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Η Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Αντιγήρανσης, 
κυρία Μαρία Καρδάση,  

και τα Μέλη του Δ.Σ., σας προσκαλούν να γνωρίσετε 
το θαύμα της Αντιγήρανσης

Νέοι…  για πάντα!
Η πρόληψη  

είναι καλύτερη  
από τη θεραπεία

Σάββατο 14 Ιουνίου 2014
Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών Ίδρυματος Ωνάση  Λεωφόρος Συγγρού 107, Aθήνα

Είσοδος ελεύθερη

www. hellenic-antiaging-academy.gr 

10 ΧΡΟΝΙΑ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ

Εμείς, στην Ελληνική Ακαδημία Αντιγήρανσης,  
πιστεύουμε απόλυτα ότι η ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ  
ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, και ότι αυτό δεν ισχύει μόνο σε ό,τι  

αφορά την υγεία μας, αλλά και σε ό,τι έχει σχέση με τη 
διατήρηση της νεότητας και της ομορφιάς μας. 

Σε όλη τη διάρκεια της άσκησης των ιατρικών μας καθηκόντων 
διαπιστώνουμε ότι οι περισσότεροι ασθενείς θα μπορούσαν 

να μην είχαν νοσήσει. Το ίδιο ισχύει και για την εμφάνισή μας: 
οι αλλαγές που παρατηρούνται με την πάροδο του χρόνου 

οφείλονται κατά 70% στο περιβάλλον και στον τρόπο ζωής μας.

Γιατί γερνάμε και γιατί πεθαίνουμε πρόωρα;

Αυτή η αναζήτηση μας έκανε να εξειδικευτούμε  
στην Αντιγήρανση και να ιδρύσουμε το Σύλλογό μας. 

Στόχος μας η ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση  
των συναδέλφων σε ζητήματα πρόληψης ασθενειών και 

ολιστικής αισθητικής αντιμετώπισης αλλά και η έγκυρη 
ενημέρωση του κοινού για τα μέτρα πρόληψης και τις συνήθειες 

της καθημερινότητας που συμβάλλουν στην Αντιγήρανση.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε όλοι  
ότι η Αντιγήρανση είναι ο τρόπος ζωής που μας αξίζει!

Οφείλουμε να τον ενστερνιστούμε και να τον προτείνουμε στους 
ασθενείς μας ως τη μόνη υπάρχουσα λύση για να εξαντλήσουμε 

το προσδόκιμο της ζωής μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο!

Όλα όσα θα θέλατε να μάθετε για να διατηρήσετε την υγεία,  
τη νεότητα & την ομορφιά σας... για πάντα!

Νέοι… για πάντα!
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ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ



Νέοι… για πάντα!
10.00: ΚΑΦΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 

10.30: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ & ΤΙ Η ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ

Μαρία Καρδάση, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Αντιγήρανσης

10.35: 1Ο ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΓΙΑΤΙ ΓΕΡΝΑΜΕ; 
 Η προδιάθεση για πρόωρη γήρανση γραμμένη στα γονίδιά μας  

 Οι παράγοντες της πρόωρης δερματικής γήρανσης
 Μακροζωία - Γαλάζιες ζώνες - Το φαινόμενο της Ικαρίας

Συμμετέχουν: Νίκος Μανιάτης, καθηγητής της Ανθρώπινης Γενετικής του Πανεπιστημίου UCL του Λονδίνου,  

Μαρία Καρδάση, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Αντιγήρανσης, δερματολόγος,  

αφροδισιολόγος & anti-aging doctor, Άννα Μαρία Παπίρη, beauty editor & συγγραφέας.

11.05: 2Ο ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: Η ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΑ… 25! 

  Οι βασικοί διατροφικοί κανόνες για τη διατήρηση της υγείας της ευεξίας & της ομορφιάς  
 Η μυϊκή ενδυνάμωση, ακρογωνιαίος λίθος της πρόληψης του γήρατος  

 Η σωματική άσκηση σε κάθε ηλικία ως μέσον Αντιγήρανσης  
 Η καλλυντική & η ιατρική αισθητική φροντίδα 

 Κάνετε σεξ; Αν ναι, θα ζήσετε περισσότερο και καλύτερα 
 Ο ρόλος της καλής ψυχολογίας στην Αντιγήρανση και ο ρόλος της Αντιγήρανσης στη καλή ψυχολογία

 Γενετική και περιβάλλον

Συμμετέχουν: Κωνσταντίνος Ξένος, κλινικός διαιτολόγος-διατροφολόγος, Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου 

Διατροφής, Λία Αβράμη, παγκόσμια πρωταθλήτρια του body building και personal trainer, 

 Ελένη Πετρουλάκη, καθηγήτρια σωματικής αγωγής, Γιώργος Βαβέτσης, κλινικός εργοφυσιολόγος,   

Μαρία Καρδάση, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Αντιγήρανσης, δερματολόγος, αφροδισιολόγος & anti-aging 

doctor, Δρ. Θάνος Ασκητής, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής & Σεξουαλικής Υγείας, νευρολόγος& ψυχίατρος,  

Δρ. Σμαρούλα Παντελή, ιατρική ψυχολόγος, ψυχοδραματίστρια & συγγραφέας,  

Νίκος Μανιάτης, καθηγητής της Ανθρώπινης Γενετικής του Πανεπιστημίου UCL του Λονδίνου.  

Συντονίζει ο δημοσιογράφος Μιχάλης Κεφαλογιάννης

Αγαπητοί φίλοι

Η Αντιγήρανση σήμερα, εκτός από παγκόσμιο trend, μπορεί να δώσει  

και να τηρήσει τις υποσχέσεις της. 

Η υγεία, η νεότητα και η ομορφιά είναι δικαίωμα όλων μας που οφείλουμε  

να διεκδικήσουμε, αρκεί να διαθέτουμε τη ΘΕΛΗΣΗ και τη ΓΝΩΣΗ!

Μόνο γνωρίζοντας τους «εχθρούς» της υγείας, της νεότητας και  

της ομορφιάς μας μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. 

Μόνο γνωρίζοντας τους «συμμάχους» και τα «όπλα» στη προσπάθεια μας  

να είμαστε, να νιώθουμε και να δείχνουμε υγιείς, νέοι και ωραίοι, μπορούμε να 

εκπληρώσουμε τον ευσεβή μας πόθο για αιώνια νεότητα και ομορφιά.

Τα ΚΑΛΑ ΝΕΑ στον τομέα της Αντιγήρανσης είναι ότι σήμερα,  

χάρη στην πρόοδο της επιστήμης, της τεχνολογίας και της κοσμετολογίας,  

διαθέτουμε τις γνώσεις αλλά και τα μέσα που μας επιτρέπουν να ονειρευτούμε  

αλλά και να δούμε τα όνειρα μας να πραγματοποιούνται.

Τα ακόμα ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΕΑ είναι ότι σήμερα ολόκληρη η τεχνογνωσία  

και το οπλοστάσιο της Αντιγήρανσης είναι προσιτά σε όλους. 

Πάνω απ’ όλα όμως, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε  

ότι η Αντιγήρανση είναι ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ, που αρχίζει από τη νεαρή μας ηλικία και  

μας ακολουθεί σε κάθε μας βήμα, σε κάθε φάση της ζωής μας. 

Του λόγου το αληθές αποκαλύπτουν οι διακεκριμένοι στον τομέα τους επιστήμονες  

και ειδικοί που ενώνοντας τις δυνάμεις και την εμπειρία τους συμμετέχουν  

στην ημερίδα μας.

Μαρία Καρδάση 
δερματολόγος, αφροδισιολόγος & anti-aging doctor
Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Αντιγήρανσης

13.00: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

13.30: 3Ο ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: Η ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ  

Συμμετέχουν: Κατερίνα Διδασκάλου, ηθοποιός, Πέμη Ζούνη, ηθοποιός,  

Κώστας Κρομμύδας, ηθοποιός,  

Χριστίνα Λαμπίρη, δημοσιογράφος-παρουσιάστρια.

14.15: 4Ο ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,  

ΜΕ & ΧΩΡΙΣ ΝΥΣΤΕΡΙ

  O ρόλος των συμπληρωμάτων διατροφής στην Αντιγήρανση  
 Μη επεμβατικές θεραπείες προσώπου & σώματος 

  Επεμβατικές θεραπείες προσώπου & σώματος

 

Συμμετέχουν: Κυριάκος Ξένος, βιολόγος χημικός διδάκτωρ  

του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και βιοχημικός  

του νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός»,  

Μαρία Καρδάση, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Αντιγήρανσης, 

δερματολόγος, αφροδισιολόγος & anti-aging doctor,  

Δημήτρης Συκιανάκης, Γενικός γραμματέας της Ακαδημίας,  

anti-aging & aesthetic doctor,  

Σάββας Κωνσταντόγλου, πλαστικός & αισθητικός χειρουργός. 

15.25: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΙΚΗΘΕΙ!

Μαρία Καρδάση, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Αντιγήρανσης

 15.30: ΛΗΞΗ

ΗΜΕΡΙΔΑ 
Οι 5 συνιστώσες της Αντιγήρανσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


