αστική χρέωση) 

e-mail: ephebiatrics.med.uoa.gr  

 

Γιώργος Λάντις, Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος 

e-mail: georgioslandis@yahoo.co.uk 

Εύα Καραχάλιου , Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής,  

MD Βιολογίας της Άσκησης                                                                

e-mail: bodydefragment@gmail.com 

Παναγιώτης Γιούλης 

Οικογενειακός Θεραπευτής 

e-mail: pyulis@hotmail.com  

 

Βρείτε μας στο διαδίκτυο: www.likestinygeia.eu    Βρείτε μας στο facebook: metavoliko.sindromo 

 

 

 

www.likestinygeia.eu 

Βρείτε μας στο facebook 

metavoliko.sindromo 

 

Οι δήμαρχοι Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, 

Αγίου Δημητρίου Μαρία Ανδρούτσου και Αλίμου Θάνος 

Ορφανός σε συνάντηση εργασίας με την Γενική Γραμματέα 

Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας Δρ. Χριστίνα 

Παπανικολάου στις 21 Μαρτίου 2014, με θέμα την πορεία 

υλοποίησης των έργων ηλεκτρονικής υγείας Κάνε Like 

στην Υγεία και SmartCare στους τρεις δήμους και την 

παρουσία τους στο e-health forum 2014 που θα 

διοργανωθεί στο Συνεδριακό Χώρο του Μεγάρου Μουσικής 

Αθηνών στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε. από 

12 ως 14 Μαϊου 2014.  
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Σ υ ν ά ν τ η σ η  τ ω ν  Δ η μ ά ρ χ ω ν  τ ω ν  τ ρ ι ώ ν  

Δ ή μ ω ν  μ ε  τ η  Γ ε ν .  Γ ρ α μ μ α τ έ α  Δ η μ ό σ ι α ς  

Υ γ ε ί α ς   

Οι Δήμαρχοι Παλαιού Φαλήρου, Διονύσης Χατζηδάκης, 

Αλίμου, Αθανάσιος Ορφανός και Αγίου Δημητρίου, 

Μαρία Ανδρούτσου παρέστησαν σε συνάντηση 

γνωριμίας με τη Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας Δρ. 

Χριστίνα Παπανικολάου στο Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την Παρασκευή 21 Μαρτίου 

2014.  

Κατά τη διάρκεια της συνάντηση συζητήθηκαν: 

• H διοργάνωση του e-health forum τον Μαϊο του 2014 

από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το 

οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο γεγονός ηλεκτρονικής 

υγείας στην Ευρώπη. 

• Η συμμετοχή Ελλήνων εταίρων στο δίκτυο Ενεργούς 

και Υγιειούς Γήρανσης (European Innovation Partnership 

on Active and Healthy Ageing) της Ευρωπαϊκής Ένωσης              

(http://ec.europa.eu/research/innovationunion/index_en.cfm?sect

ion=active-healthy-ageing&pg=about). Το δίκτυο EIP on AHA 

συγκεντρώνει φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, από όλη 

την Ευρώπη ώστε να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες και 

εργαλεία για την ικανοποίηση των αναγκών του 

γηράσκοντος πληθυσμού.  

• Η  πορεία υλοποίησης των έργων ηλεκτρονικής υγείας 

που υλοποιούνται από την κοινοπραξία των τριών δήμων, 

SmartCare (http://pilotsmartcare.eu/home/) και Κάνε Like 

στην Υγεία (http://www.likestinygeia.eu/) καθώς και οι 

δυνατότητες χρηματοδότησης αντίστοιχων έργων από την 

Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Regio) 

αλλά και από τη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής Horizon 2020. 

Οι δήμαρχοι αφού ευχαρίστησαν την Γενική Γραμματέα για 

την υποστήριξη της στις πρωτοβουλίες στρατηγικής 

επιλογής που αναπτύσσουν οι τρεις δήμοι, συμφώνησαν 

για την αναγκαιότητα δημιουργίας Ελληνικού Δικτύου EIP 

on AHA στην Ελλάδα και διαβεβαίωσαν ότι οι τρεις δήμοι 

θα είναι παρόντες με ειδικό εκθεσιακό περίπτερο στο 

επερχόμενο e-health forum όπου και θα παρουσιάσουν 

την μέχρι τώρα υλοποίηση των έργων τους. 

 

Π α χ υ σ α ρ κ ί α  σ τ η ν  Ε φ η β ε ί α :  ε ν δ ο κ ρ ι ν ι κ έ ς  

κ α ι  μ ε τ α β ο λ ι κ έ ς  δ ι α τ α ρ α χ έ ς  

 

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τα υψηλότερα 

ποσοστά παιδικής και εφηβικής υπερβαρότητας και 

παχυσαρκίας παγκοσμίως. Οι έφηβοι με τιμές δείκτη μάζας 

σώματος (ΔΜΣ) ίσες ή μεγαλύτερες της 95ης εκατοστιαίας 

θέσης του ΔΜΣ για το φύλο και την ηλικία τους θεωρούνται  

«παχύσαρκοι». Οι έφηβοι με τιμές ΔΜΣ ίσες ή μεγαλύτερες 

της 85ης αλλά μικρότερες της 95ης εκατοστιαίας θέσης 

θεωρούνται «υπέρβαροι».  

Η παχυσαρκία που πρόσφατα χαρακτηρίστηκε ως νόσος 

(American Medical Association 2013), αποτελεί το 

συχνότερο ιατρικό πρόβλημα στην εφηβεία, με σημαντικές 

ενδοκρινικές και μεταβολικές επιπτώσεις. Οι επιπλοκές οι 

σχετιζόμενες με την παχυσαρκία όπως το μεταβολικό 

σύνδρομο, η υπέρταση, η δυσλιπιδαιμία, η αντίσταση στην 

ινσουλίνη, οι προδιαβητικές καταστάσεις, ο σακχαρώδης 

διαβήτης τύπου 2, η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του 

ήπατος, η υπερουριχαιμία, που ιστορικά αφορούσαν κυρίως 

ενήλικες τώρα φαίνεται να αυξάνονται και στον εφηβικό 

πληθυσμό.  

Η πρώιμη αδρεναρχή, το σύνδρομο των πολυκυστικών 

ωοθηκών, ο υπερανδρογονισμός, η πρώιμη ήβη και 

εμμηναρχή στα κορίτσια και η καθυστέρηση της ήβης στα 

αγόρια, είναι διαταραχές που επίσης σχετίζονται με την 

παχυσαρκία.    

Η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση των υπέρβαρων 

και παχύσαρκων παιδιών και εφήβων είναι καθοριστικής 

σημασίας για τη μείωση της επιβάρυνσης από μη 

μεταδοτικά νοσήματα, σε παγκόσμιο επίπεδο.  

 

Δρ. Φλώρα Μπακοπούλου 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

S p e c i a l  E v e n t  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: 3
Ο
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, ΒΥΡΩΝΟΣ ΒΕΡΡΑ 

1 ΚΑΙ ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 

ΩΡΑ: 17:00 Μ.Μ. 

 

Διάλεξη Γονέων με  θέμα “Ο ρόλος της Άσκησης και της 

Φυσικής Δραστηριότητας στην Πρόληψη και Αντιμετώπιση 

της Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας και του 

Μεταβολικού Συνδρόμου.” 

 

S p e c i a l  E v e n t  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 2 ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ, ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 16 ΚΑΙ ΙΩΝΙΑΣ, ΑΛΙΜΟΣ 

ΩΡΑ: 17:00 Μ.Μ. 

 

Διάλεξη Γονέων με  θέμα “ Ο ρόλος της Άσκησης και της 

Φυσικής Δραστηριότητας στην Πρόληψη και Αντιμετώπιση 

της Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας και του 

Μεταβολικού Συνδρόμου.”” 

 

S p e c i a l  E v e n t  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 2 ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ, ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 16 ΚΑΙ ΙΩΝΙΑΣ, ΑΛΙΜΟΣ 

ΩΡΑ: 14:00 Μ.Μ. 

 

Ημερίδα Επαγγελματιών με θέμα “Παχυσαρκία και 

Μεταβολικό Σύνδρομο: Πρόληψη και Αντιμετώπιση στην 

Παιδική και Εφηβική Ηλικία ” 

 

Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ  Α Π Ο  Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ε Ι Σ  

 

Διάλεξη Γονέων στο 3
ο
 Γυμνάσιο του Δήμου Παλαιού 

Φαλήρου, 10 Μαρτίου 2014. 

 

Διάλεξη Γονέων στο 4ο Γυμνάσιο και 4ο Λύκειο του 
Δήμου Αλίμου, 19 Μαρτίου 2014. 

 

Διάλεξη Γονέων στο Δημαρχείο του Δήμου Αγίου 
Δημητρίου, 12 Μαρτίου 2014 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Η άνιση μάχη με το φαγητό  

 

«Ήμουν 53 κιλά -με 1,67 ύψος- και έφτασα περίπου τα 36 

κιλά. Παρ’ όλα αυτά, έβλεπα τον εαυτό μου στον 

καθρέφτη ως χοντρό. Είχα απέχθεια για το φαγητό. 

Έπινα μόνο νερό και σκέτο καφέ. Είχα σταματήσει να 

είμαι λογική. Ανέβαινα στη ζυγαριά την Παρασκευή και 

ήμουν 46 κιλά, τη Δευτέρα ήμουν 43 και θεωρούσα ότι 

δεν γινόταν να είχα αδυνατίσει εγώ, αλλά ότι είχε χαλάσει 

η ζυγαριά», μας λέει η Άννα, 18 χρονών, περιγράφοντας 

την περιπέτειά της με την ανορεξία, που την «αναγκάζει» 

να λιμοκτονεί, με καταστροφικές συνέπειες για την υγεία 

της και βέβαια μια σοβαρή απειλή ακόμα και για την ίδια 

της τη ζωή. 

 

Η 25χρονη Νίκη δοκιμάζει την άλλη πλευρά του ίδιου 

νομίσματος, τη βουλιμία, εξαιτίας της οποίας καταναλώνει 

τεράστιες ποσότητες φαγητού σε μικρό χρονικό διάστημα, 

αλλά παρ’ όλα αυτά τα κιλά της παραμένουν φυσιολογικά 

ή και κάπως χαμηλά. Γιατί συμβαίνει αυτό; Επειδή κάνει 

εμετούς, περνάει ατέλειωτες ώρες καθημερινά στο 

γυμναστήριο ή χρησιμοποιεί διουρητικά και καθαρτικά για 

να αποβάλλει τις περιττές θερμίδες. Η ίδια μας λέει 

χαρακτηριστικά: «Είμαι 50 κιλά και έχω ύψος 1,72. Δεν 

είμαι πολύ αδύνατη. Αφού τρώω, πώς να είμαι αδύνατη; 

Να σας περιγράψω το πρόβλημά μου; Μου αρέσει 

κάποιες φορές να τρώω πολύ, πάρα πολλά φαγητά και 

γλυκά, ανακατεμένα. Όλο αυτό ξεκίνησε όταν ήμουν 17 

χρονών. Αλλά τον τελευταίο καιρό το κάνω πιο πολύ. Τα 

συναισθήματά μου δεν παίζουν ρόλο. Μπορεί να φάω 

πάρα πολύ όταν είμαι αγχωμένη, όταν είμαι μόνη μου, 

όταν βαριέμαι, όταν είμαι χαρούμενη...». 

 

«ΤΡΩΩ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ, ΠΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 

ΑΠΟΒΑΛΛΩ» .... 

 

Περί τίνος πρόκειται:  

 

Όταν κάποιος υποφέρει από βουλιμία, επιδίδεται σε 

πολλά επαναλαμβανόμενα βουλιμικά επεισόδια και μετά 

προκαλεί εμετό, εξαντλείται στο γυμναστήριο ή/και 

παίρνει διουρητικά και καθαρτικά ώστε να αποβάλει την 

τροφή και να μην παχύνει. Γι’ αυτό άλλωστε και οι 

βουλιμικοί έχουν κατά κανόνα φυσιολογικό βάρος.  

 

 

Inserting and Editing 

Pictures 

Type your sub-heading here 

You can replace the pictures in this template with your 

company’s art. Select the picture you want to replace, 

point to Picture in the Insert menu, and click From File. 

Choose a new picture and then click Insert. Select the 

Link to File box if you don’t want to embed the art in 

the newsletter. This is a good idea if you need to 

minimize your file size; embedding a picture adds 

significantly to the size of the file. 

To edit a picture, click on it to activate the Picture 

toolbar. You can use this toolbar to adjust brightness 

and contrast,  

Choose a new picture, and click the Link to File 

box if you don’t want to save the art with the 

newsletter. 

change line properties and crop the image. For more 

detailed editing, double-click on the graphic to activate 

the drawing layer.  

Τα βουλιμικά επεισόδια:  

 

Διαρκούν λίγες ώρες και παίρνουν τη μορφή ιεροτελεστίας, 

όπου ο ασθενής καταναλώνει, κρυφά διάφορα φαγητά, 

αλμυρά και γλυκά, συνήθως παχυντικά και λιπαρά ή, 

κάποιες φορές, πιο «υγιεινά» και «διαιτητικά» (π.χ. 

δημητριακά πρωινού) σε τεράστιες ποσότητες. Μετά από 

κάποιο διάστημα, ο ασθενής περιγράφει ότι βρίσκεται σε μια 

κατάσταση όπου δεν αντιλαμβάνεται τι ακριβώς συμβαίνει 

(σαν να έχει καταναλώσει εξαρτησιογόνες ουσίες). Στη 

συνέχεια νιώθει τύψεις και τελικά βρίσκει μία μορφή 

κάθαρσης, αφού έχει αποβάλει την τροφή, κυρίως όταν έχει 

κάνει εμετό.  

 

Ποιους αφορά:  

 

Για να θεωρηθεί ότι κάποιος πάσχει από βουλιμία, πρέπει 

να βιώνει τουλάχιστον 3 βουλιμικά επεισόδια την εβδομάδα 

για μία περίοδο 3 με 6 μηνών το λιγότερο. Οι βουλιμικοί 

ασθενείς είναι συνήθως νέες γυναίκες με χαοτική 

προσωπικότητα. Συχνά στη βουλιμία συνυπάρχει διαταραχή 

προσωπικότητας, κατάχρηση άλλων ουσιών και 

συνοσηρότητα με κατάθλιψη.  

 

Η αντιμετώπιση:  

Επειδή η βουλιμία κρατιέται σχετικά εύκολα μυστική, οι 

πάσχοντες φτάνουν στον ειδικό κατά μέσο όρο 6 χρόνια 

μετά την έναρξη του προβλήματος. Παρ’ όλα αυτά, η 

έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση είναι πολύ σημαντική, 

αφού η βουλιμία μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα 

υγείας, ακόμα και θάνατο. Συνήθως συστήνεται 

αντικαταθλιπτική αγωγή στην προσπάθεια ελέγχου της 

παρόρμησης για βουλιμικά επεισόδια και της συνοδού 

κατάθλιψης, που κατά κύριο λόγο συνοδεύει τη διαταραχή.  

Επίσης, βοηθούν ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις 

συμπεριφοριστικού-γνωσιακού τύπου, οικογενειακή 

θεραπεία και ατομική υποστηρικτική θεραπεία. Μετά το 

πρώτο διάστημα, ο ασθενής μπορεί να ακολουθήσει και 

ομαδική ψυχοθεραπεία. Ο ειδικευμένος διατροφολόγος 

βοηθά τον πάσχοντα να φτιάξει ένα ισορροπημένο και 

υγιεινό πρόγραμμα διατροφής, για να τρώει σωστά και να 

παίρνει όλα τα θρεπτικά συστατικά. Επίσης, θα τον 

εκπαιδεύσει να ζυγίζεται σωστά και να κρίνει τις ενδείξεις 

της ζυγαριάς του. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 «ΛΙΜΟΚΤΟΝΩ, ΑΛΛΑ ΕΙΜΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΑΧΙΑ» 

 

Περί τίνος πρόκειται: 

 

Όταν κάποιος υποφέρει από ανορεξία, περιορίζει πάρα 

πολύ το φαγητό ή αρνείται και τελείως να φάει, σε σημείο 

μάλιστα πολλές φορές να αποφεύγει να πίνει ακόμα και 

νερό με στόχο να κρατήσει το σωματικό του βάρος όσο πιο 

χαμηλό γίνεται. Παράλληλα, οι άνθρωποι αυτοί έχουν 

διαταραγμένη εικόνα για το σώμα τους και πιστεύουν ότι 

είναι παχύσαρκοι, ενώ αντίθετα είναι τόσο αδύνατοι που 

αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας 

(αμηνόρροια, ελάττωση της οστικής πυκνότητας, 

βραδυκαρδία, ηπατική δυσλειτουργία, χαμηλή πίεση και 

ζάχαρο, προβλήματα στο γαστρεντερικό κ.ά.) - μάλιστα 

φτάνει να κινδυνεύει και η ζωή τους. 

  

Ποιους αφορά: 

Κυρίως κορίτσια, παρουσιάζοντας 2 χρονικές στιγμές 

έξαρσης, στα 14 και στα 18 χρόνια περίπου. Σύμφωνα με 

τις στατιστικές, μέχρι πριν από λίγα χρόνια φαινόταν ότι 

αφορούσε κυρίως κορίτσια που προέρχονταν από ανώτερα 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα, καλές μαθήτριες, καθώς 

επίσης και έφηβες που ασχολούνταν με τον χώρο της 

μόδας και του θεάματος ή τον αθλητισμό. Παρ’ όλα αυτά, 

τα τελευταία χρόνια όλα τα παραπάνω τείνουν να 

ανατραπούν και η ανορεξία αρχίζει να αφορά μικρότερα 

παιδιά (το 3% των περιπτώσεων αφορά παιδιά μικρότερα 

των 11 ετών), αλλά και μεγαλύτερες γυναίκες, γυναίκες που 

προέρχονται από διάφορους επαγγελματικούς χώρους και 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα, αλλά και αγόρια (συχνά 

ασχολούνται με τον αθλητισμό και θέλουν να είναι αρκετά 

γυμνασμένα και μυώδη).  

Υπάρχουν, όμως, και κάποια στοιχεία της προσωπικότητας 

που μπορούν να «βοηθήσουν» στο να απασχολήσει 

κάποιον η ανορεξία, όπως το να είναι εσωστρεφής, 

τελειοθηρικός, να έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, να νιώθει ότι 

δεν μπορεί να ελέγξει τη ζωή του, να έχει πολύ άγχος, 

συναισθηματική αστάθεια κ.ά. 

 

Η αντιμετώπιση: 

 

Συνήθως εφαρμόζεται ψυχοθεραπεία (ατομική και 

οικογενειακή) και όταν συνυπάρχει κάποιο ψυχιατρικό 

πρόβλημα χορηγείται και ειδική αγωγή. Ακόμα και μετά τη 

θεραπεία όμως παραμένει πάντα μια ιδιαίτερη σχέση με τη 

διατροφή και είναι πιθανό στο μέλλον να παρουσιαστεί 

πρόβλημα βουλιμίας. Σύμφωνα με τις στατιστικές, το 75% 

των παιδιών ξεφεύγουν από την ανορεξία, αλλά δυστυχώς 

έως και το 15% χάνουν τελικά τη ζωή τους.  

 

Χρειάζεται νοσηλεία;  

 

Όταν υπάρχει κάποια σοβαρή οργανική διαταραχή, όταν 

αποτύχει η εξωτερική αγωγή, όταν υπάρχει αυτοκτονικότητα 

και όταν ο ασθενής ζυγίζει 15% ή και περισσότερο κάτω από 

το φυσιολογικό του βάρος. 

  

Τα ύποπτα σημάδια: 

 

1. Η απότομη πτώση του βάρους ή οι συχνές αυξομειώσεις 

του.  

2. Η υπερβολική ενασχόληση με τις τροφές και τη διατροφή 

(ειδικά με τη θερμιδική αξία και τα λιπαρά των τροφίμων). 

3. Ο περίεργος χειρισμός των τροφών (π.χ. τεμαχισμός των 

τροφών).  

4. Η δυσαρέσκεια με κάθε σχόλιο που έχει να κάνει με το 

βάρος αλλά και με την ομορφιά.  

5. Η εμμονή με τη γυμναστική, τις δίαιτες και τη ζυγαριά. 

6. Η αδυναμία κατανόησης της κατάστασης και η εντύπωση 

ότι χρειάζεται να χαθούν και άλλα κιλά. 

 

Παρακολουθήστε   διαφημίσεις  που προειδοποιούν για τα 

σημάδια της ανορεξίας: 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=yKzAzeil4SI 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qFbYW6bNViw 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hcccczwD36s 

 

Δρ. Παναγιώτης Γιούλης 

http://www.youtube.com/watch?v=yKzAzeil4SI
http://www.youtube.com/watch?v=qFbYW6bNViw
http://www.youtube.com/watch?v=hcccczwD36s


 

 

  

 

 

 

Κάντε την άσκηση καθημερινή σας συνήθεια! 

 

Ψάχνετε για τρόπους να κάνετε την άσκηση καθημερινή 

σας συνήθεια; 

Ακολουθείστε τα παρακάτω και θα αλλάξετε τη στάση 

σας για την άσκηση! 

 Προσπαθήστε να ασκηθείτε από λίγο κάθε μέρα! Η 

καθημερινή άσκηση γίνεται ευκολότερη συνήθεια από 

την άσκηση που γίνεται 3 φορές την εβδομάδα. Η  

καθημερινή επανάληψη είναι αυτή που δημιουργεί τη  

συνήθεια.  

 Διατηρήστε την άσκηση στο πρόγραμμά σας για 

τουλάχιστον 6 εβδομάδες.Ορίστε το πότε, το που και το 

πώς.  

 Φτιάξτε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων 

σας!  

 Βρείτε και επιλέξτε δραστηριότητες  που σας αρέσουν.  

 Επιλέξτε αερόβιες δραστηριότητες όπως τρέξιμο, 

κολύμβηση, ποδήλατο, σκοινάκι, χορό που θα πρέπει να 

κάνετε έντονα για τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα. 

Επιλέξτε ασκήσεις ενδυνάμωσης  για ενίσχυση των 

μυών σας αλλά μη  ξεχνάτε να κάνετε και αρκετές 

διατάσεις. 

 Συνδυάστε πολλούς διαφορετικούς τρόπους άσκησης. 

Γυμνάστε διαφορετικές μυικές ομάδες για να μη χάνετε 

το ενδιαφέρον σας αλλά και  για να δίνετε στο σώμα σας 

χρόνο να ξεκουραστεί 

 Βρείτε τρόπους να σας το υπενθυμίζετε! 

 Ξεκινήστε με χαμηλή ένταση και για λίγα λεπτά και 

αυξήστε σταδιακά τη διάρκεια και την ένταση της 

άσκησης. Αρχικά 30’ άσκησης αρκούν. 

 Βρείτε τρόπους να διασκεδάζετε κατά την άσκηση. 

Εστιάστε στη διασκέδαση και όχι στην κούραση ( φίλους, 

φύση, μουσική) 

 Απλώστε τα ρούχα, τα παπούτσια, τον εξοπλισμό σας 

κάπου που να τον βλέπετε! 

 Βγείτε από το σπίτι χωρίς δεύτερες σκέψεις !!!  

 

 Κινηθείτε περισσότερο στην καθημερινή σας ζωή. 

Χρειάζεστε 60’ καθημερινής φυσικής δραστηριότητας 

την ημέρα. Πηγαίνετε με τα πόδια στο σχολείο, βγάλτε 

τον σκύλο βόλτα , πηγαίνετε το μικρό αδερφάκι σας 

στις κούνιες. Χρησιμοποιήστε τις σκάλες, βοηθήστε 

στα ψώνια, πάρτε το ποδήλατο για τις κοντινές σας 

μετακινήσεις. 

 Φροντίστε να ξεκουράζεστε αρκετά και να τρέφεστε 

σωστά 

 Μην αποφύγετε την άσκηση χωρίς σοβαρό λόγο. 

 Ασκηθείτε στο σχολείο!!! Στο μάθημα της γυμναστικής 

και στα διαλείμματα! 

 Οργανώστε δραστηριότητες με τους φίλους σας!   

Μπάσκετ ποδόσφαιρο πρωταθληματάκια μεταξύ των 

τμημάτων στο σχολείο 

 Μειώστε τον χρόνο που περνάτε μπροστά από την 

οθόνη σε λιγότερο από 2 ώρες /ημέρα. 

Εύα Καραχάλιου 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ψάρι:  πόσο συχνά και πόσο εύκολα το καταναλώνουμε?   

 

Το ψάρι αποτελεί μια εξαίσια τροφή όπως και να τη δούμε. 

Σε γενικές γραμμές το ψάρι αυτό καθ΄ αυτό ανήκει στην 

ομάδα των πρωτεϊνών με σχετικά χαμηλά λιπαρά. Όμως με 

μία πιο κοντινή ματιά θα εκπλαγούμε από τα θρεπτικά 

στοιχεία που έχει να μας προσφέρει αλλά και από το πως 

όλα αυτά τα στοιχεία μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά 

στη μείωση του κινδύνου να εμφανίσουμε στοιχεία του 

μεταβολικού συνδρόμου (ΜΣ).  

 

Δεν είναι λίγες οι έρευνες οι οποίες επαληθεύουν ότι η 

κατανάλωση ψαριού συνοδεύεται από μειωμένο κίνδυνο 

εμφάνισης ΜΣ αλλά και των αποτελεσμάτων του όπως το 

έμφραγμα του μυοκαρδίου σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. 

Όμως όσο και να το αναλύσουμε ερευνητικά - 

επιδημιολογικά αυτό που φαίνεται να αφορά άμεσα τον 

έφηβο είναι οι  τρόποι που μπορεί συμπεριλάβει ο έφηβος το 

ψάρι στην διατροφή του. Ο κύριος λόγος στον οποίο 

οφείλεται η προστατευτική ιδιότητα του ψαριού απέναντι στο 

ΜΣ φαίνεται να είναι τα καλά λιπαρά οξέα του, γνωστά ως Ω-

3 λιπαρά οξέα και n-3 λιπαρά οξέα.  

 

Στην πράξη τώρα, η οδηγία είναι ότι τουλάχιστον μία φορά 

την εβδομάδα πρέπει να υπάρχει το λιπαρό ψάρι στην 

διατροφή του εφήβου. Τα πιο συνηθισμένα εμπόδια φαίνεται 

να είναι η μυρωδιά, η μαγειρική, η γεύση ακόμη και το 

κόστος συνήθως από τους γονείς. Σε ότι αφορά τους γονείς 

και ξεκινώντας από το κόστος απλά να σημειώσουμε ότι τα 

καλά λιπαρά ψάρια είναι τα φτηνά Ελληνικά ψάρια όπως ο  

γαύρος, σαρδέλα, σκουμπρί, κολιός, μπακαλιάρος σε 

οποιαδήποτε μορφή νωπή ή κατεψυγμένη. Σε ότι αφορά τον 

έφηβο είναι καλό να προσπαθήσουμε να απεμπλακούμε από 

τη στενή έννοια του ψαριού και να σκεφτούμε τους πιθανούς 

τρόπους με τους οποίους το ψάρι μπορεί να συμβάλλει στην 

καθημερινή του διατροφή.  

 

Όταν τρώμε όσπρια αντί για τυρί μπορούμε να συνδυάσουμε 

ψάρι σε μορφή τόνου, κονσέρβα σε νερό, σαρδέλα παστή 

αλλά και μαρινάτη έκδοση όπως γαύρο μαρινάτο καθώς 

επίσης και καπνιστή ρέγκα.  

 

Στα συνηθισμένα sandwiches μας όπου συνεχώς επιλέγουμε 

τυρί/ γαλοπούλα/ ζαμπόν μπορούμε να δοκιμάσουμε να 

βάλουμε τόνο με γιαούρτι, αγγούρι και κάποιο μυρωδικό 

όπως το δυόσμο ή στη θέση του τόνου καπνιστό σολομό. 

 

Αν αναλογιστούμε τον αριθμό των sandwiches που 

καταναλώνουμε σε εβδομαδιαία βάση, ορισμένα από 

αυτά θα μπορούσαν να είναι με ψάρι. Σε κυρίως γεύματα 

το ψάρι δεν χρειάζεται να είναι βαρετό μπορεί να είναι 

νόστιμο και υγιεινό. Σαρδέλες τραγανιστές στο grill με 

λεμόνι, μπακαλιάρος φιλέτο με ζυμαρικά ή κολιός με 

ντομάτα στο φούρνο. Μπακαλιάρος ψητός με πουρέ 

πατάτας και βραστά λαχανικά και φυσικά ψαρόσουπα με 

μπακαλιάρο ή με πολλά μικρά ψάρια όπως η σαρδέλα και 

ο γαύρος.  

 

Τέλος, κάθε φορά που καταναλώνουμε λιπαρό ψάρι 

επιτυγχάνουμε με μία τροφή να λάβουμε απαραίτητα Ω-

λιπαρά οξέα και πολύ βιταμίνη D. Να αναφέρουμε ότι όχι 

μόνο τα Ω-λιπαρά οξέα μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης 

των παραγόντων του Μεταβολικού Συνδρόμου  αλλά και 

ότι τα άτομα με χαμηλή βιταμίνη D παρουσιάζουν 

αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης Μεταβολικού Συνδρόμου. 

 

Το ψάρι φαίνεται λοιπόν να είναι μια πολύ καλή επιλογή 

όπως και να το δει κανείς.  

 

Γιώργος Λάντις 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ FACEBOOK 

ΣΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014! 

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΜΕ ΤΟ 
NEWSLETTER! 

 

 Αν έχετε άρθρα ή φωτογραφίες που θέλετε 
να δημοσιεύσετε 

 Αν θέλετε να προτείνετε διατροφικά κουίζ 

 Αν έχετε προτάσεις για εικαστική βελτίωση 

 Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας 

 

Στείλτε μας mail στο: 
 

www . l i k e s t i n y g e i a@gma i l . c om  

Διατροφικό QUIZ   

1. Γιατί είναι καλύτερο να τρώμε μαζί με άλλους σε 
ένα τραπέζι; 

 
A. Είναι ευχάριστο  
B. Είναι πιο ασφαλές  
C. Είναι πιο καθώς πρέπει  
 

2. Ποιο τρόφιμο είναι πιο κοντά στην πατάτα; 
 

A. Το μήλο  
B. Η ντομάτα  
C. Μία φέτα ψωμί  

 
3. Όταν τρώμε φακές είναι σαν να τρώμε 

 
A. Κρέας  
B. Σαλάτα  
C. Τυρί  

 
4. Ποιο από τα παρακάτω τρόφιμα έχει την 

περισσότερη ζάχαρη; 
 
A. Ένα κουτάκι κόλα  
B. Ένα ντόνατς  
C. Ένα παγωτό  

 
5. Υγιεινά λιπαρά θα βρούμε 

 
A. Στα γαριδάκια  
B. Στα burgers  
C. Σε μία μερίδα τηγανιτό γαύρο  

 
6. Γιατί η σαλάτα μας πρέπει να έχει αρκετά 

χρώματα; 
 

A. Επειδή έτσι είναι πιο νόστιμη  
B. Επειδή έχει πιο ευχάριστη εικόνα  
C. Επειδή με αυτό τον τρόπο λαμβάνουμε μια    

  ποικιλία βιταμινών, ιχνοστοιχείων και   
  φυτικών ινών  

 
7. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι χαρακτηριστικό 

του μεσογειακού τρόπου ζωής ; 
 

A. Η καθημερινή κατανάλωση φρούτων και 
λαχανικών  

B. Η κατανάλωση ολικής αλέσεως δημητριακών  
C. Η κατανάλωση κόκκινου κρέατος 3 φορές την 

εβδομάδα  
 

 

 

 
8. Τι περιέχει πιο πολύ βιταμίνη D; 

 
A. Η σαρδέλα  
B. Το γάλα  
C. Το μοσχάρι  

 
9. Ισορροπημένο γεύμα σημαίνει; 

 
A. Συμπεριλαμβάνω από όλες τις ομάδες τροφίμων στο    
      πιάτο μου  
B. Το πιάτο μου περιέχει λαχανικά και κρέας  
C. Το πιάτο μου είναι γεμάτο με λαχανικά  

       
10. Μια μερίδα τυριού είναι συνήθως 

 
A. Ένα κομμάτι όσο η παλάμη μου 
B. Ένα κομμάτι όσο οι 2 αντίχειρες μου ο ένας πλάι  

   στον άλλον  
C. Μία φέτα τυρί του τοστ  

 
Σωστές Απαντήσεις 
Διατροφικού Quiz 

1 – Α 

2 – C 

3 – A 

4 – A 

5 – C 

6 – C 

7 – C 

8 – A 

9 – A 

10 – B 

Γιώργος Λάντις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γιώργος Λάντις, Επιστημονικός Συνεργάτης του Έργου 

Έργου “Κάνε Like  στην Υγεία”, Κλινικός Διαιτολόγος - 

http://www.likestinygeia@gmail.com/

