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Ζωή φυσιολογική με κοιλιοκάκή • Που τρωμε κάι τι Προσεχουμε 

Gluten Free Ο χάρτης της Θεσσαλονίκης
Ο μοναδικός 

Gluten Free χάρτης 
της Θεσσαλονίκης

Η Θεσσαλονίκη ξεχωρίζει ως πόλη, 
κυρίως για τους ανθρώπους της. 
Είναι μια πόλη ζωντανή, γιατί οι 
κάτοικοί της αγαπούν τη ζωή και 
τον συνάνθρωπο. Έτσι, πριν 3,5 

χρόνια περίπου δημιουργήθηκε στη Θεσ-
σαλονίκη ο σύλλογος «Δράση για την Κοιλι-
οκάκη» από πάσχοντες και συγγενείς τους. 
Σήμερα έχει δημιουργήσει και εκδώσει τον 
πρώτο και μοναδικό Gluten Free χάρτη της 
πόλης, με επιχειρήσεις εστίασης και πώλησης 
προϊόντων χωρίς γλουτένη. 
Η εντεροπάθεια από γλουτένη (κοιλιοκάκη) 
είναι μια χρόνια πάθηση του λεπτού εντέρου, 
η οποία προκαλείται από την τοξική δράση της 
γλουτένης (πρωτεΐνη, που κρύβεται στα δη-
μητριακά) σε άτομα με γενετική προδιάθεση. 
Τα μέλη του συλλόγου ξεπερνούν τα 250 και ο 
αριθμός συνεχώς αυξάνεται, καθώς είναι αρκε-

τοί εκείνοι που πάσχουν από κοιλιοκάκη και δεν 
το γνωρίζουν ή το ανακαλύπτουν στην πορεία, 
έχοντας ήδη διανύσει «Γολγοθά», αναζητώ-
ντας την αιτία των προβλημάτων υγείας, που 
αντιμετωπίζουν και τα οποία δυσχεραίνουν την 
καθημερινότητά τους. 
«Να σημειωθεί ότι η κοιλιοκάκη θεωρείται αυ-
τοάνοσο νόσημα και μπορεί να εμφανιστεί σε 
οποιαδήποτε ηλικία. Από τη βρεφική, εφόσον 
έχει εισαχθεί η γλουτένη στη διατροφή, μέχρι 
την ηλικία των 60 ή ακόμη μεγαλύτερη», επι-
σημαίνει η Σταυρούλα Καρύδα, που είναι παι-
δίατρος-παιδογαστρεντερολόγος, διευθύντρια 
της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου «Γ. 
Γεννηματάς» και μέλος του διοικητικού συμβου-
λίου, η οποία έχει και την επιστημονική επιμέλεια 
των ημερίδων, που διοργανώνει ο σύλλογος.
Η «δράση για την κοιλιοκάκη»  απλώνεται σε 
Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. 
«Στη Βόρεια Ελλάδα βρίσκονται και τα περισ-
σότερα μέλη του. Στόχος του συλλόγου είναι 
το ‘ευ ζην’ των πασχόντων», τονίζει η πρόεδρος 
της Δράσης, Μαίρη Τσελεκίδου. 

«Στόχος του 
συλλόγου είναι 
το ‘ευ ζην’ των 
πασχόντων», 
τονίζει η πρόεδρος 
της Δράσης, Μαίρη 
Τσελεκίδου

Ο Gluten Free χάρτης 
της Θεσσαλονίκης 
Με σκοπό να διευκολύνει τη ζωή των ανθρώπων που πάσχουν από 
κοιλιοκάκη, τα μέλη της Δράσης σκέφτηκαν και δημιούργησαν 
έναν Gluten Free χάρτη της Θεσσαλονίκης. Με ειδική σήμανση 
βρίσκονται επιχειρήσεις εστίασης και πώλησης προϊόντων χωρίς 
γλουτένη.
Οι επιχειρήσεις ενημερώθηκαν από τους εθελοντές του συλλόγου 
και αποδέχθηκαν την «πρόκληση». Ο οδηγός πραγματοποιήθηκε 
υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία με την 
αντιδημαρχία τουρισμού και τον Σπύρο Πέγκα.
«Πρέπει να τονίσουμε ότι είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα, έχει 
εκτυπωθεί σε 10.000 αντίτυπα και έχει μοιραστεί στους πάσχο-
ντες και σε κεντρικά σημεία και ξενοδοχεία της Χαλκιδικής, της 
Θεσσαλονίκης και της Ηπείρου. Στοχεύουμε να εμπλουτίσουμε το 
χάρτη της Θεσσαλονίκης και να δημιουργήσουμε έναν αντίστοιχο 
για την περιοχή των Ιωαννίνων και της Ηπείρου. Ελπίζουμε να ‘πα-
ρασύρουμε’ και άλλους επιχειρηματίες της χώρας μας με στόχο τη 
βελτίωση της ζωής των πασχόντων. Ακόμη, στις 2 Απριλίου 2017 
θα πραγματοποιήσουμε την 4η επιστημονική ημερίδα του συλλό-
γου, στο Βόλο. Ενημερώνουμε τις τοπικές κοινωνίες σχετικά με το 
συγκεκριμένο αυτοάνοσο νόσημα», σημειώνει η κ. Τσελεκίδου. 

Info
Για πληροφορίες και επικοινωνία με το σύλλογο «Δράση για την κοιλιοκάκη» 
www.actionceliac.eu | e-mail: actionceliac@yahoo.gr
τηλ. 6945 017356 Μαίρη Τσελεκίδου και 6944 5434478 Θεοδώρα Σφακιωτάκη

Συνέπειες της νόσου
Οι συνέπειες του αυτοάνοσου νοσήματος 
κοιλιοκάκη είναι πολυδιάστατες ακόμη και 
σε τομείς που δεν μπορούμε να υποψι-
αστούμε. Κατ’ αρχήν, η ταλαιπωρία των 
ασθενών και των οικογενειών τους.
Επιπλέον, η επιβάρυνση των ασφαλι-
στικών ταμείων, καθώς δεν εντοπίζεται 
άμεσα και εύκολα, η αίτια των ποικίλων 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 
πάσχοντες. 
Να τονιστεί ότι, η πλειονότητα των πασχό-
ντων παραμένουν αδιάγνωστοι. 

Πως αντιμετωπίζεται 
Η αντιμετώπιση της κοιλιοκάκης γίνεται 
με την εφ’ όρου ζωής αυστηρή δίαιτα 
χωρίς γλουτένη, δηλαδή με τροφές που 
δεν περιέχουν σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη και 
βρώμη. Απαγορεύονται ακόμη και τα ίχνη 
γλουτένης!

Τι απαγορεύεται
Ενδεικτικά απαγορεύονται προϊόντα ή 
τρόφιμα που περιέχουν αλεύρι (ψωμί, φρυ-
γανιές, πίτες, πίτσες, μπισκότα, γλυκά, κέικ 
κ.α.) τα ζυμαρικά, ορισμένα αλλαντικά, 
κονσερβοποιημένα προϊόντα, μαγιονέζες, 
μουστάρδες, σάλτσες, κρεμώδη τυριά, 
μερικά έτοιμα ροφήματα, μπίρα κ.α.

■  Στη βρεφική ηλικία και μέχρι τα 
2 χρόνια περιλαμβάνουν διαρροϊκές 
κενώσεις, εμέτους, ανορεξία, στασι-
μότητα βάρους, διάταση της κοιλί-
ας, νωθρότητα ή ευερεθιστότητα, 
υποθρεψία και σπανιότερα δυσκοιλι-
ότητα.

■  Σε μεγαλύτερη ηλικία μέχρι την 
εφηβεία, περιλαμβάνουν διαρροϊκές 
κενώσεις ή δυσκοιλιότητα, ανορε-
ξία, στασιμότητα ή απώλεια βάρους, 
σιδηροπενική αναιμία, κόπωση, 
καθυστέρηση ανάπτυξης (κοντό 
ανάστημα), καθυστέρηση της εφη-
βείας, υποπλασία της αδαμαντίνης 
ουσίας των δοντιών, οστεοπόρωση ή 
οστεοπενία.

■  Στους ενήλικες, τα συμπτώματα 
πολύ συχνά είναι άτυπα ή μη ειδικά 
(γι’ αυτό καθυστερεί η διάγνωση) 
όπως δυσπεπτικά ή συμπτώματα 
ευερέθιστου εντέρου (σπαστικής κο-
λίτιδας), χρόνια σιδηροπενική αναι-
μία, αύξηση των ηπατικών ενζύμων 
(τρανσαμινασών), οστεοπόρωση, 
ερπητοειδής δερματίτιδα, διαταρα-
χές της έμμηνης ρύσης, στειρότητα.

■  Οι περισσότεροι όμως ασθενείς  
με κοιλιοκάκη είναι ασυμπτωματικοί 
ή έχουν πολύ ήπια συμπτώματα με 
αποτέλεσμα να παραμένουν αδιά-
γνωστοι για πολλά χρόνια.

Τα συμπτώματα 
της κοιλιοκάκης

Τρόφιμα χωρις γλόυΤένη
μια μεγάλη ποικιλία τροφίμων που δεν περιέχει γλουτένη από τη φύση τους είναι φρέσκα 
κρέατα, πουλερικά, ψάρια και κυνήγι, το γάλα και τα προϊόντα του (γιαούρτι, φέτα, σκλη-
ρά κίτρινα τυριά), τα φρέσκα λαχανικά, τα όσπρια, το ρύζι, το λάδι, τα φρούτα, το καλα-
μπόκι. Όλα αυτά αποτελούν πολύτιμη πηγή θρεπτικών στοιχείων για τους πάσχοντες από 
κοιλιοκάκη με την βασική προϋπόθεση  η παρασκευή των γευμάτων να γίνεται στο σπίτι.

■  Ο Ελληνικός Στρατός 
απαλλάσσει τους πάσχοντες 
από τη θητεία (Ι5) διότι δεν μπορεί 
να τους σιτίσει με ασφάλεια 
για την υγεία τους!


