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Το εορταστικό…
αντάμωμα
της οικογένειας!
Είναι γεγονός ότι οι απαιτητικοί και γεμάτοι ένταση ρυθμοί της
καθημερινότητάς μας καθιστούν πολύ δύσκολη -αν όχι αδύνατη- τη
συγκέντρωση ολόκληρης της οικογένειας γύρω από το οικογενειακό
τραπέζι. Τα αλλοπρόσαλλα ωράρια εργασίας των γονέων και οι
μαθητικές υποχρεώσεις των παιδιών δυσκολεύουν την μεσημεριανή
ή βραδινή οικογενειακή συνάθροιση με αποτέλεσμα ο καθένας να
απολαμβάνει το γεύμα του…μοναχικά!

αλκοόλ)

• Προσφέρει συναισθηματική ισορροπία και
αρμονία

• Ενώνει την οικογένεια και αποτελεί μια

σταθερή βάση-αναφορά για τους έφηβους,
προσφέροντας τους καταφύγιο και
θαλπωρή κυρίως σε δύσκολες στιγμές
• Δίνει την ευκαιρία στους γονείς να
μιλήσουν με τα παιδιά τους και να μάθουν
περισσότερα για την καθημερινότητά τους,
τους προβληματισμούς τους, τις ανησυχίες
τους, τα ενδιαφέροντά τους, τους φίλους
τους
• Προάγει την επικοινωνία των μελών
μιας οικογένειας, την υπευθυνότητα, την
ομαδικότητα και τη συνεργατικότητά τους
• Σταθεροποιεί τις οικογενειακές σχέσεις
• Ενισχύει την οικογενειακή ταυτότητα και τα
διακριτά χαρακτηριστικά της
• Προσδιορίζει τα όρια και τη δυναμική της
οικογένειας
• Ενισχύει την αίσθηση του «ανήκειν»
• Αποσαφηνίζει τις προσδοκίες και τους
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είναι εδώ

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε όλοι πως:
• Η προετοιμασία του τραπεζιού είναι
υπόθεση όλων των μελών της οικογένειας!
Η συνεισφορά του κάθε μέλους, όποια κι αν
είναι αυτή, είναι απαραίτητη και σεβαστή!
• Επιλέξτε να καθίσετε σε σημεία του
τραπεζιού ή με τέτοιο τρόπο ώστε να τους
βλέπετε όλους και να σας βλέπουν όλοι
καλά. Μην ξεχνάτε ότι μια καλή οπτική
επαφή ενισχύει το διάλογο και διευκολύνει
τη σωστή επικοινωνία.
• Όσο πεινασμένοι κι αν νιώθετε,
προσπαθήστε να συγχρονιστείτε με τους
υπόλοιπους και ξεκινήστε να τρώτε όταν
όλοι έχουν πάρει τη θέση τους στο τραπέζι.
• Για όσο χρόνο αφιερώσετε στο
οικογενειακό γεύμα, καλό θα ήταν να
αποφεύγετε να έχετε πάνω στο τραπέζι
οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή (π.χ.
ηλεκτρονικά παιχνίδια, τηλεόραση, κινητά
τηλέφωνα) η οποία εύκολα μπορεί να σας
αποσπάσει την προσοχή και να μειώσει
το ενδιαφέρον σας για συζήτηση και
επικοινωνία με την οικογένειά σας.
• Δεν χρειάζεται να υπάρχει περιορισμός
στα θέματα που θα συζητηθούν στο
τραπέζι, ούτε συγκεκριμένη ατζέντα! Η
ελευθερία και ο αυθορμητισμός κάνουν την
επικοινωνία πιο ουσιαστική και πιο…γνήσια!
• Σεβαστείτε το χρόνο ομιλίας του
συνομιλητή σας αποφεύγοντας τις άσκοπες
διακοπές.
• Δε χρειάζεται να είσαστε πιεστικοί με
όποιον δεν «γυάλισε» το πιάτο του ή δεν
έφαγε και το τελευταίο ψίχουλο του ψωμιού
του, φορτώνοντας τον ενοχές και τύψεις!
• Αποφεύγετε να αποχωρίζεστε απότομα
το οικογενειακό τραπέζι! Φροντίστε
να ολοκληρωθεί η διαδικασία του
οικογενειακού γεύματος και έπειτα,
μπορείτε να αποχωρήσετε!
Γιορτινό αντάμωμα:
όταν οι γενιές συναντιούνται…!
Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά
χαρακτηρίζονται ως μεγάλες οικογενειακές
γιορτές. Συνηθίζεται, λοιπόν, οι μέρες
αυτές να γιορτάζονται με όλη την οικογένεια
δηλαδή, με «εκπροσώπους» από τις
παλαιότερες αλλά και τις νεότερες γενιές. Θα
έλεγε κανείς ότι οι γιορτινές αυτές στιγμές
προσφέρουν σε κάθε παρευρισκόμενο
κάτι ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό από το
συνηθισμένο και, την ίδια στιγμή, καλύπτουν
διαφορετικές ανάγκες σε κάθε ηλικία. Πιο
συγκεκριμένα:

Τι αποκαλύπτουν οι επιστήμονες
για τα οικογενειακά γεύματα;
Πολλές είναι οι κοινωνικές και ψυχολογικές
έρευνες που έχουν διεξαχθεί διεθνώς
για τη συμβολή και τη σπουδαιότητα του
οικογενειακού τραπεζιού στην ισορροπημένη
ζωή μιας οικογένειας. Μελετώντας καθεμιά
από αυτές ανακαλύπτει κανείς ότι, το
οικογενειακό αντάμωμα γύρω από το τραπέζι
δεν θα πρέπει να αποτελεί «πολυτέλεια», ούτε
να επιδιώκεται μονάχα τα Σαββατοκύριακα
ή σε ημέρες γιορτής. Πιο συγκεκριμένα,
επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει οτι:
• Το οικογενειακό τραπέζι προάγει την

ψυχική υγεία των μελών της οικογένειας,
ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων
και είναι αναγκαίο να πραγματοποιείται
τουλάχιστον κάθε 3-4 φορές την
εβδομάδα για την διαφύλαξη της ψυχικής
και συναισθηματικής ισορροπίας της
οικογενειακής ζωής (Ely & Gleason, 1995)
• Μειώνει σημαντικά την πιθανότητα
εμφάνισης ψυχικών διαταραχών
κυρίως στα νέα μέλη (όπως κατάθλιψη
ή διατροφικές διαταραχές) ή/και την
πιθανότητα εκδήλωσης συμπεριφορών
άγχους ή εξάρτησης και αντικοινωνικότητας
(όπως χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ή

ρόλους των μελών όπως και τους
οικογενειακούς κανόνες
• Συμβάλει στην ομαλή ανάπτυξη της
κοινωνικοποίησης και των δεξιοτήτων των
νεότερων μελών της
• Παρέχει τον απαιτούμενο χώρο στους
γονείς να λειτουργήσουν ως πρότυπα –
μοντέλα συμπεριφοράς
• Λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας
για την παχυσαρκία και τον λανθασμένο
τρόπο διατροφής
Μικρά μυστικά για ένα τραπέζι
γεμάτο…αγάπη!

Για τα παιδιά
Δεν είναι τυχαίο με πόση νοσταλγία αναπολεί
κανείς την παιδική ηλικία και το κυνηγητό
γύρω-γύρω από το καλοστρωμένο με τα
γιορτινά σερβίτσια και τις λιγουρευτές
νοστιμιές τραπέζι της οικογένειας! Το
παιδί έχει την ανάγκη να νιώσει σιγουριά
και σταθερότητα, να πάρει ζεστασιά και
φροντίδα και να απολαύσει την ασφάλεια μιας
ισορροπημένης οικογενειακής ζωής. Στο
γιορτινό οικογενειακό τραπέζι, το παιδί νιώθει
ότι ανήκει σε μια ομάδα που αποκαλείται
«οικογένεια», την οποία εμπιστεύεται και
καρπώνεται όλα τα ψυχικά και κοινωνικά
οφέλη που του προσφέρει, βοηθώντας το

είναι εδώ
να ενταχθεί φυσιολογικά στην κοινωνία
και να αναπτύξει μια ισορροπημένη
προσωπικότητα.
Για τους έφηβους
Η εφηβεία είναι μια ιδιάζουσα περίοδος
της ζωής του ατόμου. Συνήθως,
συνδέεται με έντονα συναισθήματα,
δυνατές συγκινήσεις, τάση για εξερεύνηση,
περιέργεια, κυκλοθυμισμό, εκρήξεις θυμού,
αμφισβήτηση, άρνηση και «επαναστατική»
διάθεση. Ο έφηβος, αναζητά ανακούφιση
και ηρεμία, κάποιες σταθερές αξίες δυνατές
στο χρόνο οι οποίες θα τον συντροφεύουν
και στην ενήλικη ζωή. Η οικογενειακή
συγκέντρωση γύρω από το γιορτινό τραπέζι
του προσφέρει την αίσθηση της συνέχειας
αλλά και της σταθερότητας. Του δίνεται η
ευκαιρία να επικοινωνήσει με όλα τα μέλη
και να πάρει μια γεύση από τις υποχρεώσεις
της ενήλικης και οικογενειακής ζωής. Το
γιορτινό οικογενειακό γεύμα του υπενθυμίζει
τη σημαντικότητα της οικογένειας, τον
ταξιδεύει στην παιδική ηλικία και του
επισημαίνει πόσο διαφορετικός είναι στο
εδώ και το τώρα!
Για τους ενήλικες
Όταν πια το άτομο ενηλικιωθεί, αξιολογεί
διαφορετικά τις παραδόσεις και τις
οικογενειακές συναθροίσεις. Ο ρόλος
του ενήλικα έχει πια διττή σημασία…
Από τη μια, έχει χρέος να προστατεύσει
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και να μεταφέρει στη δική του οικογένεια
με ασφάλεια ό,τι κληροδότησε από τη
προηγούμενη γενιά και από την άλλη,
να εξασφαλίσει τη δική του γνησιότητα
προκειμένου να αφήσει την προσωπική
του σφραγίδα ως κληρονομιά στα δικά του
παιδιά. Με τον τρόπο αυτό, διαμορφώνεται
η ιστορική ταυτότητα μιας οικογένειας η
οποία περνάει από γενιά σε γενιά και όσο
παλιώνει, τόσο πιο βαθειά ριζώνει. Το
οικογενειακό τραπέζι, του δίνει την ευκαιρία
να επιβεβαιώσει το ρόλο του στο παρόν
επιπλέον όμως, του ξυπνά μνήμες – ή
ακόμα και συμπεριφορές – μικρότερης
ηλικίας!
Για τους ηλικιωμένους
Οι παππούδες και οι γιαγιάδες παίζουν
σημαντικό ρόλο στο γιορτινό οικογενειακό
τραπέζι. Είναι οι «δημιουργοί» της
οικογένειας και τώρα πια είναι σε θέση να
την απολαύσουν με ηρεμία και περηφάνια.
Είναι οι στιγμές αυτές που έχουν την
ευκαιρία να συμβουλέψουν τους νεότερους,
να διηγηθούν ιστορίες από τη ζωή τους,
να γκρινιάξουν, να γελάσουν ή και να
δακρύσουν…Απολαμβάνουν την επικοινωνία
τους με την οικογένειά τους και βαθιά μέσα
τους αναβιώνουν τον παλιό τους ρόλο,
όταν ήταν εκείνοι οι πρωταγωνιστές της
διοργάνωσης των γιορτινών οικογενειακών
τραπεζιών!

Βασιλική Κ. Μαργέτη, MSc
Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια
BSc in Psychology with Criminology, University of Luton, UK
MSc in Psychology and Health, University of Middlesex, UK
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Σημαντική η συνέχιση της θεραπείας της χρόνιας
φλεβικής ανεπάρκειας και τον χειμώνα
Την συνέχιση της λήψης των ειδικών σκευασμάτων για την αντιμετώπιση της
χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας και κατά τη διάρκεια του χειμώνα καταδεικνύουν
τα αποτελέσματα μελετών σχετικά με την αντιμετώπιση της. Η Ελληνική Εταιρεία
Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στηριζόμενη στα
αποτελέσματα πρόσφατης σχετικής πανελλήνιας επιδημιολογικής έρευνας επισημαίνει
ότι «η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια είναι ένα χρόνια νόσημα, του οποίου τα συμπτώματα
επιδεινώνονται μεν με τις υψηλές θερμοκρασίες τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά
εξακολουθεί και υφίσταται και τους χειμερινούς παρόλο που τα συμπτώματα αυτά
δεν μας ενοχλούν στον ίδιο βαθμό αλλά χρόνο με το χρόνο το πρόβλημα γίνεται
μεγαλύτερο αν παραμεληθεί». Συγκεκριμένα, η έρευνα έδειξε ότι 51% όσων υποφέρουν
συστηματικά και 60% όσων υποφέρουν περιστασιακά από πόδια πονεμένα, κουρασμένα
και με αίσθημα βάρους, δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες
αλλά όλο το χρόνο. Επιδημιολογικές μελέτες στο εξωτερικό επιβεβαιώνουν ταυτόχρονα
τα ευρήματα της ελληνικής έρευνας και αποδεικνύουν γιατί η χρόνια φλεβική
ανεπάρκεια έχει χαρακτηριστεί σαν «επαγγελματική νόσος» καθώς συναντάται ευρέως
σε εργαζόμενους που είναι όρθιοι πολλές ώρες, όπως είναι οι πωλητές ή οι κομμωτές,
νοσηλευτές, μάγειρες, φαρμακοποιοί και πολλά ακόμα.

ΕΟΦ: Νοθευμένα σκευάσματα για απώλεια
βάρους και ενίσχυση της ανδρικής σεξουαλικής
δραστηριότητας
Νοθευμένα με παράγωγα των ουσιών σιλδεναφίλη και σιμπουτραμίνη, είναι, σύμφωνα
με ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων τα προϊόντα Fat Burner No1 και
Durazest, τα οποία διακινούνται πιθανώς και στην Ελλάδα, μέσω διαδικτύου χωρίς να εί
ναι γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Το προϊόν Fat Burner No1, προωθείται ως φυτικό προ
ϊόν που προορίζεται για την απώλεια βάρους και είναι νοθευμένο με παράγωγα των ου
σιών σιλδεναφίλη και σιμπουτραμίνη, και το Durazest, που προωθείται ως φυτικό προϊ
όν για την ενίσχυση της ανδρικής σεξουαλικής δραστηριότητας, είναι νοθευμένο με ου
σία ανάλογη της σιλδεναφίλης. Η δραστική ουσία σιλδεναφίλη, αναφέρει ανακοίνωση του
ΕΟΦ, περιέχεται σε συνταγογραφούμενα φάρμακα που προορίζονται για την αντιμετώπι
ση της στυτικής δυσλειτουργίας και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέρ
γειες εάν ληφθεί ανεξέλεγκτα, χωρίς να έχει συνταγογραφηθεί από γιατρό. Η δραστική ου
σία σιμπουτραμίνη έχει αποσυρθεί από τις ευρωπαϊκές χώρες, λόγω αρνητικού προφίλ
ασφάλειας. Επίσης τα προιόντα Power Tabs, Power Strips και Desire των παραγωγών οί
κων Herbamax και Normax, τα οποία διακινούνται πιθανώς και στην Ελλάδα μέσω διαδι
κτύου, είναι πιθανόν να προκαλούν την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών, όπως δυσκο
λία στην αναπνοή και διόγκωση στην περιοχή του λαιμού.

«Τα φαρμακεία στην Ελλάδα θα πρέπει να
λιγοστέψουν» δηλώνει ο Ανδρέας Λοβέρδος
Ατοµική & Οµαδική
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Εφήβων και Ενηλίκων
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Αμετακίνητος εμφανίστηκε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος όσον αφορά στο άνοιγ
μα του επαγγέλματος των φαρμακοποιών, υποστηρίζοντας πως «τα φαρμακεία στην Ελ
λάδα είναι πάρα πολλά και θα πρέπει να λιγοστέψουν, ενώ οι φαρμακοποιοί θα πρέπει να
δουν μία εκλογίκευση του κέρδους τους». Σε δηλώσεις του ο κ. Λοβέρδος εκτίμησε ότι
κατά τη συνάντησή του με τους εκπροσώπους των φαρμακοποιών, την Τετάρτη, θα βρε
θεί λύση σε όλα τα ζητήματα. «Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να τσακωθούμε. Συζητά
με με λογική, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν να κάνουν παιχνίδια» είπε, διαμηνύ
οντας πως «αν κάποιοι απ' αυτούς επιμείνουν σε αυτά που θέλουν να κάνουν, υπάρχει και
το υπουργείο Οικονομικών που απελευθερώνει 100 επαγγέλματα». Ο κ. Λοβέρδος ση
μείωσε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει άνοιγμα που να ευνοεί και τους ίδιους τους επαγγελ
ματίες, αλλά να πηγαίνει και την Ελλάδα μπροστά. Αναφορικά με το κέρδος των φαρμα
κοποιών, τόνισε ότι πρότασή του ήταν αντί για μείωση να πάμε στην επιστροφή, υπό την
προϋπόθεση όμως ότι τα ταμεία θα πληρώνουν στην ώρα τους. Όσο για το ποσό της επι
στροφής ο κ. Λοβέρδος είπε ότι υπάρχει προς το παρόν διαφωνία, αλλά όπως είπε, «δεν
είναι αξεπέραστη». Απαντώντας στις αντιρρήσεις για τη λειτουργία των φαρμακείων τα
Σάββατα ο κ. Λοβέρδος υποστήριξε ότι είναι απαράδεκτος ο ισχυρισμός ότι δεν πρέπει να
ανοίγουν επειδή είναι κλειστά τα ασφαλιστικά ταμεία, «λες και τα φαρμακεία δουλεύουν
για τα ταμεία». Όσον αφορά στο θέμα της κληρονομικότητας, σημείωσε ότι το επιχείρη
μα των φαρμακοποιών έχει σοβαρές πτυχές και παρακολουθείται με σεβασμό. Ερωτηθείς
για αποσπάσεις υπαλλήλων στο υπουργείο Υγείας, ο κ. Λοβέρδος κατήγγειλε «κινήσεις για
ρουσφέτια». «Μου φέρνουν πράξεις για αποσπάσεις υπαλλήλων από νοσοκομεία. Είπα να
μη διανοηθεί κανείς να μου ξαναφέρει τέτοια χαρτιά γιατί δε θα τα υπογράψω και θα αρ
χίζω να κοιτάω ποιος προωθεί αυτές τις πράξεις. Και τώρα που μιλάμε γίνονται κινήσεις
για ρουσφέτια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

