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Σε μια χρονική συγκυρία, που η υγεία
βρίσκεται σε πρώτο πλάνο και η Eλλάδα
αναπτύσσει αντανακλαστικά, ικανά να κα-
ταστήσουν το πολύτιμο αγαθό ακόμη πιο
προσβάσιμο σε κάθε πολίτη χάρη στην τε-
χνολογία, η ελληνική νεοφυής επιχείρηση
ψηφιακής υγείας Docandu, κάνει ένα ακό-
μη βήμα, το οποίο θα συμβάλλει στον εκ-
συγχρονισμό του νευραλγικού κλάδου της
υγειονομικής περίθαλψης.

Συγκεκριμένα, η Docandu, υπέγραψε
διετή σύμβαση με το Nοσοκομείο Παίδων
«Aγία Σοφία», σύμφωνα με την οποία ανα-
μένεται να αναπτύξει λογισμικό διαμοιρα-
σμού και συλλογής ερωτηματολογίων, ενώ
επιπλέον θα πραγματοποιεί στατιστική με-
λέτη και ανάλυση των δεδομένων, με σκο-
πό την επιπλέον αναβάθμιση των προσφε-
ρόμενων υπηρεσιών του Nοσοκομείου.

Tη στιγμή που η καινοτομία βρίσκεται
στο κάδρο της κυβερνητικής πολιτικής, από
την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, η εταιρία

DOCANDU
�

O ελληνικός βραχίονας, που πριν από μια
τριετία και έχει αποεπενδύσει από τον κλάδο
των μαργαρινών και του ελαιόλαδου (μετα-
βιβάζοντας τις σχετικές δραστηριότητες στην
Upfiled) και επικεντρώνεται στα απορρυπα-
ντικά, τα καλλυντικά κατέγραψε ελαφρά ανο-
δικές πωλήσεις, με κέρδη αντί ζημιών σε όλες
τις κατηγορίες κι ενώ νωρίτερα το μεγάλο «βα-
ρίδι» που είχε οδηγήσει στο «κόκκινο» όλα
τα μεγέθη της ήταν το πρόστιμο της Eπιτρο-
πής Aνταγωνισμού, ύψους 28,2 εκατ. ευρώ,
που στην συνέχεια απομειώθηκε

Eνάμισυ χρόνο μετά, περιμένει μια νέα
«μπόρα» στην αγορά, εν μέσω ενεργειακής
κρίσης, πληθωρισμού και αποδιοργάνωσης
της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας, σε μια
συγκυρία που θα δοκιμάσει και πάλι τόσο την
αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, όσο
και τα έσοδα των ισχυρών «παικτών» του κλά-
δου των λεγόμενων ταχέως κινούμενων κα-
ταναλωτικών προϊόντων (FMCG), όπως και η

Eλαΐς-Unilever Hellas!
Στο «στρατηγείο» του ομίλου καταστρώ-

νεται το πλάνο «άμυνας» για την αντιμετώ-
πιση του δύσκολου φθινοπώρου που έρχε-
ται και πιθανόν και της «βαρυχειμωνιάς» η
οποία θα ακολουθήσει, πλην ευχάριστων
απροόπτων, για την ελληνική αγορά, σε συν-
διασμό με τον «βραχνά» των νέων ανατιμή-
σεων. 

OI 5 «AΞONEΣ» KAI H EΛΛAΔA
Aυτό, σε συνάρτηση με τους (5) βασικούς

«άξονες» των στρατηγικών επιλογών από
τα «κεντρικά», μέσω των οποίων θα επιδιώ-
ξουν να πετύχουν την επιθυμητή ανάπτυξη
στον βαθμό που αυτές αφορούν και την ελ-
ληνική αγορά. Γιατί η προσοχή στρέφεται βε-
βαίως και στο σύνολο των χωρών όπου η πο-
λυεθνική δραστηριοποιείται 

Mια προτεραιότητα αποτελεί η ανάπτυξη
των εμπορικών σημάτων με την παροχή λει-

Στις αρχές της περσινής χρονιάς η Eλαΐς-Unilever Hellas, μια από τις μεγάλες
πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας στον κρίσιμο κλάδο των
τροφίμων και καταναλωτικών ειδών, πέρασε έναν μεγάλο «κάβο», όταν εί-

δε τότε στα τελευταία της δημοσιευμένα αποτελέσματα την επιστροφή της σε
κερδοφόρα τροχιά παρότι οι επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά έπονταν, με τον
κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορίου να είναι επί μήνες ο μεγάλος «νικητής».

Oι «περιπέτειες» των τελευταίων ετών, η νέα «μπό ρα» 
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Πώς αναβαθμίζει τις 
υπηρεσίες υγείας του 
Nοσοκομείου Παίδων 
«Aγία Σοφία»

Tο stress μικραίνει τη ζωή καθόσον
αφήνει βαρύ αποτύπωμα όχι μόνο στην
ψυχική αλλά και στη σωματική υγεία μας,
ειδικότερα μάλιστα η ύπαρξη του για με-
γάλο χρονικό διάστημα πολλαπλασιάζει
τις πιθανότητες εμφάνισης άσθματος, έλ-
κους, εμφράγματος και εγκεφαλικού, χω-
ρίς να δύνανται οι άνθρωποι να τις αντι-
μετωπίσουν.

Kοινωνικοί επίσης στρεσσογόνοι πα-
ράγοντες είναι η εργασιακή αβεβαιότη-
τα, το χρόνιο stress και καταστάσεις που
προκαλούν άγχος στην οικογενειακή ζωή
όπως η ύπαρξη φαινομένων σεξισμού και
ενδοοικογενειακής βίας στην καθημερι-
νότητα με τραυματικά γεγονότα, επιφέ-
ρουν καταπονημένο ανοσοποιητικό σύ-
στημα, οπότε και παύει η συντονισμένη
αντίδραση. 

Mελετήθηκαν συγκεκριμένα είδη ανο-
σοκυττάρων όπως τα CD 4, τα βοηθητι-
κά T λεμφοκύτταρα και τα CD8 κυττα-
ροτοξικά T λεμφοκύτταρα, τα οποία και
συνιστούν τον αξιόπιστο δείκτη της δύ-
ναμης του ανοσοποιητικού, ειδικότερα
στην εποχή της συνεχιζόμενης πανδη-
μίας COVID-19. H μελέτη έδειξε ότι όσοι
υφίστανται γεγονότα ρατσισμού έχουν
ψυχολογικά τραύματα γνωρίζουν ότι το
stress επηρεάζει τη σωματική τους υγεία
η αντιμετώπιση δε αυτών των συνεπει-
ών απαιτεί ανάλυση των συναισθημάτων
από τους ειδικούς. O καθένας επηρεάζε-
ται διαφορετικά από το stress και αντι-
δρά με διαφορετικούς τρόπους στην δια-
χείριση του προβλήματος. H εστίαση σε
όλα εκείνα που μας γεμίζουν χαρά και
στους ανθρώπους που μπορούν να μας
στηρίξουν, είναι δύο συνθήκες που μπο-
ρούν πραγματικά να μας βοηθήσουν. Aυ-
τό πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει να ασχο-
λούμεθα με κάποια αγαπημένα χόμπι, να
περνάμε περισσότερο χρόνο με προσφι-
λή πρόσωπα και, όποτε μπορούμε, να
αποσυνδεόμαστε από την εργασία και τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Όταν καθημερινά νοιώθουμε stress,
στην εργασία, στην κοινωνική ή οικο-
γενειακή ζωή, τότε θα πρέπει να ανα-
καλύψουμε με ποιους τρόπους μπορού-
με να το τιθασεύσουμε για να το θέσου-
με υπό ελέγχον. Aν οι πολιτικές από-
ψεις κάποιου φίλου μας προκαλούν άγχος
ή δυσθυμία, μπορούμε να περιορίσουμε
τις επαφές μαζί του ή να βρούμε έναν άλ-
λο κοινωνικό κύκλο. Aν κάποιος συνά-
δελφος μας υποτιμά ή μας παρενοχλεί θα
βοηθούσε αν του κάναμε μια έντιμη, ανοι-
κτή συζήτηση.

H κατανόηση της πλήρους εικόνας του
πότε και πως εμφανίζονται στη ζωή μας
καταστάσεις που προκαλούν stress είναι
ένα πρώτο βήμα που θα μας βοηθήσει να
αποφασίσουμε με ποιον τρόπο θα δια-
χειρισθούμε τις δυσμενείς συνέπειές τους,
ώστε πιο αποτελεσματικά να μπορέσου-
με για να τις αντιμετωπίσουμε. Eπιβάλ-
λεται να αποτρέψουμε τα δεινά εφαρ-
μόζοντας καλή διατροφή, τακτική άσκη-

ση, διακοπή του καπνίσματος και του
υπερβολικού αλκοόλ, κοινωνικές συνα-
θροίσεις, καλό ύπνο και ασκήσεις ευσυ-
νειδητότητας σε συνδυασμό με τις πολ-
λές και διάφορες μεθόδους διαλογισμού. 

Άτομα που υπόκεινται σε τραυματικό
ή ψυχολογικό stress είναι πολύ πιθανό
να αναπτύξουν ψυχιατρικές διαταραχές
και πρώιμο γήρας με όλα τα επακόλου-
θα, όπως υπέρταση, καρδιαγγειακά προ-
βλήματα, καρκίνο, αυτοάνοσα και νευ-
ροεκφυλιστικά νοσήματα, διαβήτη, φθο-
ρά των αρθρικών χόνδρων, παθήσεις γα-
στρεντερικού συστήματος, λευκά μαλλιά
και πρόωρα γηρασμένο δέρμα. 

Tα τελομερή είναι τα τελευταία άκρα
των χρωμοσωμάτων που ενώ δεν έχουν
μεν μεγάλη πληροφοριακή αξία, σφρα-
γίζουν όμως ως πώματα τις άκρες των
χρωμοσωμάτων και είναι υπεύθυνα για
την ακεραιότητα του DNA, ώστε αυτό να
μην φθείρεται φυσιολογικά από τα οξει-
δωτικά stress των μεταβολικών επεξερ-
γασιών.

Tα τελομερή στη φυσική τους κατά-
σταση βραχύνονται με κάθε κύκλο διαί-
ρεσης του κυττάρου, όταν δε μικραίνουν
σε ένα κρίσιμο μήκος χάνουν την προ-
στασία που παρέχουν στα χρωμοσώμα-
τα επιταχύνοντας την φθορά του DNA,
ενώ τα κύτταρα υφίστανται απόπτωση
προκαλώντας φυσιολογική γήρανση. Σε
κάθε κυτταρικό διπλασιασμό ένα κομμά-
τι από το γονίδιο χάνεται και δεν αντι-
γράφεται, τα δε χρωμοσώματα που πα-
ράγουν πρωτεΐνες μειώνονται, προάγο-
ντας το γήρας. 

H ταχύτητα της μείωσης των τελομε-
ρών εξαρτάται από τα γονίδια, αλλά και
τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως
τις ψυχικές παθήσεις, το μακροχρόνιο
άγχος του οποίου η στρεσσογόνος επί-
δραση αυξάνει την κορτιζόλη και τον τρό-
πο ζωής όπως η κατανάλωση τοξικών ου-
σιών, το κάπνισμα, η κακή διατροφή και
η καθιστική ζωή. O Eric Putterman, Kα-
θηγητής έρευνας στην υγεία και φυσι-
κή ζωτικότητα στο Πανεπιστήμιο British
Columbia του Kαναδά πρεσβεύει από τις
μελέτες του ότι τα τελομερή μπορούν να
μακραίνουν, δηλαδή η διαδικασία της γή-
ρανσης δεν είναι προκαθορισμένη όπως
εθεωρείτο στο παρελθόν, κάνοντας μά-
λιστα επιστημονικές προβλέψεις ότι η μα-
κροζωία των 150 ετών θα είναι εφικτή
και σύντομα θα εκπληρωθεί, ενώ όλοι
γνωρίζουμε ότι η τρίτη ηλικία (silver age)
και τέταρτη ηλικία (golden age) είναι μία
κατάκτηση της προληπτικής και εξατο-
μικευμένης Iατρικής καθώς και της Iα-
τρικής ακριβείας πάντα με την ολιστική
προσέγγιση των ανθρώπων για μακρο-
ζωΐα, πάντα όμως στο πλαίσιο της ευ-
ζωΐας, δεδομένα που παρέχει πλουσιο-
πάροχα η μοναδικότητα της φυσικής ζω-
ής στην Eλλάδα, ως χώρα προορισμού
του Tουρισμού Yγείας.
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