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Ιδρύθηκε το 1995, και εκπροσωπεί συλλογικά τις 

Επιχειρήσεις Βρεφικής, Παιδικής και Ειδικής 

Διατροφής  
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΤΡΟΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ   
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ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ….. 

Του ΣΕΒΤ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων ) 

 

 

και της 

Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εταιρειών Ειδικής 
Διατροφής   

 



ΣΚΟΠΟΙ  
Η υποστήριξη των  δικαιωμάτων και η προώθηση των 
συμφερόντων των επιχειρήσεων Βρεφικής, Παιδικής και 
ειδικής διατροφής 

Η συνεργασία με αντίστοιχους συνδέσμους εθνικούς και 
υπερεθνικούς  

Η αμφίδρομη επικοινωνία /συνεργασία με τις αρχές.  

Η συνεργασία με κάθε φορέα που ασχολείται με θέματα 
συναφή του συνδέσμου. 

Η τήρηση κανόνων δεοντολογίας και καλής πίστης  

 



ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΑ … 
Υποστηρίζουμε τον μητρικό θηλασμό ως την 
πρώτη και μοναδική διατροφή των βρεφών  

Αναγνωρίζουμε την σημαντική συμβολή του 
μητρικού θηλασμού στην ανάπτυξη και την καθολική 
υγεία των βρεφών  

Θεωρούμε ότι ο μητρικός θηλασμός είναι ο ιδανικός 
τρόπος διατροφής που επηρεάζει σημαντικά και 
θετικά την μετέπειτα υγεία και φυσική κατάσταση 
των βρεφών  

Σεβόμαστε και εφαρμόζουμε τον διεθνή κώδικα 
εμπορίας υποκατάστατων του μητρικού γάλακτος 
έτσι όπως αυτός αποτυπώνεται στην νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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• Χάρη σε αυτόν σκεφτόμαστε. Χάρη σε αυτόν κινούμαστε, μιλάμε, 
αισθανόμαστε. Χάρη σε αυτόν έχουμε συνειδητότητα. 

• Περικλείει περίπου 100 δισεκατομμύρια νευρώνες και τρισεκατομμύρια 
συνάψεις 

• Μακριά από τη πλήρη χαρτογράφησή του. 

• Ένας δυνατός ηλεκτρονικός υπολογιστής έχει 1012 bits,  ο εγκέφαλος είναι 
1.000.000 φορές πιο «δυνατός» από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 

• Τεχνολογική Μοναδικότητα. Φαινόμενο τεχνολογικής επιτάχυνσης που 
προκαλεί ενδεχόμενο απρόβλεπτο αποτέλεσμα εντός της κοινωνίας, επινοήθηκε 
από τον μαθηματικό Τζον φον Νόιμαν, ο οποίος κατά τα μέσα της δεκαετίας 
του 1950 μίλησε για "διαρκώς επιταχυνόμενη πρόοδο της τεχνολογίας και 
αλλαγές στην λειτουργία του ανθρώπινου βίου που δίνουν την εντύπωση ότι 
προσεγγίζεται μια ουσιώδης μοναδικότητα στην ιστορία της ανθρώπινης φυλής, 
πέραν της οποίας οι ανθρώπινες υποθέσεις, όπως τις γνωρίζουμε, δεν θα 
υφίστανται». 

 

Η Ζωή & ο Εγκέφαλος 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BD_%CF%86%CE%BF%CE%BD_%CE%9D%CF%8C%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BD_%CF%86%CE%BF%CE%BD_%CE%9D%CF%8C%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%BD


Η Ζωή & ο Εγκέφαλος 

ΓΕΝΕΤΙΚΗ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ  

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 



• Υπάρχει σχετική αφθονία τροφής αλλά πολλές 
φορές όχι ποιότητα διατροφής 

 

 

• Η διατροφή σχετίζεται άμεσα με την ευημερία 
και την ψυχοκινητική υγεία του ανθρώπου 

 

Η Διατροφή & η Ζωή 



Η Διατροφή & Εγκέφαλος 

Εμείς οι άνθρωποι είμαστε κάποιες παράξενες κι αλλόκοτες 
μηχανές, που τις τροφοδοτείς με ψωμί, κρασί, ψάρι, χόρτα και 
σου παράγουν έναν κόσμο γεμάτο αναστεναγμούς, γέλιο και 
όνειρα. 

 
Νίκος Καζαντζάκης 



Η Διατροφή & Εγκέφαλος 

• Δομή εγκεφάλου (βάρος, όγκος, αριθμός 
νευρώνων και συνάψεων κλπ.) 
 

• Λειτουργία εγκεφάλου (Μεταβολισμός, 
Νευροδιαβιβαστές κλπ) 
 



Η Διατροφή & Εγκέφαλος 

Δημιουργία 
Νευραξόνων- 
Δενδριτών 

Συναπτογέννεσις                                              
24  εβδ.  

Μυελίνωση 

Κλάδεμα-Pruning                                            
3 έτη 

Αναδιαμόρφωση 



Η Διατροφή & Εγκέφαλος 



Η Διατροφή & η Ζωή 

• Σωστή λειτουργία νευρικού 
κυττάρου, εξασφάλιση 
ενέργειας, ρύθμιση 
νευροδιαβιβαστών 

• Διευκόλυνση αισθήματος 
ευεξίας, κινητοποίησης και 
ηρεμίας σε  συναισθηματικό 
επίπεδο  

Γλυκόζη 



Η Διατροφή & η Ζωή 

• Η έλλειψη βιταμινών πχ. του 
συμπλέγματος Β μπορεί να προκαλέσει 
εκνευρισμό, μεταβαλλόμενη διάθεση 
(πχ. εκρήξεις θυμού) 

Βιταμίνες: 



Η Διατροφή & η Ζωή 

• Δομή και λειτουργία του 
εγκεφάλου στα πρώτα στάδια 

• Σωστή λειτουργία οπτικού 
συστήματος  

• Δομή και ομαλή λειτουργία 
κυτταρικών μεμβρανών  

• Ανάπτυξη νευρικού συστήματος  

DHA  



Η Διατροφή & η Ζωή 

• Αμινοξέα που σχετίζονται τόσο με το 
μεταβολισμό της Σεροτονίνης και 
Νιασίνης (Β3), όσο και με άλλους 
νευροδιαβιβαστές.  

Τρυπτοφάνη, 
Τυροσίνη  



Η Διατροφή & η Ζωή 



Η σωστή και ισορροπημένη  διατροφή τα τρία πρώτα χρονιά 
της ζωής του παιδιού: 

 

• Συντελεί στην καλή βιολογική, συναισθηματική και νοητική 
ανάπτυξη του παιδιού 

 

Η Διατροφή & η Ζωή 



Ο ρόλος του παιδίατρου είναι πρωταρχικός και σημαντικός, αφού είναι:  

• Ο πρώτος επιστήμονας που ενημερώνει και κατευθύνει τους γονείς για 
την υγεία του παιδιού τους. 

• Εκείνος που δίνει τις συμβουλές της διατροφής του παιδιού τους 

• Εκείνος που παρακολουθεί την ανατομική και νοητική ανάπτυξη του 
παιδιού τους  

 

 

Η Διατροφή & η Ζωή 



Μια κακή διατροφή με ελλιπή, υπερβολική ή μη 
ισορροπημένη κατανάλωση τροφών μπορεί να προκαλέσει: 

• Μειωμένη εγρήγορση 

• Ήπια καθυστέρηση των αναπτυξιακών οροσήμων  

• Νευρολογικές ανισορροπίες και συναισθηματικές 
μεταπτώσεις μη αμελητέες (πχ. στρες, ευερεθιστικότητα, 
ανησυχία, εκνευρισμό  και διαταραχές στον ύπνο) 

 

Η Διατροφή & η Ζωή 



Πολύ-αισθητηριακή Διέγερση 

Ο  βρεφικός εγκέφαλος δέχεται καταιγισμό αισθητικών 
πληροφοριών από το περιβάλλον 

• Μάτια (όραση) 

• Αυτιά (ακοή) 

• Γλώσσα (γεύση) 

• Μύτη (όσφρηση) 

• Επιφάνεια του σώματος (αφή) 

 



Πολύ-αισθητηριακή Διέγερση 

Κάθε αισθητικό σύστημα διεκδικεί από τον εγκέφαλο τα 
νευρικά κύτταρα που χρειάζονται για την ανάλυση της 
πληροφορίας. 

 

Κάθε κέντρο του εγκεφάλου αναπτύσσεται και συνεργάζεται 
με τα υπόλοιπα κέντρα του εγκεφάλου ως ένα αρμονικό 
σύνολο. 



Πολύ-αισθητηριακή Διέγερση 

Πολύ-αισθητηριακή 
Διέγερση 

Αγγειογένεση  

Αύξηση 
νευρώνων & 
συνάψεων 

Ικανότητες  

Δεξιότητες 



Πολύ-αισθητηριακή Διέγερση 

Η εγκεφαλική διέγερση μέσα από δραστηριότητες αυξάνει 
την αγγειογένεση 



• Στα πρώτα 6 χρόνια της ζωής του ανθρώπου έχουν 
«εγκατασταθεί» οι δομές κατά 80% για τις μετέπειτα 
ικανότητες του! 

 

• Στα επόμενα χρόνια θα «εγκατασταθούν» οι δομές κατά 
20% των ικανοτήτων και δεξιοτήτων  

 

Πολύ-αισθητηριακή Διέγερση 



Το μέγεθος της περιοχής του εγκεφάλου που αντιστοιχεί σε 
κάποια αίσθηση ή σε κάποιο όργανο δεν είναι σταθερό και 
αμετάβλητο.  

Μεταβάλλεται & εξελίσσεται διαρκώς μέσω της εκπαίδευσης 
και της εμπειρίας.  

Η επιστημονική αυτή πληροφορία μας οδήγησε στην πρώιμη 
πολύ-αισθητηριακή εκπαίδευση  

 

Πολύ-αισθητηριακή Διέγερση 



Πολύ-αισθητηριακή Διέγερση 

Μέσω της Ζωντανής Απεικόνισης (Live imaging) μπορούμε να 
μετρήσουμε  τις αλλαγές στην δομή του εγκεφάλου σε 
πραγματικό χρόνο ενώ τα πειραματόζωα είναι εν ζωή 



• Το μέγεθος του ιππόκαμπου, μια περιοχή του εγκεφάλου 
που σχετίζεται με τη μνήμη, είναι πολύ μεγαλύτερο στους 
αριστούχους φοιτητές ιατρικής και νομικής, οι οποίοι 
χρειάζεται να αποστηθίσουν μεγάλο όγκο ορολογιών και 
πληροφοριών. 

• Η περιοχή του φλοιού του εγκεφάλου που ελέγχει τις 
κινήσεις των δακτύλων είναι πολύ μεγαλύτερη σε παιδιά 
που ασχολούνται με την εκμάθηση  κιθάρας ή πιάνου σε 
σχέση με τα αντίστοιχα που δεν ασχολούνται με την 
μουσική. 

 

 

Πολύ-αισθητηριακή Διέγερση 



Πολύ-αισθητηριακή Διέγερση 

Οι πρώιμες εμπειρίες μέσα από την συχνή αισθητηριακή διέγερση του 
βρεφικού εγκέφαλου : 

    Αυξάνουν την νευρογένεση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Olson et al., 2006                            Van Praag et al., 2008 



Πολύ-αισθητηριακή Διέγερση 

Η δομή του εγκεφάλου αλλάζει συνεχώς και ενδυναμώνεται ως 
αποτέλεσμα της καθημερινής εμπειρίας και εξάσκησης 



• Το stress & ο ύπνος επηρεάζουν τη Νευρογένεση με 
συνέπειες στη καταγραφή ερεθισμάτων, στη μνήμη και τη 
μάθηση 

 

 

 

Πολύ-αισθητηριακή Διέγερση 



Συμπεράσματα 



4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η ανάπτυξη του εγκεφάλου είναι σύνθετη και πολύπλοκη. Οι τομείς 
που την αποτελούν συνδέονται άρρηκτα & αλληλοεπηρεάζονται  

Δυσμενείς περιβαλλοντικοί παράγοντες (τοξικό Στρες) 
διαταράσσουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου και έχουν δια -βίου 
επιπτώσεις στη μάθηση, συμπεριφορά και υγεία 

Θετικές συνθήκες οικογενειακής ανατροφής /στήριξης 
ελαχιστοποιούν τις αρνητικές επιδράσεις του περιβάλλοντος 



3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η δυναμική συνεργασία των γονιδίων και των πρώιμων 
εμπειριών διαμορφώνουν την ευφυΐα .Οι γερές βάσεις 
αποτελούν θεμέλιο  για τις μελλοντικές δεξιότητες 

Ο εγκέφαλος διαμορφώνεται σταδιακά από την ενδομήτρια 
περίοδο έως το τέλος της εφηβείας. 

Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας διατροφής στην βρεφική 
ηλικία διασφαλίζει καλύτερη δομή  & λειτουργία του 
εγκέφαλου, συνεπώς καλύτερες γνωστικές ικανότητες  



4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

Μείωση αντίξοων περιβαλλοντικών παραγόντων 

Προώθηση θετικού γονεϊκού ρόλου και υποστήριξη της οικογένειας 

Επιλογή ασφαλούς διατροφής με ελαχιστοποίηση των επιπλοκών 
σίτισης  

Ανίχνευση αναπτυξιακής εκτίμησης  σε όλα τα  βρέφη  προληπτικά  - 
παραπομπή σε κατάλληλες υπηρεσίες  



4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Παιδίατρος 

Πρωταγωνιστής της βρεφικής 
διατροφής 
• Δεν είναι δυνατόν σε μια εποχή όπου οι ενήλικες 

ασχολούνται ξοδεύοντας χρόνο και χρήμα για τη 
διατροφή τους, να μην ενδιαφέρονται για το 
σημαντικότερο παράγοντα που σχετίζεται με την 
υγεία των παιδιών δηλ. την βρεφική παιδική 
διατροφή. 


